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ELŐSZÓ

Az ifjú Liszt Ferenc Párizsban úgy adta közre esszéit, hogy élettársának, idővel 
három gyermeke anyjának, a francia anyanyelvén írói szinten fogalmazó, fel
világosult Marie d Agoult grófnénak (szül. de Flavigny, 1805-1876) megadta 
a direktívákat, a hölgy pedig írói stílusban, kiadhatóvá tette a dolgozatokat.1

1846-ban, második magyarországi (és erdélyi) látogatása alatt kapott kedvet 
(az 1839 és 1847 közt írott Magyar Daliok, Magyar Rhapsodiák 1—21. füzet 
folytatásaként) az első 15 Magyar rapszódia megkomponálásához. A galaci 
karanténból 1847 júniusában meglehetősen szemtelen módon arra kérte 
Marie dAgoult-t, hogy — a régi módon -  írjon ezekhez az ő instrukciói 
szerint elő- vagy utószóul szolgáló, néhány oldalas, „egészen rövid esszé”-t, 
mert ő maga erre képtelen. A grófnéval való kapcsolata ekkor m ár évek 
óta a mélypontra jutott, így Marie természetesen visszautasította. Annál 
is inkább, mivel Liszt ekkortájt a lengyel-orosz, dúsgazdag, férjétől külön- 
váltan élő Carolyne von Sayn-Wittgenstei n hercegnénél (sz. Iwanowska, 
1819—1887) a cári Oroszországban töltött szerelmes heteket. így — sajnos -  a 
néhány laposra szánt előszó helyett már az új élettárs, a kékharisnya, magát 
mindentudónak gondoló, fontoskodó és dagályos franciasággal fogalmazó 
hercegné írt kísérőszöveget, mely végül egész kötetté duzzadt, mire 1859-ben 
Párizsban megjelent.

1 Mielőtt e könyv előszavába belekezdenék, szeretnék kegyelettel és hálával megem
lékezni két tudósról, akiknek köszönhetően behatóan foglalkoztam ezzel a sokat vita
tott, hírhedt munkával. Az egyik néhai tanárom, aspiránsvezetőm, a nagy Liszt-kutató, 
dr. Gárdonyi Zoltán (1906-1989), aki közel ötven évvel ezelőtt jelölte ki számomra 
elvégzendő feladatként e könyv 1859-es és 1881-es kiadása francia eredetijének össze
vetését. A másik az MTA Történettudományi Intézetének 1997-ben, 47 évesen elhunyt 
nagy tehetségű munkatársa, Lackó Mihály, aki önzetlenül bocsátotta rendelkezésemre 
Liszt Ferenc és a magyarok című, 1985-ben írt kitűnő dolgozatának kéziratát, amelyből 
bőven merítettem, és további tanácsokkal látott el.

7



Carolyne grófné kislányával

Liszt kezdetben kifejezetten magyar daraboknak szánta ezeket a műveit. 
1852-ben még így írt készülő Magyar Rhapsodiák sorozatáról Mátray (Roth- 
krepf) Gábornak (1797-1875, zenetörténész), aki -  a művész kérésére -  kül
dött neki „népdalkiadványaiból”.2

Igen tisztelt Úr! [...] Utolsó múlatásomkor [1846] Magyar és Erdély- 
országban a magyar dallamok (kiemelés tőlem, H . K.) úgy szólván 
lelkem vérévé váltak, midőn azokat több cigány zenekarok játszák 
előttem, hányszor nem álmodám be magamat azokba, s hányszor nem 
gyönyörködém álmélkodva rajtok? Mily csodateljes varázs caleido- 
scoppját állítják azok öszve a szomorúság, Ínség, mélyelműség, dagály, 
dac, kecs, ábrándozás, komolyság, enyelgés, életbú és életbajoknak. 
Nemzeti zenénk [!] e mély, benső, hatalmas s szabad, tartalomdús és 
emelkedéssel teljes költészetét visszaadni nekem is feladatomul lön.

2 A levél magyar fordítása megjelent a Hölgyfutár 3, 1852. október 16. 237. szá
mában. Hírharang, 957. Eredetije -  úgy látszik -  elveszett, mert a gyűjteményekből 
hiányzik. Fogalmat adhat arról, milyen volt a francia nyelvű szövegnek az akkori 
magyar nyelvre való fordítása.
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Kielégítőleg eszközlém-e, erről tanúságot teend ama több évi munkám, 
melly e tél folytán „magyar rhapsodiák” egyetemes címe alatt (egy-egy 
10-15 levélre terjedő 14 füzetben) Bécsben Haslingernél egészen újon 
készítve fog megjelenni.

Liszt gyermekkorában még maga is hallotta, és jól emlékezett a leghíresebb 
cigány együttes, Bihari János és társai játékára. Volt ebben a — nemzetközi 
gyökerű és eredetileg katonák verbuválására szolgáló -  cigányok játszotta 
magyar nemzeti zenében, ebben a „style hongrois”-ban valami olyan egyedi 
és jellegzetes, ami megihlette a nagy bécsi szerzőket: Haydnt, Beethovent, 
Schubertot, később Brahmsot és Johann Strausst is, de a századfordulón 
szívesen hallgatta a kényes ízlésű Claude Debussy is, és felhasználta Tzigane 
című hegedűdarabjában Maurice Ravel.

Liszt gyűjtötte a cigányok játszotta dallamok nyomtatott gyűjteményeit, 
csakúgy, mint a cigányokra vonatkozó korabeli irodalmat: bekérte Mátray 
Gábornak, Czeke Sándornak a magyar zenéről és az itteni cigányság interp
retációs szerepéről szóló írásait is.3 Tudatában volt tehát annak, hogy ezek a 
szakemberek cáfolták azt az -  elsősorban Franciaországban élő — elméletet, 
mely szerint a magyarországi cigányok játszotta, cigányzenének nevezett 
muzsika nem magyar, hanem indiai eredetű. (Ez az elmélet olyan kiirthatat- 
lannak látszik Franciaországban, hogy Serge Gut, a Sorbonne nemrég elhunyt 
professzora, az egyik legkiválóbb Liszt-monográfia szerzője is, még Franz 
Liszt, les éléments du langage musical c. könyve javított, bővített, 2008-ban 
Zurfluhnél megjelent végső kiadásában is ragaszkodik hozzá.)

3 Mátray Gábor: Bihari János magyar népzenész életrajza, in Kubinyi Ferenc— 
Vahot Imre (szerk.) Magyarország és Erdély képekben, II. köt. Pest, Emich, 1855, 
156—161.; Mátray Gábor: A magyar zene és a magyar czigányok zenéje, in i.m. IV. 
köt. 1859, 11-128.; Czeke Sándor (1830-1900), Über ungarische Musik und Zigeuner, 
1858. magyar ford. Rózsaági Antal, A magyar zene és a czigányok, in Szépirodalmi 
közlöny 1858. okt.—nov. és Böhm Gusztáv: Aradi Híradó, 1858,1859; Liszt levele 
Erkel Ferenchez, amelyben Czeke dolgozatát kéri: Wien, 1856. 9. 16., in Prahács 
Margit: (szerk.) Franz Liszt Briefe aus ungarischen Sammlungen 1835—1886., Buda
pest—Kassel-Basel stb. Akadémiai Kiadó, 1996, 88. sz. 92. Mátray német fordítás
ban megküldte Lisztnek A magyar zene és a magyar czigányok zenéje c. dolgozatát 
1853-ban, ez és a rá vonatkozó levelezés elveszett. Vö. Várnai Péter: Egy magyar mu
zsikus a reformkorban. Utószó Mátray Gábor: A muzsikának közönséges története és 
egyéb írások reprint kiadásához. Vál. jegyz. Gábry György. Magyar Hírmondó, Bp., 
Magvető Kiadó, 1984.
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Hogy Lisztet Mátraynak írott, idézett levele után mi és mikor késztette 
arra, hogy megváltoztassa a dallamok magyar eredetére vonatkozó nézetét, és 
elfogadja a franciák téves elméletét, miszerint ezek a dallamok nem magyar, 
hanem indiai eredetűek, ősiek és egy elveszett cigány eposz töredékei -  rejtély. 
Tény, hogy ehhez a három tragikus tévedéséhez élete végéig ragaszkodott.

Ez a „style hongrois”-nak mondott magyar cigányzene valójában se nem 
indiai, se nem ősi, se nem népi és semmiféle elveszett eposznak nem része. 
A dallamok maximum néhány évtizedesek, műdalok, többnyire magyar urak 
szerzeményei vagy akár költők verseire írott dallamok, mint például Petőfi 
„Befordultam a konyhára' kezdetű versének megzenésítése, amelyek szorosan 
egybeforrtak a cigány együtteseknek a magyar urak ízléséhez alkalmazkodó 
előadási sajátosságaival, modorosságaival.

Liszt nem filológus volt, hanem romantikus művész. Kivételesen nyitott 
és toleráns európai szellem, akitől távol állt mindenfajta társadalmi, vallási, 
nemzetiségi, etnikai diszkrimináció. Az ő szemében -  akárcsak a rokon 
szellemű, félig magyar költő, Nikolaus Lenau (Niembsch von Strehlenau, 
1802—1850) munkáiban, a romák a megzabolázhatatlan szabadságvágy meg
testesítői voltak.

Nagy szeretettel és csodálattal hallgatta a cigány együttesek játékát, el
bűvölte „kreatív virtuozitásuk”. Gyűjtötte dallamaikat, nem egyet hallás 
után maga jegyzett le. A cigányzenészeket „kedves kollégáinak”, önmagát 
„félig franciskánusnak, félig cigánynak”,4 „a magyar királyság első számú 
cigányának”5 mondta. És ha már -  ki tudja, mikor és miért -  magáévá tette 
ezt a téves elméletet, az „indiai eredetű” „töredék eposznak” rekonstruálójává 
kívánt lenni, Magyar rapszódiáiban.

Nem tudta, milyen darázsfészekbe nyúlt. Nem értette, mivel bánthatta meg 
— a cigány kisebbséggel szemközt gyakorolt nagyvonalúságukért még külön 
is megdicsért — honfitársait. Nem tudott magyarul, nem ismerte a magyar 
körülményeket, a „cigányzenéről” és a semmibe vett magyar parasztdalról, 
az igazi magyar folklórról csak azt tudta, amit a magyar uraktól hallott. 
(A valódi cigány folklórral -  a vokálissal Csenki Imre, André Hajdú, Kocsis 
Katalin, a hangszeressel és a hangszeres magyar népzenével, valamint ma-

4 „On me définirait assez bien en allemand „Zu einer Hälfte Zigeuner, zur an
dern Franciskaner”. Levél Carolyne Wittgensteinhez, in La Mara (szerk., a továbbiak
ban LB) Franz Liszts Briefe, Leipzig, Breitkopf & Härtel, Bd.4. 1899, Nr. 299, 316.

5 Levél gróf Festetics Leónak., Wien, 1846. 8. 5. in Prahács, i. m. Nr.22.,57.
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Bunkó Feri és bandája

gával a „cigányzenével” annak kiemelkedő tudós professzora, Sárosi Bálint, 
a 20. század második felében kezdett foglalkozni.) Nem tudta, hogy téves 
elmélete 1849 és 1867 között mintegy „félidőben”, a legrosszabbkor robbant, 
amikor beteljesedni látszott a nemzethalál Herder megjósolta végzete,6 nem 
is értette, hogy mi sértőt követett el hazája ellen azzal, hogy téves elméletét a 
legnagyobb elnyomás időszakában tette közzé, a cigányok játszotta magyar 
népies zene, nóta és tánc vált a magyar nemzeti identitástudat első számú — 
mert szöveg nélkül cenzúrázhatatlan -  kifejezőjévé.

Ennek megfelelően a cigányok ambivalens helyzetben voltak Magyar- 
országon. Egyfelől mint a nemzeti zene par excellence előadói példátlan 
népszerűségnek örvendtek. Az alkoholhoz hasonló és attól elválaszthatatlan 
mámor előidézőiként meghatározó szerepet játszottak a tehetetlen letargiájá
ban birtokára visszahúzódó, „sírva vigadó” magyar nemesség életmódjában.7

6 A német író 1784 és 1791 közt Ideen zur Philosophie der Geschichte der Mensch
heit c. műve 2. kötetében, a Finnen, Letten und Preußen c. fejezetben (Berlin-Wei
mar, Aufbau Verlag, 1985) fejtette ki azt az elméletét, mely szerint Magyarország 
betöltötte misszióját azzal, hogy megvédte Európát a törököktől: az ország és a nyelv 
el fog tűnni.

Vő. Podmaniczky Frigyes: Naplótöredékek 1824—87. 3. 1850—75. Bp. Grill Ká
roly kiadásában, 1888, 29. „Egészen olyan időket élünk, amikor a czigányzene ké
pezi lehangolt kedélyünk utolsó menedékét.” 141: [...] „Olyanok valánk, mint az 
ópium-evő, aki e delejes mámorban ringató s a képzelődések országába szerteszét
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Másfelől viszont valamennyi itt élő kisebbség közül őket vetették meg leg
jobban: szinte állatnak tekintették a romákat. Mindennél jellemzőbb, amit 
majd Brassai Sámuel ír le a Liszt-könyve ellen készült pamfletjében: „az 
erdélyi nemes embernek kell lenni kópéjának, bivalyának és cigányának.”8

A magyar földesurak javarészt nem értettek franciául: főként csak az arisz
tokrácia és a főpapság ismerte ezt a nyelvet. Ennek ellenére, már a könyv 
párizsi megjelenésének híre (a Revue des deux Mondes augusztus 1-jei számá
ban jelent meg róla Paul Scudo »1806—1864« megsemmisítő bírálata) bom
baként robbant. Magánemberek, zenészek és a teljes magyar sajtó (anélkül, 
hogy értette volna) vadul nekiesett Lisztnek: hálátlannak, nemzetárulónak 
mondták, pedig nemrég övezték a nemességet szimbolizáló díszkarddal, s a 
nemzet koszorús költője, Vörösmarty Mihály, ódát írt hozzá, amelyben úgy 
szólította meg, m int „Hírhedett zenésze a világnak / Bárhová juss,, mindig 
hű rokon.” Liszt téves elméletét úgy fogták fel itthon, mint ahogy a Pesti 
Naplóban olvasható: „Zenénket is elperlik már”. Különösen fájdalmasnak 
érezték, hogy Liszt szerint épp a magyarnak nincs is zenéje, sőt, azt éppen 
az itt élő, legalacsonyabb rendű, megvetett népségnek, a cigányoknak tu
lajdonítja.9

M indenki a legnagyobb magyar szaktekintély, a kolozsvári polihisztor, 
Brassai Sámuel professzor megalapozott és megsemmisítő véleményét várta. 
Ez végre 1860-ban megjelent, Kolozsvárott, egy 56 lapos brosúra formájában, 
Magyar- vagy czigányzene? Elméletfuttatás Liszt Ferencz czigányokról írott köny
vefelett címmel. A számos hozzászólóval ellentétben Brassai franciául kiválóan 
értő, éles elméjű, remek tollú debatter volt. De ő is elsősorban a nemzeti

barangoló varázsképek világából felébredvén, lehangolt, mert túlfeszített idegzete 
révén a tehetetlen önkívüliség állapotában kárhoztatva.” 145: [...] „a mikor aztán 
nagy kelete volt a magyar nótának, mert hisz igaz marad az mindig, hogy »sírva 
vigad a magyar«. — Akkoriban a viszonyok minden képen kedveztek a sírva vigadás- 
nak, úgy annyira, hogy a czigány elmaradhatatlan tartozékává vált minden falusi 
összej övetel nek.”

8 Brassai Sámuel, nagyhírű kolozsvári polihisztor (1800-1897). Pamfletje: Ma
gyar vagy Czigányzene? Elmefuttatás „Czigányokról” írt könyve felett, Kolozsvár, Ev. 
Reform. Főiskola ny., 1860, 26.

9 Jelen tanulmány -  (Rezeption des Zigeunerbuches in Ungarn) részletesen fel
sorolva az egyes sajtóorgánumok reakcióját — eredetileg a néhai Detlef Altenburg 
professzor szerkesztette Sämtliche Schriften kétnyelvű kritikai kiadásához, Altenburg 
professzor felkérésére készült: a Cigánykönyv lett volna a sorozat utolsó kötete, de nem 
készült el.
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Liszt Ferenc Weimarban, I860
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presztízs megsértésével vádolta Lisztet, ami érzelmi reakció, nem tudományos 
cáfolat. Az utókor szemében óhatatlanul van valami tragikomikus abban, 
hogy számos társához hasonlóan Brassai maga is téves premisszákból indult 
ki: hiszen ő is kizárólag a magyar nótát tartotta nemzeti zenének. Nyilván 
konzervatív szemléletével függött össze a nemzeti kisebbségek és az alsóbb 
magyar néposztályok megvetése, semmibe vétele -  holott akkor még, kivált 
éppen Erdélyben, bőséggel virágzott a klasszikus szépségű, valódi magyar 
parasztdal — amelyet aztán csak a századfordulón fedezett fel Vikár Béla, 
Kodály Zoltán és Bartók Béla. Brassai ugyancsak meglepő tájékozatlansá
gára vall, hogy „egyik legrégebbi dallam unk”-ként a Rákóczi nótát említi.10 
Ugyanakkor közöl néhány, Reguly Antal által nemrég gyűjtött vogul dalla
mot, s bár a magyar nyelvi rokonság ügyében nem foglal állást, ezek értékes 
voltával bizonyítja: a magyarságnak is nyilván volt ősi zenéje.11 Lisztet cáfoló 
zeneelméleti fejtegetéseiből is az tetszik ki, hogy ebben a tudományágban a 
polihisztor nem volt szakember. Társadalmi nézeteihez hasonlóan konzerva
tívak a zenét illető ítéletei. Dolgozatában nem mulasztotta el, hogy néhány 
oldalvágást intézzen Liszt, a programzenész, a „jövő zenésze”, a „czikornyás” 
előadóművész s a pedagógus, a „húrszaggató iskola” mestere ellen.12

A könyv

Liszt könyvének szerzője tehát Wittgenstein hercegné, legfeljebb a zene konk
rét jellegzetességeire és saját élményeire utaló részek tükrözik Liszt véleményét.

Carolyne azonban -  Liszttel ellentétben -  nem toleráns európai művész 
volt, hanem a cári Oroszországban, nemzeti-vallási előítéletek szellemében 
nevelkedett, fanatikusan katolikus, dúsgazdag lengyel nagybirtokos. Ráadásul 
logikai bukfencekkel, képzavarokkal, ellentmondásokkal, cikornyákkal teli, 
dagályos stílusban író, a tényeknek sokszor fittyet hányó, a maga „bölcses

10 Brassai, i. m., 44.
11 Brassai: i. m„ 35—36. Reguly Antal nyelvtudós, a finn—magyar rokonság kiváló 

kutatója (1819—1855), korai halála miatt gazdag uráli anyagát Hunfalvy Pál és mások 
adták ki.

12 Brassai, i. m., 22. „a programzene, melynek szerzőnk a leglármásabb trombitá
sa”, 5-52. „Tudjuk, hogy zongora játékában, melylyel virtuóz napjaiban egész Euró
pát elbolondítá [...] a fő elem, a fő segédeszköz, a czikornya vaia” 55. „Mert valamint 
hazánkfia virtuóz korában egy húrszaggató iskolát állított vaia a művészet hátrányára 
a vak utánzók seregéből [...]”
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ségeit” gátlástalanul és terjengősen fejtegető szláv kékharisnya. Rettenetes 
sületlenségeket hordott össze mind a magyarokról, m ind a cigányokról. 
A magyar helység- és személyneveket, szavakat a felismerhetetlenségig el
torzítva közölte. Magas labdát adott Brassainak, akinek az általa példaként 
lefordított részekben bőven akadt kigúnyolni valója.13 A szabadságot, a szabad 
életet mindennél jobban szerető romák abszolút negatív „ellenpontjaként” 
előítéletek fűtötte indulattal a „másik” hazátlan népnek, a „bosszúszomjas”, 
üldöztetésük következtében „gyűlölettel tele” izraelitáknak szentelte. Egyebek 
közt — Wagner Das Judentum in der M usik című dolgozatához hasonlóan 
-  kifejtette, hogy a hazátlan zsidóknak nincs is zenei tehetségük. A Liszt 
szellemiségétől idegen elméletet a művész a bécsi Salomon Sulzer nevű zsi
dó kántor (1804-1890) kiváló előadásának leírásával igyekezett tompítani.

A 192 oldalas könyv 1859-ben, Bourdilliat-nál jelent meg. (Magam a Les 
introuvables — sorozat Edition d Aujourd’hui című reprint kiadást vettem meg 
Párizsban.) A fejezetek római számmal vannak ellátva (egyébként hibásan: a 
CXXII kimaradt, így a CXXI-et a CXXIII követi.) Liszt gondolatai a 163. 
oldaltól olvashatók, összehasonlítja a vándorcigányok sorsát a magáéval, és 
visszaemlékszik gyermekkora cigányzeneélményére -  persze bőven felvizez
ve, a hercegné stílusában. Leírja egy velük és sok pálinkával töltött estéjét, 
amikor con rabbia játszottak, szenvedélyesen virtuóz passzázsokat és fiori- 
túrákat, viharos tu ttit produkáltak. A világjáró virtuóz a spanyol cigányok 
zenéjéből keveset hallott, azokról nem is tud sok jót mondani. Az oroszok 
énekesnőkkel rendezett cigányzene-orgiáiról pedig mint nyugat-európainak 
nincs jó véleménye. Bukarestben és lakiban azonban -  m int írja -  a magyar 
cigányokhoz hasonló stílusban muzsikáltak. A XCIII. fejezettől analizálja a 
zenéjüket, a jellegzetes, két bővített szekundos hangnemet, agogikával teli, 
meg-megálló, majd nekiszaladó, szabad ritmusukat, a lassúból és frissből álló 
zenei formát, improvizációs tehetségüket, a zenekar összeállítását. De aztán 
újból, hosszasan kifejti a cigányzene eredetére, eposztöredékeire vonatkozó 
téves elméletét, idézi a magyar szakértők cikkeit és vitatkozik azokkal. Fontos 
és Lisztre nagyon jellemző a cigányzenészre mint virtuose-poète-re, virtuose 
créateur-re vonatkozó megjegyzése. Furcsa módon végül konklúzióképpen 
kifejti, hogy a cigányzene miért a magyaroké.

13 A felismerhetetlenségig rosszul írott neveket, szavakat nehéz munkával sikerült 
azonosítanom. A fordításban helyesen közlöm őket, függelékként pedig csatolok egy 
személy- és helységnév-azonosító szótárt.
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A CXXIII (voltaképpen XCXXII) és a következő fejezetekben a hercegné 
a cigányságnak a magyar történelemben való megjelenését, történetét mondja 
el, légből kapott módon, hosszan idéz, illetve fordít (valószínűleg a szerző 
Liszt számára készült német fordítása alapján) Mátray Bihari-könyvéből, 
majd szó esik Lavottáról és Csermákról is (utóbbiról Fáy István könyvéből 
való idézetekkel); a cigányzene magyarországi fénykoráról és hanyatlásáról. 
A 329. oldalon kifejti (ez nyilván Liszt nézete), hogy tilos a cigányzenét „ki
javítani”, elvenni fő jellemzőit, a bővített kvartot, a különleges hangközeit, 
a díszítéseket, a szabad ritmusukat (a parlando, agogikákkal tele vagy éppen 
pontozott részeket, „bokázó” zárlatokat). Azt is nyilván maga Liszt írja, hogy 
már korán átvitte zongorára, mintegy megmentette ezeket a dallamokat, 
excentricitásaikkal együtt; a könyv végén pedig megemlíti, hogy eredetileg 
csak előszóval, bevezetéssel óhajtotta ellátni Magyar rapszódiáit.

A könyv egyetlen mulatságos része Liszt pedagógiai csődjét meséli el. 
Párizsban ugyanis a művész régi barátja, Teleki Sándor gróf hozott aján
dékba -  akár egy kiskutyát -  egy 12 éves forma, Debrecen környékéről 
való, hegedülő cigánygyereket, Sárai Józsit. Liszt elhatározta, hogy művelt, 
kulturált, viselkedni tudó, alaposan képzett hegedűművészt farag belőle.

Ám ezzel teljes kudarcot vallott. Józsi nem akart közismereti tárgyakat, 
sem franciát tanulni, és hiába iratkozott be Massart hegedűtanfolyamára a 
Conservatoire-ba. Annál inkább kedvelte a divatos francia ruhákat, illat
szereket, édességeket, és azt, hogy a szalonok előkelő hölgyei kényeztették. 
Liszt később elutazott Párizsból, majd magához hívatta Józsit Strasbourgba. 
Szigorú német hegedűtanárhoz küldte, a Hohenzollern herceg löwenbergi 
zenekarában muzsikáló Sternberg professzorhoz. Ám ez sem segített. Bécsben 
aztán felkereste Lisztet a gyerek bátyja, és könyörgött, engedje haza, mert 
boldogtalan. Ez megtörtént, Józsi hazament cigányzenekarban játszani, de 
hosszú évekig keretben őrizte jótevője, Liszt Ferenc arcképét.

A fordítás

Brassai Sámuel azért írta meg megsemmisítő pamfletját, hogy megakadályozza 
Liszt könyvének magyarra fordítását. Ez nem sikerült. 1862-ben Fleckenast 
Pesten kiadta németül és magyarul is. Németre Peter Cornelius (1824-1874), 
a zeneszerző fordította, aki a hercegné antiszemita fejtegetéseiből sok mindent 
elhagyott. (Carolyne ezt nem is bocsátotta meg neki.) Magyarra a teljes köny
vet lefordították, de a fordító -  Székely József -  nevét meg sem említették.
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Liszt könyvének a magyar urak sokáig olvasatlanul estek neki, most a 
Székely József-féle magyar változatot szidták. A szakmai jellegű írások for
dításában akkoriban nem volt gyakorlata senkinek. A legtöbb mesterség 
szakszavainak nem is volt még magyar megfelelője. Székely munkája is ott 
a legrosszabb, ahol zenei kifejezéseket kell fordítania vagy zenei jeleket ki
tennie, amilyenek a nyomdában nem is voltak. Sok mindent félre is fordít, 
pl. az orgonapontot nyugvópontnak, a csellót brúgósnak a „mesure à trois 
temps”-t 3 ütenyes időmértéknek stb. Sok a sajtóhiba is.

Legjobb képet úgy kaphatunk erről a fordításról, ha idézünk belőle. íme 
egy kis jellemző részletet:

A kisebb hanglajtorján (scala minore) rendesen a fokozott quart-ot 
(quarte augmentée), a kisebbített sext-et (la sixte diminuée — és az fo
kozott septime-et (la septime augmentée) veszi. Különösen a quartok 
fokozása által a harmonia gyakran igen bizarr s borús hatású csillogást 
nyer az.

Liszt és a hercegné nagy vihart kavart művének azóta sem készült új fordítása. 
Korszerű magyar verziója és tudományos jegyzetekkel ellátott kiadása fájóan 
hiányzó, fontos dokumentuma a honi művelődéstörténetnek. Hiányzik a né
hai Detlef Altenburg kétnyelvű (francia-német) kritikai kiadásából is -  korai 
halála megakadályozta, hogy az utolsónak tervezett kötet (a „Cigánykönyv” 
két kiadása) megjelenjék.

Ezt a könyvet sok-sok éves, Liszt-kutatással eltöltött munkásságom le
zárásának szánom.

Hamburger Klára
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I

A népek gyermekkorukban képzeletüket költeményekben elevenítik meg, 
amelyek különleges és csodálatos hősökről, dicsőséges tettekről mesélnek, 
vagy rémületes katasztrófákat idéznek fel. A harmonikus strófákban rögzí
tett énekek formát adnak az emberek érzelmeinek. Addig él bennük az ősi 
költészet, addig jelenti boldogságuk tetőfokát a költészetükben megtestesülő 
szépség, ameddig a civilizáció nem kényszeríti őket tömegesen állandó, me
chanikus, és nemegyszer eldurvító munkára, értelmüket pedig a szükséges 
dolgok megteremtésének szükségességére. Addig számukra — és ez érvényes 
a népesség nagy részére -  a luxus csak a szükségleteket kielégítő dolgok meg
felelő mennyiségét jelenti. Azt, hogy elkerüljék a szegénység állandó, fojtogató 
látványát, szagát. A költészet csírája rendszerint egy elbeszélés, egy rövid és 
egyszerű ének, amelyet aztán megismételnek. E csíra körül hamarosan újabb 
és újabb változatok keletkeznek, amelyek megsokszorozzák, újabb és újabb 
történetekkel színesítik, szépítik az alapvető gondolatot. Lassanként másként 
és másként adják elő; kialakul a tradíció, majd változik, megnemesedik. így 
születtek a nemzeti hősköltemények. A primitív elbeszélések már csírájukban 
is jellemzik, sőt, a legjobban jellemzik az egyes nemzetek karakterét, környe
zeti viszonyait, kultúráját, történelmét, erkölcsét, szokásait és a költészettel 
való kapcsolatát. Egyesek töredékesen maradtak fenn, eredeti alakjukban, 
más népeknél az alapvető történetek sokáig vázlatszerűen, szájról szájra, ezer 
variáns alakjában terjedtek, amíg csak el nem jött egy nagy költő, aki, hogy 
úgy mondjuk, kristályossá tisztította, gyönyörű és végleges formába öntötte, 
homogén egésszé alakította őket.

II

Görögország szép ege alatt a vándorló rapszodoszok maguk köré gyűjtötték 
a városok és falvak lakóit, és leigázott népekről, bukott birodalmakról és 
más csodálatos kalandokról meséltek nekik. Amikor ezek az énekek össze
gyűltek, együttesen tökéletes műalkotássá váltak. Zseniálisak voltak ezek 
a történetek, amelyekben életre keltek az emberi nagyságot megteremtő 
szenvedélyek. A következő évszázadok is csodálták az emberi invenciónak e 
legelső, halhatatlan alkotásait, ám sosem érték el Homérosz kimeríthetetlen 
fantáziáját, az Iliászban megjelenő, az emberi tettek és erények halhatatlan 
panteonját. Indiában a tropikus vegetáció bujasága, a természet mélységesen
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drámai jelenéseinek látványa, óriási hegyei, csodálatos folyói, szenvedélyes 
szépségei, büszke, pompás jelenségei sem látszottak méltónak arra, hogy az 
istenek lakóhelyéül szolgáljanak. A költő, attól félve, hogy határt szab fan
táziájának, grandiózus helyett torzszülöttet alkotott. Mivel nem talált meg
felelő képet, amely visszatükrözte volna a csodálatos természet benne keltett 
impresszióit, pusztán emberfölötti méretekben és kifejezhetetlen számokban 
gondolkodva nem elégedett meg az egyszerű túlzással —, helyette rendkívüli 
túlzásokkal élt az istenségek iránti odaadásának, imádatának kifejezésére, 
és a többiekénél emeltebb hangon énekelte meg őket. A skandináv bárdok a 
fagyos és félelmetes természeti környezetben gyönyörűen ábrázolták a csak 
nagy ritkán mosolyra fakadó időjárás zsarnokságát. A bátorságot fokozták 
szinte kéjes érzéssé; jutalmukul a Walhalla csak újabb csatákat és folytonos 
győzelmeket kínált. A középkor kezdetén az ember szellemét át- meg át
hatották egy még fiatal vallás misztikus képei, amelyekben szimbólum és 
érzelem állandó kölcsönhatásban álltak. Ekkor olyan elbeszélések születtek, 
amelyeknek szereplői a mitológia félisteneihez hasonló, lángoló érzelmekkel 
hajtották végre jótevő csodáikat. A kereszténység tiszta hősei dicső tetteket 
vittek véghez: szabadságot és igazságot hoztak a rászorulóknak és csodákat 
tettek -  mindezt vallásos gyengédséggel áthatva, amely meglágyította szívei
ket és megerősítette vitézségüket. Ez a korszak nagyszerű eposzokat termett, 
köztük a Roland-ének mintegy az Iliász Akhilleusz-történetének felelt meg.

A szlávok polgárháborúkhoz vezető családi történeteket meséltek. Ezeknek 
az elbeszéléseknek legmegindítóbb epizódjai családszerető érzelmeikről szóltak, 
legragyogóbb részletei pedig a mesés vendégszeretetükkel rendezett ünnepekről 
és ünnepségekről. Az araboknál a fatalizmus dogmája kevéssé tette lehetővé 
az emberek szabad akaratának érvényesülését, így képzelőerejük a szépség és 
báj, a gazdagság káprázatának leírására szorítkozott. Ez az oka, hogy szeszélyes 
csillogásuk még csak meg sem közelíti a valóság látszatát. Amikor az arabok 
felfedezték, meghódították és megismerték az ismeretlen földrészt, a felfedezők 
kalandjai és a távoli országok leírása Ibéria nyelveit új poémákra ihlették. 
Ezekben, lángoló színekkel festve, a fantasztikum keveredett az igazsággal.

A nemzeti eposzokra mindenütt a tények szimbolikus ábrázolása és az 
emberek érzelmeire ható elbeszélés a jellemző. A mítoszok fátylán át köny- 
nyen érthető szenvedélyeket idéztek fel, amelyekkel az emberek természetes 
módon azonosultak: a mindnyájukban élő vágyakat, büszkeséget, a közös 
álmokat, bánatot és fájdalmat. Mindezeket a tradíció fűzte egybe plasztiku
san. A történetekhez élénk, jellegzetes ritmus társult, amely megkönnyítette
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a szöveg memorizálását. A verset ritmizált és változatos dallammal, intoná
cióval deklamálták, valamilyen recitativo vagy énekbeszéd alakjában. Ez a 
kétféle élvezetes elem aztán olyan szorosan egybekapcsolódott, hogy közös 
nevet kaptak. Az eposz énekekre tagolódott.

III

Egy szép napon Európa népei között, ki tudja, honnan, felbukkant egy 
újabb nép. Megtelepedett kontinensünkön, senkit sem kívánt leigázni, de 
engedélyt sem kért a megtelepedésre. Nem hódolt meg senki előtt, de alá
vetettje sem kívánt lenni egyetlen népnek sem. Adni nem akart semmit, 
elfogadni viszont hajlandó volt. Nem vallotta be, hogy Afrika vagy Ázsia 
mely vidékéről jött, és azt sem, hogy miért éppen ide. Nem őrzött semmiféle 
emléket, és nem okozott semmiféle csalódást. A gyarmatosítással járó elő
nyöket visszautasította, és szomorú fajtájáról úgy tartotta, sosem ereszkedik 
le odáig, hogy beleolvadjon egy másik népbe. Visszautasított minden idegen 
elemet, és nem élt az európai civilizáció előnyeivel, sőt, elkerülte őket, szá
mára mind ellenszenvesek voltak. Ez a különös nép semmiben sem hasonlít 
a többihez. Nincs se földje, se kultúrája, se törvénykönyve. Csak egyszerűen 
létezik, kivonja magát mindenfajta hatás, akarat alól, elmenekül minden 
üldözés elől, nem tűr el semmiféle tanítást, sem annak bármiféle változatát, 
sem felbomlasztását, de ki sem akarja irtani. Törzsekből áll, hordákból, 
bandákból, amelyek vándorolnak, amerre a szél viszi őket. Egymással sem 
érintkeznek, részben nem is tudnak egymásról, de mindenütt, akár a leg
távolibb helyeken is őrzik közösségüket, szent szolidaritásukat. Azonos az 
értékrendjük, a nyelvük, azonos az arckifejezésük. A mi megítélésünk szerint 
állatok módjára élnek, tudatlanok, és önmagukon kívül semmi sem érdekli 
őket. A századok múlnak, a világ fejlődik, háborúznak azok az országok, 
amelyekben tartózkodnak, változnak az uralkodók, és változik a szellem: ők 
mindeközben érzéketlenek és érdektelenek maradnak, napról napra hasz
not húznak az országokban zajló eseményekből, hogy maguk könnyebben 
élhessenek — és azonnal eltűnnek az erdőkben, hegyszorosokban, abban a 
pillanatban, hogy foglalkozni szándékoznak velük. Akár a madarak, akik az 
erdők lombjait lakják, ismeretlen hangokat hallatnak, eldugott forrásokban 
nézegetik magukat, és egyre csak vándorolnak, míg csak menekülni nem 
kényszerülnek a törvények elől. Ilyenkor más éghajlat alatt, kevésbé kelle
metlen körülményeket keresnek. Ez a nép, amely nem vesz részt semelyik
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másik örömében és fájdalmában, amely, mint valami megtestesült szarkaz
mus, csak nevet mások igyekezetén és könnyein, csatáin és ünnepein. Azt 
sem tudja, honnan jött és hová tart, abnormális módon tartja fenn magát, 
nem őriz semmiféle tradíciót, és nem rögzíti történelmét. Nincs semmiféle 
határozott meggyőződése, viselkedési szabálya, csak mindenféle ócska babo
na, zavaros szokások, állandó nyomor és szellemi sötétség egyesíti. Ez a nép 
azonban mégis, minden megalázás, nélkülözés ellenére, babonásan őrzött 
hagyományként ragaszkodik sátraihoz, rongyaihoz, éhségéhez és szabadságá
hoz. Mégis, századok óta ellenállhatatlanul és leírhatatlan módon lenyűgözi 
a civilizált népeket. Ez a megvetett nép, amelynek nincsenek nagy költői, 
ez a heterogén, megszelídíthetetlen, megnevelhetetlen, érthetetlen népség, a 
szíve csücskében mégiscsak kell hogy hordozzon valamilyen magasabb rendű 
erényt, amely önmagát feltétlenül idealizálja. Kell, hogy nekik is legyenek 
énekeik és költeményeik, amelyek csokorba kötve talán új eposzt alkotnának.

IV

Nem nehéz megértenünk, hogy egy olyan népnek, amelyből hiányzik min
denfajta kulturális intelligencia, amely nem igényli az élvezetes pihenést, a 
jóízűen és békésen töltött szabadidőt, amelynek nincs vallásosan őrzött és 
megszépített történelme, nincsenek erkölcs nemesítette, az idő és valamiféle 
istentisztelet szentesítette szokásai, amelyben nem zajlottak le házi forradal
m ak és érdekes családi események, amely nem ismeri a földhöz, a hazához 
való ragaszkodást — nem lehetnek költői, akik históriás énekekbe foglalják 
a közösség érzelmeit, cselekvéseit. Eliszen megtagadta, leikéből elűzte őket, 
be van zárva a maga passzív, de legyőzhetetlen tunyaságába, amely mások 
érzelmeivel szemben érzéketlenné teszi.

Amikor egyszer mégiscsak meg akarta szólaltatni a maga heves szenvedélyű 
álmait, saját hőskölteményét, a beszédtől eltérő formát kellett hozzá választa
nia. Szóban nem tudta, nem akarta konkrétan elmondani, leírni legintimebb 
érzelmeit, tárgyukat sem akarta feltárni, szíve és sorsa titkaiból semmit sem 
kívánt napfényre hozni. Voltaképpen egyetlen hitvallása az elhallgatás. Nem 
dicsekszik saját tetteivel. Nincs is tehetsége hozzá, hogy képekben és szim
bolikus tettekben rögzítse homályos ösztöneit, holott ezek nélkülözhetetlen 
kellékei egy hőskölteménynek. Minthogy léte tegnapjában és holnapjában 
is bizonytalan, mindig túlságosan is függött azon erdők uraitól, amelyekben 
élt, ugyanakkor nagyon ügyelt rá, hogy el ne veszítse függetlenségét. E nép
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számára ismeretlen és visszataszító mindenfajta értelmi feszültség, minden
fajta átgondolt tevékenység, csak bizonyos ravaszságot ismer, azt a finom 
és művi narkotikumot, amit bizonyos állatok; tőlük tanulta. Ezzel él, hogy 
becsapja az ellenséget, vagy megkaparintsa a zsákmányt.

Itt-ott találhatunk tőlük eredő balladát vagy románcot, de ezek a ritka 
énekek, amelyeket közönséges módon, a saját nyelvén tákolt össze, túlságosan 
is vázlatosak ahhoz, hogy költői műnek nevezzük őket. A hangszeres zene 
az a műfaj, amely érzelmeket fejez ki, anélkül, hogy valamilyen konkrét 
dolgot jelenítene meg. Hőskölteménybe illő eseményekből, hősökről, a drá
ma szereplőiről direkt módon semmit sem árul el. Lényegükben magukat 
az érzelmeket fejezi ki, nem kényszerül a valódi és képzelt figurák meg
jelenítésére. Drága, szikrázó gyémántként bontja ki a dallamokat az őket 
védő burokból, minden konkrétumtól elvonatkoztatja őket. Nem jelöli meg 
sem okukat, sem hatásukat; beszédessé teszi őket, anélkül, hogy felfedné 
titokzatos eredetüket és jelentésüket. A zene valamennyi művészet közül a 
legalkalmasabb, hogy elfedje nemtelen gonoszságaikat, sötét aberrációikat, 
hogy lényüknek csak a legnemesebb, legérzékenyebb mozzanatait mutassa be, 
hogy csak lelkűk fényét csillogtassa. M indent elkövetnek, hogy hangszeres 
dallamaik közvetlenül szívből jövőnek hassanak. Természetes, hogy ez a véres 
fertőben élő nép ezt a módot választotta primitív, oly sokáig néma titokba 
burkolt ösztönei megnemesítésének eszközéül. Azáltal, hogy zenéjével érzéki 
örömet szerzett, hogy valóságos dolog kéjétől részegedett le, megszabadult 
mindenfajta szellemi munka elsajátításának kínjától, mégis rátalált a számára 
egyedül lehetséges nyelvre. Csak húznia kellett a vonóját ide-oda a húrokon, 
és ez a puszta tény máris ritmusokra, zárlatokra, modulációkra, dallamokra, 
zenei történésekre inspirálta. E művészet által mégiscsak megdicsőül az a 
rejtélyes szépség, amely távol tartja ezt a népet a mi gondjainktól, minden 
törekvésünkkel szemben megközelíthetetlenné teszi. Mégis, egyedül ez a 
nép képes ezt, hatalmas erővel, megvalósítani. A muzsika feltár valamilyen 
benne lakozó sajátos fénysugarat; érvényre juttatja sajátos tehetségét. Vad, 
fantasztikus, disszonanciákkal zsúfolt harmóniák kíséretében, de szépen és 
érzékenyen szól hangszerükön a szaggatottan, hirtelen kibontakozó, váltakozó 
és váratlanul át- meg átalakuló dallam. Azokhoz a látomásos hallucinációk- 
hoz hasonlóan, amilyent a hadzsik1 produkálnak.

1 Mekkái zarándokok (A külön nem jelölt jegyzetek a sajtó alá rendező fordítótól 
származnak.)
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V

Ha a cigányok zenéjének ezeket a szétszórt, töredékes darabjait -  zenei tartal
muknak megfelelően -  intelligensen összeraknák, úgy, hogy sorba rendezve 
kölcsönösen érvényre juttassák legjobb tulajdonságaikat, ebből kialakulhatna 
valamilyen nemzeti egész, mely kifejezné e nép kollektív, összetartozó ér
zelmeit, meghatározná jellemüket és értékrendjüket. Egy ilyen gyűjteményt 
szinte nemzeti eposznak nevezhetnénk. Anélkül, hogy össze akarnánk ha
sonlítani két ilyen, egymástól lényegében különböző dolgot, mint az eposzok 
és a zenei ciklikus művek, ebben a konkrét esetben, saját felelősségünkre, 
hőskölteménynek neveznénk ez utóbbit is, mert ugyanolyan heroikus inspi
ráció szülötte ez is, amely egy különleges faj jegyeit viseli. Az ő eposzuk nem 
bizonyos számú tény, leírás, bizonyos korhoz kötött helyszín bemutatásából áll. 
Ezt a fajta költészetet az összes többitől az előadó szenvedélyének természete 
különbözteti meg, amely többnyire ösztönös, kizárólagos, és ellentmondást 
nem tűrő. A nagyság jelét viseli, amely természetes bájjal párosul, s így együt
tesen jellemzi fantáziáját, költői inspirációját. A cigányok zenéje — kizárólag 
spontán módon -  szenvedélyeket és érzelmeket fejez ki. Ez ugyan, szöveg 
híján, nem nyilatkozik meg elbeszélésekben, mint más népeknél. De attól, 
hogy művészetükből hiányzik az elbeszélés, az alapvető történelmi mítosz, 
nem kevésbé hősköltemény, amit létrehoznak. Bár sajátos képalkotásuk sok
szor nem kelti fel hallgatóik érdeklődését, mégis lelkesedéssel tölti el őket, 
kivált az ifjú generációt.

Hegel az eposz szót inkább az elmondani igével, nem az elbeszélés főnévvel 
jellemzi, és ide sorolja első költői próbálkozásokként a szobrok feliratait, az 
antik szerzők szentenciáit és gnómikus verseit, a világ keletkezéséről szóló 
mítoszokat stb. Nem tudnánk jobban megértetni e költői műfaj és a sajátos 
nemzeti zene közt létező szoros kapcsolatot, mint a filozófus saját szavaival. 
Miért is igyekeznénk másként elmondani azt, amit ő olyan tökéletesen feje
zett ki, hiszen jelentése minden ízében megegyezik a mi mondanivalónkéval.

M int ilyen eredeti totalitás, az epikai mű egy nép mondája, könyve, 
bibliája, s minden nagy és jelentős nemzetnek vannak ilyen teljességgel 
első könyvei, amelyek megmondják neki, hogy mi az eredeti szelleme. 
Ennyiben ezek az emlékek nem jelentenek kevesebbet, mint egy nép 
tudatának tulajdonképpeni alapjait, s érdekes volna összegyűjteni az 
ilyen epikai bibliákat...
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Mivel a tulajdonképpeni eposzban egy nemzet naiv tudata első ízben 
fejeződik ki költői módon, azért az igazi epikai költemény lényegileg 
abban a közbeeső korban jön létre, amelyben egy nép felébred ugyan 
tompaságából s a szellem már megerősödött magában annyira, hogy 
létrehozza saját világát s otthonosnak érezze magát benne, megfordítva 
azonban minden, ami későbbi szilárd vallási dogmává vagy polgári 
és erkölcsi törvénnyé lesz, még egészen eleven, az egyes egyéntől m int 
ilyentől el nem választott érzület marad, s akarat és érzés még nem 
vált még el egymástól...

Emellett azonban nem szabad úgy képzelnünk a dolgot, mintha egy 
népnek már heroikus korszakában, m int olyanban, az eposz otthoná
ban, megvolna az a művészete, hogy önmagát költőileg jellemezhesse; 
mert más dolog a valóságos létezésében magában poétikus nemzet, s 
újra más a költészet, mint költői tárgyak elképzelő tudata, és ilyen világ 
művészi ábrázolása. A benne, mint képzetben való időzés szükséglete, 
a művészet megalkotása szükségszerűen később lép fel, mint maga az 
élet és a szellem, amely elfogulatlanul otthonos közvetlenül poétikus 
létezésében...

Ezen elkülönülés ellenére mégis egyúttal szoros összefüggésnek kell 
fennmaradnia a költő és tárgya között. A költőnek még egészen ezek 
között a viszonyok között, ezekben a szemlélés módokban, ebben a 
hitben kell élnie, és csak a költői tudattal, az ábrázolás művészetével kell 
megtoldania a tárgyat, amely még szubsztanciális valóságát alkotja...

Meg kellett lenniök, létre kellett jönniök az erkölcsi élet viszonyai
nak, a család és a nép, m int egész nemzet összetartásának háborúban 
és békében, de úgy, hogy még nem érték el olyan általános szabályok, 
kötelességek és törvények formáját, amelyek magukban, az egyének 
eleven, szubjektív különössége nélkül is érvényesek, s amelyeknek van 
erejük arra, hogy az egyéni akarással szemben is megmaradjanak. El
lenkezőleg a jog és méltányosság érzékének, az erkölcsnek, a kedély
nek, a jellemnek kell egyedüli forrásuknak és támaszuknak látszania, 
úgy, hogy az értelem még nem képes a prózai valóság formájában 
szembeállítani és megszilárdítani őket a szívvel, az egyéni érzülettel 
és a szenvedéllyel...

Ámde a nemzeti valóságnak két faja van. Először épp ezen egyes 
nép legsajátosabb szokásainak egészen pozitív  világa, ebben a meg
határozott korban, ilyen földrajzi és éghajlati fekvésben, ezekkel a fo-
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lyókkal, hegyekkel, erdőkkel és ilyen természeti környezettel általában. 
Másodszor a szellemi tudat nemzeti szubsztanciája a vallás, a család, 
a közösség stb. tekintetében. Hogy mármost az eredeti eposz, miként 
ezt megköveteltük, a tartósan érvényes biblia, a népkönyv legyen és 
megmaradjon, az elmúlt valóság pozitív elemei csak akkor tarthatnak 
igényt továbbható eleven érdeklődésre, ha a pozitív jellemvonások belső 
összefüggésben vannak a nemzeti lét ama tulajdonképpeni szubsztanci- 
ális oldalaival és irányaival. Mert különben a pozitív teljesen esetlegessé 
és közömbössé válik.2

Zenei hősköltemény lehet tehát a Biblia, „A könyv”, az a mély forrás, amely
ből öntudatát meríti egy nép; ez sugározza szét azt az élő és egyéni gondolatot, 
amely egy nemzet tagjait jellemzi, ez fejezi ki azt a szociális állapotot, amikor 
az akarat még nem válik el élesen az érzelmektől, amikor az erkölcsöt még nem 
határozzák meg elvekben, kötelességekben és törvényekben, amelyből hiányoz
nak a sajátosságok, az egyéni vonások, és valamiféle pozitív és prózai formában 
jelentkező absztrakt értelem nem állítja szembe őket az érzelmekkel.

És minthogy nem minden Biblia jelenik meg hősköltemény formájában, 
nincs is a muzsikánál alkalmasabb eszköze egy olyan népnek, amely vissza
utasítja a hazafiság, a dogmák, a kultusz, a törvény, a föld, a haza, a család 
és a tulajdon bármiféle formáját -  és kizárólag érzékeivel, csak világi és 
kitörölhetetlen ösztönökkel, excentrikus szenvedélyekkel él. Egy olyan nép, 
amelynek életét saját, másokétól idegen ízlése szabja meg, amely számunkra 
visszataszító módon elutasítja a társadalmi élet minden szépségét. És mégis, 
bár a cigányok elhárítanak mindenfajta hasonlóságot más népekkel, maguk 
is meghatározható népet alkotnak, amelynek csodálatosan életteli tehetség 
adatott: amikor szükségét érezték, hogy megalkossák a maguk Könyvét, 
amelyet nem tudtak leírni vagy emlékezetből elmesélni, akár fiktív és szim
bolikus énekekben ecsetelni, mégis megtalálták a módját, hogy kifejezhessék 
magukat: énekeltek!

2 G. W. F. Hegel: Esztétikai előadások III., III: szakasz, 3, fejezet; A költészet, Aka
démiai Kiadó, Bp., 1980. Fordította Szemere Samu
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V I

Ha figyelmesen megtekintünk egy műalkotást, és szerkezetét kétségtele
nül eredetinek, ihlető eszméit, törekvéseit feltétlenül magasrendűnek látjuk, 
azonnal azt firtatjuk: miben áll ez az eredetiség, mely forrásból erednek 
és milyen alakban összpontosulnak az alkotó érzelmei. Esetünkben ezek 
a kérdések azért olyan érdekesek, mert azonnal nem kaphatunk rájuk vá
laszt. Előbb szorgalmasan kutatnunk kell, és megoldást találnunk néhány 
más, ezektől elválaszthatatlan kérdésre. Különös anomália, hogy a cigányság 
meglepő energiával képes életben maradni, annak ellenére, hogy az emberi 
fajjal való közösségét mindenestől visszautasítja. Hogyan is érthetnénk meg 
művészetüket anélkül, hogy megkísérelnénk felfedni az értékrendjük és az 
énekeik közötti összefüggést — bár ez először lehetetlennek látszik. Fel kell 
ismernünk, hogyan fér össze e látszatra alávaló, a bestialitásig brutális erköl
csű népség életmódja a dalaikkal, melyekből büszke dac, mély fájdalom és 
kecses szépség árad. Rá kell jönnünk, milyen gondolatok, milyen ösztönök 
késztetik ezt az emberek nagy családjából kiszakadt, mégis évszázadok óta 
közöttünk élő népet arra, hogy semmiképpen se legyen hajlandó megosztani 
a civilizált népek gondjait és érzelmeit. Valós képet kell kapnunk e nép, a 
cigányság, ilyen sajátos, tartós fennmaradásának minden részletéről. A 14. 
században érkezett Európába, csendesen, lépésről lépésre, oly észrevétlenül, 
mintha csak a föld alól bújt volna elő (nehezen, fáradságosan találjuk meg 
első megjelenésük zavaros nyomait, és nem tudjuk, honnan jöttek); össze 
kell vetnünk létfenntartásuk eszközeit ama másik népével, amely szintén 
hazátlanul, búvóhely, szíves fogadtatás híján -  csodának mondható módon 
-  maradt fenn Európában. Akkor látni fogjuk, hogy a romák mindig sokkal 
rosszabb körülmények között éltek, és még jobban elcsodálkozhatunk rajta, 
hogyan maradhatott fenn ez a nép ilyen keserves életkörülmények és ilyen 
kilátástalanság közepette generációkon át, amit egyetlen más nép sem élt volna 
túl -  és mindezt úgy, hogy nem őriztek semmilyen emléket, a dicsőségnek 
semmiféle reményét, csak szétszóródtak, szétforgácsolódtak. Semmi reális 
okuk nem volt rá, hogy meglepő makacssággal ellenálljanak a kísértésnek: 
nem vették ki részüket a szerencsésebb népek életéből, és ragaszkodtak ahhoz, 
hogy idegen vér ne keveredjék az övékbe. Ez utóbbi tényt igazolja fajtájuk 
szemmel látható egységessége: hiszen megjelenésükkor ugyanolyan volt a 
külsejük, mint ma. Nélkülözéseik, embertelen üldöztetéseik közepette nem 
akadt köztük renegát, sem boldog hitehagyó; sosem volt köztük, aki han-
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gosan megtagadta volna az övéit, aki a szégyenüket letagadta, elutasította 
volna, aki megszökött volna az éhség elől, hogy a vásárolt jólétnek örvendjen, 
ahogyan ez oly gyakori a száműzöttek egy másik családjában, akik közül 
többen tőkések lettek, és ragyogó névre tettek szert elnyomóik között, mi
közben pirultak a származásukért.3

VII

Ez a másik száműzött nép is országról országra vándorol, hol megalázva, hol 
elkergetve, időnként megtűrve, sokszor elűzve, de mindig egyetlen tömegbe 
olvadva, makacsul ellenáll az övétől eltérő dogmának, jótetteknek, mert 
szerintük övék az első rendű dogma és a legelső rendű törvény! Az egyik 
megmásíthatatlan, a másik engesztelhetetlen. Mennyire egyszerűnek tűnik 
a zsidó nép látványa, ha összehasonlítjuk a cigányok szinte érthetetlen élet
módjával. Milyen könnyű megmagyarázni azokat az okokat, amelyek oly 
szilárdan egyben tartják ezt a — magát Isten népének tartó — populációt, ha 
meggondoljuk, hogy a cigányokat semmiféle hasonló hit nem köti egymás
hoz. Az izraelitákkal, igaz, ezernyolcszáz év óta elátkozott népként bánnak. 
Azóta csak úgy ömlik rájuk a gyalázkodás, a szidalmazás, a megvetés. Ám 
ők gyűlölettel viszonozzák a megvetést, haraggal a szidalmazást, rosszindu
lattal a gyalázkodást. Elfogadják a keresztény Európában számukra kijelölt 
helyet, de fenntartják maguknak a jogot, hogy mefisztói trágyadombjukat a 
balsors tűzhelyévé avassák, hogy elnyomóikat megfertőzzék a nyomor meg
nevezhetetlen, rejtélyes eredetű, megragadhatatlan leprájával, amely velőig, 
csontig elpusztítja azokat. H a — túl későn - ,  kilakoltatják őket szerencsétlen, 
balsors sújtotta nyomortanyáikról, ahol üldözőik és becsapottjaik számára 
megfertőzött kincseiket őrzik, eltűnnek. Máshová viszik mézes szavakkal 
palástolt haragjukat, hipokrita gyűlöletüket, hajthatatlan nézeteiket. S bárhol 
telepszenek is le, nem elégszenek meg azzal, hogy a bennszülött lakossá
got megkárosítva, annak földi termékeiből táplálkozzanak, mintha csak a 
levegőből szippantanák, gyümölcseik levéből szívnák fel azt a fatális meg
győződésüket, hogy ők különbek befogadóiknál. Ünnepélyes bátorságuk 
mögött észlelhető félelemmel őrzik förtelmes vallási kultuszukat, mormolják 
kigúnyolt imáikat, ragaszkodnak elátkozott rítusaikhoz, kicsúfolt vallási 
tárgyaikhoz, meg-megtámadott ruházatukhoz, valamennyi, vendéglátóik

3 Ld. Borrow (A szerzők jegyzeté)
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által megvetett és félt, őket másoktól külsőleg is megkülönböztető jelükhöz. 
Az őket ostobán megalázó ostorozást, megfélemlítést, megvetést, rágalmat 
és gyalázatosságot múltjuk büszke vállalásával, gőgjével, dicsőséges örök
ségük tudatában viselik — és valamilyen végtelen, sok alakban és színben 
jelentkező reménnyel, elkötelezett, szigorú, de szépséges, szilárd törvénye
ken alapuló hitükkel kompenzálják. Ez a hit szabja meg életük szociális 
szervezettségét; ez szabályozza szűk lehetőségekhez és kemény tilalmakhoz 
kötött életformájukat.

Szigorúan betartják merev, a vízözön előtti képződményekhez hasonlóan 
ősi, különös vallási törvényeiket, ennek következtében az izraeliták — aktív 
mobilitásuk ellenére — olyanok, mint maga a mozdulatlanság, a vadul csap
kodó orkánok, viharok és a népek tőlük való irtózata közepette megmaradt 
kövület, amelyet sokszor még a királyok mohóságának villáma is sújt. De 
mintha mindezen elemek összeesküvése sem fogna rajtuk. Istenhitük erejének 
szervessége meggyógyítja sebeiket, ismét zöldbe borítja felgyújtott ágaikat 
és visszanöveszti levágott tagjaikat, megújítja kimerült energiáikat, és be
forrasztja felvágott ereiket. Az izraeliták állandó fecsegésük felszíne alatt 
mindig gyászosak, megjátszott szolgálatkészségük ellenére mindig tele van
nak gyűlölettel és kegyetlenséggel, minden tagadásuk, minden látszólagos 
barátságuk mögött is ott lapul valódi jellemük, amely sötét, ellenséges és 
mégis vonzó, akár a mesebeli kígyó homályos és számonkérő tekintete. így 
élték túl a zsidók a középkor minden megaláztatását és kínzását.4

VIII

Miért is tagadnák az izraeliták, hogy elhalmozták őket szidalmakkal és át
kokkal? Minél inkább, mennél hosszabb ideig alázták meg őket, annál jobban 
bevésődött megkínzott testükbe az ostor, amellyel folyótól folyóig kergették

4 Itt a hercegné egy héberből németre és abból franciára fordított, 12. századi 
Sión énekbői idéz. Mivel ez fellelhetetlen, helyette Jeremiás siralmainak záró sorait 
(5. rész, 17—22.) idézzük, a Károli Gáspár-féle magyar fordításból: „Ezért lett beteg 
a mi szivünk, ezekért homályosodtak meg a mi szemeink; / A Sión hegyéért, hogy 
elpusztult; rókák futkosnak azon! / Te Uram örökké megmaradsz; a te királyi széked 
nemzedékről nemzedékre! / Miért feledkeztél el örökre mirólunk? miért hagysz el 
minket hosszú időre? / Téríts vissza Uram magadhoz és visszatérünk; újítsd meg a mi 
napjainkat, mint régen. / Mert bizony-bizony megvetettél minket... megharagudtál 
ránk felettébb!”
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őket, és meglepő módon annál szilárdabban bíztak istenükben, hitükben — 
Mózesükben, reménységükben, annál elpusztíthatatlanabb módon éltette 
őket a maguk ideológiája. Hitükben sosem támadt kétség. Legmélyebb meg
aláztatásuk napjaiban is elátkozták a hitehagyókat, és anatémával sújtották az 
eretnekeket, mintha csak az ő dogmájuk lenne a Földön az egyedül érvényes.

Ugyanazzal a gőggel voltak ártalmasak, amellyel túlélték az üldöztetést, 
sőt, képesek voltak meggazdagodni. Olyan forrásokra leltek, amelyek csodá
latosan hasznosnak bizonyultak. Annyira élesítették elméjüket, hogy attól 
fizikai erejük károsodott, de meg sem próbálták, hogy nyápic testüket meg
erősítsék. Ök, akiket kizártak a keresztény társadalom minden előnyéből, 
azonnal rájöttek: még ha megőrizték volna is Sámson atlétaerejét, azzal is 
hiába hadakoztak volna olyan földért, amely nem volt az övék. Nem mer
tek rajta gyökeret ereszteni, bár ezzel lemondtak remélt, csodás jövőjükről, 
a jutalmazó Messiás eljöveteléről, aki hitük szerint egy napon majd kezükre 
adja valamennyi népet, hogy megbüntessék, és a Föld valamennyi kincsét, 
hogy jóllakhassanak.

Hamar rájöttek: elég, ha az élősködő növények ezer rostjával épülnek bele 
a keresztény társadalomba, hogy kiszívhassák éltető nedveit. Szenvedélyes 
tehetségük volt hozzá, hogy bekapcsolódjanak a virágzó kereskedelembe és 
iparba. Lemondtak az erő fegyveréről, gyöngeségük lett a fegyverük. Nem 
volt már számukra fontos a harci vitézség, helyette az intelligenciájukkal 
győzedelmeskedtek. Megvetéssel viszonozták az őket kishitűségük és fu
karságuk m iatt megvetőket. Meghajoltak, csúsztak-másztak, hagyták, hogy 
eltapossák őket. Elfogadtak minden anyagi megterhelést -  de mennél inkább 
megalázták őket, mennél többet szenvedtek, annál jobban meg voltak győ
ződve a maguk erkölcsi és értelmi felsőbbrendűségéről, annál jogosabbnak 
érezték, hogy elátkozzák könyörtelen hóhéraikat, minél jobban gúnyolták 
őket, annál inkább megerősödött bennük a méltó válaszra való jogosultságuk. 
A lengyel zsidó napjainkban is tartja a hátát a haragvó nemesnek, és biztatja 
is: „Csak üssön, üssön!” — miközben magában azt gondolja: „Szép kis összeg
gel megfizetsz te nekem még ezért!” Hitének vallásos előírásai megengedik 
az ellenség meggyöngítését a ravaszság vagy az erőszak minden eszközével. 
Fogat fogért, mondta volt Mózes, és ez a mondás gyűlöletet a gyűlöletért alakjá
ban máig visszhangzik a szívük mélyén. Elnyomóikat el kell szegénykémük, 
csúfolóikat becsapniuk. így cselekedtek a filiszteusokkal, az ammonitákkal, 
a midianitákkal, az amalekitákkal. Ugyanazt teszik most a keresztényekkel, 
akiket azért vetnek meg, mert az Urat imádták. Őket született ellenségeiknek
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tartják. Előbb-utóbb a zsákmányukká váltak, őket becsapni, kirabolni és 
gyűlölni nemcsak engedélyezett, de dicséretes dolognak számít.

IX

A keresztények mindenütt megtagadták tőlük a földtulajdont. Olyannyira, 
hogy sorsukat a népi legendában perszonifikálták is, a bolygó zsidó alakjában, 
akit örökké üldöznek, aki örökké csak vándorol, mindig szomorú, de fárad
hatatlan. Örökké kifosztják, mégis leleményes, sehol sem fogadják szívesen, 
mégis mindig van pénze, amellyel megvásárolja a befogadást, sőt, a hatalmat. 
Mert azáltal, hogy mindig a pénz egyeduralmára tör, végül megkaparintja a 
hatalmat is. Nehéz sorsuk ellenére a héberek nagyon is megőrizték régi emlé
keiket, a föld iránti különös vonzalmukat, bár valamiféle félelem, sőt babonás 
irtózat tiltja őket attól, hogy az ekéhez nyúljanak olyan földön, amely nem az 
ő örökségük. Szinte rettegnek tőle, hogy földet műveljenek, méghozzá idegen 
rögöt, hisz Isten éppen ezzel büntette őket, amikor földjeikről elűzettek. Jaj 
volna nekik, ha arra vetemednének, hogy a más tisztátalan földjét műveljék 
meg, ott vessenek, és ott arassák le munkájuk gyümölcsét, azt öntözzék ve
rejtékükkel. Hogy annak az országnak, annak a földnek a termését élvezzék, 
amelyet gyűlölniük kell. De szívesen alkalmaznak bérmunkást, hogy ezt a 
munkát helyettük elvégezze, az ő hasznukra művelje meg a földet. Alighogy 
erre valahol rövid időre engedélyt kapnak, máris kihasználják. Ez az örök
ké vándorló, folyton üldözői elől menekülő nép, amely mindig inkább az 
emigrációt választja, mint az asszimilációt -  természeténél fogva otthonülő. 
Ez a nép nem örömében hagy oda egy-egy országot, m int a cigányság, nem 
jókedvében szedi a sátorfáját. A cigányokétól nagyon különböző módon élik 
meg közös sorsukat. A zsidóság nem saját akaratából hagyja el otthonát, amíg 
csak akad ott egyetlen aratni és eladni való kalász, amíg csak talál ott egyetlen 
fölszedhető rézgarast, amíg csak akad egyetlen csepp pálinka, amelyet vérével 
megronthat. Olyan, mint azok a csordák, amelyek addig nem mennek el a 
mezőről, amíg csak egyetlen lelegelhető fűszálra lelnek még rajta. De csodálatos 
az izraelitáknak az a tulajdonsága, hogy elveik mindig uralják az ösztöneiket, 
hogy utóbbiaknak mindig összhangban kell lenniük az előbbiekkel. Szeretnek 
megállni olyan helyen, ahol már lerakták látványosan nyomorult, sokszor 
valóban büdös holmijukat, ha nem egy fogadó alkalmi vendégeinek tekintik 
őket. H a sikerül is néha hosszabb ideig megmaradniuk egy helyen, és még 
uralkodók pompáját is felülmúló palotákat is merészelnek ott építeni, akkor
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sem feledkeznek meg róla soha, hogy számukra a legpompásabb paloták is csak 
időlegesek. Minden évben megemlékeznek Egyiptomból való kivonulásukról, 
miközben átkozzák új fogságukat, amelyben néha-néha gyönyörűségeket is 
tapasztalnak, mégsem mondanak le soha arról az egyszerre képzelt és valósá
gos hazáról, amelyet istenük örök tulajdonukként ígért nekik. Ahová egyszer 
már elvezette őket, úgy, hogy ennek az útnak minden állomásán csodát tett, 
s ők ehhez az ígérethez még mindig állhatatosan ragaszkodnak. Júdea volt 
ez a valamikor termékeny, tejjel-mézzel folyó elvesztett haza, amely gazdag 
aratásoktól aranylott, amelyben bőségesen termett a szőlő, gőgös cédrusfák 
koronázták, tubarózsák árasztottak benne buja illatot. Ez a Júdea mostanra, 
legyőzői uralma alatt, terméketlen, csökönyös és néma rabszolgává lett, akár 
egy hűséges özvegy, aki még mindig hites urát siratja, és nem kívánja, hogy 
megvigasztalj ák!

X

E hazáját vesztett, istene által megbüntetett, legyőzött, nemes népet sohasem 
lehetett eltéríteni meggyőződésétől zarándoklataik egyetlen percében sem 
tagadták meg szent Palesztinájuk iránt érzett, forró szeretetüket. Rendkívüli 
akaraterővel és büszkeséggel hunyták be szemüket és fogták be fülüket az 
egek, a föld, a természet kínálta mindenfajta öröm és csoda elől, mivel nem 
az övék volt. Csodálni, megérteni sem akarták az idegen föld szépségét, 
báját. Mindent megvetettek, utáltak, ami elválasztotta őket az ö Kánaán
juktól. Elzárták a lelkűket, behunyták a szemüket a gyűlölt napsugarak elől; 
arra kérték istenüket, fordítson hátat e naplementében fürdő országoknak. 
De tegye lehetővé, hogy a távoli ködben megpillanthassák az ö Keletjüket, 
az ígéret földjét. Szegénységben, piszokban, bűzben, önmegtartóztatásban 
éltek; böjtöltek, lesoványodtak, elsorvasztották testüket, minden jót meg
tagadtak maguktól, még ha gazdagok voltak is: Siontól távol boldogtalanok 
akartak lenni. Húsból-vérből való zsidók megszállott, szigorú állhatatossággal 
gyakorolták az önsanyargatást. Elmerültek a sárban, tisztátalan helyeken, a 
legszegényebb, népség szomszédságában, odúkban laktak, ragaszkodtak a 
nyomorúsághoz, nem tisztították meg a szeméttől a gettókat,5 összeszűkítették

5 Ez a szó, főként Rómában, azt a negyedet jelölte, ahol a zsidók élhettek, ül
döztetésük idején. Etimológiailag a szó a héber válásból ered; ghetnek azt a levelet 
nevezik, amelyben a férj kijelenti, hogy eltaszítja a felségét. Kétségtelen tehát, hogy
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a lakásukat, saját kipárolgásukat szagolták, nehogy a legkisebb mértékben is 
megkísértse őket mindazon, sokáig visszafogott és összesűrűsödött, remélt 
élvezet, amelyet -  reményeik szerint -  az ígéret földjén a kiéhezettek őrült 
szenvedélyével habzsolnak majd. Már eleve szentségtörőnek nyilvánították 
és a bosszú eljövetelének remélt idején minden részesedésből kizárták vala
mennyi asszonyt, aki azzal mocskolta be magát, hogy keresztény férfival állt 
össze. A kétségbeesés borzalmait kívánták minden közeledő idegennek, nehogy 
egyetlen törvénytelen utód is beléphessen a visszafoglalt Sión területére. Ok, 
a húsból-vérből való zsidók, a kiűzetésben megvetettek mindenfajta jólétet, 
előkelő származásukhoz méltatlannak ítéltek, hogy részt vegyenek az őket 
pocskondiázok testi élvezeteiben. Lankadatlan hitük lelkesedésében, erős 
reménységükben — és ugyanolyan mértékű gyűlöletükben és bosszúszom- 
jukban — létük lényegét abban keresték, hogy eleget tegyenek nemes, vallásos 
buzgalmuknak; bánatukat és haragjukat pedig — kegyelmet, bocsánatot nem 
ismerve -  arra összpontosították, hogy profitjuk érdekében kifundálják a 
csalás, az őslakosság becsapásának leghatásosabb módozatait.

Várni, várni, várni, örökké csak várni, ez a jelszavuk. Várni a nekik ígért 
Messiást, aki visszavezeti őket abba az ősi, misztikus és mégis egykor való
ságos templomba. A Messiást, aki feltámad poraiból. Aki majd láncra verve 
hurcolja el azt a könyörtelen népet, amely őket oly sokáig kenyér helyett 
kővel, hal helyett csak kígyókkal etette. Az élet minden örömét a jövőben 
remélték megélni, amikor eljön O, aki majd a legpompásabb palotákba 
költözteti, a legfinomabb italokkal részegíti, a legdúsabb lakomákon lakatja 
jól őket, a leggyönyörűbb asszonyokat adományozza nekik, a legcsillogóbb 
előadásokkal, változatos jelenetekkel szórakoztatja őket. Amikor majd dús
kálhatnak az aranyban, ezüstben, csillogó drágakövekben, a legcsodálatosabb 
balzsamokban és illatokban, nektárban és ambróziában. O k elutasítják a 
Názáretiben való hitet, aki azt hirdette, világa nem e világból való; helyette, 
szinte tiszteletre méltó szívóssággal, azt a Messiást várják, aki majd meg
teremti számukra a fö ld i világ uralmát, annak minden élvezetével. Aki meg
ajándékozza őket azokkal az örömökkel, amelyekben Salamon dúskált, a hús 
élvezetével, gőggel, pompával és dicsőséggel, az örökké mosolygó természettel,

a zsidók nevezték így lakhelyüket, s ezzel titokban azt fejezték ki, hogy örökké tá
volságot tartanak a bálványimádóktól. Ennek külső jeléül visszataszítóvá alakították 
saját lakónegyedüket, hogy a keresztények undorral elkerüljék, minthogy erővel nem 
pusztíthatták el. (A szerzők jegyzete)
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szüntelen ünnepléssel, részegítő táncokkal, a buja kéj mámorával, látványos 
felvonulásokkal - ,  ahelyett a misztikus, túlvilági boldogság helyett, amelybe 
csak a halál sötét és rejtélyes kapuján át juthatunk.

XI

Nem állítjuk, hogy ennek a fajnak minden egyede tisztán és explicit módon 
magában hordozza a cselekvésre buzdító belső mozgatóerőt, de nemzeti érzel
meik alapvető sajátossága, hogy még azokat is cselekvésre buzdítják, akik annak 
okait össze sem tudnák foglalni. Ez gyermekkoruktól olyan megrögzött tulaj
donságuk, hogy uralkodó ösztönükké vált. Napjainkban ez a nép, amelynek 
neve megbélyegző szinonimája lett a hitetlenség és a kapzsiság legundorítóbb 
keverékének, mégis a nagyvárosokban lakik, századokon át való üldözteté
sével ellenkező körülmények között. Mára már csak kevés, Európától szinte 
elszigetelt helyen tartotta meg kaftánját, különleges étkeit, erkölcsét, őszinte 
hitét, megvettetése külső jeleit, rideg poézisét és a Kereszt imádóival szembeni 
kibékíthetetlen ellenszenvét. O tt a zsidók most körülbelül olyanok, mint a 
középkorban voltak: álcázott ellenségeink, ravaszok, simulékonyak, finoman 
és ügyesen viselkednek abban a társadalomban, amelynek bűneit dicsérik, mi
közben belülről bomlasztják, amelynek kiszívják kincseit, és megvetik gyengéit. 
Európa közepén e kitörölhetetlen jellegnek a szimptómái eltűnni látszanak. 
Az előítéletek korlátái egymás után dőlnek le, ez az élénk népség már nem 
kénytelen elrejteni fényűzését irigy szemek, kifosztó kezek elől, s úgy tetszik, 
belőle is kimúlt a harag, és valószínűleg megfeledkezett a bosszúról is. Még
is — bár nehezen találnánk nyomát azokban, akik pillanatnyilag civilizációnk 
minden csodájából kiveszik a részüket, s bőségesen adakoznak minden rászo
rulónak — az az érzésünk, hogy ha valami fatális, előre nem látható kataszt
rófa visszataszítaná őket a régi megvetettségbe, maradt volna még elég héber 
vér e sivatagi nép ereiben abból, amit Jákob vésett tizenkét fia szívébe. Hogy 
ismét, mint Egyiptomból való kivonulásuk idején, boldogan, szent ünnepen 
örüljenek annak, hogyan pusztulnak igazságtalan zsarnokaik elsőszülöttei.

XII

Amióta számos generáció söpörte már el a port valamennyi nagy útról, Júda 
hű fiait és Jeroboám szakadár leszármazottjait nem mindig sanyargatták olyan 
kegyetlenül. A népek megtanulták, hogy hasznos rosszként elviseljék őket, a
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zsidók pedig, miután hízelgéssel hatalomra és gazdagságra tettek szert, olyan 
ügyesen beszüremkedtek a társadalomba, hogy integráns és eltávolíthatatlan 
részévé lettek. Egészen addig, míg végzetes körülmények folytán újjá nem 
éledtek az őket gyűlölők, akik felháborodtak puszta létükön, és véget vetettek 
ideiglenes biztonságuknak. Voltak tehát nyugodtabb pillanataik, kevésbé 
fájdalmas éveik. Ekkor gyorsan gyarapodtak és felvirágoztak. Hol egyik, 
hol másik király pártfogoltjaiként, hol egyik, hol másik országban, végül 
hallatlanul meggazdagodtak, feltűnő luxusban éltek, habár igen körültekintő 
óvatossággal. Ám érdemes megjegyezni, a vagyon éppúgy nem puhította 
meg őket, m int ahogy az üldözéseknek sem sikerült őket elpusztítania. Gaz
dagságuk sem semmisítette meg életerejüket, nem gyöngítette meg mérgező 
elméjüket, akárcsak üldözöttségük idején, amikor ellenségektől körülvéve 
éltek, vas és tűz tizedelte őket.

Az újjáéledés felfoghatatlan energiájával, a legszörnyűbb elnyomások alól 
szabadulva szerveződtek újra egybe, s amint két olyan generációjuknak sike
rült felnőnie, amelynek nem kellett félnie az éhségtől vagy a haláltól, nagy 
teológusok és nagy metafizikusok teremtek közöttük. Olyan tudósok, akik
nek roppant tanultságán, rendkívül széles körű és ugyanakkor részleteiben 
is pontos, alapos felkészültségén nem győzünk csodálkozni. A legnagyobb 
nevekre bukkanunk közöttük. Lettek jelentős íróik és csodálatos költőik. És 
olyan nagyra becsülték a vallás tudományát, olyan vallásos tisztelet övezte 
a tudományt, az intelligenciát, a tehetséget és az elme valamennyi felsőbb
rendű eredményét, hogy e téren valóban megszégyenítik a keresztényeket. 
Az Istentől eredő spirituális adottságoknak e tisztelete okán a legjobban 
azokat tisztelték maguk közül, akik a legtehetségesebbek, tehát Istenhez 
legközelebb állók voltak. Keresték és ápolták tudósaik, költőik barátságát, 
mert azokat többre becsülték minden gazdagságnál és vagyonnál. Olyany- 
nyira, hogy elitjük a legnagyobb megtiszteltetésnek tartotta, hogy lányait a 
szellem embereihez adja nőül, olyanokhoz, akiknek fogalmuk sem volt az élet 
gyakorlati dolgairól, és ezt teljesen asszonyaikra bízták. A leghatalmasabbak 
versengtek, hogy ki fogadhatja be családjába a legnagyobb hírességeket, és 
előfordult — ahogyan a mi világunkban a leányszöktetés —, hogy a már nevet 
szerzett ifjú tudósokat elrabolták, abból a célból, hogy vegyék el örökösnőiket, 
és tiszteljék meg nevükkel a családjukat. Ez az európaiakká vált zsidóknál 
már nem divat. A keresztények megalázottságát jelenti, hogy csak most, 
végre e téren sikerült korrumpálniuk, magukhoz hasonlóvá tenniük ezt a 
megvesztegethetetlen fajt, amely mindig talál egy talpalatnyi földet, ahol
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teljes integritásában megőrizheti önmagát, és ahol ma is ugyanúgy él, mint 
tegnap, és ahogyan holnap fog.

A művészetet is művelték, egészen a legmagasabb fokig; főként a zenét, 
megkaparintották valamennyi ágát. Akadtak briliáns előadóik és zeneszerzőik, 
virtuózaik és komponistáik. Ezek joggal arattak sikert, mert nagyszerűen bán
tak a formával: hajlékonnyá és naggyá tették, kivált a kombináláshoz értettek. 
Akadtak termékeny, pompás ötleteik, itt is, másutt is; mindig képesek voltak 
jól, akár jobban csinálni azt, amit mások már megcsináltak. Gyümölcsöző 
módon özönlötték el ezt a területet. Azzal szolgálták a zenét, hogy az anyaggal 
ügyesen bántak, és hogy hozzájárultak elterjesztéséhez. Ki tudja, hol tartana 
ma nélkülük a muzsika? Ki tudja, ma jobban értenénk-e nagyjaink zenéjét, 
mint életükben, e faj provokatív és vállalkozó, merész és kitartó tehetsége 
nélkül. Ok azok, akik előadásaikkal, a nagyok műveit magyarázó írásaikkal 
felkeltették a nagy mesterek iránti érdeklődést, művészi élvezetté tették alko
tásaik meghallgatását. A zenekultúra felfejlesztése nagyobb összegeket igényel 
minden más művészetnél. Az ő kereskedelmi ösztönük nélkül közöttünk 
vajon elég erős-e a zene iránti tisztelet és lelkesedés, hogy pénzt áldozzunk 
rá? Vajon mire jutottunk volna e váratlan mecénások nélkül? Vajon a mi gaz
dagjaink hittek volna-e annyira a muzsikában, hogy szolgálatába merészeljék 
állítani vagyonukat? Ök azok, akik megteremtették nálunk a zenei életet. 
Agitáltak a cél érdekében, ahogyan az angolok mondják. Finanszírozták a 
sajtót, és ha történt is közben némi visszaélés — emberek, hagyjanak fel vele, 
hogy emiatt nekik tegyenek szemrehányást, és gondolják meg, milyen gyászos 
eredménnyel járt volna a teljes stagnálás. Aktivitásuk felkeltette a muzsika 
iránt az általános figyelmet, felkeltette a keresztények érdeklődését. Végered
ményben tehát művészetünk nagyon sokat köszönhet nekik; mert igencsak 
kétséges, hogy közreműködésük nélkül ennyire kivirágzott volna-e a zenei 
élet. Biztos, hogy részvételük rendkívüli tehetségekkel és nagyhírű nevekkel 
gazdagította azt. Rosszindulatú és méltóságunkon aluli volna tehát, ha nem 
ismernénk el rendkívüli sikereiket. Ezeket persze nem tömegesen, csak a ki
emelkedő egyének érték el, de ez természetes, valamennyi nép művészei között.

XIII

De mivel lelkűk legmélyébe fojtották érzelmeiket, mintegy körülbelül húsz 
évszázadon át, mivel szigorúan megtiltották maguknak, hogy azokból bármi 
is a felszínre kerülhessen, sőt, minél jobban leplezni igyekeztek őket, miközben
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éleslátásukat, fondorlatosságukat, csalástechnikájukat fejlesztették -  művelni, 
gyakorolni tudták ugyan a művészeteket, de az alkotásra nem voltak képe
sek. Minthogy arról sohasem tudtak leszokni, hogy a maguk gondolatait, 
érzéseit vallásuk szellemében szigorúan elhallgassák, mások iránt meg tele 
voltak rosszindulattal és megvetéssel, hogyan is tanulhatták volna meg szívük 
titkait a művészetre bízni? Ehhez el kellett volna felejteniük a színlelést, de 
erre nem is gondoltak. A keresztényeket utánozva kívántak ügyeskedni, és 
ez nagyszerűen sikerült nekik,

A művészet puszta művelése azonban magas szinten sem közelíti meg 
az önálló művészi alkotásra való képességet. Ez a különbség a tehetség és a 
zseni között. Az egyik adott érzelmekkel dolgozik, míg a másik személyes 
inspirációból fakadóan teremt valami újat. Az izraeliták nem voltak képesek 
ennek az újnak a teremtésére, mert soha nem a maguk érzelmeit zenésítették 
meg. Legnemesebb, legjobb tulajdonságuk, a csend vallása tiltotta, hogy saját 
lelkűket fejezzék ki, hogy saját szenvedéseiket, saját fájdalmaikat énekeljék 
meg, saját szenvedélyeikről valljanak, saját szerel műket, gyűlöletüket fejezzék 
ki ezen az ideális nyelven. Nem merték megpengetni ezeket az apáik által 
féltve őrzött, rejtélyes húrokat. Nem volt bátorságuk megszólaltatni ezeket a 
mágikus szavakat, amelyeket papjaik csak a beavatottak kis körével közöltek, 
ezeket a tiszta erkölcsöt kifejező szavakat, amelyeket az emberi hang csak be
mocskolt volna. Nem merték bemutatni ezeket a szent képeket, amelyeket az 
ifjú szem csak profánná tett volna, közzétenni ezeket az axiómákat, amelyek 
pusztán remegő ajkak közül, suttogva jutottak az iszonyattal hallgató fülbe, 
ezeket a bibliai verssorokat, amelyeket csak azok ismertek, akik némaságot 
fogadtak. Reszkettek volna tőle, hogy bármit is eláruljanak megfejthetetlen 
tradícióikból, Talmud-legendáikból, kabbalájuk misztikájából, titkos elkép
zeléseik fantazmagóriáiból. Ügyeltek rá, hogy semmi se szivárogjon ki okkult 
archívumaikból, titkos annaleseikben rögzített eseményekről, a memóriá
jukban őrzött, emlékezetükben kétszeresen is eltemetett drámákról, azokról 
a tragikus történetekről. Előfordult, hogy kínjukban magas támogatókra, 
az előkelő idegenekkel való cinkosságra szorultak. Hallgattak a kegyetlen 
megtorlások elől való megmenekülésükről, a gyengék és kételkedők lelkében 
dúló félelmekről, a veszélyekről, amelyeket vezetőik vállaltak, hogy a bajba 
jutottakat megmentsék; az ítéletekről, amelyeket vezetőik (a rabbik) hoztak 
a pereskedők között, akik nem voltak hajlandóak keresztény bírósághoz 
fordulni, minthogy az az övéktől különböző törvények szerint ítélkezik. 
Nem meséltek semmit a szenvedéseikről, elmondhatatlan bánataikról, szá-
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molhatatlan gyászukról, megaláztatásaikról, szüntelen fenyegetettségükről. 
Hallgattak a nekik tett szent ígéretekről, eljövendő életükről, remélt dicső
ségükről, Jehovába vetett hitükről, bizonyosságukról, hogy ismét övék lesz 
a Sinai és a Hóreb hegye, hogy visszatérhetnek a tizenkét törzs országába, 
megcsókolhatják az áldott földet, boldogságuk könnyeit elkeverhetik a li
banoni Cédrus-hegy forrásainak vizével, örömkiáltásaik belevegyülhetnek 
a libanoni sasok vijjogásába. Hogy majd ismét övék lesz Jeruzsálem, a nagy, 
a szent Jeruzsálem! Mindebből semmit sem fedtek fel, a művészet egyik 
ágában sem. Elrejtették gúnyos tekintetünk elől. Nem teremtettek semmi 
olyat, ami nemzetinek tekinthető, sem az építészet, sem a festészet, sem a 
költészet, sem az ének, a zene területén, ami felfedné ezeknek az emberfeletti 
csodákban feltétel nélkül hívő embereknek a valódi érzelmeit, akik napjaikat 
valamilyen, mások számára átláthatatlan ködben élik.

XIV

Azt gondolnánk, hogy a világnak ezek a végzetes vendégei -  akkorra, amikor 
reményeik szerint megadatik nekik az önálló tűzhely — önmaguk számára is 
terveztek önálló zeneművészetet. Mert az, amelyet most űznek, a keresztények 
mintáját követi. Nem is igyekeznek felszabadulni a mi mestereink tanul
mányozása, módszerei, utánzása, érzelmi kifejezésmódja alól. Egyebet sem 
tudnak, mint elrendezni, összepárosítani, kombinálni az általunk teremtett 
elemeket, ám nem képesek tökéletesen asszimilálódni a mi ideáljainkhoz, és 
így képtelenek rá, hogy valódi, eredeti inspiráció ihlette művet alkossanak. 
Ehhez az kellene, hogy generációkon át megtagadják vérük keserűségét, le
mondjanak ösztöneik minden melegségéről, minden energiájáról, a külvilág 
elleni mérhetetlen és megingathatatlan tiltakozásukról. Annak a világnak 
az elutasításáról, amely tagadja a szerintük őket megillető elsőbbségüket, 
prioritásukat. Azét a népét, amelynek hajdan csodálatos fővárosát, Jeruzsá
lemet a római császárok legkegyelmesebbike a legszörnyűbb kegyetlenséggel 
pusztította el, tette a földdel egyenlővé. Hogyan is érthetnék meg ők a mi 
szeretetről, megbocsátásról, testvériségről, kegyelemről, könyörületről szóló ta
nításainkat, -  ők, akik jóvátehetetlennek tekintik azt, amit ellenük elkövettek, 
akik gőgös, kiolthatatlan haragjukat dédelgetik, és nincs is szándékukban 
felejteni, az eleven népek sorába állni —, ők, akiknek minden hősiességük 
abból áll, hogy örökké félik istenüket, akik csak a maguk hitét képesek 
ápolni, és minden más néppel való testvériséget megtagadnak. Holott más,
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háromezer éves hősies múlttal bíró népek között nem egy akadt, amelyik 
képes volt a múltjától megszabadulni, egy másfajta hősiességgel és az övétől 
merőben különböző érzelmekkel azonosulni. Hogy is tisztelhetnék a mi 
múló, állhatatlan, tegnapról mára változó, gond nélkül megfékezhető, ok 
nélkül hűtlenné váló, könnyen letagadható érzelmeinket, amelyek képesek 
füstté válni vagy elhalni — ők, akik kizárólag és rendíthetetlen szenvedél
lyel hitükben merülnek el, akiknél nem létezik semmiféle egyéni hajlam, 
hogy közös, törvényerejű hitüket a maguk személyére szabják. Szemükben 
valóságos gyerekjátéknak tetszik a mi hazaszeretetünk, hiszen maga Isten 
ígért nekik olyan hazát, amelyet eksztatikus áhítattal dicsérnek, holott nem 
is ismerik. Mit számít az ő szemükben a mi silány, egyéni gőgünk -  nekik, 
akiket a faji gőg lelkesít? Mit számítanak nekik a mi családok, személyek 
közt dúló veszekedéseink? Nekik, akik haragban vannak az egész emberiség
gel és égi villámokkal kívánják sújtani? M it számítanak a mi gyermektelen 
szerelmeink, nekik, akik a nőt csak a fajfenntartó termékenységéért becsü
lik? Mit a mi szemérmetlenül bevallott vágyaink, az ő összetartozásukkal 
összevetve, amelynek árnyalatait olyan misztikusan elfedik, hogy egyetlen 
keresztény sem tudhatja meg soha, hogyan szeretnek, hogyan vágyakoznak, 
hogyan boldogok?

Inspirációjuk majd csak akkor csilloghat a műveikben, döröghet a kiáltá
saikban, nyöghet a sóhajaikban, akkor robbanhat az átkozódásaikban — re
ményeik akkor terjedhetnek szét széles szárnyakon, akkor éghetnek kékes, 
fakó fénnyel fájdalomtól sápadt, mégis gyűlölettől izzó ajkukon -  ha valaha 
akad köztük olyan, aki hajlandó a művészet nyelvén kifejezni érzelmeiket 
és szenvedélyeiket. Akkor aztán megremegteti hitsorsosai szívét, és úgy hi
szik, színvonalában eléri a keresztény mesterek csodált munkáit, holott csak 
ügyetlen próbálkozás azokhoz képest, és újabb gúnytárgyul szolgál. Ijedten 
veszik majd észre, hogy az ö érzelmeik, az ö szenvedélyeik kelnek életre a 
művészet világában. Meg lesznek döbbenve, és elkeseríti őket, hogy attól az 
időtől fogva, már a Messiás eljövetele előtt, a művészetben felszínre jutnak 
dicsőített aljasságaik. Az, hogy rongyaikat a legértékesebb vallásos tárgyak
ként tisztelik, becsülik szegénységüket, dicsekedve emlegetik józanságukat. 
Hogy nyilvánosságra kerül megénekelt nyomoruk, a konzekvens bölcsesség 
példaképének nevezett fukarságuk, gyengeségnek becézett szervilizmusuk, 
a barbár sértések okozta vérző sebek nyalogatása és dédelgetése, hogy szinte 
fürdenek a megalázottságban. A keresztény művészet időnként maga me
részkedett ezt a feladatot elvégezni. Vonzotta őket a zsidók rendületlen hite
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és odaadó, szépséges, intelligens asszonyaik látványa; irigy csodálatunk elől 
diszkréten elrejtett luxusuk, ősi és titokzatos, alázatos talpnyalástól nem 
mentes rítusaik, kérkedéssel párosuló gyengeségük, amelyhez mégis hozzá
járult valami rendkívüli lelkierő, melynek segítségével fittyet hánytak hóhé
raiknak és a kínzásoknak. Hogy is beszélhetnénk arról, mi zajlik ezeknek a 
kipusztíthatatlan száműzötteknek a lelkében -  mi, sápadt és hideg északiak, 
mi, akiket idegesít az arroganciájuk és a gazdagságuk, uralkodni vágyásuk, 
mi, akik, sértett hiúságunkban, legfeljebb leheletnyi önzéssel üldözzük őket, 
mert részükről állandóan kiábrándító illúzióknak esünk áldozatul. Hamis 
tiszteletnek és hamis szégyennek, hamis lemondásnak és hamis örömök
nek: mi, akikben a konvenciók valahogyan helyettesítik a természetességet, 
a magyalhoz hasonlóan, amelyet a kertész természetellenes formára nyír, és 
így áldozatul esik természetes növekedése, csak a megadott formában virág
zik. Azok, akik hisznek benne, hogy Palesztina rájuk, felszabadítóira vár, 
mosolyognak a mi leírásainkon, képeinken, és nekünk fejet kell hajtanunk 
e mosoly előtt.

XV

Egyetlenegyszer volt alkalmunk látni és hallani, hogy mivé lehetne a zsidó 
zene, ha az izraeliták az ő saját maguk alkotta, keleti formáiban ragyogtatnák 
fel képzelőerejük, álmaik, érzelmeik, szenvedélyeik gazdag világát, felfednék 
a lelkűkben égő tüzet, amit olyan gondosan rejtettek a hidegnek hitt hamu 
alá. Bécsben megismerkedtünk a híres tenoristával, Sulzerral.6

O  olyasfajta művész, akinek énekében az érzelmeket eltakaró maszk 
kevésbé vastag, előadásában az elhallgatásra intő atyai tanítások mögül 
pillanatokra kivillan őszinte kitárulkozása. Képes rá, hogy úgy szólaljon 
meg, -  m iután népe a múltban megtörte a sziklákat, hogy piramist épít
sen belőlük, átkelt a Vörös-tengeren, látta a kegyetlen fáraót a tengerben 
elsüllyedni —, mintha még mindig látná az ellenségei szemével láthatatlan 
tűzoszlopot, amely irányítja a kiválasztott népet; m intha még látta volna a 
lázadó Kórahot, Dátánt és Abirámot, m intha még megcsodálhatta volna 
Salamon templomát, ismerte volna Hirámot, megjárta volna O fírt és Szi
dom; mintha még hallotta volna a foglyok énekét az Eufrátesz partján, mint

6 Salomon Sulzer, 1804—1890, híres bécsi kántor és zeneszerző, régi zsidó dalla
mok nyomán írott népszerű templomi énekek szerzője.
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Ezékiel, hallotta volna az örömtől zengő pszaltériumokat és szisztrumokat 
Sionban, sőt Dávid hárfájának hangjait is. Azért mentünk a zsinagógába, 
amelynek zenei vezetője, hogy őt halljuk énekelni, az istentisztelet első fe
lében. Ritkán hallottunk ilyen emocionális, lelkünket ennyire megragadó 
előadást, m int azon az estén. Amikor a mintegy csillagfény megvilágította 
térben, az idegenszerű, halk torokhangon éneklő kórus megszólalt; minden 
kebel börtönének mélyéből előtörtek a hangok, hogy a rabszolgaság poklából 
való megszabadulásukért hálát adjanak. Elbeszélték, hogy Noé bárkájá
nak istene hogyan kötött velük megingathatatlan szövetséget, hálálkodtak, 
amiért bízhattak benne: egy napon felszabadulnak a végtelen szolgaságból, 
elhagyhatják a gyűlölt idegen földet, az idegen folyókat, elszabadulhatnak a 
szajha Babilonból, és a megrémült népek szeme láttára, páratlan dicsőséggel 
visszatérhetnek királyságukba. Ahogy a héber szavakat kiejtették, olyan volt, 
m intha fonnyadt virágok szétszórnák hangot adó szirmaikat; érdes difton
gusokkal teljes szavaik mégis selymesen hangzottak, érdes szóvégeik mintha 
tűzként csiklandozták volna a fülünket. A szent gyülekezetben egyetlen nő 
sem vehetett részt, az ima bátorságát és erejét kizárólag a férfiak mondhatták 
ki. M intha e kiválasztott népnek csak legértelmesebb, gyengeségtől, buta
ságtól mentes tagjai tárgyalhattak volna az ő haragos és hű istenükkel, aki 
azonnal és hosszú időre büntet, lassan és késve jutalmaz. Olyan szövetség 
létezett közöttük, amelynek értelmében semmilyen harmadik fél nem bírál
hatta el a törvényeit, akár betartották őket, akár nem. Egyszer csak az összes 
férfi mozogni kezdett: rövid, gyors, és határozott mozdulatokat végeztek, 
m intha csak a szem számára, ritmizálva értelmeznék ékesszóló szavaikat. 
Aztán lángoló zsoltárok szálltak el felettünk, mintha csak kerubok felhői 
lennének, amelyek lépcsőül szolgálnak az Ég felé. Lelkes, égi mámorban 
fürdő dicsőítő énekek hangzottak még el: fenséges versek zengték Ábel és 
Noé, Izsák és Jákob istenének végtelen hatalmát. Lehetetlen lett volna ebből 
kimaradni, nem társulni e szellem rajongásához, e körülmetéltek valamennyi 
tetszésnyilvánításához. Azokhoz, akik annyi világi tradíciót, annyi jótettet, 
annyi lázadást, annyi hűtlenséget és annyi penitenciát hordoztak a vállukon, 
annyi bűnbánatot és olyan rendíthetetlen reményt! A keresztény ember lel
kére ránehezedik a visszaemlékezésnek ez a súlya, amely itt felgyülemlik az 
áldozat és áldozás nélküli oltár előtt, e bársonyba és brokátba tekert szent 
pergamenek előtt, amelyek Esdrás kora óta változatlanok. Megroppantunk 
e szent könyvek láttán, melyek mintha vörös halotti lepelbe lettek volna 
burkolva. Égő széndarabokként ható, misztikus fények világították meg
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őket. Az utolsó ítélet napján majd a bűnös fejekre hullnak; azokra, akik 
magukra vállalják a népirtás áldozatainak mártíriumát. Az önfeláldozókra, 
akik a főpapok helyett áldozzák fel magukat. Azokra sújtanak le, akik oly 
tüzes hittel áldozták egész, sértésekkel és szenvedéssel teli életüket e hevesen 
vágyott, szent bosszúnak. Az áldozatok kendőkkel takarták el érzéketlen, 
megfejthetetlen arcukat, haragtól, lelkesedéstől mentesen, miközben ideig
lenes szentélyükbe személyes, felszólításként suttogták bele istenük három 
szörnyűséges nevét: Jehova! Elohim! Adonáj!

XVI

Ha jól meggondoljuk, talán gyengeség volna a zsidó nép részéről, ha bele
egyezne, hogy átformálják érzelmeit, felöltöztessék őket, akár a művészet 
leggyönyörűbb bíborába vagy kékjébe. Az ő költészetük adva van, teljes
séggel tartalmazza a Szent Könyv. Ki hibáztathatná őket, amiért hűségesen 
ragaszkodnak hozzá, akkor is, ha nem kielégítően festi, rajzolja meg az általa 
megszentelt szenvedélyeket? Mit érdekli őket, hogy a kereszténység még térdre 
is borul ugyané képek előtt? Mit érdekli őket, hogy ma is akadnak közöt
tük méltatlanok, akárcsak sivatagi átkelésük idején, akik jobban kedvelik az 
egyiptomi hagymát és körtét, akik tagadják Mózes tanítását, mert elveszett 
embernek tartják? Akik ismét imádnák az aranyborjút, elnyomóik istenét? 
Mit érdekli őket, hogy Szamária tíz törzse elválik Júdától? A z ö Istenük nem 
hagyhatja cserben azt a népet, amelyet övének nevezett, a vele szövetséget 
kötött Abrahám utódait. Biztosak benne: mindig maradnak közülük elegen 
ahhoz, hogy őrizzék a szimbolikus frigyszekrényt, amely a kor legértékesebb 
könyveit foglalja magában, gazdag és ellenséges korszakokban, dicsőségben 
és gyalázatban, hazájukban és száműzetésben. Példátlanul egybehangzóan 
éneklik száműzetésük egyik legnagyobb költőjének7 strófáit, és mindegyikük 
ugyanolyan őszintén ismétli:

7 Juda Ha-Lévy, más néven a Kasztíliai (1080) költeményeiben annyi lágyság 
van, amilyen ritkán található a modern héber irodalomban; fenséges dogmatizmusa 
(pl. Salomon de Gabiről) erre az idézetre nem jellemző. Ennek az irodalomnak köl
tői része egészében egy Quentin Metssys korabeli rácsozatra emlékeztet, amelynek 
hálózatában zseniális, lenyűgöző összefüggések vannak: de ha kiveszel belőle egy 
darabkát, az csak egy darab vas marad. (A szerzők jegyzete)
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Örömmel veszem magamra népem minden bűnét, boldogan veszem 
vállamra azok terhét. Sosem fohászkodom más istenhez, mint Hozzád, 
Uram, és egyedül csak Tőled remélem üdvömet! És ha meglepne is a 
halál, attól nem kevésbé imádom szent törvényeidet.

A lelkem tele van ügyedért való buzgalommal, Uram, mert a Hoz
zád vezető utat választottam! Akkor is hűen követem akaratodat és 
útmutatásodat, Uram, ha dühöd lángjai emésztenek. Ápolom a Veled 
kötött szent szövetséget, mert a Te törvényed és tanításod tesz boldoggá.

Csak benned van az erőm, Uram, és senki másban nem bízom! Csak 
Feléd emelem szeretettel tekintetemet, és csak Benned bízom, akkor 
is szolgálatodra állok, amikor meghalok. Türelemmel viselem haragod 
viharait, mert akkor is kegyelmedben bízom.

XVII

A feltétel nélküli parancsolatokat vakon követő zsidó néppel ellentétben a 
cigány faj mindenfajta törvény despotizmusát visszautasítja. Nem akar a 
földtől egyebet, egyedül az életet. Esztelen és egyben fenséges megvetéssel 
visszautasít mindent, ami szabadságában akadályozná, ami röghöz kötné. 
Egyéniségét a természettel való állandó együttélés határozza meg, s az, hogy 
az emberekkel szemben mélységesen közömbös; egyedül azért tart velük 
kapcsolatot, hogy megszerezze a létfenntartásához nélkülözhetetlen dolgo
kat. Szívesen be is csapja az embereket, de nem gyűlöletből, nem szándékos 
rosszindulatból. A harag, a bosszú köztük csak alkalomszerű és személyes, 
nem a faj szolidaritása az oka. Kineveti a civilizált embert, ahogyan a róka 
mulatna a gazdán, akinek fölfalta a baromfiudvarát. H a kielégítette a szük
ségleteit, békés; nem jellemző, hogy előre megfontolt szándékkal, tömegesen 
pusztítson el másokat. Számára, akár a vadlónak, csak az a fontos, hogy 
megőrizze a szabadságát. Nem is érti, miért szeretnek az emberek -  bármilyen 
szép is -  tető alatt élni, az erdő fedezéke helyett. Hatalom, törvény, szabály, 
utasítás, kötelesség, feladat -  ezek számára elviselhetetlen fogalmak, már 
csak azért is, mert gondolkodni kellene rajtuk, és ezt a cigány nem szeret. 
De azért is, mert a cigányság készségesen elfogadja a cél és eredmény nélküli 
élet végzetes következményeit, mert az ő munka nélkül zajló, vándorló éle
tüket pusztán ösztönük és fantáziájuk határozza meg. Ez a teljes szabadságra
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való törekvésük természetesen a munka, a kereskedelem megtagadásával jár 
együtt (ebben is annyira különböznek az iparral foglalkozó zsidóktól), mert 
az is megkötné őket, de ugyanígy megtagadják a jólétet, mert szolgává tesz, 
a megtelepedést, mert eltávolítaná őket a barlangoktól és a hegyektől. Nem 
hagyják, hogy megfosszák őket szabadságuktól, ez a kultúrálatlan fajta inkább 
aláveti magát minden büntető eljárásnak, a legvisszataszítóbbaknak is, csak
hogy kielégíthesse primitív szükségleteit, megtarthassa hanyag életmódját. 
Minthogy nincsen Bibliajuk, sem Testamentumuk, nem tartják szükségesnek, 
hogy gondolkodjanak, elmélkedjenek, hogy felfogják az elvont gondolatokat; 
hagyják, hogy értelmük elrozsdásodjék. Csak halvány sejtelmük van arról, 
mennyire tudatlanok. Megelégszenek azzal, hogy örömmel éljenek a napon és 
hódoljanak ősi, alapvető szenvedélyeiknek. Semmiféle konvencionális erény 
nem zavarhatja meg szégyentelenségüket, minden vágyukat szabadon kiélő 
erkölcseiket. Ez drágább nekik, mint a civilizációnak bármilyen előnye, amely 
kívánalmaikat a legkisebb mértékben is korlátozná.

A cigányság számára a legfontosabb a teljes, határtalan függetlenség. Ez 
alapvetően jellemzi őket. Egyfajta állandó részegségben élnek, ettől hol za
josak, hol komorak. Oka a természettel való állandó kapcsolatuk. Sohasem 
akarnak a részegség pillanatnyi hatására cselekedni, felajzottságuk minden
napivá vált, nem is tudnának tovább élni ezen élénk és átható bódulat nél
kül. Semmi sem tart egyensúlyt a minden pórusukba behatoló mámorral. 
A természetben, ahol élnek, állandóan Cybele8 teje fertőzi őket, amelyet 
olyan vadul fogyasztanak, hogy szédületükben szinte elvesztik az eszüket. 
Részegségük felkavarja minden érzelmüket. Semmi sem akadályozza meg őket 
abban, hogy bármely pillanatban szabadjára engedjék bármely szeszélyüket. 
Minden morális járom, minden szociális függés, minden belső béklyó alól 
felszabadultan élnek, szüntelenül valamilyen felvillanyozó szikrát kergetnek. 
Erezni -  ez létük központi elve. Erezni akarnak, bármilyen áron. Egyformán 
gyűlölik a parancsot és az engedelmességet. Számukra mindkettő leigázást, 
mérhetetlen terhet jelent. A birtoklás szemükben éppoly idegen, mint a kö
telesség. Ez a két szó nem is létezik a nyelvükben.9 Valaminek a folytatása, 
következménye, előre látása, a múlt és a jövő közti összefüggés keresése

8 Cybele, görög nevén Köbeié, fríg természetistennő, az összes istenség anyja 
(A szerzők jegyzete)

9 Lásd: A. F. Pott: Les Bohémiens en Europe et en Asie. Halle. A Francia Akadémia 
által kitüntetett mű. (A szerzők jegyzete)
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így számukra nemcsak visszataszító, de egyszerűen lehetetlen. Minthogy 
egyetlen céljuk, hogy a természet javaiból állandóan élvezetet nyerjenek, 
és mivel egyáltalán nem érdekli őket a birtoklás, eljutnak a létezés abszolút 
szabadságához. Tökéletes antitézisei az izraelitáknak!

A számunkra ismerős szenvedélyek legtöbbje a birtoklás szükségességéből 
és az utána való sóvárgásból ered. Abban a pillanatban, amikor egy nép 
erről lemond, sérthetetlenné válik. A cigányok tökéletesen megszabadultak 
minden evilági köteléktől, attól, amit mi a sátán pompájának nevezünk, 
akár a remeték. De minthogy ennek az elszakadásnak oka ellenkezik az 
övékével, szabadságukkal is épp ellenkező módon élnek. A remete szent 
szeretetből, az eszme érdekében szabadul meg valamennyi földi kötelékétől, 
és a kizárólagos elmélkedés révén végül elveszti azon örömök ízét, amelyek
ről lemondott. Vele ellentétben a cigány azért szakítja el a társadalomhoz 
fűződő valamennyi láncát, hogy vágyait azonnal kielégíthesse. A remete 
azért utasítja el a család, a haza, a civilizáció kínálta valamennyi örömöt, 
végül azért tagadja meg önmagát, hogy a Mindenség szentséges mozgatóját 
imádhassa. A cigány önzésből utasítja el ezeket. Csodálatos, ahogyan megveti 
ambíciónkat, despotizmusunkat, fukarságunkat, frivolitásainkat, illúzióin
kat és képtelenségeinket, gyávaságunkat és szolgalelkűségünket. Elutasítja 
mindezeket, mégis bemocskolja magát, mert tagadja, hogy a társadalmat 
a belőle született bűnök, gonosztettek, aljasságok -  másfelől az erények és 
szentségek tartják fenn.

XVIII

Önzés -  ezzel a szóval összegeztük a cigányság szabadság iránti, határtalan 
igényét, féktelen vágyát, hogy léte minden pillanatát kiélvezze, soha el ne 
váljék az annyi gyönyörűséggel szolgáló természettől. Az önzés barbarizmus
hoz vezet -  abban az értelemben is, hogy kultúrálatlan marad a társadalom, 
de abban is, hogy végtelenül kegyetlen. A civilizáció feladata, hogy egy 
másfajta, képmutató és prózaibb egoizmust fejlesszen ki azáltal, hogy határt 
szab a velünk született és ezért elpusztíthatatlan, érdes, primitív önzésnek, 
amelyről nem képes lemondani.

D e azzal, hogy vele együtt kiölte az egyénekből a naiv és poétikus 
önzést is, még inkább elősegítette egy másfajta, álszent és prózai önzés 
kicsírázását. Ez utóbbit prózai egoizmusnak m ondanánk, m ert lényegi
leg különbözik a másiktól. Az egyik az érzés végtelen boldogsága utáni
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vágyból fakad, és ezt soha, semmi sem tépheti ki az emberi szívből. Ez 
a nagy és szép lelkek tulajdonsága: azzal táplálják (mivel elfojtani nem 
tudják), hogy az odaadásban lelik örömüket. H a nem találnak erre érde
mes személyt, akkor valamilyen méltó tárgyat keresnek. Ez lehet Isten, 
a nemzet, egy lény, egy ok, a művészet vagy a természet. A m ásik fa jta  
önzés kizárólag az egyén saját személye számára előnyös dolgokra kon
centrál; múlékony, szűkre szabott életű teste ápolására, anyagi jólétére, 
fizikai örömeire, silány és mohó vágyai kielégítésére. Az egyik érzésekből 
táplálkozik, ha érzetek közvetítésével is; a másik megöli az érzelmet, hogy 
megédesítse érzeteit, és ezeket szolgálja m inden eszközzel, többé vagy ke
vésbé feltűnő cinizmussal. — A poétikus önzésből születik a gőg, abból a 
zsarnokság; a prózaiból az elbizakodottság, abból meg a jelentéktelenség. 
Az önelégült ember, végül is csak. jelentéktelen. A világ nagy gépezetében 
való hasznossága független a szándékától. A poétikus önzés m in t érzelem 
nem ilyen steril, még megtermékenyítő hatása is van. Bármilyen közeg
ben valósítja is meg magát az ilyen ember, mégiscsak — többé-kevésbé 
bevallott módon — bizonyos fokig ő az eredendő, bevallott és észrevehető 
forrása az ember bátorságának, meggyőződésének, sőt odaadásának is. 
A zseni aktivitása, például a jóság, nem létezne, ha nem tisztelné önm a
gát, hallgatólagosan vagy világosan kimondva. Aktivitása sarkallja arra, 
hogy képességeit a lehető legjobban, sőt még annál is jobban kifejlessze, 
megvalósítsa, és ebben élvezetét lelje. Ez a fajta [poétikus] önzés arról is
m erhető fel, hogy büszkesége m ár-m ár arrogáns. Bővelkedik energiában 
és kitartásban, rendkívül dühös és engedetlen tud lenni. Védelmezője 
lehet a gyengéknek, és fellázadhat az erősek ellen. Azaz, hol erény, hol 
bűn. Túlságosan gyakran tönkremegy a társadalm ak elsorvasztó levegő
jében, melyeknek többsége kizárólag a materializmus durva örömeinek 
hódol, még ha a legmagasabb árral, az emberi méltósággal fizet is érte. 
H a  viszont ellenáll ezek hatásának, egy-kettőre kiátkozzák. Üldözik, 
összenyomják és kedvét szegik, zabla és gyeplő formájában ráerőltetett 
illemszabályokkal. M ert félnek a benne rejtőző erő megzabolázásával 
járó, könnyen bekövetkező veszélyektől. Szertelensége robbanásokhoz 
vezethet, szörnyű változásokhoz, de ha távol m arad, az emberiségből 
kivész a hatalom, az akarat, a hajtóerő. A rabszolga Epiktétosz, akiben 
megvolt az akarat, szabadabbnak érezte magát, m int a gazdája, aki rabja 
volt a társadalm i előítéleteknek. Az ilyen erő hiányában a társadalm akat 
olyannyira megvetik, m int például Caligula, aki azt kívánta, bár a római
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népnek csak egy nyaka volna, hogy egy csapásra leüthetné annak fejét. 
Ez a nagyszerű mondás egyszerre fejezi ki a gyalázatos uralkodó népe 
iránti megvetését, és annak a népnek a szégyenét, amely ezt kiváltotta. 
Ebből az ősi, eredeti, magasrendű önzésből ered az ember személyi értéke, 
a kifejezés kettős értelmében. A katolikus teológia túlságosan is ismeri az 
emberi természetet, hogy nagy mértékben ki ne használta volna ezt az 
érzést, amely alól a legszebbek, a leggazdagabbak sem képesek kivonni 
magukat: hiszen jutalm at ígér azoknak, akik visszafogják m agukat itt 
a Földön: cserébe Isten örök birtoklásává kecsegteti őket a túlvilágon. 
Ez pedig olyan állítás, melynek merészsége tú lm utat mindazon, amiről 
valaha is álmodtak az emberek: az örök élet dicsőségét ígéri.

Ez a költői önző életelv egyaránt jellemzi az izraelitákat és a cigányokat. 
Ám olyan különböző módon nyilvánul meg, hogy csak elemzéssel válik ki- 
mutathatóvá a két népben lakó, egymástól különböző impulzus identitása, 
Ugyanaz a gőg fűti őket, de az egyiknél a tökéletes feledést, a másiknál a 
természet kizárólagos imádatát jelenti. Az egyiknél a másfajta emberek iránti 
szisztematikus rosszindulatot, a másiknál azt a legyűrhetetlen vágyat, hogy 
másoktól távol éljen. De mindkettőre érvényes az a parancs, hogy hallgassa
nak misztikus nemzetiségükről, Az egyiket ez oda vezeti, hogy kihasználja 
a keresztények művészetét, anélkül, hogy saját lelkét kitárná, a másik azon 
igyekszik, hogy olyan egyéni művészetet teremtsen magának, amellyel el
áraszthatja őket, anélkül, hogy utánozná a gádzsót}0

XIX

A természet a mi érzékeinket is elbűvöli, s a cigányokénál nemesebb impresszió
kat kelt bennünk. A cigány valósággal kisajátítja, feláldozza valamennyi más 
hajlamát a természettel való együttélés nyújtotta élvezetekért. Ugyanakkor fél, 
hogy ez a boldogságos életmód egyszersmind szenvedéssel jár együtt, hogy 
ő képtelenné válik rá, hogy megragadja titkos értelmét, és így művészetet 
hozzon létre. Legfeljebb ha -  nem tisztességes úton — érzéki örömét leli a 
természeti szépségekben. A muzsikus cigányok önzése tisztább és nemesebb 
a fentebb említett fajtánál: ők kiváló nemzeti zenét voltak képesek létrehozni 
élményeikből. Az izraelitákkal ellentétben — legalább is eredetileg -  nem éne
keltek a keresztényeknek, és nem zenéltek azok módjára. Semmiféle mintát 10

10 Ez is idegent, azaz keresztényt jelent. (A szerzők jegyzete)
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nem követtek zenéjükben, és semmiféle közönségre sem volt szükségük. 
M aguknak daloltak, mert nekik maguknak volt kedvük hozzá. A cigányok 
életének egyetlen motorja a leplezetlen, tiszta, őszinte egoizmus; a legtisztább 
forrásból merítettek, és annak ihletésére született a művészetük. Az önzés 
gőgje lélegzik a hangsúlyaikban; azt sugallja, hogy az ember tudatában van 
saját értékeinek, szent, megváltoztathatatlan joga van a maga egyéniségéhez. 
Hogy akarata m int lelkének megnyilvánulása érték, mindenfajta alkotásnál 
értékesebb. íme, az önzés, a maga leplezetlenségében, amely az egész embe
riségben megváltoztathatatlan, de nagyon ritkán található ilyen tisztán és 
uralkodó módon egy egész népben vagy egyetlen egyénben. Ám itt, a maga 
pőreségében, megfosztva minden élősditől és nedveitől, teljes erejével érezteti, 
hogy a természet születése okán az övé, ő az ura, tulajdonosa és értő szerel
mese, mert szeretni kell, hogy megértsük. A cigányok zenéjét teljes egészében 
áthatja ez a gyönyörű, rokonszenves hitvallás, legszebb törekvéseink közül 
többet is nekik köszönhetünk.

H a egy érzés ilyen mélyen gyökerezik a szívünk legnemesebb részében, 
és csodálatos magasságokba képes emelkedni, a művészetben, a szépségben 
képes testet ölteni, akkor attól a pillanattól fogva -  bármilyen szánalmas is 
az egyén vagy a nép eredete — elrugaszkodik múltjának minden kétségbeejtő, 
megalázó emlékétől, áttöri visszataszító lárváját, hogy elsődleges fényében 
és naiv ragyogásában tündököljék. Mi értelme volna félremagyarázni az 
ember lényeges energiáit, amiért a múltban értelmetlenül vagy rosszul éltek 
velük, ha a jelentől fogva, amikor a művészet segítségével eltávolodtak a 
szörnyű, fölösleges elemektől, a maguk tisztaságában fényesebben jelennek 
meg, mint bármikor.

Bármilyen lehetetlennek látszik is elsőre, hogy a nemességnek egy csíráját 
véljük felfedezni az olyan lények megnyilvánulásaiban, akik mint a cigányok, 
inkább erdei vadak módjára élnek, -  hagyományosan ilyennek festjük le 
őket — művészetük megerősít meglátásunk helyességében.

XX

Különös pszichológiai jelenség, hogy a cigányok ilyen erősen ragaszkodnak 
a természet állandó közelségéhez, s hogy a normális élettel szemben ilyen 
tökéletesen közömbösek. Problémája ez egy olyan fajnak, amely fütyül min
denfajta rendre, amely mindent a véletlenre bíz, amely elutasít mindenfajta 
rabigát, és szembenéz mindenfajta nélkülözéssel, megalázással. Nyugodtan

48



viseli az időjárás minden szélsőségességét és a „holnap” bizonytalanságait, 
vállalja, hogy országról országra hajszolják, át az óceánokon és jeges hegy
láncokon, inkább, minthogy magára vegye valamely hatalom -  bármennyire 
csillogó — zabláját. A rendkívüli tétlenség az alaptulajdonsága, és tökéletesen 
hiányzik belőle minden szociális érzés. Hasonlóvá vált a sztyeppéknek az 
őszi szél poros utakon söpörte, gyökértelen növényeinek töredezett szárához. 
Ezek a szelek, akár a szürke korallok, visznek magukkal virágot, termést. 
A növények talaj nélkül csíráztak ki különféle hajlékony ágakon; a népi 
metafora helyesen nevezi őket szélmenyasszonynak! A cigányok hasonlóan 
vitetik magukat a szeszélyes széllel, migrációból migrációba, hol északra, 
hol délre. Keletről jöttek a Nyugat felfedezésére, de mindig és mindenütt 
ellenállnak a letelepedésnek, a szabályos életmódnak. H a akad köztük né
ha olyan, aki megpróbált alkalmazkodni az otthonülő életmódhoz, az is 
előbb-utóbb visszatér a táborozáshoz, rongyos ruházathoz, durva társaihoz, 
asszonyaik barna szépségéhez, a sötét erdők szűz lombjának árnyékába, 
az ismeretlen patakok csobogásához, a süvöltő szél közepette rögtönzött 
orgiaszerű lakomáikhoz, a tisztásokon lejtett frenetikus táncaikhoz, a ra
vasz, lopkodással, csalással tele, feszült életmódhoz, amelyet még felfokoz 
az alkohol mámora. Lehetetlen hidegen elemezgetni azt a fajta élvezetet, 
amely számukra ekkora vonzerővel bír. Csak a beavatottak számára válik 
érthetővé teljes intenzitásában. Hogy kellően tudjunk értékelni bizonyos 
szenvedélyeket, át kell élnünk őket.

A természet iránti csillapíthatatlan igény zsarnokivá válik, mint minden 
más szenvedély. Ezt mind a vele állandó intimitásban élő nép közösségén, 
mind az egyes egyéneken érezni. A lapp és a szamojéd, az alpesi vadász és a 
sztyeppéi kozák, a breton tengerész egyaránt vágyakozik szülőföldje után: 
belepusztul, ha ifjúsága színhelyétől távolra helyezik. Csak a gyermekkor 
környezetéhez, annak jellegzetességeihez ragaszkodnak szenvedélyesen. 
Az északi fény gyönyörűsége, a havasok méltósága, a határtalan síkságok 
nyugalma, az Óceán félelmetes hullámzása annyira szívükhöz nőtt, hogy 
számukra a látás is szinte feleslegesnek tetszik, ha ezeket nem nézhetik, és 
impresszióiktól megfosztva az érzékenységüket is elvesztik. Ráadásul hoz
zászoktak a speciális helyi klímához, és a helyszínek iránti szeretetük csak 
megerősíti bennük a haza, a föld, az otthon, a családjuk szeretetét. Nem 
úgy a cigányok, akik visszautasítják a család, a haza, az állandó lakóhely, 
a földtulajdon szeretetét. Az ő hazájuk az egész földkerekség; minden föld, 
amelyen megpihennek, az övék. Családjuk a törzs, melyet a véletlen formált
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eggyé. Kedvelt lakóhelyük az ágakra kifeszített vászon, vagy egy könnyű 
sátor. Mindazt, amit egy pillanatra megkívánnak, eltulajdonítják, mert már 
a sajátjuknak tekintik. M inden éghajlat kedves nekik, csak szabadon és 
féktelenül élhessenek ott.

XXI

Gyakran kellene aludnunk távoli égboltok alatt, gyakran kellene ébred
nünk a felkelő nap sugaraira, amelyek tűzként érik a szemünket. Sűrűn 
kellene tanulmányoznunk a viharok szabálytalan dallamait ezer fenyő tűi
nek hangszerelésében, az ezerszálú nád susogását. Gyakran kellene hosszú 
napokat töltenünk háton fekve, kék ég alatt, magasra nőtt, ismeretlen fű 
takarásában. Meg kellene tanulnunk, milyen titkokat suttognak a fülünk
be, és borzalom nélkül tűrnünk, hogy mérges kígyók a meztelen lábunk 
vagy a homlokunk köré tekeredjenek. Fel kellene ismernünk minden fát 
az illatáról, és megtanulnunk megérteni a szárnyas lények titokzatos beszé
dét. Hogy ráébredjünk: mindezek nélkül nem tudunk élni — elpusztulunk, 
ha megfosztanak a fatörzsek balzsamos illatától, kiszáradna a fülünk, ha 
nem hallhatnánk az esti vihar szimfonikus siratóinak változatait; sírnánk, 
ha csak szűk falakkal lennénk körülvéve, holott tekintetünk az áttetsző 
étert vagy a hajnal gyöngyházszínű felhőit keresi. Nem  tudunk többé kő
ketrecekben aludni, megfulladunk lakhelyeink nyomott tetői alatt, mert 
tüdőnk a végtelenség szabad levegőjéhez szokott. Mi helyettesítené az ilyes
mihez hozzászokott érzékek számára az ember nem járta helyeken lezajló 
tragédiákat? Mi az, ami megközelíti a dörgő viharok fülsiketítő, az erdők 
rettenetes, visszhang sokszorozta zaját? Mi közelíti meg a naplementék vé
res, hősi halálhoz hasonló drámáját? Az erdők siratóit, amikor levetkőzteti 
őket a szél, és vadul sodorja maga előtt a fonnyadt leveleket, a valaha oly 
varázslatos lombkoronák maradványait? M it hasonlíthatunk a távoli lila 
ködben lejátszódó melankolikus, szerelmes jelenetekhez? A rózsaszín kö
dökhöz, a kétes-kékes fényhez, amelyből lassan kirajzolódik a szép tavaszi 
nap aranyban fürdő hajnala? Milyen ipari termék szerzi meg azt az életerőt 
megsokszorozó örömet, m int az a látvány, amikor felfrissül a föld, felélednek 
a növények a meleg esőtől, az ég pedig megbékélten ragyog? Mely szigorú 
hatalom pompája egyenértékű a fagy szigorúságával, amely elhallgattatja 
az élő, játékos vizek hangját és minden éneket, felfüggeszti a növényi életet, 
és megkeményíti a föld kebelét?
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X X II

Aki m ár egy szépségesen csillogó jeges sivatag közepén elszenvedte a 
kegyetlen telet, égette az arcát a hideg, egyedül volt, fedél nélkül, sze
mét csípte a fagy — az ilyen ember semmiképp sem találja érdekesnek, 
izgalmasnak a kitalált élvezeteket. Aki ismeri a zsibbasztó érzést, amely 
minél jobban közelít, annál kevésbé felfogható a halál közelsége, azt 
nem érdeklik a szibarita életmód lusta élvezetei. Az, aki látta a tánco
ló hópelyheket, am int dühödten terítik szét csillogó halotti leplüket a 
dombokon, és lobogtatják, m int a zászlók selymét a szél, mikor a csapa
tok egymásnak rontanak — az ilyen em bert nem érdeklik az érzéketlen, 
fényes ünnepségek. Az az ember, akinek az Isten játszott színházat, és a 
csillagoktól kért fényt, vagy az égő gallyak és száraz levelek vidám, fan
tasztikus lángjaiban gyönyörködött -  bizony megvet bármilyen színházat, 
mesterséges kivilágítást. Milyen látványban gyönyörködtethetnénk azt, 
aki gyakran csodálta a félelmetes vízeséseket, a szakadékokat, az omló 
sziklákat, a kiáradó folyókat?

M it is jelenthetnek a természet e végletes alkotásai szerelmeseinek a 
csalóka emberi szenvedélyek, gyerekes hiúságok, üres ambíciók? Meg
értenék-e egyáltalán az efféle silány játékokat? Hogyan taníthatnánk meg 
a konvencionális viszonyok ízetlenségeire azokat, akik nem félnek, sőt, 
hozzászoktak az állandó veszélyhez? Azokat, akik sokszor találták szem
be magukat az éhes farkassal, a megduzzadt folyók féktelen áradásával, a 
pusztító szélviharral? Azokat, akik pontosan tudják, milyen kevésre képes 
az ember a természet erőivel szemben, és akik e szívdobogtató epizódok 
között napról napra csak múlatják az időt, álmodozó magányban, anélkül, 
hogy bárkihez is szólnának, mert nagyobb kedvüket lelik a kacsázásban: 
a tóba dobott kövek körüli hullámzásban, mint az üres fecsegésben. Ezek 
az emberek nem képesek megosztani a mi kis örömeinket, amelyek csak 
arra jók, hogy kicsinyes szenvedélyeink elfojtsák a nagy érzéseket, hogy 
magasrendű törekvéseinket a hiábavaló sóvárgásnak áldozzuk; hogy csak 
azért gyógyítunk ki valakit az elmebajból, hogy gonoszságra tanítsuk, hogy 
a szabadságról papolunk, miközben a szolgaság egyenruhájába kényszerít
jük az embereket, és hogy csak annyit kívánunk kóstolni a természetből, 
amennyi hozzásegít, hogy kevesebb fáradsággal tölthessük meg az arany
kalitkákat.
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X X III

A természet ismeretlen világ marad a városlakó és iparos számára, aki csak 
az alapanyagot látja benne, amely számos műhelyben feldolgozható; de meg
indítja az érző szíveket, akik egy vonat-kupé ablakából nézik, mintha csak 
páholyban ülnének; fényeivel megeleveníti a hozzá kapcsolódó pozitív vagy 
negatív emlékképeket. A közelében élők számára megnöveli a vele kapcsolatos 
jó és rossz élmények intenzitását. Ám valósággal varázslatosan hat azokra, 
akik szorosan a hatása alatt, benne, belőle élnek. Szépsége lenyűgözi a rab
lókat, a csempészeket, a vadorzókat, a kalózokat, és kiemelkedően azokat, 
akik kalandos életüket teljes egészében a természetben élik, mivel piszkos 
ügyeik büntetését vagy száműzetésüket töltik ott. A természethez a cigá
nyokhoz hasonló szenvedéllyel ragaszkodókat talán csak a vadon élő népek 
között találunk. Ám a cigányokhoz hasonlókat köztük sem ismerünk: ők 
egyszerűen képtelenek a természet varázsos közelsége nélkül élni. Ennek 
kedvéért évszázadok óta lemondanak a civilizáció előnyeiről. Vajon a ci
gány faj fogékonyabb másoknál a természet kínálta gyönyörök befogadására? 
Hajlamosak vagyunk, ezt hinni, mert minden faj közül ők azok, akik ilyen 
makacsul elutasítják mindazt, ami megfosztaná őket e rendkívüli szenve
délyük kielégítésétől.

XXIV

A következő három fejezetben a hercegné filozófiai eszmefuttatását olvashatjuk.

A teremtés grandiózus harmóniája olyan óriási méretekben és olyan hihe
tetlen tömegű, változatos részletben jelentkezik, hogy azt az emberi agy 
egészében nem képes felfogni. Hatalmas rizikót vállal, aki nem óhajt távozni 
a természet közvetlen közeléből, azonnal érezni akarja valamennyi meg
nyilvánulását, azonosulni a Teremtőnek zengő örök és dicsőséges ódájával
— úgy, hogy valamennyi természeti megnyilvánulásnak, hatásnak, izga
lomnak, felfordulásnak, katasztrófának közvetlenül aláveti magát. Sokat 
kockáztat, aki soha nem akar rajta elmélkedni, és megkeresni valamennyi 
megindító jelenségének okát. Aki sohasem kívánja elhagyni a természet 
színpadát, nem akar elbújni állandó hatása alól -  aki feltétel nélkül merül 
el a költészetében, amelyből pedig alig tudunk kibetűzni néhány szótagot
— az tehát, aki kizárólag a mindenség éltető levegőjének közvetlen beszip- 
pantásából óhajt élni.
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Ha egyszer eltéved a beláthatatlan határok közt, kanyarjait kísérli meg 
megfigyelni -  megzavarodik, mintha csak isteni nektárt kóstolt volna, amelyet 
pedig halandó ember ajka nem érinthet. Mivel képtelen felfogni a termé
szet számtalan jelenségét, belezavarodik eredeti tervébe. Nem képes felfogni 
a dolgok periodikus visszatérését, analógiáját, állandóságát, monotóniáját, 
törvényeinek jól elrejtett azonosságát -  mert tömegük olyan mérhetetlen, és 
ezen belül is még ezernyi részletben és formában valósulnak meg.

Különbözik egymástól minden falevél, minden óra, minden nap az előzőtől, 
más-más a sokféle madár éneke, minden pillanatban változik a fény, minden 
reggel, minden este változik a táj. Más-más hangokon veszítik el leveleiket a 
fák, aszerint, milyen illatok töltik meg a levegőt. Változatosak a réti füvek, 
a sziklák mohái, és változik maga a föld is a lépések alatt. Az ember elképed 
a szépségek eme kaotikus sokaságának láttán, gondolatai szétszóródnak, és 
képtelen rendet tenni köztük. H a szüntelenül figyeljük, érzelmeink minden 
árnyalatára hat, tanúi leszünk számtalan dolognak: a legbájosabb jelenségektől 
a legszörnyűbb katasztrófákig. Átélhetjük a hangulati árnyalatok sokaságát: 
a szép napokat, a teljes elengedettséget, az óvatos bizalmatlanságot, a kedves 
gúnyolódást és a kétségbeesett halálküzdelmet is, ha végignézzük a sakál és a 
sas viadalát. A természetben élő ember a vadállat közelében megvadul, heves 
és kéjsóvár lesz. Odakuporodik az illatos fák alá, és szerelmeskedik, akár a 
gerlice. Határtalan büszkeség fogja el, ha megrészegül a naptól. Dühe csil
lapíthatatlan, még akkor is, miután már megmenekült valamilyen szörnyű 
veszélytől. Rendkívül bátran birkózik meg hegycsúcsokkal és gleccserekkel 
-  és elájul a gyönyörűségtől, ha a dombok szőleiben megpihenhet. Hangulata 
szüntelenül változik: hol lágy, hol szenvedélyes, hol jókedvű, hol meg fél.

De felizgatja a természetben élő embert az ellentmondásos hangulatok gyors 
váltakozása is, és lassan-lassan elborul az agya. Gondolatai megalvadnak, 
és csak szervezetlenül tükrözik vissza a mindenséget. Összehasonlító képes
sége megzavarodik, ítélőképessége -  amelynek ott kell világítania minden 
agyban -  egyszerűen elhal. Gondolkodása eltompul, ezzel párhuzamosan 
halálvágya ösztönösen megnő, akár az állatoké.

A természetben élő ember abban is hasonlít az állatokhoz, hogy minden 
kínálkozó zsákmányra ráveti magát. Máskor mozdulatlanul motyog maga elé. 
Vágyakozva, de tétlenül húzódik minden kellemes dologhoz, üvölt minden 
szenvedést okozó harapástól. Lázas, elkeseredett, beteges, átgondolatlan és 
múló hevességgel védekezik minden veszedelem elől. Az olyan szerelmeshez 
hasonlít, akinek ingerlékeny szenvedélye betegessé válik, és olyan kihívóan
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viselkedik érzelmei tárgyával, hogy végül minden önuralmát elveszti, még 
férfiúi fölényét is, és partnere szeszélyeinek játékszerévé lesz. Annak minden 
szigorúbb megnyilvánulása nyomán azt hiszi, nem szereti, s egyre inkább 
rabszolgájává válik: szélsőségesen reagál a nő minden indulatkitörésére és min
den mosolyára. Egyre jobban belehabarodik, és egyre büszkébb, egyre többre 
tartja a maga szerelmét. Már nem képes a valóságnak megfelelően felmérni 
érzelmei tárgyának értékeit, csak halványan érzi nagyszerűségüket — viszont 
kéjes és brutális, már-már monomániás vággyal közelíti meg. A természet 
tulajdonlásának ez az őrült vágya, a hozzá való hasonulás állandó kívánsá
ga révén végül lemond emberi fölényéről, intelligenciájáról. Ahelyett, hogy 
az eszét koncentrálásra használná, önmagában gyűjtené össze a természet 
nyújtotta élményeket, és általa megszólalna benne a poézis -  hagyja, hogy 
a természet feleméssze, és eltűri, hogy tovaszálljon az értelme, m int a víz, 
amely a kánikula gyötrelmét enyhíti.

Ahogyan elfelejtünk elmélkedni azokon a felemelő, költői szépségeken, 
amelyeket a természet és a költészet nyújt, és amelyek olyan szabad és nagy
szerű élményeket keltenek bennünk, hogy Isten képmásainak hisszük ma
gunkat — feltéve, hogy pillanatnyi impresszióink helyesek — elfelejtjük, hogy 
a dolgok rendszerében ezek csak előkészítő jellegűek, hogy csak lelkünk 
eldurvulását akadályozzák, hogy szép tettekre indítanak bennünket. Közben 
tudatosan óvakodnunk kell a természet veszélyeitől, az emberre nagyon is csá
bítóan leselkedő vermeitől. A természetben élő embert lenyűgözi, elképeszti, 
elkábítja az őt szüntelenül körülvevő ezerféle zaj és szín — elmulasztja, hogy 
ezeket a hatalmas összefüggésként magában rendezze. Nem fogja fel, hogy a 
látszólagos és valóságos ellentmondások a természetben valahol ünnepélyes 
egységgé válnak. Hogy van közöttük titkos összetartó erő, hogy a szemünkben 
végtelenül sokfélének tetsző dolgok valami hatalmas, harmonikus egységben 
mégiscsak összefüggenek.

XXV

Semelyik nap fénye nem hasonlít az előzőére, és nem jósolja meg a következő 
napét, a Nap mégis hűségesen visszatér, és ugyanilyen hűen visszatérnek az 
évszakok; a térben kijelölt helyükre a csillagok is, amelyeket sosem látunk 
azonos fénnyel világítani. A források vize ugyanúgy tükröződik, mióta csak 
végigcsörgedeznek a hegyeken, anélkül, hogy megismételnék örök fecse
gésüket. A kő megpuhul az állandóan ráhulló cseppek egyhangúságától.
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A növények virága minden ágon különbözőképpen kecses, kevésbé vagy 
gazdagabban virágzó -  termése mégis csak az az egyfajta, amelynek létre
hozására hivatott. A növényzet nem fél annak a földnek az elsorvadásától, 
amely hordozza. A folyó fáradhatatlanul ugyanabban a folyóágyban folyik. 
Az oroszlán vissza-visszatér barlangjába, csakúgy, m int a poszáta a fészkébe. 
A vándor daru pedig mindig ugyanarra a meleg helyre repül vissza.

A természetben folytonosak ezek a vissza-visszatérések, állandó a meg
újulás, amelyből a megszokás szépsége születik -  de változásainak tömegét 
az ember érzékeivel nem képes felfogni. Hamarosan kimerül a hely és az idő 
végtelenségének mérhetetlen távolságaitól, még ha egész életét szenteli is a 
kutatásnak. Ha valamennyi változással azonosulni akar, elveszti, ha nem is 
az emlékezőtehetségét, de magát az emléket. Kihunynak benne az értelmét 
megvilágító reflexiók. Nem képes az emócióit akaratának erejével egybefűzni, 
ugyanabba az időbe, ugyanarra a helyre felidézni. A lelke elillan, m int gőz 
a forrásban lévő folyadékból. Ha visszaemlékszik is egy már elmúlt pilla
natra, már nem tud ennek ugyanúgy, ugyanazzal a gyengédséggel, gondos
kodással, ugyanazon gondolatokkal örülni: az már csak elhasznált, hervadt, 
elszíntelenedett impresszió a számára. Többé nem veszi észre, hogy ezek a 
különféle impressziók mégiscsak rokonok, akárcsak ugyanannak a hangnak 
a különféle intonációi. Érzékeink, erkölcsi szervezettségünk és a környezet, 
amelyben élünk nem teszi lehetővé, hogy megértsük a megszakítás nélküli 
jólét koncepcióját. Nem fogja fel, hogy a jövendő életbe vetett hit valameny- 
nyi elképzelését nem képes a mai életre alkalmazni, legfeljebb anticipálni, 
a megszokás alakjában. Egyedül az képes biztosítani a dolgok, események 
érzékeink által megragadható kontinuitását. Az élmények állandó teljes
ségének érzete lenne a boldogság: Egyedül így élhetnénk át. A látszólagos 
teljesség színlelni is képes a boldogságot, olyannyira, hogy telítettségével sem 
a gyönyör, sem a szenvedély nem képes rivalizálni. Az a lélek, amely számára 
nélkülözhetetlen az állandó változás, a legkülönbözőbb, legvonzóbb élmé
nyek átélése, végül nemcsak teljesen elveszíti a szépség iránti érzékét, de egyre 
jobban megutálja, valósággal megundorodik tőle. Azáltal, hogy úgy tesz, 
mintha állandó lázas feszültségben élne — amelyet csak kivételesek képesek 
elviselni úgy, hogy közben megtartják erkölcsi egészségüket és képességeik 
egyensúlyát -  végül valamiféle értelmi holdkórosságba esik. Minden erkölcs 
iránt érzéketlen marad, csak a szervezet ösztönös kívánalmainak tesz eleget. 
Az ember nem képes a megszokás édes, lágy és rugalmas hatalmától meg
szabadulni, anélkül, hogy belebetegedne. Nem képes szabadulni a gravitáció
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hatalmától, amely meghatározott rendben tart fenn bennünket, akárcsak 
az égitesteket. Minden kötődés hiányában, a bizonytalanság foglyává válik, 
melynek kilengései az olyan iránytűhöz hasonlítanak, amely nem ismeri fel, 
merre van észak. Elveszíti az érzelmeit, egyetlen pontra koncentrálni képes 
erejét, és ezzel együtt annak a felismerésnek a képességét, hogy minél előbb 
megtalálja a maradandó boldogság előérzetét.

XXVI

A képzelőerő ilyen magas fokú feszültsége, a mindenfajta szimmetriától el
szokott intelligencia, az ennyire ellentétes arányok által megzavart érzékek, 
melyeknek következtében szünet és megállás nélkül, folyamatosan csak 
halad tovább a végtelenségig -  alkalmatlan arra, hogy éljen a társadalom 
kínálta szorosabb, harmonikusabb kapcsolatokkal. Nem tudja, hogyan kell 
egy részletet úgy kapcsolni a másikhoz, hogy intenzitása megkettőződjék. 
Azok, akik mondandójukat mindig ismeretlen nagyságú közegben, szétszórva 
szólaltatják meg, nem tudják alkalmazni, de felfogni sem képesek a valódi 
műalkotások rejtett jelentését. Ezek az értelemhez szólnak, speciálisan stili
zált, szerves alkotóelemekkel élnek, és csak akkor hatnak az érzelmekre, ha 
előzőleg tanulmányoztuk őket és megértettük a formájukat. Azok, akikről 
beszélünk, nem értik meg más művészetek morálját, díszes eleganciáját. Nem 
tudják, mi bennük az élvezetes, sőt, ellenszenvvel fogadják azokat. Egyedül 
a zene őket is azonnal megérintő kifejezése hat az érzékeikre. Miután sze
müket, fülüket mindig is állandóan váltakozó élvezetekben részesítették, sőt 
valósággal fürödtek az ösztönük diktálta zenében, mely nem követel tőlük 
sem tervezést sem munkát, ám simogatóan hat rájuk, és nem árnyékolja be 
semmiféle emlék. Nem is találnak más emberi alkotást, tárgyat, amelynek 
hatása vetekedhetne a maguk zenéjéhez hasonló szépséggel, tarkasággal. 
Olyanok ők, m int a hatalmas erőteljes víztömegek, amelyek akadálytalanul 
zúdulnak alá, de végül szétesnek, apró színes cseppekké válva öntik el a partot.

Az ember nem elégszik meg a befogadással. Akaratlanul is megnyilvánul 
cselekedeteiben mindaz, amit — más okokból — maga is átélt, és arra is szük
sége van, hogy szép élményeit másokkal megossza. Utóbbiakat többnyire 
véletlenszerűen élte át, de volt, hogy kereste őket: a természet vagy a művészet 
jelenségeiben. Minden ok nélkül megdobogtatták a szívét, vagy könnyekre, 
máskor mosolyra fakasztották. Az élmények megosztása nagyvonalú gesztus 
az ember részéről. Valamilyen homályos módon, anélkül, hogy bármire is
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konkrétan alkalmazná, fel akarja idézni azokat a valós és elképzelt esemé
nyeket, impressziókat, amelyek nyomán az ő egyéni szenvedélyei és érzelmei 
megszülettek. Arra akar buzdítani bennünket is, hogy beszámoljunk azokról 
az érzelmekről, amelyek az ő megnyilatkozásai nyomán bennünk születnek, 
mégpedig a tényeknek és szándékoknak abban a sorrendjében, amely meg
határozza az emberi lények nyomorúságát és jólétét. Kivált a fenségeshez való 
viszonyunkra, és az emberi társadalomra gyakorolt morális hatásukról óhajt 
beszámolót. Wagner fejezte ki ezt a gondolatot, amikor egyszer azt mondta a 
művészetről, amit könnyen a természetre is alkalmazhatunk: „Mit is tehetne 
jobbat annál, mint hogy megihlet bennünket?” Az ősi dórok így mondták „a 
szép, mely a jóra serkent.” M ert hát mit is csinálhatnánk jobbat, mint hogy 
érzelmeink nemességét alkalmazzuk a tetteinkben? Csak a Legfőbb Hata
lomtól nyerhetjük el a művészet és a természet nemesítő adományát, azt, hogy 
általa és iránta való szeretetünk által ízlésünk finomodik. De az ember olyan 
gyönge, olyan törékeny, képességei olyan csekélyek, hogy semmiben sem ké
pes elmerülni. A fény, amely boldogságának elsőrendű faktora, ha túlságosan 
erős, elvakítaná. A hőség pedig életének elsőrendűen fontos eleme, hamarosan 
elpusztítaná. Sem a természetben, sem a művészetben nem őrölheti fel ma
gát, mert szemének és testének fogyatékossága tönkretenné, ha csak egyetlen 
dologgal foglalatoskodnék. De bármilyen részleges problémákat okoz is az 
értelem számára, ha kizárólagosan foglalkozik egyik vagy másik tárggyal, a 
magát ezen dolgoknak szentelő érzékeny szív nem törik meg, nem némul el.

XXVII

A cigányok élete mélységesen összefonódik a természettel. Valósággal eszü
ket vesztik a látvány és az élmények gazdagságától. Mindenfajta nyugodt 
és langyos érzelmet unnak, utálnak, csak a szélsőséges, egész szervezetüket 
uraló, lázas szenvedélyek dühöngő állapotában érzik jól magukat. Számukra 
a szélsőséges a megszokott elem, szenvedélyeiket a legmagasabb fokú belső 
indítékok hatják át, és ezeket a szenvedélyeiket maximálisan ki akarják élvezni. 
Hogy csillapítani, enyhíteni, elaltatni, leküzdeni is lehetne őket, elképzelhe
tetlen a számukra. Hiszen vándorló életmódjuk eleve állandó izgalommal, 
bizonytalansággal jár, éppen ebben lelik örömüket, és nincs is idejük másra 
vágyni. Csupán homályos álmaik, óhajaik vannak. Határozott kívánságaikat 
viszont azonnal kielégítik. Nem  félnek attól, hogy ebben megakadályozzák 
őket, de ha mégis előfordul, azonnal másfelé fordulnak.
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Érzéketlenek az olyan szenvedélyek iránt, amelyek a mi bonyolult gépezet 
szabályozta társadalmunkban élnek. Nem ismerik a bennünket jellemző 
rossz tulajdonságokat sem: a törtetést, a fösvénységet, az irigységet, a hiú
ságot, az intrikát. Csak a természet ezeknél jóval egyszerűbb és primitívebb 
jelenségeit értik és élik meg. Ilyen a nő kívánása, a vidámságé, a táncé, 
a részegségé, a zenéé, a közös orgiáké. Időnként lopni sem restellnek, ra
vaszkodnak, ködösítenek, hazudoznak. Boldogan elalszanak a nyírfásban, 
amelyek, akár egy csapat fehér ruhás leány, hosszú, lobogó hajukat kacér 
mozdulatokkal borzolják össze. Megremegnek a vad, néhol harapássá vaduló 
csókok közben. Szeretnek élni. Órákig képesek figyelni a magasban vonuló 
varjak mozgását, a part mentén futva versengenek a fürge pisztránggal, míg 
megfogják a pikkelyes zsákmányt. Megrázzák a vadon termő fákat, hogy 
csak úgy zuhognak rájuk a gyümölcsök. Megeszik a bokrok vörös, savany- 
kás bogyóit, és teleszórják velük a talajt, mintha vér áztatná a homokot. 
Hallgatják a harkály kopogtatását, örülnek a habzó patak csobogásának, 
figyelik a jegesedő tavat. Boldogan hintáznak a magas ágakon, élvezik, hogy 
a levelek susognak a fülükbe. Örömmel riadnak fel a kelő napsugár fényére, 
amely rózsaszínűvé színezi a tájat. Szívesen nézik a fiatal, zimankó fedte, 
óriási marabukhoz hasonló fűzfákat. Megrázzák őket, mire azok csúf pőre- 
ségükben állnak előttük. Szívesen játszanak a tehénnel a gazdagon zöldellő 
réten, máskor verekednek a kecskével, magot vetnek a teknősnek, ékelőd
nek a mókussal. Éjszaka szerelmeseket keresnek a magasban örökké táncoló 
csillagok közt. Képesek beleszeretni egy bodzavirágba, rabul ejti őket egy 
vadrózsa- vagy galagonyabokor mámorító illata, egy pávatoll csodás szín
skálája. Utóbbit fejdísznek használják. Boldogok, ha éjjel hallják a szarvas- 
bőgést és a gerlicék turbékolását, követik röptűket a fészküktől a vén tölgyek 
csúcsáig. Természetes és vidám módon élnek, vagy visszaélnek a gazdagon 
tékozló növényzettel — akár a gyerekek, akik összegyűrik anyjuk szoknyá
jának redőit. Szeretnek harcolni vagy játszani az ember nem lakta vidékek 
élőlényeivel. Szeretik őket ingerelni, dühbe hozni, vagy éppen simogatják, 
olykor valahonnan kiszabadítják őket, ahogy a kis hercegek teszik játszó
társaikkal. A cigány számára az élet azt jelenti: minden pórusával magába 
szívni a természet kisugárzását, szemeit jóllakatni a formáival és színeivel, éles 
füllel hallgatni mindenfajta hangos megnyilatkozását, teli tüdővel beszívni 
kipárolgásait vagy a cserjék alatt megbújva, a feléje áradó illatokat. Szeret 
elterülni a mohán, ahol kígyó tekergőzik, vagy a hóvirág fedte mezőkön, és 
élvezni a kardvirágok illatát. Az igazi boldogságot az jelenti a számára, ha
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a pálinka segítségével megsokszorozza mindezen élvezetet. Szeret nevetni, 
táncolni, énekelni és végkimerülésig zenélni.

Mindezeknek megvan persze a reakciója: mikor a cigány már nem fogékony 
többé a viharos és múló élményekre. Akkor olyan állapotba kerül, amelyet 
az ősi görögök tébollyal büntettek. Azokat sújtották ezzel, akik felfedezték 
az sikoltozó mandragórát, a természet költői titkait, misztikus szépségét, 
amelyet a gyenge szervezetű ember nem képes feldolgozni.

XXVIII

Ki tudná felmérni azt a feneketlen mélységet és mindazt a vele járó fájdalmat, 
amelyet generációkon át éreztek ezek az outcastok, akikre születésüktől csak 
nyomorúság, megalázottság, véletlenek és nélkülözés várt?

Elképzelhető, hogy egy-egy cigány — miután pávaként táncolt a sajátjának 
tekintett mezőkön, és megpihent a számára a gyönyörök kertjét jelentő sötét 
erdőkben, jóllakott, önző kívánságaival és álmodozásaival, és részegen elaludt -  
hirtelen magához tért néma extázisából, elfordult az addig varázslatosnak tetsző 
mezőktől, átlátott a fák levelein vagy túl a sztyeppék horizontján, és észrevette 
a magáétól annyira különböző módon, a kellemes, békés jólétben, csábító ké
nyelemben, boldogan élő embereket. Gondolatban ezek közé képzelte magát. 
Ez a rókaképű farkas, amint a földtől átnedvesedve, naptól égetve ott hevert a 
magas fűben, bizonyára sokszor feltette magának a kérdést, tudna-e élni abban 
a fullasztóan szűk közegben, amely lemond a nomád életmód szabadságáról, 
a primitív ember örömeiről; le tudna-e tartósan táborozni valahol, úgy, hogy 
nem kívánkozik többé odébb állni, ha úgy hozza kedve. Bizonyára homályos 
képzetei támadtak arról, milyen lehet az övétől különböző öröm, büszkeség, 
gyengédség — vagyis hogy milyen is lehet a más életmódot élő emberek világa. 
És azt bizonyára elvesztett édennek érezte, amelynek kapuja egészen közel van, 
de az ő számára örökre zárva marad. Látta, hogy az ő sötét verme és e között a 
világ között áthághatatlan a távolság, és visszatért az illatos természetbe, a kék 
égbolt alatt töltött idők gyönyörűségéhez, fittyet hányva mindazoknak a kon
vencióknak, amelyek a civilizált világ élvezeteiben részesítenék, de megfosztanák 
merészségétől, amellyel kiharcolja magának a természettől a boldognak látszó 
élet elemeit. Aztán mégiscsak összevetné ezeket a civilizációban élő emberek 
boldogságával, és lesújtva, összetörve, legyőzve, kénytelen lenne magának 
bevallani, hogy a maga nagy nyomorában tapasztalt örömforrása valójában 
nem több, mint szeszélyeinek meggondolatlan, kétségbeesett és azonnali ki
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elégítése. És ezt, ösztönét a logika látszatával kombinálva, kiegészítené azzal, 
hogy ez az ő determinált, vérmérsékletéből fakadó sorsa. De az energikus 
telkekből -  legyenek bár tudatlanok, durvák, szinte elbutultak, vagy éppen 
rafinált fordulatokkal élők, mint számos költőé — az ilyenfajta nyugtalanság, 
szenvedélyes reménytelenség, az állítások lázas tagadása, az állandó nehézségek, 
szüntelen rémálmok, gyászos fényt vetnek, akár a temetés fáklyái. Világosság 
csak addig éri őket, amíg örülnek, nevetnek, meggondolatlanul boldog tán
cot járnak, látásukat elhomályosító bacchusi orgiák dalait éneklik. Ám amint 
elfáradtak, lehiggadtak, rekedt hangjuk elcsuklott, szemük elnehezült, máris 
a gyászfáklyákkal találják magukat szemben, látomásaik támadnak, és oly 
boldogan kezdődő énekük halálosan komollyá válik.

XXIX

Engesztelhetetlen büszkeségük és heves szabadságszeretetük ellenére kevéske 
jövedelmük hamarosan megérezteti velük, hogy harcképtelenek. Kiszolgál
tatottjai létünk és természetünk oly alapvető elemeinek, m int a hideg és 
az éhség. Olyankor betegesek, unatkoznak, lustán lopják a napot -  mor
cos álmodozással töltik az időt. Lelkűk hatalmas árnyakkal telik meg. Ha 
ilyenkor hirtelen kedvük támad, hogy énekben fejezzék ki és szépítsék meg 
érzéseiket, daluk — öntudatlanul is -  hatalmas rémképpé válik, amely sok 
ember álmatlan óráiban kísért, és dúlja a lelkeket: fájdalommá. Olyankor 
még az erős lelkűeket, a csendben tűrőket is heves remegés fogja el, és valami 
ismeretlen nyelven, vadul és szenvedélyesen próbálnak szembeszállni a sá
padt, ködös melankóliával, a szíveinket elfonnyasztó, felesleges szenvedélyek, 
hamis óhajok szülte bánattal.

XXX

Az emberi érzelmeket hol dicsőítették, hol átkozták. Legszebb, legnemesebb 
törekvéseinket vitatták és gúnyolták. Valamennyi erényünket támadták, 
szenvedélyeinket erőteljesen csúfolták. Nemes törekvéseinket tömjénezték 
és átkozták. Egyetlen mozzanat, egyetlen lelkiállapot kivételével: a fájdalmat 
mindig tisztelték, vele kapcsolatban mindenfajta szarkazmus, sértés, támadás, 
nemtelen szentségtörésnek számított. Még akkor is, amikor barbár módon 
elfojtották, nem vettek róla tudomást vagy akár ki is irtották. Azt nem lehetett 
megakadályozni, hogy csendben áldozzanak neki. Ezért aztán a büszkeség
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nem ok nélkül társul a fájdalommal, a civilizálatlan népek között ugyanúgy, 
mint azok közt, akik a legtudatosabban élnek energiáikkal. Mert a fájdalom 
nagyságunk záloga. Ösztönösen érezzük, és a gondolkodás csak megerősíti 
ezt az ösztönt. A fájdalommal mérhetjük törekvéseink jelentőségét; mert a 
disszonancia szörnyűségeit jeleníti meg, holott éppen ellenkezőleg, azok a 
harmónia iránti mélységes igényünkből születnek. A szenvedés intenzitá
sával mérhető, mennyire szomjazzuk az Ideálist. Mennél vigasztalanabb a 
szenvedés, annál nemesebb a közönségesnél, amelyet az igénytelen jólét is 
kielégít. Minden műalkotásból tehát erősen sugárzik az az erjesztő erő, amely 
megragadja a legkiválóbb embereket, és valamennyiben azt, ami a legjobb 
benne. Sokszor ott is visszhangra talál, ahol legkevésbé vártuk volna. A fáj
dalom látványa és kifejezése akaratlanul is emlékeket ébreszt, mert senki 
sem mondhatja: nem ismerem. És azt sem: sosem fogom megismerni. Az ember 
szentségtörően átkozza mind az Istent, m ind a szerelmet, ám a szenvedést 
megszentségtelenítenie, kigúnyolnia tilos. Még akkor is, ha kegyetlen szörnyek 
között fedezi fel, akik tele marokkal szórták szét. A szörnyeken is könnyen 
felismerhető, és még ott sem megvethető. A kegyetlenségnek -  a gyűlölet 
e tébolyult formájának — és valamennyi variánsának akadnak hóhérai, és 
dicsőítői. De nem találni ép elméjű, egészséges hallgatóságot, amely áldását 
adná az őt ért inzultusra vagy megvetésre.

XXXI

A fájdalom bármilyen forrásból fakad is, bármilyen eltévelyedésünket okozza 
is, megjelenése pillanatától minden egyéb érzésünket elnyomja, mindennél 
fontosabbá válik. M int egy váratlanul felbukkanó, száműzött királynő, aki 
gyászos méltóságában jelen van mindenfajta haragban, szigorú törvényben. 
Megmártózhat a legmélyebb sárban, Phrünéként11 részt vehet az értelem és 
az anyag valamennyi dőzsölésében — am int megjelenik, fellibbenti fátylát 
vagy álarcát, és sérthetetlen, fenséges, királyi alakjában mutatkozik meg. 
Rongyait lerázva, ismét felveszi csillogó öltözetét, de ezt is ledobja, am int 
felriad: ekkor gyászruhát ölt. Fejét fonnyadt koszorú díszíti, mint Opheliáét, 
vagy -  Brutusként — jogar helyett valami jelentéktelen dologgal játszik. Egy 
fuvallatra elhagyja ezeket a bolondságokat, és ismét szigorú meztelenségé
ben, kegyetlen fenségében jelenik meg. H a félreismerik, a jogos megvetéssel

11 Phrüné — ógörög kurtizán, i. e. 4. század
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áll bosszút: száműzi az alsóbbrendű fajt, azokat az embereket, akik tagad
ni merészelik fenséges nagyságát, sötét szépségét. Iszonyatos gőgre neveli 
azon kiválasztottakat, akiknek keblében lakni kíván, vagy akiket néha, 
álmatlan éjszakákon, titokban meglátogat. Ezeket a kiválasztottakat m in
den hatalom, minden tisztelet, minden törvény, minden öröm és m inden 
illúzió legmélyebb megvetésére oktatja. Nem érdekli, hogy ezek nagyok-e 
vagy kicsik, gazdagok vagy szegények, üldözők vagy üldözöttek, tudósok 
vagy együgyűek, jók-e vagy rosszak. Van minden kiválasztottjához illő 
álruhája, és megvannak az eszközei ahhoz is, hogy királyok trónjára ül
jön, vagy a sírásóval a legmélyebb gödörbe szálljon. H ogy leüljön a boldog 
keveseknek és éppúgy az elnyomott igazaknak asztalához. Hogy belépjen 
a mesterember műhelyébe és a filozófus dolgozószobájába. Hogy elkísérje 
a könyörületes asszonyokat jótevő útjaikra, és a sértett embert is elkísérje, 
bosszúállása másnapján. Ez a vad és erőszakos királynő az álöltözeteknek 
olyan gazdag tárházával rendelkezik, hogy csak azok ismerik fel, akiket a 
legmélyebb kétségbeesésbe hajszolt, a leggyászosabb katasztrófákkal kín
zott, akiknek ajkát a legcsípősebb méreggel égette. Csak azok ismerik fel 
valamennyi álöltözetében változatosan festett arcát. M ert ő ott van m in
den hazugság, erőtlen belenyugvás, büszke hallgatás, görcsös nevetés és 
megjátszott örömök mögött. Jelen van a kéj hamis sikolyai, a megjátszott 
örömök fintora, a hamis düh, az engesztelhetetlen harag álarca m ögött 
is. M ert titokzatos, mérgezett dárdájával minden hamis csipkefodor és 
minden hibás páncél mögé képes behatolni. És ha sikerül úrrá lennie egy 
leiken, megfertőzi azt örökké vérző méhével. Játékszerként, kedve szerint 
dobálja a magasba és ejti a mélybe. Egyeseket felemel a túlvilági misztikus 
gyönyörökbe, megnemesíti őket, míg egészen áttetszővé, ragyogóvá, káp
rázatossá nem válnak, m int a gyémánt. Másokkal labdázik: dobálja őket 
a poros völgyek és magas hegyormok sziklacsúcsai közt. Behajítja őket a 
tátongó mélységbe, s ők zihálva és tehetetlenül gurulnak lefelé. Bedobja 
őket a véres mocsárba, másokat újabb őrültségekkel, démoni kéjvággyal sújt. 
De ő, a fenséges, királynő mindig fenntartja magának a jogot, hogy levesse 
álruháit, és hirtelen a maga ijesztő, fenséges meztelenségében jelenjék meg. 
Ilyenkor — kínzások nyomait magán viselő, de az isteni pecsétet feltörni 
nem tűrő — arca előtt minden ember térdet hajt. Arca előtt tisztelegnek, 
amelynek visszfénye szítja a tüzet, melynek neve lelkiismeret-furdalás. Ez 
pedig megszólal a bántó, az elnyomó, a győző, az erős és az igazságtalan 
ember lelkében egyaránt.
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X X X II

Am int [a fájdalom] megjelenik a művészetben, meghódítja a szíveket, el
lenállhatatlanul megremegteti, megnemesíti őket Az érzés maga karaktert 
változtat: impozánsabbá, nyugodtabbá válik. A művészetben azonnal meg
szabadul attól az aranyfüsttől, amely időnként eltorzítja, beszennyezi. A maga 
valóságában mutatkozik meg, mozdulatlanul vagy vehemensen, szenvedé
lyesen vagy passzívan, de feltétlenül rokonszenves módon. A nemes érzések, 
magasrendű törekvések rendszerint csak kései visszhangra találnak a tömegek 
közt. A szenvedés azonban azonnal, és sokakra hat. Mindenki visel rongyai 
alatt valamit: ki ragyogó ékszereket, ki zúzódásokat, ki nyílt sebeket vagy 
rosszul gyógyult sérülések hegeit. Amikor a kóborló, a társadalomból kivetett 
ember, az outcast, olyan dallamokat húz a fülünkbe, amelyek főként a fájda
lomról szólnak — ezek megértő fogadtatásra találnak. Mohón hallgatjuk őket, 
és azon töprengünk, vajon honnan ered ennek a zenének a nemessége? Mert 
azt senki sem kétli, hogy az önmagát megéneklő szenvedés olyan érzelmeket 
fejez ki, amelyek jóvátesznek minden bűnt és minden hibát.

XXXIII

A cigány — azt remélve, hogy így megmenekül a fájdalomtól — megtagadja 
a munkát. Ám az éppen tunyasága, tétlensége közepette kapja el, és titok
zatosan fülébe súgja: így hiába próbálja a fájdalmat megtagadni, világából 
elűzni, elhessegetni. A cigány nem vállalta, hogy verejtéke árán keresse meg 
a kenyerét, minden hasznos tevékenység alól kivonta magát. Nem kívánta 
munkája árán bevetni a földet, és semmiféle járomba sem hagyta fogni ma
gát, még ha az számára virágzó és fényes jövőt biztosított volna is. Ennek 
ellenére elkapta, elborította az éjjel-nappal szárnyaló fájdalom. Rátalált a 
sivatag közepén és az erdőben. Különösen fájó, szívfacsaró könnyeket hul
latott azokkal, akik sohasem akartak sírni, mindig csak nevetni szerettek, 
bele a napsugaras világba. Találtunk tehát egy közös érzést -  a bánatot - , 
amely összeköt bennünket, civilizált embereket a cigányokkal. Annak elle
nére, hogy a cigány el kívánt különülni tőlünk, inkább az erdei élőlényekhez 
akart hasonulni azáltal, hogy visszautasított mindenfajta munkát, fizikait és 
szellemit egyaránt. így tehát a mindnyájunknak ismerős fájdalom, a belőle 
sarjadó kölcsönös és örökös együttérzés és rokonszenv az egyetlen összekötő 
elem köztük és közöttünk. Az egyetlen lelki szféra, amelyben minden eről-
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ködés nélkül megértjük egymást. Fájdalmunkban könnyen megfeledkezünk 
mélyen gyökerező, kölcsönös megvetésünkről.

Senki sem választja szét olyan mértékben a fizikai nyomorúságot min
denfajta erkölcsi nyomortól, m int ezek a szerencsétlenek, akikről beszé
lek. Bár, ki tudja, eredetileg nem megfordítva volt-e, hosszú évszázadokkal 
ezelőtt? Igaz, ennek nyomai ma nehezen felfedezhetők e faj egyedeiben, 
De rendkívül nehéz lenne leülni velük, és bármiről vitatkozni úgy, hogy 
m indkét fél beleképzelje magát a másik helyzetébe, és maga is átérezze an
nak titkos lelki bánatát. Hogyan tüntethetnénk el, akár csak rövid időre 
is, a mi értékrendünk, gondolataink, velük kapcsolatos előítéleteink -  és 
az ő értékrendjük, gondolataik, bizalmatlanságuk és ellenszenvük között 
tátongó halálos ellentétet? Hogyan tudnánk hozzájuk beszélni, és hogy tud
nának ők hozzánk, akik együttérzés nélkül, undorral tekintünk rájuk? Mit 
is mondhatnának nekünk ők, akik nem irigykednek ugyan ránk, de félnek 
tőlünk? Hogyan vonhatna le a civilizált ember hallgatólagos következteté
seket a vadember szavaiból, amikor az elégeti, amit ez szeret, és imádja azt, 
amitől emez reszket? A mi életszemléletünk szerint a boldogság alapvető 
feltétele a biztonság és a béke, legédesebb jellemzője a szokás. Legdrágább 
kincsünk az anyagi jólét és a stabilitás. A cigány csak nevet a biztonságon, 
m ert mindig biztonságban érzi magát megközelíthetetlen barlangjaiban. 
Nem  érdekli a béke, mert szeret verekedni, a háború elől meg elmenekül. 
Nem  tudja, mi az a szokás, és irtózna tőle. Nem érdekli az anyagi jólét, sem 
a stabilitás -  csak az, hogy egészen az extázisig kielégíthesse szenvedélyeit. 
Élete szüntelenül mozgalmas, bizonytalan, veszélyes és vidám! Ha bármikor 
leülnénk vele vitatkozni, már az első szavak után lemérhetnénk, micsoda 
végletes, mérhetetlen távolság választja el őket tőlünk. Reszketnénk, ha meg
tudnánk, mik az ő leghőbb vágyaik. A civilizált ember erkölcsi fogalmakról 
beszélne, melyeket a vadember visszautasítana, és ami még rosszabb, meg 
sem értené őket. Hogyan juthatnánk el hát valaha is oda, hogy kölcsönö
sen megmagyarázzuk érzelmeinket egymásnak? Egyetlen nyelven értünk 
azonnal szót, itt találkoznak érzelmeink, mindenfajta magyarázat nélkül: a 
művészet, leginkább a zene nyelvén. A zene szűri meg érzelmeinket csodá
latos rostáján, hogy magyarázatot nem igényelve, megérintsen bennünket. 
A cigányok zenéje eredeti tisztaságában, taszító túlzásaiktól mentesen, meg 
tudja szólítani a mi érzelmeinket és szívünket. Zenéjükben a legélesebben 
megmutatkozó elemnek a büszkeséget érezzük, de ami leginkább megérint 
bennünket, az a fájdalom,
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X X X IV

A büszkeség ritkán társul a fájdalomhoz anélkül, hogy egyesülésükből gyűlölet 
ne szülessék. Mégis érdemes megjegyezni, hogy a cigányok részéről ez nem 
történt meg. Azt hittük róluk, hogy törvényszerűen irtóznak a keresztényektől, 
de ez nem igaz. Tévedés volt őket e tekintetben az izraelitákhoz hasonlítani. 
Nem gyűlölik ők sem a keresztényt, sem a muzulmánt, sem a buddhistát. 
Amitől irtóznak, az a civilizáció, amely magában foglalja a társadalmi lét 
stabilitásához szükséges valamennyi intézményt. Ezektől sajnálatosan távol 
tartják magukat, ha nagy árat fizetnek is érte: de elviselik a legkegyetlenebb 
gúnyolódás táplálta haragot is, amely oly gyorsan erjed a boldog társadalom 
kivetettjei ellen. A cigány nem gyűlölködik. Számára az a fontos, hogy meg
tarthassa a maga bizonytalan, meghatározatlan, meggondolatlan, irracionális 
vágyait, eleget tehessen ködös, kitűzött cél nélküli szabadságszeretetének. 
De nem keresi sem a bosszút, sem a rokonszenvet.

Gyermeki a lelke, semmi maradandót nem képes felfogni, rendszerezni. 
Mindentől fél, ami biztos és előre meghatározott. Elviseli a zabolátlan, fe l
adatot nem ismerő életmódjáért őt érő valamennyi sértést — nem a mártír 
lelkesedésével vagy a sztoikus pátoszával, hanem abszolút érzéketlen köny- 
nyedséggel. Képzeletvilága annyira önmagába mélyedt, hogy semmit sem 
ért abból, ami nem a saját fantáziájára, fényes játékaira vonatkozik. Gyerek
korukat ezek az emberek sohasem növik ki, és mint a gyerekek, nem ismerik 
a dolgok okát, csak az eredménnyel törődnek. E nagy gyermekek egyedül és 
kizárólag önmagukkal foglalkoznak, akár a kicsinyek, mással nem tudnak 
azonosulni, még kevésbé valamilyen elvhez csatlakozni. Senki sem kétli, 
hogy a gyerekek játékai, olykor még a legártatlanabbak is, bosszantóak, sőt 
kegyetlenek. Hogy a tiltás csak még jobban megerősíti őket elhatározásaikban. 
Nem érdekli őket más lények, tárgyak sorsa, kivéve azokat, akik és amelyek 
azonnal társulnak az ő pillanatnyi örömeikhez. A cigány épp oly könnyedén 
tulajdonítja el a másét, mint ahogy odaadja a magáét. Szívünk legegyszerűbb 
jelzései is arra tanítanak, hogy az effajta könnyelműség magában foglalja 
az önzést, és hogy nem tudjuk követni, teljesíteni az ilyen szeszélyes, nyo
morúságos fantázia minden vágyát, ha nem törődünk annak áldozataival. 
A cigánynak, mint a neveletlen gyereknek nincsen bizalma, tisztelete, nem 
érez a társadalom iránt semmiféle kötelességet. Ügy tekint rá, mint gonosz 
mostohára. Nincsenek aggályai, ha megsérti annak a társadalomnak a tagjait, 
amelybe nem kíván beletartozni. A cigányok hallgatag, másokat megalázó
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gőgjét, naponta aratott győzelmeik fűtik, amelyeket szabadságvágyuk ne
hezen kiharcolt, szükségszerű eredményeként aratnak az őrületesen imádott 
Természet fölött. Féktelen örömüket lelik abban, hogy leküzdik az istenített 
Természet okozta újabb meg újabb szörnyű, lenyűgöző veszélyeket. Ám ne 
felejtsük el: ha annak ellenére, hogy ilyen elszánt akarattal, ilyen állhatatosan 
tudtak védekezni mindenfajta társadalmi, szellemi vagy világi hatalom ellen, 
ha meg tudtak maradni a vadságnak ebben az állapotában, a felvilágosult és 
a minden vallások legirgalmasabbja ellenében, a civilizáció kapujában, kell 
lennie bennük valamilyen belső fénynek, valamilyen érintetlenül, balzsamosan 
hagyott nemes érzésnek, amelyet a művészetre bíztak. Ez a művészet hűen 
tükrözi őket, és ez által hitelesnek mondható.

XXXV

Az ember nem tagadhatja meg büntetlenül természetének alapvető egyen
súlyát. Nem teheti tönkre képességeit. Ha addig nem tette, nem követheti 
egyszeriben a ráció törvényeit. Nem hagyhatja, hogy erőinek állandósága 
elrozsdásodjék. Nem szűnhet meg önmaga lenni. Ha naiv önzésből mégis 
megkísérli mindezt, az eredmény a következő lesz: elveszíti mindenfajta 
racionalitását, karaktere megváltozik, gyengesége ravaszságot sugall, erénye 
megtéved. A cigány képtelen megérteni, mi az, ami a kulturált ember sze
mében megkülönbözteti az élvezetet a boldogságtól. Hogy erre képes legyen, 
meg kellene tanulnia a várakozás, az önmegtartóztatás, a lemondás, a válasz
tás szükségességét, és mindenekelőtt a nélkülözhetetlen, és az ő mozgékony, 
lázas képzelőereje számára különösen elviselhetetlen kitartást. M inthogy 
nincs semmiféle vallása, úgy tetszik, ösztönösen valamilyen skandináv, Iz- 
land vulkánjai és gleccserei közt trónoló istenségről álmodik, akit ott még 
Odinnál is jobban imádnak. Ez a Vágy istene-, akinek kultuszt szentel. De 
ne értsük félre: ez nem bűn, sőt: a csillapíthatatlan vágy az emberi szív egyik 
legértékesebb erénye. Az a jótékony kovász, amely ízessé teszi a tésztát. Olyan 
erjesztő aroma, amely megóvja az embert a csalástól, a kiszáradástól, a halálos 
enyészettől. Az értelem számára a vágy azt az ismeretlen, szilárd és megnevez
hetetlen erőt jelenti, ami a testnek az életet. Ettől nyeri lendületét, lélegzetét, 
fejlődését, érzékenységét, aktivitását. Mindazokat a tulajdonságait tehát, 
amelyek jelzik, hogy eleven, hogy nem halott. Hogy nincs a halál tehetetlen, 
passzív és bomlasztó állapotában. H a nem hajtana bennünket szüntelenül a 
vágy, csak kétlábú növényekként, szocializálható állatokként vegetálnánk.
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Nem bízhatnánk a haladás javító erejében. Idelent nem képzelhetnénk el, 
nem remélhetnénk egy szebb túlvilágot. A vágyakozás a csalhatatlan bizo
nyítéka annak, hogy az ember milyen nagyságra predesztinált. Ez az előlege 
jövőbeli örökségének. Még a latinok is, akik pedig a vágyat felelőssé tették 
minden rossz számításért, minden vesztett illúzióért, minden csalódásért, 
frusztrált reménységért, mégis a legnagyobb királlyá szentelték. Annak a 
birodalomnak a királyává, amely az embert fölébe emeli a természetnek, s 
a Föld uralkodójának nyilvánítja. M ert a vágyaiban a Föld fölé emelkedik, 
túl a természeten, nem elégszik meg a világi szépségekkel, és sosem hal meg 
benne a túlvilág részegítő gyönyörűségeiben való hit.

XXXVI

Szociális érzékünket nem ok nélkül háborítják fel a cigányok állandó, ellen
őrizetlen vágyai, amelyek sértik a civilizált ember fontos érdekeit. De gon
doljuk meg: ez a nép a társadalom ételmaradékaiból táplálkozik, használt, 
eldobott ruházatából öltözködik; lényegi kárt nem okoz, nem akadályozza 
meg a civilizált embert élete felvirágzásában, gazdagodásában. Nem akarja 
jármába hajtani, m int az a másik nép, amely még e tekintetben is meggon- 
doltabb. A cigány nem akadályozza a közbiztonságot, legrosszabb esetben 
pillanatokra szakítja meg saját kapcsolatait. Ebben a dühös, sárba és prózai 
önzésébe ragadt népségben van azért ugyanannyi sajnálat, igazságérzet, kö- 
nyörületesség, mint amennyi viharos költői önzés. A rablás, lopás, betörés, 
a gyilkosság, a dőzsölés, a prostitúció, a házasságtörés, a promiszkuitás 
iránti hajlandóság m ind benne lakozik, legfeljebb látensen és titokban. Elő
fordul, hogy más alakban jelentkezik, mint mérgező hüllők, amelyek buján 
nyüzsögnek egy sápadt, élettelen, ijesztő vízi virágok fedte váza mélyén. 
A becsületes embereket semmi sem védi meg tőlük; a cigányok elvehetik az 
értékeiket az országutakon, vagy az erdők zugaiban. Megfoszthatják őket 
hosszú és fáradságos munkájuk gyümölcseitől. Megsérthetik tisztességü
ket, hírnevüket, legdrágább érzelmeiket. M indezt erőszakkal követik el 
ellenük vagy ravaszul, aztán elrejtik rablott kincseiket megközelíthetetlen 
barlangjaikban. A kulturált és intelligens ember igyekszik csillapítani az 
ilyesfajta ösztöneit. Még sincsenek kisebb veszélyben a szívének kedves 
dolgok: összetörhetik vagy halálra sebezhetik őket, képmutató módsze
rekkel, titokzatos rágalmakkal, intrikával, kétszínűséggel, szabadossággal, 
bosszúval, kapzsisággal. Engesztelhetetlen, tartós, kegyetlenségében alig
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felderíthető, arcátlan önzés uralkodik a társadalomban: anyagi javakért 
emberek képesek vért ontani, és mindegy nekik, hogy áldozatuk jó vagy 
rossz ember-e. A rokkant férfi és a gazdag asszony, az ifjú és a magára maradt 
özvegy, a vénember és az árva lány sorsát nem irigyelheti a cigány. Nem 
kell pironkodnia jellemtelensége miatt a mi társadalmunk erős és ügyes 
emberei előtt. Meg is kérdezhetné, különb-e az a „tiszta erkölcs”, amelynek 
nevében őt mélyen megvetik. M ert a cigány poétikus önzéséből eredő bűnök 
legalább csak saját fejére hullnak, míg a civilizáció rosszindulatú önzése egy
aránt sújtja azokat, akik megvetettjei, és akik áldozatai. A cigány poétikus 
önzése gondolkodás nélkül kiszolgáltatja a gyengét az erősebbnek. Mégis 
kevésbé kitartó, előre kiszámított és kevésbé álságos módon teszi ezt, mint 
a mi társadalmunk prózai önzése. A jólét nem ismerete és szellemi lustasá
ga okán tehát a cigányt nem illő súlyosabban elítélni. Az az ösztönös erő, 
amely a cigányt minden fajta szomjának azonnali kielégítésére serkenti, az 
emberi természet egészséges régióiból fakad. És ezt különösen nem szabadna 
félreérteniük a keresztényeknek, bármilyen szerencsétlenséget okozhatnak 
is vele. Meg kellene érteniük azok szenvedéseit, fájdalmát, akik tévednek, 
m ert túl sokat törődnek az érzékeikkel, és túl keveset gondolkodnak -  túl 
sokat álmodoznak, és túl keveset számolnak —, túl sokat képzelődnek, és 
túl kevéssé képesek helyesen megítélni a dolgokat.

XXXVII

A lélek minden elnyomás elleni lázadását, határozatlan vágyainak forron
gását tükröző cigány művészet— azaz a cigány típusú ember — ellensége még 
a legjobb indulatú önkénynek, külső féknek is. Mégis erőteljesen foglal
koztatta a művészeket, költőket. Sőt, rendkívül népszerű lett az előkelő 
társaságban is, amely pedig gyáva rémületében a legkevésbé sem vágyott 
semmiféle kapcsolatra az átkozott cigánnyal. Ennek az az oka, hogy a 
művészetében kifejezett, életét meghatározó eszmék jóval közelebb állnak 
hozzánk, m int azt első pillantásra gondolnánk. M inden társadalomban 
vannak olyan kivételes tehetségű egyéniségek, akik ugyancsak le akarnak 
rázni magukról minden szabályt, hogy szabadon kifejezhessék forró és vi
haros, forradalmi vágyaikat. De minthogy a társadalom gyerekkoruktól 
hűvösen fogadja, elhalványítani, eltüntetni igyekszik az ilyen tehetségeket, 
igencsak ritkán képesek kibontakozni. Mégis gyakrabban bukkannak fel 
közöttünk ezek az excentrikus művészek, m int gondolnánk. A társadalom
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azért tekinti őket deviánsnak, mert képtelenek a konvencióknak megfelelő, 
mechanikus munkára. A költői patológia nagyszerű leírást készített róluk, 
de megfogalmazta téziseinek ellenkezőjét is, különféle címeken, formában, 
neveken, különféle időszakokban, különféle nyelveken. A legszebb példá
kat gazdag felhőkkel elhomályosított freskókkal illusztrálták, művészeti, 
költői iskolák vezetőivel, vízfestékkel színeztették ki őket. Nem idézünk 
közülük egyet sem; mindenki rátalál a jól ismert, halhatatlan típusokra. 
Megtalálható bennük a cigány művészettel közös érzelemvilág: a lélek, az 
emóciók rokonsága. Közös a sóhajok, vágyakozások, a kéj és a fájdalom 
szétszaggatta lélek megszólalása.

A képek éppúgy kifejezői a szomorúságnak és az örömnek, a kegyetlenség
nek és a jóságnak; van bennük szemtelenség és tisztelettudás is. Ösztönösen, 
tiszta tekintettel meg merjük kockáztatni: feltűnő és frappáns a kétféle művé
szet közötti hasonlatosság, ha nem is éppen párhuzam. Ettől még igaz, hogy 
a mi művészetünkben ábrázolt alakok ideálisak, és radikálisan különbözik 
tőlük az cigányok tartása, modora, alkata, beszéde, iskolázottsága. És még
is csodáljuk a cigány művészetet, mert, idegen formákban bár, de érzelmei 
megszólítanak bennünket, dalaikban és hegedűjük hangján.

XXXVIII

A cigányság élete kontrasztokban meglepően gazdag: hirtelen eltűnnek és 
váratlanul felbukkannak. A felsőbb rétegekhez sokféleképpen viszonyulnak, 
a dolgozó osztályok tagjaival felsőbbrendűségük tudatában csúfolódnak. 
Ugyanakkor rongyokban járnak, nyomorúságosán táplálkoznak, sőt bü
dösek, és a legundorítóbb mesterségeket űzik. Mindez oly különös, egyedi, 
hogy megragadta apittoreszkre érzékenyek fantáziáját. A cigány-motívumot 
feldolgozták Európa minden irodalmában. Mert puha, könnyen kezelhető, 
gazdag és egyszersmind ködös, s ezáltal a legfantasztikusabb történetekhez 
bizonyult alkalmas témának. H a jól emlékszünk, először Spanyolország 
fantasztikus történeteiben jelent meg. A nagy Cervantes La Gitanilla című 
novellájában epizodistából főszereplővé avanzsált. Németországban Spindled2 
A  zsidó című regényében a legélénkebb színekkel festi le a cigányok színes, 
középkori táborait, (amilyenekkel ma is találkozhatunk), mesél a karavánok 
vándorlásáról, s a vele járó, felfoghatatlan zajról: a zengő dobokról, az éles 12

12 Kari Spindler, 1796-1855, német író
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sípolásról, a purdék sivalkodásáról, az öregek zsémbelődő ordibálásáról, az 
öszvérek tülekedéséről, a patkók kopogásáról, a nyerítésekről, nyikorgásokról, 
csikorgásokról, sercegésekről, a miákolásról. S a menetet borító, élénkpiros 
takarókról, a sárgából zöldbe játszó, harlekines kabátokról, a legmulatságosabb 
csepűrágókról. A  párizsi Notre Dame-ban oly erőteljes színekkel ábrázolt ké
pekkel összehasonlítva fakónak tetszik még a legjobb munka is, amit erről 
a témáról írtak. Victor Hugo remekbe szabott képeihez lehetetlen bármit 
is hozzátenni vagy belőlük elvenni: ő olyan tökéletesen ábrázolta a kísér
tetek boszorkányszombatját a Csodák Udvara leírásakor; a perspektívát, a 
művészien szűrt fénysugarakat; olyan nagyszerűen festette le az undorító, 
összezsúfolt fejeket ábrázoló jelenetet, m int a festők, ha „levegője” van a 
képeiknek. Borrow13 14 15 számos anekdotájában találunk hasonló arcokat, jele
neteket, a szerző ezeknek túlságos nyerseségét azonban valamilyen kegyes 
tükörben tompítja. Mégis, az ő finom visszafogottságában több a realitás, 
mint a francia író éles realizmusában.

A spanyol Zingaro, az angol Meg MerriliesXA, a párizsi Esmeralda, az orosz 
ZemfiraV, Weber Preciosája, Meyerbeer Vielkája16 — hogy csak a legismer
tebbeket említsük — az irodalmunkat-zenénket benépesítő cigányok leg
sikeresebb költői típusai — van közöttük sötét és gonosz, de vannak bájos, 
vonzó teremtések is.17

XXXIX

A közönség érdeklődésének felkeltésére elszalaszthatatlan alkalmat kínált 
a költőknek és íróknak a cigány téma. De figyelembe kellett venniük azt 
is, hogy súlyos ellenállásba ütközhetnek, ha ezzel a vad népséggel, m int fő 
témával esetleg megzavarják a békés, otthonülő polgárok egyszerű életét. 
Mégis kihasználták a lehetőséget, hogy olyanokról írjanak, akik fütyül
nek a rendőrségi szabályzatnál is szigorúbb, begyepesedett nézetekre, mert

13 George Borrow, 1803—1881, skót író, utazásai közben megismerkedett a cigá
nyokkal, és sokat foglalkozott velük.

14 Meg Merrilies — John Keats költeményének öreg cigányasszonya.
15 Zemfira — Puskin Cigányokjának hősnője
16 Vielka — Meyerbeer: Ein Feldlager in Schlesien (Sziléziai hadi tábor) c. operájá

ban Jenny Lindnek írt bravúrszerepe.
17 A leghíresebb cigánylány Carmen, Prosper Mérimée novellájában már 1845- 

ben megszületett. Világhírűvé, Georges Bizet operájában, vált 1875-ben.
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tudták, milyen lebilincselő, fantasztikus hatással vannak az olvasóra ezek a 
szabad, érzelmeiktől vezérelt, vadon élő emberek, akiket nem kötnek sem a 
konvenciók, sem a szabályok. Az írók hamar rájöttek, mennyire megragadják 
a hétköznapi embert azok, akik mit sem törődnek az ő félelmeivel, bátran 
szembeszállnak mindazzal, ami őt fenyegeti, nem féltik jobbágy módjára a 
kis földjüket, mert nincs nekik. Nem ismerik a civilizált embernek a sötét 
természeti erők csapásaitól való gyerekes félelmét és bosszantó tehetetlenségét. 
A tehetséges, zseniális írók bátran éltek ezzel a rendkívüli alkotói szerencsével: 
felhasználták a cigányság életéből való mindig festői, olykor költői elemeket: 
a cigány figurák gyakori főszereplőivé lettek költeményeiknek, színműveiknek 
és regényeiknek, s ezzel örök emléket állítottak nekik. A már agyongyötört, 
kihasznált költői véna kiapadt volna, ha ezzel az új motívummal fel nem 
élesztik. Minden országban akadt író, aki hőseinek férfias erőt kölcsönzött, 
hogy az a szegények mellé állva jótetteket hajtson végre. Hőssé avatta ezt a 
múlt nélküli, zavaros jövőjű népet, olyan cigány figurákat teremtett, akik 
uralkodni tudnak vágyaikon, és képesek visszafogni hajlamaikat. Képzeljék 
el, milyen lenne a cigány, ha függetlensége feladásának árán, szíve és értelme 
annyira kifinomodnék, hogy intelligens embertársunkként viselkedne: mint 
zseni, barát vagy ellenség. Ezzel megfosztanánk a színes változatosságot, ka
landos történeteket ígérő írásokat minden érdekességüktől. A faj szép, barna, 
heves vérmérsékletű, eredeti keleties színekbe, csillogó díszekbe öltözködő 
asszonyai pedig egyszeriben eltűnnének titokzatos létezésük ismeretlen mé
lyében. M int az élő, hajlékony pálmák, amelyek élettelenül domborodnak 
elő egy-egy bagdadi szőnyeg sötét alapszínéből, m intha nem is a talajból 
nőnének ki.

Szinte az unalomig kihasználták, megalkották már ennek az ázsiai fajnak 
a figuráit. És mégis lehetséges lenne új szempontok szerint érdekessé tenni 
őket a regényben vagy a színpadon, ha valamiféle Deus ex machinaként, a 
saját maguk felfogása szerint, nem pedig a mi értelmezésünkben ábrázolnánk 
őket, ahogyan eddig tettük.

XL

Voltak szerzők, akik képesek voltak a cigányokéhoz hasonló érzelmeket 
kifejezni, bár semmiféle közük sem volt hozzájuk, csak kimondhatatlan 
büszkeségük és a végtelen szabadságban való hitük, valamint a nyomasztó, 
fájdalmas melankólia rokonította őket. Akadtak szerzők, akiknek a cigány
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drámai témául, különös figuraként szolgált. Voltak költők, akik bele tudták 
élni magukat a cigány lelki világába, szívverésébe, vérkeringésébe. Kísérle
tük  sikeres volt: hiteles cigány alakot teremtettek. Puskin a nekik szentelt, 
Byron által tale-nek nevezett verstípusba tartozó költeményébe [Cigányok] 
beleilleszt egy dalt, amelyet maga gyűjtött a délorosz cigányok közt. Az orosz 
nyelv különös energiát ad ezeknek a soroknak, gazdag asszonáncaival, gyors 
és szaggatott ritmusával, amely által a vers olyan lihegővé válik, mint a gyil
kosnak a gyilkosságot megelőző lélegzete.

1 .

Vetsz tűzbe, leszúrsz,
Uram, átok öreg?
Ha a tűz, ha a kés,
Dehogyis remegek.

2 .

De gyűlöllek, igen,
De utállak, igen;
Van egy új szeretőm,
A sírig szeretem.

3 .

Uram, átok öreg,
Bármit kieszelj,
Vess tűzbe, leszúrj;
Sosem árulom el.

4.
Üde, mint a tavasz,
Nyárnál tüzesebb,
Milyen ifjú, merész!
De szeret! De szeret!
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Hogy ölelgetem én 
Tüzes éjjeleken!
De nagyon kacagunk 
A te ősz fejeden!

(Lator László fordítása)™

Azok, akik Borrow-val együtt azon a véleményen vannak, hogy a cigányok 
tisztán őrzik az övéikhez való hűséget (amit ő egyébként azzal bizonyít, 
hogy enélkül nem maradhatott volna fenn ilyen tisztán a faj), tudják, hogy 
a cigány nők mennyire tisztelik ezt az erényt, amely ellen csak egyszer lehet 
vétkezni. E strófákban megtalálják a szilaj szenvedélyt, amely gyilkos tüzet 
gyújt a házasságtörőben. Harag, irónia, bosszú, kéj, gyűlölet, arrogancia, 
tartós harag — mindezek az éles, hegyes végű dárdák -  szerepelnek benne, 
bátor csokorba kötve!

5.

XLI

Jegner18 19 a cigányokról írott könyvének jelmondatául Goethe egy ismert ver
sének, a Vantitas! Vanitatum Vanitas [záró] versszakát választotta.

Most semmihez se húz a vágy,
Ihaj!

és enyém az irdatlan világ!
Csuhaj!

Fogytán a dal s a jófalat,
Ürítsd ki hát a poharad,
De egy cseppet se hagyj!

(Kardos László fordítása)

18 In Puskin: Elbeszélő költemények. Mesék. („Cigányok.” Zemfira dala Alekónak.) 
Európa Kiadó, Bp., 1977, 195—196. Hálás köszönetem Kroó Katalin professzor asz- 
szonynak, a szíves felvilágosításért és a műfordítások megküldéséért.

19 A német fordításban Fegner -  valószínűleg elírás. Nem tudtam a nyomára 
akadni.
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A cigányok lelkivilága árnyalatainak könnyebb megértéséhez meg kell je
gyeznünk, hogy véleményünk szerint ezek a sorok annak egyáltalán nem 
felelnek meg. Ez a költemény tökéletesen kifejezi azt a frivolitást és cinizmust, 
amellyel szétzilálhatják és közönségessé tehetik Salamonnak, a vers címsze
replőjének szavait. Pedig a cigány érzületben a cinizmus nagyon is esetleges. 
S ha előfordul, olyan, m int valami kemény héj, amelyet türelmetlenül szét 
kell rágnunk előbb, hogy a gyümölcs édes levét ízlelhessük, s utána undor
ral eldobjuk. A kiábrándult ember, aki már minden érzelmét bemocskolta, 
egy semmiségre is felteheti az életét. A cigánynál nem ez a helyzet: távolról 
sem veszi semmibe életének szabadságát, vagyis azt, hogy szenvedéllyel él 
a természet kínálta élvezetekkel. Jól kell ismerni és értékelni a szervezett 
társadalom előnyeit ahhoz, hogy összekössük a megsemmisítés gondolatát 
a nomád életmódra való hajlammal. Nem lehet akárki a pajtása a véglete
sen, szinte akasztófára valóan dölyfös és szemtelen cigánynak. Bár látszólag 
könnyen megközelíthető, mégis nagyon egyedi egyéniség. Mindenhez képes 
hozzáidomulni, de azonosulni egyedül az övéivel tud. Fiainak és lányainak 
hazája, minden hite és minden törvénye egyedül a faj összetartozásának tu
data. Ezt érzik, tudják, és tartják magukat hozzá. Nem akarnak keveredni 
másokkal, és idegeneknek sem engedik, hogy közéjük tévedjenek.

XLII

Csodálatosabban nem lehet ábrázolni a mindent megvető, lusta álmodozót, 
a saját filozófiájával sem törődő cigány figuráját, m int Lenau tette, Die drei 
Zigeuner [A három cigány] című költeményében. Óvakodott attól, hogy 
beszéltesse őket, hogy láttassa, mennyire nem törődnek a társadalmi élet 
előnyeivel, amelyeket csak távolról ismertek, és amelyekkel nem éltek eléggé 
ahhoz, hogy tudják: nem egyebek hiúságnál. Sőt, ezeket igen értékesnek 
látják, de minthogy szabadságukat semmi áron nem adják, félrevonulnak 
-  túlságosan elfoglalja őket a fa r niente, a semmittevés. Nem éri meg nekik, 
hogy mélyebben elemezzék annak rejtett, titkos voltát. Lenau nagyszerűen 
rajzolja meg őket; ábrázolásmódja az igaz költészet ékesszóló művészete, 
amely akaratlanul is leleplezi a cigányok lelkiállapotát.
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Nikolaus Lenau: Három cigány

Három cigányt láttam egyszer 
öreg fűzfa alatt, 

míg kocsim a poros úton
üggyel-bajjal haladt.

Egyik hegedült magában, 
körötte a puszta, 

a pirosló esthajnalban
húzta, egyre húzta.

Másik, pipával agyarán, 
bámulta a füstöt, 

nem is lehet ilyen boldog
se király, se püspök.

A harmadik lágyan aludt,
a cimbalma kint állt, 

cimbalmán a szél futkosott, 
szívén álom hintáit.

Cifra-foltos rossz ruhája
volt itt mindahánynak, 

de ők jajnak, földi bajnak
mégis fittyet hánynak.

Tőlük tudom, hogy az élet
bús torát hogy állják, 

Elfüstöljük, elalusszuk
és elhegedüljük.

Ment a kocsim, de sokáig
tekintgettem rájuk, 

nézegettem sötét hajuk
füstfogta orcájuk.

(Kosztolányi Dezső fordítása)
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XLIII

A legékesszólóbban Cervantes beszélt a cigány természetimádatáról, amikor 
egy öreg cigány szájába adta e szavakat:

Urai vagyunk a mezőknek, szántóföldeknek, erdőknek, hegyeknek, 
forrásoknak és folyamoknak; a hegyek ingyen tüzelőt adnak nekünk, a 
fák gyümölcsöt, a venyigék szőlőt, a kertek zöldséget, a források vizet, 
a folyók halat, a vadaskertek vadat, a sziklák árnyékot, a szakadékok 
friss levegőt és a barlangok hajlékot. Nekünk az időjárás viszontagsá
gai lanyha szellők, frissítő a hó, fürdő az eső, zene a mennydörgés és 
fáklya a villám; nekünk a kemény föld puha derékalj. Testünk kicser
zett bőre áthatolhatatlan páncél és megvéd bennünket. Fürgeségünket 
nem gátolják bilincsek, nem tartják fel torlaszok, nem zárják el falak. 
Bátorságunkat nem csavarja ki kötél, nem hökkenti csiga, nem fojtja 
meg hurok, nem szelídíti meg kínpad. H a úgy tetszik, nem teszünk 
különbséget az igen és nem közt. M indig többre tartjuk a vértanút 
a hitvallónál. Nekünk nőnek a teherhordó állatok a mezőn, nekünk 
szabják a zsebeket a városban. Nincs sas, sem más ragadozó madár, 
amely olyan gyorsan csapna a kínálkozó zsákmányra, mint mi csapunk 
az alkalomra, ha valamelyes hasznot ígér. Röviden, sokféle üdvös ered
ménnyel kecsegtető képességünk van. M ert a tömlöcben énekelünk, a 
kínpadon hallgatunk, napközben dolgozunk és éjszaka lopunk. Job
ban mondva, óvjuk az embereket attól, hogy kellő gondosság nélkül 
helyezzék el vagyonukat. Bennünket nem kínoz az aggodalom, hogy 
elveszíthetjük becsületünket, sem virrasztásra nem kényszerít a becs
vágy, hogy növeljük. Nem tartunk zsoldosokat, nem kelünk korán, 
hogy kérvényeket nyújtsunk át, vagy előkelő urakat kísérgessünk és 
kegyükért esdekeljünk. A mi szemünkben aranyos tetők és pazar palo
ták ezek a kunyhók és könnyen felszedhető sátrak; a természet flamand 
festményeket és tájakat kínál nekünk ezekben a felszökellő szirtekben 
és havas ormokban, a messzenyúló rétekben és sűrű erdőkben, melyek 
minden lépésre elénk tárulnak.

A cigány lány (Gáspár Endre fordítása)
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LXIV

Nem beszélhetünk a cigányokról anélkül, hogy meg ne emlékeznénk arról a 
költőről, aki mindenki másnál jobban megértette a lelkűket, és megosztotta 
velük az életét, mert neki is mindennél fontosabb volt a szabadság, a természet 
és a szeszély. Az ő hatásukra távolodott el titokban a mi intézményeinktől, 
azoktól, amelyeknek barbarizmusát stigmával jelölte, a háború összes ször
nyűségeit, ábrázoló rajzain. Nem feledkezhetünk meg Jacques Callot-ról,20 
a cigányok imádott gyermekéről, akit befogadtak, tápláltak, gondoztak. 
Ő pedig mindig hálás maradt ezeknek a férfiaknak -  akiket elkísért titkos 
vadászataikra -  és nem kevésbé imádott, szép asszonyaiknak. Velük uta
zott a szekerükön, de volt, hogy a vállukon vitték. Velük örült, ha örültek, 
imádta életmódjukat, amely tele volt bájos őrültségekkel és mentes a napi 
gondoktól. Akiket mindig megrészegített a fény, mindig reménykedtek va
lamiben, mindig nevettek, énekeltek, derűsek voltak. Ilyen életet kínáltak 
neki is nem remélt védencei, amikor közéjük menekült az apai szigor elől. 
Sorsuknak csak a legvonzóbb oldalát ismerte. Ha közöttük volt éhes, ha kö
zöttük fázott, akkor is olyan vidámság vette körül, hogy inkább éhezett és 
fázott a társaságukban, mint hogy elviselje a családja bölcs tiltásait és jeges 
figyelmeztetéseit. Amikor elhagyta a cigányokat, magával vitte őket abba 
az elképzelt ideális világba, ahol a szabad művész kedvére fogadhatja mind
azokat, akiknek titokzatos nemességében hisz. Ahol vendégül láthatta őket 
birodalmában, ahol fényes jutalomban részesültek mindazért a jóságért, amit 
egykor kapott tőlük. Jacques Callot cigánnyá lett a cigányok közt. Rajzaiban 
olyanoknak szerette őket megörökíteni, amilyenek valójában voltak. Szívesen 
rajzolta le őket a természetben, ami a gyengéjük volt. Ceruzáját olyan élet, 
olyan igazság ihlette, amely a lelkűket talán vonásaiknál is jobban ábrázolta.

XLV

A felsőbb társadalmi osztályok dölyfe és az alacsonyabbak iránti megveté
se nemcsak Indiát jellemezte. A győzőknek a legyőzőitek, az erőseknek a 
gyengék feletti, örökösen ismételt vae victis-ét aszerint értelmezték, hogy az

20 Jacques Callot, 1592-1635, lotaringiai francia rajzoló, grafikus, rézmetsző. 
Több mint 1400 remek metszetet készített katonákról, cigányokról, előkelőségekről 
és történelmi eseményekről.
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emberek mennyire voltak előkelő eredetűek. Társadalmi szerepüket is en
nek megfelelően határozták meg. Ezért különböző fokú tisztelet járt nekik. 
Egyedül csupán a szenvedés és a bátorság volt, amiben némileg közelítettek 
egymáshoz. A kereszténység és a filozofikus gondolkodás egyaránt igyekezett 
gyökerestől megszüntetni a kasztoknak ezt a gőgjét, a megvetés e formáit. De 
eredménytelenül. Valójában egyik osztály sem hagyott fel ezzel a kölcsönös 
megvetéssel. Az erős továbbra is gőgös volt és megvetette a gyengét, a győztes 
faj fiai változatlanul a maguk előkelőségének büszke tudatában bántak az 
alsóbbrendűekkel, ezek pedig gyűlölettel viselték alávetettségüket. A cigányok 
különös büszkesége, a magát eleve felsőbbrendűnek tartó társadalom elleni 
csendes tiltakozása azonban az adott társadalmon belül talált rokonszenve- 
zőkre. Elsősorban a költők körében, akik szintén rajongtak a természetért 
és a szabadságért. Ezek dicsérték a cigányok független, nomád életmódját. 
Idővel nagyobb csoport is alakult, fiatal, lelkes, tehetséges, lendülettel, szen
vedéllyel teli ifjakból, akik megundorodtak attól a társadalomtól, amely egy
aránt megvetette az ő, szebb álmokat kergető részegségeiket, meggondolatlan 
nekibuzdulásaikat, nemes ösztöneiket, rendetlen álmaikat, merészen vállalt 
ínségüket, pikáns tréfáikat, lelkes, de végig nem gondolt tetteiket. Az ifjú 
költőket pedig egy idő után alig leplezett undor fogta el azzal a társadalommal 
szemben, amely nem becsüli a tehetséget, az ihletet. Elvitatja a cigányoktól, 
hogy szegénységben, bizonytalan körülmények között is képesek művészi 
értéket létrehozni. Csak szórakoztatásra való játékszernek tekinti őket, és azt, 
amit lusta tétlenségük óráiban alkotnak. Ezek a fiatalok, akárcsak maguk 
a cigányok, megvetették azokat, akik nem képesek igazságosan értékelni a 
cigányság magasabb rendű érzelmeit, ám rögvest tisztelnék őket, ameny- 
nyiben „polgári” foglalkozást választanának: katonák lennének, gazdálko
dók, fűszeresek, főkötőárusok. Azok a ragyogó fantáziájú ifjú irodalmárok, 
művészek, akik a leglelkesebben hirdették a szabadságot és a legmélyebben 
megvetettek minden törvényt és szabályt, meg voltak győződve arról, hogy 
a cigányok között is létezhet egy felvilágosult, iskolázottság nélkül is valódi 
irodalmat, művészetet produkáló törzs. Tiszteletükre -  a távoli hasonlóság 
kedvéért — felvették a nevüket. Bohémeknek nevezték a maguk véletlenül 
összeverődött társaságát, bizonytalan, megalapozatlan életmódjukat. Ahe
lyett, hogy ideális vezért választottak volna, egy fiktív és misztikus figurát, 
aki mentes minden kegyetlen realitástól, de nemes erkölcse meghaladja az 
ő intelligenciájukat, azokat az indulatokat, amelyeket dicsőíteni szándékoz
tak — maguk is lealacsonyodtak, önként besorolták magukat a cigányoknak
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a feudalizmusban betöltött kasztjába, az általuk szimbolizált embertípusba. 
Ám a bohémek tehetségesek voltak: valódi költők, valódi művészek szintjén 
énekelték meg a bohém életet. Vonzó, empatikus, ékesszóló dolgokat írtak 
róluk, a szenvedély, a fantázia, a képzelőerő képviselőinek nevezték őket. 
A legszebb gondolatokkal emlékeztek meg e büszke ifjakról, akik szent gyű
lölettel, felháborodással számoltak be az adott társadalom képmutatásáról, 
perverzitásáról, s arról, hogy a társadalom mindezeket titokban eltűri, sőt 
előnyökkel jutalmazza. A lelkes ifjú írók tollából szép sorokat olvashattunk 
a végtelen boldogságról, amely minden nagy lélekben ott lakozik.

XLVI

Mennél többet gondolkodunk ezen a különös népen, annál kíváncsibbak 
vagyunk, honnan eredhetnek bennünket megbotránkoztató és felháborító 
szokásai. Miért nem érdekli őket semmilyen vallás? Miért idegenkednek 
attól, hogy valamilyen civilizációval szövetséget kössenek? M iért nem vál
lalnak semmiféle testvériséget a többi emberrel? H a tegyük fel, felhívás ér
kezne minden, magát embernek tartó néphez, ők arra nem is reagálnának? 
Tudjuk persze, az a tény, hogy állandóan a természetben élnek, s az őket ott 
érő hatások, a folyton változó érzelmek olyan életfontosságúakká váltak szá
mukra, mint az ópiumszívók számára az e kábítószer okozta, élvezetes, kéjes 
szédületek, az általuk keltett fantasztikus vágyak. Azt is, hogy az állandó 
idegfeszültségnek ez a szükséglete összefügg a függetlenség követelményével, 
a határokat nem ismerő szabadossággal, következésképpen a mindenfajta 
erkölcsi és intellektuális megfontolással szembeni teljes közönnyel. S hogy 
mindez óhatatlanul eltávolítja őket mindenfajta munkától, amely határt 
szabhatna szenvedélyüknek. De arra lennénk kíváncsiak, hogy eredetileg 
mi okozta a cigányoknak ezt a kizárólagosan természeti életmódját, s hogy 
mióta folytatják? Arra, miért ragaszkodnak hozzá, számunkra érthetetlen 
módon, olyan makacsul? Ki száműzte őket ilyen messzire? Mitől csúsztak 
társadalmilag ilyen mélyre? Mi az oka, hogy mindenütt egyforma a nyelvük, a 
testük felépítése, mitől azonos a világban szétszórt, különféle civilizációkban, 
különböző vallású emberek közt élő törzsek értékrendszere? M iért hasonlít 
a Pireneusok zingalija a német, a brazil, a perzsa, az orosz vagy az angol, 
a spanyol, az egyiptomi vagy a svéd cigányra? Ez a probléma az emberiség 
történetének egyik legérdekesebb témájaként foglalkoztatta a tudósokat.
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XLVII

Léteznek más vad népek, akik ugyanannyira utálják azokat az eszméket, 
amelyeket legyőzőik vagy keresztény gyarmatosítóik erőltetnek rájuk. Ezek
nek a gyökere, lényege azonban nem idegen a számukra, csak a bonyolultabb, 
fejlettebb, az ő hiedelmeiknek ellentmondó formáit utasítják el. Bármilyen 
naiv is a Nagy Szellemben való hitük -  mégis van nekik ilyen. Bármilyen 
primitív is az őseik sírjába vetett hitük — van nekik ilyen. Bármilyen la
za is politikai szervezettségük, mégiscsak létezik. Bármilyen gyenge is a 
törzsfőnökük hatalma, ez is létezik. Bármilyen homályosak is a hazáról 
való elképzeléseik: tulajdonukban van egy darab föld, a mi tulajdonmeg
határozásunk értelmében; ezt használhatják vagy akár tönkretehetik, ha az 
ellenség elfoglalja, másikat keresnek. Bármilyen ellenkező értelmű, idegen 
vagy felháborító szemünkben a moráljuk, mégiscsak a jóról és a rosszról 
való elképzeléseiknek felel meg. Az ellenség legyőzése valamiféle nemzeti 
érzést fejez ki és a család védelmét — vagyis dicsőség, amelyet pompával 
ünnepelnek, a hadizsákmányt pedig megőrzik. A bátorság náluk is erény. 
Gyakorolják és tisztelik. Ha egy győztes nemzet körülzárja és sarokba szo
rítja őket, inkább meghalnak, de nem mondanak le a hitükről, társadalmi 
berendezkedésükről, morális értékeikről -  vagy hosszabb-rövidebb idő alatt 
beleolvadnak a győztes népbe. Hogy ez mennyi idő alatt megy végbe, az attól 
függ, mennyire ellenszenvesek a győzők kívánalmai, és milyen előnyöket 
kínál a velük való fúzió.

De a cigányok más népek lakta területek közötti, üresen hagyott földeken 
ideiglenesen élnek, amelyeket sem visszakövetelni, sem birtokolni nem akar
nak. De még csak azzal a reménnyel sem, hogy egy szép napon meghódítják 
vagy visszafoglalják azt a hazájuknak tartott területet, az egész Földnek azt a 
darabkáját, amelyet birtokolnak. Nincsen emlékük semmiféle, nomád életü
ket megelőző hazáról, de soha nem is kerestek ilyet, zarándoklásaik közben 
nem kutattak egy kevéske műveletlen föld után, hogy azt a sajátjuknak 
mondhassák. Hogy ott szülessenek, éljenek, ott temessék el őket, a maguk 
rítusai, törvényei és szokásai szerint. És még ha ajándékba kapnák is, nem 
tudnák hasznát venni. Mert nem akarnak sem vadászni, sem halászni, sem 
földet művelni, sem állatokat tenyészteni, sem kézművesként dolgozni, sem 
kereskedni. Nem akarnak más nemzetek mellett nemzetté válni, sem vala
melyik másikba beleolvadni.
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XLVIII

Tagadhatatlan hasonlóság fűzi össze a cigányok egymástól legtávolabb élő 
törzseit. Ez nemcsak a faj közösségére utal, de arra is, hogy alapélményeik is 
közösek lehettek, tehát bizonyára bennszülöttek voltak valahol, ahonnan aztán 
szétszéledtek a világ minden tája felé. De valamilyen okának kellett lennie 
annak, hogy ösztöneik annyira különböztek a többi népcsaládtól. Előbb hosz- 
szabb ideig tömegben kellett élniük, míg sajátos szokásaik a vérükké váltak, 
kitörölhetetlenül rögződtek lelkűkben, értelmükben, érzelmeikben, míg las- 
san-lassan kialakult különleges -  az emberi faj más népeitől annyira különböző 
-  természetük. Ez az eredetileg meglehetősen nagyszámú népesség valamilyen 
fatális, évszázadokon át tartó, nyomás hatására fogadta el nyomorult, szűkös 
életkörülményeit, s ezekbe nem pusztult bele annak ellenére, hogy szomszédsá
gában más népek más körülmények között éltek. A cigányok ismert, sajátságos 
életformája ellenére jogosan feltételezzük, hogy őslakos korszakukban mások 
voltak a szokásai. Egy olyan nép, amely elvből nem hajlandó termelő munkát 
végezni, csak beveszi magát a más népek hagyta résekbe, s abból él, amit ott 
szemezget, minden bizonnyal csak azóta ilyen, amióta magasabb rendű fajták 
közé rekedt, s ezek talán kényszerítették arra, hogy élete mentése céljából feladja 
eredeti szokásait. Ezt a szükségszerűséget egységesen fogadhatta el ez a rengeteg 
ember -  ezért hagyhatták kitörölhetetlen örökségül a legkülönbözőbb tájakra 
vetődött, azonos bőrszínű, sokasodó utódaiknak. Egy nép képzelőereje nem 
lehet ilyen hosszan tartó és jellegzetes, csak ha a teljes szétszóródás előtt szá
zadokon át egységben élt. A szervezett társadalom előnyeinek ilyen mértékű 
visszautasítása, amilyen az európai cigányságé, feltételezi, hogy európai szét
szóródásuk előtt legalább ugyanannyi ideig egységben éltek. Az a tény, hogy 
ilyen mértékben elutasítják a hit minden gyönyörűségét, a haza, a család, az 
állandó lakóhely fogalmát, mindenfajta szabályozott életmódot, igazolja azt 
a feltevésünket, hogy számos generáción át kellett mindennek kijegecesednie, 
amíg egységben éltek -  hogy ma, szétszóródva a világ népei között, ilyen ma
kacsul elutasítják a szervezett társadalmakba való betagozódást.

XLIX

A m agunk részéről, pszichológiai és költői szempontból is nagyon való
színűnek tartjuk azt a szakemberek többsége által leginkább elfogadott 
hipotézist — a romák nyelvének a szanszkrittal való rokonsága és fajuknak
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az indiaiakhoz való hasonlatossága alapján —, hogy ebből az országból szár
maznak. Mégpedig a legalsó kasztból, az érinthetetlenekből, a páriákéból. 
A páriák a hinduk szent hierarchiájában a brahmanisták négy kasztja közül a 
legalsóbbaknál is alábbvalók, az emberiségből kirekesztett lények. Minthogy 
a brahmanistáknak a világ eredetére vonatkozó dogmái szerint a cigányok 
nem úgy születtek, mint mások, kétségtelenül bennszülöttek voltak, akik 
korábban, Brahma híveinek megjelenése előtt, a kontinens távolabbi részében 
élhettek. A hinduk legyőzték, földjükből kiforgatták őket, és ismeretlen ok
ból — talán a vad ellenállás provokálta bosszú, vagy a „Vae victis!”èrtelmében, 
a győzők végzetes kegyetlenségével bántak velük. Tisztátalanokként meg
vetették őket. Vallásuk, a dogmatikus brahmanizmus már megközelítésüket, 
pusztán a velük való érintkezést is szentségtelennek nyilvánította. Kidobták 
őket a városokból és a falvakból, ahol addig is csak azért tűrték meg őket, 
mert a legalacsonyabb rendű, a legundorítóbb munkákat végezték el. Ügy 
kezelték őket, mint a teherhordó állatokat, amelyeknek élete a többi állatnál 
is olcsóbb volt. Megtiltották, hogy házat építsenek maguknak, hogy gyako
rolhassák vallásukat, megtarthassák szertartásaikat, hogy eleget tegyenek 
létük legszentebb kötelességeinek. Semmiféle kegyre nem számíthattak, csak 
a legszigorúbb törvények alkalmazásával tűrték meg őket maguk között. 
Ekkor, úgy tetszik, a cigányok titkos büszkesége ezt nem bírta tovább. In
kább sátorban laktak, nyomorban, de szabadon éltek, minthogy elismerték 
volna a kegyetlen, uralkodó társadalmat. Lemondtak róla, hogy részesülje
nek abban a privilégiumban, amely a gyakorlatban megalázásukat, szolgává 
minősítésüket jelentette volna. Inkább valamiféle sztoikus bátorsággal olyan 
életmódot fogadtak el, amelyben nem létezett számukra semmiféle isten 
az égben, sem kormányzó a Földön. A cigányság egy civilizáltabb nemzet 
által legyőzött nép volt. Ennek egyik leglátványosabb eleme, hogy a gő
gös győztes, felsőbbrendűségének tudatában, szándékosan, nyom nélkül 
eltörölte volna legyőzött vallását, törvényeit, belső szervezettségét, anélkül, 
hogy helyükbe másokat adna. Hogy szinte állati állapotban hagyta őket, 
minden belső irányítás híján -  hisz semmiképp sem illethető ezzel a címmel 
az a fantom-főnök, akit maguk közül választottak. Akinek valójában nem 
volt egyéb joga, mint hogy kiszimatolja a zsákmányt, meghatározza, hol 
táborozzanak és kijelölje, merre folytassák útjukat a nomád bandák — akár a 
vadlovak vagy a vándormadarak vezérei. Feltehető, hogy ellenállás, gyűlölet 
és istenkáromlás nélkül elfogadták, hogy minden népnek van, csak nekik, a 
cigányoknak nincs istenük, és mindenestől kiszolgáltatottjai a természetnek.
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Hogy senki, semmi sem védi meg őket, és segítségre sem számíthatnak. 
Megelégedtek a lélekvándorlásban való hit halvány reményével. Ez a dogma, 
amely, eléggé zavarosan, de megmaradt köztük, elég volt a vigasztalásukra. 
Rendkívül gyenge, fejletlen intelligenciájukat olyan mértékben elnyomta a 
brahmanisták rendkívül finoman kidolgozott, filozofikusan rafinált vallása, 
hogy mindezt elfogadták. Látták, hogy legyőzőik milyen dölyfösek, és sok 
tekintetben náluk mennyivel magasabb szinten állnak. H ittek nekik, még 
azt is elfogadták, hogy nem a civilizált emberrel azonos vérből valók, ha
nem egy tőlük különböző fajhoz tartoznak. Olyannyira, hogy ők is annak 
tartották magukat. Amióta megközelítették a náluk magasabb rendűeket, 
úgy gondolták, úgy aránylanak hozzájuk, m int őhozzájuk a náluk is alacso
nyabb rendűek, az állatok. Minthogy állandóan megvetettnek, üldözöttnek 
tudták magukat, a civilizáció mindenfajta csábításában csak csapdát láttak, 
olyan kelepcét, amilyennel befogják a madarakat és a vadlovakat. Úgy 
gondolták, azért akarják őket megszelídíteni, hogy teherhordó állatokat 
csináljanak belőlük. Annál azonban többre tartották magukat, hogy az 
állatokkal azonos csalétekkel hagyják magukat befogni. Most m ár lehe
tetlen ezt a meggyőződésüket kiirtani. Minthogy a civilizáció megtagadja 
tőlük valamennyi előnyét, ők viszonzásképpen annak minden gondja elől 
elzárkóznak. Egyetlen törvényük, egyetlen nemzeti elvük, hogy abszolút 
módon elutasítanak mindenfajta és bármilyen alakban jelentkező munkát. 
Még a megszelídült feltételek között elvégzendő munkát is rabszolgaságnak 
tartják. A  társadalom mindezt kizárólag saját, megalázó viselkedésének 
köszönheti.

L

Ha csupán az okok és morális hatások láncolatát vesszük figyelembe -  csakis 
a cigányoknak fenti eredete lehet igaz. Amint elfogadjuk, sokkal kevésbé 
rejtélyeseknek tetszenek. És ha arra a szörnyű, páratlan igazságtalanságra 
gondolunk, amelynek áldozatai lettek — hiszen sehol másutt nem fordult elő, 
hogy a győztesek szisztematikusan még emberi mivoltukat is megtagadták 
a legyőzötteknek -  arra a következtetésre jutunk, hogy ez a nép eredetileg 
lágyszívű volt és alázatos, hogy elkerülje a mindkét fél vesztét okozó, iszo
nyú megtorlásokat, az általános katasztrófát. Bátor nép ez, amint többször 
bebizonyította. De hogy végül mégis vállalták alávetettségüket, az puszta 
gyávaság volt.
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LI

Amikor a cigányok Európa földjére léptek, a hosszú évek szenvedései már 
meggyőzték őket arról, hogy alsóbbrendűek. így még különösebb, hogy fel
fogták, mi választja el a kereszténységet a többi vallástól. Addig semmiféle 
vallás nem érdekelte őket. Valamennyit ellenségüknek tekintették. Őket pedig 
tisztátalanokként, el akarták tiltani saját ceremóniáiktól, és arra kényszeríteni, 
hogy fogadják el más népek bálványainak imádását és vallási szokásait. Mivel 
már régen éltek az emberiség száműzöttjeiként, ki akarták mutatni, hogy 
nem tartoznak hozzá, és hogy nincsen sem saját földi istenük, sem odafönt, 
az egekben lakó istenség. Az ő istenük, ha valaha létezett is, ami feltehető, 
kiszolgáltatta őket egy másik istenben hívő kegyetlen kínzóiknak. így hát 
nincs rá bizonyítékuk, amivel védenék létezését. Annyi virágzó népet láttak 
már, akik különféle vallásúak voltak, hogy joggal hihették, valamennyinek 
volt odafent titokzatos és törvényes védelmezője, aki csodák művelésével 
nyilatkozott meg előttük — ez minden vallásban jelen van, a dogmákat alá
támasztandó — és folyamatosan osztotta rájuk áldásait, őrködött jólétükön. 
Nekik pedig, a cigányoknak, semmiféle istenük nem volt, akihez fordulhat
tak volna, hiszen soha, semmiféle bukásukban nem védte meg őket. Annyi 
szerencsétlenség után jutottak erre a végkövetkeztetésre! Hogyan várható el 
tőlük ezután, hogy bármilyen erkölcstelenségnek ellenálljanak? „Átkozottak 
vagyunk, és átkozottak is maradunk!” -  kiáltották. Elfogadták, hogy kiűzték 
őket a szervezett társadalomból, de el is szakadtak tőle. Megszégyenítették, 
gyalázták őket — válaszul ők elkülönültek. Életük nem volt szent; de ők sem 
tisztelték a másét. Megtagadtak tőlük minden jogot, így hát maguknak 
kreáltak ilyet. A törvény elfordult tőlük, ők pedig ravaszsággal segítettek 
magukon, és ha sikerrel jártak, hát ez volt a törvényük. Visszalökték őket, 
egészen a természet ölébe. Ahhoz viszont fanatikus imádattal ragaszkodtak. 
Eltulajdonítottak mindent, amit a természet nyújtott, hiszen egyebük sem 
volt. A szervezett, biztonságos társadalmakat viszont megvetették, látván, 
mennyire képtelenek annak kincseivel megszépíteni a nyomort és a becste
lenséget.

Ha meggondoljuk, milyen szerencsétlenségek árán jutottak erre a meggyő
ződésre, nem meglepő, ha azt látjuk, hogyan rabolnak minden lelkifurdalás 
nélkül, hogy éhenkórász életüket fenntarthassák -  azoktól a társadalmaktól, 
amelyek ilyen barbár módon viselkedtek velük. Akaratunk ellenére is cso
dáljuk az emberi lélek tagadhatatlan nagyságát, állandó és felemelő voltát,
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hogy a sok évszázados megaláztatás ellenére még mindig őrzi valahol örökölt 
nemességét, büszkén hirdeti vele született erejét és szabadságát, siratja tehe
tetlenségét és gyengeségét, és legszebb érzelmeit csodálatos művészetében 
képes kifejezni.

LII

A cigányok vitalitása, elképesztő életmódja számos tudós érdeklődését fel
keltette: megkísérelték, hogy kipuhatolják származásuk, törvényeik, nyel
vük titkait. Fegner és Grellmann21 még inkább, kis különbséggel ugyanarra 
az eredményre jutott, amit már a középkorban feljegyeztek róluk. Ezeket 
többé-kevésbé megbízhatóan rögzítették, és kiegészítették mindazzal, amit 
napjainkban tudni lehet róluk. A magyar irodalomban is több tanulmány 
található erről a témáról, különféle időszakokból, magyar és latin nyelven. 
Ezek részletesség tekintetében különbözőek, de nagyjából ugyanazt állítják. 
Mindez azt bizonyítja, hogy a nép, amellyel foglalkoztak, milyen kevéssé 
változott az idők folyamán. Valamennyi értékes forrás, de azért volna mi
vel lelkiismeretesen kiegészíteni őket, főként a Grellmann tanulmányában 
közölteket. Pott22 tisztán nyelvészeti szempontból közölt róluk komoly, tu
dományos munkát, Borrow természet után festett róluk képet: azt írta le, 
amit látott, nem azt, amit hallott róluk.

Lili

Grellmann a természettudós hideg tekintetével ábrázolja a cigányokat, mintha 
csak egy tisztátalan állatfajtát mutatna be. Tőlük való undorát a tudomány 
iránti tiszteletből győzi le. Szinte nagyvonalúan védi meg őket a kannibaliz
mus vádja alól, és felháborodik üldöztetésükön, amelyet hazug vádak miatt 
kellett elszenvedniük, mégsem tud úrrá lenni velük kapcsolatban az undorán, 
és sehogy sem tartja lehetségesnek, hogy bármilyen jó tulajdonságnak akár a 
nyomai, kivált egy valamikori nemesség bizonyítékai felfedezhetőek lennének 
bennük. Tanulmányából érezni, hogy a puszta látványuk is legyőzhetetlen 
ellenszenvet kelt benne. M ár a külsejük is taszítja. Minden velük kapcsolatos

21 Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann, 1756—1804, német statisztikus és műve
lődéstörténész

22 August Friedrich Pott, 1802—1887, német nyelvész
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dolgot ocsmánynak, undorítónak alacsonyrendűnek és gonosznak ítél. Jellem
ző, ahogy bemutatja hóba ásott nyomorúságos kunyhóikat. Undorral számol 
be róla, mennyire kedvelik az élénk színeket, mennyire szeretnek — kivált 
a föníciaiaknak kedves — bíborvörösben, vagy a keleten divatos cinóberben 
tobzódó, büdös rongyaikban mutatkozni. Ugyanilyen undorral számol be 
táplálékukról, amelyet rafinált, kétségbeesett módszerekkel szereznek be. 
Felháborítóak Grellmann azon feltevései, amelyek promiszkuitásukra céloz
nak, és visszataszítóak a csalásaikról, szélhámosságaikról, lopásaikról szóló 
történetei is.

LIV

Borrow maga félig cigány volt. Nemcsak tanulmányozta a szókincsüket: 
beszélt a nyelvükön.23 Nemcsak érdekelte, hogyan élnek, de velük élt. Ügy 
szerették, m int a testvérüket, mint egy romát, egy embert! Azt mondták ne
ki, a cigány lélek akkor is bizonyára ott lakozott volna benne, ha eredetileg 
nem folyt volna benne cigány vér. Odaült közéjük, amikor ettek; ismerte a 
titkaikat és hálájuk jeleit. Látta, hogyan táncolnak a tűz körül az erdő mé
lyén felállított táboraikban. Részt vett a lakodalmaikon és a temetéseiken. 
Látta őket születni és meghalni. Látta az asszonyaikat sírni és nevetni, látta 
őket üldözöttnek és kikapósnak. Látott olyanokat, akik őrizték erényüket, 
és olyanokat is, akik pénzért árulták. Látta, hogy szeretik a saját purdéikat,

23 Borrow a roma nevet, ahogyan ők nevezik magukat, így fordította: husband 
(hímnemü). Ha valóban ezt jelenti a nyelvükön, ez visszautalna indiai pária-voltuk
ra. A győztes Brahma-hívők négy kasztba sorolták az emberiséget (papok, harcosok, 
földművesek, kézművesek). A legyőzöttek számára már nem jutott hely az emberi 
kasztok között. Ami azt jelentette, hogy csupán hímeknek nevezték őket, akiknek 
nincsen egyéb feladatuk, mint a szaporodás, nem tartozhattak semelyik olyan kaszt
ba, amelyik tisztességes munkát végez, sem szellemit, sem fizikait. A páriáknak hozzá 
kellett szokniuk és alkalmazkodniuk ehhez a névhez. Megalázó jelentését gőgösen 
értelmezték, oly módon, hogy a gádzsókat nőiesítették.

„Nyelvükben, amely nem valamiféle zsargon, hanem egy hindu dialektus, a cigá
nyok magukat romnicsele.knek, vagyis asszony fiainak nevezik. Minthogy a legna
gyobb nyomorban élnek, legtöbbször a szabad ég alatt kénytelenek aludni és csak lo
pott élelmiszerből tudnak táplálkozni. Magukat viszont a teremtés urainak tekintik 
[...] Megvetettségüket gőggel ellensúlyozzák.” Ez a variáció nem mond ellent saját 
elnevezésükről feltett hipotézisünknek. La Hongrie et la Valachie (Magyarország és 
Havasalföld), szerk. Ed. Thouvenel, 1844. (A szerzők jegyzete)
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és utálják a gádzsó gyerekeket. Hallotta, amint dicsérik az olyan erénye
ket, amelyekkel ők nem bírnak, viszont nem lelkesednek az olyan fenséges 
dolgokért, amelyekben pedig ingyen részük lehetne. De azt is látta, hogy 
hiányzik belőlük a más szerzők által leírt -  egyébként evidens -  gyűlölet. És 
nem volt benne megvetés sajátos erkölcsük láttán sem; naiv logikáját szinte 
rokonszenvvel figyelte.

Különös, hogy épp az angolok közt akadt olyasvalaki, aki a legjobban is
merte, legközelebbről látta őket, aki csatlakozott nomád életükhöz, anélkül, 
hogy bármikor is bemocskolta volna magát bűneikkel vagy osztozott volna 
mámorukban -  holott minden nép közül épp az angol az, amely feltételezé
sünk szerint leginkább iszonyodik súlyos, megbocsáthatatlan bűneiktől, és 
legkevésbé méltányolja erényeiket. Különös, hogy épp egy angol nyújtotta 
feléjük a kezét, osztotta meg velük kenyerüket, és ivott a korsójukból, hogy 
bizalmukba fogadják, holott erre nem szorult rá, és a hatóság elől sem kellett 
bujkálnia. Leírásaiból kicsendül a szívbéli együttérzés hangja; érezni, hogy 
nem ítéli el őket, mert nem feltételez róluk bűnös szándékokat. Még akkor 
sem, amikor nem sikerül tisztáznia viszályaikat. Ezt a különös megközelítést 
elsősorban az angoloknak a természet, a fine scenery iránti roppant vonzódá
sával magyarázhatjuk. A kínaiaktól kölcsönözték azt a meggyőződésüket, 
hogy a természet elsődleges elem, és ennek hatására alkalmazták Európában 
a landscape gardent, amit tökéletesre fejlesztettek. Ez a vonzalom elfogadha- 
tóbbá teszi számukra a nyers természetességet is, amely véleményünk szerint 
hasonlatos a cigányok természethez való viszonyához. A másik ok, ami az 
angolokat mindenki másnál pártatlanabbul tehette kíváncsivá a cigányokra 
-  a személyes szabadság tisztelete, minden tekintetben. Igaz, a tiszteletben 
tartott törvényeket szűkebb határok közé szorítják, de ha van bennük egy 
leheletnyi romantikus érzelem, és megengedőbbek a cigányokkal szemben, 
megértik, sőt némi szimpátiával figyelik azoknak őrült, vad, független és 
erős, szerelmes, elképesztő természetimádatát. Borrow sorainak olvastán 
akaratlanul is hatása alá kerülünk annak a vonzerőnek, amely e koldusok 
közé vezeti. E célból jól kihasználja a véletlent, mely, m int tudjuk, csak azok
nak használ, akik élni tudnak vele. Csodáljuk ennek a becsületes embernek 
a nyugalmát és hidegvérét, amellyel a lopkodások láttán passzív tanúként 
viselkedik. Ahogyan — nézőként — részese lesz vendéglátói bűnös cseleke
deteinek, de nem árulja el őket. Olyan jelentéktelen dologért, amilyen egy 
rendőri figyelmeztetés, nem akarja kockáztatni a reményt, hogy jó úton 
halad, hogy prédikációiban és érdekükben írott cikkeiben rokonszenvet,
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érdeklődést kelt irántuk. Különös megfigyelni, milyen elővigyázattal, milyen 
óvintézkedésekkel és milyen keresztényi gyengédséggel osztja meg néhány 
kiválasztottal válogatott prédikációit, a kereszténység erkölcsi és hívő gondo
latait. Hogyan terjeszti ezeket a lelkek között, melyek olyan elhanyagoltak, 
akár egy gyomos kert. Megkísérli, hogy felvilágosítsa őket, miközben maga 
is megismeri az ő világukat. Felháborítja, hogy valamennyi vallás és betérői 
megfeledkeztek róluk. Valóban! Milyen gonddal küldték misszionáriusaikat 
távoli vidékekre, miközben egyetlen pap sem akadt, aki rájuk gondolt volna! 
Róma mártírokat küld Kínába és Japánba; Anglia az ausztráliai és amerikai 
vadak közé, miközben a cigányok, akik itt vannak miköztünk, még egyetlen 
egyház, egyetlen pap figyelmére sem voltak méltóak! Egy költői képzelettel 
bíró világi ember ment el közéjük, akinek ez egyáltalán nem volt feladata, 
puszta emberségből. Megtanulta a megfelelő szavakat, hogy megtanítsa nekik 
a Miatyánkot; elvegyült a törzseik közt, hogy rávezesse őket a Megváltó szent 
vérének tiszteletére. Testvériséget fogadott velük, hogy megtanítsa őket az 
értelemre, a tiszta erkölcsre, a tisztességes jellemre. Megtanulta a nyelvüket, 
hogy ők is megtanulhassák, eldadoghassák az Evangélium néhány szakaszát 
arról, hogy elhozza nekik a boldogság jó  hírének néhány töredékét.

LV

A cigányok nem fognak megváltozni addig, amíg csak nem akadnak Bor- 
row-nak követői és utánzói. Olyan emberek, akik megtanulnak folyékonyan 
cigány nyelven beszélni, hozzájuk hasonulni. Mindaddig, amíg csak el nem 
ismerik a faj keresztény egyenjogúságát, olyan törvényekkel, amelyek lehe
tővé teszik beolvadásukat, folytatván ezzel III. Károly spanyolországi tevé
kenységét. Mindaddig, amíg le nem mossák bronz homlokukról a gyalázat 
pecsétjét. Mindaddig, amíg külön törvények vonatkoznak a cigányokra, ők 
úgy értelmezik, hogy semmilyenek sem vonatkoznak rájuk. Meg kell szűn
niük az igazságtalanságoknak, sértések tömegének; helyükbe a szeretetnek 
és odaadásnak kell lépnie. Az emberiség történetében az egyes generációk 
egyénenként, a népek családokként voltak szolidárisak egymással. A civilizált 
és szabályozott társadalom néhány tagjának most e nép közé kell vegyülnie, 
annak ellenére, hogy eddig, alávaló módon a beszélő állatok kategóriájába 
kényszerítették őket. Innia kell a mocskos vizükből, meg kell kóstolnia éte
leiket, hogy megtudja, milyen táplálék fogyasztására kényszerülnek. Meg kell 
tapasztalnia, milyen elképesztő mértékben nélkülöznek — azután fogja csak
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megszeretni őket. A pária-cigány büszkesége — tudatosan vagy sem — évezredek 
óta ellenállt az embertelen megalázásnak, és ebből következett méltánytalan, 
züllött életmódja. Tény, hogy büszkesége most elégtételt követel, és elvárja, 
hogy a civilizáció megnedvesítse ajkait, amelyeknek addig csak az oly bősé
gesen osztott szégyen és fájdalom mérgezte serleg jutott. Csak ezután jöhet 
létre a teljes megbékélés, az elszenvedett igazságtalanságok megbocsátása. 
A cigány ember maradt, azon kívül költő is, és ezért nem könnyen felejti 
el, hogy vadállatként bántak vele, hogy fejét rábízták bármilyen gyilkos 
kegyére, hogy nem sajnálták bőségesen hulló könnyeit és vérét. Különös, 
hogy annyi gyász közepette annyi szív maradt boldog, annyian maradtak 
társaikhoz hűek, annyi Isten teremtménye maradt hű a maga nyomorához. 
Pedig annyitól rabolták el az Istent!

LVI

Amint ez a nép megjelent Európában, a zsidókkal való bizonyos rokonságról 
szóló nézetek láttak napvilágot. Alapja az az iszonyat volt, amelyet e nációk 
keltettek. Sűrűsödtek az előítéletek, a róluk terjesztett hamis hírek, a bűneik 
nyomán keletkezett babona, és — bár a cigány bűnök nagyon is különböztek 
a zsidó bűnöktől -  mindkét nép nagyon zavarta a lakosságot, és senkinek 
eszébe sem jutott, hogy új hazát teremtsen nekik, azaz adjon számukra némi 
megművelni való földet. Vagy egyenlő jogokat adjon nekik, hogy így bele
olvadhassanak más népekbe, anélkül, hogy azonnal le kellene mondaniuk 
fajuk szelíd szokásairól. Ezt megakadályozta a vallási intolerancia, és még 
inkább az idegenek iránti megvetés.

LVII

Vallásos érzülete és dicséretes humanizmusa indította Mária Teréziát, Ausztria 
császárnőjét arra, hogy foglalkozzék a cigányság problémájával. Orvosolni 
akarta az őket ért igazságtalanságokat, és különleges figyelemmel kísérte 
művészetüket, sorsukat. Új, maga szabta módon óhajtotta megalapozni éle
tüket. Rendkívüli jóindulattal fordult feléjük ez a nagy uralkodónő, kora 
Európájának leghatalmasabbja. Segíteni akart hű magyarjain is, akiket kü
lönlegesen fojtogatott ez a kérdés. Meg akarta megzabolázni ezeket a hit és 
törvény, tűzhely és ház nélküli hordákat. De arra már valóban nem jutott 
ideje és alkalma, hogy megismerje, milyen is valójában ennek a primitív,
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visszamaradt népségnek a szellemisége, amely nemhogy a társadalom legalsó 
lépcsőjén, de annak is alatta helyezkedett el. Hogyne tartotta volna őket a 
legmegvetendőbb emberi lényeknek, ha egész népe, minden tanácsadója 
annak tartotta őket? Hogyhogy sohasem érdeklődött, valójában kik ők, és 
miért olyanok, amilyenek? Hiszen századok szentesítették megvetésüket; 
elkülönítésük és lelki alávalóságuk olyan igazolt ténynek látszott, amely
ben senki sem kételkedett. O tehát, abban a meggyőződésben, hogy jó és 
könyörületes hozzájuk, hogy nagyvonalúan igazságos és együttérző, egy 
külön társadalmi kasztba sorolta, erőszakkal mezőgazdasági munkára akarta 
kényszeríteni a cigányokat. Ugyancsak erőszakkal akart véget vetni sza
bálytalan, nomád életformájuknak, a rendőrség keresztapaságával óhajtotta 
megkeresztelni őket. Hálátlan szörnyetegeknek minősítette a cigányokat, 
amiért nem örülnek, nem érzik magukat megtisztelve ennyi jótéteménytől, 
bár ezek valójában csak a császári asztaláról leesett morzsák voltak, mégis 
felséges pártfogását jelképezték.

A császárnő, rendeletéi érvényesítései nyomán, a legkisebb részletekig biz
tosítva látta, hogy birodalmában az ő elképzeléseinek megfelelő, tökéletes 
rend uralkodik. Annál jobban megrázhatta, hogy nehézségeket és ellen
állást tapasztal ott, ahol csak lelkes hálára számított. Nem tudta azonban, 
ahogyan gyakran előfordul hasonló helyzetben, hogy mindaz az energia, 
amely eleinte arra indította, hogy uralkodói adminisztrációjának még ezzel 
a jelentéktelen ágával is foglalkozzék, sajnálatos módon kárba veszett. A ci
gányság egyszerűen eltűnt a császárnő rá vonatkozó, liberális szándékú, de 
számára szűkre szabott rendeletéi elől. Nem tartották be a szabályokat, nem 
érdekelte őket, hogy a császárnő óhajtotta célok helyesek-e. A megkeresztelést 
szívesen vállalták, de csak puszta szertartásnak tartották, minden másból 
kicsusszantak, akár angolna. Ellenálltak mindenfajta osztálybesorolásnak, 
helyzetük és társadalmi helyük mindenfajta meghatározottságának. Amikor 
erővel próbálták őket eleven sakkfigurákként, rang és pozíció nélküli állam
polgárként nyilvántartásba venni, ők ezeken az ügyetlen kísérleteken csak 
nevettek, és még csak azt a fáradságot se vették, hogy felmérjék a felkínált 
előnyöket, amelyeknek fejében el kellett volna hagyniuk alma materüket: 
csupa-szerelem, indulatok által vezérelt, táncos, vidám életüket, és le kellett 
volna mondaniuk szent, sóvárgó vágyaikról, sajátos jogaikról. Ellenálltak 
mindazoknak a dekrétumoknak, amelyek valamilyen módon meg kívánták 
zabolázni őket -  ezt a folyékony, kígyószerűen sikló, szétfolyó, szétszóródó 
és felszívódó, majd valahol felbukkanó népet, amely aztán — nem tudni,
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hogyan és miért -  ismét összegyűlik valahol, akár egy titokzatos, vándorló 
gőzfelleg. Miután a hatóságok látták, mennyire makacsok, el akarták nyomni 
ezt a merész, könnyűvérű népséget. Üldözték és kínozták őket. A cigányok 
pedig, akiket már egyre kevésbé csalogattak életkörülményeik javításával, 
egyre inkább felháborították a lakosságot. Főként az alacsonyrendűeket, akik 
megszégyenítve érezték magukat, hogy ilyen társasággal kell foglalkozniuk. 
Őket ez időtől gonosztevőknek tartották, és ilyennek ábrázolták a magasabb 
körökben, ami nem volt nehéz.

A fenséges törvényhozásnak hízelegve egyre többet rágalmazták és feke
títették be a cigányokat, s így jócskán akadt ürügy, hogy végül ki is akarták 
őket irtani, mivel nem hagyták magukat a császárnő parancsa szerint számba 
venni.24 Szenvedtek tehát, ellenálltak, sokszor megszöktek. Üldöztetésük vé
gül alábbhagyott, ők pedig nem hagyták magukat elpusztítani, és továbbra 
is szerették Magyarország földjét, ahol addig kevesebb bántalmazásban volt 
részük, mint másutt. Ha vegzálták is őket, ezt átmeneti jelenségnek tekin
tették, életmódjukon és önmagukon semmit sem kellett változtatniuk. Múlt 
az idő, az emberi szorgalom és tudás új dolgokat hozott létre. Ám mit sem 
változtatott a cigányok több ezer éves, változatlan szokásain, elnyomhatatlan 
szabadságvágyán, nagyotmondásán, gondtalanságán és gúnyos mosolyán, 
amellyel ócsárlóira tekintett.

LVIII

III. Károly spanyol király szerette a szimmetrikus építészetet, amint az ál
tala épített emlékek tanúsítják, de ezt a vonalzóval kimért pontosságot az 
adminisztráció területén mégsem alkalmazhatta. Az emberi érzelmekkel 
nem lehet kedvünk szerint bánni egy általános tervnek megfelelően -  mint a 
kővel, amelyet kifaragunk, legömbölyítünk, lelapítunk, ide-oda rakosgatunk, 
ahogy épp eszünkbe jut. Az embereket sem lehet úgy osztályozni, mint egy 
botanikus kert növényeit. III. Károly nem alkotott törvényeket arról, hogy 
a cigányoknak milyen szerepet kell betölteniük az államban. Megnyitotta 
előttük királyságának kapuit, mindenki hasznára vendégül látta őket, és 
még arról is rendelkezett, hogy minden cigány, akinek szakmája van, eleve 
spanyolnak tekintendő és a spanyolokéval egyenlő jogokkal bír, pályázhat

24 H. M. G. Grellmann: Historischer Versuch über die Zigeuner c. művében, aki 
felháborodva írja le, hogyan üldözték őket, emberevés vádjával. (A szerzők jegyzete)
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privilégiumokra, akárcsak ők. Megtiltotta, hogy ellenőrizzék születési helyét, 
és hogy azért csúfolják vagy a jitano névvel megszégyenítsék. III. Károly úgy 
rendelkezett, hogy minden cigány részese lehessen a társadalom valamennyi 
jótéteményének, amint elfogadta a felkínált előnyökért feltétel nélkül meg
kívánt követelményt: a munkát. Borrow azt mondja, hasznos és egészséges 
dolog lett volna a cigányoknak, ha megfogadják, betartják III. Károly ren
deletéit, aki maga csak az első lépéseket tehette meg, és a követendő utat 
jelölhette k i... Mindezek ellenére mégis valósággal valami méltóságfélét 
érzünk abban, hogy a cigányok visszautasították az olyan társadalommal 
kötendő békét, amely nem az egyenlőségen nyugszik.

LIX

A cigányok történelméről csak töredékes, esetleges ismereteink vannak, té
nyekről nincs tudomásunk, mert az európai történészek sohasem foglalkoztak 
ezzel a néppel, amely csendben él közöttünk ötszáz éve, de a világtörténelem 
eseményeiben sohasem vett részt. Csendesen, békésen elkerülte valamennyi 
katasztrófát, szerencsés fordulatot, véres háborút, nem törődött semmiféle 
hatóság rendeletéivel. A cigányság nem akarta megzavarni a civilizáció bő
ségesen terített asztala körül élő embereket, legfeljebb lehajolt a lábukhoz, 
hogy -  éhségétől, szomjúságától és az elszenvedett fagyos hidegtől függően -  a 
földről összeszedjen néhány morzsát, amelyért egyébként a ház kutyái, kedvenc 
majmai, disznai tülekedtek. Eszükkel, ravaszságukkal, gúnyos, alattomos 
rosszindulatukkal a földmunkást, a kézművest, az intrikus, többé-kevésbé 
mohó szenvedélyei okán zsarolható nagyasszonyt akarták aljas módon meg
rabolni. Ritkán zavarták meg hazugságaikkal az olyat, aki nem is ismerte 
a hazugságot, de gazdagon éltek kalóztehetségükkel, elsősorban a zsidókkal 
szemben, akik szemfényvesztés, furfang és csalás dolgában alig maradtak el 
mögöttük. Ukrajna kisorosz dialektusában írták a legmulatságosabb törté
neteket arról, hogyan járt túl a cigány azoknak az eszén, akik a parasztságot 
rabolták meg kegyetlenül.2S A cigány hamis tisztelettel közeledik a rend
őrséghez minden országban, és ugyanazzal a közönnyel, hamis alázattal

25 Elsősorban egy kétkötetes regényt idézünk, címe: Zyd borodaty i Cygan ivoro- 
waty. (A szakállas zsidó és a tolvaj a cigány). Ez a könyv, melynek prózája már-már vers, 
mint arra a címe is utal, számos vidám jelenetet mutat be, amelyben a merészebb, 
ügyesebb, ravaszabb cigány mindig túl jár a ravasz zsidó eszén. (A szerzők jegyzete)
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viselkedik az országok uralkodóival és Istennel szemben. Áldozatait megveti, 
amiért hittek neki, mert mind a maguk saját szenvedélyeinek estek áldozatul.

A cigány kihasználta az egyik ember bűnét a másik hasznára, eladott a 
gyengéknek, hogy ugyanazt megvehesse az erősektől. Kipréselte a gyengékből 
a szükségeset, hogy megfizethesse az erőseket. Hízelgő szavaiban, jóslataiban 
mindig ott szerepelt a bujaság, a varázslatos, mesés ígéretek, hogy kikénysze- 
rítse áldozataiból a szükséges pénzt és a pártfogó szavakat. így tartotta fenn 
magát a cigányság, minden elszenvedett bántalom ellenére. Gyengébb, az 
ellenálláshoz nem elég erős, az üldöztetést, bántalmazást kevésbé elviselő, a 
sors kegyetlenségének kevésbé ellenálló faj rég belepusztult volna.

LX

A cigány nem hallgat senki tanácsára, a jóakarókéra sem, nem hajlandó 
napi rendszerességgel néhány órányi helyhez kötött munkát sem végezni. 
De mégiscsak szüksége van a napi falat kenyérre, egy cafat rongyra. Mivel 
se nem vetett, se nem szántott, se nem szőtt, se nem font, a szükség végül 
arra kényszerítette, hogy a kovácsoláshoz szükséges eszközöket vegye kéz
be. Szeret a tűzzel és a vassal foglalkozni a napsugaras vagy a csillagos ég 
alatt, a vizek partján -  rendszerint itt épülnek a kovácsműhelyként szolgáló 
kunyhók. A fújtató hangja szórakoztatja, a szikrák veszélyessége figyelemre 
inti, a nyers vason csattogó kalapács ritmusa jól esik a fülének. Tetszik neki 
a lovak patkolása. Kedvét leli abban, hogy élőlényekkel foglalkozik, ami 
millió előre nem látható kellemetlenséggel jár, tehát nem unalmas. Ezen
kívül ez a mesterség nem köti helyhez, elég hozzá néhány szerszám, és csak 
átmeneti időtöltés. Ritkán van hozzá szüksége nagyobb tudásra annál, mint 
hogy szögeket kalapáljon, megjavítsa a szekereket, és megpatkolja a lovakat. 
Biztos benne, hogy minden tanyán talál parazsat és egy kis vasat, ha kifogy 
az eszközökből. De még ehhez a munkához is csak akkor folyamodik, ha 
végképp semmije sincsen, és akkor is igyekszik tőle mielőbb szabadulni. 
Diótörés ürügyén inkább lop, csal és bízik a jóindulatú, hiszékeny, beszéd
áradatával könnyen meggyőzhető paraszt segítségében, aki hagyja futni, és 
akiről tudja, nem haragszik, nem áll bosszút, nem gondol megtorlásra. Mert, 
miután átverte, becsapta, egyszerűen elmenekül, és másutt keres szerencsét. 
Vagy álmaiban az elképzelt Egyiptomba száll — hogy mi köze volt ehhez 
az országhoz, pillanatnyilag megfejthetetlen — de ő szentül őrzi hitét, hogy 
valaha volt hozzá köze, mint az elhagyott gyerekek, akik valami rejtélyes
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módon emlékeznek bölcsőjükre: szép emlékként, vagy talán vágyként él 
bennük ez a kötődés. Amíg csak teheti, nem hagyja el királyságát, vagyis 
azt a földet, ahol éppen tartózkodik, a szabad levegőt, a magányt. Ócska 
szekerekkel védelmezi táborhelyét a vadállatoktól. Csak akkor keres mene
déket a városokban, falvakban, ha a szükség kergeti.

Borrow szemléletesen festi le a patkolókovács cigányok táborait. Idéz is 
egy bájos metaforát az egyik dalból, amelyet munka közben énekeltek, cí
me: A  szikrák: „Mint száz, rózsaszínbe és bíborba öltözött gyönyörű leány; 
kecsesen köröznek a magasban, és máris eltűnnek.”

A vason kívül még a nyers aranyat is hajlandó megmunkálni. Aranyműves
ként is láthatjuk különféle országokban, például Magyarországon. Itt szinte 
kizárólagosan a folyóparton, aranymosóként találkozunk vele. A víz is az alap
elemek egyike, ezért rokonszenves a számára. Ezt a munkát lelkiismeretesen 
végzi. A hatóság pedig, hogy ne legyen rá annyi panasz, meghagyja neki 
ezt a kenyérkereseti forrást, minden felajánlott munkalehetőség közül ez a 
legbékésebb. Azt mondhatnánk, játékot űz a társadalomból, amelyből kizár
ták, és amely most megfertőzi ezzel az értékes fémmel. Ez a munka számára 
csak arra jó, hogy összes gaztettét, aljasságát, bűneit szabadon követhesse el.

LXI

A cigányok heves, vehemens természete erősen kötődik a fantáziához, a 
csillogáshoz, a flitterhez, a változatossághoz. Semmiképp sem hasonlítható 
a pásztornépek szelíd, intim természetszeretetéhez, mely az olyan házaspá
rokéhoz hasonló, ahol a felek érzelmei kölcsönösek, gyengédek, de hiányzik 
belőle a vágy szilajsága, az imádott személy birtoklásának gyönyöre és az 
érzelmek okozta izgalmak, a féltékenység elszenvedése, a féktelen vadság, nin
csenek szakítások és kibékülések, hiányoznak a valóságot megszépítő álmok, 
mindaz, amit a szenvedély eredményez. Ezt nem ismerik a jámbor pásztorok, 
az ő kötődésük egymáshoz ugyanolyan maradandó, szelíd és bensőséges, 
mint természethez való viszonyuk. A cigányok szerelmével összevetve ezek 
a nagyon is racionális pásztorkapcsolatok olyanok, mint a pufók csecsemők, 
mint a bájos gyermekjátékok. Mint az a gondosság, ahogyan a szülők figyelik 
gyermekeik értelmének, erejének kibontakozását, vagy az a szeretet, amellyel 
az egyszerű pásztorok az általuk gondozott állatokat szeretik, fejlődésüket 
figyelik. Amiben ők élnek, az a szent ártatlanság. Szívesen végzett feladatuk a 
törékeny lények védelme — azaz csupa gyengéd érzelem és kölcsönös jóakarat
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jellemzi őket. Nem értenék meg a heves érzelmű lelkeket, akik szerelmük 
tárgyául olyanokat választanak, akiket hevesen lehet ölelni, részegen szo
rongatni, akik örömmel fogyasztanak mérges izgatószereket, unalmasnak 
találják a kisgyerekek szükséges gondozását, a teheneket, a birkákat, a kis- 
bárányokat, a gerléket és egyéb szárnyasokat. A cigány természetimádata 
inkább a szerelmes költők heves érzelmeihez hasonlítható, de nagyon tiszteli 
a természet tápláló anyaszerepét is. Az ő számára a tejes étel nem tartozik a 
kedves élelmiszerek közé.

LXII

Az állatok közül csak kettőt kedvel, és ez annyira jellemző, hogy meg kell 
említeni. A lovakat (vagy hiányuk esetén az öszvéreket) tiszteli a hősiességük 
miatt, mert segítik az embert a csatatéren. Úgy gondolja, a háziállatok közül 
egyedül a ló képes felnőni az emberi szenvedélyhez, hiszen nem anyagi szük
ségleteket elégít ki és nem piszkos érdekeket szolgál. Nem a fennmaradásunk 
miatt tartjuk: a lelkűnknek van rá szüksége. Szerintük ez az egyetlen állat, 
amely megérti fájdalmas türelmetlenségünket, szerelmi bánatunkat, gyűlö
letünket. A lovak segítségével képesek vagyunk a bátorság illúzióját kelteni, 
hátukon száguldani a távoli cél felé. Nem valami gyenge kéz táplálja a lovat, 
amelynek rabszolgaként hálás -  erős kéz az, amely jól hasznosítja az állat 
erejét, láttatja szépségét, és vele együtt leli élvezetét képességeinek kihaszná
lásában. A ló nem a lovászhoz, hanem a lovashoz ragaszkodik, életre-halálra. 
Képes érte önfeláldozóan életét adni, majdnem emberi odaadással szeretett 
gazdája szolgálatában tetemét alommá tapostatni. A ló hűsége különbözik 
a kutyáétól, amely az embert és tulajdonát védelmezi. E polgári erényeknek 
felette áll. A ló képes életét áldozni csak azért, hogy ura egy perccel hama
rabb érjen a szeretett asszony ölelő karjaiba, megelőzze a hűtlen barátot, 
vagy elsőként, győztesen érjen célba. A cigány kupeckedik, de nem igazi 
lovag, ez tény. Nem baj. Az ő életmódjához nem szükséges, hogy legyen lo
va. De érzi, hogy minden háziállatnál különb, mert képes vele gyorsabban 
elmenekülni, megnöveli az erejét, megsokszorozza végtagjait. H a van lova, 
és a hátára pattan, eggyé válik vele, olyan, mint egy kentaur, és jól érzi ma
gát a ló társaságában. Meg van róla győződve, hogy a lónak az evés-iváson 
kívül is még vannak ösztönei, hogy a maga módján hősi költő lehet. O, akit 
az övéi oly kevéssé értenek meg, inkább a lóval érez közösséget, és boldog e 
néma bajtársa társaságában.
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LXIII

Más okból, de a medvét is kedveli. Tisztességesen igyekszik táplálni, hogy 
időleges jövedelemhez jusson a medvetáncoltatással. Üldözi, vadászik rá, 
főként a Kárpátokban, ahol a medve kevésbé vérengző. A mulatság, amelyet 
ezek a lomha mozgású állatok keltenek, megfelel a zsonglőrködésre, tréfára, 
csalafintaságra fogékony ízlésének, hiszen kedveli a vidámságra, nevetésre, 
sőt hahotára ingerlő mutatványokat. Pedig erre nem is gondolnánk képes
nek. Hiszen néha olyan büszkén mutogatja az új kaftánját, máskor meg 
apatikus, amikor éppen semmihez sincs kedve, megint máskor végtelenül 
bánatos is tud lenni. De mikor medvéjét sétáltatja, ugyanúgy szórakozik, 
mint a közönsége, ugyanúgy mulattatják annak esetlen fordulatai, lehetetlen 
ugrásai. Nevetésre ingerel a szerencsétlen, súlyos állat valamennyi mozdulata 
— a tény, hogy erőfölénye ellenére szófogadóan táncol valaki más dobolásá
nak ütemére. A cigány meg is veti a medvét ezért, legalább annyira, mint 
amennyire a lovat tiszteli. De nagy elégtétellel hallgatja az összegyűlt tömeg 
ovációját, miközben arra gondol, hogy őt bizony senki meg nem táncoltatja 
a maga kedvére! Az örömét fokozza, hogy keres is a mutatvánnyal néhány 
garast. Ezért a medvetáncoltatás egyik kedves tevékenysége mozgalmas, ám 
terméketlen életének.

LXIV

H a alakul a cigányok közt egy-egy szervezettebb összejövetel, ezek eleinte 
csendesek, finomak, majd, hirtelen meg-megszakítják őket akár halállal vég
ződő, veszedelmes, vissza-visszatérő indulatkitörések. Ezek lehetnek örömtelik 
és fájdalmasak is, de mindig lángoló érzelmek táplálják őket, és sokszor 
végül rohamokba torkollnak. Hiszen felfokozott idegállapotban élnek, ál
landóan kitéve a természet minden szeszélyének, és ez felemészti őket. Még 
a legkeményebbek, legellenállóbbak is lassan tönkremennek, érzik, hogyan 
használódik el lassanként a testük és a lelkűk.

Az emóciók e heves hullámzása azonban sokszor mágikus erejű: szinte is
teni erővel ruházza fel azokat, akik ellenállnak minden viharnak: felfokozza 
érzékeiket és szerveik működését. Ezekben az emberekben aztán egyre na
gyobb tűzzel terjed el a szenvedély, uralkodóvá válik, magába szívja lelki és 
szellemi életük minden megnyilvánulását. Különös, varázslatos módon erősíti 
fel akaratukat és élesíti megfigyelőképességüket. A nőket pedig — akiknek
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értelmi képességei mindig sokkal gyengébbek — a forró szenvedély külön
leges, jövőbe látó adottsággal ruházza fel: képesek megérezni és vizionálni 
felfedetlen, tények által nem igazolt titkokat, aztán csodálatos gyorsasággal 
nyilvánosságra hozzák, s futótűzként terjesztik vízióikat. A cigányasszonyok 
jóslatai tévedhetetlenül befészkelnek az emberek agyába, érintéssel terjednek, 
akár egy fertőző betegség, és akit elérnek, az beleremeg, m intha áramütés 
érné. Elég néhány, beszédbe vegyített, látszatra ártatlan szó vagy néhány, 
szenvedély szülte rím, versszakasz: hatásuk olyan, akár a gyúlékony gázzal 
körülvett anyag, amely a legkisebb érintésre belobban: a hallgatóságban 
felébreszti az elfojtott lázadásvágyat, haragot.

LXV

Nem csoda, hogy a jövőt azoktól akarjuk megtudni, akik olyan jól isme
rik a lélek, a szenvedélyek titkait, amelyeket úgy őrzünk, mint a befogott 
oroszlánokat, vagy a veszélyes, vérszomjas hüllőket. A profetikus jóslást a 
cigányasszonyok mindig és mindenütt a saját kizárólagos képességüknek tar
tották, és ezt egységesen el is ismerték -  holott gyakorlatilag nem más, mint 
szemérmetlen kuruzslás és még szemérmetlenebb csalás. Mégis túlságosan el
terjedt a lakosság körében. Ritkán csalatkozó ösztönnek tekintik, melyben van 
némi igazság; de ennek súlya, értéke nem pontosan meghatározható. Kivált, 
ha összefügg azzal, amit a Nagy Varázskönyv mond az arcvonásoknak egy 
előző életre vonatkozó tulajdonságairól, azokról az ismertetőjelekről, amelyek 
eltűnésük után is megmaradnak a test minden szokásában, mozdulataink, 
gesztusaink jellegében. A nép felismerte e nomád szibillák megnyilatkozá
saiban rejlő igazságot. És mert másként nem volt képes megmagyarázni, 
hogyan jön rá a cigányasszony, mi történik a kérdező lelkében, pusztán attól, 
hogy mélyen a szemébe néz — emberfeletti képességeket tulajdonított nekik. 
Úgy képzelték, e képességek állandósága többet ér a cigányasszonyoknak a 
házban, családban élők boldogságánál, és inkább vállalják a szabad ég alatt, 
az árnyas erdőkben lakás rejtett veszedelmeit.

LXVI

A cigányasszony, aki ismeri a szenvedély szimptómáit, ránézésre felismeri 
a hozzá forduló nő lesoványodott arcát, égő szemét. Azt is meglátja rajta, 
hogy mielőbbi reményre vágyik, vagy gyötrelmes félelmében nyújtja jós
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lásra a kezét, hogy ő kiolvassa belőle: kételkednie kell-e vagy biztonsággal 
álmodozhat. A cigányasszony könnyedén átlát a fiatalemberen, bármilyen 
megvetően szorítja is össze a száját vagy vonja össze a szemöldökét. Tudja, 
milyen kétely hozta hozzá: a bosszú-e vagy éppen az, hogy akarata ellenére 
unalmas, egyhangú életre kényszerítik. Felismeri a szépség és a fiatalság őrült 
magabiztosságát. Hogy ezek a gőgös ifjak feltétlenül biztosak benne: gazdag
ságuknak mindig is urai maradnak, és képesek lesznek elhárítani minden 
szerencsétlenséget. Túlságosan is jól ismeri a sors villámcsapásait és szívünk 
sebezhetőségét ahhoz, hogy ne kételkedjék az öntelt mosolyokban. Képes rej
télyes veszélyeket jósolni azoknak a szerencséseknek, akik semmi rosszról sem 
akarnak előre tudni, és azoknak is, akik azt állítják, hogy már mindent előre 
tudtak. Biztos az ítéletében, mert úgy hiszi, sorsunk generátorát magunkban 
hordozzuk. így maga is meg van róla győződve, hogy jóslatai előbb-utóbb 
valóra válnak. Gyógymódja csak annyiból áll, hogy valamilyen érthető, jól 
megjegyezhető formában közli meglátásait — és ha valóban megvalósulnak, 
ha a jóslatot kérő lelkének legrejtettebb óhajai valóra válnak, csúcspontjukra 
érnek -  a cigány jósnő képe rémlik fel abban, aki jósoltatott magának. De 
olyankor is, amikor bekövetkezik a megjósolt katasztrófa. Mások érzelmei
nek, haragjának ez a finom kitapintása, a szenvedélyek megismerése révén 
nyert tapasztalat valójában okkult tudomány, spirituális látás, amely a jövőt 
a jelen titkainak feltárásából következteti ki. Azért képes megjósolni a jövő 
gyümölcseit, mert csíráit felismerte a jelenben. A népesség nem ok nélkül 
tulajdonít neki különleges eredetű erőt. Biztos van valami alapja annak, 
amiért ezerszer látunk előkelő hölgyeket, parasztasszonyokat és magas rangú 
urakat, amint a szép, kékesfekete hajú, karcsú, csábos pillantású, hullámzó 
keblű cigánylány segítségét kérik: oldja meg sorsuk titkos csomóját. Ez aztán 
zengzetes és titokzatos szavakat mond, fülükbe legkevésbé várt ígéreteket 
súg, vagy a távoli borzalmak lélekharangját szólaltatja meg -  s közben köré
jük gyűl a tömeg, megszólalnak a félelmetes dobok -  ezek kísérik a művész 
briliáns hegedülését, aki előbb tündérinduló fanfárjait szólaltatta meg, de 
most hirtelen hangulatot vált, és lesújtó keserűséget árasztó lamentosot ad 
elő. Nem ismétlődnének oly gyakran az ehhez hasonló jelenetek a különböző 
népek, különböző társadalmi osztályok körében, ha nem áradna valamilyen 
megérdemelt, mégis félelemmel teli rokonszenv e különös, színes népség felé.

Hiába gondolnánk, hogy az őket övező titokzatos babonákat az amu
lettek, a varázslás, a tenyérjóslás stb. stb. okozza. Csak ritkán fordult elő, 
hogy ezek a praktikák, amelyeknek egymáshoz semmi közük, segítették a
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hozzájuk fordulókat abban, hogy sikerrel űzzék el az őket fenyegető balsorsot, 
hogy elhárítsák egy ellenséges felsőbb hatalom halálos csapását. A természet 
erőitől való félelem talán fenntartott a cigányasszonyok között valamilyen 
régi, megszűnt vallásból örökölt szokásokat, az ellenséges istenségekhez való 
könyörgést, ez pedig ürügyül szolgált, hogy varázslással, az ördöggel való 
cimborálással vádolják meg őket.

LXVII

A hercegné itt kezd Liszt élményeiről írni. Franciául is nagyon erőltetetten hangzik,
hogy többes számban fogalmaz, ezért inkább egyes szám első személyben fordítom.

Személyes rokonszenvnél sokkal több, ami régóta vonz a cigányokhoz, és 
ami arra késztetett, hogy nagy figyelemmel, gondosan tanulmányozzam, 
részletesebben foglalkozzam velük és művészetük magyarázatával: A Z i
geuner ek muzsikálása kora gyermekkorom óta hatott rám, és a legélénkebb 
impressziókat keltette bennem. Később magam is bolygó virtuózzá váltam, 
akárcsak ők a hazámban. Századokig tartott, míg sátraik cölöpjeit leverték 
szerte Európában. Nekem, velük ellentétben, sikerült lerövidítenem az ő 
sorsukat: néhány év alatt bejártam Európát. De én is idegen maradtam a 
meglátogatott országokban, akárcsak ők, és folytonosan a művészetben, a 
természetben való teljes feloldódást keresem.

Kora ifjúságomban kevés dolog fogott meg annyira, mint a cigányok játéka. 
Számomra is megoldatlan maradt az a rejtély, amelyet zenélésük minden kas
télyban és minden kunyhóban felszínre hozott, ahol megálltak, hogy néhány 
garast kolduljanak néhány fülbe suttogott szó, utánozhatatlan tánc, vagy 
néhány szerelmes nóta fejében. Ez utóbbiak lázba hozták a szerelmeseket, 
akik nem tudtak ilyeneket kitalálni. Nagyon sokszor kérdeztem őket arról, 
hogyan hozzák létre ezt a varázslatos muzsikát! De egyikük sem tudta meg
magyarázni. Csak gyenge tanítványnak éreztem magam, őket pedig szigorú 
tanárnak. Mert nem ismertem a zenei fantáziálás más módját, csak azt, amely 
szilárd, tudós alapokon nyugszik, a hangok tanult, szervezett rend alapján való 
egymásutániságából építkezik. így csak annál kíváncsibbá tett, honnan ered 
a zenéjükből áradó vonzerő, amikor kérges kezükkel megszólaltatják rossz 
hangszereiket. Mitől van az, hogy fémhúrjaik ilyen hatalmas erővel képesek 
rezonálni. Ugyanakkor lenyűgöztek e rézszínű arcok is, amelyeket nem fog 
meg a nap, és hamar lehervad róluk a mosoly, bizonyára az évszakok heves 
változásától és rendszertelen, szenvedélyes érzelmeiktől. Különös varázsuk része
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vad, időnként sötéten villámló tekintetük, amelyből szarkasztikus hitetlenség 
árad, valamint a táncaik, amelyek egyszerre lágyak és rugalmasak, kihívóak 
és pattogósak, szaggatottak és szenvedélyesek. Izgalmas nézni azt is, ahogy 
sietve elmenekülnek erdei szállásukra, táboraikba, a látvány, ahogy körülülik a 
gyantás ágakból rakott tábortüzet, mint a háromlábú asztalkákat. A ködös és 
fakó napokat, amelyek életünk nagy részét jellemzik, és amelyeket csak ritkán 
színesít néhány örömteli dolog vagy gyászos esemény, ők úgy élénkítik fel, 
hogy az örömből és a szenvedésből erős fonalat fonnak; s életük a szerelem, a 
dal, a tánc és az ital — a kéj, a mámor és a kárhozat négy eleme — körül forog. 
Ám e négy mérgező örömforrásnak már a közelsége is szomjat fakaszt -  ők 
élvezettel isznak belőle, de egyszersmind a megsemmisülésre hangolja őket.

LXVIII

Amikor először tértem vissza Magyarországra,26 fel akartam eleveníteni ifjúkori 
emlékeimet. Viszont kívántam látni a karavánokat, a cigányok látványos, szer
vezetlen menetét, táborhelyeiket erdőn-mezőn. A különféle korosztályok, szen
vedélyek, hangulatok ellentéteiben is egységes egészét akartam megtapasztalni 
a maga kendőzetlen valóságában, minden konvencionális máz nélkül -  nem 
pedig szűk szobákat, amelyeket további szobák falai préselnek össze; egy ház
ban, melyet viszont a körülötte lévő házak préselnek össze. A büdös, szűk városi 
utcáknak lerázzák a porát, mert sokkal boldogabban járnak a kopár mezőkön, 
ahol tüske szaggatja a lábukat, mint a mi barátságtalan városaink kövezetén. 
Azért jöttem közéjük, hogy velük aludjak a szép csillagok alatt, bolondozzak 
a gyermekeikkel, megajándékozzam leányaikat, beszélgessek a vajdáikkal, 
vezéreikkel, és hallgassam, hogyan muzsikálnak saját közönségüknek, maguk 
rakta -  a véletlen által ébren tartott -  tüzük fényénél. Visszatérésemmel is 
cáfolni akartam mindazt a butaságot, amellyel vádolják őket.

Vastagszőrű bundából díszágyat készítettek nekem, fejemnél frissen szedett 
virágok illatoztak, előttem magas kőrisfák sorakoztak, mintha csak meghosz- 
szabbított karjaikkal a szatén égboltot tartották volna baldachinként a fejem 
fölött, amelyen néhány ködös, muszlinszerű felhő úszott. Lábam alatt vastag, 
színes virágok díszítette moha terült el, amely azokra a mexikói szőnyegekre 
emlékeztetett, amelyeket az ottani királyok a kolibrik pasztell színű, vagy 
égő, ékkövekhez hasonló tollazatából készíttetnek. Órák hosszat hallgattam

26 1846.
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a legjobb cigányzenekarokat, amint leírhatatlan lelkesedéssel muzsikálnak. 
Ihletőjük a szép nap, a bőségesen fogyasztott pálinka volt. Zenéjüket asszo
nyaik kurjantásokkal és változatos mimikával színesített tánca kísérte. A szü
netekben hallani lehetett szekereik rosszul olajozott tengelyének csikorgását: 
hátrább tolattak, hogy nagyobb helyet adjanak a táncosoknak. A gyerekek 
hurrát kiáltoztak, amit a muzsikusok udvariasan a saját nyelvükre így for
dítottak: Éljen Liszt Ferenc! Megörültek a feltálalt lakomának: élvezték a 
szaftos húst és a finom mézet. A gyerekek a fogukkal törték fel a diót, vadul 
nevetgéltek és ugrándoztak össze-vissza — általános, ijesztő nyüzsgés kezdő
dött. Valóságos csatákat vívtak egy-egy zsák csicseriborsóért, és vén, borzas, 
pulykanyakú, gyulladt szemű, fogatlan, magas homlokú, tátott orrlyukú, 
remegő kezű boszorkák szabálytalan sarabande-okat lejtettek örömükben, 
hogy ilyen ínyencségek várnak rájuk. A férfiak megvizsgálták a kapott lovakat 
és megvillantották ragyogóan fehér fogsorukat, ropogtatták ujjaik ízületeit, 
mint a kasztanyettákat, a levegőbe dobták a sapkájukat, páváskodva sétáltak, 
aztán újra, vadul rákezdték tüzes ritmusúyrateiket játszani. Zenéjük hangulata 
hamarosan az izgalom tetőfokára hágott, szinte a delíriumig. Megismételték 
szédületes, lihegő táncaikat -  így érték el a dervis extázisának tetőpontját.

LXIX

Megpróbáltam a törzs öregjeit szóra bírni, meséljék el valami szép emléküket. 
De a krónikáik nemigen lépnek túl a kortárs generáción. És még ilyenkor 
is segíteni kell nekik, eszükbe juttatni bizonyos eseményeket, hogy aztán 
elmondják őket. Ahhoz, hogy a történeteket egésszé formálhassuk, minden 
részletet úgy kell kihúzni belőlük. De ha lassan sikerül felidézni egy-egy 
kalandjukat, ennek hihetetlenül megörülnek, és egyszer csak megelevenedik 
bennük is, sőt, eredeti érzelmeik, régi élményeik -  teljes intenzitásukban — ki 
is egészülnek, felélénkülnek, kiszíneződnek. Számukra egyébként ismeretlen 
a visszaemlékezés öröme. Ilyenkor, ha hozzásegítjük őket emlékezetük fel- 
frissítéséhez, figyelmesen, sokszor különös poézissel és eléggé bőbeszédűen 
festenek le régi -  egyre keletiesebb -  képeket, jeleneteket. Rendszerint olyano
kat, amelyeknek tanúi voltak. A köztük keletkező konfliktusok alkalomszerű 
szenvedélykitörések, nem születnek belőlük új tervek, konkrét jövőképek. 
Szenvedélyeik hevesek, szabálytalanok, rendszertelenek, őszinték. Valameny- 
nyi drámájuk rövid idő alatt sűrűsödik robbanásig, és így is oldódik meg. 
Meséik jellegzetessége, hogy a főhős az adott pillanattól függően más és más
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formában jelenik meg. Maga az elbeszélés lehet izgalmas, fantasztikus vagy 
melankolikus, és majdnem mindig tartogat egy váratlan fordulatot. Az ő 
számukra -  egymáshoz való rendkívül primitív viszonylataik okán — is
meretlen a mi emberi drámáink szerkezete: az események, a hangulat lassú 
fokozása, az alig észrevehető, de lényeges, egymásra tornyosuló, különféle 
történések egyre izgalmasabb változásai, amelyeket önérzetesen, hidegvérrel 
figyelünk -  noha lelkünk fokozatosan megtelik a meghasonlás magvaival. 
H a ezek kikelnek, sorsunk robbanásszerű bonyodalmakba torkollik. A cigá
nyok roppant akaratosak, türelmetlenek. Azonnal eltulajdonítják az óhajtott 
tárgyat, és hirtelen bosszulnak meg minden ellenállást. Kivételképpen néha 
sebzett állatként félrevonulnak. Egyikük sem felejti el a kapott sebet — végső 
esetben elhagyja a törzsét, gyógyítgatja a sebeit, és más törzshöz csatlakozik. 
Ez aztán újabb veszekedést, szerelmi féltékenységet, erőszakos tettet is szülhet.

Röviden: igen nehéz tőlük egyebet hallani, mint történetük töredékeit, 
homályos anekdotákat, amelyeket mindig másnak tulajdonítanak. Lehe
tetlen volna bármelyikük életrajzát megírni. Legfeljebb néhány maradandó 
élmény él bennük. Ezek a bokrok tüskéin fennakadt piheként röpdösnek 
körülöttük. Nagyon ritkán hallható magától az esetet megélő személytől 
az a történet, amelynek főszereplője volt. Hazugságaikból — amelyekre az 
kényszeríti őket, hogy családjuknak, sok ravaszsággal valami kis jövedelmet 
összeszedjenek — kihallható valamilyen költői érzésvilág. Előfordul, hogy 
emlékeznek szemük előtt lejátszódott jelenetekre, ám saját szenvedélyeikről 
hallgatnak, félig büszkeségből, félig olyan szégyenből, amelyet férfias sze
méremnek nevezhetnénk. Amikor társaikról beszélnek, csak a halottakról 
esik szó vagy azokról, akik elhagyták őket. Úgy gondolják, egy-egy szó, egy 
fejmozdulat, egy utalás, néhány töredékes idézet, néhány, semmi konkré
tumra nem vonatkozó felkiáltás elegendő, azzal mindent közöltek. Valójában 
egyazon szálra felfűzhető, amit mondanak, akár az azonos színű gyöngyök.

LXX

Másodszor27 ugyanarra a síkságra tértem vissza Magyarországra, Sopron 
megyébe, születésem helyszínére.28 Ez nyugodt vidék; halványszürke fények, 
szabályos vonalak szerint tagolt sík földek jellemzik. Nem felejtettem el régi

27 1856.
28 Doborján, ma Ausztriához tartozik, német neve Raiding.
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vendéglátóimat, mint ahogy ők sem engem. A nagyon szerény, szegényes 
templomban, ahol olyan alázatosan hajtottam volt térdet gyerekkoromban, 
nagy tömeg vett részt a zenés misén, amelyet tiszteletemre tartottak — az 
egykori gyermek tiszteletére, akinek a falu asszonyai már akkor azt jósol
ták: üveges hintában fog visszatérni. A m int kiléptem a templom ajtaján, 
hatalmas tömeg cigány rohant meg, az ünneplésemre jöttek, lármásabban, 
mint valaha. Egykori tanítómat ez nem lepte meg, amint szép szónoklata 
végén elmondta. Nekem is ajándékozta a beszéd kéziratát, amelynek olvastán 
derűsen és elégedetten állapítottuk meg, hogy helyesírás dolgában az egy
kori tanítványnak már nem kell szégyenkeznie mestere előtt. Amikor meg
tudták, hogy szülőfalumban ünneplésemre készülnek, a leghíresebb vándor 
cigányzenészek is csatlakozni akartak. Együttesük hamarosan a szomszéd 
tölgyesben telepedett le. Felfordított, deszkákkal lefedett hordók szolgáltak 
asztalként. Körben „cigány” fekvőhelyeket készítettek: kakukkfűtől illatozó 
szénaboglyákból, amelyeket vadzabból, páfrányból, szőlővesszőből, lenvi
rágból, kökörcsinből, halvány vadmályvából, élénk kék színű búzavirágból, 
hajdinából meg még mindenféle más kis virágból építettek mezei trónussá, 
Titánia ágyához méltóvá. Hatalmas levelű ágakat raktak össze pajzs vagy 
kínai napernyő formában (erről a középkorban azt hitték: megvéd a pestis
től). Mindebből hatalmas legyezőt alakítottak ki -  így kapott árnyékot a 
paraszti ünnepi lakoma. A zenét szimfonikus harmóniákban, a finom illatok 
odacsalogatta méhek, a darazsak döngicsélése, a tücsköknek a szomszédos 
búza- és rozsföldekről ide hallatszó, cirpelése, a fürjek éneke, a közeli patak 
csobogása, néhány fiatal, ugrándozó, smaragdzöld béka éles brekegése, és 
ijedt, nyugalmában megzavart, helyét nem találó, rajokban tovaszálló rovar 
adta, tele pikáns diszharmóniákkal és olyan smorzandóval, amelyet Berlioz 
is bizonyára hallott, amikor a Szilfek táncát29 komponálta.

Már éjszaka volt, és még mindig nem fáradtak bele a mulatozásba. A sö
tétben meggyújtottak néhány szurokfáklyát, ezek úgy álltak ott, m int a 
vörös vasrudak. Szél nem mozdult, a levegő súlyos volt a nap melegétől és a 
láthatatlan vérként terjedő illatoktól, amelyek reggelre lefejezték a fűszálakat. 
A fáklyákat szimmetrikusan helyezték el. Félig csukott szemmel olyannak 
látszottak, mint tizenkét oszlop, amely valamilyen templom boltozatát tart
ja. A levegőben terjengő füst, mint valamilyen hullámzó kárpit, hol el-, hol

29 Szilfek tánca — Hector Berlioz (1803—1869) Faust elkárhozása c. oratóriumának 
6. tétele.
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felfedett egy-egy csillagot. Köd borította ezeket az égi tüneményeket és 
bennünket is. A ködből ki-kilátszott egy-egy különösen görbe ág vagy gö- 
csörtös facsonk. A gyerekek félelmetes manókhoz hasonlóan ugrabugráltak, 
leverték a bokrok leveleit. Aztán a jelenet még fantasztikusabbá vált: halvány, 
összefüggéstelen jelenések látszódtak. A sötétből szellemszerű lényként tűntek 
elő a parázsló szemű asszonyok. Mohó, szerelmes mozdulatokkal hívogattak 
vagy begyakorolt ügyességgel, amikor váratlanul megjelentek, hogy tenyérből 
jósoljanak. De aznap úgy éreztem, hogy a jóslat nem hazudott.

LXXI

Másnap a banda tagjai hallani sem akartak arról, hogy azonnal elváljunk 
egymástól; tiszteletteljes feladatuknak tartották, hogy elkísérjenek a követke
ző faluig, ki lóháton, ki futva. Sokan hosszú, keskeny szekereken tolongtak, 
szekerenként vagy húszán, állva préselődtek egymáshoz. Az esti forróságot 
záporeső követte, és éjszaka vihar tombolt. A cigány menet rohamtempóban 
kísért. Mindnyájan loholtak; a lovasokat nyomta a kengyel, egyesek türel
metlenül mérgelődtek, mások pukkadoztak a nevetéstől, és élvezték az eső
cseppek koppanását. Bundáikat szőrrel kifelé fordították, így olyan groteszkül 
festettek, mint egy csapat medve, akik sarkantyúval nógatják dühös gebéiket 
-  azok meg úgy ugráltak, akár a pontyok. A kocsisok lóhalálában hajtottak, 
szekereik pokoli zajjal nyikorogtak, ostoraik fülsikítóan csattogtak, a lovak 
nyihogtak, az elveszett csirkék anyjuk után rohantak és belegabalyodtak a 
kantárszárakba, a kerekek minduntalan kövekbe ütköztek, amitől a szekerek 
inogni kezdtek, akár a részeg ember. A kiabálás, az örömkitörés, a nevetés 
egyre hangosabbá, teltebbé, kibírhatatlanná vált. Hamarosan csillapíthatatlan 
volt már vidámság, de a levegő felfrissített bennünket annyira, hogy végül baj 
nélkül megérkeztünk. Zavaró momentum egyedül az állandó ordítozás volt, 
de ezzel is ünnepeltek, jóindulatukat, áldásukat fejezték ki. Persze a lárma 
valamennyi, a közelben tartózkodó négylábú és szárnyas állatot remegésre 
és szökésre késztetett.

Majdnem állandó galoppban végre elértünk egy közeli kocsmához — itt 
kívántunk megállni, elbúcsúzni. Itt kaptam volna egy utolsó, reggeli sze
renádot. Alighogy beléptünk egy nagy csűrbe, ahol — úgy tetszett —, nem 
vették tudomásul, hogy esik, a lovas csoport feladatának tekintette, hogy 
örömet szerezzen a füleimnek. Megkezdődött a szimfónia, con estro poeti
co; de a körbejáró boros flaska és az egész éjjel körbeadott pálinka hatására,
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hamarosan átváltottak rinforzando con rabbiává. A távoli mennydörgés úgy 
szólt mellette, mint valami basso continuo. A tetőzet nagyon magas volt, a vé
kony falak omladoztak, a terem rettentően visszhangzott, így aztán a hangok 
kétszeres erővel szóltak, és ismétlődésükkel teljes összevisszaságot okoztak. 
Ennek ellenére egymást követték a szenvedélyes passzázsok, a díszítések, a 
virtuóz részletek, és hatalmas, érthetetlen tuttivá folytak össze. Az egybe zú
gó hangok egyre nagyobb kakofóniát eredményeztek. Végül, a viharos finálé 
alatt, amikor minden hang, minden hangköteg egyszerre szólt, hatása olyan 
volt, mintha egy hatalmas hegylánc semmisült volna meg, hatalmas robaj
jal, és lapult volna össze néhány sziklával és kővel tarkított homoktengerré. 
Valóban nem voltam benne biztos, nem omlik-e fejünkre az épület, olyan 
fülsiketítő volt ennek a concertónak a hangszerelése. Bizonyára elátkozta volna 
néhány konzervatórium, és hát én is úgy éreztem: ez bizony elviselhetetlen.

LXXII

Néhány rövidített balladán és néhány, pár ütemre zsugorított harcias dalon 
kívül a magyarországi cigányoknál figyelemre méltó vokális zenének nyomát 
sem találtam. Kevés a szép női hang. Túlságosan árt nekik a változékony idő
járás, az italozás, elfárasztják őket a táncaik és a közben hallatott kiáltásaik. 
Túlságosan kimerülnek attól, hogy -  mint az amerikai indiánok -  állandóan 
a hátukon cipelik a gyerekeiket. Korán elvesztik hangszínük frissességét, és 
gyakran -  még fiatalon — a hangjukat is. A nyelvükben található diftongu
soktól ráadásul a hangjuk kellemetlenül, gutturálisan szól.

LXXIII

Nem tudták megmondani pontosan, hogy kerültek Moszkvába azok, akik 
ott léptek fel évek óta, szenzációs sikerrel, és még mindig nem szűnt meg 
a produkcióik iránti érdeklődés. Azt sem, hogyan toborozták össze őket. 
Van-e olyan ember, aki járt Moszkvában, és ne emlékeznék e kápráztató 
cigánylányokra? Sokat beszéltek az indiai bajadérokról és táncosnőkről, ero
tikus, részegítő szépségükről; mégis, amikor Párizsba jöttek, senki sem ható
dott meg tőlük. De a cigánylányok büntetlenül nem hagynák el Moszkvát. 
Megörökítették őket az orosz birodalom legelőkelőbb családi archívumai
ban, megörökítették együttesük nevét, pirossal és feketével, mint páratlan 
gyönyörök és páratlan veszteségek okozóit. Az anyák és nevelők szemében
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az iszonyat szimbólumává váltak. Ha ezeket meghallgatjuk, borzalommal 
mesélik el több herceg históriáját, aki néhány nyár alatt felélte velük több 
milliónyi örökségét, ünnepi lakomákon, táncmulatságokon, puncsivászato- 
kon, tivornyákon. Mesélnek bizonyos grófról, aki megölte magát dühében, 
hogy a cigánylányokért való küzdelemben a leggazdagabbakkal nem tudott 
versenyezni. Több fiatal földesúrról, aki mellettük megundorodott az élettől 
és annak minden örömétől. Mesélnek kevésbé fiatalokról és kevésbé gaz
dagokról, akik hatásukra édes kábulatba estek, akár a morfinisták, és azt 
képzelték, hogy megkapták és örökké nézhetik őket, állandóan, és mindet 
egyszerre. Ki tudná felsorolni kevésbé híres, sok-sok további áldozatukat? 
De mindez érthető, ha látjuk ezeket a valóban szép varázslónőket, akiknek 
éneke részegítő — még azokat is megmámorosítja, akiket csábító mozdulataik 
hidegen hagynak.

A magam részéről szkeptikus vagyok a legtöbb divatos, high fashion pro
dukció értékét illetően. Nem voltam tőlük elbűvölve, bár a velük töltött esték 
kevésbé voltak unalmasak, mint azok, amikor elegáns szalonokban végig 
kellett hallgatnom, hogyan búgnak románcokat, vagy egy ifú  tehetséget 
mutattak be. Röviden: a zenéjüket nem találtam hírnevükhöz méltónak, 
legalábbis sokkal kevésbé nívósnak a maguk területén, m int a magyarországi 
cigány virtuózokét a magukén. A moszkvai csoportban csak kevés a férfi, ezek 
is háttérben vannak, kivéve a karmestert, aki dirigál, és mindenkinek betanítja 
a szólamát. Többnyire kénytelen a nők agyába azt valamilyen speciális mne- 
motechnikával bevésni, büntetésszerűen rögzíteni. Karmesteri pálcát nem 
használ, helyette a fiatalok segítik munkájában. Annak a karmesternek, aki 
ottlétemkor betöltötte ezt a funkciót, kiváló ritmusérzéke volt, és jellegzetesen 
cigányos, hatásvadász mozdulatokkal dirigált. Zenekara nagyon jelentéktelen 
volt, hiányzott belőle a hegedű és a cimbalom is. Nyilván csak az éneklés 
kíséretéül szolgált. Előtérben a szépek szépei, a varázslatosan gyönyörű nők 
álltak. Csupa Armida,30 harcias tündér, akiknek lehetetlen megdönteni a 
hatalmát. Mellettük pedig néhány jellegzetesen csúf vénasszony ült, mintegy 
keretbe foglalva őket, hangsúlyozván a szépségüket.

30 Armida — szépséges szaracén boszorkány Torquato Tasso (1544-1595) Geru
salemme liberata (A megszabadított Jeruzsálem) c. eposzából, amely az első keresztes 
háború idején játszódik.
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LXXIV

Sokszor oroszul énekelnek, és egy sereg orosz népdalt ismernek. Akkori egyik 
legjobb produkciójuké sarló című románc, a legismertebb pedig A libapásztor- 
lány éneke volt. Valamennyi kórus refrénnel végződött. Idézek mindkettőből 
néhány versszakot, hogy éreztessem, hogyan keveredik a pasztorális hangulat 
a cigány keserűséggel.

A SARLÓ
„Learatom a nádat nem messze tőle. O! éles sarlóm, ne bánkódj, találok 
lágy füvet neked!

Ne búsulj, szegény szívem; úgy fog csorogni belőled a keserűség, mint 
sarlómról a füvek nedve.

A szép lányok csalfák; ígéreteik, mint a pacsirták; örülnek a tavasznak, és 
elrepülnek...” stb. stb.

A LIBAPÁSZTORLÁNY
„Egy este a szép lány hazafelé tartott a libáival. Fekete szeme volt, kerek arca, 
és így énekelt a libáinak: Tega, tega, tega... stb. stb.

Ne keress engem, te, akit nem szeretek, nem vagy kedves a szívemnek. Mit 
nekem a selyemmel borított termek? Ha a szeretőmmel lehetek, egy rongyos 
sátorban a paradicsomban érzem magam! Tega, tega... stb.

Ha vele vagyok, annyira szeretjük egymást, hogy boldogságunk a világ 
végéig kitart; semmi pénzért nem sírdogálnék egy aranybrokát ágyon. Tega, 
tega...” stb.

Más énekekben is találunk néhány roppant bájos és friss, mély érzelemről 
tanúskodó szakaszt, például:

„Ha a kedvesemmel vagyok, a Nap fényesebben süt, a föld zöldebb, az 
őszből tavasz lesz, a sivatagból pedig földi paradicsom!”

LXXV

A románcaik kezdetben elringatják a lelket. Dallamaik hosszú hangjait hallgat
va az ember úgy érzi, mintha lágyan hintáztatnák egy függőágyban. A kórus 
csupán a második vagy harmadik szakasz alatt lép be erőteljesebben, élénkeb
ben. Addigra a vendégek nagyjából összegyűltek; az estély első néhány hűvös 
perce a múlté, ég a puncs, kékes fénye harmonizál a mennyezetről lelógó sok
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lámpa fényében ragyogó abrosszal. Az asztalkákon elhelyezett gyertyák pis
lákolnak, majd lassanként kialszanak, és ezután már az egész termet csak a 
hatalmas, öblös tálakban imbolygó lángok világítják meg. A férfiak csendben 
isznak, mint mindig, míg csak — az ananász és a citrom illatára — fel nem 
élednek az asszonyok. Miután ők is megkóstolták az italt, hangossá kezd 
válni az orgia. Újra kezdődik a tánc, előbb nagyon finoman, de sokkal sza
badabban. Lassanként az öregek is bemerészkednek a táncolok közé, mikor 
a zene, a táncolok látványa meg a rum eléggé felhevítette őket. Akkor aztán 
határozottabban, energikusabban ropják, mint a fiatalok, és az egész olyan, 
m int egy bufferà inferna?1 Semmi sem állíthatja meg őket, a tempó egyre 
gyorsul, a kórus magasabb hangokon és erősebben vibrálva énekel, olyan 
crescendóban, amely hirtelen meg-megállásokkal, ismétlésekkel, felerősödő 
hangzással, lelassulásaival és váratlan robbanásaival lepi meg az ilyesmihez 
nem szokott hallgatót. Közben a buja hangzásra folytatódnak az ugrós táncok. 
Viharzó, szédületes, egyre gyorsabb, szédületesebb forgások következnek, aztán 
a táncosnők egyetlen csoporttá egyesülnek. így, egymást támogatva, lihegve 
hajtják végre az utolsó körforgást, míg csak kimerültén, a levegőt kapkodva 
földre nem rogynak, mind egyszerre, mint valami mozdulatlan tömeg.

LXXVI

Liszt saját élményei következnek, ezért visszatértem az egyes számhoz.

Az énekesnők, táncosnők és nézők egyaránt lázban égnek. És egy pillanatra arra 
gondol az ember, hogy ezek a buja hatásokkal fűszerezett, különleges élmények 
egész örökségeket emésztenek fel. Nem durván szemérmetlen a produkciójuk, 
amilyenekkel másutt találkozunk, nem is felháborítóan obszcén; ez megint 
más táncosnők specialitása, akikre rendőrök felügyelnek Ezek a cigánylányok 
nem közönséges örömlányok. Szexuális vonzásukban van valami költői elem. 
Soha semmiféle sértő szabadosságot nem tapasztaltam a részükről. Nemcsak 
az érzékekhez, de a képzelethez is szólnak. Csak a távolból lehet róluk álmo
dozni. Mert bár felkínálják, de oda nem adják magukat. Megőrzik fajtájuk 
megvetését, fölényességét, közömbösségét, érdektelenségét. Mindez csak fel- 
forrósítja visszautasított imádóik sóhajait, akik még mohóbban kívánják őket. 
Barbárok, műveletlenek, de árad belőlük egy olyan megmagyarázhatatlan vonz- 31

31 Helyesen bufera infernal -  pokoli szélvész, Dante: Isteni színjáték — Pokol V. 
(Babits Mihály fordítása)
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erő, amely izgatja, szerelemre gerjeszti a férfiakat. Tévedhetetlenül rabul ejti a 
gyengébbeket, a kéjenc dologtalanokat meg kétségbeesésbe kergeti, hogy nem 
elégíthetik ki férfias vágyaikat. Valósággal beleszeretnek ezekbe a lányokba, akik 
képtelenek egy gádzsót szeretni, mert az ő számukra komoly dolog a szerelem. 
Ha feleségül vennének egyet közülük, bizony csak kinevetné az övéivel azt, aki 
naivan rangot adott neki, mintha ettől más emberré vált volna. Zenéjükben 
azonban csak halványan van jelen az a cigány érzés, amelytől nem tudnak sza
badulni. De nagyon megrontotta ezt a zenét, hogy olyan szorosan kapcsolódik 
az európai muzsikához. Ami eredetiségéből megmaradt, az a jellegzetes ritmus, 
ebben még mutatkoznak nyomai az eredeti, őrült energiának. Itt-ott, de csak 
elvétve, felbukkannak még benne bizonyos érdekes modulációk, fordulatok is. 
Szinte párizsiasan ragyogó termekben lépnek fel, melyekben karmazsinszínű, 
csodálatosan párnázott, arany bojtokkal ékesített, bársony heverőkön orosz 
bojárok hevernek; százkarú, jégcsapot formázó csillárok világítanak, a padlót 
a legdrágább perzsaszőnyegek borítják. Közben válogatott ínyencségeket szol
gálnak fel gyönyörű címerekkel díszített tálakon, és a legfinomabb, mámorító 
borokat. De mi inkább konyakot ittunk, és melegházban nevelt, egzotikus 
növényeket ettünk hozzá. Mindezt mesterségesnek, erőltetettnek, természet- 
ellenesnek találtam. Igencsak távol volt azoktól a cigány élményektől, attól a 
jellegzetes cigány hangulattól, amelyet a Duna és a Tisza mentén élvezhettem. 
Mégis meg akartam látogatni e híres cigánylányokat, azt képzelve, hogy rám 
is hat majd égő fekete pillantásuk varázsa. Valóban, volt mit álmodni ezekről 
a hurikról, ha egyszer megtapasztaltuk e karcsú derekak, kihívó pillantások 
és kacéran, de megvetéssel mutogatott formás lábak vonzerejét. Érdekes volt a 
találkozás ezekkel a sokakat romlásba döntő orosz cigánylányokkal, akik felkí
nálkoznak, de elzárkóznak, primitív voltukban is rafinált módon kacérkodnak.

LXXVII

A hercegné először Kijevben hallotta Lisztet zongorázni, 1847-ben. A következő 
fejezetekben a számára kedves városnak és környékének szinte útikönyvszerű leírása 

következik, Liszt Ferenctől teljesen függetlenül.

Kijev, ez a bizánci jellegű város szolgál legszebb keretül a vándorcigányok
nak. Ügy terül el a dombon, m int egy nő, aki puha párnákra könyökölve, 
lustán figyeli a lábainál folyó széles Dnyeper folyót. Csak el kell képzel
nünk a Szent Zsófia-templom alacsony és domború kupoláit, fűzöld, csil
lagokkal teleszórt padlózatát és arany, a Napnál is ragyogóbb gömbjeit,
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amelyek fénye valósággal természetfölötti jelenségként tárul elénk. El kell 
képzelnünk a különféle magasságú dómok hatalmas csoportját, amelyek 
szimmetrikusan, gigantikus virágszirmokként veszik körbe a katedrálist, 
a Lavrát. A rengeteg kisebb-nagyobb torony mindegyikét bizánci stílusú 
kupola fedi. Olyanok, mint a pipacsok a szent város, az orosz egyház met
ropoliszának háromszáz templomának csúcsán. A Szent Vaszilij szerzetesei 
(ez az egyetlen görög szerzetesrend) annyian vannak, hogy lépten-nyomon 
szembe jönnek, a nap minden szakában, és minden irányból, nagy szemű 
rózsafüzéreikkel, összekulcsolt kézzel, átható és ravasz pillantással, hosszú, 
fekete ruhájukban, fejükön kerek, sötét fátyollal díszített tiarájukkal: ez 
a perzsiai eredetű püspöksüveg emléke, változata. M agunk elé kell idéz
nünk a sok-sok felvonuló zarándokot; ezek közt férfiak, nők, gyerekek is 
vannak; áthatolhatatlan tömegként csoportosulnak a templomkapuk, így 
a Szent Barbara bejáratai körül (e szent ereklyéit a római katolikusok is 
látogatják, minthogy az egyház kettészakadása előtt élt). Mások a Lavrába 
igyekeznek: itt vannak a híres katakombák, amelyekről azt beszélik, hogy 
még a Dnyeper medre alá is kiterjednek, és a folyó túlsó partján bukkan
nak fel ismét. Itt ezerszámra láthatók a szentek csontvázai, a népimádat 
beszennyezte, értékes szövetekbe csomagolva. De sok a látogatója a Szent 
András-templomnak is: ez finom szerkezetű, apró épület, a reneszánsz stí
lus ékessége, hatalmas sziklán helyezkedik el, akár egy sas, amely figyeli a 
nagy folyót, azokat a kincseket nézegeti, amelyek a kozákok hite szerint a 
folyó mélyén pihennek. El kell képzelnünk, ismétlem, a rengeteg mezítlábas 
zarándokot, vándorbottal a kezükben, akik belefogytak a szigorú böjtbe a 
hosszú gyalogút folyamán -  mégis boldogok, hogy annyi áldott gyönyörű
séget láthatnak. Közben gyakran elájulnak, részint a fáradtságtól, részint a 
bódító illatoktól, amelyekkel a görögkeleti kultusz sűrűn él. Gondoljunk 
Kijev harangjainak átható zúgására, amely mintegy zenei zászlóként vonja 
be a várost. Az ima óráiban úgy fodrozódik a hang, m intha a szél fújná 
ezt a zászlót. Gondoljunk az utcákra, amelyeken hatalmas fák választják 
el egymástól a házakat. M ögöttük a meglepett utazó hol elegáns, modern 
szerkezetű épületeket lát, hol szürkére mázolt lécekből tákolt, ócska, ember 
nagyságú, fatető fedte viskókat, m int Konstantinápolyban. Ne feledkezzünk 
meg a jegenyefák függönyéről sem, ezek természetes lugasként választják 
szét az egyes negyedeket. M ásutt obeliszkekként díszítik azokat a tereket, 
amelyeken a cserkeszek kis boltjai állnak. Itt látni a legszebb férfiakat, akik 
csúcsos süveget viselnek, selyeminget, kasmírövet, amelyből nem hiányozhat
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a kereszt markolattá, acéllal bevont ezüst tőr. Az orosz kereskedők üzletei 
délen, a Padol városrészben találhatók. Hosszú, kék kaftánt viselnek, amely 
komoly külsőt kölcsönöz nekik. Vidám arcukat nagy szakáll keretezi, haju
kat a homlokukon szimmetrikusra vágják. Az üzletekben nagy a választék a 
legújabb pétervári divatnak megfelelő ruhákból, a legmodernebb regények
ből és a legújabb keringőkből. Fel kell idéznünk mind e heterogén dolgok 
összességét, a gazdag és zavaros elemeknek ezt az összevisszaságát, amely 
keletről érkezett nyugatra; a görög és az orosz birodalmi szokásoknak ezt 
a keverékét. A francia és angol ízlést képviselő import áruk hatása mind 
a ruházkodásban, mind a hintókon meglátszik, de az erkölcsökben és az 
arisztokrácia társalgásában is jelen van. M agunk elé kell idéznünk ennek a 
háborús emlékekben, győzelmekben, vallási szokásokban gazdag, jómódú, 
hervadt, mégis takaros városnak heterogén, mégis ünnepélyes nagyvona
lúságát. Gondolatban látnunk kell Kijevet, az arany kapuiról híres, ősi, de 
ma már lesüllyedt, nem szép, de sok régi emlékeket őrző, vidám várost. 
A fekvése gyönyörű, növényzete pompás. Klímája szélsőséges; a tél rideg 
szépségű, a tavasz illatokkal terhes, áttetsző levegőjű, szinte délies. El kell 
képzelnünk a várost jellemző élénk kontrasztokat, ahol helyenként virágzik 
a természet, másutt sivatagi a táj. Lakossága félig vad és tudatlan, babonás, 
de tele van elfojtott bánattal és rejtett energiával; m indig lázadásra kész 
rabszolga — csak így érthető, hogy egy mindenütt idegen faj nem tetszik a 
lakosság között idegennek.

LXXVIII

Oroszországnak ebben az ősi vallási fővárosában keresztelték első uralko
dóit, széles folyója ettől szentté vált. De minthogy olyan változatos, a többi 
várostól annyira eltérő látványt nyújt, nem tűnnek fel a benne állandóan 
otthonosan, gondtalanul sétáló, amuletteket kínáló és minden ablakból ko
pejkákat kolduló cigányok. Nem is volt olyan korszak, amelyben eltűnt volna 
utcáiról ez a nomád népség. Kijev nappal állandóan tele van velük, éjjel tilos 
kijárniuk. Ilyenkor visszahúzódnak meglehetően nagy táborukba, amelyet a 
tovább vándorló csapatok mindig ráhagyományoznak a következőre, és így 
állandóan használatban van. Nincs messze a várostól, romantikus környe
zetben terül el, s itt jól érvényesülnek a színes, háromszögletű sátrak. Tábor
tüzeik alkonyatkor a távolból olyanok, m int a hatalmas szentjánosbogarak, 
Az elegáns közönség sétáinak kedvelt célpontja ez. A cigányok megszokták,
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és kicsit zaklatják a látogatókat, számukra fontos alamizsnáért. Egyébként 
közömbösen fogadják a sétálókat, legfeljebb néhány olyan purdé vagy beteg 
asszony nyújtja segélykérő kezét, akik messzebbre nem tudnak elmenni.

Majd mindig találkozunk cigányokkal a nagy folyó elhagyott, elhanyagolt 
partján. Valamilyen rejtélyes módon kedvelik ezt a vidéket: mozdulatlanul 
figyelik a szemben levő, homokos és lapos partot, amely tökéletes ellentéte a 
gazdag vegetációjú, lombos, innenső partnak. Itt emelkedik a Pecserszk nevű 
domb, ezen nyugszik a város magasabban fekvő része. Ez az előkelő kerület, 
itt laknak a hivatalnokok és azok a családok, amelyek egész évben Kijevben 
tartózkodnak. Itt található a nagy és szép közpark is, amelynek a Dnyeper 
felé lejtő része megműveletlen -  hepehupás talaján vad gyümölcsfák nőnek, 
köztük pedig halászok nyári kunyhói húzódnak meg. A monda szerint errefelé 
lakoznak a vízi tündérek (ruszalkák),32 akik a szép, egyedül odamerészkedő 
fiatalembereknek azokról a dicsőséges időkről mesélnek, amikor itt hajóra 
szálltak a Konstantinápoly bevételére készülő kozákok. Mesélnek a nagy, 
Európa-szerte híres Mazeppáról33 is, meg arról, hogy itt lakott Wernyhora 
bárd,34 Ukrajna Nostradamusa,35 akinek arra vonatkozó jóslatai még m in
dig keringenek, hogy egyszer majd véget ér népének alávetettsége. Ezek a 
történetek ébren tartják az emberekben a nagyurak gyűlöletét, de arról is 
szólnak, hogyan veszik el a csábos tündérek a férfiak kedvét a házasságtól.

O tt, a parton, sziklaodúba bújva vagy a vad bokrok közé rejtőzve találunk 
néha egy-egy cigány párt, amint a földön, összegörnyedve, állukat a térdü
kön nyugtatva, kéz a kézben ülnek, úgy figyelik a csernyigovi kormányzóság 
sárgás, szomorú partját — álmodozó, megmagyarázhatatlan szomorúsággal.

32 Ez a Ruszalka-monda különbözik a sok helyütt élő Loreley-legendától.
33 Ivan Sztyepanovics Mazepa, 1644-1709, ukrán nemesember, sötét intrikus, 

többszörös áruló volt. Egy megcsalt férj ruhátlanul lóra kötöztette, amely összerogyá- 
sig a földön hurcolta. Voltaire találta ki azt a legendát, amely Byron és Victor Hugo 
költészetében tovább élt, és mint a meghurcolt, de a porból királyként felemelkedő hőst 
ábrázolta, mintegy a lángész sorsáról szóló példabeszédként. Liszt is ennek szellemében 
zenésítette meg, mint szimfonikus költeményt, és mint Transzcendens etűdöt.

34 Wernyhora bárd — 18. századi kozák legendás alak.
35 Michel de Nostredame — másképpen Nostradamus —, 1503-1566., IX. Károly 

udvari orvosa, asztrológus, jós.
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LX X IX

A dúsgazdag hercegnének (a 2. világháború idején ott megölt magyar zsidók miatt fájó 
emlékeket idéző) Kamenyeck-Podolszkban voltak óriási birtokai. Nála vendégeskedett Liszt. 

Visszatérek az egyes számhoz, mert ezen az ünnepségen Liszt is jelen volt.

Podóliában részt vehettem egy ünnepségen, s itt találkoztam néhány cigány
nyal, akik külsejükben hasonlítottak magyar testvéreikhez. Október volt, a 
nap még ragyogott, sugarai meleg fényt árasztottak. Óriási bankettet adott a 
vidék különféle vidékein lakó, nagyszámú parasztjának tiszteletére a földes
úrnő, és megajándékozta őket egy évi adójukkal. A fiatalok jókedvűen járták 
a kozák táncot, ezek emlékeztettek a magyar táncokra. A zenekar egy óriási 
tölgyfa alatt, szekereken muzsikált, a kifogott ökrök a közelben legeltek. Két 
szlachcic (nemesember) húzta a hegedűt, két cigány közt. A táncok szüneté
ben egy vak ukrán paraszt saját lantkíséretével néhány balladát énekelt Szent 
Miklós tiszteletére, és egy Szűz Máriának szóló himnuszt, köveket lágyítóan 
bús, monoton orrhangon. A cigányok dobon, balalajkán játszottak, utóbbi a 
magyarok cimbalmát helyettesítette. Dalaik és táncaik -  melyeket szumkinak 
és trepakinak neveztek -  élénkek, páros ritmusúak voltak, és nagyon egysze
rűek. A helyszínen Hmelnickij hajdani erődítményeinek romjai látszottak. 
Ö  a kozákok arrogáns atamánja volt, aki kedve szerint állt át egyik oldalról 
a másikra, és ennek megfelelően jelölte ki Lengyel- és Oroszország határát.

O tt láttam életem egyik legszebb, olajbarna bőrű cigánylányát. Vágyakozó 
szemei kékes zománcban úsztak, haja úgy tapadt a nyakához, mint valami 
fekete tollazat. Emlékszem rá, milyen szenvedélyes, költői nyelven jósolt. 
Agriffina néven ismerték. Alakja merev, majdhogynem szigorú volt, mosolya 
vigasztalhatatlanul keserű. Amikor ajkát -  valami kellemetlen fertőzés miatt 
— összeszorította, s halkan felemelkedett, hatalmasnak tetszett. Pillantása 
hideg volt, úgy nézett rám, teljes magasságában, mint valami idomított kí
gyó. De tudott, magát egyszerűnek és bájosnak tettetve, hallgatni is. Ilyen
kor lehajtotta a fejét, félig megvetően, félig provokálóan, és közben a szeme 
bizonytalanul, szórakozottan járt ide-oda, mintha a levegőben szellemeket 
látna. A feje köré csavart piros kendő hasonlóvá tette egy antik papnőhöz, 
akárcsak a fehér ing, amely időnként szétnyílt a keblén, valamint a testét 
fedő, barna burka (ujj nélküli kabátszerűség). Különleges dolgokat jósolt 
a népünnepély vendégeinek. Beszélt egyebek közt a korszellemről, és arról, 
hogy „a jövő hatalmas zsilipeket nyit majd meg”. Vajon csupán véletlen,
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hogy a politikai események igazolták ezt a próféciát? Feszült idegállapotban 
m ondott szavai villámként hatottak. Ilyenkor szinte apokaliptikus jelen
ségnek tetszett. Ügy közeledett felém, mint egy szibilla, biztos léptekkel, és 
Szibillaként is fogadtam őt.

LXXX

Ez a fejezet ismét a hercegné útikalauzszerű leírása, semmi köze Liszthez.

Kis-Oroszországban a cigányokra átragadt a helyi ukrán jobbágyok mélységes 
szomorúsága: ez reménytelenségükben, büszkeségük elvesztésében nyilvánul 
meg. Hangjuk szomorúan cseng, olyan vontatott a nyelvjárásuk, akár egy 
gyászbeszéd. Az énekük is ilyen keserű. Tökéletes, szívből jövő rezignációjuk 
egyik legmegindítóbb jele, hogy minden tulajdonukat lekicsinyítik, mintegy 
elértéktelenítve azt, nehogy mohó uraik rátegyék a kezüket. így kis kunyhójuk
nak,földecskéjüknek mondják, amijük van stb. A nők ezt a kicsinyítést még a 
férfiakra is kiterjesztik, mintha az ő erejük védelmezné azoknak gyengeségét. 
Gyengéd kifejezéseikben minden szeretetet kifejező szó, név elé odateszik 
a szegény jelzőt, így fejezik ki sajnálatukat, együttérzésüket. Szerelmüket, 
gyermeküket szegény kicsi szívemnek mondják, szegény drágámnak, szegény 
galambocskámnak, szegény kis sólymocskámnak stb. stb.

E vidék cigányai még az oroszoknál is melankolikusabbak. Sajnálkozó 
beceneveik allegorikus figurákra is utalnak, m int minden keleti eredetű 
népnél. M intha ők maguk nem eleget szenvednének, amire elég sok okuk 
van, mindig készek átérezni azoknak a népeknek a bánatát is, amelyeknek 
a kenyerét eszik. Ez hálájuk egyetlen kifejezése — felesleges és költői, mint 
maga a cigányság.

LXXXI

A hercegné ismét Liszt élményeit fogalmazza meg, azokról a helyekről 
és zenélési módokról beszél, amelyeket a muzsikus tapasztalt.

Bukarestben és lakiban több cigányzenész-együttessel is megismertettek. 
Ezek abban az értelemben voltak virtuózok, mint a magyarországiak. Úgy 
tapasztaltam, hogy ők is tehetséges zenészek. Dallamaik nagyon boldogok, 
össze is szedtem belőlük egy érdekes gyűjteményt azon a néhány nagyon 
kellemes estén, amelyet a társaságukban töltöttem. Jellegükben, árnyalataik
ban erősen különböznek a magyarországi cigány együttesektől. Szellemük
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Moldáviát, Erdélyt tükrözi, például abban, hogy állandóan orgonapontszerű 
basszus szól a tonikán, és ezzel meghatározza a harmóniát. Néha kellemetlenül 
hozzáadott hangnak tetszik. Legtöbb daluk, dallamuk talpalávaló. De itt a 
prímás vonója alatt a dallamok nem térnek el eredeti funkciójuktól, mint 
minálunk, nem alakulnak át a virtuóz hegedűs fantáziájának, improvizációs 
szeszélyeinek földtől elrugaszkodott, kápráztató mutatványaivá, ezek ismétel
getéseivé. Itt a prímás játéka sokkal egyszerűbb, sokkal kevésbé felcicomázott, 
kevésbé vehemens. Általában ezek a Duna menti vendégzenészek kevésbé 
feszülten, lazábban játszanak, ezzel is alkalmazkodva az ott lakó nép szoká
saihoz. Lassabban mozognak és beszélnek, stílusuk nyugodtabb, kevesebbet 
gesztikulálnak, tekintetük kevésbé átható, mosolyuk szívélyesebb. Részint 
öltözködésükben is alkalmazkodtak az ott lakó népek viseletéhez: muzul
m án méltósággal vonulnak a bojárok hosszú ruháiban. Kevésbé ismerik, 
vagy ügyesen leplezik azt a bennük égő, őrült, magával ragadó tüzet, azt a 
görcsös vidámságot, amely magyarországi testvéreik mulatságait jellemzi. 
Az ő művészi kacérságuk inkább lassú vonaglásban vagy végtagjaik könnyed 
rázogatásában nyilvánul meg, s ebben a háremhölgyek táncához hasonlít. 
Hogy megértsük, művészetük a magyarországi cigány együttesek játékával 
összehasonlítva mennyire erőtlen és jellegtelen, elég megemlítenem, hogy a 
hangszer együttes főszereplője a furulya! Sokat használják a több, felül lyu
kas farudacskából összeillesztett ajaksípot, amely ahhoz hasonlít, amit az 
antikvitás Pán isten találmányának tartott. Ennek lágy hangjai valami kis 
izgalmat keltenek az együttesben. Fontos hangszer a -  cimbalmot helyette
sítő -  mandolinféleség is, amely sajátos hangzásával hozzájárul a harmóniák 
meglágyításához.

LXXXII

M indig is vonzott a cigányzene eredetisége, merészsége, ezért utazásaim 
folyamán m indenütt érdeklődtem a cigány művészek iránt. M inthogy 
szétszóródva élnek, számos országban, majdnem m indenütt találkoztam 
velük. Ezeknek a találkozóknak az elbeszélése biztos nem  lenne unal
mas, mert a látványuk, a táncaik, a zenélésük eleve nagyon színes. De 
Spanyolországban a véletlenre voltam utalva, és nem tudtam  róluk pon
tos képet alkotni. Ügy tetszett, hogy itt is kultiválják a zenét, és nem is 
rosszul. De csak néhány, szétszórtan található, töredékes dallamuk van, 
amelyet rossz gitáron kísérnek, és előadásukban semmiféle eredetiség nincs.
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Akkor nyújtják a legszebb látványt, amikor az est leszálltakor festői tá
jakon vándorolnak: törött oszlopok, mór ciprusok között Granadában, 
a kereszténnyé alakított mecsetek környékén Cordovában vagy a Sierra 
M orena hegyszorosaiban.

Összefoglalva, felületesen szemlélve, csak igen csekély különbségeket 
találni az Európában szétszóródott törzsek között. Bárhol tartózkodnak 
e zarándokok, akik sehová sem kötődnek, hűek m aradnak önmagukhoz, 
és lényegében azonosak is, legfeljebb árnyalatnyi különbségekkel. Kül
ső körülményeik, merész életük anyagi feltételei kissé különböznek, az 
őket átmenetileg befogadó ország szokásainak megfelelően. Szegénységük 
azonban m indenütt többé-kevésbé demoralizáló. Attól függően képe
sek kifejezésre juttatni legnemesebb érzelmeiket a veszedelmes hatások 
közepette, hogy nyílik-e rá alkalm uk vagy sem. D e figyelemre méltó 
különbségeket az egymástól legtávolabbi, egymást nem ismerő törzsek 
között nem észleltem.

LXXXIII

Láttam, milyen frappáns jelenség a cigány típus a regényben, és milyen erőteljes 
szereplője lehet a drámának. Észrevettem, hogy milyen erőteljesen beszivárgott 
a cigány érzelemvilága, kortárs irodalmi mozgalom legjavát képviselő művekbe. 
Sikerült behatolnom a cigány művészet leikébe, amikor legjobb zenei előadói
kat hallgattam. Összehasonlítottam különféle megnyilvánulásaikat, azoknak 
formai eltéréseit, amelyeket formájukban meghatároztak ugyan a különféle 
helyszínek, de eredeti ihletük mindenütt közös. Sok munkával elsajátítottam 
ezt a művészetet, és megkíséreltem, hogy újra egyesítsem, összehangoljam 
szétszórt töredékeit, és aztán átültessem ezt a vadon tenyésző művészetet 
egy termékenyebb talajba, a közösség művészetévé alakítsam. Ezután arra 
gondoltam, nem lehetne-e egy tehetséges cigány művészt megajándékozni 
mindazzal, amivel a tanulás kiszélesítené a tehetségét. Hogy egy ilyen eg
zotikus lény, akit gondoznék, tanítanék, nem fejlődhetne-e hatalmasat a 
civilizáció légkörében. Hogy ha beléoltanám az öntudatos gondolkodást, 
egy ilyen barbárnak nem lehetne-e „megfésülni” a tudását, megformálni 
megműveletlen tehetségét, hogy nem győzhető-e le veleszületett vadsága, 
ha állandóan szeretettel venném körül?
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L X X X IV

Egy időben, amikor újra Párizsban tartózkodtam, és egyáltalán nem gondol
tam többé mindazokra a cigányokra, akikkel találkoztam, akiknek játékát 
hallgattam, akiket ismertem, akikről álmodtam, egy szép napon beállított 
hozzám Teleki Sándor gróf.36 Vele volt egy tizenkét éves forma, huszármel
lényt, kicifrázott varrású nadrágot viselő fiú, napsütötte bőrű, kócos hajú, 
merész tekintetű. Olyan pimaszul viselkedett, mintha csak a Föld nagy ki
rályainak egyike lenne. A kezében hegedűt tartott. „Tessék”, mondta a gróf, 
és vállánál fogva felém tolta, „hoztam neked egy ajándékot.” Ugyancsak 
elképedtek a vendégeim, e — francia szokásoktól teljesen idegen -  különös 
epizód láttán. Thalberg úr,37 egyik vendégem, nem győzött kérdezősködni, 
mi a csudát szándékozom kezdeni ezzel a különös ajándékkal. Magam nem 
kevésbé lepődtem meg, mert már rég nem gondoltam arra a Magyarországon 
gyakran hangoztatott kívánságomra, hogy szeretnék találni egy tehetséges 
hegedűs cigány fiút, aki még fogékony lenne a szakmai képzésre. Mégis 
könnyen, azonnal kitaláltam, miről van szó, amint megláttam ezt a kis sá
padt, ideges gyereket. Koraérett volt, mogorva és szemtelen. Ez csakis egy 
kis hazámfia cigánygyerek lehetett, akivel a gróf kedveskedni kívánt nekem. 
Valóban, Teleki gróf volt olyan figyelmes, amikor velem együtt elhagyta 
hazánkat, hogy parasztjainak meghagyta: ha találnak egy ilyen, igényeim
nek megfelelő gyerkőcöt, amilyet magam hiába kerestem Magyarországon, 
azonnal küldjék el nekem, egyenesen Párizsba. Hamarosan rábukkantak 
a birtokán, megvásárolták szüleitől ezt a ravasz kis teremtményt, és Teleki 
most, kívánságomra, kedves, baráti ajándékként magával hozta.

36 Gróf széki Teleki Sándor (1821-1892), aki Garibaldi seregében is harcolt, és 
akinek kohói birtokán Pefőfi a mézesheteit töltötte, valószínűleg Berlinben ismerke
dett meg Liszttel. Párbajozott is érte. Oroszországi koncertkörútjára is elkísérte, és 
egyik kedves magyar barátja maradt a művésznek.

37 Sigismund Thalberg (1812-1891), Genf mellett született zongoravirtuóz egy 
időben Liszt legnagyobb riválisa volt Párizsban. Cristina Beigioioso hercegnő (szül. 
Trivulzio, 1808-1871), Liszt kedves barátnője lakásán versenyt is rendezett a két mű
vésznek.
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LX X X V

A gyermeket kezdetben magamnál tartottam , és örültem, hogy ebben a 
számára tökéletesen idegen környezetben milyen hamar javul a kedélye és 
fejlődnek az ösztönei. A kis ember roppant dölyfös volt, és ez megnyilatko
zott minden formában, hiúságában, naiv és gyerekes kívánságaiban, cse
lekedeteiben. Torkosságból lopott, minden nőt meg akart ölelni, összetört 
volna minden szerkezetet, amelyet nem ismert -  csupa, Párizsban szokatlan 
rosszalkodásfajta, de részéről természetes volt. Úgy látszott, ezekből magától 
kigyógyul, de nem így történt. Mert ha az egyik csínyt nem követte is el, 
követett el helyette másikat. Josy38 hamarosan kis oroszlánná változott ba
rátaink körében, akik szépen fizettek házi hangversenyeiért. Minthogy így 
szert tett valamennyi pénzre, azonnal rájött, hogyan herdálja el a legnagyobb 
közömbösséggel és fesztelenséggel. Legfontosabbnak az elegáns öltözködést 
tartotta. Elmondhatatlanul hiú volt, szinte affektáltan kényeskedő. Bővé
ben volt a szép sétapálcáknak, nyakkendőtűknek és láncoknak. Semelyik 
nyakkendő és mellény nem volt neki elég feltűnő. Egyik borbély sem tudta 
kellően, elég gyengéden kibodorítani a haját. Adonisznak képzelte magát. 
De volt valami, ami belerontott összes élvezetébe: a bőrszíne, mely barna 
volt és sárga, ha összehasonlította másokéval. Azt remélte, eltüntetheti, ha 
ugyanazt a szappant és ugyanazokat az illatszereket használja, mint mások, 
így tömegével vásárolta ezeket. A legjobban ellátott üzleteket látogatta, azt 
remélve, hogy ott megkaphatja a céljának leginkább megfelelőnek vélt szere
ket. Ilyenkor ötfrankosokat tett ki a pultra, és nagyúrként, sohasem fogadta 
el a visszajárót.

LXXXVI

Hamarosan, úgy megjátszotta a dandy artiste-ex. barátaink körében, hogy 
lehetetlenné vált a felügyelete. így tehát, mielőtt spanyolországi turnémra 
indultam, rábíztam barátomra, M. Massart-ra,39 a Conservatoire professzo
rára, aki megígérte, hogy komolyan fog dolgozni a fiú meglepő tehetségről 
árulkodó képességeinek fejlesztésén. Egy intézetben helyeztem el, amelynek 
igazgatóját a gyermek értelmének és érzelmeinek finomítására kértem. M ár

38 Sárai József volt a gyerek neve.
39 Lambert Massart (1811—1892), Liszt közeli barátja.

118



kezdettől kételkedtem benne, hogy sikerül adoptálásra alkalmassá nevelni -  és 
az útközben róla kapott hírek csak egyre inkább igazolták kétségeimet. A ze
nén kívül egyszerűen lehetetlen volt bármi más tanulnivalóra rákényszeríteni. 
A legmélyebben megvetette mindazt, amit nem tudott, és — bár bevallani 
nem merte — lelke mélyén meg volt róla győződve, hogy különb mindannál, 
ami körülveszi. Semmi sem érdekelte, és mint igazi vadember, fontosnak csak 
a saját szórakozását tartotta, meg a hegedűjét, a saját muzsikáját.

Amikor Teleki gróf nekem ajándékozta, magyar-cigány ruhába volt öltöz
tetve, a hegedűje pedig nagyon primitív: jól-rosszul összeragasztott darabokból 
volt összetákolva. Húrjai inkább akasztásra tetszettek alkalmasnak, mint 
gyönyörködtetésre. Mégis abszolút biztonsággal és kiapadhatatlan ihlettel 
adta elő rajta a leghatásosabb frisseket. Nem a könnyedség volt a hibája. 
Képes volt órák hosszat improvizálni, és — ha kedve ellenére is — beleszőni 
néhány nálunk hallott dallamot, bár ezeket többnyire butáknak, rosszul 
hangzóaknak ítélte. Végül mégis megtetszett neki egy, néha nálam zongorán 
hallott dallam, és erre rögtönzött is, nagy örömet okozván a közönségnek. 
Olyan pimasz módon dolgozta fel, hogy minden alkalommal derültséget 
keltett és nagy sikert aratott. De amikor tanulni kellett volna, arra annyira 
képtelen volt, hogy ilyenkor a legrosszabb lurkók leggonoszabb csínyjeit is 
felülmúlta. Semmi sem volt képes eltéríteni attól a meggyőződésétől, hogy 
amit ő csinál, az százszor különb mindannál, amire tanítani akarják, sem 
pedig attól, hogy ő barbár erőszak áldozata, ahányszor csak figyelmeztette 
hibáira a tanára.

LXXXVII

Hamarosan híreket kaptam róla, hogy Josy növekszik, de meg nem változik, 
semmit sem fejlődik, és hogy lehetetlen őt erre rábírni. Kicsit elfogult voltam 
iránta, de fentieket megerősítette a gyerek néhány, saját kezűleg, össze-vissza 
sorokba hányt krix-kraxa, keleti származását megerősítő levele. Mielőbb 
találkozni akartam vele, ezért Strasbourgba rendeltem. Mire odaértem, el 
is feledkeztem róla, hogy ott fog várni. Ám ahogy megérkeztem, egyszer 
csak azt éreztem, hogy egy ismeretlen hátulról erőteljesen megmarkol, és 
majd megfojt az ölelésével. Beletellett egy kis időbe, míg rájöttem: hisz ez 
a kis cigánygyerek, a sztyeppék ifjú vadembere, aki időközben magas, szép 
fiatalemberré vált, és a legújabb párizsi divat szerint öltözködött. De görbe 
orra, ázsiai metszésű szeme, sötét bőre, amely ellenállt Franciaország minden
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illat- és kozmetikai szerének -  a régi maradt. Nem változott az értelme sem. 
Amikor meglepetésemben azt kiáltottam: „Nahát, igazi úriembernek nézel 
ki!” -  egy spanyol lovag lefegyverző modorában így válaszolt: „Mert az is 
vagyok.” Új ruhájában is ünnepélyesen beszélt és gesztikulált. Ham ar elvesz
tettem minden illúziómat, hogy ezt az öntörvényű teremtést beilleszthetem 
a társadalom keretei közé, és meghatározott pályára állíthatom.

LXXXVIII

Aki nagyon vágyik a sikerre, csak lassan veszíti el a reményt. Azt képzeltem, 
hogy egy más, számára otthonosabb, füves-fás környezetben talán könnyebben 
lesz nevelhető. így hát Németországban helyeztem el, a Fekete-erdő szélén, s itt 
egy kiváló muzsikus, Stern úr gondjaira bíztam, aki pillanatnyilag Őfensége, 
Hohenzollern herceg löwenbergi zenekarának tagja.40 Nála jobb kezekbe, egész
ségesebb környezetbe nem kerülhetett. Ezt találtam az utolsó lehetőségnek.

Ügy hittem, hogy ha ismét a természet közelében él, távol a nagyváros 
ártalmaitól, amely azzal fenyegette, hogy alapjában kevéssé erkölcsös termé
szetét még nagyobb kísértéseknek teszi ki -  talán lehetővé válik, hogy mégis 
csak legyen belőle valaki.

LXXXIX

Valamivel később egyszer Bécsben voltam. Azt mesélték, hogy új, virtuóz 
cigány együttes érkezett. Egy este néhány barátommal elmentünk a Zeisig 
fogadóba, hogy megtudjuk, érdemes-e őket többször meghallgatni. Egyikünk 
sem gondolt rá, hogy ismerőst talál köztük. így hát mindenki meglepődött, 
amikor beléptünkkor roppant izgatottak lettek. Egyszer csak egy erős fiatal 
fickó kivált a bandából, térdre borult előttem, és szenvedélyesen átkarolta 
a térdemet. Egy pillanat alatt az egész banda körülvett bennünket, engem 
elhalmozott kézcsókjaival, köszönetekkel, amelyekből nem értettem semmit. 
Nagy nehezen kivettük a hangzavarból, hogy a legelső fickó, aki térdre bo
rult előttem, miközben azt kiáltotta: Éljen, éljen Liszt!, Josy fivére volt, aki 
már érdeklődött utánam, és meghatotta, hogyan gondoskodtam a szegény, 
eladott gyermekről. Hangosan felzokogott, amint felsorolta, mi minden jót

40 A Stern úrnak szóló, francia nyelvű levelet a Staatsbibliothek zu Berlinben meg
találtam, és közre is adtam a Studia Musicologica 2012., 410. oldalán, 22. számon.
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tettem vele. Meghatottsága mégsem akadályozta meg, hogy azonnal, bár kissé 
félénken, kifejezze azt az óhaját, hogy viszontláthassa, sőt, visszakaphassa 
fivérét. Mivel újabb tanárától sem kaptam jobb információkat Josyról, és már 
nem reménykedtem benne, hogy valaha is gondolkodó művésszé neveljék, 
nem akartam erőszakot tenni egy olyan teremtésen, aki nem viselte el a mi 
társadalmunk hőfokát, lelkiismeret-furdalásom volt, amiért erőszakot teszek 
ezen a lázadó gyereken, és még a népétől is elválasztom. N em  mondhattam, 
hogy ebben az európai, magát kereszténynek valló világban boldogabb lesz, 
mint a természet közelében, a szabadság légkörében. Pedig, ha itt marad, 
idővel talán érzéketlenné válik természetes környezete iránt.

így hát iderendeltem Bécsbe, hogy csatlakozhassék az övéihez, ha ez a kí
vánsága. Amikor viszontlátta őket, határtalanul megörült, majd eszét vesztette 
a boldogságtól. Bár hiúságból az övéitől különböző bőrszínt kívánt, most 
kiderült, hogy nem tagadta meg a fajtáját. Alighogy megint együtt voltak, 
Josy és a banda eltűnt a városból, hogy hazavigyék az elveszett gyermeket az 
apjához, és megmutassák a családnak. Josy még visszatért, elviselhetetlenebb 
volt, mint valaha, és legnagyobb hálája kifejezése közben engedélyt kért, hogy 
örökre hazamehessen. így hát elváltunk, miután megtöltöttem a pénztárcáját. 
A végső elválás előtt még hatalmas orgiát rendezett a pajtásainak, majd sor 
került az általam rendezett ünnepi búcsúztatásra.

Nem tudom, mi lett ebből a taníthatatlan tanítványból a továbbiakban.41 
Vajon viszontlátom-e egyszer, valamilyen erdőszélen, kezében a hegedűvel, 
amint éppen alszik vagy pipál?42

41 Józsi nem tűnt el teljesen Liszt életéből. 1863. november 11-én írta Liszt Franz 
Brendelnek, mennyire örül, hogy a lap (Neue Zeitschrift für Musik) boroszlói tudó
sítója jót írt „ex-kamara virtuózomról Josyról”, valamint a saját, sokat szidott köny
véről, és elküldi neki arcképét, annak helyébe, amit a kritikus Józsinak adott. [In La 
Mara (Marie Lipsius) szerk.: Franz Liszt’s Briefe,. Band Vili. N r 24. Leipzig, Breit
kopf & Härtel, 1893]

42 Cornelius német fordításának 148—149. lapján található Sárai Józsi 1859. de
cember 30-án, Debrecenben kelt, Lisztnek írott hálálkodó levele, amelyben megírja, 
bánja, hogy nem élt a Mester által neki nyújtott lehetőséggel, és csak „rendes” cigány 
hegedűs lett belőle, aki a bátyja kérésére hazatért, és társaival most a Boka Károly 
vezette bandában játszik. Beszámol róla, hogy három éve megnősült, cigánylányt 
vett el, és már fiuk is született, akit a Mester tiszteletére Ferenc névre kereszteltek, és 
engedelmével őt keresztapának választották. Jókívánságok keretében arról is beszá
mol, hogy a Mester arcképét, értékes emlékként, bekeretezve őrzi, és így hagyja majd 
utódaira is.
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xc
Az üdítő részlet után sajnos folytatódik a hercegné fantáziálása. E fejezet végképp minden 

realitást nélkülöző-fecsegés, amelyet csak a könyv teljessége kedvéért fordítottam le.

A cigányok, akik a Föld valamennyi folyójának vizét és minden barázdájának 
kenyerét megkóstolják, egy szép nap, valamikor nagyon régen, ott állították 
fel sátraikat, ahol magyarok éltek. Ez a faj is messziről jött, és másoknál hama
rabb tette magáévá az ősi rómaiak nyelvét, mint más barbár hódítók. Ennek 
ellenére azok életmódja kevéssé hatott rájuk; szelleme, törvényei, kultúrája 
kevés nyomot hagyott az általuk meghódított vidéken. A végeken túlságosan 
távol voltak a Római Birodalom fővárosától, nem tudtak vele szoros kapcso
latot tartani — sőt, hozzájárultak felbomlásához. A magyarok több emléket is 
megőriztek saját vándorlásukról, barbár elődeikről, akárcsak a cigányok. És 
amikor ezek közéjük telepedtek, nem tanúsítottak olyan élénk ellenállást a 
különös életmódú cigányság ellen, mint más népek, és nem is nyomták el a 
nomád vendégeket olyan brutális módon. A magyarok jobban megértették a 
cigányok fékezhetetlen, megszorításoktól mentes szabadságvágyát. Minthogy 
harciasnak nem bizonyultak békében, háborítatlanul hagyták élni az örökké 
vándorló törzseket. A cigányok pedig, látván, hogy itt kevésbé támadják, 
sújtják őket kellemetlen rendeletekkel — megálltak, akár meg is telepedtek 
ezen a kevésbé ellenséges területen. Bár ellenszegültek minden központi — 
akár egyházi, akár adminisztratív — rendelkezésnek, minden helyi szokásnak, 
érdeknek — jóindulatúak maradtak. Sőt, majdnem barátai lettek annak a 
nemzetnek, amely nem akadályozta életmódjukat, sem fanatikus vallásos
ság okán, sem rendőri úton, sem szociális hiúságból. Vándoréletük titkaiba, 
sem semmiféle tevékenységükbe nem avatkoztak bele rosszindulattal. Nem 
kifogásolták a többi emberhez való viszonyukat. így hát sokáig nem érezték 
szükségét, hogy elhagyják ezt a vidéket, ahol senki sem vitatta el tőlük a senki 
földjét. A romákat valósággal fogva tartotta ennek a dús és édes földnek az 
édes öle. Igaz, a klíma kissé egyhangú volt. Itt nem uralkodott semmiféle 
szélsőség, mentes volt a sarki országok nagy hidegétől és a trópusok forrósá
gától. így inkább egyezett az ő életük lehangoló, tömény egyhangúságával. 
Nem voltak olyan hosszúak a telek, és a nyarak forrósága sem tartott örökké. 
Épp ez alatt az éghajlat alatt találtak rá arra a sok szépségre, különlegességre, 
amelyet annyira kerestek. Itt a rövid, de csillogó fagyok jellemezte rövid telek 
és az égető, vad viharokkal tarkított nyarak közé illatos, lágy tavaszok és 
méltóságteljes őszök ékelődtek. Kedvükre volt ez az éghajlat — jól elviselhető.
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Nem kellett tartaniuk a sivatagi nap fenyegető veszélyétől, sem az Egyenlí
tő körül élő veszedelmes vadállatoktól. De az északi tájak végeérhetetlenül 
unalmas éjszakáit sem kellett elszenvedniük. Vakmerőek lehettek, és meg
erősödhettek a havas évszakban, és kevéssel utóbb, a napfordulót követően, 
júniusban megtelhettek fénnyel és meleggel. Voltak persze közben fátyolos, 
szürke napok is, ködösek és esősek. De minthogy annyira lenyűgözte őket a 
természet Próteuszként való, örökös átváltozásának látványa, jól érezték ma
gukat itt, ahol annyiféle arcát mutatja. Nagy síkságokat láttak, nagy folyókat, 
hatalmas erdőket, elhagyott vidékeket. Hegyeket és dombokat, csordákat és 
szőlőskerteket, visszavonulásra alkalmas helyeket és népes városokat. Hősies 
és jólelkű néppel találkoztak. Vidáman, máskor mogorván, de jól éltek itt, 
mindig élvezték szabadságukat. Mindenfajta előkészület nélkül váltogathat
ták hangulatukat és zenéjük hangulatát, lehettek szenvedélyes válságaik és 
fekete humor telítette napjaik, ok nélkül bánatos éjszakáik. Ilyenkor egye
bet sem csináltak, csak a baglyok huhogását hallgatták. Máskor reggeltől 
estig csak azt az árnyékot figyelték, amelyet a felhők vetnek a mezők füvére, 
vagy órák hosszat bámulták a kvarc csillogását. Amikor az elmúló tél mint 
valami lebukó zsarnok nem hagy legyőzőjének maga után csak elpusztított 
földet, a természet ráadásul még árvizeket hoz létre, amelyek még jobban 
elpusztítják a vízpartok vidékét, még nagyobb riadalmat okoznak. A ter
mészet pedig, véres és kegyetlen, képmutató módon, megcsillantja a tavaszi 
nap fényeit a szétömlött vizeken: mintha gyémántokat szórna szét hatalmas 
velencei tükrökön. Olyankor a párolgó föld légzése olyan kapkodó, mint 
egy ziháló paripáé. A levegőnek fanyar és élénkítő íze van. A félelem, az 
agónia, a halál kiáltásai ilyenkor visszhangtalanul elvesznek a termékenység 
erőinek ujjongása közepette: boldog, hogy végre kibújhat a járomból. Ilyen
kor a győztes, ujjongó természet e boldog felfordulás idején nem törődik a 
rémült és kétségbeesett emberrel. A cigányok teli tüdővel szívják be ezt a 
levegőt, amelyben fájdalom és dicsőség vibrál, amelyben minden szomorú
ságot elnyel az elszabadult elemek robaja — hasonlóan ahhoz, ahogyan ők 
elsüllyesztik a bánatukat örömükben. Bizonyára alkalmazkodtak ezekhez a 
viszontagságokhoz, mert annyi gyászt nyelt el a sok ragyogás. Azután, mikor 
ismét elborították őket az őszi ködök, visszahullottak újabb, látszólag teljes 
közömbösségükbe, már-már elbutulásba hajló semmittevésükbe. Ilyenkor 
csak járták az ugart, azt se tudták, merre mennek. M inden irányban be
járták a fenyveseket, eredménytelenül számolgatták a vöröses fatönkökön a 
csillogó és elillanó esőcseppeket. Ezek a valóságnak azokhoz a töredékeihez
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voltak hasonlatosak, amelyeket az ember a közte és a Nap között felvillanó 
tárgyakon, vagy maga és az igazság fénye között észlel.

Kíváncsian figyelték a nap végén a horizonton megjelenő tengerzöld, 
sima, kardhalhoz hasonló csíkokat, amint lassan leáldozik a nap. Tavasztól 
őszig valami kis zöld dombocskán feküdtek le. Am int reggel lett, megint 
a zöld és halvány fényt figyelték, amint a remegő napsugarak lassan át
sütöttek az élénkzöld leveleken, gyenge bimbókon. Magaslatról figyelték 
az aranyló tengerként hullámzó búzamezőket, vagy a hihetetlenül kék, va
lamilyen mocsárban tükröződő eget. Mindez olyannak tetszett számukra, 
m int valami emberfeletti könyörület. Azt jelentette, hogy a szép érzékelése 
még egy sárral teli léleknek is megadatik. Még az olyan alantas léleknek 
is, mint amilyen ő, a cigány, aki inkább érzi magát a természet, mint az 
emberiség részének.

O tt, Magyarországon, ahol kevésbé bántották, átkozták őket, mint má
sutt, a cigányoknak — mintegy fegyverszünetet kötve Istennel — módjuk volt 
összeszedni az érzéseiket és gondolataikat, hogy költészetben fejezzék ki 
annak titkait. Azt, hogy miért ragaszkodnak annyira a szabad levegőhöz, a 
természetközelséghez. Tűnődhettek talányos fajukon, gyanús eredetükön. 
Ö nm aguknak elénekelhették rejtett, büszke bánatukat, és elmesélhették 
tradícióikat (már ha voltak nekik), történeteiket, bukásaikat. Énekelhettek 
arról, hogyan vesztették el, amijük volt, hogyan űzték el, fosztották meg 
őket mindenfajta hazától. És arról is, hogy mindezek miatt nem szégyen
keznek. Visszautasítják, hogy szerencsésebb fajok részeivé váljanak, inkább 
azok maradnak, akik voltak: cigányok, páriák. O tt, ahol veszély nélkül 
élvezhették szabad idejüket, kevéssé éheztek, és senki sem üldözte őket, 
kedvükre álmodozhattak, ösztöneik ihletté változhattak, zavaros álmaik 
költészetté válhattak. Szünet nélkül fantáziálhattak, gondtalanul lógathatták 
a lábukat, semmittevéssel tölthették a napjukat, meg is részegedhettek ettől 
a semmittevéstől. Álmodozhattak meghatározott cél nélkül, felmérhették 
érzelmeik jelentőségét. Áttetszővé változtathatták mindazt, amit túl nehéz
nek, túl valóságosnak éreztek. Álmaik lassanként érzékelhető alakot öltöttek, 
sajátos művészi formában, amelyben érvényesült szenvedélyes lelkűk minden 
pezsgése. Biztonságban alhattak, és minden szégyen nélkül vándorolhattak az 
Attila és Árpád elfoglalta erdőkben, mert senki sem kényszerítette őket arra, 
hogy mással is foglalkozzanak, mint titkokkal övezett életük biztonságával 
és (csak csalással és ravaszsággal beszerezhető) táplálékukkal. így nem az 
állandó szükség hajtotta őket, nem váltak gúny tárgyaivá és nem szorultak

124



állandó hamisságra és hazugságra. Nagyon boldogan éltek nyugalomban, 
bár szegénységben. Békességben, bár épp csak a legszükségesebbjük volt meg 
a megélhetéshez. De idővel úgy gondolták, egy megkeresett garas többet ér 
a tenyérjóslás és a csalás hazugságainál. Kedvesek kívántak lenni azokkal, 
akiknek a toleranciája felhatalmazta őket: találják meg a módját, hogy ne 
haljanak meg az éhségtől és a hidegtől, és mégse kelljen folytonosan koldul
niuk, csalniuk vagy lopniuk. Minthogy olyan közönségre találtak, amely 
érzékenyen reagált, meghatódott attól, amit a művészet fenséges nyelvén 
közölhettek vele, boldogan, elragadtatva fordultak ehhez az eszközhöz: medve- 
táncoltatás helyett örömüket és bánatukat kifejező, ritmikus előadásaikkal 
szórakoztatták közönségüket. A tapsok jelezték, hogy a hallgatóság felfogta 
az ő érzelmeiket. így azon voltak, hogy azokat még finomabb formában még 
őszintébben, adekvát módon fejezzék ki. Mennél többet énekeltek, annál 
jobban tették, és mennél inkább érezték, hogy szeretik, megértik, ünnepük 
őket, annál jobban igyekeztek és tudtak muzsikálni.

XCI

A művészet, amely természete szerint tükröző, csak visszatükröző környezetben 
fejlődik. Sohasem tudott és sohasem fog tudni olyan légkörben kifejlődni, 
amely nem rezonál rá. Csírája csak állandó mozgásban, a művész és közönsége 
közötti állandó kapcsolat közben szökkenhet szárba. Növekedése csak azzal 
a feltétellel jön létre, hogy csírái a végtelenségig nőhetnek és sokasodhatnak. 
O tt és akkor, amikor már óriásit fejlődött, gyakran előfordul, hogy az olyan 
művészek, akik megvetik az azonnali sikert, a túl gyors és banális rajongást, 
inkább követőik csodálatára számítanak, mint kortársaikéra, még kevéssé 
ismert dallamokat használnak fel zenéjükben. Vagy szándékosan lassítják 
művészetük fejlődését, hogy éppen ezáltal meggyorsítsák az elkerülhetetlen 
átalakulást. De még ha ez az új művészet eléggé életképes és elég erős is már 
ahhoz, hogy megállja a helyét bármiféle akadályoztatás, félreértés fagyos lég
körében, kiállja az előítéletek és a gyűlölet viharait, a kemény, áthatolhatatlan 
közömbösséget -  akkor is csak úgy lesz képes átlépni ifjúsága sutaságain, ha 
értő szívekben termékeny talajra talál. Ez a megújuló korszaka az indiaiak szent 
fügefájához hasonló, amely csak akkor hoz bőséges termést, ha valamennyi, 
a nap felé fordított ága azonnal gyökeret ereszt, és maga is törzzsé változik. 
A talaj az emberi lélek, és a művészet alkotásai hozzák létre azt a szimbolikus 
erdőt, amelyben valamennyi fa felső ágai összeérnek, hogy lombjaik felfrissítő,
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élvezetes árnyékot nyújtsanak az oda menekülőknek. Azoknak, akik oltalmat 
keresnek a pusztító, meddő szenvedélyek elől. A művészet gyönyörűsége csak 
akkor világíthat meg egy népet, egy országot, ha első, magaslaton való meg
jelenése pillanatában valamennyi csúcson megjelennek a rá reagáló fények. 
A művészet nem élősködő vegetáció, amely, valamely afrikai növényhez ha
sonlatosan, bármilyen talajból kiserkenhet, anélkül, hogy földben gyökerezne, 
hogy szára vagy levelei lennének. A művészet a fölösleges dolgok között is 
a legfölöslegesebb a pozitivisták szemében. De csakúgy, mint az emberiség 
valamilyen egzotikus növénye, előnyös feltételekre van szüksége, hogy az 
adott helyen életben maradjon. Ennek biztosítása az egyénnek nem adatik 
meg, csak a társadalomnak. Bármilyen odaadással termeli is az egyén azokat 
a növényeket, amelyeknek leve élvezetes, bármennyire gyarapítja is azokat, 
amelyeket magához kíván kötni, azok mégsem tudnak megélni, ha csupán 
az elszigetelt ember gyenge lehelete igyekszik őket táplálni. Ez az elszigetelt 
ember birtokolja virtuálisan a művész adottságait -  ám ezek elillannak élet
nedvek híján. A művészetnek szüksége van a társadalom lelkesedésére, mint 
csecsemőnek az emlőre. Csak általa szökkenhet szárba az inspirációjához, 
zsenialitása kifejlődéséhez szükséges mag. Ha nem élénkíti anyagi erőkkel, 
a művészet elvetél.

XCII

A lusta és antiszociális cigány (mert, bár közösségben él, nem társadalom
ban) mindig túlságosan önmagával van elfoglalva, nem tud azonosulni a 
másik ember érzelmeivel. A saját érzelmeit művészi módon képes kifejezni, 
de hallgatóként sem képes beleélni magát egy másik művész érzésvilágába. 
Minthogy egész életében kizárólag a saját, spontán impulzusai szerint cse
lekedett, személyisége olyan kizárólagosan uralkodó lett, hogy nem képes 
empátiára, még akkor sem, ha a másik érzései tökéletesen megegyeznek az 
övével. A cigánynak tehát a cigány közönségnél nagyobb hallgatóságra volt 
szüksége. Értelmesebbre, amely tudatosan megbecsülte teljesítményét. Csak 
úgy volt képes művészetté alakítani érzelmeit, ha hallgatóitól megkapta a 
megértésnek azt az elektromos kisülését, amely még magasabb teljesítményre 
ösztönözte. A magyarok intelligens hallgatóságnak bizonyultak, nélkülük a 
cigányok művészete elhalt volna. A magyarok civilizációja nem süket hall

126



gatóságként, buta hóhérként reagált a cigányok zenéjére.43 Nem kellemet
lenkedett nekik mindenféle szigorú rendelettel. Megengedte ezeknek a sem 
lakással, sem születési bizonyítvánnyal, sem semmiféle útlevéllel nem ren
delkező virtuózoknak, hogy városról városra, faluról falura járjanak, örökké 
másutt lakjanak. Mindenütt szívesen fogadta őket, az elragadtatott hallgatóság 
nagyvonalúan jutalmazta előadásukat, és cserébe nem kért semmi mást. Ügy 
énekeltek, ahogyan a görög rapszodoszok adták elő Homérosz történeteit. 
Senki sem zárta be előttük az ajtaját. A kunyhókban megvendégelték őket, 
a palotákba meghívásokat kaptak.44 Szívesen látták őket a menyegzőkön és 
a hercegi mulatságokon egyaránt. Senki sem vitatta el játékuk értékét, nem 
tett úgy, m intha puszta tekintetükkel bemocskolták volna a fejlett világot. 
A cigányok megcsodálhatták a civilizáció minden luxusát és örömeit. A ma
gyarok tehát rokonszenvvel, elismeréssel fogadták a cigányok produkcióját, 
és ezáltal azok a legmagasabb fokra emelték művészetüket.

xeni

Ha elemezni kívánjuk a zenéjüket, részeire szedni, boncolgatni, hogy felépítését 
összevethessük a magunkéval, elsősorban azt kellene tisztázni, hogy miben 
különbözik tőle. Először is a modulálási módjukat kell megemlíteni, amely 
mindenféle klasszikus rendszertől különbözik. Nem ismernek semmiféle dog
mát, törvényt, szabályt, fegyelmet -  a zenéjükben csakúgy, mint az életben. 
Ha nekik tetszik, minden jó, mindent szabad. Nem riadnak vissza semmilyen 
zenei merészségtől, amennyiben az megfelel merész ösztöneiknek, ha úgy látják,

43 „A magyarság Európa egyetlen olyan népe, amely, hogy úgy mondjuk, nem 
átkozta ki a cigányt az emberiségből. Egy olyan országban, amelyben valamennyi 
társadalmi osztály privilégiumai által annyira elkülönült egymástól, a cigányoknak 
is megvoltak a maguk kiváltságai. Zsigmond király, 1423-ban, saját bíróságokat en
gedélyez nekik, később pedig maga a nagyméltóságú nádor választotta meg legfőbb 
vezetőjüket stb, stb.” Edouard Antoine Thouvenel: La Hongrie et la Valachie (Ma
gyarország és Havasalföld). Nem nehéz megértenünk, hogy e bíróságok és a legfőbb 
vezető gyakorlatilag nem jelentettek semmit, és csak azért említésre méltóak, mert 
csupán ez az egyetlen nép biztosított létjogosultságot a cigányoknak azáltal, hogy en
gedélyezte magyarországi tartózkodását. (A szerzők jegyzete)

44 Prónay báró, a pesti Konzervatórium elnöke azt mondja, a magyarok közt olyan 
népszerűek, hogy egy lakodalom fényességét aszerint mérik, hány cigányt hívtak 
meg oda. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hány személyből állt az ott muzsikáló cigány- 
zenekar. (A szerzők jegyzete)
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hogy híven tükrözi egyéniségüket. A művészet a cigányoknak nem elsajátítandó 
tudomány, sem gyakorlandó szakma, sem valamilyen képesség, amelyre bizo
nyos módszerekkel, eszközökkel próbálunk valakit, szemfényvesztő módjára, 
megtanítani -  nem is boszorkányság, amelynek elsajátíthatjuk a varázsigéit, 
mint egy receptet. A művészet az ő számukra valamilyen fenséges, misztikus 
ének, amely a beavatottak számára világos, ha a mondanivalójuknak megfelelő 
módszerekkel keltik életre, és nem hagyják magukat befolyásolni semmiféle 
külső hatástól. Maguk találták ki, saját használatukra, hogy önmagukhoz 
szóljanak általa, hogy legintimebb, legmegindítóbb monológjaikat adják elő. 
Minek is vezettek volna be elveket és konvenciókat a zenében, éppen ők, akik 
az élet más területein sem ismerik el a szabályokat? Van egy primitív hang
soruk45 és nyelvezetük; mindig is csak ezeket tisztelték és őrizték vallásos és 
őszinte módon. A zenei anyagot semmilyen szabálynak nem vetik alá, főként 
a hangok viszonyát nem. Zenéjükben az átvezető modulációk nem kötelezőek, 
mondhatni, kivételesen ritkák. És ha előfordulnak, szinte már a kortárs klasz- 
szikus zene megvesztegető hatásának tulajdoníthatók -  szinte megsemmisítik, 
eltörlik az eredeti hangzó szövetet. Ha valóságos (autentikus) cigány muzsikát 
hallunk, az átvezető akkordokat -  minimális kivétellel -  teljesen mellőzik; 
egyik hangnemből vadul csapnak át egy másikba,

Ha a mi muzsikusaink tanúi ezeknek a salto morta léknúí, először elképed
nek és megzavarodnak. Sokszor megijednek, de mindig zavarban vannak, és 
nem tudják, mit is szóljanak, míg végül legszívesebben azt kiáltanák: „Nagyon 
szép volna, ha helyes is lenne!” -  elfelejtvén, hogy bizonyos helyzetekben a 
szép csak felesleges béklyóinak levetése árán szép. Ezek a béklyók nem örök
től fogva valók, és nem mindenütt léteztek, ezt csak önhitten állíthatnák 
magukról. A mi hivatásos zenészeink és civilizált közönségünk kezdetben 
nem képesek elmerülni ebben a hangfolyamban, melytől megfagyunk vagy 
elégünk. Hogy felfogják: a cigányok hogyan csaponganak minden előkészítés 
nélkül az egyik hangnemből a tőle legtávolabbra esőbe.46 Ahogy hirtelen vál
tanak egyik modusból egy másikba, amely nem rokon vele. Úgy, ahogyan a 
roma zenész egyik hangulatból hirtelen vált az ellenkezőbe, mindenfajta lassú

45 Liszt itt az emelt kvartos, két bővített szekundos mollra, az ún. cigányskálára 
gondol. Ez és a belőle alakítható harmóniák, az azok közötti kapcsolatok, mélyen 
beleépültek az ő magyaros stílusába; a zenét megújító, a klasszikus összhangzattan 
szabályain túllépő, modern, merész, kései stílusának meghatározó elemeivé váltak.

46 Ilyet is gyakran csinált Liszt.
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átmenet nélkül. És egymást követően olyan érzelmeket fejez ki, amelyekről, 
úgy hisszük, szintén nem kapcsolódnak egymáshoz. A hivatásos zenész tehát 
első hallásra leginkább megrökönyödik ettől a zenei anomáliától. Az egyszerű 
hallgató viszont csak a zene költői hatását érzékeli, és nem vesz tudomást 
róla, milyen merész és idegen módon keletkezett.

Miután tisztáztuk a cigányzenének ezt az uralkodó sajátosságát, össze
foglaljuk a többi legfontosabb jellemzőjét. Három lényeges dolog határozza 
meg a karakterét, és ezekből ered aztán az összes többi sajátossága: az euró
pai összhangzattanban nem használatos hangközök; a lényegében cigány47 
ritmika, és a szinte túlburjánzó, nagyon keleties cifrdzás.48

Általában olyan moll-hangnemben játszanak, amelynek a kvart-hangja fél 
hanggal fel van emelve, a szextje le van szállítva, szeptimje pedig [a természetes 
moll kis szeptimjéhez képest] fel van emelve.49 Különösen az emelt kvart által 
a harmónia sokszor különösen pikánssá, bizonytalanná válik. A hivatásos 
muzsikusok azonnal felfogják, hogy a hangközöknek ettől a háromszori, 
szinte állandó, módosítása okán mennyire különbözik harmonizálásuk a 
miénktől. Mára már megmásíthatatlan tény a cigányzene népszerűsége, tehát 
nem lehet róla a priori azt állítani, hogy kakofónia, holott bizonyára számos 
ellenpont-tudós így tenne, ha csupán csak hallana a szent tradícióknak eme 
sérelméről. A művészet területén érveléssel nem eldönthető, hogy egy dolog 
önmagában jó-e vagy rossz.

Ez megfoghatatlan dolog. Az érzés és a forma közti titokzatos egyensúly 
-  ennek jelenléte vagy hiánya dönti el végső soron egy mű értékét. Ezek 
képviselik az ultima ratiót, létezésének legfőbb jogosultságát, mindenfajta 
érvelésen túli győztes igazságát. Ezt a megfoghatatlan lángot, ezt a titokzatos 
egyensúlyt nem lehet leírni, azonnal észre kell venni. Tartózkodunk tehát 
attól, hogy bármilyen ítéletet mondjunk itt ezekről a kvartokról, szexiektől és 
szeptimekröl. Nekik maguknak kell igazolniuk ezt a modalitást, ennek kü
lönlegességét. Még csak megközelítően sem határozhatjuk meg szerepüket és 
fontosságukat olyanoknak, akik nem tanultak zenét. Azok pedig, akik tanítják, 
nem hisznek majd a fülüknek, ha a muzsikusoknak ahhoz az ijesztően ma
gas számához tartoznak, akiknek füle csak arra való, hogy ne halljanak vele!

47 Éppen hogy nem cigány, hanem magyaros.
48 Ez az elem valóban a cigány együttesek játékának alapvető meghatározója, de a 

magyar megrendelő ízlése szerint való.
49 Lásd a cigányskáláról szóló fenti jegyzetet.
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XCIV

A magyarországi cigányzene ritmikája és sokszínűsége kimondottan a megrendelő 
magyar urak ízlését tükrözi. Az ebben a fejezetben közöltek közül az, hogy vannak tételeik 

között páros és páratlan lejtésűek, Liszt, a muzsikus megállapításai. A sok locsogó 
hasonlat nyilvánvalóan a hercegnéé.

A tanult muzsikust előbb annyira megdöbbentik ezek a szokatlan hangkö
zök, hogy meglepetésében azt mondja: ezek hibák, az előadó pontatlanságai, 
vagyis, nevezzük nevén a dolgot — hamis hangok. Épp ennyire nem érti a 
hirtelen, átmenet nélküli, megdöbbentő hangnemváltásokat, és ha komolyan 
venné őket, felháborítanák. Az olyan hallgató viszont, aki azzal az előnnyel 
bír, hogy nem tanult zenét, de befolyásolható, először felfigyel egy megkapó 
elemre, amelyet könnyen megért. Ami mindenekelőtt megragadja ebben a 
muzsikában, az a ritmus olyan fokú szabadsága, változatossága és rugalmas
sága, amilyet semmilyen más zenében nem tapasztalt. Ez a ritmika végtelenül 
változatos. Egyre bonyolultabbá válik, keresztezi egymást [a különböző hang
szereken], a különféle ritmusú szólamok egymás fölé kerekednek, és ezáltal 
az árnyalatok, az érzelmek sokaságát képesek megjeleníteni, a legerőteljesebb 
vadságtól a leglágyabb, ringató dolcezzáig, a leglégiesebb smorzandóig, a harcias 
jellegtől a táncos lejtésig, a győzelmi indulótól a gyászmenetig, a tündérek 
holdfényben lejtett körtáncától a reggelig játszott bordalokig. Ezeknek a 
különféle ritmusoknak az egymásutánja, egybekapcsolódása nagyszerűen 
alkalmas arra, hogy közben költői képeket képzeljünk magunkban. Va
lamennyi ritmus jellegzetes, rugalmas, lendületes, fordulatos; tele vannak 
lelkesedéssel és fantasztikus ötletekkel. Időnként csípősek, akár a szerelme
sek évődése, máskor olyanok, mint a fájdalmas sóhajok. Lehetnek szilajok, 
m int nemes paripák rohanása, vagy finoman lebegők, m int egy kismadár a 
napfényben. Lehetnek eszeveszetten száguldók, mint a sebzett, menekülő 
szarvas, vagy dühösen röfögök, mint az elkergetett vaddisznó. Sírhatnak, 
m int bánatos szerető, de ábrázolhatnak fanfárral kísért győzteseket is, amint 
éppen újabb csatába indulnak. Lehetnek fecsegők és gyorsak, mint a csicser
gő fiatal lányok, vagy hajszoltak és zihálok, mint a lovasság, miután éppen 
bevettek egy sáncot.

Ezek a ritmusok hajlékonyak, akár a szomorúfűz ágai az esti szélben. 
Egyetlen szabály köti őket: hogy nincsen semmiféle szabályuk. Kecsesen 
és energikusan váltanak páros ritmusból páratlanba, aszerint, hogy tömeg
jelenetet kívánnak festeni, vagy éppen elzsongítani. Képesek ábrázolni a
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szenvedélyek hullámzását, viharos ébredését, vagy a lélek elengedettségét, 
amely elaltatja a szenvedélyeket, és önmagát mákvirágokkal és tavirózsák
kal koronázza meg. Ezek a ritmusok általában őszinte jellegűek, és nagyon 
színesek. Hiányzik belőlük a keringőket és mazurkákat jellemző habozás, 
meg-megakadás. Viszont végtelenül változatosak. Néha az illatozó rózsák 
hulló leveleinek szabálytalan mozgására emlékeztetnek, máskor a hüllők las
sú, csúszó-mászó mozdulatait utánozzák. Van, hogy merész kanyarral érik 
el a legközelebbi támaszpontot, miközben virágokat hullatnak el, amelyek 
olyanok, mint egy szegény, halálosan sebzett állat vércseppjei. Nem lehet 
eléggé hangsúlyozni azt a ritka szépséget, amely ennek a ritmikai gazdagság
nak az eredménye. És azt, hogy éppen ez a cigányzene egyik fő erénye. Nem 
ismerünk más európai művészetet, amelyből annyit lehet tanulni a ritmus 
termékenységéről és felhasználásának sokféle módjáról. Gazdagsága végtelen. 
Ügy tetszik, minden, újonnan megismert cigány töredékben újabb és újabb 
formát, zseniális és váratlan fordulatot, valamilyen rendkívül látványos törést 
lelünk. A cigányzenének ez a vonása annál is figyelemreméltóbb, mivel más 
népek zenéjét a ritmus egyhangúsága jellemzi, ez határozza meg kifejezését. 
A cigányok zenéje a ritmus meglepő, végtelen változatosságát mutatja annak, 
aki nagy részben ismeri, és meg tudja ítélni ezt a kimeríthetetlenül termékeny 
adományt: azt, hogy ezek a ritmusképietek sohasem ismétlődnek. Ezt a vál
tozatosságot könnyen megértjük, ha arra gondolunk, micsoda intenzitással, 
micsoda szenvedéllyel ábrázolja az egymásnak ellentmondó érzéseket, még
pedig szűk időtartamon belül. Az idő életmódja okán sürgeti, mivel olyan 
szoros kapcsolatban él az arcát örökké változtató természettel -  míg a többi 
nép, épp ellenkezőleg, a művészetben csak valamilyen szenvedélyét, érzését, 
éppen uralkodó lelkiállapotát kívánja megjeleníteni.

XCV

Ebben a fejezetben is akadnak értékes, konkrét zenei megállapítások — Liszttől. 
Ám a hercegné műveltségét fitogtatni akaró hasonlatáradatától nehezen elviselhető 

olvasmány. A teljesség kedvéért azonban ezt is le kellett fordítani.

Ennek a buján tenyésző ritmikus gazdagságnak a pendant-ja az a valósággal 
túlburjánzó gazdagság, amellyel a virtuóz, improvizáló hegedűművész és költő 
kicifrázza a témát. Ettől a cifrázástól nem tud eltekinteni, mint ahogyan a 
múlt század ékszerészei sem tudták nélkülözni az ötvösök csodálatos díszí
téseit, azoknak motívumait, a vonalak és körök, négyzetek, pontok ábráit,
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kombinációit, csipkés mintázatát, rombuszait, amelyekkel körülvették fő 
alakjaikat, a mitologikus figurákat. Ugyanúgy, m int ahogy az intarzia sem 
tudta elhagyni ugyanezeket a díszítéseket a keretek millióiról, amelyekkel 
körülvette az ábrázolt témáit, a tájképeket, és ezáltal értékesebbé tette őket. 
Éppúgy, ahogyan a reneszánsz építészet és Raffaello a loggiáiban sem tudott 
lemondani a gazdag virágdíszítésről, amellyel elegáns alkotásaikat és épüle
teiket ékesítették. És ahogyan a pompeji díszítőművészet sem hanyagolta el 
soha legötletesebb művészi alkotásaiban a szemnek legkellemesebb formák 
és hajlatok egységét.

A cigányzene mesterei (akik olyan ihletetten, a gondolkodás és a kényszer 
szabályaitól mentesen, olyan spontánul muzsikálnak, pontosabban improvi
zálnak) azok, akik szabadjára eresztik fantáziájukat, gazdag ötleteiket, hogy 
szinte eltávolítja látókörünktől [az eredeti témát], olyan mértékben parafraze- 
álja, olyan távoli, véletlenszerű, kacskaringós, élénk kanyarokat kerít belőle. 
A legjobbak azok, akik a témát szinkópás ritmusban hintáztatják, akik olyan 
cadenzákat kerítenek belőle, mintha a csillagokig érő tánc volna, amelyek 
trillaözönben csillogtatják fényüket. Ezek élnek a harapós gravéval, amely 
keserű, édes és elragadó, mintha hangsúlyozott gesztusokkal pajzán törpévé 
változna, amelynek apró fogacskái harapdálják a fülünket finom kis hangok 
alakjában. Az igazi cigányzenész számára maga az énekelt vagy táncdallam 
csupán a kiindulópont, mintegy az előadás, a költemény mottója, amelyet 
sosem rejt szem elől, halványan mindig átdereng a folytonos, improvizációs 
cifrázatokon. Azt a cigányzenészt csodáljuk, aki témáját az appoggiaturák, 
a tremolók, az arpeggiók, a diatonikus és kromatikus passzázsok sokaságával 
írja körül, hangok kisebb-nagyobb csoportjával. Úgy, hogy e változatok 
függönye mögül az eredeti téma nem hallatszik jobban, m int ahogy barna 
köpenyének anyaga nem látszik ki művészien hímzett dolmánya mögül.

Ezek a pillanat szülte ötletek majdnem mindig valami meglepetést takar
nak. A legváratlanabb orgonapontok fölött, vagy váratlan megtorpanások után 
szólalnak meg. Mindez tökéletesen ellentmond szokásainknak, de ettől még 
rendkívüli módon hatásosak. M inthogy semmiféle szabályt nem követnek, 
és semmilyen módon nem készítik elő ezeket a hirtelen jött ötleteket — a kis 
madarak próbálkozásaira emlékeztetnek, amelyek minden határozott cél 
nélkül próbálgatják szárnyaikat, pusztán az életnek, a mozgásnak örülnek. 
Ugyanilyen megkapóan hatnak a játékosok hirtelen elhallgatásai, amelyek 
olyanok, mint az ijedten szétrebbenő őzikék vagy dámvadak, mikor egy szá
m unkra észrevehetetlen zaj rázza meg a fák sűrűjét, s ők, ijedtükben, fülüket
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hegyezve, előre nyújtott nyakkal, tágra nyílt szemmel, rugalmas ugrással 
folytatják útjukat a vízmosás vagy a szomszéd dombok felé.

A hangoknak ebben a gazdag virágzásában maga a dallam csupán az 
összetartó szalag szerepére korlátozódik, amelyet láthatatlanná tesznek, el
rejtenek a ragyogó szirmok, bájos párták, és aztán e vezető, rejtett fonál 
mögött csoportosulnak újabb és újabb formációkká. Sokszor a fő dallamot 
alig lehet megsejteni: olyan, mint egy tündérarc, amely mintha prizma mögül 
sejlene fel egy olyan zuhanó vízesés mögül, mint például a Staubbach, vagy 
mint virágalakzatok egy áttetsző fátyolon. A választott témának ez a változó 
terjeszkedése hasonló a festők bizonyos eljárásaihoz is, akik néha játékból né
hány előre megadott rövid vonalból, ceruzájuk felemelése nélkül rajzolnak le 
valamilyen, érdekes eseményekkel teli tájat -  pusztán úgy, hogy ceruzájukkal 
meghosszabbítják, megrövidítik, meggörbítik és visszaegyenesítik ugyanazt 
a vonalat. így rajzolnak tömött tölgyeseket, sűrű mogyoróbokrokat, kígyózó 
patakokat. Mindezt olyan jól, hogy úgy véljük, halljuk a szellő mormolását, 
a víz csobogását, a természet halk, majd megerősödő suttogásait. Ezek az 
ékesítések úgy lebegnek, mintha hallhatnánk a pillangók szárnysuhogását, 
amely hol vidámnak, hol meg egyhangúnak vagy éppen szomorúnak tetszik. 
Ezek a hangcsokrok tömegével hullnak ránk, mint egy túltelített bőségsza
ruból. Minden fermata fölött tömegével száll a csillogó virágpor, szétoszlik 
a levegőben, balzsamgőzzé válik, amellyel beborít bennünket. Olyan, mint 
a hullám fehér, csillogó habja, amely szerelmes najádként törik szét a szí
vünkön, és csókkal múlik ki. Olyanok, mint egy opáledény fölött hirtelen 
szétszakadó gyöngysor, amelyben minden egyes darab csengő-bongó hangon 
százszor visszapattan, és milliószám veri vissza a rá vetődő fénysugarakat. 
Olyan, mintha egy sereg nimfa és szilf viharzana körülöttünk, hosszú, spirál 
vonalban, és ezen vonulnak a Földről a csillagokig. Olyan, mint a kolibri 
lágy tollazatának fokozatos és puha szétesése. M int egy fészekalja poszáta 
első repülése. De ugyanakkor olyan is, m int a dunnalúd dermedt, hangtalan 
szárnyalása a széles fjordok fölött. M int a lehullott levelek zizegése, amelyet 
a gyászmenetek okoznak halottak napján. Mint a lángok pattogása, amint 
a tűzvész befalja a zsúpfedelet. M int a villámok gyászos tánca a viharban, 
amikor hullámait az óceán a fövenyre zúdítja. M int egy bús ditirambus szo
morú refrénje. Minden, amit az emberi képzelőerő csak elő tud varázsolni 
körvonalakból és görbületekből, kidudorodásokból, rugalmas mozdulatokból, 
összefűzésekből, menekülésből, üldözésből, körözésből, visszafordulásból, 
és ezeknek a díszítéseknek a körvonalaiból, amelyek nevüket attól a néptől
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nyerték, amelyben felvirágzott ez a jelenség: az arabeszk. A cigányoknak 
mesteri tehetségük van, hogy ilyeneket komponáljanak, és hogy az emberi 
hallást a mór architektúra minden gyönyörűségében részesítsék. A szemnek 
pedig megadják azt az örömöt, hogy a zenei építmény minden hangját olyan 
ékességgel övezzék, mint az Alhambrát az építői, akik valamennyi téglát 
valamilyen ábrával, mondással, arcképpel díszítették. Itt is, m int amott, egy 
egészen kis helyre is elfér az egymást metsző, szétszaggató, ölelő, egymásba 
ütköző, egymást megsemmisítő, szétharapó, előre lökő, egymásnak felelge- 
tő vonalak sokasága. Ezek a vonalak hol csak árnyalatokban különböznek 
egymástól, hol párjai egymásnak, és lágyan árnyaltak, máskor idegenek és 
ellenségesek, de együtt mindig lenyűgözőek. Olyanok, amelyekről egy életen 
át álmodna az ember.

A díszítésnek ez a módja nagyon világosan mutatja, hogy ez a művészet 
keleti eredetű. Természetes, hogy főszereplője a prímás. [A kontrás] csak 
azért kell, hogy szekundáljon neki, megduplázza a hangzást, élesebbé tegye 
a zárlatokat, a ritmust, árnyalja, díszítse a prímás improvizációit. A tempót 
a prímás adja meg. Ha belekezd valamibe, a zenekar megvárja, míg szólóját 
befejezi. A prímás ihlete szabja meg a darab karakterét meg a többi hangot is, 
amelyek olyanok, akár a szőke, göndör fürtök. Alakzatai összegabalyodnak, 
m int a szőlőkacsok, hangjai úgy szólnak, m int az őszi szőlőfürtök könnyei. 
A zenekart úgy felvillanyozza a prímás tüze, hogy amikor szólójának végére 
ér, miután ihlete szárnyain sokáig szállt, papírsárkányként végre a földhöz 
közelít, a kis együttes mindig azonosul vele, m intha csak az ő szájával venné 
a levegőt. És amikor eljön a pillanat, hogy megfogják, sohasem engedik a 
földre esni, hanem megtartják. Visszaülnek, és unisonóban, az ő lelkesedé
sével, szenvedélyével fejezik be a produkciót. Magyarországon ilyenkor szem 
nem marad szárazon, és mindenki együtt, elragadtatva ünnepel.

XCVI

Nagyon nehéz elválasztani a cigány dallamot50 a vele összenőtt két elemtől: 
nagyon hajlékony ritmusától és improvizált díszítéseitől. M ert nem tudjuk, 
mikor játssza a melódiát a maga egyszerűségében, mikor rögtönöz figuráció- 
kat az egyes hangok közé, vagy minden fermáta fölé. Ezek a vonója alatt 
születő rögtönzött cifrázatok természetesen azt jelentik: appoggiaturákat yít-

50 Magyar népies műdalt
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szik, mordenteket, gruppettókat; mindig tartoznak hozzájuk w v-k , W -k , 
Vorschlagok. Azt mindig hallani, hogy ebből a dallamból mély érzelem 

szól, telítve van szenvedéllyel, bája mindig nemes, fájdalmassága mindig te
kintélyt sugároz, és nem veszít méltóságából a legforgalmasabb, leglármásabb, 
legvidámabb helyeken sem. Még ha pusztán csak éneklik is, vagyis meg van 
fosztva az ékesítésektől, akkor is gazdag a változatos ritmusokban, és nem 
olyan egyhangú, mint az ukrán dumkák (énekek),51 amelyeknek melanko
likus hangulatát ezért a monotóniáért a legmeghatottabb szívek is hamar 
megunják. Egyébként is hiányzik belőlük az az emelkedettség, amelyet a 
cigány52 dallamoknak érdekes, tüzes hangközei kölcsönöznek.

XCVII

A cigány virtuóz olyan művészi formát keresett, amely harmonizált zabo- 
lázhatatlan vidámságának minden vadságával, és egyszersmind a legkife
jezőbben mondta el mélységes bánatát. Az érzelmeknek ez a szélsőséges 
viharzása kétféle táncban talált megfelelő kifejezési formát: egy lassúban és 
egy gyorsban. Azt még ki kellene nyomozni, hogy a tánc inspirálta-e e zenei 
formákat vagy megfordítva: a muzsika volt az ihlető elem53 Bárhogy is volt, a 
cigányzenészek muzsikájuk három fő eleméből, a dallamból, a ritmusból és a 
cifrázatokból54 olyan formát alkottak, amelyet Magyar táncnak neveznek. Ez 
két részből áll: a gyors táncot is mindig lassú előzi meg. A lassút a táncosok 
rég nem művelik. A muzsikusok számára azonban egyre fontosabbá vált, ők 
valamiféle, a második részhez tartozó bevezetést formáltak belőle. Azért vált 
számokra olyan fontossá, ha nem a legfontosabbá, mert nagyon is megfelel a 
cigány lélekben lakó bánat kifejezésének. Minden béklyót levetve, szabadjára 
eresztheti el nem hullajtott könnyeit, elzokoghatja összegyűlt sirámait, és 
felvonultathatja elképzelt gyászmeneteit, hangot adhat ezernyi büszke szen-

51 A dumkákat is csak az ukrán-lengyel hercegné ismerte, Liszt nem.
52 Még kutatásra vár annak az időpontnak a megállapítása, hogy mikor nevezték 

el ezt a kétféle, különböző jellegű cigánytáncot ilyen találóan. Mert, akárcsak az 
azonos nevű táncból, ebből sem hiányzik sem az Andante, sem a Scherzo. (A szerzők 
jegyzete)

53 Kétségkívül alapvetően a tánc: hiszen eredetileg a férfiak táncolta verbunkoshoz 
(Werbung) játszott magyaros műzene volt.

54 A cifrázatok — ez az az elem, amelyet a cigány együttesek adtak hozzá — a meg
rendelő magyar közönség ízlése szerint — az általuk játszott magyar népies műzenéhez.
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védésének. Ez az első darab igen lassú (andante). Neve: lassú, lassan. így is 
jellemezhetnénk: maestoso, dolente, pomposo. A Magyar tánc második részé
nek neve friss. Ez igen gyors tempójú, és hirtelen vagy fokozatosan gyorsul, 
olyan tüzes és magával ragadó ritmusban, amelynek széles e világon nincsen 
párja. A frissnek, van valamilyen durva, szaggatott, szabálytalan jellege, és 
hatalmas ugrások meg-megszakítják. M etruma sohasem hármas; állandó 
2/4-es vagy C lüktetésében éles akcentusaiban szilárdan megmarad, tempója 
szinte az őrületig fokozódhat. A számtalan lassú, amely végigharsog szerte 
Magyarországon, szintén páros metrumú: sokszor 4/4, de főleg 2/4 lejtésű. 
A 3/4 teljességgel idegen a cigány55 lélektől — vagyis az a fajta érzelem, amely
ből a polonézek, keringők és mazurkák születtek. A Frissek dúr-hangnembe 
váltanak, a mohban hangzó lassúk után. Sokszor előfordul, hogy ez alatt az 
átmenet alatt ritmikájuk is keveredik, és ilyenkor páratlan, hármas lüktetés 
keletkezik, ami ünnepélyes és részegítő hatású.

Azok a magyar táncok, amelyek e két rész közül csak az egyiket tartal
mazzák, a lassút, vagy a gyorsat, rendszerint elszakadtak a párjuktól, amely 
kevésbé volt értékes. Amikor egy nagyon szép adagiót egy banális allegro 
követett, ez utóbbit egyszerűen elhagyták. És megfordítva: ha a gyors tétel 
sikerült jobban, elhagyták a bevezetőt. Ez annál is könnyebb volt, mert 
lassanként rászoktak, hogy egymás után több lassút játsszanak, hogy még 
egy kicsit tovább megmaradhassanak a sötét, fájdalmas hangulatban. Utána 
viszont kizárólag frissek következtek, és így visszatért a jókedv, a nevetés, és 
a lelkesedés a tetőpontig fokozódott. Bihari56 és együttesének fellépései óta 
a lassúk egymásutánja szinte megrögzött szokássá vált. Ilyenkor a bál vala
miféle méltóságteljes E^rrű-hangversennyé változott, és egyetlen pár sem 
mert megmozdulni.

55 Nem cigány — magyar.
56 Bihari János (1764—1827) cigány származású hegedűs, a magyar verbunkoszene 

legkiválóbb művelője. Az általa vezetett együttes jelentette ennek a 19. században 
annyira népszerű és különleges népies magyar műzenének a csúcspontját. Híressé
gek, egyebek közt Beethoven is hallgatta játékukat. És elragadtatással hallgatta a 
gyermek Liszt is, akinek emlékeiben tovább élt, amikor hazájába visszatért.
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XCVIII

Ez a fejezet ismét a hercegné üres fantáziálása.

A Magyar tánc a nagy cigány eposz töredéke, óda formában. Strófái egy
mástól erősen eltérnek. Színezetük megőrzött valamit ősi fényéből. A bennük 
kifejezett hangulatok közti ellentét szükségszerűen akkora, mint a mélység 
és a hegycsúcs közötti. Egy olyan nép költői töredékéről van szó, amely tel
jességgel keserű érzelmeinek kiszolgáltatottja. Ez a nép csak ilyen művészetet 
hozhatott létre, hiszen csak úgy képes az élet fekete, jeges hullámain lebegni, 
ha állandóan a szenzáció szenvedélyes tűzijátékát gyújtja meg maga körül. Ha 
krónikus alvajáróként, a részegség mámorában él. Ugyanakkor létrehozott 
ellentétes karakterű, a legnyugodtabb ihlet hatására született darabokat is. 
De mindkét műfaj életerős és lendületes. Valamennyinek más a tárgya, és a 
megelőzőtől és az utána következőtől eltérő lelkiállapotot fest le. Néhányban 
bájos körtánc jelenik meg, melyben mintha Galathea szökne ki a nádasba. 
Vannak indulószerű dallamaik, kissé hencegők, bravúrosak, fanfároktól har
sogok. Másokban gyászos levertség kap hangot, s ez szétterül, mint a sötét 
éjszaka, amely vastag, áthatolhatatlan fátyol mögött végzi pusztító munkáját: 
elhallgattat, megfojt m inden kebelében élőt. Ismét másokból a túláradó, 
határtalan öröm szól, mintegy kifolyik a poharakból, akár a must. Ilyenkor 
hatalmas öröm, gyönyörűség okozta szilaj nevetés visszhangzik a zenéből. Ez 
az ujjongó kacaj most is olyan vad, mint amilyet egy átkozott, de még ifjú 
föld lakói hallattak, amikor az özönvíz előtti kor -  számukra új -  természeti 
szépségeiben gyönyörködtek. Vannak olyan dalok, amelyekből az életundor 
szól, a kétségbeeséssel párosult megvetés. Megint másokban vigasztalhatat
lan könnyekben, mély sóhajokban tör fel a bánat. Ugyanakkor gőgösek is, 
antik érméket juttatnak eszünkbe: olyanokat, amelyek Júdeát, az elsüllyedt 
városok, legyőzött népek királynőjét ábrázolják, amint birodalma romjain ül, 
és fenségesen viseli szétrombolt és felfordított koronáját. Egy-egy lassúból a 
Dies iraex susogó falevelek ünnepélyes és félelmetes hangját véljük kihallani, 
amely mintegy figyelmeztetés a köreibe lépő vakmerőknek. A megfáradt 
szíveket viszont inpacéwA nyugtatja. O k jótettnek érzik ezt a kérlelhetetlen 
suhogást, és éppen e fák sűrűjének árnyékában, suhogásuk hangjára kívánják 
örök álomra hajtani a fejüket. Megint más dallamok hallatán részeg hím- és 
nőstény oroszlánok őrült bacchanáliáját vizionáljuk vagy sasok vad szárny
csapkodását, amint a magasban folytatják szerelmi játékaikat. Van olyan 
melódia, amelynek hallatán valamilyen félelmetes találkozónak vagyunk
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tanúi, amelynek feszültsége egyre fokozódik, terjeszkedik, mint valami láp, 
míg végül a lelket is elnyeli, elsüllyeszti az alvó mocsárban. Más zenéket 
hallva zavarban vagyunk a nagy káprázattól: úgy véljük, egy immanens és 
érthetetlen istenről hullnak le a leplek. Csak bámuljuk a darab beszédessé
gét, építészeti tökélyét és költészetét, amelynek ez az isten a szerzője. Más 
énekekben állandóan váltakozik a harsogó ünneplés és a mozdulatlan, fakó, 
apatikus vágyakozás. Megint más darabokat az állandó kontrasztok jellem
zik, ezek a lélek minden árnyalatában, szüntelenül ingadoznak az orgia és az 
undor között — hatalmas, tátongó űr választja el az élettől megrészegülteket 
azoktól, akik a szörnyű ürességben rekedtek, akik nem találtak kielégülést, 
vagy épp a telítettségtől melankolikusak. Az állandó ellentétekből olyan 
vihar támad, mint az Északi tengerek maelstrom)^, amelyek hatására két, 
egymással szemközt hömpölygő folyó beszorítja a szerencsétlenül járt hajót: 
a mélyből a felhőkbe dobálja, és eközben a viharos, vad hullámok, sivító 
hangok közepette, lassanként tönkreteszik, darabjaira törik. A hajó defor
málódik, hatalmas sebek tátonganak rajta, és már nem is több alaktalan 
roncsnál, mielőtt teljesen elnyelnék az ellenséges hullámok.

A legbolondabb részeg zenélés közepette bármikor megszólalhat valamilyen 
rosszindulatú hang, amely arra figyelmeztet bennünket, hogy a mélyén vala
milyen végtelen, görcsös örömök fedte fájdalom rejtőzik. Hogy az örömtüzek, 
szalmalángok csak a felszínen égnek -  hogy bármikor kitörhet a vigaszta
lan szomorúság, akár a föld mélyének láthatatlan hasadékai közül kicsapó 
lángok. A cigány művészet díszítéseinek sokszínűsége vastag levélrétegként 
működik, amelynek mélyén hatalmas emóciók nyugszanak, akár a virágzó 
és ugyanakkor tüskés, mérges ágak között megbújó madarak.

XCIX

Vajon hányán akadtak a cigányzene megindító kifejezőerejét, elegáns reto
rikáját elragadtatva hallgatók között, akik elgondolkoztak azon: honnan is 
erednek ezek az énekek és akkordok? Hányán, akiknek eszébe jutott az a 
szívek millióit gyötrő, súlyos bánat, amelynek össze kellett sűrűsödnie ah
hoz, hogy művészetté válhasson? Az a széles folyam, amelyből minden mű 
kiemelkedik, majd elmerül a semmibe, mint a víz hullámai? Hányán vannak, 
akik ezen elbűvölő álmok hallatán megértik, hogy a cigányok csak azért 
gőgösek, mert nem akarnak elpusztulni? Hányán érzik meg vágyaik emelke
dettségét, miközben a sárban fetrengenek, mert nem jut nekik virágos mező?
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Kinek adatott meg, hogy felmérje kínjaik nagyságát, holott ők óvakodnak 
közönséges sirámok aprópénzére váltani azokat. Letagadják a sebeiket, ame
lyeket csak a jól elfedett hegek mögött sejthetünk. De mindezek ellenére ez 
a művészet képes arra is, hogy méltó módon megülje ünnepeit, lakodalmait, 
az öröm alkalmait. Rejtetten, homályosan, de megvallja titkolt, végtelen, 
kifejezhetetlen szenvedéseit, pillanatnyi, múló bajait, hatalmas energiáját, 
undorát és kimerültségét. Viszont öröm- és dührohamaik kirobbanóak, a 
hörgésig, az ájulásig fokozódhatnak.

H a sokáig hallgatjuk ezeket a frenetikus elégiákat és azonosulunk előadóik 
lelkiállapotával, álarcos gyászmenetet vélünk látni, amely a be nem vallott 
kínzásokról árulkodik. Uralkodójuk a Melankólia. O a láthatatlan királynője 
a viharos bánat határt nem ismerő kitöréseinek, és egyszersmind a hatalmas 
nevetéseknek, lihegésig feszült táncoknak.

C

Az általunk látott cigány együttesek tagjainak ruházata rendszerint gazdag, 
művészien hímzett barna vagy sötétkék hosszú posztóból készült dolmány. 
A díszesebb hímzés viselőjének gazdagságát, eleganciáját jelképezi. Mint 
valamennyi keleti nép, valamint a találékony és dologtalan emberek, a ci
gányok is kivételes módon ragaszkodnak az élénk színekhez és a gazdag, 
feltűnő díszítésekhez. Szeretnek fülükben csillogó karikákat viselni, ujjúkon 
pedig gyűrűket. Ingüket piros szalaggal vagy fémgombokkal erősítik össze a 
nyakukon, a nők gazdagságát, eleganciáját vastag borostyán és korall nyak
ékekkel, üveggyöngyökkel érzékeltetik. Szárított piros bogyókat is viselnek a 
nyakukban meg szent medálokat, varázslatos erővel bíró talizmánokat, ezüst 
pénzérméket vagy bőrdíszeket, és gyógyfüveket tartalmazó kis zacskókat. Ma- 
réchal úr, metzi festő57 nagyszerű pasztell-tanulmányokat készített a Vogézek 
cigányairól. Nem találkoztunk még más festővel vagy költővel, aki, nézetünk 
szerint, ilyen megértőén és igazul reprodukálta volna a cigány érzelmeket és 
költészetet, ellentétben azzal a sok más művésszel, aki megelégszik, ha a cigány 
típusú embert pusztán külsőségesen ábrázolja! Maréchal úrnak ezekből egész 
gyűjteménye van, és meg is mutatta a legjelentősebbeket. Egészen életszerű 
fejeket láttunk, akik mintha csak tegnap érkeztek volna Európába, annyira 
jellegzetesen indiaiak. Vannak olyan ovális arcokat ábrázoló női portréi, ami

57 Laurent-Charles Maréchal francia festő, 1801—1887
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lyenek nálunk ismeretlenek: hosszúkásak, finomak, lágyak. A szemük vágása 
a szép Damayantira58 emlékeztet, ahogy szempilláik függönyén át felsejlik 
buja pillantásuk. Vannak gúnyosan nevető férfi profilok, amelyeken az erő 
mögött érezni lehet a dühöt vagy a düh mögött a nagy semmit. Az olyan 
festő, aki, mint Maréchal úr, ennyire képes megragadni az ázsiai vonásokat, 
ezeket a változékony, földszínű, végzetes pillantású arcokat -  méltó témát 
találna ecsetje számára, ha cigányzenekart ábrázolna. Megdöbbentené ezek
nek az embereknek a látványa, akik általában úgy hasonlítanak egymáshoz, 
m int a testvérek, e sötét bőrű embereké, akiknek arcát olyan rakoncátlan 
hajtincsek keretezik, amelyeket vas sohasem érintett, feketén és csiklandósan 
nő a hajuk a nyakukba, amely élénk narancsszínű. Fekete szemük úgy éget, 
akár a parázsló tűz, amelynek fénye belső sugallatra gyúl ki vagy halványul 
el. A homlokuk ránctalan, szájuk kifejezéstelen, de sóhajhoz szokott ajkuk 
szívesen marad nyitva. Orruk egyenes vagy hajlott, fejtartásuk büszke, moz
dulataik lazák, könnyedek. Egész tartásuk függetlenségükről árulkodik, de 
nyoma sincs benne annak a nevetséges fennhéjázásnak, amely többnyire a 
hercegeket, grófokat vagy a törzsfőnököket jellemzi. Ám az ukrán parasztok, 
a kozákok utódainak nemességét nem éri el. Ez utóbbiak a cigányokhoz 
hasonlóan rajongtak a szabadságért, a szabad levegőért, a táncért, a zenéért 
és az italért.

Cl

Zenekaruk régen különféle hangszerek szabadon összeállított csoportjainak 
együttese volt, alapvető hangszerük azonban mindig a hegedű és a cimba
lom. Ez utóbbi téglalap alakú hangdoboz, amelyen a húrok a pianínóhoz 
hasonló rendszer szerint vannak felfeszítve. Ezeket pálcikákkal ütögetik, és 
fémes, csikorgó hangot adnak. Az Európába érkezett vázlatos rajzok nyomán 
ezek a húros hangszerek napkeletről kerültek Európába, vagyis a cimbalom 
nyilvánvalóan keleti hangszer. Magyarországon csak a cigányok játszanak 
rajta. A hegedűhöz hasonlóan sűrűn élnek a rövid hangokból álló díszítésekkel 
és trillákkal minden fermátánál. A cigányzenéről szóló első beszámolókban 
is pontosan a mai játékukhoz hasonló leírásokkal találkozunk. Már a 15. 
században megemlítik őket. A cimbalom ma is nagyon elterjedt Kis-Orosz- 
országban. Itt általában hosszú szíjon a nyakukban hordják, így nem kell

58 Damayanti hercegnő, hindu mitológiai hősnő
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asztalra tenniük, amikor játszanak rajta, és így erősebben rezegnek a hangok. 
A cigányzenekar legfontosabb hangszerei a hegedű és a cimbalom. A többi 
hangszer általában csak a szólam megkettőzésére, a ritmus megerősítésére 
és kíséretül szolgál. Ezek többnyire fuvolák [furulyák], klarinétok, néhány 
rézfúvós, egy cselló és egy bőgő, meg egy második szólamot játszó hege
dű.59 A prímás játssza valamennyi virtuóz, rögtönzött díszítést, a cimbalmos 
adja hozzá a ritmust, de ő határozza meg a gyorsításokat és lassításokat, a 
tempó energikus vagy lágy voltát is. A bűvész ügyességével használja a kis 
fakalapácsokat -  a zongorának ezen a primitív elődjén az ütők helyettesítik a 
húrokat megütő kalapácsokat. A cimbalmosnak is, akár a prímásnak, joga van 
a végtelenségig elhúzni egyes variációkat, pillanatnyi ihletének megfelelően. 
Szükségszerűen ő az együttes egyik szólistája, így nevezik a civilizált cigá
nyok. Időnként látni egy-egy csellistát vagy elég finoman játszó klarinétost 
is, amint rivalizálnak velük, és ők is élnek az improvizálás korlátlan jogával. 
Voltak köztük, akik hírnévre tettek szert, de nem sokan.

CII

A cigány művészet alapvető, nélkülözhetetlen vonása az improvizáció. De 
a rögtönző művész fejlődését sohasem a nyereség vagy a tündöklés vágya 
hajtja. Rendkívüli mértékben a fösvénység és a hiúság ösztönözheti szor
galmas munkára a játékost, és ezzel él is minden gondolkodó muzsikus. 
De annak a virtuóznak, aki arra hivatott, hogy minden érzését felkészülés, 
gondolkodás nélkül, közvetlen inspirációjából fakadóan, spontán formában 
tárja a hallgató elé, még magasabb rendű ihlettel kell bírnia ahhoz, hogy 
érzelmei rokonszenvre találjanak a köréje csoportosuló naiv hallgatókban. 
Amennyiben a rögtönző virtuóz nem azért dalol, mert van mit eldalolnia, a 
nagyvárosokban csalással, ámítással vádolhatják. A nép azonban rendület
lenül hallgatja az ügyetlen muzsikus próbálkozásait is.

A cigány művészet, bár autonóm, minden más művészethez hasonlóan, 
lelkes fogadtatást, intelligens közönséget igényel, amely számos muzsikus
nak teszi lehetővé, hogy csakis a zenének szentelje magát. De abban a cigány 
művészben, aki számára a dalolás készsége tiszta, belső lángként ég, amelyet 
kevéssé kommunikatív intelligenciája más nyelven nem képes kifejezni, to
vábbra is csak az a vágy uralkodik, hogy félig büszke, félig brutális ösztönei

59 A klasszikus cigányzenekar hangszerei: prímás, kontrás, bőgős, cimbalmos.
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rejtette nemes érzelmeit tetszetősen fordítsa le beszédes zenei strófákká. Kö
zömbös minden iránt, ami megakadályozhatná, hogy teljesen elmerüljön a 
maga alkotta művészetben, költészetben. Ha egyszer odaszorította álla alá a 
hegedűjét, hogy szíve vérét, minden dobbanását beleadja abba, amit játszik, 
oly kevéssé törődik azokkal, akik körülveszik, hogy el is feledkezik a közön
ségéről. Nem figyeli sem azokat, akik maradnak, sem azokat, akik elmennek.

Olyanokat is látni, akik sokáig koncentráltan, vadul játszanak, miközben 
az arcuk tökéletesen közömbös marad. Egészen addig, míg csak lassan ki 
nem csordul szemükből egy könnycsepp, végigfolyik az arcukon, majd mind 
sűrűbben hullnak a könnyeik, eláztatják a húrokat (ezt a modern lyrát), 
mégsem rándul meg egyetlen arcizmuk sem. Semmiféle látható remegés 
nem árulkodik a lelkűkben virágzó mély érzelemről. H a aztán a fáradtság 
véget vet a hangszerével való bensőséges beszélgetésnek, a muzsikus leteszi 
a vonóját: ezt a gyászos szellemeket és örömöt egyaránt előidézni képes 
varázspálcát — magához tér. Ekkor néha gyerekes hiúság látszik a tekin
tetén, amikor körbe jár a tányérkájával, és látja, hogyan potyognak bele a 
bankjegyek, a magyar arisztokrácia bőkezűségének kifejezői. Olyan bősé
gesen hullanak, hogy egész aranyozott ezüsttálak telnek meg a bankókkal. 
Ezekből a nagyvonalú adományokból mégsem születtek soha vagyonok, sem 
földtulajdonok -  a cigányzenészek a régi énekmondókhoz hasonló, vándorló 
muzsikusok maradtak.

Cili

Amikor a cigányok muzsikálnak, elsősorban önmaguknak akarnak tetszeni. 
Egyáltalán nem érdekli őket, hogy jónak vagy rossznak ítélik, vagy egyáltalán 
mit mondanak a játékukról. Csak az általuk érzett lelkesedéshez hasonlót értik 
meg, mindegy, hogy a dicséret ölelésben, meghatottságban vagy izgalomban 
nyilatkozik-e meg. A többi számukra édesmindegy. Mélységesen unják, ha 
hidegen dicsérik vagy szidják a játékukat, ha azt magyarázzuk nekik, hogy 
zenei felfogásuk miben különbözik a miénktől, sőt, nincs is türelmük végig
hallgatni. Csak az számít, mennyi pénz gyűlt össze előadásuk végén, mert 
általában annyiból tudnak vacsorázni vagy másnap ebédelni. Vagy az, ha 
olyan érzelmet tudnak ébreszteni a hallgatóban, amely őket is újra inspirálja, 
tűzbe hozza őket. Ha nem érzik, hogy a hallgatóság úgy rezonál a játékukra, 
ahogyan megszokták, mégis ugyanolyan briliánsán improvizálnak tovább. 
Nem félnek tőle, hogy holmi profán fülek magukévá teszik, és deformálják a
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szent alakzat néhány darabkáját, mert tudatában vannak, hogy legintimebb 
érzelmeikből mennyi titkot tártak fel. Nem félnek tőle, hogy hangsúlyaikat 
túlságosan is jól megértik, mert el sem tudják képzelni, hogy a tőlük idegen 
világban mennyi szív képes együtt dobogni az övékével. Mindenekelőtt saját 
megelégedésükre húzzák vonójukat, mert arról álmodnak, hogy vele képesek 
rehabilitálni a páriák e törzsét — amelynek teljes lezüllését önmaguk előtt 
is tagadják.

CIV

Ebben a fejezetben már megjelennek Liszt tévedései is.

A századok folyamán, miközben eposzuk lassacskán kialakult a rengeteg 
töredékből, szerencséjükre fogalmuk sem volt róla, hogy létezik egy másfajta 
zene is, amelyben a hangokat az övéktől egészen eltérő rendszer szerint lehet 
összerakni, társítani vagy szétválasztani, a frázisrészeket lezárni. Ez nagyon 
szerencsés volt, mert bizony nehezen őrizték volna meg érintetlenül, tisztán 
a szenvedélyüket, ha szembetalálkoztak volna a szépnek egy más formájával. 
Megzavarta volna fantáziájukat, naiv elégedettségüket, elbátortalanította 
volna igyekvésüket, és elidegenítette volna őket azok rokonszenvétől, akik
nek bátorítására leginkább szükségük volt. Mostani dekadenciájuk szomorú 
látványa, amely abban a pillanatban kezdődött, amikor versengeni akartak 
más művészekkel — elég meggyőzően bizonyítja, hogy a zene kizárólagos 
mesterei csupán több százados magyarországi tartózkodásuk idején voltak.

Magától értetődik, hogy a zeneelméletről semmiféle ismeretük nem volt. 
Sosem érezték a kottaírás szükségét, csak az emlékezetből való ismétlések 
voltak kedvükre. Ilyenkor szabadon nyargalhattak az improvizáció végtelen 
szavannáin. Pontosan megjegyzik a darabok fő témáját, ezt aztán körültán
colják, megcsavarják, kicifrázzák. Ringatják is magukat rajta, m intha csak 
aranyozott hajócskában ülnének, amely a harmónia hullámain viszi őket, 
vagy mintha léggömbön repülnének elképzelt magasságokba. Bár szeretnek 
pillanatnyi ötleteiknek engedelmeskedni, sohasem feledkeznek meg az eredeti 
témákról, dallamokról. Ellenkezőleg. Ezek alapvetően fontosak számukra, 
minthogy annak a tipikus érzelemnek a hordozói, amelyből művészetük 
fakad. A témák eleve úgy születtek, hogy a cifrázatok, az előadás személyes 
szabadságára alkalmasak legyenek. Ugyanakkor kegyelettel megőrizték a 
dallamok autentikus alakját, eredeti tisztaságát és annak előadását, a legka- 
cifántosabb cifrázatok közepette, a legmerészebb csapongások, a legnagyobb
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eltávolodások ellenére is. Ismertem többeket, akik féltek még a gondolatától 
is, hogy elrontják, megmásítják, módosítják a szent alapdallamokat. Ezeket 
mestereiktől tanulták, akik szintén gondosan ügyeltek a tisztaságukra. Ok 
bírálták el, ha e körül vita támadt, és energikusan visszautasítottak minden 
apokrif közbeiktatást, betoldást. Ez azt bizonyítja, hogy régóta tudatában 
voltak művészetük fontosságának, és szívükön viselték, becsületbeli ügynek 
tekintették, hogy megőrizzék integritását.

Zenei tradícióik szájhagyomány útján terjedtek, hűségesen, a zene isme
retének, szerkezetének tanulmányozása, segítsége nélkül -  úgy, ahogyan a 
nyelvüket megőrizték, sok száz év, sok-sok vándorlás közben, írásbeliség, 
valamiféle létező és tanított nyelvtan, szabály nélkül. Empirikus úton tartják 
fenn magukat, és a zenéjüket; egyszerűen ténynek tekintik létüket, zenéjüket. 
Az egyik muzsikus úgy tanította zenélni a másikat, ahogy egy anya tanítja 
beszélni gyermekeit a saját nyelvükön, hogy aztán kedvükre élhessenek ezzel 
a nyelvvel.

CV

Az utóbbi időben azonban a legügyesebb virtuózok elég jól megismerkedtek 
az európai zenével, a kottával, és tudták is értékelni. Megkísérelték, hogy a 
legszebb, hagyományos, megőrzött témákat összegyűjtsék, sőt, hogy maguk 
is írjanak ilyeneket, jobban mondva, hogy lekottázzák improvizációikat, 
mert csak így tudták használni zenei anyagukat. De ne felejtsük el, hogy 
legnagyobb részben ezt ők maguk nem tudták megcsinálni, vagy csak igen 
ügyetlenül. Az ő játékukat lekottázók viszont megcsonkították gondola
taikat, pontatlanul írták le vagy tévesen javították ki őket. O k pedig nem 
tiltakozhattak e változtatások ellen, minthogy nem tudtak jól olvasni, és vál
tozatlanul a maguk módján játszottak.60 Számos ilyen pontatlanul lekottázott 
kiadványt adtak közre. A nyomtatott kiadványok szerzői egyszerűen hibának 
fogták fel (sokszor volt alkalmam erről meggyőződni) azokat a hangközöket, 
modulációkat, disszonanciákat, amelyek valóban ellentmondtak a mi össz
hangzattanunknak, de épp ezek adták meg a cigány együttesek zenéjének 
sajátosságát. Azt hitték, megtisztítják, pedig éppen kasztrálták a dallamokat 
és az azokat követő variációféleségeket. Ha akarjuk, jóhiszeműen, de a cigány

60 A népies magyar dallamokat cseh és német mesterek harmonizálták meg és ad
ták közre.
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művészet lényegének nyilvánvaló ismerete nélkül, mert éppen legvadabb öt
leteitől fosztották meg azt. Ráadásul a meg nem szólaltatott, puszta kotta, 
amely ott díszeleg számos kiadó kirakatában hazámban, fogalmat sem adhat 
a cigány virtuózok élő, brio zenéléséről, ritmikai változatosságukról, frázisaik 
ékesszólásáról, deklamációjuk hangsúlyairól. Ezt a zenét csak úgy ítélhetjük 
meg, ha hallottuk Ázsia igaz fiai együtteseinek előadásában. Azokéban, akik 
már híresek lettek, de azokéban is (és sokszor még színvonalasabban), akik 
rongyokban, éhezve muzsikálnak.

CVI

Ettől a fejezettől kezdve a hercegné bizonygatni kezdi Liszt téves elméletét.
Azt, amit a magyarul nem beszélő Lisztnek mondtak a magyar urak — és mondták még 

a századfordulón is Vikár Bélának, Kodálynak, Bartóknak a valódi, gyönyörű, ősi magyar 
népdalokról, balladákról, a magyar parasztzenétől: hogy az nem ér semmit.61

Talán némelyik magyarországi születésű tudós és szakember számon kérheti 
rajtam, miért tulajdonítom ilyen egyértelműen a cigányoknak azt a muzsikát, 
amelyet ők büszkén nemzeti zenéjüknek vallanak? Miért fordítom ki a szavak 
értelmét — az ő meglátásuk szerint —, miért tartom kizárólagosan a cigányok 
szerzeményeinek ezt a zenét, holott a magyarok csak saját nemzeti zenéjük 
előadóinak tekintik őket! Tisztában vagyok vele, hogy számos muzsikus, 
aki tanulmányozni vagy gyakorolni kezdte ezt a művészetet, tiltakozni fog 
feltételezésem ellen, miszerint a magyarországi cigányok játszotta zene kizáró
lagosan az övék. Nehéz volna elmélyült és végső konklúzióra jutó tanulmányt 
írni erről a kérdésről, mivel kizárólag intuíciókon alapulna, a valóságos és 
tényszerű anyag ugyanis rendkívül bizonytalan és nem megbízható.

61 Felhívom a tisztelt olvasó szíves figyelmét a témáról szóló legfontosabb szak- 
irodalomra: Bartók: Cigány zene? Magyar zenei című, 1931-ben megjelent tanulmá
nyára és Sárosi Bálint alapvető munkáira: Cigányzene, Gondolat Kiadó, Bp., 1970.; 
A  cigányzenekar múltja, I—II. köt. Nap Kiadó, Bp., 2004.; A hangszeres magyar nép
zenei hagyomány, Balassi Kiadó, Bp., 2008.; Népzenei tájakon, Nap Kiadó, Bp. 2015-, 
továbbá Domokos Pál Péter: Hangszeres magyar tánczene a XVIII. században, Akadé
miai Kiadó, Bp., 1978. (Bencsik Gábor Cigányokról, Magyar Mercurius; Bp., 2008. 
könyve inkább az egyéb mesterségeket űző romákról szól.)
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CVII

Mielőtt rátérnék a tárgyra, talán nem fölösleges, ha meggondoljuk, milyen 
nagyon régen fogadja be Magyarország azokat, akik magukat romáknak, 
színüknek (azaz Indiához tartozóknak), vagy C árnak , Caloronak, Karachee- 
nak, Fáráoenmtk (ez annyit tesz: Pharaoni gentes), Chinganinak, Issinginek, 
Jkanosnak, Zingalinak (a zend-indiaiak utódainak), Gipstestíek, Zigeunernek, 
Cingesernek, cigánynak stb. stb. nevezik — ázsiai, európai vagy afrikai szárma- 
zásúakként tüntetvén fel magukat — vagy egyszerűen aszerint hívjuk őket, 
amilyennek külsejük szerint látszanak.62 Tudom, tévedés lenne azt hinni, hogy 
egyenes leszármazottjai azoknak, akik elsőként foglaltak területet Magyar- 
országon, m int ahogy más országokban sem telepednek le a romák. Törzseik 
hullámokban érkeztek, valószínűleg bizonytalan időközönként. Népességük 
még többször kicserélődött, még ott is, ahol látszólag évszázadok óta jelen 
vannak. A legősibbek bevándorlását újabbak követték. Olyan törvénynek 
engedelmeskedve, amely számunkra érthetetlen, mint a legtöbb természeti 
törvény, például a hullócsillagoké, a különféle állatok fajtái és kipusztulása, 
némely növénycsaládok eltűnése vagy gyarapodása, bizonyos járványok fel
lángolása, növekedése és visszahúzódása stb. stb., vagyis sokféle, számunkra 
rejtélyes okból, a cigányok a számukra legkellemesebb körülményeket kínáló 
országokat is elhagyják, mert megtagadnak mindenfajta letelepedést. De 
a kellemes helyeket nem hagyják el anélkül, hogy helyet ne csinálnának 
eljövendő testvéreiknek, akik hozzájuk hasonlóan páriák, elűzöttek, bolyon
gók. Ez a helycsere (amelyet még Havasalföldön is gyakorolnak, pedig ott 
lajstromba vették és jobbágyként dolgoztatják őket) számunkra észrevétlenül 
zajlik, mert azt hinnénk, nem mennek el addig, míg utódaikkal nem kö
zölték mindazt, amit az adott országról megtanultak. Az adott országnak, 
illetve lakóinak az ilyen változás abszolút semmit sem jelent. Az ott maradók 
eleget tudnak, és semmiben sem különböznek azoktól, akik már elmentek. 
Bizonyított tény, hogy a törzseik időnként megújulnak, de ez semmit sem 
változtat a meghosszabbított jelenlétük alatt róluk alkotott megfigyeléseken.

Minden vitát megelőzően hivatkozom néhány adatra, amely azt bizonyítja, 
hogy a cigányok már a 13. század óta élnek Magyarországon, tehát kétszáz 
évvel korábban itt voltak, mint másutt Európában, ahová Zsigmond kirá-

62 Ld. Pott (A szerzők jegyzete)
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lyunk sokszor idézett menlevelével érkeztek.63 Ezek szerint Magyarországot 
már több mint hat évszázad óta ismerik. És ez annál valószínűbb, mivel 
abban az időben, amikor nyugatabbra is elértek a hordáik, addigra már élt 
bennük a vallásos hit, hogy valójában az egyiptomi néphez tartoznak, és 
bizonyos évig vándorolniuk, kell, hogy ezzel bűnhődjenek apáik vétkeiért, 
amiért azok nem fogadták be a gyermek Jézust és a Szent Családot, mikor 
azoknak menekülniük kellett. Minthogy ez a mese annyira hasonlított a 
bolygó zsidóról szóló legendához, és a jelen levő izraelitákról ugyancsak azt 
gondolták, hogy Isten bünteti őket a száműzetéssel, a cigányokról is elhitték 
ezt a történetet, bármilyen abszurd volt is. Ez a fikció nagyon is megfelelt a 
vallásos hiedelmeknek, a középkor tudatlanságának, babonáinak. A töké
letesen műveletlen, a világ dolgairól mit sem tudó, megvetett cigányoknak 
bizonyára több generáción át kellett a mélyen hívő keresztények között élniük. 
Több esztendeig is eltartott, amíg felfogták a róluk keringő, rosszhiszemű 
történetek értelmét. Végül olyan tisztán megértették azt, hogy felfogták, 
számukra még mindig előnyösebb, ha elterjesztik a róluk szóló, hihetetlen 
meséket, mert az emberek ezeket akarták hallani. Védőköpenyt borítottak 
magukra azok ellen a dolgok ellen, amelyek miatt pellengérre állították volna 
őket. Idegen és vándor nép voltak, akár a zsidók. Először szinte jóindulatúan 
fogadták őket azon országokban, ahol időlegesen megszálltak (hogy miért, 
ennek okát nem ismerjük). Ok pedig megbánást színleltek és alázatot, ami 
erősen ellenkezett az istengyilkos keresztre-feszítőkről szóló mondákkal. 
Túljártak tehát az emberek eszén: azt hazudták, hogy nem óhajtanak bele
olvadni azokba a népekbe, amelyeknek földjén ideiglenesen tartózkodtak, 
látszólag önsanyargatásként. Ez ügyes csel volt, amelynek segítségével min
den vámot elkerültek, becsaptak minden rendőrséget, és még azt is elérték, 
hogy királyok közelébe kerülhessenek, és olyan privilégiumokra tegyenek 
szert, amelyeket a zarándokok és az alázatos bűnbánók számára alkottak. 
Az ilyen agyafúrt és szellemes ürügy kitalálása nem a véletlen műve volt, és 
nem is hirtelen született ötleté.

63 Téves adat. Luxemburgi Zsigmond (1368—1437) korában még nem éltek itt. 
Lassú hullámokban, Törökország és a Balkán felől érkeztek. Legkorábbi adatunk 
Beatrix királyné 1489-beli csepeli számadáskönyvében található. (Sárosi Bálint: Ci
gányzene) , i. m.
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CVIII

A következő fejezetekben a hercegné hamis premisszákból kiindulva gyárt 
téves és meglehetősen zavaros elméleteket.

De ha némely történelmi emlék alapján feltételezzük, hogy a cigányok már 
a 13. században Magyarországon tartózkodtak, azt sem bizonyítják tények, 
hogy nem később jöttek. Amikor ez a populáció először, igen gyorsan, 
megjelent Németországban, a krónikások minuciózus részletességgel naiv és 
meggondolatlan hiszékenységgel írták le őket, ami végül is nem magyaráz 
meg semmit, és mindent elfogad. A német leírások tényként fogadják el, 
hogy a cigányok előre jelezni képesek például egy-egy meteor felbukkanását, 
a pestisjárványt, egy-egy földrengést vagy más, különleges, végzetes ese
ményt. Abban a korban még hittek a csodákban, minden jelenségben azt 
véltek látni, és gondosan akként is könyvelték el. Hála a németek babonás 
csodálkozásának és kíváncsiságának, a cigányok legkorábbi megjelenésétől 
fogva tudjuk, hogyan özönlötték el az országot. Nem ez volt azonban a 
helyzet, ha olyan országban jelentek meg, amelynek lakosai nem voltak 
eléggé műveltek ahhoz, hogy ráérő idejüket az érdekesnek és fontosnak 
tetsző dolgok rögzítésére szánják. Inkább gyűjtötték az érdekes tárgyakat, 
de eredetüket nem kutatták. Viszont természetesen megütköztek e minden 
embertől különböző faj váratlan megjelenésén, és ennek okát is igyekez
tek megtalálni. A cigányok nem bizonyultak agresszívnek, inkább nézői 
voltak azon nemzetek harcainak, ahol éppen tartózkodtak. így érthető, 
hogy nemigen érdekelték azokat a Duna menti népeket, amelyek éppen 
harcban álltak egymással; közöttük nyomát sem találjuk a cigányokról szó
ló feljegyzéseknek. Egyszerűen tudomásul vették, hogy ott vannak, nem 
okoztak nekik nagyobb meglepetést, mint egy újonnan felfedezett terület 
növény- és állatvilága. És még ha akadt volna is történész e viszonylag tá
voli múltban, minek is foglalkozott volna ilyen érdektelen témával, mint a 
cigányok, akiket annyira nem érdekelt az ő nemzetének sorsa, dicsősége, 
győzelmei és vereségei? Mivel e távoli századokban, amikor Európa-szerte 
kevés volt a történetíró, Magyarországon meg különösképpen, még nehezebb 
kimutatni, hogy a cigányok esetleg nem éltek-e már sokkal régebben az or
szágukban, m int azt az első történelmi feljegyzések megemlítik. Nem volt, 
aki feljegyezze szoros kapcsolatukat a magyarokkal, akik szinte öntudatlanul, 
azonnal birtokba vették őket meg a zenéjüket, hogy abból kialakítsák a 
maguk táncait, énekelt elbeszéléseikhez pedig magyar szöveget illesszenek.
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CIX

A nyelvészek elismerték és immár kétségtelen ténynek tartják, hogy a ma
gyarok ázsiai eredetűek, és tatár származásúak. Nem akarunk tudományos 
vitákba bocsátkozni, amelyekre nem vagyunk felkészülve, minthogy ez a 
tudományág távol esik a miénktől — de újabb felfedezések és tudományos 
eredmények híján, úgy hisszük, tarthatjuk magunkat ehhez a feltevéshez, 
és induktív módon arra következtethetünk, hogy az indiai és tatár hang
zásrendszer között volt elegendő analógia és ugyanannyi differencia, hogy 
ugyanazt a művészetet vallották a magukénak, amikor a véletlen folytán 
egyazon a földön egyesült a két törzsből származó nép. Ha egyformán 
tehetségesek és produktívak lettek volna, elképzelhető, hogy egymás mel
lett élve, mindegyik a maga érzelmeinek megfelelő, a másiktól különböző 
művészetet alakított volna ki. Hiszen abszurd lenne azt feltételezni, hogy 
ilyen különböző körülmények közt élő, ilyen különböző karakterű népek, 
ugyanazon inspiráció hatására alkottak. És ennél is abszurdabb lenne, bár
milyen népművészetet másnak gondolni, mint az adott nép érzelmei költői 
kifejezésének. Hiszen abban testesítik meg megnevezhetetlen álmaikat, látens 
vágyaikat. Ha viszont nem lett volna a két nép érzelmi kifejezésének valami
lyen rokon vonása, művészetük sem rokonszenvezett volna egymással. Azé 
a népé, amely szerencsétlen, sötét körülmények között élt, halva született 
volna. Szükségszerű volt tehát, hogy a másik, a szerencsésebb nép, fantázia- 
dúsabb, finomabb kifejezésekre és formálásra legyen képes. A szegényebb 
pedig érzékenyen, értően fogadja, hagyja, hogy megbűvölje, bátorítsa, vé
delmezze és felvirágoztassa az ő művészetét.

Létezik egy nagyon régi, nagyon igaz mondás, mely szerint a szélsőségek 
valahol érintkeznek. E szerint a kétféle nyelv, amely az emberi létezés két 
legtávolabbi elemének, az észnek és az érzelemnek a leírására szolgál, azaz 
a matematika és a zene átnyúlik a földrajzi határokon, nem úgy, m int a 
beszélt nyelvek, amelyek el-eltűnnek, és gyorsan osztódnak különféle dia
lektusokká. Az a nyelv, amely pontosan és egzakt módon kifejezi az anyag 
összefüggéseit: a számok világa, az a nyelv pedig, amely a kifejezhetetlent, a 
lelkek titokzatosságát fejezi ki: a zene (a notáció). Ezt a népek sokkal széle
sebb tömege érti meg, mint minden más nyelvet. Nem kizárt tehát, hogy a 
mongol fajok szokásai és zenei irányzatai hasonlatosak az indiai fajokéhoz, 
hogy e két nép könnyen megértette egymást, és együtt alkalmazták azt a 
hangrendszert, amely lényegében annak a népnek a tulajdona lett, amelyik
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tehetségesebben zenélt, és amelyik — az utóbbi századokban, az Európában 
ért mindenfajta külső befolyás ellenére -  máig megőrizte primitív jellegét.

CX

Bármilyen hiábavalók is a feltevések: milyen lehetett a romák zenéje ott, 
ott, ahonnét jöttek, akkor, amikor még otthon énekeltek; az ember hajla
mos mai zenéjüket egy végső, kijegecesedett formának tekinteni, mintha 
megvalósult volna az utazók keleti, arab és indiai zenéről szóló meséinek 
ideális alakja. Tudomásunk szerint még nem kerestek esetleges analógiá
kat a cigányok és a hindusztániak zenei nyelve, annak eredete, stílusbeli 
jellegzetességei: hajlításai, modulációi, ragozása, végződései, metrumai és 
ritmusai között -  hasonlóakat azokhoz, amelyekkel beszélt nyelvüket már 
vizsgálták. Ha akadnának olyanok, akik a művészet javára hajlandóak len
nének ezt a m unkát szorgalmasan és fáradhatatlanul, elsőként elvégezni, 
talán ugyanannyi kapcsolatot találnának zenei hangjaik megszerkesztése, 
m int beszédhangjaik törvényei között. Az árnyalatok összevetése azonban 
roppant kényes és fárasztó munka mai érzékeink számára, mert kétségkívül 
hatott a zenei nyelvre a klíma változása és a nyugati hallgatók befolyása. Ezért 
ez a kutatás még roppant bizonytalan. Számunkra elég, hogy megértsük: 
a zenészek virtuozitása keltette felfokozott állapotában, eredeti alakjában 
ez a zene rendkívüli érzelmi hatást ébresztett, életre hívta azokat bájos in
diai meséket, amelyek bizonyos frázisoknak, dallamoknak mágikus hatást 
tulajdonítanak, szétkergethetik a felhőket, előidézhetik a jótékony esőt, a 
nagy viharokat, sőt, lángba boríthatják a dalok éneklőit. Az ősi görögöknél, 
akiknél a hangsorok hangközei szintén sokkal távolabb voltak egymástól, 
m int a mieink, a tradíció szintén varázserőt tulajdonított a zenének, amely 
nemcsak az emberi érzékekre, hanem a természeti erőkre is befolyással bír, 
m int például Orpheusz vagy Arion esetében.

Semmi ehhez hasonlót nem találunk azon népek történetében, akiket 
a magyarok vallanak őseiknek. Bármi is a véleményünk a Gangesz-parti 
népek zenéjéről, az biztos, hogy sokkal magasabb rendű volt, mint a mon
gol-tatároké. De ki állítaná, hogy ez utóbbiakban nem volt elég affinitás a 
háromszor szent folyó imádói iránt, hogy ne tudtak volna azonosulni zenei 
érzelmeikkel, ne tudjanak azokhoz hozzászokni? Ez a valószínű affinitás 
egyszerű magyarázatát adná, hogy a félsziget zenéjének karakterét spontánul 
átvették egy olyan faj utódai, amely addig csak a ritmus és az éles intonáció
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zenei élményét ismerte. De képes volt átvenni a másik nyelv hangjait, díszí
téseit, a hangnemek hirtelen váltását, és a hindusztáni születésű művészet 
egyéb szépségeit.

CXI

A következő fejezetekben a hercegné ismét olyan dolgokról ír, 
amelyekről fogalma sem volt.

M inden magyar muzsika természetesen vagy énekelt vagy tánczene erede
tű. Ezek olyan közeli rokonok, hogy szinte azonos karakterűek. Első látásra 
úgy tetszik, hogy a cigányok nem találhatnak kifogásolnivalót a dalokon, 
amelyekhez magyar szöveget illesztettek és csak magyarok éneklik őket; egy 
részüket a pásztoroknak, másokat a magyar harcosoknak tulajdonítják. Ez
zel azonban még nem mondtunk el mindent. Meg kell állapítanunk, hogy 
a táncdalokat nehezebben vallhatják sajátjuknak a magyarok. Nincs ehhez 
elég bizonyítékuk ad rem és ad hoc. Mire is alapoznák azt a bizonyításukat, 
hogy a magyarok táncdarabjaikat nem a cigányok zenéjére alkalmazták, 
hogy a romáknak régebben kétségkívül nem voltak saját táncaik, nem volt 
saját zenéjük, és mindkettőt a magyaroktól kölcsönözték, dallamaikat és 
ritmusaikat pedig ugyancsak? Sajnos nincs elég bizonyítékunk, hogy hite
lesen igazságot tegyünk a kétféle meggyőződés között. így tehát bármikor 
perelhetünk, ha összegyűjtöttünk egy rakás, bármelyik javára szóló feltevést. 
De annyi biztos, hogy a zene és a tánc integráns része a cigányok mulatsá
gainak. Bandáikban, valamennyi országban, mindig akad néhány hangszer. 
Fékevesztett, mozgalmas táncaik időnként valamiféle áhítatot fejeznek ki, 
sokszor a tradicionális keleti dervis-táncokhoz hasonlók. Ezek legfőbb jel
legzetességei megtalálhatók a legtávolabbi törzseknél is. Szokásaik, táncaik 
leírása megegyezik, akár a Havasalföld mocsaraiban élő szerencsétlenekről, 
akár Moszkva legelegánsabb cigánylányairól szólnak. Ha nem teljesen hason
lóak a magyar nemzeti táncokhoz, nem nehéz arra következtetnünk, hogy a 
magyarok, a cigányok zenéjének felhasználásával, hozzáadták azokhoz az ő 
jellegzetes tulajdonságaikat. Főként ami a harciasabb, mozgalmas táncokat 
illeti, amelyek jobban illettek militáns karakterükhöz. Ezek a mozgásformák, 
ezek a tipikus lépések szintén ázsiai eredetűek. E feltevésünket persze hihe
tőbbé teszi az a tény, hogy táncaik mennyire hasonlítanak a kozák táncokhoz.

H a volt a cigányoknak hagyományos táncuk, akkor zenéjüknek is kellett 
lennie, amelyet át lehetett venni. Mi lenne különös abban, hogy a magyarok,

151



kihasználva a vendég nép náluk magasabb rendű zenei tehetségét, észrevét
lenül a legnemzetibb táncaikat is a cigány táncok formáihoz és metrumához 
igazították? És idővel olyan tökéletesen adaptálták ezeket, hogy ennek még a 
nyomai is eltűntek, olyanok, mint az összenőtt ikrek. Ki állíthatja ma, hogy 
a cigányok a magyarok muzsikáját játsszák, és nem a magyarok formálták 
táncaikat a cigányok dallamaira? Mégiscsak valószínűbb, hogy a táncok 
annak a népnek a sajátjai, amely számára a zene elengedhetetlen szükséglet. 
Azzal kísérik nyilvános táncaikat, a medvetáncoltatást és egyéb állatmutat
ványaikat, győzelmes bevonulásaikat bizonyos városokba, amikor a menet 
élén a zenekar halad. Zene szól, amikor ügyességi számaikat előadják. Ezek 
előtt vagy után mindig az asszonyok tenyérjóslására kerül sor.

CXII

A tánc elválaszthatatlan az énektől, kivált a primitív népek között. A civili
záció megfojtja ezt a szokást azzal, hogy valamennyi művészetet magasabb 
követelmények elé állítja, tehát mindnek el kell különülnie a tökéletesedéshez. 
De a két művészet kényszerű szétválásáig ez a szövetség általában létezik. 
Több országban még mindig él ez a szokás: a tánc bizonyos részeit kórus 
szakítja meg, és ezzel felváltva az előénekes ad elő félig recitált, félig énekelt 
strófákat. Ilyen például a krakowiak és a tropak.

Nem titkoljuk, hogy egy olyan feltevés, miszerint a magyar dalok tisztán 
cigány eredetűek, még merészebbnek tűnne, m int az, hogy a magyarok 
táncdalainak szerzői a cigányok. Az ilyen állítás érzékenységet sértene — ezzel 
kellene nyílt sisakkal szembeszállni és legyőzni. M ert tökéletesen ellent
mondana a pillanatnyilag e témában uralkodó nézeteknek, és ráadásul csak 
meglehetősen bizonytalan dedukción alapul. Mégis elégséges ahhoz, hogy 
tartsuk magunkat ehhez a véleményünkhöz, mert több, szerintünk kétségbe 
nem vonható tény támasztja alá. Jegyezzük meg elsőként, hogy egy nép dalait 
nem egy egész nép komponálja, hanem az ahhoz a néphez tartozó egyének, és 
hogy ezen egyének inspirációjának hasonlósága, népszerűsége dalaik összes
ségének bizonyos nemzeti jelleget kölcsönöz. Ahogy egy nép között elterjedt 
dalok összességéből érzelmeinek és formájának köszönhetően kiválik egy, 
meglepő lenne, ha ugyanígy nem teremne egy-egy kiemelkedő személyiség, 
aki felhívja magára a figyelmet. No már most, miközben jó ideje ismerünk 
kimagasló tehetségű, híres, ünnepelt cigány előadóművészeket, egyetlen 
magyarról sem hallottunk, aki ezen a területen hírnévre tett volna szert.
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A nép emlékezetében már a 16. századtól rögződtek híres cigányze
nészek nevei, és úgy hisszük, ha már korábban is lettek volna írók, akik 
feljegyzik a nevüket, m ár a megelőző századokból is lettek volna arra 
méltók. De magyar zenészekről szóló feljegyzéseket csak a modern idők
ből találunk, a 18. századi zene ragyogó felvirágzásakor, amikor az nagy 
sikereket ért el, divattá lett. Összegzésképpen: ez a zene annak a népnek 
a gyümölcse, amely művelte, előadta; a dallamok és táncdalok (amelyek 
a hangszeres feldolgozások témáját adták) egymás rokonai, ugyanabból a 
forrásból fakadnak. Ennek ellenére, főleg dalok formájában, mégis a ma
gyarok népszerűsítették és terjesztették őket széles körben, egyedül azért, 
mert a szövegük magyar. Véleményünk megerősítésére el kell mondanunk, 
hogy a magyar szövegű cigánydalok főleg a magyarok azon rétegeiben ter
jedtek el teljes tisztaságukban, amelyek legszorosabb kapcsolatban álltak 
a cigányokkal, nevezetesen a vidéki, sztyeppéi [pusztai] lakosok, katonák, 
lovasok és pásztorok körében, és o tt úgy meghonosodtak, hogy nekik 
tulajdonították őket. Be kell vallanunk, hogy a magyarországi cigányok, 
minden zenei előadási tehetségük ellenére, sem hangjuk szépségével, sem 
dalolási készségükkel nem tűntek ki. Á m  könnyen megmagyarázható, 
hogy kevéssé művelték a zenének ezt az ágát, s hogy miért maradt emb
rionális állapotban. Könnyen megfigyelhető, hogy az olykor éneklő roma 
nők orgánumának frissességét, hangját a nehéz élet, a sok megpróbáltatás 
rongálja, majd teljességgel tönkreteszi. Hasonló okok akadályozhatják 
meg a férfiakat is abban, hogy hangjukkal kitűnjenek. Nem kizárt, hogy 
a magyarországi kisebbségi létből fakadó nehézségeik — annak ellenére, 
hogy a hangszeres játékban kitűnőek — hozzájárulnak, hogy elhanyagol
ják hangbeli kvalitásaik fejlesztését, holott talán lennének ilyenek. M iért 
ne feltételezhetnénk, hogy az énekének tökéletlenségeivel kevésbé törődő 
magyar paraszt, akinek elég szép a hanganyaga, de a cigányoknál kevésbé 
izgalmas, kevesebb szenvedéssel teli, normálisabb, szemlélődő életet él, 
egyszerűen megkaparintotta a cigányoktól hallott dallamkincset? Termé
szetesen ezek a motívumok aztán megmaradtak és elterjedtek a magyarok 
közt, miközben teljesen semmibe vették azoknak a létét, akik nem tudták 
dalaikhoz illeszteni a magyar szöveget, vagy elmulasztották a pillanatot, 
amikor ez a békés kifosztás megtörtént. Ezek a zenészek ismeretlenek ma
radtak. A romák dalait, saját nyelvű szövegükkel, csak maguk a cigányok 
ismerték, viszont olykor hangszeres zenéjükben feldolgozták őket. Ezáltal 
elvesztették ^/-jellegüket, és dalokként felismerhetetlenné váltak.
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CXIII

Egyébként azok a hangszerek, amelyeket jellegzetes magyar instrumentu
moknak tekintenek, mint a furulya, a csákány,64 a tárogató, a síp és a duda, 
sohasem tartoztak a cigány együttesek hangszerei közé, és sohasem hagyták 
el a pusztájukat. Most is ott vidítják fel a magányos parasztembert vagy a 
pásztort. Sohasem tündököltek hangszerükkel a maguk pusztai környezetén 
túl. A zene, amit nagyon is közepesen játszanak, annyira rokon a cigányoké
val, hogy alig lehetne tőle megkülönböztetni, attól a pillanattól fogva, hogy a 
cigányok megadnák valódi színeiket a maguk hangszerein, felcicomáznák a 
maguk díszítéseinek teljes pompájával, és ezáltal olyan lenne, akár a prizmán 
megtörő sugarak, úgy ragyogna, akár az aranyhal csillogó pikkelyei: vörös 
és arany színben, kéken és zölden. Ahhoz, hogy valamely nemzeti és nép
művészetnek joga legyen bekerülnie abba a misztikus nagyvárosba, amelybe 
valamennyi nemzet érett művészete beletartozik, és valamennyi nemzet tisz
teli, ki kell nőnie a gyermekkorból. Úgy nem tud oda bekerülni, hogy még 
csak eldadogni képes az inspirációit. O tt össze kell mérnie a tudását, meg 
kell mérkőznie a már teljesen kibontakozott rivális művészetekkel. A magyar 
parasztok dallamai értéktelenek, szegényesek, tökéletlenek, és ugyancsak azok 
a hangszeres darabok is, amelyeket -  nagyon is közepesen — előadnak. Nem 
tarthatnak igényt arra, hogy világszerte ugyanolyan színvonalúnak ismerjék 
el őket, mint más, már elterjedt, virágzásukat élő zenéket. A cigány együtte
sek játszotta zene viszont mindenfajta versengést kiáll, merész érzékenysége, 
tökéletesen kialakult formai világa okán -  ezt bizton állíthatjuk.

64 Sétapálcába épített furulyaféle
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C X IV 55

A magyar zene legrégebbi, bizonyíthatóan magyar szerzőtől származó do
kumentumai Tinódi [Lantos] Sebestyén művei. Ezekből gyűjteményt adott 
ki Kolozsvárott, 1554-ben. [Egri históriának summája]. Ki tudja ma már el
dönteni, hogy ezek a dallamok reprodukált emlékek voltak-e vagy gondosan 
eltorzított dallamok, és mennyiben inspirálta az a zene, amelyben gyermek
kora óta nevelkedett? Nincs rá semmiféle bizonyítékunk, hogy kortársait 
meglepő, egyéni hangú zeneszerző lett volna. De nem is kell összegyűjtenünk 
az erről szóló feltételezéseket, elegendő, ha megvizsgáljuk ezt a kötetét, ame
lyet a szakértők egyöntetűen értéktelennek tartanak. Dallamainak — akár 
halvány reminiszcenciák, akár gyenge szerzemények — más érdemük nincs, 
csak annyi, hogy történelmi ritkaságok, érdekes dokumentumok. Állítjuk, 
hogy annak a népnek, amelyik m unkánk tárgya, olyan zenei készséggel ren
delkezett, amellyel képes volt eredeti művészetet létrehozni, melyet kizárólag 
a saját érzelmei fűtenek, formálása olyan egyéni, m int az európai művészet 
ismert alkotásai, és legszebb virágkorát éli. Hogyan is lehetne függvénye hát 
a magyar művészetnek, amelynek kebeléből mostanáig nem emelkedtek ki 
különlegesen tehetséges előadóművészek, olyanok, akik híresebbeké váltak 
volna, mint ott élő cigány kollégáik? Ha ez a művészet valóban gyökeret 
eresztett volna a magyarok között, feltétlenül már régen megjelentek volna 
híres magyar komponisták vagy virtuózok. 65

65 A magyar zene ősrétegeinek a népdalban és egyházi zenében megmaradt do
kumentumairól, Bakfark Bálintról, Istvánffy Benedekről, a magyar zenei életnek a 
tragikus magyar történelemmel való összefüggéseiről, a polgárosodás, az intézményi 
zenélés hiányának problémáiról és a feltárt magyar zenetörténeti kutatásokról lásd 
Dobszay László: Magyar zenetörténet, Gondolat, Bp. 1984.; Énekes poézis, Váloga
tás Pálóczi Horváth Ádám: Ötödfélszáz énekek című művéből. Vál. Katona Tamás. 
A kottákat gondozta: Domokos Mária, Magyar Helikon, Bp., 1979. Ferenczi Ilo
na átdolgozásában újra, átdolgozva és kibővítve megjelent Csomasz Tóth Kálmán: 
A XVI. század dallamai, I—II., Akadémiai Kiadó, Bp., 2017. Kiadták Papp Géza 
könyvét, A XVII. század énekelt dallamai, Akadémiai Kiadó; Bp., 1970. stb. Meg
jelentek az egyes városok zenetörténetét feltáró monográfiák, 1988-tól pedig — a Ma
gyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének kiadásában készül a Ma
gyarország Zenetörténete c. sorozat.
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cxv

Most a magyarok nagy része műkedvelőként felhasználja a cigányok mű
vészetét, de fejlődésének ebben a szakaszában alig találni jelentős művet. 
A magyarok csak akkor kezdtek komponálni ebben a stílusban [a verbun
koséban], azóta művelik sikeresen, mióta a cigányzene művészetének csúcs
pontjára ért. Mégis, egészében csak gyér és kevéssé befolyásos csoportot 
alkotnak a cigányzenész virtuózok tömegéhez képest, akik évszázadok óta 
gyakorolják és jelentős, ritka homogén egységgé formálták ezt a művészetet 
Magyarországon. A stílus (ha pusztán csak az előadásról beszélünk is) nem 
lehet olyan jellegzetes és különleges, ha nem fejezi ki spontán az előadók 
lelkületét. A cigányoké pedig olyannyira adekvát módon tükrözi a cigány 
lelkületet, ami bizonyítja, hogy amit játszanak, feltétlenül eredeti cigányzene. 
Hogy nem pusztán virtuóz előadásuknak köszönhetik sikereiket.

CXVI

Egy Bécsben, 1775-ben megjelent politikai és statisztikai kiadványban 
egy nagyon gondosan fogalmazott cikk olvasható, amely ezt írja: „Számos 
példára hivatkozhatnánk, és különleges eseteket idézhetnénk, amikor a ci
gányok különösen kitűntek a zenéjükkel, bizonyítván, mennyire ügyesen 
űzik mesterségüket. Máig is folytathatnánk dicséretüket, ha nem tartanánk 
tőle, hogy tisztelt olvasóinkat az ilyen kitérőkkel elfárasztjuk. Megelégszünk 
tehát annyival, hogy bemutatunk néhány személyt, akik művészetük meste
reivé váltak, és ezzel bizonyítjuk, hogy ez a nép természeténél fogva milyen 
különlegesen tehetséges zenész.”66 A cikkből arra következtethetünk, hogy 
a múlt században, jelesül 1775-ben, a magyarok még nem tekintették a 
sajátjuknak a cigányok zenéjét. Hiszen ebben az időszakban nagyon is ke
gyelték a magyarokat Bécsben: a kormányzat óvakodott volna tőle, hogy 
elvitassa tőlük a dicsőséget, és olyan népségnek tulajdonítsa azt, amelyet 
inkább kriminalizálni igyekeztek. Olyan régi szerzőt sem ismerünk, aki

66 Az idézetet német eredetiből fordítottam: Peter Corneliusnak a könyvből, né
metül készült, 1861-ben, Pesten, Heckenastnál kiadott, rövidített változatából. -  
A cigány együttesek a 18. század második felében, virágkorukat élve, a (nemzetközi 
gyökerű verbunkoszenével aratták sikereiket. Ezt pedig mindenki — beleértve Haydnt, 
Beethovent és Schubertot -  természetszerűleg magyar zenének tartotta.
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a cigány együttesek előadóművészetét dicsérve arról beszélt volna, hogy 
magyar nemzeti zenét játszanak, és őket csak e zene megszólaltatóinak 
tekintette volna.

Mátray [Rothkrepf] Gábor úr, a tudós és híres magyar könyvtáros, aki
nek kutatásai és publikációi révén sokat köszönhet ez a művészeti ág, és aki 
a most uralkodó felfogás felé hajlik, egy nap így írt nekem erről a témáról: 
„A jólnevelt magyarok sohasem szentelnék magukat az effajta nemzeti ze
nének, különösen az ebben a stílusban való komponálásnak. Ez az oka, 
hogy a magyar zenét csak a cigányok őrizték meg, és ők népszerűsítették.” 
Továbbá ezt írja: „Nehezen találni Magyarországon olyan sokak által láto
gatott helyet, amelynek környékén ne tanyázna cigány-banda.” Tisztelt és a 
cigányok iránti részrehajlással meg nem gyanúsítható honfitársamnak ez a 
kijelentése mindennek ellenére megerősíti azt a véleményemet, hogy e zene 
szerzői a cigányok.

Összefoglalva: két fontos, döntő tény szól azok ellen, akik hajlamosak azt 
hinni, hogy a cigányzenét csak előadják a cigány együttesek. Elsősorban 
az, hogy amióta csak feljegyzések léteznek a magyar zenéről, már szó van, 
mégpedig kizárólagosan, a cigány zenészekről. Másodsorban: elismert tény, 
hogy a cigány nép zeneileg szervezett, hogy mindenütt szenvedélyesen zenél, 
hogy a muzsika mindig része az életüknek, örömeiknek és sohasem hiányzik 
ünnepségeikről. Mindebből nagyon egyszerűen az következik, hogy képes
ségeik nem szorítkoznak pusztán a zene reprodukálására.

CXVII
Ez a fejezet már jellegzetesen Liszt Ferenc ars poeticája: a poéte virtuose mint ideál.

N e vitassuk el a cigányzenészektől, hogy a virtuozitásuk értékesebb, m int 
amilyet az általuk előadott zene megkíván, m ert a megszólaló anyaggal 
egyenértékű a cifrázat és az improvizált színezet. Ö k nem olyan előadói 
a zenei szövetnek, m int a mieink, de képesek megérdemelt lelkesedést, 
ünneplést kiváltani. Hírnevet, dicsőséget szereztek; ezt nem lehet tőlük 
elvitatni: művészek, az általuk játszott muzsika sikerét legalább fele rész
ben az ő előadásmódjuknak köszönheti. A ki ezt elvitatná tőlük, attól azt 
kérdezem: ki hát a virtuóz? Valóban nem több m int egy tudatlan ember, 
aki két kezével, m int az eke két szarvával, a Barbarizmus orgonáját szólal
tatja meg? N em  szükséges sem gondolkodnia, sem éreznie, csak pusztán 
gépiesen elsajátítania egy technikai feladatot? Csak reprodukálnia kell a
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hallás számára az olvasott kotta fotográfiáját? Túlságosan is sok neves, 
magát virtuóznak nevező embert ismerek, aki nem  képes tökéletesen 
lefordítani mások — m aga elé, a kottaállványra kirakott — gondolatait, 
és úgy megszólaltatni azokat, hogy nem  torzítja el értelmüket. Sokan 
vannak, akik a művészetet csak mesterségként fogják fel, amit még csak 
el sem sajátítottak tisztességesen. D e bárm ennyire jogtalanul bitorol
ják is a virtuóz nevet, annak értékét szét nem rombolják. Az elhivatott 
költő-virtuóz olyan kiterjedt jogokkal bír, hogy azt még csak nem  is 
gyanítja az illegitim és tudatlan uralkodók lezüllesztette közönség, amely 
a feledésbe képes taszítani a valódi mesterek által létrehozott csodákat. 
Olyan előjogai vannak, m int a francia királyoknak, akik puszta kézzel 
gyógyították a görvélykórt. Ilyen előjogokat pedig csak az élvezhet, aki 
Istentől nyerte őket.

M ind a virtuozitás, m ind az erény [vertu] szó a latin vir [férfi, férfias] 
szóból ered, azaz férfias erő gyakorlása. Aki nem elég tehetséges, nem képes 
érzelmi kifejezőerejével és a legmagasabb rendű szépség iránti imádatával 
kiváltani az emberek tiszteletét és csodálatát, és azt, hogy a remekművek 
létrehozásáért és nemes cselekedeteiért egyaránt tisztelik — legyenek azok 
erkölcsiek vagy művésziek, minthogy ez ugyanannak a fogalomnak a két 
arca, ugyanazon faj két különböző nemű képviselője, — aki nem képes az 
emberi léleknek, vágyainknak, akaratunknak a Szép megteremtésére való 
törekvését megvalósítani —, az se nem virtuóz, se nem erényes.

A virtuóz nem kőműves, aki, vakolókanállal a kezében, pontosan és gon
dosan megvalósítja az építész papírra álmodott költeményét. Nem passzív 
műszer, amely reprodukálja valaki másnak az érzéseit, gondolatait, anél
kül, hogy a magáéiból bármit is hozzájuk adna. Nem  puszta olvasó, aki 
többé-kevésbé alkalmas arra, hogy megjegyzéseket fűzzön a lap szélére, és 
nincs szüksége a sorok közötti kommentárokra. Az ihlet szülte zeneművek 
lényegükben pusztán tragikus vagy megható szövegkönyvei valamely érze
lemnek. A virtuózé a feladat, hogy hangszerén megszólaltassa a zeneszerző 
érzelmeit, de úgy, hogy azonosul velük, feloldódik bennük, és hozzáadja a 
magáéit. Hogy hangszerén felváltva beszéljen, énekeljen, jajgasson, hogy le
gyen imádnivaló vagy büszke. Éppúgy alkotó tehát, m int a zeneszerző, mert 
bírnia kell azokkal a szenvedélyekkel, amelyeket meg kell szólaltatnia, még
pedig teljes fényükben és foszforeszkáló csillogásukban. Az ő feladata, hogy 
életet leheljen a halott testbe, fényt csiholjon a tekintetébe, hogy csodálatos 
istenséget alkosson belőle. Az ő feladata, hogy az agyag-formából élőlényt
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varázsoljon, naivat, arannyal ékeset, színeset, m int a ragyogó napsugár. 
Azzal az isteni szikrával kell megvilágítania, amelyet Prométheusz ellopott 
Zeusztól. Az előadó virtuóz feladata, hogy a művet gyémántkeménységűvé 
formálja és egyszersmind áttetszőén folyékonnyá, hogy száz kihegyezett 
dárdával fegyverezze fel, hogy csobogóvá és virágzóvá tegye, hogy csábítóvá 
tegye leheletét. Valamennyi művész közül talán a virtuóz az, aki azonnal 
megjeleníti Apollón lenyűgöző erőit, és aki forró öleléssel meg képes szerezni 
a büszke múzsa legfőbb titkait.

CXVIII

A következő három fejezetben -  a 118. és a 120. Cornelius német fordításából ki is maradt 
— Liszt megpróbálja „megmagyarázni a bizonyítványát”: kiengesztelni honfitársait.67

Ezen gondolatok felvázolásával, e különös nép tehetségének hangsúlyozásával 
azonban távol áll tőlem, hogy kétségbe vonjam a magyarok zenei tehetségét. 
De minthogy a cigány lelkűiét hosszú tanulmányozása során arra jutottam, 
hogy a roma zenész zenei ihletét is a cigány lelkűiéinek köszönheti, meg
győződésem — bármilyen aljasnak látszik is véleményem a politikatörténet 
szemében - ,  hogy a magyarországi cigányzene eredete oly mélyen elmerült 
az idők sötétjében, hogy szerepüket soha nem lehet pontosan helyreállítani, 
ha nem látják be, hogy a cigányok nemcsak reprodukáló, hanem egyszers
mind teremtő művészek. Ha valamely vita alapjául a valószínűség, a hipotézis 
szolgál fő érvként, engedtessék meg nekem, hogy ahhoz tartsam magam, 
amelynek alapja a fiziológia és a pszichológia. Ezek az érvek, bár még bi
zonytalanabbaknak tetszenek, néha kevésbé bizonyulnak tévesnek a hamis 
történelmi adatoknál.

Egyébként e probléma megoldása számomra nem is tűnik elsőrendűen 
fontosnak. És ha hangsúlyozom, a cigány lét, lélek és zene közti intim kap
csolatot, ez nem erősíti, de nem is gyengíti azt a tényt, hogy a cigányok 
zenélésében egyesül a virtuozitás az alkotó poézissel. Sem a művészet érde
kei, sem a magyarok nemzeti büszkesége ezáltal nem sérül, mert az tény,

67 A könyv a levert szabadságharc és a kiegyezés között, a Bach-korszakban, 1859- 
ben készült! Lisztnek fogalma sem volt, hogy ez a magyaroknak mekkora sértés, 
— hiszen ő maga „mes charmants collégues”-nek nevezte a cigányzenészeket! És — gon
doljunk az azóta is megoldatlan cigánykérdésre.
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hogy Magyarországon a befogadott és a befogadó nép között — függetlenül 
a fajtájától -  olyan tökéletes azonosulás jött létre, az egyiket olyannyira át- 
forrósította a másik géniusza azzal, hogy valósággal istenítette azt, hogy a 
m indkettőt megilleti az érdem és a dicsőség: együttesen emelték a kifejezés 
legmagasabb fokára ezt a művészetet. Bizonyos, hogy a cigányok — akik 
alkotói e dallam- és ritmusvilágnak, ennek a stílusnak [style hongrois] és 
ezeknek a cifrázatoknak -  sohasem jutottak volna el az interpretációnak erre 
a magas fokára, ha nemes házigazdáik nem adtak volna nekik erre módot. 
Ha nem lelkesítette volna fel őket ez a muzsika, ha nem ekkora élvezettel 
hallgatták volna. És még azok is, akik változatlanul vallják, hogy ők, a ma
gyarok tanították a cigányokat dalaikra és táncaikra, azok sem tagadhatják: 
egyedül a cigányoknak köszönhetik, hogy kiemelték azokat felaprózott és 
szegényesen töredékes állapotukból, holott a nemzetek többségének zenei 
tradíciója máig is még itt tart.

CXIX

A cigány virtuózok vallják, hogy szükség van a cifrázatokra, amelyek mint
egy ragyogó szivárvánnyal, sokszínű sállal övezik valamennyi dallamot. 
A cigány virtuózok szigorúan, élesen pontozott vagy lágyan záró, súlyo
san tagolt vagy lágyan rugalmas ritmusban játszanak. Egyedül ők adják 
elő ezt a zenét művészi módon. Pásztorok fújhatták őket pásztorsípjaikon, 
juhászok a tilinkójukon, emberek énekelhették ugyanezeket a dallamokat 
kórusban, művészi értéküket egyedül a cigány együttesek adhatták meg, ők 
tudták azokat kellően körülírni, ők tették őket híressé, az ő előadásukban, 
az ő érzelmeik által váltak elismertté. De a magyarok nélkül mi lett volna 
a cigány művészből? Nem egyedül a magyarok voltak-e azok, akik békén 
hagyták a cigányokat? Akik megengedték, hogy kedvükre éljenek. Akik 
m inden bizalmatlanság és ellenségeskedés nélkül hagyták őket jönni-men- 
ni, házaikba ki-bejárni — és nem tekintették őket sem vad- sem igavonó 
állatoknak. Velük ittak, velük aludtak a pajtában. Nem tám adták őket 
a természet örömeinek élvezetéért, zavaros szabadságszeretetükért, nem 
árasztották el őket gyalázkodásukkal. Mivel megérezték az érzelmet, tisz
telték a típust, és szerették a cigány művészetet. Tapsoltak, csodálták őket, 
kényeztették azokat, akiket m agukkal hoztak, sohasem irigyelték őket, 
és azt sem tiltották meg nekik, hogy kicifrázzák, megnemesítsék kedvenc 
dalaikat és táncaikat, hogy kellő pompával ünnepeljenek, hogy szívhez
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szólóan muzsikáljanak. Nem üldözték el a cigányokat, m int az idomított 
kutyákat vagy hitvány csepűrágókat, m iután élvezték és örömüket lelték 
mutatványaikban. A cigány művészet tehát úgy tartozik a magyarokhoz, 
m int a csecsemő az anyjához, mert nélkülük nem létezne. A magyarok 
juttatták őket levegőhöz, térhez, napfényhez, az aranyos napsugárhoz. Az ő 
baráti mosolyuk, a velük rokonszenvező könnycsepp, a náluk aratott siker 
adta a tápláló harmatot, a megtermékenyítő leheletet, a jutalmat, amelyre 
szüksége van minden művészetnek.

CXX

A cigányzenében túlságosan sok a vad elem és túlságosan idegen érzelme
ket fejez ki ahhoz, hogy kizárólagos terméke lehetne egy olyan stabilan 
letelepült, hívő és templomba járó, kormányzott és kormányzó, harcos, de 
törvények szabályozta, civilizált és olvasott, gondolkodó és okos, nagyszerű 
alkotmánnyal rendelkező és szervezett népnek, mint a magyar. De ha nem 
települt volna egy ilyen kulturált nép közé, ha az nem bátorítja, lelkesíti és 
értékeli, véznán és szenvedőn elsorvadt volna. Magyarország nagyvonalúan 
és okosan cselekedett, amikor olyan módon fogadta örökbe a cigányságot, 
ahogyan egy gyermeket adoptálnának Rómában. Ez a gyermek eleinte bi
zonyára sok csínyt követett el, de Magyarország megérezte, hogy idővel 
majd megjavul, megszépül. Az egyes személyeknek nevet adott, városlakói, 
családalapítási és öröklési jogot. Odaültette őket a tűzhelyéhez, egy kupá
ból ivott velük -  egyebek közt az ősök tiszteletére készült borból —, és olyan 
jól összevegyítette a két nép életét, hogy többé észre se venni a köztük levő 
vérbeli különbséget. így aztán a cigány művészetet többé már nem lehet el
választani Magyarország nevétől, pecsétjétől és lobogójától, mert ennek az 
országnak köszönheti a létét. Mert pusztán ennek határai között élt, csak 
ennek levegőjét szívta, és sosem érte volna el férfiasságának, érettségének 
ezt a fokát, ha a magyarság nem támogatja nemes ösztöneivel, nem járult 
volna hozzá szükségleteihez, röviden: ha nem vigyázta volna, mint saját tu
lajdonát. A magyarság teljességgel megértette a cigányok büszke ritmusait, 
impozáns, gyászos méltóságát, a trombitaszót meghalló csataló nyerítéséhez 
hasonló sóhajaikat. A magyarságot áthatotta a cigányok örök vándorlásának 
szenvedélyes légköre, felfogta lassúságuk értelmét, ártatlanná nyilvánította 
vadságukat, amely soha nem hagyta el őket teljesen, és megértette teljes ön-
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feledtségüket is. A cigány művészet kizárólag Magyarországnak köszönheti 
létét, és mindig is pártfogolja marad.

Minthogy a cigányság életereje kizárólag Magyarország területén bonta
kozott ki, ez a magyarok dicsőségére válik. Annak köszönhető, hogy együtt
érzéssel fordultak e szerencsétlenek felé, nemes jóindulatuknak, megbocsátó 
türelmüknek, annak, hogy még az addiginál is jobban megvetették azt a 
megaláztatást, amely másutt érte őket. A magyarok részben a magukénak 
vallhatják a cigányzenét, önérzetüket kielégítheti az a tény, hogy a huma
nizmus glóriáját viselik, mivel annyira egyértelműen azonosultak velük; és 
egyedül nekik köszönhető ennek a büszkeséggel és fájdalommal teli, szenve
délyes, cigányok által előadott művészetnek a megszületése. Akár üzletileg is 
igényt tarthatnak annak a tőkének egy hányadára, amelynek nagyobbik része 
természetesen azokat illeti, akik -  fantáziájuknak és előadói tehetségüknek 
köszönhetően — művelői ennek a művészetnek. A magyarok meghazudtolnák 
liberális vendégszeretetüket, ha a cigányok zenéjéből egyéb profitot is akar
nának szerezni, mint saját jóságuk elismertségét és tudatát. A jóság olyan 
ritka és becses erény, hogy félreismerjük valódi értékét, ha beleegyezünk, 
hogy lágy és áldásos csillogását elcseréljük a géniusz dicsőségéért

A magyarok kétségkívül olyan élénken részt vettek ennek a művészetnek 
a fejlődésében, hogy már nem tudják megmondani, mit adtak hozzá ők. 
Olyan szorosan egybeforrtak vele, mert annyira élvezik, mert e dallamok 
annyi gyűjteményét adták ki, mert annyi tanulmányt szenteltek neki, és vé
gül maguk is ebben a stílusban kezdtek komponálni, hogy napjainkban már 
akadnak magyar vérűek, akik egy szintre helyezik magukat a legkiválóbb 
cigány művészekkel. De ez is csak azt bizonyítja, hogy ez a művészet a mi 
hazánkban virágzott ki, hogy a mi büszke, élénk és álmodozó nemzetünk 
minden más népnél érzékenyebben értette meg és hatódott át kölcsönösen 
a cigányok muzsikájával.

Kérdés egyébként, mennyire fontos, hogy ki alapította ezt a közösen ki
alakított művészetet, hogy ebből a párosból ki az, aki az első szerelmes 
csókot adta. A művészet él, és nem nőhetett volna nagyra, nem terjedhetett 
volna el, nem élhetett volna egyik fél nélkül sem. Valóban felesleges lenne 
a félhomályt eloszlatni ott, ahol a két nép rokoni kapcsolatát a sors akarta 
létrehozni. Az e kérdést illető bizonytalanságban nem oldhatjuk meg a prob
lémát, minthogy nincsenek kétségtelen bizonyítékaink, történetileg hiteles 
forrásaink, fényeink.
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CXXI68

A történetírók már II. András király jeruzsálemi keresztes hadjáratából va
ló visszatértekor, 1219-ben megemlítik a cigányok jelenlétét az országban. 
[Kun] László uralkodása (1272—1290) idején megemlítik, hogy már sokkal 
többen vannak. Az első történetírók vándornépként említik őket, akik kö
zül néhányan kovácsmesterséget űznek, de elsősorban arról híresek, hogy 
kiváló muzsikusok. Ebből azt feltételezhetjük, hogy már akkor együttesekbe 
tömörültek, amelyek rendszeresen szerepeltek a magyarok ünnepein, vigas
ságain. Úgy látszik, még azok a történetírók is bizonyosak voltak ebben az 
általánosan ismert tényben, akik nem követték részletesen a cigány virtuózok 
dicsőséges pályafutását, mert nem meglepetésként számolnak be róla később, 
hogy a cigányzenészek általános csodálatot keltettek, pl. a 15. [16.] században, 
Thurzó Imre69 tokaji ünnepségein, amelyek egy egész hónapon át tartottak 
Biccsén. Az 1525-ös rákosi és hatvani országgyűlés kapcsán is megemlítik 
az egyre híresebbé váló cigányzenészeket. Tinódi ír egy lippai cigány virtu
ózról, a rendkívüli tehetségű Kármán Demeterről, akit Uleman bej (1550) 
elhalmozott kincsekkel, annyira csodálta művészetét. Tinódi még hozzáteszi, 
hogy bár akkoriban sokan voltak a kiváló cigány hegedűsök, Kármánhoz 
egyik sem ért fel. Érdekes lenne kikutatni, hogyan és mikor vált a hegedű a 
cigány együttes vezető hangszerévé.

1599-ben, amikor Vitéz Mihály havasalföldi fejedelem bevonult az erdélyi 
Gyulafehérvárra, olyan ázsiai pompával és luxussal, amely sokáig emlékeze
tes maradt, a történészek nagyon részletesen feljegyezték, hogy a fejedelem 
díszmenete élén tíz cigányzenész haladt, akik győzelmi indulót játszottak, 
amely hírességében vetekedett az ez alkalommal lezajlott drága ünnepségek 
többi különlegességével. Valószínűnek látszik, hogy ebben az időben, sőt 
később is, cigány zenészek kísérték a csatába hadvezéreinket, csakúgy, mint 
hajdanán a skaldok a viking harcosokat.

A cigányzene nagy korszaka a 18. század volt. Fő képviselőit még életük
ben úgy körülhízelegték, hogy az felért Paganini és Rubini ünneplésével 
napjainkban. Az egyik legkiválóbb hegedűs Barna Mihály volt, aki Csáky 
[Imre kalocsai] bíboros szolgálatában állt. Utóbbi egész alakos festményt

68 Az itt szereplő történeti adatok hitelességét illetően lásd a 61. jegyzetben közölt 
Sárosi Bálint-féle adatokat.

69 főispán, táblabíró, 1598-1621
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készíttetett róla, latin felirattal: A magyar Orpheusz. Lezajlott egy — a wart- 
burgi dalnokversenyhez hasonló — verseny is a kor legjobb prímásai közt. 
Tizenkettőt választottak ki közülük, hogy elvigyék Barna M ihály elől a 
pálmát. Valamennyien valamilyen nagyúr szolgálatában álltak, akik azzal 
dicsekedtek, hogy az ő hegedűsük sem alábbvaló a bíborosénál. De Barna 
legyőzhetetlen volt, és ezáltal még híresebb lett. Akkor a bíboros előkerítette 
az ország legjobb festőjét, hogy az utókor számára megőrizze Barna Mihály 
arcvonásait, mégpedig udvari egyenruhában, a főpap színeiben, aki aztán 
büszkén nevezte magát „a” mecénásnak. A képet felakasztották a szepesvári 
kastélyban, ahol ma is látható. Az a tény, hogy itt is lezajlott a középkorban 
gyakori dalnokversenyekhez hasonló viadal, igazolja, micsoda jelentőséget 
tulajdonítottak akkor a cigány művészetnek, és hogy milyen magas fokon 
képviselték -  hiszen egyedül őket hívták meg a részvételre, mert csak ők 
voltak versenyképesek. Nagy ünnepségeket rendeztek ilyenkor, hogy a ma
gas méltóságok zsűritagokként tetszeleghessenek. Biztos, hogy sok volt a 
tehetséges cigány muzsikus, ha még tizenkettőt is versenyképesnek találtak 
a nagy kegyben állóval. Barna Mihály, úgy tetszik, jelentős vagyonra tett 
szert, magas rangú protektorai adományainak jóvoltából.

CXXII70

1772-ben akadt egy nő, aki virtuóz hegedűjátékáról lett híres: Czinka Pan
na.71 Már nagyon fiatalon briliánsán játszott a hangszerén. Tizennégy évesen 
férjhez ment egy muzsikus cigányhoz, de zenész lett két fivéréből is. így ha
marosan kis családi együttest alapított, amely hamarosan híressé vált. Czinka 
Panna enyhén testi hibás volt, de nagyon nyájas arcú, és kitűnt becsületes 
viselkedésével, jó modorával, a fajtájánál sokkal civilizáltabb szokásaival. 
Gömörből való volt. A helyi földbirtokos, Lányi [János], aki felismerte ko
rán jelentkező tehetségét, kiskorától taníttatta, ő pedig gyorsan fejlődött. 
M iután férjhez ment, a földbirtokos kényelmes házat építtetett neki a Sajó 
partján. Czinka Panna ott letelepedett és nagyon tisztességes házat vitt -  de 
csak a leghidegebb téli hónapokban: egyébként jobban szeretett az övéi közt, 
sátorban lakni, közelebb a folyóparthoz. Halála után nagyon meggyászolták. 
Számtalan latin és magyar nyelvű versben siratták el, és dicsérték művészi és

70 Az eredetiben innét ugrik egyet a fejezetek számozása
71 Czinka Panna (1711—1772).
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női erényeit. Ezek a siratok halála pillanatától szinte elárasztották az országot, 
emlékük napjainkig is fennmaradt.

Ügy gyanítják, hogy ebben a korszakban ezek a roppant invenciózus 
művészek -  hiszen a cifrázatok improvizációja stílusuk lényeges része volt 
— egyszersmind zeneszerzők is voltak, azaz nem elégedtek meg a cifrázatok 
rögtönzésével, hanem magát a dallamot is ők szerezték. Ez több m int való
színű. Sajnos azonban, mivel nem ismerték a kottát, nem sikerült megőrizni 
műveiket, és nincsen egyetlen autentikus dokumentumunk sem az általános 
lelkesedést kiváltott produkcióikról. Hiripi, Sugár, Gelencsér, Baczúr és sokan 
mások folytatták e kitűnő zenészek sorát, ma pedig joggal híresek a Pesten 
játszók: Patikárus, Sárközi, Kecskeméti bandái.

CXXIII

[Az eredetiben CXXIV]

E híres prímás-szerzők legutolsó, egyszersmind legünnepeltebb, legkedveltebb 
képviselője Bihari,72 aki Győr megyében született és 1827-ben halt meg. 
Emlékszem, hogy még láttam és hallottam őt, férfias külseje jellegzetesen 
cigányos volt. Tapasztaltam, micsoda lenyűgöző hatást tett, amikor -  egyfajta 
szomorú nemtörődömséggel, egyszersmind jóságosán és joviálisán, tekinteté
vel a hallgatót fürkészve — álla alá vette a hegedűjét és játszott, órák hosszat, 
megfeledkezve az idő múlásáról, miközben a hangok hol vízesésként, hara
gos robajjal hulltak alá vagy úgy siklottak, mint egy édes fuvallat a habok 
bársonyos felszínén. Már nem is voltam olyan kis gyerek, amikor 1822-ben 
ismét hallottam ezt a nagy embert, a cigány virtuózok legkiválóbbját, és 
akkor annyira lenyűgözött játékával, hogy az emlékét ma is hűen őrzöm 
lelkemben, mint éltető és izgalmas nedűt. Ha ezután visszagondoltam elő
adásaira, úgy éreztem, emlékeim valamilyen titokzatos varázsitalhoz voltak 
hasonlóak, valami olyasmihez, amit a középkor titokzatos és merész, démoni 
alkimistái főztek ki titkos vegykonyhájukban: csupa erényből állt ez az ital, 
amely ereimben új erőt, férfiasságot, bátorságot keltett, minden kísértés
nek ellenállóvá és egyszersmind sérthetetlenné tett. Hegedűéjnek hangjai 
részegítően hatottak elragadtatott fülemre. Akkor sem rögzülhettek volna 
szilárdabban memóriámban, ha az puha agyag lett volna, a hangok pedig

72 Bihari [János] (1764—1827). Ö  a magyar táncként olyan népszerű verbunkos 
stílus, a style hongroh legkiemelkedőbb képviselője.
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gyémánt szögek. Ha lelkem szűzföldként éppen csak most bukkant volna elő 
egy isteni folyó, mondjuk a Nílus vizéből, és a hangok mindegyike termé
keny mag lett volna — mélyebb gyökeret nem ereszthettek volna benne. Ha 
egy varázslat hatására minden érzékem a fülemben koncentrálódott volna, 
akkor sem őriztem volna meg jobban az ebből a muzsikából áradó balzsamos 
illatokat és az olykor a vonó alól kiérezhető véres verejtéket.

Bihari emelte csúcsára a cigány művészetet, amelyet a magyar arisztokrácia 
régóta patronált és ünnepelt, de abban az időben mintha magát a nemzetet 
testesítette volna meg. Hozzá tartozott a pozsonyi országgyűléshez, hazai 
művészetként szerepelt a koronázási bálon, röviden: nemzeti kincsnek, büsz
keségnek számított. 1820 és 1830 közt Bihari olyan fényre emelte, hogy 
még maga Bécs is lelkesedett érte. Az udvar többször is meghívta bandáját; 
játszottak különféle ünnepségeken, de külföldi nagykövetek estélyein is, töb
bek között az angolokén. Igen divatosak voltak, nagy igény volt a különféle 
színházakban adott estjeikre is. Még azt is beszélik, hogy maga a császár, 
akit magával ragadott ez a lelkesedés, egészen különös kegyben óhajtotta 
részesíteni Biharit, akit különösen favorizáltak a császári család tagjai. Egy 
este a császár megkérdezte Biharit, örülne-e, ha nemességet kínálna neki. 
Bihari azonban csak úgy lett volna hajlandó elfogadni ezt a császári kegyet, 
ha egész bandája nemességet nyer. Nagyvonalú gesztus volt ez az övéi javára, 
de a pária durva büszkesége is megnyilatkozott benne, aki feltételeket szab 
annak érdekében, hogy nyomorából szabaduljon; ravasz kibúvó, amellyel 
kitér egy fontos kitüntetés elől, hogy megőrizhesse szabadságát. Szép vonás.

CXXIV

Ez az ember73 annyira híres volt a maga korában, ez a cigány muzsikus olyan 
népszerű lett magas társadalmi körökben is, hogy a magyarok és cigányok 
közötti rokonszenv, amely talán már eredetileg is létezett, még jobban elmé
lyült. Manapság, csakúgy, mint az európai arisztokraták, a magyar nemesség 
is kíváncsi lett a művész életrajzára. Jobbat nem tehetünk tehát, mint hogy 
idézünk a korábban már említett Mátray Gábor úr legújabb művéből.

73 Mátray Gábor: Bihari János magyar népzenész életrajza, in Magyarország és Er
dély képekben, Pest, 1853. Szerkesztette Kubinyi Ferenc és Vahot Imre, Reményi 
Gusztáv könyvnyomdája; II. kötet, 156—161.
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„Bihari János egyike Magyarország leghíresebb hegedűseinek, született 
cigány. 1769-ben, Nagy-Abonyban (Pozsony megyében) jött a világra, hol 
atyja mint jó hegedűs volt ismeretes. Gyermekkorát Bőnyön (Győr megyében) 
töltötte, hol tizennyolc éves korában Banyák Évát vette el nőül, ki tizenöt 
éves s egy igen híres cimbalmos leánya, Szerdahelyről volt.

Bihari már akkor eleget tanult volt, hogy m int első hegedűs egy zenekar 
élére álljon, amelynek az ő ipja is tagja volt. Ennek halála után, 1802-ben, 
Pestre ment, m int Bakos Ferenc bandájának főnöke, s itt rövid idő alatt nagy 
hírt vívott ki magának. Szerzett itt több igen ügyes zenészt, ezek közt Bakos 
Lacit (Ferenc fiát), ki, bár csak másodhegedűs, vele versenyezni megkísérlé. 
Ficsúrt (Újvári név alatt is ismeretes), a jó kis-brúgóst, szintén meghívta Bihari 
Pestre, itt vezetvén még tanulmányait, s fölvevé őt zenekarába. Valamint a 
hasonlag híres Bakos Józsefet és Mungyi Imrét is. Mind ezen művészek még 
Bihari életében haltak el Pesten. Csak az általa 1815-ben alkalmazott Sárközi 
János élte őt túl, és később Pesten folytatott szegényes életet. Zenebandája 
többnyire csak négy hegedűvirtuózból s egy cimbalmosból volt összeállítva.

Bihari Pesten csakhamar feltalálta a ritka tehetsége tökéletesítésére és ki
fejtésére szükséges viszonyokat. O nem mulasztá el azokat használni, s szor
galmának megfeszítéséért az összes magyar művészek és mecénások osztatlan 
és növekedő csodálatával lön jutalmazva. Ügy tisztelék őt, mint az összes 
nemzeti zenészek királyát, s csakhamar nem mertek lakodalmat vagy bár
mely nyilvános ünnepélyt tartani, anélkül, hogy Biharit meghívnák. Budán 
gyakran játszott a főherceg nádornál, Magyarország helytartójánál, s bízvást 
állíthatni, hogy a virtuozitása által előidézett lelkesedés a koronázási ünne
pélyek fényét emelé. Virágzási korában egyszer egy évben elment Bécsbe, 
hol csapatját gyakran az udvari szertartásokhoz hívták meg. 1814. október 
havában is ott volt, midőn a lipcsei csata után a díszkereszteket osztogatták. 
A Bécsi Kongresszus alatt majdnem egy esztendeig tartózkodott ott, s azon 
tiszteletben részesült, hogy Európa összes koronás fejei előtt játszhatott, és 
általuk megtapsoltatott,

Midőn őt Mária Lujza egy 1814. dec. 23-án adott udvari hangversenyre 
meghívta, észrevevé ez, hogy Bihari tekintete állhatatosan egy vérbeli herceg
nőre van szegezve, ki neki különösen tetszeni látszott. Egyike barátainknak 
állítá, hogy a nápolyi királynő volt, kinek szépsége őt annyira vonzotta, de 
minthogy Karolina királynő azon időben már nem élt, tehát vagy egy orosz 
Cárjevna vagy Mária Ludovika pármai hercegnő lehetett, ha csak maga a 
császárné nem volt, ki őt annyira megigézé. Az utóbbi nemsokára hozzá
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közeledett, s kérdé, vajon nős-e? Bihari legkisebb zavarodottságba sem esve, 
igenlőleg felelt, s jelenté, hogy neje őt Bécsbe kíséré. Őfelsége kíváná, hogy 
az neki tüstént bemutattassék. Bihari elment érte, s nemsokára megjelent az 
ő Évája kíséretében, ki valóban fényes módon, festői nemzeti viseletbe volt 
öltözve. Még fiatal vaia, magas termetű, meglehetősen erőteljes, barna bőrű, 
arckifejezése s magatartása impozáns. A császárné nagy jósággal fogadá őt, 
s megdicsérő azért, hogy nem vált meg férjétől. Aztán Biharihoz fordult, 
s mondá neki, hogy miután az ég oly szép és hű nőt adott, nem szabad a 
hercegnők szemei iránt oly fogékonynak lennie, s e tekintetben nagyobb 
közönyösséget ajánlott neki, mint mennyit az estve tanúsított. Ezen be
szélgetés után nejének ötven aranyat adott ajándékul, s mindkettőt udvari 
kocsiban viteté haza.

De azon magas rangú hatalmas nő, kit Bihari annyira megbámult, újra 
kíváná őt látni, s magánál hallani. A hangversenyben, melyet az ő tisztele
tére adott, Bihari önmagát múlta fölül, s összes hallgatóit bámulatra ragadá. 
Tanítványa, a kis-brúgós Ficsúr is kitüntette itt magát, s midőn, hogy egy 
új darabot kezdjen, székre várakozott, a hercegné a magáét engedé át neki. 
Mielőtt mindkettőt elbocsátá, ő maga nyújtott át mindegyiknek, a legke
csesebb módon, egy-egy arany érmet.

Bihari lelke volt a Pest és Buda közt, a Margitszigeten, Alekszandra P[av- 
lovna], József nádor első hitvese által az ő nővére, Katyerina Pavlovna meck- 
lenburgi hercegnő számára készített fogadtatásnak. Ezen pompás ünnepély a 
szabadban történt meg. Fiatal magyar arisztokraták nemzeti táncokat lejtének, 
melyekhez az Eszterházy-ezred katonai zenekara Biharinak fegyelmezetlen, 
de annál elragadóbb tűzzel játszó zenekarával fölváltva játsztak.

Egy negyed századon át egyik diadalt a másik után aratá Bihari, megláto
gatván Magyar-, Erdély-, Horvát- s Tótország és Galícia legjelentékenyebb 
városait. 1824-ben, nov. 29-étől egész dec. 4-éig Egerben volt, s midőn e 
várost elhagyá, Gyöngyös és Fiatvan közt felfordult a kocsija, s esés közben 
kificamítá bal karját. Ezen véletlennel a szerencsétlenségek egész sora kezdő
dött, egy új s szomorú időszak reá nézve. Dacára Stáhly György leghíresebb 
pesti orvos leggondosabb ápolásának, karjának izmai mégis folyvást dagadtak 
maradtak, s Bihari rögtön megfosztva látá magát életfenntartási eszközei
től, melyek ekkorig kényelmes élethez, majdnem fényűzéshez szoktatták. 
Minthogy már csak mellékrészleteket játszhatott a zenekarban, ezért átadá 
ennek vezetését Sárközi Jánosnak, s azon ováció után, amelyben 1825-ben, a 
pozsonyi országgyűlésen részesíttetett, nem jelent meg többé a nyilvánosság
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előtt. Mély szomorúságba esett ezen szerencsétlenség fölött, mely, őt tehe
tetlenségre kényszerítve, megöli benne a művészt, s ő, ki azelőtt oly vidám 
és életrevaló volt, mogorva, mélabús lett. Minthogy lassankint zenekarának 
legjobb erői elhagyták, nemsokára annyira süllyedt, hogy a visszamaradtakkal 
csak szűkén volt képes mindennapi kenyerét megkeresni.

Az ínség ez idején egy nap véletlenül az egyik hotelben néhány gazdag 
nemest talált, kiket a rajta történt változás és azon fáradság, mellyel néhány 
darabot lassan eljátszani bírt, miket másszor szuronyrohammal ragadott 
meg, legmélyebben meghatott. Ezek közül az egyik, a mély nemzeti, költőileg 
bőkezű lelki vonást követve, mely a magyar vérnek sajátja, s a szívnek azon 
gyöngédségével, mely a megajándékozottat e jótéteményre büszkévé teszi, 
ahelyett, hogy annak feledésére ösztönözné, Bihari beteg karját gazdagon 
begöngyölgeté bankjegyekkel. La Rochefoucauld joggal mondá, hogy a há
látlanság gyakrabban az adományozó, mint az elfogadó hibája, mert ha az 
első a sértő, a másik bizonyosan sértett. Bihari könnyekkel szemeiben jött 
nejéhez vissza, s nagy szegénységükben ezen nem remélt segély kimeríthetet
len kincsnek tűnt fel előtte. De csillaga süllyedésben volt, s ő semmi célzást 
ragyogó ifjúságára nem bírt hallani nedves szemek nélkül.

M int minden valódi művész, diadalai korában gondtalanabb, bőkezűbb 
volt, mintsem hogy takarékosságra gondolna. Midőn aztán kor- és elgyöngülés 
egyszerre jelentkezett, kénytelen volt arany és gyémánt gyűrűit, pompás 
pipáit, egyet a másik után eladni. Csak hegedűjétől nem akart megválni, 
még akkor sem, midőn már alig tudott rajta játszani. Mindannyiszor, ha 
valamelyik oly tárgyától kellett megválnia, melyet dicsőségének emléke miatt 
becsben tartott, a legfájdalmasabban volt érintve. Végre a halál véget vetett 
ezen szenvedéseknek, melyek napról napra elviselhetetlenebbek lettek. Miután 
utolsó napokban borzasztóan szenvedett köszvény- és vízkórban, végre 1827. 
április 26-án bizonyos Somogyinak házában meghalt. Következő napon a 
Ferenc külváros temetőjében néhány magyar nemes költségén eltemettetett. 
A lapok jelenték meghalálozását.

Egyetlen fia, ki 1791-ben, Bőnyön született, tehetséges hegedűs volt, s 
atyja bandájában működött. Fájdalom, már harmincéves korában, 1821. 
május 21-én, rögtöni halállal kimúlt, melyet mértéktelen ivás által idézett 
elő. Fiatal özvegyét, a komáromi születésű Lakatos Teréziát, s Ferenc nevű 
fiút hagyott hátra, ki 1821-ben, Baján született. Ezen gyermeket öregapja 
nevelte, ötéves korában könnyű dallamokra tanítván őt, hogy könyörületes 
adományok által annak eltartási költségeit beszerezze.
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Bihari özvegye hátralevő napjait Ilona leányánál, Farkas József hitvesénél, 
Győrben töltötte. Meghalt 1850-ben, hetven éves korában; temetése költsé
geit, húsz forintot, maga kereste össze e célra, nagy fáradsággal.

Bihari nagy, erős termetű volt; mindig nyitva álló szemei, arckifejezésének 
némi eredetiséget kölcsönzének, vonásai nagyon határozottak, jelleme nyílt, 
gondtalan és vidám volt. A gyöngéd nem nagyon veszélyes volt rá nézve, s 
különösen az előkelő hölgyek szépsége vonzotta őt. M inthogy simulékony 
szelleme jó fogadtatást szerzett neki a szalonokban, s egész lénye a legfinomabb 
tapintatot áruiá el, ezért éppen nem tanúsított semmi szögletességet, midőn 
udvarolt. Hódolgatásaival ifjúságában többször erősen megjárt, anélkül, hogy 
nagyon rossz következései voltak volna. Becsület dolgában érzékeny volt, s 
könnyen sérthető. Erős szeszes italokat nemigen kedvelt, csupán pajtásságból 
ivott, s még ezen s más tekintetben is igen szigorúan tartá bandája tagjait. 
Úgy mint ezek, ő is a Kubinyi Károly ezredestől kapott öltözetet viselé, kinek 
mindig nyitva levő erszénye Biharinak nem egy szolgálatot tett. Ezen öltözet 
magyar szabású sötétkék nadrágból, rojtokkal és fekete sallangokkal, vörös, 
fekete és sötétkék prémű dolmányból, birkabőrös ujjakkal, állott. Fövegük 
vidrabőrös kalpag, fehér tollal volt. Ok később ezen öltözetet, mely állandó 
maradt, saját költségükön csináltatták. Csak Bihari hordott arany rojtokat. 
Most a cigány virtuózok ezen öltözetet rendkívüli alkalmaknál viselik, s 
rendesen választékos divat ruhában járnak.

Bihari főleg azon virtuozitás által tűnt ki, mellyel a nemzeti zenét előadá; 
ő ezt szabadon magyarázd, s mindannyiszor újra rögtönözni látszott azt. 
Játékát, bárha az tele volt azon vad hévvel, mely nélkül magyar hallgatósá
got nem lehet elragadni, nem halmozá el dagályos cifrázatokkal, s némely 
dallamokat egész egyszerűen játszott, de oly kifejezéssel, mely minden szívet 
megragadott. A friss magyarokat hatalmas, részegítő tűzzel adá elő, a lassúkat 
mély elégiái melankóliával, mely még a szakzenészekre is mély benyomást 
tett, kik pedig azt csak a hangjegy állapotából ítélik meg. Akkor szokás volt 
a frisseket úgy mint lassúkat ismételni; most, úgy látszik, az egész nemzeti 
zenét a csárdásokban pontosítottuk össze.

Bihari nagy mértékben bírá a látszólag idegen és összeférhetetlen elemek 
gyors eltulajdonítása és átalakításának a cigányokkal született adom á
nyát. M inden témának, melyet előadott, oly hangoztatást adott, mely 
annak  természetét az ő érzelme szerint változtatta, és egészen sajátságos 
m ódon vévé annak hangm értékét. Sohasem tanulta a hangjegyeket, de 
valamely motívum egyszeri hallása elég volt neki, hogy azt rögtön, éspedig
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az éppen jelölt módon előadja. H a egy az övével váltakozó zenekar a 
bálban franciát vagy ném etet játszott, m ihelyt az elhallgatott, tüstént új 
erővel vévé ő azt föl. A rendes bálokban, m ik a H ét választófejedelemhez 
cím zett, akkor a pesti szépvilág pontját képezett, m ost m agánházzá 
átalakított hotelben tartattak , közönségesen éjfél u tán  kezdett játsza
ni. Kezdetül egy nemét a hangversenynek rendezé, mely közönségesen 
komoly, szomorú jellemű darabokat tartalm azott, m ik  alatt senki sem 
táncolt. A második, élénkebb rész alatt néhány pár mozogni kezdett a 
teremben, m ire aztán rákezdé a kalam ajkát, később négyeseket, écos- 
saise-eket, menüetteket, melyeket ritka tűzzel táncoltak. Két vagy három  
óra után visszahúzódott Bihari.

Biharit m int szerzőt nem ítélhetjük meg. Gondolkozásra és sugallatainak 
följegyzésére sem ideje, sem türelme nem volt. Hogy az utóvilágnak fenn
tartassanak, tudtán kívül kellett volna azokat gyorsíró által följegyeztetni, 
mert sok tehetség elveszti az önkéntelenség kecsét, pusztán azon gondolatra, 
hogy pillanatnyi ötletei följegyeztetnek. Igenis kétségbe vonható, vajon a neve 
alatt nyomtatott s elterjedt darabokat valóban ő maga szerzette-e. Lavotta 
és Csermák műveit bámulatos módon adta elő!”

CXXV

Lavotta74 és Csermák75 volt a két leghíresebb magyar zeneszerző, aki igye
kezett a cigány virtuozitás eleganciáját utánozni. Csermákról, dicsőséges és 
szerencsétlen sorsáról hosszan kell megemlékeznünk. Azok közül, akik nem 
sátorban születtek, szerintem ő az egyetlen, aki rátalált erre a gazdag arany
bányára, amelyet csak a híres korinthoszi fémbányához hasonlíthatunk, mely 
egy katasztrófának köszönhette létét: akkor mindenféle fajta anyag meg- és

74 Lavotta János, 1764—1820, talán nemesi származású, tanult zenész. (H. K.) 
„Lavotta életrajza nem olyan érdekes. Halála szomorú volt ugyan, de nem olyan

tragikus, mint Csermáké, akinek agya megbomlott, a sok ivás következtében. Ez 
egyébként ritka a cigányoknál, köztük még az öregek is életerősek, életmódjuk min
den szertelensége ellenére.” (A szerzők jegyzete)

75 Csermák Antal, 1774-1822, valószínűleg cseh származású, tanult hegedűtanár 
volt Bécsben — sem Lavotta, sem ő nem volt cigány. Érdekes, hogy a style hongrois 
harmadik, jelentős képviselőjét, sok-sok magyar tánc szerzőjét, Rózsavölgyi Márkot 
(1789-1887) egyszer sem említik a könyvben. M int ahogy arról sincs szó, hogy zsidó 
bandák is játszottak magyar zenét.

171



összeolvadt az égő lávában. Hisz a cigány művészet is a legkülönfélébb, hete
rogén elemek édes vegyülete, amelyeket a fájdalom sötét tüze forrasztott össze.

Nehéz idegeneknek megmagyarázni, mennyire csodálták, akik hallották 
őt, és hogy micsoda szuperlatívuszokban beszélnek a hatásról, amelyet tehet
sége ébresztett hallgatóiban. Ezt a különleges elragadtatást leírt darabjainak 
tulajdonítják, amelyekben a cigány művészet kimagasló értékei nyilatkoz
nak meg. Olyannyira, hogy sokszor már azt kérdem magamtól, valamilyen 
titkos viszonynak köszönhetően nem folyt-e mégis cigány vér az ereiben. 
Mert evidensnek látszik, hogy csupán a belső tűz kelthetett ilyen fokú ihle
tet e műfaj legnagyobb zeneszerzőjében. A művész-cigány költő csak akkor 
tud azonosulni e zenével, ha a cigányzene szellemével is azonosulni képes. 
A cigányzene szellemében deklamálni, szerkeszteni, és dalaik előadásakor az 
ihletet adó érzelemmel azonosulni. De ahhoz, hogy egészen a sajátja legyen, 
hogy benne lakozó aromaként lélegezze ki, okvetlenül azonosnak kell lennie 
azokkal, akiknek velük született tulajdonsága ez az aroma.

Barátom, Fáy István gróf -  aki szenvedélyes amatőr előadója a cigány
zenének, és mint ilyen, jól ismert Magyarországon, hiszen többször álltak 
szolgálatában cigány bandák, és sokat költött fenntartásukra, valamint azokra 
a gyűjteményekre is, amelyeket legjobb dalaikból kiadott, legutóbb a sze
rencsétlen Csermákról, akit sokáig és jól ismert -  néhány sort írt nekem, 
és vázolta élettörténetét. Ebből képet kaphatunk, mennyire tiszteli emlékét 
és csodálatos stílusát. Magyarországon általában így beszélnek Csermákról.

CXXVI76

„Csermák! Oly név, melyre Magyarországnak méltán büszkének kell lennie, 
s valóban büszke is, mert az, ki e nevet hordta, valódi magyar géniusszal 
volt megáldva, s legnagyobb, leghalhatatlanabb hangszerzője volt! Ez nem 
gátolja, hogy azok is, kik nem e nemzetből valók, csakúgy bámulják őt, mint 
azok, kik annak kebelébe tartoznak, a tudósok és tanárok éppen úgy, mint 
a profánok. Mindnyájan bámulják azon mély érzéket, azon ritka eredetisé
get, mellyel ő a művészetet s a nemzetiség valóban antik érzelmét egyesíti. 
Mily mélységét az érzelemnek, mily ragyogó gazdagságot kölcsönzött az ő

76 A magyar szöveget Liszt könyvének első fordításából vettem át. A czigányokról 
és a czigány zenéről Magyarországon-, írta Liszt Ferencz, Pest 1861, kiadja Heckenast 
Gusztáv. Fordította Székely József, 292.
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hegedűvonója minden dallamnak! Az ő majd lassú és mélabús, majd élénk s 
a sarkantyú pengéséhez hasonlóan kihívó játéka tüzet látszik szórni, és soha
sem törlődött ki azon boldogok emlékezetéből, kik az ő válogatott csárdásait 
hallhatták, melyek világos és tiszta kifejezése oly magas miszticizmust rejt 
magában! Mily drága ő minden magyar szívnek!

Titok takará születését. O maga Csehországban születettnek mondá ma
gát; nemes Luidi et Rohans Csermák Antalnak szokta magát alájegyezni, s a 
nemesség minden kiváltságát igénybe venni. Mások azt mondták, hogy gróf 
Illésházy István, Trencsén- és Liptó megyék örökös főispánjának fia. Roby 
úr, kinél Csernák négy évig tartózkodott, azt mondá nekem, hogy anyja egy 
magas születésű cseh úrhölgy. (?) Bizonyos, hogy Illésházy gróf iránt mindig 
valódi fiúi tiszteletet tanúsított, s gyakran elpirulni látták őt, ha valaki nevét 
előtte váratlanul kiejté. De bármint legyen, annyi bizonyos, hogy érzelmei 
valódi magyar érzelmek valának! Nincs tudva, mely évben érkezett Magyar- 
országba. Kezdetben Bécsben adott leckéket a hegedűn, aztán a szomszéd 
magyar megyékben. Nemsokára aztán Pestre érkezett, hol néhány hónapig 
mint zenekar-igazgató működött. Itt hallá legelőször Lavottát. Bárha már is- 
meré a magyar zenét, s szenvedélyesen szerété azt, nem játszott mégis ekkorig 
mást, m int tudós hegedű hangversenydarabokat és négyeseket, mi által az 
ismerők bámuló elismerését vívta ki. Azonban egy nap, midőn őt Grassalkovits 
herceg gödöllői kastélyába hívá meg, Bihari ott játszott bandájával, Csermák 
hallgatja őt, könnyekre fakad, nyakába borul a fiatal cigánynak, s mostantól 
kezdve kizárólag a cigány zenének szentelé magát. Ettől fogva ünnepelve lön 
a magyar arisztokrácia minden palotájában s minden házában; s még Orosz
országban is tett utazást. Az egész lelkesedésre gyúlt Magyarország reá szegzé 
szemeit, s lelkesedett dühhel ragadták ki egymás kezéből az ő szerzeményeit, 
midőn drága honunkba visszatért. O maga faluról falura egyik erdőből a má
sikba járt, majd a zsiványokhoz csatlakozott, majd a cigányokkal egyesült, 
hogy valamely népszerű, előtte még ismeretlen dallamot fedezzen fel, s annak 
kincseit a mezei lakokban gyűjtse egybe. Sok évet töltött így a pusztákon, 
a gulyások és kanászok közt. Midőn ismét megjelent a világban, kápráztató 
hatást gyakorlott, mert elérte volt géniuszának tetőpontját. Magyarország 
nem bírt még szerzőt, kit hozzá hasonlítani mertek volna, s vakmerőség len
ne remélni, hogy jövőben fog találkozni egy utóda, ki méltó lesz babérjait 
hordani. Hegedűjének vonója annyi hangzatossággal és fenséggel bírt, mint 
Spohré, csak oly maró éllel, mint Lipinskié, csak annyi ügyességgel, mint 
Rode-é, s habár akármely eléje jövő cigány rossz hegedűjét ragadá is meg,
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mindig elbájolá hallgatóságát. Ezen meteor, ezen nap akkor egész fényében 
ragyogott, s egész Magyarország örvendett, hogy őt bírja.

Egy előre nem látott esemény végzetes fordulatot adott sorsának, s a leg
szomorúbb befolyást gyakorlá életére. Eger városán keresztül menve meg
ismerkedett Roby úrral, s ezen véletlen találkozás folytán elment hozzá 
Izsépre, hol négy hónapot töltött. O tt beleszeretett egy fiatal leányba, ki 
állítólag igen szép volt. Némelyek állítják, hogy ez a főnemességhez tartozott, 
mások, hogy egyszerű paraszt leánya volt. Szerencsétlenségre lángeszének 
ingere s szerelmének heve nem indíták meg kegyetlen szívét; szerelme nem 
viszonoztaték. Ez halálos csapás volt oly érzékeny szívre, mint az övé. Sötét 
felleg borult lelkére, s komor mélabú napról napra nőtt az ő lelkében. Hogy 
magát elszórja, ivásnak adta magát, s minthogy ezen két ingernek nem bírt 
ellenállni, ennél fogva megőrült. Mindamellett folyvást játszott, s magasz
tos zeneműveket szerzett, s mondhatni, hogy önmagának emelt emléket az 
à la scala minore műben, mely annyira tele van szerencsétlen szomorúsággal, 
s melyet »Szerencsétlen szerelem«-nek címezett. Roby úr a gyöngéd barát
ság legszámosabb bizonyítványait nyújtá neki, de Csermák elszökött tőle az 
őrültség egy rohamában, s ez időtől fogva föl-alá tévedezett az országban, 
rongyokba takarva, mint egy koldus, mezítláb, meredező szemekkel s kuszáit 
hajakkal. Érzéketlen lévén innentől kezdve minden emberi érzelem iránt, 
mégis nem szűnt meg csodákat mívelni a hegedűn. Borzasztó volt őt hal
lani, midőn hangszeréből a fájdalomnak vad jajkiáltásait szaggatá ki; csak 
ha a hegedű kiesett a kezéből, emlékezének meg, hogy az, ki játéka által oly 
hatalmasan megindított bennünket, már csak egy nyomorult lény volt, mely 
csak részvétet gerjeszthet. Most harminc éve, Edelényben voltam egy misén, 
melyet gróf Dessewffy Ferenc adatott elő, ki maga is igen jól játszott az or
gonán. Közepette az ünnepélynek rögtön belép egy rongyos ember, lángoló 
szemekkel, és heves tagmozdulatokkal, nekirohan a zenekarnak, kiragadja 
az első hegedűs kezéből a hangszert, melyen ez játszott, s az általános bá
mulat kedvezése mellett eljátszá az egész zenerészt, mintegy ihletből. Midőn 
az ismeretlen idegen létévé a hangszert, melyet oly gyorsan ejtett birtokába, 
kérdék tőle, hogy ki ő, s ő büszkén feleié: Csermák! Ezen bűvös név halla
tára gróf Dessewffy nevéhez méltóbb ruhába öltözteté őt; fél óra múltával 
visszatért, úrias külsőben, anélkül, hogy arca kifejezését változtatta volna, 
s bizonyos gúnyos semmibe vevéssel tekintett mindnyájunkra. Vonakodott 
újra játszani, állítván, hogy a Szűz megtiltá neki. Aggodalmát csak jó tokaji 
borral lehetne elűzni. M iután néhány pohárral kihajtott, megragadta a he
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gedűt, és játszott. — Lelkiismeretem s a teljes igazság szerint mondhatom, 
sohasem láttam, hogy Paganini a maga hallgatóságát annyira meghatotta 
volna. Még sokkal kevésbé Rode. A »Cifraság« név alatt ismert darabot oly 
tökéllyel és oly ügyességgel adá elő, melyre Lipinskit még jobb perceiben sem 
hiszem képesnek, a komor, valódi cigány kétségbeesés nemével és melegével.

Csermák házról házra ment, hogy összekolduljon annyit, mennyi az életre 
szükséges, s gyakran lehete őt látni, egy pár csizmát kérni valamely kastély 
ajtajánál, s az alamizsnát vagy vendégszeretetet, melyben részesítve lön, leg
istenibb dallamokkal megjutalmazni. Művei ekként elszóródtak, anélkül, 
hogy valaki ezen becses töredékek egybegyűjtésére gondolna. Ha a fogadtatás 
tetszett neki, tovább maradt egy helyen, de ritkán két napnál tovább, és a 
világon semmi sem bírta volna őt arra, hogy tévedező életéről lemondjon. 
Meghalt egy nyomorult kocsmában, s néhány órával halála előtt írt egy 
dallamot, ezen cím alatt: »Csermák halála!« Végső gyöngesége miatt nem 
fejezhető be, s érezvén közeli halálát, e szavakat irà oda a lap szélére: »Fejezze 
be Bihari!« Néhány órával később nem volt többé. Tetemei, mint mondják, 
a veszprémi temetőben feküsznek.”

CXXVII

Ismét a hercegné elmélkedései következnek.

Különös e két ember életútja! Bihari — fajtája legtökéletesebb képviselője. Is
kolázatlan volt, vágyai sem voltak. Nem érdekelte a tudatos ismeretszerzés, 
sem az erőfeszítés, amelyet a művészek abba fektetnek, hogy meghosszabbítsák 
alkotásuk fennmaradását és megszilárdítsák önnön dicsőségüket. Kulturált
sága nem haladta meg azt a szintet, amelyet a civilizációval való állandó 
kapcsolattartása során, érzékenysége és tapintata révén szerzett. Mégis azonnal 
alkalmazkodott a jó modor finom árnyalataihoz, és felismerte, hogy a túlzott 
ünneplés inkább már paródia. Vidám természetű volt, nyílt, szívélyes, imádta 
a változatosságot, a szép nőket, a lelkesedést, a sikert, a tapsot, az ünnepsé
geket, a fantáziáját és érzékeit inspiráló szeszes italokat. Ennek ellenére ő is 
tudta, mi a fájdalom, a kétségbeesés, az elveszettség, a jóvátehetetlenség, a 
vigasztalanság -  ismerte fajtája alapvető életérzését. Népszerűségét egysze
rűen, nemesen viselte. Szerette a villamossággal teli levegőt, amelyet dalaival 
teremtett. Szerette azokat a pillanatokat, amikor maga is meghatódott és ez 
átragadt hallgatóira is. Könnyekre fakasztotta, megborzongatta őket, amikor 
megszólaltatta, felidézte előttük titkolt kedvesét, a Fájdalmat, impozánsan és
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ünnepélyesen. Aztán hirtelen eltörölte ezt a látomást, és megtáncoltatta, öröm
re fakasztotta közönségét, olyan szenvedéllyel és hévvel, amilyet nem ismernek 
azok, akik sohasem jártak a Tartarosz bugyraiban, az emberi szív legmélyebb 
régióiban. Amikor aztán rosszra fordult a sorsa, azt is gondtalanul viselte, 
csak éppen szomorúbban. De, minthogy ifjú korában nem ismerte a szüksé
get, nem tanulta meg, hogy a jólétre tisztességtelen eszközökkel tegyen szert, 
mindig feddhetetlenül tisztességes maradt. Valódi cigány volt: nem gyűlölte a 
társadalmat, nem haragudott rá. Büszke maradt, szerelmese a szabadságnak 
és hű a fajtájához. Minden cigány — hozzá hasonló körülmények között — 
valószínűleg így viselkedett volna, ugyanolyan velük született nemeslelkű- 
séggel, ösztönösen, meggondolatlanul. És ugyanazokat a hibákat követte 
volna el: a hanyagság, a felelőtlenség, a túlzott könnyelműség, a szenvedélyes 
élet. Valamennyi, hasonló művészi adottságokkal megáldott cigányzenész 
ugyanúgy távol tartotta volna magát a szellem világától — mindattól, ami 
bennünket meditációra, gondolkodásra, elvont módon elért eredményekre, 
logikus levezetésekre, matematikai megoldásokra, filozófiai konzekvenciák 
levonására, a metafizika finomságainak érzékelésére sarkall — az általuk elért 
előnyökről pedig lemondott volna. A cigányságban és Bihari Jánosban egy
aránt élt a tudománytól, az elemzéstől, a gondolattól való irtózat. Szerették 
viszont a szerelmet, a szenvedélyt, azt, hogy a fájdalomnak és a boldogság
nak egyaránt szabadon átengedjék magukat. Örökké keresték az izgalmas 
költői ideált. Ez a vízió állandóan széttöredezett, majd újra összeállt. Olyan 
volt számukra, mint a délibáb, amely tévútra viszi a sivatagi karavánokat: 
oázisokat vélnek látni és kutakat, városokat és tavakat -  arrafelé veszik útju
kat, de sohasem érnek célba. Ehelyett távolodni, feloszlani, átalakulni, ismét 
közeledni vélik a látomást. És sohasem jönnek rá, hogy az egész csak illúzió. 
A cigány karakter, a cigány művészet alaptulajdonsága kizárólag az érzelem. 
Az intelligencia minden fajtája kizárt. És ez vonatkozik legkiemelkedőbb 
alakjára, Bihari Jánosra is.

CXXVIII

Csermák vérző áldozat, kegyetlen antitézise Biharinak. A mi civilizációnk 
művelt környezetében nevelkedett, és innen ereszkedett a mélyen primitív 
életformát élő cigányok közé, amelyből azok nem óhajtanak kikerülni. 
Már-már betegesen ragaszkodnak hozzá, csupán az élet legnemesebb húrjait, 
a szív hangjait ápolják gondosan. H a valaki a civilizált életből jött, másként
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élt és másként érzett, és utána mégis alámerül ebbe a primitív életformába, 
az ember legnagyobb privilégiumát, a rációt kockáztatja, azaz megbolondul. 
Előfordulhat, hogy — valamely különös folyamatnak köszönhetően — nem 
borul fel teljesen elmebeli állapotunk. Amikor azonban valamennyi ösztö
nünk egyaránt, azonos intenzitással éli meg a változást, akkor bekövetkezik a 
végső elmebeli katasztrófa, az örökös káosz kataklizmája. Vannak feneketlen 
mélységek, amelyek mellett csak csukott szemmel lehet elmenni, ha nem 
akarunk elsüllyedni. H a nem tudjuk felmérni a mélységet, nem fogjuk fel, 
micsoda szörnyűség és kín vár ránk, ha belesüllyedünk, úgy érezzük, hogy 
végünk van, ha elszédülünk: teljesen elveszítjük értelmünket és akarat
erőnket. Valamilyen csoda folytán a cigányok ebben a mélységben mégis 
megmaradtak olyanoknak, amilyenek voltak. De cigánnyá lenni, vagy újra 
annak lenni -  a szó szoros értelmében — lehetetlen. M ihelyt kialakultak 
a civilizált ember nézetei, érzékenyen reagál néhány bájos és kínos tulaj
donságra, fogékony lesz bizonyos vágyakra és kívánságokra -  amelyek a 
cigányok számára mind ismeretlenek - ,  ő már hiába próbálkozik hozzájuk 
hasonló bátorsággal elviselni a szégyen és a szükség bélyegét, ugyanolyan 
könnyedséggel magára venni a száműzetés és az éhség, a fáradtság és szégyen 
érzetét, az állandó nyomor kínjait. Attól a pillanattól, amikor a szerelemhez 
önérzet és a vele járó szenvedés, a házasság fogalmához a családról való 
mindennapi gondoskodás feladata társul, amikortól a szerelmes férfi fiatal 
nejében a jövendő családanyát látja, a művészben a dicsőség gondolata 
összemosódik az ősök örökségével -  a cigány élet méreggé változik. Ahhoz, 
hogy megingathatatlan derűvel kitartsunk a lemondás mellett, hogy ne 
sajnáljunk bizonyos dolgokat visszautasítani, feltétlenül szükséges, hogy 
ne fogjuk fel veszteségeink értékét. Hogy semmiféle hit, reménység, szere
lem, ami régebbi életünkben alapvető támaszunk volt, ne számítson többé, 
hogy már ne érdekeljen a múlékony pompa, csalárd öröm, hazug ígéret. 
Csermák köztünk, civilizált emberek között nőtt fel, hozzánk hasonló ta
nulmányokat folytatott, örömei és bűnei a mieinkhez voltak hasonlatosak. 
Amikor cigánnyá akart lenni, hogy igazi cigány módjára zenélhessen, a 
feladat meghaladta erőit: merészségéért a legszörnyűbb szerencsétlenség
gel fizetett. A szabadság az ő számára, aki nem volt rá hivatott, őrületté 
változott. Azonnal elveszítette az eszét, csak homályos és zavaros ösztönök 
éltek benne erről a nomád életről, amelyet túlságosan későn akart magára 
vállalni. M ert nem élvezhetjük büntetlenül valamennyi gyönyört, ha m ár 
más fajtákat is ismertünk.
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CXXIX

Könnyen előre látható volt, hogy amíg a cigányzene egy század alatt fejlő
dése csúcspontjára ért, fanatikusan csodálták, számos utánzója akadt, és a 
társadalom előkelő része is ragaszkodott hozzá. Magyarország elérkezett egy 
pontra, amikor valamennyi muzsikusnak ismernie kellett, minden dilettáns 
fogyasztani, sőt művelni akarta. Bőkezűen osztogatták a kitüntetéseket a 
legkiválóbbaknak, és nagy volt a rivalizálás is. Nem elégedtek meg a tradi
cionális számok meghallgatásával — gondosan le is jegyezték egy részüket, és 
még gondosabban igyekeztek kicsinosítani a többit. Végül már komponáltak 
is ebben a stílusban; a szeszély és a divat a középszerű tehetségeket is meg
ihlette. Még azok is általános elragadtatást arattak, akik nem voltak valódi 
egyéniségek, vagy elég ügyesnek bizonyultak ahhoz, hogy annak tettessék 
magukat. Fejlődött is ez az irányzat, hála az élénk és általános érdeklődés
nek. Feladatul tűzték ki a hagyományok gyűjtését, majd a darabok eredeti 
alakjához való visszatérést. Ez elég nehéz, és, mint már utaltunk rá, kevéssé 
sikeres útnak bizonyult. Mivel források, régészeti leletek nem léteztek, a régi 
hangszereket kutatták fel, és így igyekeztek a műfaj történetét, a legnépszerűbb 
dallamok születését, történetét rekonstruálni.

Minthogy puszta hallás után lehetetlen valamely művészetet megítélni, és, 
mivel a cigányzene csak hallás útján terjedt, leírva nem volt, a leghalványabb 
fogalmunk sincs, milyen lehetett a minket megelőző korokban. Nem tudjuk 
megmondani, hogy források nélkül hogyan keletkezhetett elmélet. Az nem 
lehet, hogy olyan kiemelkedő művészek, mint Bihari és Csermák, már a deka
denciát képviselik, hogy a hegygerinc csúcsát, egyúttal a folyamat tetőpontját 
jelképezik, és a fejlődés velük véget is ér. De talán nem egészen hamis az a 
benyomásom, hogy őutánuk mégiscsak ritkulnak a nagy virtuózok, hogy a 
tudomány szenvedélye csak ártott ennek a zenének. Ügy is mondhatnánk, 
hogy a nagyító és a szike hatására az élet beszűkül. A művészetnek, akár a 
szép asszonyoknak, arra van szüksége, hogy szerelemmel, szenvedéllyel öleljék. 
Ez feltétele annak, hogy kivirágozzék, hogy szűzies bájai kibontakozzanak, 
hogy szenvedélyesen legyen képes szeretni, a legkihívóbb módon csábítani. 
De szenvedélye elmúlik, ő maga pedig elalél, ha pusztán azért vetkőztetik 
le, hogy elemezzék a mozdulatait, ellenőrizzék a szívverését, és legintimebb 
szépségeinek analizálásával kutassák genealogikus fejlődését.

A cigányzene századunkban egyre inkább magyar nemzeti büszkeséggé vált. 
Nemzeti jellegét -  helyesen vagy helytelenül -  magyar zeneként határozták
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meg, cigány zene helyett. Napról napra egyre inkább csak puszta előadóknak 
tekintik a cigányokat. Talán azért törlik a nevüket, hogy egyúttal a karakte
rüket is töröljék? Nem ok nélkül mondták, hogy két nagy erőpróba közül a 
sikert nehezebb elviselni, mint a kudarcot. E félig vad népnek a Bécsi Kong
resszuson aratott európai sikere nem bizonyult számára hasznos ösztönzőnek. 
A legdivatosabb bandák életereje letompult, eredetiségük közönségessé vált. 
Észrevettem, hogy milyen előnyösen hat rájuk, ha a szabad levegőn, a mezőn 
élnek, és mennyit vesztettek azáltal, hogy állandó kapcsolatba kerültek más 
művészi formákkal. Akaratlanul is megvetik a civilizációt, visszautasítják, 
és nem tudják, hogy felsőbbrendűségük éppen ebben a megvetésben rejlik, 
és abban, hogy a művészi zene szabályait nem ismerik.

Azt hiszik, javítják, tökéletesítik művészetüket, ha a miénkhez közelítik, 
pedig ezáltal éppen megfosztják eredetiségétől, idegenszerűségétől -  előadásuk 
halvánnyá, jellegtelenné válik.

CXXX

Valamikor minden magyar mezővárosnak megvolt a maga cigány bandája. 
Ezek csak szűk körben mozogtak, mert itt is megtalálták mindazt, amire 
szükségük volt, amikor elhagyták lakóhelyüket, az erdőket-mezőket. Voltak 
köztük többé-kevésbé híresek, de egész megyék és városok büszkélkedtek 
kiváló virtuózaikkal. A nagyurak legtöbbjének szolgálatában állt egy-egy 
cigánybanda, amelynek művészei cserélődtek. Az urak pedig büszkén ver
sengtek egymással, hogy kinek van a legjobb együttese. A cigány művészet 
elterjedt egész Magyarországon, beborította, akár egy összefonódó virágfüzér. 
Elérte az egész lakosságot. A nemzet örömét, büszkeségét képviselte. Minden
ki, gazdagok és szegények, felnőttek és gyerekek egyaránt örömüket lelték a 
cigánybandák játékában. Ugyanazok a virtuózok, ugyanazok az együttesek 
szórakoztatták, gyönyörködtették a hercegeket és főurakat, máskor meg a 
népet, ugyanazzal a szenvedéllyel, ugyanolyan költőien játszottak a pajták
ban, ahol a parasztok táncoltak, m int az arannyal díszített termekben, ahol 
a főúri dámák szórakoztak. A legjobb együttesek rendes évi fizetést kaptak 
a mágnásoktól. De mindig csak meghatározott időre szerződtek, aztán el
mentek -  együtt vagy egyenként -  a jelentősebb városokba vagy akár a leg
kisebb tanyákra, és ott ugyanolyan körülmények közt éltek, mint a többiek. 
Csak ritkán fordult elő, hogy egyes művészeket, vagy teljes, kiváló bandákat 
messzire is meghívtak.
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Mára a virtuóz cigányok olyan nomádokká váltak, amilyenek kezdetben 
voltak. Már nem a karavánnal vándorolnak, poros szekereken szállítva sátrai
kat és kondérjaikat, hanem egyik fővárosból a másikba társaságban, vasúton 
utaznak, hogy európai módon intézzék dolgaikat. Amióta felszippantották 
az új zenei atmoszférát, amióta elérte őket a mohó pénzszerzés vágya, a nagy 
kereskedelmi központokban uralkodó profithajsza -  amely végtelenül korrup- 
tabb és korrumpálóbb, mint a primitív módon elkövetett lopás — másokhoz 
hasonlóan, a spekuláció szörnyetegének szentelték magukat. Most hírnévre 
törekednek, hogy pénzt keressenek, és ennek a visszataszító kultusznak hódolva 
elfelejtik: a művész önmagáért muzsikál, nem a kapzsiság művészetének hódol.

CXXXI

M it is érthettek a nagyvárosok fásult és félig-meddig romlott lakói ebből a 
természet ölén kivirágzott művészetből, amelynek legalább négy évszázadra 
volt szüksége ahhoz, hogy hatalmas fává növekedjék, amely gyönyörű lomb
jaival beárnyékol egy egész országot? A bámészkodó kíváncsiság először oda
csalogatta őket a számukra ismeretlen zene közelébe, de amikor észrevették, 
hogy e nemes zenei nyelv érzelmi világa tökéletesen idegen a számukra, 
vissza akartak térni megszokott, közönséges étkezésükhöz, lakóhelyükhöz, 
elcsépelt nótáikhoz, hervadt dalaikhoz, költőietlen táncaikhoz. A cigányok 
meglakoltak azért, hogy piszkos útra tértek. Azzal, hogy fel kellett adniuk 
saját művészetüket, meg kellett tanulniuk, hogy szenvedélyes zenéjüket, 
csodás dalaikat divatos románcokkal, cavatinákkal, nyitányokkal,pots-pour- 
r/'kkal (és nagyon is pourris, azaz rohadt) darabokkal vegyítsék, csak hogy 
odacsalogassák és ott is tartsák hallgatóságukat. Ezzel aztán elveszítették 
valódi értéküket. Napjainkra egyre jobban leszoknak saját művészetükről, 
és sokhelyütt cigányzenét már nem is játszanak, csak kifejezett kérésre, és 
ha meg is fizetik. Fő céljukat már elérték. A tömeg, ha köztük találja régi 
ismerőseit, csupán elhasznált színházi jelmezeket lát — az egykor elragadó 
és üde báli ruhák mára csak ócska rongyok. Mégis komolyan veszi őket, 
abban a meggyőződésben, hogy a színház nem kínálhat értéktelen bizsut, 
hogy a színpadi gyémántok mind valódiak. Mivel csodákat hallott a cigány- 
zenekarokról és virtuozitásukról, abban a hiszemben, hogy valóban valami 
különlegesnek volt részese, ugyanolyan megelégedetten távozik, mint bár
milyen tingli-tangli után, amit névtelen zenekarok játszanak a nyilvános 
parkokban vagy a komédiák szüneteiben.
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CXXXII

A nemzeti sajátosságok gyengülését nemcsak a cigányzenében lehet meg
figyelni. Más népek is kezdik elveszíteni azon tulajdonságaikat, amelyek 
megkülönböztetik őket másoktól és kiemelik eredetiségüket; a legtöbb mai 
nemzet korunk általános globalizációjának hatására azon dolgozik, hogy 
eltüntesse értékrendje, életmódja, világszemlélete legsarkosabb egyéni vo
násait. Nem tagadhatjuk, hogy napjainkban az emberi szellem hihetetlen 
fejlődésének lehetünk tanúi a tudományban, az iparban, a kereskedelemben, 
az üzleti életben, a felfedezésben stb., de minél több embert ér el ez a folya
mat, annál kevesebb spontaneitást hagy meg az egyén számára. Ahogyan 
ezek az új tendenciák egyre magasabb fokon terjednek, az egyént — akinek 
okvetlenül szükséges alkalmazkodnia a nagy versenyhez, az elengedhetetlen 
kívánalmakhoz — ha nem is zúzza szét, de összenyomja a társadalom hatalmas 
gőzhengere, amely kiszorítja szenvedélyeit, gyarlóságait, egyéni vonásait, az 
átlagtól eltérő tulajdonságait. Gyermekkorától a legintimebb, legsérüléke
nyebb vágyait, legélénkebb és számára legfontosabb érdeklődését nyomja 
el, beszorítja a szükségletek és szokások keretei közé. Miután a társadalom 
szétzúzta az egyén karakterének minden személyes jegyét, még egy utolsó 
malomba is betaszítják: a szalon jóindulatáéba, amely aztán a többiekkel 
egyformává alakítja, s ahonnan ugyanolyanként kerül ki, mint amilyen az 
elődje, a szomszédja vagy az utódja.

Ezt a szörnyű, egyformává, személytelenné formálást, amely egybemossa 
a különböző neveltetésű rétegeket, leginkább a művészet sínyli meg. Mint
hogy egyéni fantázia szülötte, nem lehet egyenruhába öltöztetni. Ám mégis 
ez a tendencia erősödik. Ha a művész kozmopolita közönség igényeinek 
akar megfelelni, figyelembe kell vennie az elfogadott normákat, és ez az, 
ami fokról fokra jobban kiszorítja az egyéni inspirációt, az egyén akaratát. 
Éppúgy, ahogy a gyári termék kiszorítja a kézművességet. Az egyes iskolák 
nemzeti karaktere elhalványul. Hogy csak a zenéről szóljunk, úgy látjuk, 
hogy az olasz zene nincs már olyan távol a némettől, a párizsi pedig ek
lektikus elemek egyvelegévé alakul, melynek elemei franciák, olaszok és 
németek. A mi cigányaink, ha egyszer ebbe a közegbe kerültek, végül majd 
még Meyerbeert játszanak, Donizettit, Strausst vagy Lannert. Hamarosan 
hallhatjuk őket Mendelssohn-koncertet adni, Schumannt, Wagnert vagy 
Berliozt játszani. Ok, akik valaha a legszabadabb fantázia és a szabad inspi
ráció gyermekei voltak, addig alakítják magukat, míg végül a legnagyobb

181



géniuszok, a legelvontabb szerzők műveit fogják majd játszani. Ha most azt 
látjuk, hogy zenekaraik ide-oda utazgatnak, ott vannak minden gőzösön, 
fel- és eltűnnek Párizsban, Londonban, Brüsszelben és Berlinben stb., akár 
azt is jósolhatjuk, hogy hamarosan eljön az idő, amikor dicsőségük már csak 
puszta emlék lesz, a cigányzene pedig a múlté!

CXXXIII

Most, hogy így állnak a dolgok, nagy örömmel találkoztam egy fiatal ma
gyarral, aki képzett és tökéletesen comme ilfau t modorú hegedűművész létére 
megőrzött annyit egyéniségéből, spontaneitásából, hogy egy napon majd 
róla is azt mondják, amit Csermákról: nem-cigány létére mégis elsajátította 
a cigány lelkű le tét. A mai hegedűsök közül egyedül ő őrzi a cigányzene au
tentikus előadásmódját, mintegy e művészet ezoterikus értelmét. Ahányszor 
csak hallottam játszani Reményit, 7 újra éledtek bennem a Bihari keltette 
felejthetetlen impressziók. Tizenhét éves ifjú tehetségként Görgey hegedűse 
volt a magyar szabadságharc idején. Csata előtt és után is hegedült. A sza
badságharc bukása után emigrációba kényszerült, és elhatározta, hogy életét 
a művészetnek szenteli. Az újságok kezdettől egyhangúan dicsérték játékát. 
Először Hamburgban szerepelt, aztán Londonban, végül Amerikában kö
tött ki. O tt megpróbált akklimatizálódni, sikeres is volt, de aztán visszatért 
Európába, mert úgy érezte, művészetét nem fogadják elég rokonszenvvel. Itt 
még nagyobb sikereket aratott. Ennek ellenére, úgy tetszik, azok közül va
ló, akik nem a vagyonosodásra törekszenek, hanem rendíthetetlenül egyre 
magasabbra, a legmagasztosabb művészi ideál felé. Reményi ideálja valóban 
azonos a cigányzenészekével: ugyanolyan büszke, mélységesen keserű, sok
rétű és sokszínű. Ugyanolyan ihletetten, lendületesen és díszesen hegedül. 
Mindemellett szorgalmasan folytatja klasszikus zenei tanulmányait. Cigány 
önérzetnek mondanánk játékának hajtóerejét. Mert miközben ünnepük Bach 
Chaconne-]ának,yíígimak, Tempo de Bourrée-'mek előadásáért, Mendelssohn 
és Spohr versenymüveinek előadásáért, utána megkettőzött lelkesedéssel tér 77

77 Reményi (Hoffmann) Ede, 1828-1898, Egerben és Bécsben tanult. Görgey 
Artúr tábori hegedűse volt, 1849-ben emigrálni kényszerült. 1852—1853-ban Ham
burgban, a fiatal Johannes Brahmsszal játszott kocsmákban: Brahms tőle tanulta a 
magyar dallamokat. Azon kevesek közé tartozott, akik Lisztnek még ezt a szerencsét
len könyvét is igyekeztek megvédeni. Végül mégiscsak visszatért Amerikába, és San 
Franciscóban halt meg.
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vissza a lassúk és frissek megszólaltatásához. M intha csöndben így szólna 
hallgatóságához: „Látjátok, mennyivel szebb mindennél a mi cigányzenénk!78

A cigányzene legszebb periódusának felidézéséhez egészen más előadókra 
van szükség, mint a művész szürke és kispolgári utánzataira. Reményinek 
valóban megadatott az az élénk és nagyvonalú tehetség, amely kissé gunyo- 
ros, minden monotóniának ellensége, és eredetisége napról napra fejlődik. 
Ez tehetsége életszerűségének záloga, és különleges helyet ígér a számára 
azon férfiak panteonjában, akik újjáélesztették a művészetnek valamely ki
halóban levő ágát.

CXXXIV

Meggyőződhetünk róla, hogy a civilizált muzsikusok, például Beethoven 
és Schubert,79 akiket megérintett a cigányzene, mily kevéssé mélyedtek el 
jellegzetességeiben, mennyire félreértették azok formájának lényeges részét. 
Mindketten megkísérelték, hogy művészetükbe néhány töredékét átplántál
ják, olyasféleképpen, mintha a puszták néhány virágát odafújta volna a szél 
az ő gyönyörű babiloni kertjeikbe. M indketten Bécsben laktak, így meg
döbbenthette őket e zene eredetisége. Schubert egy magyarországi80 főúri 
kastélyban való tartózkodása idején átírt néhány dallamot zongorára, négy 
kézre, és ezt Divertissement [à la] hongroise-nak nevezte el [D.818] — ez az 
egyik leggyönyörűbb műve. De könnyű észrevenni, hogy ő is, Beethoven 
is csak nagyon felületes pillantást vetettek erre az egzotikus zenére, hogy 
nem tekintették egy új, ismeretlen terület képviselőjének. Nem tartották 
fontosnak, hogy e zene intim világát megismerjék. A hirtelen modulációkat 
barbarizmusnak, a szándékos ismétléseket pleonazmusnak vélték, az idegenül 
csengő akkordokat hibásnak, a stílus alapelemeihez tartozó, egyébként nem 
használatos augmentációkat és diminúciókat lapsus linguae-nek. Csak a nagy
vonalú dallam vagy a finom megállások érdekelték őket, de elmulasztottak 
közelebbről megismerkedni a ritmus különféle megnyilvánulásaival, és a 
cifrázás módszerének fontosságával sem foglalkoztak. Mindebből az követ

78 Reményi zsidó volt, és egészen bizonyosan különbséget tudott tenni a klasszi
kus és a cigányzene között.

79 Különös, hogy éppen Joseph Haydnt, az „All’Ongaresé”-k, a Hob. 104-es szim
fónia stb. alkotóját meg sem említi.

80 Zselízen (ma: Zeliezovce) Esterházy gróf leányainál házitanítóskodott.
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kezik, hogy az ebből a zenéből kölcsönzött motívumokat úgy kezelték, m int 
az összes többit. Nem vették figyelembe, hogy ezek egészen más elvekre és 
más alapra épülnek. A hozzájuk eljutó, képzetlen és közönséges szerzők által 
eltorzított dallamtöredékeket törmelékként használták fel. Ügy gondolták, 
azzal teszik ezeket értékesebbé, ha a mi szabályaink és módszereink szerint 
szabják át őket. Valószínűleg úgy gondolták, azzal elég igazságot és dicső
séget szolgáltatnak e cigány dallamoknak, hogy néhányat megmentenek a 
feledéstől, azokat, amelyek legjobban restaurálhatok; megszórják az ő értékes 
ékszerész-műhelyükből való csillámporral. Bizonnyal helyesnek tartották, ha 
ezt a nemzeti zenét úgy használják fel, ahogyan a skót, a stájer meg a többi 
nemzeti témát. Csak arra nem gondoltak, hogy ez esetben egy hatalmas 
műalkotással van dolguk, és nem az a feladatuk, hogy restaurálják, hanem 
éppenséggel az, hogy megragadják ezt a stílust, hogy intuitív jóstehetséggel 
a részletekből rekonstruálják a nagyszerű Egészet.

CXXXV

Miért nem követték ezeket az illusztris példákat azok a tehetséges vagy kö
zepes, divathajhász szerzők, akik Bécs, Pest, Pozsony és más magyar váro
sok hazafi-amatőrjei számára elkészítik évi kötelező, énekre, zongorára és 
más hangszerekre írt darabjaik sorozatát, hogy azokban legalább jól-rosszul 
összetákolva, de nemzeti témákat dolgozzanak fel? Egy szerző, aki a lipcsei 
Neue Zeitschrift fü r  M usik 1853-ben megjelent számában közölt néhány cik
ket a magyar zenéről,81 úgy hiszem, joggal jegyzi meg, hogy én voltam az 
egyetlen a legismertebb cigány dallamok átírói, feldolgozói, hangszerelői, a 
rájuk írott fantáziák szerzőinek sorában, aki teljes integritásukban megtartani 
merészelte ezeknek a dallamoknak a hangközeit, jelesül a bővített kvartos 
[moll] hangsort, amely integráns része valamennyi nótának, hiteles tartozéka

81 Az interneten megtalálható a Neue Zeitschrift fü r  Musik teljes tartalomjegyzéke. 
Gondosan áttanulmányoztam a teljes 1853-as évet, de ebben egyetlen, a magyar ze
nére vonatkozó cikket sem találtam.
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ennek a zenének.82 Monsieur Czeke,83 akit különösen érdekel ez a muzsika, 
írásaiban szintén sajnálatát fejezi ki, amiért gyakran megfosztják jellegzetes
ségeitől azzal, hogy „kijavítják”, ami nem javítható, hanem szerves része, s 
ami nélkül e zenét megfosztják nemzeti karakterétől és attól a piedesztáltól, 
amelyre helyezték. Lehetetlen kiiktatni a cigányzenéből a moll hangnemben 
szerepet játszó bővített kvartot. Ezzel megfosztanánk legfőbb jellemzőjétől. 
Ügy megcsonkítanánk, mintha egy végtagját amputálnánk, mintha a gó
tikus művészetet megfosztanánk a csúcsívektől, a mór stílusú épületeket a 
jellegzetes mór formájú kapuktól, mintha kiegyenesítenénk az egyiptomi 
hajlatokat, lekerekítenénk a görög timpanonokat, lelaposítanánk a román 
stílusú bejáratokat, vagy megszüntetnénk a kínai tetők csúcsos végződéseit. 
Nem vandalizmusnak hívják az ilyet? Mi lenne így az épületek jellegzetessé
geiből? Nos, ez történne a cigányzenével, ha kiiktatnánk azokat a hangközeit, 
amelyek sértenénk a fülünket, ha beépülnének a mi muzsikánkba. Ám ott, 
ahol megszólalnak, pompásan hatnak. Nélkülük torzókká változnának ezek 
a nóták, olyanná válnának, mint egy fej nélküli szobor, egy szirmok nélküli 
virág vagy egy kifejezéstelen tekintetű nő. Elveszne a zenéből a lelke, a da
rabot inspiráló lendület. Ha a cigány művészet egyetlen ember produktuma 
lenne, nem pedig egy egész népé, meggyőződésem, hogy szerzője inkább 
megsemmisítené, mintsem hogy így maradjon meg az utókor számára. Ne 
feledjük: minden művészi alkotás valamilyen testet öltött kisugárzása egy 
intenzív személyes érzelemnek vagy gondolatnak, amely éppen különleges 
jellegzetességei, sajátos megformálása, tipikus karaktere által válik jelentőssé.

82 Lisztnek, aki oly konzekvensen használt fel mindenfajta, a szokványos dúr-moll 
skálától eltérően felépített hangsort — a pentatóniától, a modális hangnemektől az 
egészen újfajta, maga konstruálta hangköz-összeállítású skálákig — mint már emlí
tettem, a magyar vagy cigányskála és annak változatai, a hangjaira épült akkordok és 
azok fűzése mind jobban beleépült saját, kései, magyar zenei idiómájába, és általában 
valamilyen szomorúság kifejezését szolgálta, mind világi, mind egyházi zenéjében. 
Népszerűsége csúcspontján, a magyar verbunkoszene cigány együttesek tolmácsolta 
virágkorában, már nélkülözhetetlen alapeleme volt a bővített kvartos moll, az úgy
nevezett magyar- vagy cigányskála.

83 Czeke Sándor, 1830—1900, több magyar újság munkatársa. Nevezetes tanul
mánya: Uber ungarische Musik und Zigeuner (Westermann Illustrierte Monatshefte), 
több korabeli magyar fordításban is megjelent. 1859-ben előszót írt August Adel
burg Liszttel polemizáló tanulmányához (Entgegnung a u f die von Dr. Franz Liszt 
[...] aufgestellte Behauptung, dass es keine Nationalmusik, sondern bloss eine Musik der 
Zigeuner gibt).
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CXXXVI

A művészethez nem értő, sznob bankárt kifigurázó fejezet illusztrálja, 
mi lesz a művészetből, ha legjellegzetesebb elemeitől fosztják meg.

Egy napon egy műgyűjtőnél vendégeskedtünk, akinek a számára épp akkor 
vettek egy kiállításon egy nagy sikert aratott képet. Megmutatta, és mint 
gazdag bankárhoz illik, dicsekedett vele, mennyi pénzbe került, miközben 
mi csodálva néztük. A képnek körülbelül a harmadát a tengerparton játszó 
halászgyerekek csoportja foglalta el. A többi felületet néhány fehér felhő pöty- 
työzte áttetsző és lágy kék ég töltötte ki. Ezek a felhőcskék a Kelet gyöngyeinek 
legfehérebb burkaként csillogtak; a prizma minden fénysugara úgy ragyogott, 
mintha ugyanilyen mély habos tejbe mártották volna. Soha holland tájfestő 
nem ábrázolta földjének egy-egy szögletét bánatosabb melankóliával, sem a 
köd foszlányait, a homályos színeket, a szürkék árnyalatainak, az árnyékok 
sokféleségének szavakkal ki sem fejezhető elégiáját, m int ez a művész Észak 
egy szép napját. Nem volt benne túlzott élénkség, energia -  csak a legfehérebb 
visszatükröződés, gyengéd simogatás, nyugodt és szűzies ragyogás.

Az északi égöv nyarainak tiszta levegője látszott a képen, az újjáéledő meleg, 
a majdnem ezüstös napfény. És mindenekelőtt az ég kékje, amely sem túl 
halvány, sem túl sötét nem volt. Ezt a kéket nem árnyékolta be semmiféle 
pára, épp olyan színű volt, amilyet az emberi szem égkéknek lát, amely főként 
májusban és júniusban észlelhető, amikor úgy feszül a fejünk felett, mint va
lami ezüstlaméval díszített, gyémántokkal teleszórt damaszt, amelyen átszitál 
a finom aranyfüst. Érezhető volt a minden sugarával ragyogó, lenyűgöző 
napfény, amelyet nem zavart meg semmiféle oda nem illő, más klímából, 
más évszakból vagy más időpontból odaszökött árnyalat. Nem szivárgott át 
semmiféle narancsszínű emlék vagy okkerszínű fény, mint amilyen gyakran 
rajta marad a palettán, amelyről gazdag színvilág került a vászonra, mint 
például az itáliai vagy keleti tájképek festőinél. Ezen a képen az Észak egy 
szép napja látszott, tisztán és áttetszőén, akár a tisztességes, de szenvedélyes 
nő tekintete és -  a szórakozott érzékek számára észrevétlenül — halványan 
a tengeri moszatok illata áradt belőle. A levegő nedvességét nem nyelte el a 
meleg, a harmat pedig egészen délig megmaradt a sűrű levelek közt. Olyan 
nap látszott a festményen, amelyen több a ragyogás, mint a tűz, mert egy 
hűvös szél állandóan frissíti a levegőt, és közben tisztítja is. Vagyis a mérsékelt 
éghajlatú vidékek új ábrázolásmódját láttuk, amely lényegileg különbözött a 
legnagyobb mesterek módszereitől: náluk a merengő szomorúság sohasem

186



tűnt el egészen, még a tavaszi örömök ábrázolásából sem. Itt a tiszta, ma
kulátlan, lágy és ragyogó boldogság tárult elénk.

Láttuk, bankárunk nagyon büszke, hogy ilyen gyönyörű tárgyakat birto
kolhat. Félbeszakította néma gondolatainkat, és így szólt. „Vegyék figyelem
be, kérem, milyen kellemetlen, ha az ember nem maga szerzi be a dolgait, 
és rábízza magát az újságok dicséretére. Rettenetesen sokat fizettem ezért 
a képért, amelyet itt látnak. Kérdem önöket, megérte? Ez a kis csoport 
az előtérben valóban jelentéktelen, az összes többi meg semmi egyéb, csak 
kék.. .! írtam  is a festőnek, felszólítottam, hogy vágja le a kép kétharmadát, 
amelyet visszaküldők neki, ha visszaadja a kép árának felét, és magam csak 
a harmadát tartom meg, amelyen a kép tartalma látszik. Was it not fa ir?” 
Nem m ondtuk neki, hogy a festő valószínűleg tízszer rövidebb idő alatt 
festette meg a tengerparton játszó gyerekeket, mint amennyi ideje ráment 
arra, hogy a vásznon ezt a kék színt kikeverje, hogy ilyen áttetszővé tegye, 
hogy megörökítsen egy olyan reggelt, amikor a legmagasabb hegycsúcsokig 
sincs nyoma semmiféle párának, amelyen a szem a végtelenbe lát, és az éteri 
magasságokban a különböző szinteken úszó felhőcskék olyanok, mint az 
ezüstösen csillogó halak a tóban vagy mint a tarka kagylóhéjak, amelyek
ben fiatal, úszkáló, lihegő szalamandrák tülekednek egymás hegyén-hátán. 
„Azt gondolja Ön, hogy a festő ebbe beleegyezik?” — kérdezte valaki. „Ó, 
ha nem egyezik bele, akkor is elvágom a képet, mert túl sok helyet foglal el 
feleslegesen. ” — válaszolta a műgyűjtő. „Ebben az esetben, kérem, küldje el 
nekem azt a kék vásznat, amit nem akar megtartani” -  mondta valaki. Ám 
sohasem kapta meg azt. A tulajdonos valószínűleg lassan-lassan belenyugo
dott, hogy — bár a kép feleslegesen sok helyet foglal el a falon -  mégiscsak 
eldicsekedhet vele. Mert ne gondoljuk, hogy a házigazdánk olyan tudatlan 
lett volna, aki durván alábecsüli a dolgok értékét. De mégis, mire való egy 
olyan kép, amelynek nagy része nem más, csupán kék vászon?

CXXXVII

Bővében vagyunk az ilyesfajta mecénásoknak, felvilágosult pattónusoknak, akik 
a művészet minden ágában képesek olyasfajta vandalizmusra, mint iménti 
dúsgazdag vendéglátónk. H a például a cigányzenét megfosztjuk a bővített 
kvarttól, az olyan, mintha az iménti belga festményből kivágnánk a kék szí
nű vásznat. Ily módon a költői alkotást pittoreszk művé, a lírai kompozíciót 
zsánerképpé, a tájképet jelenetté, a szépséget csinossá torzítjuk. Ha életben
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kívánjuk tartani a cigányzenét és átörökíteni unokáinkra, teljes integritásá
ban kell megőriznünk. Főleg három legfőbb eleméhez nem szabad nyúlnunk: 
sajátos,84 összefüggéstelen hangközeihez, díszítéseihez és különösen egyéni, 
sokszor ingadozó ritmikájához. E három elem hordozza hátán a dallamot, mint 
ahogy három delfin hordoz egy szirént. így, természetességében, tökéletesen 
más kontextusba kerül, mintha valamiféle, nem is a számára készült talapzatra 
raknánk, amelynek hideg felszínén nem is képes megmaradni. Ha e három 
elem közül csak egyiket-másikat őrizzük meg, az is olyan lenne, mintha góti
kus tornyot helyeznénk egy olasz palazzóra, vagy ha dór oszlopokkal vennénk 
körül egy egyiptomi szfinxet. Bizonyos zenei barbarizmusokat legjobban úgy 
mutathatunk be, ha építészeti párhuzamokat láttatunk. Ezek, minthogy szem- 
beszökőek, sokkal hamarabb hatnak a tömegekre, mint a mi művészetünkben 
elkövetett hasonló stílustörések, amelyek csak sokkal kifinomultabb érzékekre 
hatnak, és speciális képzettséget kívánnak. E két művészeti ág közül egyéb
ként egyiknek sincs prototípusa, egyik sem utánzó művészet, az ilyesmit csak 
olykor, nagyon mellékes kiegészítésként, és csak nagyon alárendeltként tűri el. 
Alkotásaikat -  ha igazságosan kívánjuk őket megbírálni — megkülönböztetett 
csoportokként, nemzetek és korszakok szerint kell megfigyelni. Ezeket a nagy, 
elkülönülő csoportokat mindkét művészeti ágban iskolának vagy stílusnak ne
vezzük. Minden stílusnak megvannak a maga legjellegzetesebb, fantáziáját és 
gondolatait legjobban kifejező művei. Léteznek átmeneti, a különféle stílusokat 
összekötő alkotások is. Ezekben eleinte nagyon is érződik annak stílusnak a 
hatása, amelyből születtek, majd végül hasonlítani kezdenek őket követőkre. De 
mind a zenében, mind az építészetben léteznek a művészet széles útjáról távoli, 
félreeső helyeken születő művek is. Ezek árnyékban fejlődnek; zárt generációk 
külső hatásoktól mentes művei -  rokonaik ismeretlenek. Ilyennek látszik a cigány 
művészet. Múltja olyan ködös, hogy csak feltevéseink vannak: vajon önerejéből 
növekedett, semmiféle idegen táplálékot nem fogyasztott, semmiféle kapcsolat 
nem hatott rá, nem is igényelt semmiféle vérbeli rokonságot, nem közeledett 
nála előkelőbb és műveltebb zenészekhez? Hagyják meg hát elszigeteltségében. 
Ha bármilyen más zenéhez hozzákapcsolódna, mindent elveszítene. Meg kell 
őriznie minden szögletességét, hogy tovább élhessen. Ha összemosnák a kortárs 
európai termékekkel, megsemmisítenék, muzsikája rövid idő alatt semmiben 
sem különbözne a másokétól. Már nem is lenne érdekes felismerni az eltorzított 
régi melódiákat a közbeiktatott idegen témák sora között. A cigány művészet

84 A klasszikus-funkciós harmóniarend értelmében
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csak akkor őrizheti meg helyét a jövőben, ha érintetlen marad, mint egy antik 
kőtábla, diadaloszlop vagy egy különlegesen díszített urna.

CXXXVIII

H a megkísérelnék, hogy a cigány művészetet átplántálják a művészet közös 
talajába, rendkívüli nehézségeket kellene leküzdeni. Leginkább a rendkívüli és 
fontos virtuozitást kellene megtartani. Ám úgyszólván lehetetlen a civilizált, 
polgári művészek között olyan virtuózokat találni, akik képesek kifejezni 
a cigány érzelemvilágot. Zenekaraink hangzása ugyancsak alkalmatlan er
re. Nagyon érzékenyen kellene átalakítani mai hangszerelési szokásainkat, 
hogy velük reprodukálhassuk a Zigeuner együttesek érdes hangzását. A mi 
zenekaraink ehhez már túl sok átmeneti elemet, túl sok gyengéd, simogató 
színt képesek megszólaltatni. H a meggondolatlanul élnek velük, tönkrete
szik a cigány költészet jellegzetes nyerseségét. A cigányzene királya a hegedű. 
A második legfontosabb hangszer a cimbalom. A magára hagyott hegedű 
szegényes, és hiányoznak alóla a többi hangszer által létrehozott harmóniák. 
De persze a prímás a főnök, a hős, a császár. A zenekarral játszó zongora nem 
helyettesíti a cimbalom éles hangját, mégis rendelkezik néhány eszközzel, 
amellyel, más hangszereknél kevésbé szerencsétlenül, képes imitálni e nomád 
művészek zenekarának hangzását, sajátosságait. Alkalmas a leggazdagabb 
cifrázatok megszólaltatására, képes megvalósítani a ritmust, eléggé gazdagon 
a kísérő harmóniákat, és hangzása is elég erős ahhoz, hogy megszólaltasson 
sötét árnyakat ott, ahol szükséges, kontrasztként pedig intenzíven világos 
foltokat, miközben a dallamot szabadon énekelteti a hangszeren, mivel a jel
legzetes cigány hangközöket minden nehézség nélkül képes megszólaltatni.

CXXXIX

Gyermekkorom óta meghat a cigányzene. Később közelebbről is felfedeztem 
egyedülálló jellegzetességeit. Lassanként megismerkedtem érzelmi hátterével 
és egyre jobban a formájával is. Főképpen pedig rájöttem: szükségszerű, 
hogy megőrizze excentrikusnak tetsző sajátosságait, ha nem akarja elveszí
teni egyéni karakterét. Már nagyon korán elsajátítottam néhány töredéket 
a zongorán, amely alkalmasabbnak látszik az effajta muzsikára, mint zene
karaink, sőt, a zongorán tökéletesen reprodukálható a cigányok rendkívüli 
szenvedélyessége. Miután jó pár ilyen töredéket átírtam hangszeremre, úgy
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tűnt, sosem érek a végére. Érdeklődésem semmiképpen sem csappant, nem 
is merült ki, sőt, egyre jobban vonzott ez a munka. M indinkább elragadott 
a felismerés, hogy saját hangszeremen képes vagyok visszaadni ennek a vad 
zenének ékes beszédét, megrázó siratóit, álmodozásait, hevességét. Mennél 
jobban haladtam, annál nagyobbnak tetszett a feladat. Végül úgy láttam, 
határtalan. Egy halom anyag feküdt előttem. Szükséges volt összevetni, ki
válogatni, kihagyni, megvilágítani a darabokat. Akkor meggyőződtem ró
la, hogy ezek a különálló kompozíciók, dallamok egy nagy egész szétszórt 
részletei. Kiválóan alkalmasak az Egész újbóli, harmonikus összeállítására. 
Ez az Egész magában foglalná legjellegzetesebb tulajdonságaik lényegét, 
különös szépségüket, és a már ismertetett érvek értelmében valamiféle nem
zeti hőskölteménynek felelne meg — szokatlan nyelven, szokatlan formában 
komponált cigány eposznak, mint ahogyan minden szokatlan mifelénk, amit 
e művészet alkotói művelnek.

így aztán könnyen rájöttem, hogy a cigányzenének ezek a darabjai, amelyek 
között vannak ódák, ditirambusok, elégiák, balladák, idillek, kétsorosok, 
indulók, gyászdalok, szerelmes és pajzán énekek -  könnyen homogén egésszé 
alakíthatók egy összefoglaló műben, amelyben azonban minden ének önállóan 
is él, és — azonos tárgya, rokon inspirációja, a forma egysége révén — része 
az összefüggő az egésznek. A cigányzene töredékeit, amelyeket különállóan 
már megjelentettem, most javítottam, átdolgoztam, újabbakkal egészítettem 
ki őket. Azzal a szándékkal, hogy nagyszabású munkává alakítom a gyűjte
ményt és így, az egyes darabokat szorosan összekapcsolva, olyan művet hozok 
létre, amelyet cigány nemzeti hőskölteménynek merek nevezni. Ugyanakkor 
tisztában vagyok vele, könnyen lehetséges, hogy egy ilyen eposz — bármilyen 
gondosan készítettem is elő és ügyeltem arra, hogy a mű semmit se veszítsen 
éltető vadságából (mindez nélkülözhetetlen olyan művek esetében, amelyek 
egy időre meg akarnak maradni a művészetek hatalmas arénájában) — nem 
érthető, nem tetszik a civilizált világnak, ahol be szándékoztam mutatni. 
Azon igyekezve, hogy ez a zene, amely oly végtelenül népszerű a hazájában, 
ne legyen nagyon idegen az ilyen muzsikához nem szokott közönségnek, úgy 
gondoltam, néhány magyarázó szóval vezetem be ezt a sui generis eposzt. 
Előszót akartam írni hozzá. Ez utóbbi hamarosan tú lnőtt a tervezett kerete
ken. Ezért kénytelen voltam hat éve, ezt a Rhapsodies hongroises-nak nevezett 
kötetet a véletlenre és a közönség kegyeire bízni, mindenfajta ajánlólevél 
nélkül. De félelmeim ellenére és valójában nem tudom, mi okból a közönség 
talán megértette ezt a különös költészetet, és örömmel hallgatta a különféle
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énekeket. Úgy tetszik, a Magyar rapszódiák sikert arattak, hogy a szakma 
zsargonjában fejezzem ki magam. Önm aguk magyarázták meg magukat 
és nyerték meg ügyüket. Miközben e siker segítség nélkül is megszületett, 
az megkezdett előszó is elkészült. Most, e lapokon mutatkozik be azoknak, 
akik rokonszenvvel hallgatják az új eposzt. Ha olvassák, meglátják, miért 
magyaráztuk A cigányok és magyarországi zenéjük című írásunkban a témát 
ilyen hosszadalmasam Abban a reményben tettük, hogy felemeljük ezt a ha
zámnak oly drága muzsikát a legmagasabb művészet szférájába, amelyen az 
egész emberiség osztozik, és ahol minden nép a legmagasztosabb forrásokból 
merít. Ez a szféra az idő múlásával egyre tágulni látszik, ahogy egyre több új 
követőre talál, és amelyet Goethe úgy nevezett: Weltliteratur — világirodalom.

Ezennel közreadom hát a cigányokkal való hosszas kapcsolatom során 
Magyarországon gyűjtött, valamint gyűjtőktől kapott dallamok nagy részét, 
saját zongoraátirataimban. Ez az a hangszer, amelyen legjobban, legteljeseb
ben visszaadható a cigány érzés és forma. Magyar rapszódiáknak neveztem 
e darabokat. A rapszódia szóval a darabok fantasztikusan epikus jellegére 
szerettem volna utalni, mert mindig úgy gondoltam, hogy költői ciklus 
részei, amely elsősorban nemzeti ihletettsége révén egységes, egyetlen nép 
tulajdona. Tökéletesen festik le a legmélyebb érzelmeket, amelyeket sehol 
máshol nem fejeznek ki ilyen egyértelműen, a népet jellemző formában. 
Ez a zene ennek a népnek a találmánya és ők is az előadói. E töredékek, 
igaz, nem mesélnek történeteket, de az értő fülek megértik, hogy bizonyos 
lelkiállapotot fejeznek ki, a nemzeti ideálét. Hogy páriák népéről van szó, 
a művészet szempontjából érdektelen. Attól a pillanattól, hogy felébrednek 
benne az idealizálásra alkalmas érzelmek és ezeket vitathatatlanul szépen és 
eredetien fejezi ki, polgárjogot nyert a művészet városában, ha másutt nem 
is. Ideális polgárjogot egy ideális városban, nem adhat egyebet, sajnos, mint 
„egy árnyék álmát”, a dicsőséget!

Azért neveztem el ezeket a rapszódiákat Magyaroknak, mert nem igazságos a 
jövőben szétválasztani azt, ami egységes volt a múltban. A magyarok nemzeti 
zenészeikként adoptálták a cigányokat, akik azonosultak a lelkesedésükkel, a 
büszke harciasságukkal, a kínjaikkal, a bánatukkal, amelyet olyan jól tudnak 
megszólaltatni. A magyarok nemcsak az örömünnepeikre hívták meg őket, 
sírtak is velük -  az ő lassúiknak hangjaira. A nomád cigány nép sok országban 
megfordult, zenélt, de soha sehol sem becsülték meg őket annyira, mint magyar 
földön. Sehol sem fogadták őket olyan rokonszenvvel, szeretettel, mint ami
lyenre fejlődésükhöz szükségük volt. A magyarok liberális befogadó készsége
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a cigányoknak annyira létfontosságú, hogy a cigányzene mindkettőjüké, mert 
egymás nélkül nem tudtak volna létezni. Egyiküknek a zenészekre volt szüksége, 
másuknak a hallgatóságra. Magyarország tehát joggal mondhatja magáénak 
ezt a művészetet, amely búzáján és szőlején nőtt fel, magyar árnyékban, ma
gyar napon érett meg. A lelkes magyar hallgatóság hatására megnemesedett és 
megszépült. A magyarok kivételes szeretete, védelme alatt a cigányság annyira 
része lett már az életüknek, hogy minden magyar legbensőbb, legédesebb em
lékei közt őrzi játékukat. Ez hazánk egyik legnagyobb dicsősége, mellyel mint 
egy drágakővel kell ékesítenünk ősi és fenséges koronáját.

Weimar, 1859. április 2-án.



HIBÁSAN ÍRT MAGYAR 
HELYSÉG- ÉS SZEMÉLYNEVEK

Az alábbi szószedet a francia nyelvű könyvben helytelenül írt magyar neveket tartal
mazza, amelyeket sokszor nem kevés munkával sikerült azonosítanom. Ez a lista is 
bizonyítja, hogy mind a hercegné, mind Liszt ismeretei meglehetősen hiányosak voltak 
Magyarországgal és a magyar nyelvvel kapcsolatban, és nem is vették a fáradságot, 
hogy utánanézzenek az adatoknak.

cygany (ez lengyelül van!)
Rommy
Elyen
Frischka, Friszu, Frisza
Szatra
Josy
Lassú
Zymbala
Faralaya
Kust
Tarogaso-síp 
Tinody Stephens 
Mattray
Emmerich-Thurzo
Rokosz
Lippe
Biken
Radkan
Barnu
Csinka Panna

cigány
roma
éljen
friss, frissen 
sátor 
Józsi 
lassú
cimbalom 
furulya 
csákány 
tárogató, síp
Tinódi (Lantos) Sebestyén
Mátray (Rothkrepf] Gábor)
Thurzó Imre
Rákos
Lippa
Biccse
Radvány
Barna
Czinka Panna
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Zips
Gomar
Langi
Sahajo
Sugar, Glantear, Baczar 
Galantear
Pakarius, Sarkoczy, Heczkematy
Böngö, Bönya
Samogyi
Farkos Josy
Kalanyka
Lavatta
Trencson
Iszif
Templin
Grassalcowich
Godolo
Pustas
Sulyasen
Kanaszen
Szezonelellen Szerelem
Édelin
Barsod
Deszöfy
Csifrasay
Csermák Hallak
Pszprim
Gyorgay
Notas
Czehe
Giorgio

Szepes megye 
Gömör 
Lányi 
Sajó
Sugár, Galánta, Baczúr 
Gelencsér
Patikárus, Sárközy, Kecskeméti
Bőny
Somogyi
Farkas Józsi
kalamajka, kolomejka
Lavotta (János)
Trencsén
Izsép
Zemplén
Grassalkovits
Gödöllő
puszta
gulyás
kanász
szerencsétlen szerelem
Edelény
Borsod
DessewfFy
cifraság
Csermák halála
Veszprém
Görgey
nóta, nótás
Czeke
gádzsó
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Egy XIX. századi botránykönyvet tart kezében az olvasó. 
Liszt Ferenc 1859-ben jelentette m eg francia nyelvű 
könyvét a cigányzenéről, amely hatalm as felháborodást 
kelte tt M agyarországon. Liszt tanulm ányában nem  ke
vesebbet állított ugyanis, mint hogy a m agyaroknak nin
csen saját zenéjük. A m it a világ m agyar zenének tart, 
valójában a cigányok muzsikája, amely régi, indiai ere
detű, elveszett eposzuk töredékeit tartalmazza.
A botrányt fokozta a könyv számos tárgyi tévedése, a 
hely- és nyelvismeret hiánya és persze a csalódás a nagy 
m agyar hazafiként tisztelt zeneszerzőben. Ráadásul a 
neve alatt megjelent m ű nagy része nem  is Liszt Ferenc 
m unkája, hanem  akkori élettársáé, a rendkívül dagályos 
stílusban fogalmazó és sokszor elfogult Carolyne von 
Sayn W ittgenstein hercegnéé, aki még nála is kevesebbet 
tu d o tt M agyarországról.
A francia nyelvű eredetit először — és eddig u toljára -  
1863-ban fo rd íto tták  le m agyarra. I t t  az ideje, hogy 
végre mai m agyar nyelven elérhető legyen, és így a nagy- 
közönség is megismerhesse ezt az erősen ellentmondásos, 
de fontos m űvet. Az új fordítást és a jegyzeteket a neves 
Liszt-kutató, H am burger Klára készítette.

BALASSI K IAD Ó
www.balassikiado.hu

balassi@balassikiado.hu
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