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EL!SZÓ 

„…aki zenével indul az életbe, az evvel bearanyozza minden 
7§?Ď..5�@1B§71:E?§3§@���F�§81@:17�;8E-:�75:/?§@�7-<6-�1FF18	�
-918E��@?13«@5�?;7�.-6;:����F1:1�@�<8�8§7	�B53-?F@-8±�185D«>��

��F1:1�-F�§81@�?F§<?§3§@	�?�-95�.1::1�érték,                                                               
-F@�95:0�9134-@B�:E;FF-�s�1     

Olvasóinknak aligha okoz komoly fejtörést, hogy kinek a gondola-
tát idéztük. Elárulja azt e négy mondat tartalma. Igaz, hasonló in-
@189171@�-�F1:§:17�-F�19.1>�§81@§.1:�.1@´8@´@@�?F1>1<§>Ď8�|�"8-@±:-
@±8�71F0B1�%4-71?<1->1
1:��@�:-<6-5:753�|�?;7-:�9132;3-89-F@-7��
Nekünk azért mégis Kodály Zoltán szavai a legfontosabbak.

A��5?�9-3E->�F1:1@´>@§:1@�/«9Ĳ�7´@1@�-�4->9-057�-..-:�-F�5?91-
>1@@1>61?F@Ď�?;>;F-@.-:	�-918E.1:�-��;8:-<��5-0±�?13«@?§31@�7«B�:�
:E·6@-:5�-�9-3E->�9ĲB§?F1@17�5>�:@�§>0178Ď0Ď�;8B-?±7:-7�

A teljes földi világ, de az egyetemes* világmindenség megisme-
>§?1�5?�-FF-8�71F0Ď057	�4;3E�18Ď..�?F§@:§F¹:7�-�9-3A:7�7´FB1@81:�
környezetében. A zene világában való tájékozódáshoz is -F�18?Ď�8§-
pés a magunk zenéjének megismerése kell legyen. Miközben termé-
?F1@1?1:�;0-ŋ3E18¹:7�|�§?�ŋ3E186¹:7�;0-��|�9�?�:§<17�§>@§715>1�5?�
��F1:1�@´>@§:1@1	�«3E�-�9-3E->;7§�5?�|�1F@�:E;9.-:�?F´31FF¹7�81�

|�:19�18?Ď?;>.-:�-�:-3E�-87;@±7�§81@§:17�§?�9A:7�??�3�:-7�@´>@§-
nete, hanem a történelem által meghatározott, attól nem függetlenít-
41@Ď�2;8E-9-@, -918E:17�95:01:�<588-:-@-�?;>?0´:@Ď�4-@�?·�8141@�
a továbbiakra. A százötven éves török hódoltság vagy a Habsburg- 

1 Kodály Zoltán: (5??F-@175:@§?���??F13EĲ6@´@@� «>�?;7	�.1?F§017	�:E58-@7;F-@;7�� U
W�
7´@1@�I?F1>7����±:5?��1>1:/J	��>3A91:@A9��5-0±	��A0-<1?@	�VTT[	�W��7´@1@	�UVT�
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El!szó

A>-8;9�|�4;3E�/?-7�1�7§@�<§80�@�198«@?¹7�|�:E58B�:B-8±-:�.12;8E�-
?;8@-�-F�13§?F�:19F1@�9ĲB§?F1@5�§81@§:17�?;>?�@�5?��%;>?0´:@Ď�418E-
F1@17.1:�<1053�§<<1:�-F�-87;@±9ĲB§?F17, «>±7	�7´8@Ď7	�21?@Ď7	�F1-
:1?F1>FĎ7�§>1F:17�>��18?Ď7§:@�-�75B1F1@Ď�·@>-	�B-3E�813-8�..�-::-7�
irányára. A magyar zenetörténetnek ilyen kimagasló, iránymutató 
egyéniségei: Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Bartók Béla és Kodály Zol-
@�:���F�Ď�9A:7�??�3A77-8�§?�-F�198«@1@@�2;8E-9-@.-:�.1@´8@´@@�?F1-
repükkel kiemelten foglalkozunk ebben a könyvben, miközben 
@1>9§?F1@1?1:�?F±8:5�2;3A:7�|�-�@1861??§3�53§:E1�:§87¹8�|�-�:-3E?F�-
mú magyar alkotógárda többi tagjáról is.  Ezen kívül kevés, de fon-
@;?�?F1>1<1@�7-<:-7�1�7´@1@.1:�-F;7�-F�-8-<B1@Ď�:§<F1:15�5?91>1-
tek (dallamfajták, a verbunkos zene, a regölés szokása és így to-
B�..J	�-918E17�@´..
71B1?1..�?F�88-8�7´@Ď0:17�-�F1:1@´>@§:1@5�2;-
lyamathoz s az alkotók munkásságához.
�F�18Ď..517.Ď8� @-8�:�7501>¹8��7´@1@¹:7�-F�;8B-?±7:-7�18?Ď?;>-

ban elmesélni szeretné a magyar zene történetét, s elhatározásunk-
4;F�-77;>�5?�@->@-:�:7�9-3A:7-@	�-957;>�-�?F1>FĎ5�§81@A@-7�218B�-
F;8�?-�:§4-�1871>¹841@1@81:¹8�75??§�@-:7´:EB«FĲ�?@«8A?@�7§:E?F1>«@�
ránk, amely természetesen nem nélkülözi a szakmai igényességet. 
��71@@Ď??§3�|�-�91?§8Ď�;8B-?9�:E;??�3�§?�-�?F-79-5�7;>>17@?§3�|�
között egyensúlyozva a neves zenetudós, Szabolcsi Bence mutat 
példát számunkra.
%F19�18Ď@@�@->@B-�1�/§8@	�B-8-95:@�-F@	�4;3E�7´@1@¹:7�5?91>1@@1>-

61?F@Ď szándékkal íródott, zenei szakkifejezéseket csak minimális 
9§>@§7.1:�4-?F:�8A:7���-�-F;:.-:�1F�9§35?�?F¹7?§31?�|�/?588-33-8�
913618´8@�?F-B-7�|	�-77;>�-�752161F§?�§>@1891F§?1�I:19�>5@7�:�-�4§@-
köznapi életben használt idegen szavak jelentése is) a könyv végén, 
a %F-7752161F§?17� 9-3E->�F-@-	� ?F-B-7� §>@1891F§?1� fejezetcím alatt 
megtalálható. Ugyancsak hátul kapott helyet a témánkhoz tartozó 
�184-?F:�8@�§?�-6�:8;@@�5>;0-8;9�85?@�6-�5?	�-918E�|�·3E�3;:0;86A7�|�1�
kötet elolvasása után, már némi jártasság birtokában, könnyen ki-
13§?F«@41@Ď�
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       El!szó

(§3¹8�2184«B6A7�;8B-?±5:7�ŋ3E189§@��:5:/?�-F�-�75B�8±�9AF?57�?�
7´:EB	�-95�<±@;8:��-F�§8Ď�F1:14-883-@�?@��&-:�/?;86A7�1F§>@	�4;3E�
-F�A@;8?±�;80-8�B§3§>1�§>B1�@-8�86-�913�95:01:75�-::-7�8141@Ď?§3§@	�
4;3E�4-:3B1>?1:E@1>19.1:	�;<1>-4�F.-:�B-3E�-7�>���
>Ď8�913-
4-883-@4-??-�|�@¹>1819918	�ŋ-@-8;?�7«B�:/?5?�33-8�§?�:E5@;@@�?F«BB18 
|�-F@�-�:191?�F1:§@	 -918E>Ď8�5@@�;8B-?;@@�§?�-918E>Ď8�:19�;8B-?;@@��
Majd hallgassa meg újra és újra. Engedje hatni magára a varázslat 
1>16§@�

Mi más lehetne a��5?�9-3E->�F1:1@´>@§:1@�/«9Ĳ�75-0B�:E�8132Ď..�
/§86-	� 95:@� §>0178Ď0§?@	� 7«B�:/?5?�3;@� 31>61?F@1:5� -� 9-3E->� F1:1�
5>�:@�|�95:01:�6±�F1:1�5>�:@�|�-F;7.-:	�-757:17�8187§.1�t?F1>1819	�
7´8@§?F1@�?�526·?�3�:19@Ď61��@�>�A@-@xs2

2 Madách Imre: �F�19.1>�@>-3§05�6-�|�11. szín: London. Szinoptikus kritikai kiadás, 
Argumentum Kiadó, Budapest, 2005, 467.
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HAJDAN VOLT...

E>0Ď?	�9;/?->-?	�>5@7�?-:�8-7;@@�B50§7�-�4;??F·�2´80?�B�-�?;7218§�
7-:E->3±�&5?F-�91:@§:���-3�:E;?�8;B-?	�4-�1>>1�@§B10	�±B-@;?-:�
kerülgeti a lápos föld puhább részeit, az állat is ösztönösen a ki-
?1..� 4-89;7>-� 8§<���F� 5>-9;0�?:E5>-� 8§BĎ�9-3-?8-@;:� @A/-@:E5�
6A>@-��0;9.;>;057	�918E1741F�|�618F57�1F@�-�?�>3-�4;9;7�:10B1?�
2;8@6-5�|�-�218@´>Ď�B«F�;8E7;>�B§?F1?1:�7´F18� 6´:�� I�188�9§3�.Ď�75-
lencszáz év a folyó megrendszabályozásához.) Ám a két-háromta-
B-?F:E5�50ĎB18�18§..�(1>1/71�218Ď8�§>71F1@@�6´B1B§:E171@�1F�:19-
igen zavarja.
��@�.;>�@·8?±�?F§8§>Ď8�@�3-?�758�@�?�:E«857�-�&5?F�>-���;.?F±�4-8-

8-@?F57��-�?�9�:�9§@1>1?��@9§>Ď6Ĳ	�9�357A?�4-:3?F1>§:17�4«B±?F--
va. Az idetévedt kóborló, talán a délnyugati frankok egyike, maga is 
213EB1>1?� 4->/;?	�913�88«@6-� 8;B�@� -F� 5::1:?Ď� 1918710Ď:	� ?� -� 2�7�
9´3¹8�@175:@1@§@�-�@�.;>�218§�2;>0«@6-���-883-@6-�ŋ3E1891?1:�-�?F;-
7-@8-:�>5@9A?@	�-F�1>Ď?1..	�9-60�3E1:3§..	�-�?Ĳ>Ĳ..>Ď8�>5@7�..>-�
B�8@±�<AŊ-:�?;7�>1:06§@	�:§F5�-�?�@>-7�4-?-0§7�.±8�18Ď.·6±�:§<17	�
-??F;:E;7	�3E1>1717�?51@Ď?�8§<@15@	�-4;3E�-�?�9�:�7´>§�3EĲ8:17����?�-
9�:4;F	�-75�18Ď@@�9�>�8;.;3�-�4-@-89-?�9�38E-	�?�-75�9;?@�75@�>6-�
7->6�@�-�2;8E±�218§	�§?�5?@1:50§FĎ�?F1>@->@�?>-�|�?F«:4�F5�§:171?�0>�-
9�>-�|�4«B6-�:§<§@�
��8;B-?�B-8-95B18�18Ď..	�-�2;8E±@±8�@�B;8-..�1?Ď�9�?57�6A>@-2-8A-

ban már találkozott ezzel a néppel: ott alighanem harcászati gya-
korlatnak volt szem- és fültanúja. Három kürtös fújta görbe, ökör-
szarv-hangszerén a különös harci dallamot, egyfélét mindhárman, 
s a néha meg-megbicsakló kürtszó hallatán csapatnyi íjas-tegzes 
B5@§F�>;:@;@@�18Ď�2§81891?	�01�B-8-4;3E�9§35?�0-88-9;?�t4A6
4A6s�75-
áltozással, s vágtatott tovább a folyó mentén.
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Hogy a korabeli utazónak a honfoglalás (895)W utáni években le-
41@1@@�58E1?2§81	�1?1@813�71B§?.§�91?1?F1>Ĳ�§?�8�@B�:E;?	�01�B-8±?�-
3;?�§89§:E1�-�9-5�&5?F�:@·8�@�6�:�|�4-�A3E-:�>�?F�:@-�9-3�@�13E1-
0¹8�-�B1?F§8E1?�·@>-�|	�->>-�-..±8�-�71B§?�@´>@§:1@5�218613EF§?.Ď8�
következtethetünk, amely valamiképp utal az akkori magyarság éle-
tére és zenéjére. És az már bizonyosan nem amolyan Jókai-fantázia 
szülte mese.
�F�198«@1@@�218613EF§?17�7´F¹8�@´>@§:§?F15:7�18?Ď?;>.-:�-F�·3E-

nevezett szentgalleni kalandot szokták idézni, melyet Ekkehard 
szerzetes barát jegyzett fel krónikájában, nem sokkal a valóságos 
esemény után. Néhány tucatnyi kalandozó magyar harcos 926-ban 
-��;01:5�@±@±8�0§8>1�217BĎ�B50§7>1�I-�9-5�%B�6/�@1>¹81@§>1J�B1@Ď0´@@	�
s a Szent Gál kolostor (Sankt Gallen) irányába folytatta útját. Hí-
rükre a kolostor lakói elmenekültek, csupán egy kissé bolondos, 
félnótás barát, Heribald maradt ott. Az íjjal, lándzsákkal fölfegy-
verkezett magyar csapat nagy harci zajjal nemsokára meg is érke-
zett (ennek pontos dátumát is ismerjük: 926. május 2-án), jót nevet-
@17�-�7;8;?@;>�18Ď@@��.>�:0;?-:�?§@�83-@±	�2§8713E189Ĳ��1>5.-80;:	�
?� :19�.�:@;@@�7� Ď@���´F.1:�7§@�4->/;?� 218ŋ3E18@� -� @19<8;9� @;>-
:E�:�2§:E8Ď�7-7-?>-	�-918E>Ď8�-F@�45@@§7	�->-:E.±8�B-:���189�?F@-7�
a csúcsra, hogy leszedjék, de mindketten elvesztették egyensúlyu-
7-@	�?�-�9-3-?.±8�81FA4-:B-�4-8�8A7-@�818@§7��&�>?-57�9�38E�:�18-
égették holttestüket.

A magyarok fogolyként magukkal hurcoltak egy papot is, aki ér-
@1@@��1>5.-80�:E18B§:	�«3E�-�6±710BĲ�B5@§F17�4-9->;?-:�913@A0@�7��
a kolostor pincéje boroshordókat rejt. Rögvest lesiettek, meg is ta-
8�8@�7�§?�/?-<>-�B1>@§7�-�4;>0±7-@	�?�.Ď?§31?�5B�?F-@@-8�13E.17´@´@@�
nagy lakomát rendeztek. Amikor az ital már a fejükbe szállt, t18-
kezdtek isteneikhez énekelni, s a papot meg a bolond Heribaldot 

W�\]Y�@-B-?F�:��><�0�216101819��@718@�-�(1>1/715
4�3±:�-�9-3E->�2Ď?1>13
�
gel, és megkezdte a honfoglalást, amely további öt-hat évig elhúzódott.

Hajdan volt...
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5?�7§:E?F1>«@1@@§7	�4;3E�§:171861:�B18¹7xs4���@;89�/?�<-<�t4-@-8-
9-?-:� ¹B´8@´F´@@� 5?� B18¹7s5, 01� 75?� 50Ď� A@�:� t9-3�.-� ?F�88@s6, és 
Heribalddal együtt sírva kántálni (énekelni) kezdte a Szent Kereszt- 
-:@52±:�@.  A magyarok egy darabig áhítattal hallgatták a számukra 
ismeretlen éneket, majd vidám táncra perdültek, s vad tréfálkozá-
?;7.-�71F0@17���9�18ĎĎ>?157�13E?F1>�/?-7�4->/5�7¹>@?F±B-8�§?�75�8-
@�??-8� 6181F@§7�� 1881:?§3� 7´F181057�� �� B5@§F17� 177;>� t4541@1@81:�
3E;>?-?�33-8	�95:@�?F;7@-7	�/?-@->1:0.1��88@-7s7 és fegyelmezetten 
elvonultak.

4 Zolnay László: ��9-3E->�9AF?57-�>§35�?F�F-0-5.±8���-3B1@Ď��5-0±	��<�	�U][[	�W\��
(Latinul idézi és fordítja: Ekkhard: �-?A?�%-:/@5��-885��Gombos: �-@-8;3A?�448.)
5�';�	�W\�
6 ';�	�W\�
7�';�	�W]�

%F1:@3-881:5�7-8-:0�|��;:0�7�-�9-3E->�@´>@§:1819.Ď8�TW��7591>1B«@1@@�7§<�-�]
<1>-
/1?�-:59�/5±?�ŋ89.Ď8

       Hajdan volt...
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��?F1:@3-881:5�@´>@§:1@.1:�t-853�<�>�±>�?�1?19§:E?;>.-�?Ĳ>Ĳ?´-
dik kereszténység és pogányság, élet és halál, tréfa és gyilkosság, 
9�9;>�§?�-�>§?F13?§3.Ď8�<588-:-@�-8-@@��@B�8@±�4->/5�213E1819����0A-
4-6�813§:E17�?F5:@1�8�.A7:�8�2;3B-�4«B6�7�§?�>�:3-@6�7�81�-F�§3.Ď8�
e földre pogány isteneiket. Zsolozsmaszóra perdülnek táncra, alig 
7->@�B;8?�3>-�-@@±8�-�418E@Ď8	�-4;8�7§@�@�>?A7�:E-7�@�?F13@1���957;>�
meg a barátok e pogány mulatságból felocsúdnak, s rákezdik ’Szen-
@186� 913� .1::¹:71@���p� 71F01@Ĳ� -:@52±:�6A7-@	� G-� 7-@;:-813§:E17H�
>1917�@-8<-8�B-8±:-7�@-8�86�7�-F@�5?�s8

�F� -F� 18?Ď� 45@181?:17� 8�@?F±� ;8E-:� 218613EF§?� -� 9-3E->;7>±8	�
amelyben már zenei elem is található: a magyarok isteneikhez szóló 

8 ';�	�W]
XT�

��7-8-:0;F±�9-3E->;7�2183E·6@6�7�%F1:@3-881:@�

Hajdan volt...
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§:171�I9�?�81«>�?�?F1>5:@��t?F´>:EĲ?§31?�4-:3;:�B-8±�;>0«@;F�?-sJ	�
a tolmács pap és Heribald éneke, és persze a harci kürtök hangja.
�3E�·6-..�@´>@§:1@.Ď8�913@A06A7	�4;3E�-957;>�-�7-8-:0;F±�9--

3E->;7� ]WW
.-:��1>?1.A>3� -8-@@� /?-@�F@-7� ����1:>57�:§91@� 75>�8E�
4->/;?-5B-8	�<;3�:E�Ď?15:7�;/?9�:E�§?�´>0´35�t4A6
4A6s�75�8@�?;7-
7-8�@�9-0@-7�>�6A7�� E18B@A0±?-5:7�?F1>5:@�-F�-�4-60-:5�t4A6
4A6s�
nem csak csatakiáltás volt, hanem ugyanolyan dallamos istenhívás, 
mint a Kyrie eleison��
@� I'>-9	� 5>3-89-FF�-t) kiáltó németeké. A sá-
mánvallás kutatója, Diószegi Sámuel pedig azt állította, hogy a 10. 
?F�F-05�9-3E->;7�t4A6
4A6s�75�8@�?-�/§86�@�@175:@B1�A3E-:-F	�95:@�
-�U]��?F�F-05�;.5�A3;>�?�9�:;7�t7-6
7-6s�>57;8@�?-��5?@1:4«B�?�

A �E>51	�1815?;:��-�71>1?F@§:E?§341F�7´@Ď0Ď�19.1>17�-67�:�5?@1:41F�
2;>0A8±� � ?13«@?§37§>Ď� 2;4�?F�:14§F	� @>-357A?�418EF1@.1:����3´>´3�
1>101@Ĳ�9;:0-@�-�7-@;857A?�5?@1:@5?F@181@.Ď8�?F5B�>3;@@��@�|�813-8�..5?�
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elején ugyanis hárommondatos könyörgés hangzik el: Kyrie eleison 
|��4>5?@1�1815?;:�|��E>51	�1815?;:�nem egészen pontos magyar fordí-
tásban: '>-9	�5>3-89-FF�|��>5?F@A?	�713E1891FF�|�'>-9	�5>3-89-FF��A szer-
@->@�?4;F�?F�9;?�F1:1?F1>FĎ�7;9<;:�8@�F1:§?�95?§@	�-918E17.1:�
-�F1:19Ĳ�18?Ď	��E>51
@§@18§@�-�21:@5�4�>;9�9;:0-@�7§<1F5	�01�@1>9§-
szetesen a többi tétel is alkalmazkodik a szertartás rendjéhez. (A ze-
nés mise további tételei: �8;>5-N�5/?Ď?§3	��>10;N�5?F17	�%-:/@A?N%F1:@�
ÉS��1:105/@A?N�80;@@	��3:A?�015N�?@1:�.�>�:E-�J A zenetörténet miséi-
nek egyik legszebb példája Johann Sebastian Bach h-moll miséje, 
amelynek Kyrie-tételében mindhárom mondat egy-egy barokko-
?-:�@1>6101891?	�´:�88±�F1:15�@´9.´@�-87;@�-�Kyrie eleison részek-
ben a többszólamú vegyes kar és a zenekar párbeszédes formájá-
ban, a �4>5?@1� 1815?;:
.-:�<1053�7§@�:Ď5� ?F±85?@-� F1:17->
7«?§>1@1?�
71@@Ď?§.1:���-E0:	��;F->@	�%/4A.1>@�§?�@´..�6181:@Ď?�-87;@±�:-3E�
klasszikus miséi ma is gyakran elhangzanak templomokban, isten-
@5?F@181@17�-8-@@	�?�50Ď:7§:@�4-:3B1>?1:E@1>917.1:����9-3E->�7;9
�
ponisták közül is jó néhányan írtak misét. Liszt Ferenc �?F@1>3;95�
miséje és Koronázási miséje vagy Kodály Zoltán Missa brevis-e külön-
leges gyöngyszeme a magyar zenetörténetnek.

       Hajdan volt...
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