Ara: 12,- Ft
~---------------------------

Olvasóink

fi~yelmébe

ajánljuk

a "Gondolat" Kiadó STUDIUM sorozatának könyveit:

Karl Förster: A mikrobák világa -

-

-

-

-

14,- Ft

Ferenczy Endre: A magyar föld népének története a
honfoglalásig -

Aujeszky László: A

-

-

felhők

-

18,- Ft

világa -

16,- Ft

V. V. Vans zlov: A szép problémája

18,50 Ft

Niderhauser Emil: Bulgária története -

14,-

Ft

V . Gordon Childe: A civilizáció

bölcsője

22,- Ft

Ronald Meek: Tanulmányok a

munkaértékelm életről

18,- Ft

Dt·. Balázs András: Az agy és értelem eredete

20,- Ft

Sz. T. Meljuhin: A véges és végtelen problémája

18,- Ft

Fényes Imre - Nagy Miklós: Mikrofizika -- -

24,50 Ft

A TARTALOMBÓl

Tóth Sándor: A budai örlkélltes ezred
Pándi Ilona : Angyal/öld -

1945

Mód Aladárné: Beszédes uámok

MOST JELENT MEG:

Vargyas Lajos: Népzenekutatásunk
VitáTlyi IváTI : Bartók és a közönség

Anna Livanova: Három sors (Bolyai, Lobacsevszkij és
Gauss élete) -Max von Laue: A fizika története -

9,40 Ft
18,- Ft

K öpeczi Béla: "Frarlciaországi
változások"
Varga János : A Görgey-kérdéshez
J . KuczYTlski: A kereszténység és a v ilág
m egis merése

Kaphatók az állami könyvesboltokban,
megrendelhetők a Gondolat Kiadó Terjesztési csoport jánál,
Budapest, VII. , Lenin körút 5.
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J<VLTVRALIS FICiYEL Ő

6. Az operalátogatás % -os megoszlása nem és foglalkozás szeri nt
Három h ónap alatt
4

alkalommal vo lt operáb an
Munkas fiú
Munkas lany
Tanuló fiú
Tanuló lany

89,0
87 ,2
66,7
42,9

6,1
7,1
15,0
19,2

1,1
1,7
4,6
11,7

2,6
2,9
9,6
14,6

0,2
0,1
1,1
3,7

0,1
0,7
2,4
5,8

Népzenekutatásunk
0,3
'1,8

7. A hangve rs enyek látogatásának % - os megoszlása n em és foglalkozás szerint
milyen zenét ked vel ?

hangversenyt látogat
r e ndsze resen

Munká s f iú
Munkás lany
Tanuló fiú
Tanuló lany

2,3
1,5
7,2
20 ,0

ritkán

n em

23 ,2
25,5
45 ,0
51,3

56,1
54,0
36,1
16,8

A hangverseny látogatások egy része
t e rmészetesen a könnyű zenei hangver senyekr€ esik. Adataink azonban m égis
biztatóak, mert azt jelzik, h ogy az opera,
a hangvers enyterem, amel y a múltba n
hiányzo tt a munkássá g él eté ből , lassan
a munkásifjúság szórakozásának is színterévé válik. Megváltozott társa dalmi viszonyaink pedig egyre inká bb támogatják azoknak a ténye ző kn ek a fejl ő d ésé t,
amelyek a munkáscsalád ok életformá já t
m ég inkább úgy alakít já k, hogy a diffe renciált és egyre igé n yesebb kultur ális ér deklődés kielégítése a munkásfia t alok é letének szerves r észévé vá~lk.
írásunk elején Thomas M a nnt idéztúk,
s azt mondottuk, .okféle tényező h a tározza meg azt, h ogy kin ek milyen mű
szerez örömet, kit milyen mű szórakoztat és élénkít fel. A széleskörü é~ ig6nyes kult urális élet l e hetőségét a munk ásosztály számára m egteremtő t ársadalmunkban ezek a tényezők m ég csak
] 5 éve érvényesülhetnek. Érthető tehát,
hogyamunkásifjúság kulturális érde klődésének differenciálj;ságá val m ég n em
lehetünk elégedettek. A 15 év eredményei a múlt tükrében mégis óriásiak,
irá nyt mutatnak és biztatást adnak a
jö vőre is.
KULcsAR

egyáltalán k o moly
nem volt
zen é t
m ég

•

18,2
18,7
11 ,5
5,8

5,9
10,0
9,4
17,8

könn y ű

mind-

zen ét

k et tőt

87 ,2
76,1
16,2
51,4

6,8
13,1
14,2
30,6

zár

rn.agyar népzene kutatás t örténetében mindké t világháború egy-egy korszakot
le. Az
1919-ig,
és
A két
A
világháború közt sZÜletnek meg
Bartók és Kodály erelső,

1905-től

a nagy gyűjtések
az elő/oészület ideje.
az első tudományos művek :

dé lyi gyűjteménye 'z enei elrendezésben (1923), Bartók alapvető l,eírá~a (1924, németüll925, a n golul 1931), majd összehasonlító kutatásainak összefoglalása (1934, n émetül 1935, franciául 1937) ; végül Kodály összefoglalása (1937, második kiadás 1943).
Megjelennek az első falumonog7'áfiák, voo1ros ikiiadvány táo.-ja fel a moldvai magyarság zenéjét. A népzene kezd közszükségletté válni, kielégítésér1€! népszerű gyűj 
temények látnak napvilágot - a 101 , 102 stb. népdal - , sőt benyomul az iskolai
oktatásba is Kodály-K er·~nyi Iskolai énekgyűjtemény ével (1943). A második világháború végén Bartók halála tesz pontot ennek a folyamatnak a végére.
Egy pilla ntás a könyvespolcon sorakozó népzenei kia dványokr;l, melyek az e lm últ tizenöt év folyamán jelentek meg, meggyőz b á rkit, hogy a fej lődés n em állt
m eg, sőt nagyobb lendületet vett. Ez alatt a tizenöt év lLlatt kétszer annyi tudományos kiadványa jelent meg a népzenekutatóknak, mint az pZőző korszakok alatt
együttvéve. (Tizenöt év alatt tizenöt mű - negyven év alatt nyolc.)

A l egfontosabb ezek között kétségtelenül a nagy nepzenei összkiadás súlyos köteteinek sorozata . Ezt kell tartanunk egész népzenekutatásunk központi céljának.
191~-ban adta be Bartók és Kodály a n épdalok összkiadásának tervét a kultuszkormá nyn ak; 1934-ben határozta el az Akadémia, h ogy évenként "félretesz" bizonyos összeget a kiadás számára; a háború vé géig azonban nem jutott tovább a
kéo.-dés az előkészü l e<teknél. Ma p edig öt vaskos kötet jel:m az eredményeket s arz;t
a hatalmas anyagi támogatást, amellyel az á llam a népzene ügyét támogatja . A'
munka imponáló keretek között folyik továb b : húsz főre rúgó csoport dolgozik 'a
kiadványon, köztük tizenkét tudományos munkatárs. Az Akadé mia kis szobájából
- ahol az anyago t tároló szekrények és két dolgozó, Kodály és Kerényi alig féx:t
el - ma ön álló akadémiai kutatócsoport nőtt ki helyiségekkel, laboratóriummal,
ma gnetofonokkal, autóval, imponáló költségvetési kerettel. Az elkészült kötetek pedig -egy olyan vállalkozásról tanús'k odna k, a melyhez h asonlóra rajtunk kívül nem
találunk példát. Egyedül. a német népdal nagyarányú összkiadási munkái va nnak.
folyamatba n . Ott azonban a szövegeket adják ki - amennyiben van d allamuk is,
azokkal ./együtt - , de korántsem a teljes a nyagot, csak egy-két mintaszöveget, a
nagyobb variánscsoportokból nyolc-tízet - a többi változa tról csak egy adatfelsorolás számol be. A teljes anyag távollétét pótolják az első ballada kötelekben az
összeh asonlító fel dolgozás nagy arányaival. A Népzene Tám azonban , mint :őenei
szempontú össrakiadás, hatalmas arányaival egyedül áll a világOT}.

*

Fiata l lá ny

Frit z CTeme r (NDK)

Mid ő n ezt leszögezzük és tudjuk azt is, mennyire megel őz te ez a sorozat tudom á nyos követelményeiben más nemzet eddigi kiadványait, mégis be kell számol'... .
nunk bizonyos gyakorlati és elvi aggályokról is, amelyek egyes kötetekkel kapcsolatban feltámadtak.

KALMAN

4*

52

Vargya s Lo jOl. : Nf;PZENEKUTATASUNK

Vargyas Lajos: NÉPZENE K UTATASUNK

A kiadás ütem ével kapcsolatos aggályok már 'a z első kötet megjelenése e l ő tt
fel m erültek. A z aj Zenei Szemle vitát is indított e tárgyban, vég ül 1951-ben m egjelent az első kötet a gyermekjáték-dalokkal. A következő kötetek ezu tá n kétéve nként
követték egymást: 1953-ban a J el es napok, 1955-ben a Lakodalom első fele. De már
ez a r ész csak a m á sodik félkötettel fejeződö tt be 1956-ban, t e hát a harmadik évben.
A n egyedik kötet, a Párosító k már három év múlva látott napvilág ot, 1959-ben. Ha
csak húsz kötetre ,b ecs üljük is a hátr a levő a nya got, a kkor is hatv an évve l k ellene
számoln unk il yen tem póban hala dva, vagy is a mai generáció a ligha érné m eg a
hefejezést. Nyilván val ó, hogy ezt az elők és z ületi id őt j el ent ősen le lehet csökkenten i a munka m egfelelő szervezésével, m ásrészt a zen e i rendszerben követk ező köte tek már korántsem kívánnak m eg ennyi előkész ül et i i d őt, és gyors ü temben követhetik egymást.
A harmad ik kötettel azo nba n egy súlyosabb probléma is e l ő t é rbe került, a 1'endsze l' kérdése. Régi gyűjteményeink be n , s külföldön m ég ma is a szöveg típusai szer int van e lrendezve az anyag : balla dák, sze r elmi dalok, ka tonanóták, szertar t á si dal ok és hasonlók sorrendjében, s a hozzájuk tartozó dalok á ttekinth etetlen összevisszaságban kövf'tik egymást. Még az azonos variánsok a t is alig lehet egy nagyobb terj ede lmű gyűjte m é n y bő l összeválogatni, de telj es le h etetl e ns ég megállapíta ni és kikeresni az ilyen zenei anyag típusai t, jell emző ze nei sajátságait.
A magyar n é pzenekutatás nagy vívmánya volt egykor, hogy kialakította a dalla mok rendszer ezésmódját zenei tulajdonságok szerint, s ezzel megvetette a tudomány.os feldolgozás alapját. A nagy összkiadástól is ennek a vívmánynak érvényesítését
várta mindenki egy tírezrekre rúgó na gy anyagon belül. A Népzene Tám kötetei
azonban nem a t ulajd onképp e ni n épdalokkal kezdődtel(, hanem a n épdalok tömegétől eltérő, k ül önleges műfaj.okkal, az úgynevezett szokás-dalokkal. Ezt a megoldá st
egykor az érd ekelt szakembe rek m eg beszélé sén h atár ozták el Szabolcsi javaslatára,
szovjet példák nyom á n . .,S zokás-dalokon" azonban akkor mindnyájan csak azokat
a dallamfajtákat ért e ttük, amelyek külön stílust képviselnek a népdalok tömegéb en : gyermekdalt, regöséneket, siratót. Mikor ezeket kül ön kötetben kiadjuk, nem
té rül1 k el a zen ei re ndsze r el vétől, h a l átszólag egy-egy népszokás alapján csoportosítjuk is a dalokat. M e ri; mHwr egyszerűség kedvéé rt sirató t mondunk, zenei típusra gond olunk, arra a sok hasonló d a llamm, amely próza i rögtönzött s zövegre
a lka lmazva kötetlen motívumokat variálgat, többnyire a dúr skála alsó öt-hat han g;lából áll, és szabályozatlan egymásutánban a második és első fokon tart nagyobb
megnyugvásokat.
Nem tekinth e t ő tehát eltérésnek a mindnyájun k által vallott zenei elvektől,
ha a sorozat első kötete a gyermekdalokat tartalmazta. Sőt, külön nyereségnek tartottuk, hogy enn ek az eddig m ég sehol sem rendszerezett anyagnak Já1'dányi olyan
szellemes és testére sza bott csoportosítást ta lált ki , h ogy típusai, tulajdonsága i vil Ágosan kirajzolódtak, s a h eterogén a nyag, a l aza fo rm ák áttekinthetővé v á lta k.
R észben ugya nez áll a második kötetre is, a Jel es napok énekeire. Bá r szigo['ú a n véve itt csak la r egös én e kek jelentenek haso nl óképp világosan leváló stílusI.'éteget , a b etl eh emes d al ok nagy része már korántsem, sőt egyik-másik daHajta
\;lépi voltát is ké tségb e lehet vo nni ; a különböző szokás-dalokon belül s e m olyan
sikeliilt a csop.o rtosítás , mint az első kötetben ; m égis az itt közölt a nyag túlnyomó
része szintén <elvá lik ct népdalok tulajdonképpeni típusai tól.
Új helyzet állt elő azo nba n a harm a dik kötettel. Itt u gyanis máT S7Ó sincs kül Ö1J dallamstílus1'ól. A lakod a lomn ak nincs n á lunk saját szertartási énekfajtája ; a
l egkülönbözőbb népdalo k ta padtak hozzá aszerint. h ogy szövegük véletlenül lakodalmas-e, vagy sem . S így egy részt a zenei re nd szer különböző pont jairól ker ültek
dall amok a kötetbe, másrészt ugyanazon da llamnak egyes vá ltozatai hol ide k erülnek, mert szö vegü k lakodalmas. h ol nem, me r t m ásféle szövegük v an . Vagyis át-

csú szott a rendszerezés a ze né r ől a szöveg re, v isszatértün k a Bartók . s Kodály fellépése e l őtti ki a dvá nyok elvi alapjára.
Enn ek a soka t v i ta tott ellentmo nd ás n ak kiküs zöbölésére született meg bizonyos
komp1'omisszum a n egyed ik, Pá1'osító k kötetb en. Különb séget tettek olyan dallamok
közt, ,a melyek csak a lkal mila g, egyik-másik v áltoza tukka l tartoznak ide. Az ilyen
"véletle nül párosítókat" nem közlik, csa k uta lnak rájuk. Elkülönítik v iszo·nt CL népdalnak tekinthető anyagot a nem,-népdaloktól. Ez a kül önbségtevés sajátságosnak
látszik gy In épdalikiadványban, s annak a jele, hogy a népszokás ok srerint haladó
k iadás más tek in tetben is eltol ódo tt: a m eglev0 népdalok sor ozatos kiadásától a
ze nével együtt járó szo kások sorozatos k ia d ása fe lé . H a pedig a felfedez tt és nagy
lel kesedéssel gyűj tött énekes n épszokás zenei anyaga nagyrészt az újkori zenei div atok lecsa p ódása , <:Ikkor ennek anyaga á radt be a kiadványba is. A Pál'osítók köte t
szerkesztése közben vált mindez nyilvánvalóvá, s az eredeti célkitűzések meg őrzé e
v égett vá lasztották külön ezt az anyagot azzal, hogy kis kottával közölték, illetve
u t.alásoJ,ka l.
Világossá vált teh át, h ogy nem l eh et folytatni a kiadás t a n épszokás ok alapj á n,
s elodázhatatl a n a tulajdonképpeni n épdalok közlése ze n ei sorrend sze rin t. (A negyedik kötet -ugya nis ké nytelen el őre uta lni olyan d allamokra, amelyeknek m ég
nem tudjuk h elyét a sorozatban.)
A m egold ást a munka további átszervezése hozta meg. Eliíször is n1E'g kezd ő dik
a n épdalanyag zenei 1' e ndsze l'ű közreadása is párhuzamosan a m ég hátralevő szokáskötetekkel. Ezzel is m eggyo rsul a k iadás, m e rt két kötet készül egyszerre. A nép szokások a n yagába n végre sorra k e rülnek a simtók, a legtipikusabb és legfontosa bb
"szokás-dallam ok". (A há tralevö apróbb szokás-anyag, valamint a mesterségek rlalai , bakte rnóták és hasonlók m ár csak p erifé rikus j e l e n tőségűek a nép zenében .)
Mindez a k u tatócsopor t sze1'vezetének racionálisabbá tétel ével vált lehet övé.
Külön vált J árdá ny i vezetésével egy fiatal okból álló csoport , amely a zenei rendszerezést és ki a d ást végzi , és kidolgozza a d alok k özreadásának végleges elvei t .
Nagy várakozással tekintünk 'a z új tipológia elé, m ely az edd ig f elhasznált zenei
elemek - kadenciák, ri t mus- és for m aképletpk, hangkészle t - m ellett új kri tér iumokat akar felhasználni: ,a dalla mrészek egymás hoz való viszo nyát, a dallamvorla.l
tulajdonképpeni jellegzetességét. Ha sikerül a felmer ülő ellentm ondásokat kiküszöb ölni s a rendszert r észleteiben is k idolgozni, egyszersmind ös zeegyeztetni a szótá rs zerű h asználhatóság követelményét a típusok és vari ánsok következetes együtttartásának d{övetelményével, akkor továb bmentünk egy lépéssel az edd ig i vívm<Ínyokon is, és hosszú időre érvényes re ndszer elveit val ósítjuk m eg.
Orvendetes változás az is , hogy Raj eczky Benjámin is bekapcsolódik a m unkába - már a sáató- kötetbe is - , akitő l az össreh a'iOlllitó apparátus kiépítését
v á rh atjuk. Bi ztosra vesszü k , h ogya k ia d ás ezentúl gyorsabban, kifogástala n elképzelések sze rin t és fil ológiailag igén yesen fo g fo lyta tódni. Az idegen nyelvű bev e ze~
t ésből és magyarázatokból p edig ezent úl a külföld is jobban t ud omásu l fog ja venni
az er edm ények e t, amelyek m éltóak a magyar n ép ze n eku t.atás színvonalához és az
állami t ámoga tá s bőkezűség éh ez .

*

A Népzene Tára kötetei után jelentőségben az a n éhán y kiadvány következik,
amely Lajt ha · László ne v éhez fűződile hÚ1'om e rd élyi gyűjt. é s, a szépkenye1'űszent
má1'toni, a széki és a kőris pataki, valamint a Sop1'on m egy ei vir!'asztóénekek. Míg
az e l ső kettő énekelt da lla m a i az eddi g szinte isme retl en Mezőség régies zenedia lektusát fedezik fel (amit azóta az InstittL tul de FolelOl' kolozsvári kutatói tártak fel,
nagyo bb arányokban), addig a m ásodik és harma dik k önyv hangszeres anyaga, fe l"
vételi és közlés módja ú ttö rő jelent őség ű mind magya r, mind nemze t közi viszonylatba n. Népi hangszeres együttesek felv é tele, többszö ri ismétlés telj es partitúra-lejegyzése, m éghozzá a m agyar lejegyzési gyakorlat teljes fegyverzetében , ez önma-
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gában is elsőrendű jelentőséget biztosítana e kötetelilllek. De i~ nagy értéket képvisel maga a gyűjtött anyag is. A széki együttes egy mo diálisa n - XVI-XV II. századi műzenére emlékeztetően - harmonizáló cigánybanda, a kőrispataki pedig még
e nnél is régiesebb, primitíven heterofonikus többszólamúság, ahol az egymástól
függetlenü ] fejlesztett, díszített dallamvonalak a dják a "heterofóniát" különlegesen
kemény disszonanciákkal. Dallamaik pedig a régi magyar tánczene egész gazdagságát
ő rzik a siratóval rok on "lassúk"-tól a verb unkos-kor darabjaiig. Játékmódjuk is
so k vonást őriz a verb unkosok előadóstílusából.
Ennek a gazdagon cifrázott, többs.zólamú han gszeres előadásnak kottába rögzí t.ése a legdifferenciáltabb, ami t eddig a magyar népzenekutatás produkált. (Itt meg
kell emlékeznünk Ra.jeczky közreműködéséről is, akinek h atalmas munkája lényeges segítséget jelentett a kötetek megszületésében.) A lejegyzé nek ez a foka, amikor a r itmus-eltérések finomsága inak megrögzítésé re még számtaJli műveletekre
is szükség volt, felveti a kérdést: nem é rvényes ülh et ilyen bonyolult finomságok
k ihallásába szubjektív adottság? Az objektív valóság megragadására irányuló törekvés egy határon túl inem válik-e önmagától s;z;ubj ~ktívvé? M~ndamell,ett ezek a pélJl'ti túra-kö tetek a nemzetközi inépzenekutatás eddig (és valószínűleg nagyon sokáig)
egyedülá lló teljesítményeinek számítanak.
A soproni virrasztó-énekek ism ét más hagyományág feltárását jelentik. A halotti szokásoklffil fennmaradt r égi egyházi népénekek igen gazda g történeti énekkincset jelentenek, mely zenetörténeti szempontból is nagy figyelmet é rdemel. Ennek az anyagna k megjelenési formájában más kérdések m erüln ek fel. Nem befolyásolja-e laZ énekeseket a gyüjt ő tudományos elképzelése - például ritmus te- ,
kintetében - vagy saját dallmnismerete, különösen a történeti emlékek dallamainak kutatásában? Ezt a veszélyt minden gyűjtő ~sak nagy körültekintéssel kerülheti e l, viszont kétségtelen, hogy ilyen anyag után kérdezőskö dnünk el sőren dű kötelesség.
Az anyagpublikációkhoz m ég két kiadvány csatlakozik. Az egyi k a Dunántúlm
te l epített moldvat csángók dallmnkincsét a dja közre Domokos és Raj eczky go nd ozásában. Eddig első ,k ötete jelent meg, főleg siratókkal Rajeczky kitűnő lejegyzésében ; sajtó alatt van a m ásodik kötet és el ő k észül etben a harmadik. A másik,
Val'gyas füzete régi kiskunhalasi da lokka l. Míg a csángók jelentik m a a l egal'chaikusabb etnika i csoportunkat ze nében is, add ig a Duna-Tisza köze jál't élen a társadalmi fejlődésben . A füzet ennek a l egkevésbé archaikus területnek keresi legrégiesebb daJlmnait s kísér'li m eg körül h atáro1n i aJZ alföldi zenedialektust s jelentő
ségét a magyar népzenében.
A Néprajzi Tál'saság Könyvtárában jelent m eg egy másik alföldi területről szóló
zenei kiadvány: Halmos István monográfiája K ér semjén szatmári faluról, Ez immár
a har'madik zenei falum onogJráfia, a mi eddig magyélJl' nyelvterületen elkészült. Ezzel
is olyan 'j'eladatot old meg a magyal' népzenekutatás, aminek felvetéséhez is cs'a k
nemrég jutott el a külföldi t udomány (W iom német professzor cikJkeiben' , nálunk
Kodály már 1937-ben felvetette s Val'gya s 1941-ben, J ál'dányi 1943-ban m egvalósítottal. !Sajnos, egyes dallampéldáktól elteki ntve enn ek a munkának zenei a nyaga
is kéziratban marad , mint el ődeié . Újabban tervbe vették, hogy az egyik litografált
néprajzi fo lyóirat sor.ozatos füzetekben közreadja a zenei monográfiák dalanyagát.

*
A fOlTásértékű első kiadások mellett szükség volt összefoglaló válo gatásra is,
a mely a legfőbb típusokat és az a ddig ismertté vált d alok legjavát tartalmazza ' a
kutatási eredm ények összefoglalásával együtt. Ilyen szükséglet hívta létre Kodály
" A magyar népzene" c. ta nulmánya új kiadását Val'gyas antológiájáva l kiegészítve.
Bár ez a gyűjte m ény els ő közléseket is tartalmaz, mégsem mondhatjuk, hogy telies és a rányos iképet nyújt a magyar népzene egészérő l. Ezt azoknak a megköté-

seknek tulajdoníthatjuk, amelyeket a szerkesztő kapott megbízatásakor : hogy fől ~g
Bartók A magym' népdal és Bartók-Kodály Erdélyi magyal'ság anyagára k ell t~
maszkod nia és kevés új stílusú dalt közölnie, mivel a népszerűsítő füzetek abbol
elég sokat :negismertettek a nagyközönséggel. Ennek következtében túl sok el'dé lyi
dal került a válogatásba, nem mindig a l étező legjobb variáns képvisel egy-egy
dallamot, s az új stílus jelentőségéhez képest ni ncs eléggé képviselve. Sőt az I skolat
énekgyűjternényből nem egészen hiteles fo,r májú dallamok is kerültek bele, am,elyeket az I skolai énekgyűjtemény müvészi feldolgozások alapján közölt. A gYúl tem éln y új kriadását tehát ennek megfelelően ke1l átd01gozni . A~ a tényt viswnt~
hogy dallamainkat már típusok és származásuk szerint csoport.osltva tudjuk kladm
eddi "'i kutatásaink alapján, :nem egy ki.iJfö~dj Ik artársunk megirigyelte.
tisztán tanul m ány jellegü kiadványok közt első helyen áll Kodá ly A magyal'
~épzene tanulmányának német kiadása részben új anyaggal kiegészítve (1956). Ez, a
fordítás régóta esedékes volt. Bartók tanu lmá n yai a nn ak ide jé n azonnal hozzaferh etővé vá lta k a k ülföldi olvasónak is, ez a tanulmány v iszont, mely a magyar nepzenekuta tás e r edményeinek eddig legújabb összefoglalása, 1937 óta nem k~rüJt ,a
külföldi szakkörök elé, Különösen fontoo, h ogya rok onn épi párhu zam~" a regl stJlus leírása, eredete és a különböző kowk mű zenei anyagának kimutatása népdalainkban olvashatóvá vá lj ék a külföldi szakembereknek.
Két tanulmá nykötet csatlakozik Kodály összefoglalásá hoz, mely jelentőségében
kiemelked ik az egyéb természetű munkák ],özül: a Kodály-emlékkönyv 1953-ban és
a Néprajzi T ársaság Bal'tók-emlékkönyve 1956-ban.
"
'
A Kodály- em lékkönyv belföldi szerzőkkel , zenetörténészek es n epzenekuta:ok
tanulmányaival jelent meg. A Bartók-emlékkönyv a n em zetközi n épzenetud omany
tizenkilenc képviselőjének részvételével (és hét magyar szerzővel) n émet, franCIa,
a n gol és orosz n yel vű cikkekkel került kiadásra, és m ég további két ~i,adást is me~
ért. (A z utolsó angol 1'€'l'1delésQ'e, tisztán ango l nyelven.) Ennek a kIserletl1ek a SIkere megmutatta hogy a m a,g yar népzenetudomány m ár kilép het a nyelvi elzárkóZJásból s rán~, ~á r hogy a nemzetközí nép.zenekutatás biwnyos szervező feladatait
is vállal'juk, már c;ak kiadási lel1etőS-égeiU1k miatt is . ,J ólesően állapíthattuk meg,
hogy Ba rtók neve és ( a magya,r népzenekutatás ; tekintélye egyesíteni tudta egy kotetbe ke~et és nyugat né pzenetudósait, s. ezt a IkülföLd Ikomolyan méltányOllta a kötet
tudományos értéke mellett.
_
,
~ , .Nem vol na teljes a k ép, ha n em emlékeznénk meg arról a sok nepS~el'lLStt.O
jüzetről, ami a felszabadulás óta m egjelent ~s ...tová~b közvetítette, a népzenet a tomegekhez : a lOl-gyel ir,dult sorozat folytatásat eg.eszen ~ ,l l l ,tancdalIg: mal~ az
újonnan induló "virágos sorozatot", balladafüzetet, me~yel es ~ar?sl ta~a~sok, altal
kiadott táji gyűjtéseket, a Népművészeti Intézet kiadvanyaIt, koztuk gYU]tesl utmutatókat is, vala mint a különböző n emzetiségi n épdalkiadvány okat. Ezek. eg~szerre
tanúskodnak a népdal iránt növekvő érdeklődésrő l és a hIvatalos, valammt kladOl szervek megér téséről.
A né pzenekutatás azonban nemcsak népzen ei kiadványokban jele~t~ezik, ~~
nem zenetört én eti és más l·okonjelle.gű munkákban is. A Magyar z~netorten:t k.éZ~
könyve , Szabolcsi Bence ,k utatásainak összefoglalása , a n~pd:alkutatas a~yaganak es
eredményeinek nagya r ányú bevonásával készült, Melodwtortenete, nagy res~be~ zenei
etnológia Népzene ts tört éne l em c. kötetében kim ondottan nepzenel temakat , l~
tárgyal, ~őt XVI. és XVII. századi tánczenénk kiadásában ,is á ~andóan vlssza~.er?
t é ma a n épzenével való pá rhu zamb a állítás. Ugyan~lyen ketar:uak :z an~ag~ozlo
zenetörténeti kiadványok is. Raj eczky Himnuszok es sequentwk gyuJtemenyet ~
népze nekutatás számára látja e l dallammutatókkal, hogy megk~nnyíts~ ,a kö zépk?l'l
magyal' gregoriánu m és a népdal összehasonlítását. Bal'tha Denes Paloczt-Ho'l'vath
kiadása is legaláb b annyira n épzenei szempontú kiadvány, mint zeneiö rténeti, s nem
is kell ezt már ha ng.oztatni Arany János népdalgyűjteményével kapcsolatban, me-
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Iyet Kodály rendezett sajtó alá. Mindezeket a kiadványokat legalá bb an nyira a népzenekutatás igénye hívta létre, mint a zenetörténeté. Az irodalomtörténetben pedig
Vargyas veTsTitmus könyve használta fel a népzenei a nyag tanulságait, egyúttal sajátos népzenei kérdéseket is megtárgyalt.

tok is kirajzolódnak. Népzenénknek van nak kevéssé vizsgált ágai is, például a hangszeTes zene . Egyedül Vargyas vizsgálta a dudazene kisugárzását énekelt és hegedült

*
Sem népzenekutatásunk sokréWségét, sem publikációs l e h etőségeit nem ítélhetjük meg pusztá n a ,k önyvkiadás a lapján . Legalább olyan fontosak a fo lyóiratokban közölt rövidebb tanulmányok is. Azoknak a f.olyóiratoknak száma, ahol nép zenei tárgyú közlem ények jele)1tek m eg, nem csekély. Zenei részről a Zenetudományi
tanu lmányo k. évenkinti kötete jön számításba, valamint korábban az Új Zene'i
Szemle; r e ndelkezésre álltak továbbá az Akadémia 1. Osztályának Közleményei,
néprajzi részről pedig az Ethnographía, a Népmjzi Múzeum Él'tesítője, a Néprajzi
K özlemények, idegen nyelven korábban a Folia Ethnog1'aphica, ma pedig az Acta
Eth n ographica. Ez a felsowlás is sejteti, amit magu nk á llandóan tapasztaltunk,
hogy nincs olyan kész m ű, ami ne jelennék meg hamarosan n yomtatásban, sőt
nem egy pu blikáció készült egyenesen felszólításra, vagyis a kiadási lehető ség hívta
~ i etre. Természetesen az is kiderül a fe lsorolásból, hogy munkatársainknak van mit
publikálniuk. Mindennek je l entősége még foko zódik, ha külföldi párhuzamokat is
szem ügy re veszünk. Coirault a francia népdal alakulásáról írt kör,yvében elpanaszolja, mennyit kellett várn ia kéziratának a kiadásra, s végül barátai adták össze
a m egjelentetésh ez szükséges összeget. A n y ugatnémet Jahl'buch fÜT VolksliedfO'rschung a h áború óta egyetlen számát a nyolcadikat - tudta eddig megjele ntetni. A keletnémet akadémiai néprajzi intéze t évkönyvének köteteioen Rajeczky
és Vargyas tanul m á nYa ké pviselte a népzenét (az angol ismertetések is kiemelték).
Beljajev a Bartók-emlékkönyvben 1926-ban írt kéziratát adta közre angol és orosz
nyelven. A Bal'tók-emlékkönyv vonzóerejét nem kis részben ezek a kiad ás i viszonyok is okozták.
A külfölddel va ló összehasonlítás n épdalkiad vá nyainknak m ég egy külsős pgére
is irányítja a figyelmet, nevezetesen a kotta kép szépségél'e. A nálunk kialakított
eljárás szerint a klisérajzot e l ő re elkészített ólomformákkal n yo mj ák, nem rajzolj ák. Ezzel az eljárással .o lyan tökéletes kottaképet k ap unk, ami m ellett a más vonatkozásban pazarabb külföldi kiadványok kottamellékletei is primitívnek hatnak.'
Kiadványaink külső képe m éltó tehát a tartalo m színvonalához.
A kiadási l eh etőségekh ez h aso nló a h elyzet kutatók tekintetében is. Nálunk
van a legtöbb n épzene kutató az egész világon. Az Akadémiai Kutató csopoTt tizenkét
e mbere nyolc főnyi segédszemélyzettel d olgozik, m elle tte egy m ásik csoport Lajtha
László vezetésével műk(\dik, ahol " főleg né pzenei han gle m ezek e l őkészítését, gyűj
tést és lejegyzést végeznek. A Néprajzi Múzeum népzenei osztálya három népzenek utatób ól á ll. Rajtuk kíyül m ég három munkatárs van múzeumi terü leten, ak i zenével vagy zenével is foglalkozik, tanári vagy m ás á llásban is vannak aktív kutató
munkát végző munkatársaink. E mellett a gárda m ellett eltö rpül a bukaresti folklórintézet, vagy a l engyel álla mi né pművészeti intézet létszáma is, más államokról
nem is szólva. Ha pedig azt is számításba vesszük, hogy szomszédai nkná l, például
Románi ában is működn ek magya r népdalkutatók, akilrnek mun kája a Moldvai
csángó népdalok. és népballadák és számos n épszerű s ítő népdalfüzet, továbbá Bélrtólmak határa in kon kívül újabban m eg jele n t könyveit: délszláv lejegyzéseit az
Egyesült Államokban és a hírek szerint frissen megj ele nt szlovák gyűjtését Pozsony ban - , akkor valóban elmond hatjuk, h ogy most aTatjuk le népzenekutatásunk
negyven

esztendős

veté sét.

*

Nem ilye n egyértelmű a kép, ha számba vesszük a kutatóink által mű ve lt és
ne m műve l t területeket; sokoldalú érdeklődés mellett hiányok, elvégzendő felada-

.1

t áncdalJamokra bizonyos verbunkos jellegű darabokig. Márpedig a h egedűn, furulyá n és dud á n játszott gazdag hangszeres dalanyag m egérdemelne több érdeklődést is. A fellendülő tánckutatás is új feladatokat jelöl ki számunkra: zene és tánc
együttes vizsgálatát. s a táncdallamok külön problémáit. Il yen problémák eddig
csak a Somogyi táncok c. kötetben kerültek a nyilvánosság elé.
Ez a kötet egyszersmind a zenei dialektus-vizsgálatokna.k is új ösztönzést adott.
A somogyi tánczenei gyűjtések során kiderült, hogya nagy dunántúli területen belül van egy aTchaik1<s dél-dunántúli, somogy-za.lai terület, amelype néhány áJtalánosan elterjedt régi dal jellemző. Ugyan ilyennek bizony ult szintén a tánckutatások nyomán Szab olcs -Szatnub' megye is. A románia i magyarság körében pedig a
székelyek helyett új v idékek kerültek az érdeklőd és középpontjába : Moldva, M ező
ség és a Mal·osmente. (Jagam as számolt be er ről a BaTtók-emlékköny vben. )
Nem elég azonban, hogy népdala ;nk táji és zenei típusa it tanulmányokban ki. mutassuk és a Népzene TáTában közreadjuk; helyet kell ka pniok gTamofonlemezeken is. Igen sajnálatos, h ogya háború előtt és alatt százhuszonötig eljutó sorozat
csak hangszeres egy üttesek darabjaival folytatód ik, s hogy népzenénk olyan reprezentatív típusaiból, mint például a regösének, egyetlen fel vétellel sem rendelkezünk. De amib ő l van lemezünk, az is régi fordulatszámú, s legtöbbször ma már
egyetlen múzeumi p éldány maradt fenn belőle. Addig kell folytatnunk a sorozatot,
amíg van mit felven ni, s a régi lem ezek mikrobarázdás új Jdadása is halaszthatatla n feladat. Ezen a téren nagyon lema ra dtunk a nyugati államok mögött!
Legelhanyagoltabb témája kutatásunknak a hangszeTek kérdése. A háború óta
mindössze Manga foglalkozott vele (dudával) és Avasi (a tekerőkkel). Itt is elm ar adtunk a többi nemzet mögött.
Az összehasonlító m unkában a keleti Tokonnépek vizsgálata van leginkább elő
térben. Kodály a Magyal' n épzene újabb ,Jdadásaiban hozott egyre újabb ötfokú
pill'huwmokat régi összevetései mellé; Szabo lcsi a kínai és mongol kiadványokat
dolgozta fel, Viká1- kínai és csel'emisz tanulmányút járól Ih ozo tt új anyagot. A nemötfokú rokonné pi zen ével kapcsolatba n C. Nagy Béla és VaTgyas fejlesztette tovább
Szabolcsi egykori obiugoT-magyal' párhuzamait. Legutóbb Szőke Pétel' vállalkozott
" lTa a m erész feladatra, hogy az ismert (elég csekély) a nyagból megraj zol ja a cseremisz és vogul-osztyák n épdal belső fejlődéstöl'ténetét. Ennyi é rd eklődés után
sem mondhatjuk, hogy finn-ugor vagy török-tatár rokonaink zenéjéről világos képünk lenne. Igazá n csak he lyszín i gy űjtések sorozata hozhatja a megoldást. Diószegi
Vilmos szibériai sámánének-felvételei m ár m egnyitották a sort; reméljük, hogy
folytatásá ra is lesz lehetőség, s a felvételek is hamarosan l ejegyezve tanulmányoz-"
hatóvá válnak.
Nincs folytatása Bartók kelet-e1Ll'ópai összehasonlító kutatásainak - egészen
szórványos d a llam összevetésektől eltekintve. HoLott új (és feldolgozatlan régi) l engyel, szlovák, délszláv .és román kiadványok kínálják az anyago t a foly ta tás l"fl Még
rosszabbul állunk a nyugat-eul'ópai összehasonlítással. A régi gyűjtéseket. sem ismerik eléggé szakembereink, s az új !kiadványokat sem vo nják bele érdeklődési
körükbe. Újabban VaTgyas, Rajeczky és Domo kos Pál Péte1' egyes dalok nyugati
párhuzamairól írt közlései törték m eg a jeget. A z "eu rópai zeneetnológia" csal,
a különböz ő nem zetek zeneileg r e nd ezetlen Jdad vá nyai na k szervezett fe ldolgozásán
alapulhat. Az eddig felgyűlt a nyagot zeneileg rendezn i kell egy központi emópai
népzenei katalógus kiépítésével. E zt csak mi valósíthatjuk meg: nálunk van m eg
hoz zá a kellő gyakorlat és a m egfel elő számú embe r. Maga Wi ora, a németek vezető né pzenetud ósa vallotta meg nekünk, h ogy ezt a munkát tőlünk várják. Szükséges·
ez saját pwblémáink tisztánlátása érdekében is: újabban egyre több felől tűnr.ek
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fel Európában eddig kimondottan "keletinek" vélt típusok, kvintváltó, kvartváltó,
ötfokú stílusok (a Földközi-tenger melléké n, dánoknál), ABBA formájú so-pentaton
dalok (appalachi angol kivándorlóknál) . Sok jeie van annak, hogyakeletinek tariot t jelenségek csak keleti változatai óeuTópai vagy eUTázsiai stílussajátságoknak.
A zenetöTténeti kapcsolatok kutatása terén a nagy gyűjtemények megjelenése
jelent új l ehetőséget (a gregoTiánénelc összkiadása, s a Régi Magyal' Költők TáTa!
XV l. századi dallamkötete) , De Rajeczky cikkei a gregoriánének és népdal kapcsolatairól már az első lépéseket is megtették a lehetős égek kiaknázására. Az elméleti
/":éTdések közül leginkább a hangnemi problémák foglalkoztatták kutatóinkat: hangj'endszerek elmélete (Avasi, Bál'dos), dallamok hangnemi szeTkezete (JáTdányi) és

Bartók és a közönség
assan tizenöt éve annak, hogy Bartók Béla meghalt. Ez az
L hogy
sorsát, hatását valamiféle távlatból

idő elegendő

m á r arra,
n ézhessük. Igaz, ez a
távlat nem évszázados, de a fejlődés tendenciáit már felismerhetjük benne. A mű
é lete n em szakad meg az a1kotó halálával . Az életmű végleges, befejeze1t, nem gazdagodhat többé, - de változhat és változik idmta a társadalom véleménye, állásfoglal ása, igénye.
Bartók növ kvő népszerűségéről szólni ma már közhely. Ezért a folyamat jellemzésére, az állásfoglalás lassú, szinte észrevé tlen megváltozására nem számokat,
a datokat szeretnék. most felsorakoztatni, hanem néh.ány jellemző példát, történetet.
művészetének

Titka modális fonnák EUTópában (Vm'gyas). Avasinak a széki banda hannóniáil'ól,
Rajeczkynek a népi díszítésmódTól és előadásmódl'ól szóló fejtegetései, VaTgyasnak
a közösségi alkotást tárgyaló cikke jelzi a különböző irányban feltámadó elmélet i
érdeldődést. S ha ez egyelőre nem is kevés, reméljük, hogy az anyaggal kapcsolatos gyűjtési, iipologizálási és kiadási problémák m egoldása után egyre több energia
.és érdeklődés fog felszabadulni a hasonló, távolRbbi következtetésekre jutó vi7.sgálatok számára is..

V ARGYAS LAJOS
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Balatoni táj

Bernáth Aurél

Nézzük először az idősebb generációt.
Másfél évvel ezelőtt Bartók egyik gyermekkori nagyszőllősi játszópajtásával beszéIgettem. A szomszéd házban laktak, egyko l-Úak voltal" barátság, sőt valami gyermekszerelem-féle volt közöttük, - a kis Bartók e ls ő dalait neki komponálta, s küldözgette Nagyszőllősre Pozsonyból, ahová elköltöztek.
Az egykori szomszéd kislány persze fe hérhajú öregasszony lett, mikor én találkoztam veje. Feljegyeztem, mit tudott Bartók nagyszőllősi gyermekéveiről. Aztán
ő kérdezett:
- Igaz az, hogy ma az egész ivilágOir1 Bach és Beethove n mellett emlegetik?
Hi tetlenkedve ~érdezte, pedig láttam, tudja a választ. Tudja és mégis mindig
csodálkozik, hogy abból a kisfiúból, akivel együtt játszottak, és akinek művésGetét
később sem tudta m egérteni, az emberi szellem történetének egyik legnagyobb
alakja lett. De a kétJkedés és csodálkozás mellett va lami elismerés is volt a szemében, hogy az egykoli különös, furcsa , szigorú tekintetu fiúnak mégiscsak igaza volt.
iE mellé a kép mellé csak azt lehet odaállítani, amit Albrecht Sándornak, a
nemrég elhunyt kitűn ő pozsonyi muzsikusnak v isszaemlékezéseiben olvashattunk.
Eszerint BartÓk, ha odahaza zongorázott, mindig eljátszotta az Este a sz·éke lyeknélt,
mert - a mint mondotta - ,;ez az egyetlen , ami a Mamának tetszett" . Pedig Bartók
édesanyja érezte, tudta fia tehetségét, zsenialitását, nyil ván meg is akarta művésze
tét érteni, mégsem tudta egé~en.
Most pedig ugorjunk egyet a nemzedékek sorrendjében.
Jutka öt éves. A zene iránt nincs sok érzéke, szülei nem zenekedveIők, odahaza nemigen hallhat Bartókról, akkor se valami jót. Jutka rajzolni, festeni szeret.
- Ha nagy leszek, 'k épeket fogok festeni. Olyan sZiépeket, mint Bartók Béla.
Mikor azt mondtuk :neki, hogy Bartók nem festő volt, hanem zeneszerző, megingathatatlan meggyőződéssel rázta meg a fejét: Nem! Bartók festett is, meg verseket is írt, )meg dalokat. Mindent tudott. Olyan ember volt, mint Petőfi Sándor.
Csodálkozva néztem 1·á. Honnan tudja ez a gyerek ilyen pontosan, hogy ki
mellé kell állítani Bartókot. Megkérdeztem, ki mondta ezt neki.
- Ki? - m éltatlankodott. Látswtt rajta, h ogy m egveti tudaUanságomat.
Ezt mindenki tudja,
Elismerem, hogy ez a történet n e m általános, s hogy Jutka "állásfoglalása"
€gyáltaJán nem alapul Bartók műveinek ismeretén . De Ihát a gyerekek Petőfi SándOT

