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dr. Vargyas Lajos: 

A népdal Magyarorazágon 

A mult század végelga magyar kBzt>nség szinte semmit sem 

tudott 'a népdalról. Amit népc;lalna.k ismertek, az a koraberl 

dalszel"zók termése volt: népies müdQlokttsbb kevesebb népies 

vonással. Nép dalldadvány ai nk nem voltak. Ami ezt a l3élt akar

ta szolgálni, nagyrészt a nép áJ:tal is énekelt népies mildalo

kat adta ktszre, s csak nagyon kis százalékban akadt k6ztiik 

va16di népdal is. Ezek is ttsbbnyire a néphagyomány felszinen 

usz6, kevésbé jellegzetes darabok voltak. S ha mégis ktldjiik 

keveredett egy-egy valódi, régi, " jellegzetes, népi dallam, 

alig lehetett ráismerni a kotts.'ir'ls fogyatékossága! miatt. ' 

KülBntssen a ritmus hibás ezekben a lejegyzésekbeit, alig sejt

tet valamit a népi előadás valóságáról. Mindez azonban tulaj

donképpennem is fontos, minthogy ' ezek a gyü'jteméD1ek telje

sen ldvtU maradt ak a '~gyk6ztsnségérdek1Ődésén, S egy~t~l" 
nem bef olyásoltákizl"ését. A ' sz'ázad végén, a 90-esevekben 

kezdód6tt · meg a valódi ' néphagyomány 5sszegyüjt'IIÚt\ méghozzá 

olyan módon, amély alkaimas volt ti népi e15adás va161!1~os tu
lajdonságait megtsrtskiteni. nkár Béla ;folklorista és IllÜfordi

tó a KalevalLt forditásához akart népnyelvi és népk6ltészet:t 

anyagot gYU:jteni, és ebben a munkában a"lkalmazta elósz6r a 

világon az Ed:ison-fonó~áfot. 6 "n:ázakra menó, itépdalt és nép

balladát vett fl:Sl ·visszhengerekre. 'Azonban nelÍl1évéti zenész, 

a dallamokat lejegyezni nem tudta. Azt más valaki~eg, kar

nagy, Kereszty jegyeztele igen vS.1.tozatosan .. Azonban mind a 

hengerek, mind a lejegyzé)'iJek a Néprajzi Muzeum szekréIl1e:1ben 

elzárva maradtak§ ismét csak anélkül~hogy a nagyk625nség, 
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vagy akár a zenei szakktlrtik is tudomást vettek volna róla. 

Zenészekre volt szUkség ahhoz, hogy a magyar nép dal t v.alÓban 

~ólfedezzék, és hogy a népdal elfoglalja azt a helyet a zene

kul turánkban , amelyet megérdemel. 

Ez a század első éveiben meg is ttirtént. Ekkor indult el 

Kodály Zoltán zeneszerzői és tudományos pályája. Amint saját 

maga mondja el visszaemlékezéseiben, ő számtalan nép dalt , tu

dott már falusi emlékei ből, amidőn el~sztir taláÍkozott a régi 

népdalgyUjteményekkel. Az emlékek sehogysem voltak egyeztet

hetők azzal, amit ott talált. Már ekkor megszUletett benile az 

elhatározás, hogy ezekért a dalokért valamit· tennie kell.Vég

legessé vált elhatározása akkor, amikor megismerkedett Vikár 

Béla gyUjteményével. Magyarország fennállásának ezredéves ün~ 

nepén, egy kiálli táson látta Vikár gyUj telllény ének néhány da

rabját, majd ennek nyomán meghallgatta muzeumbeli hengereit. 

Egy uj világ tárul t ki előtte, s ' megadta a végső Itikést arra, 

hogy maga is elinduljon ftilkeresni az ország kültlnbtlző tájain 

élő dallamokat. Rtividesen megismerkedett munkájával Bartók is, 

aki hozzá hasonlóan kereste az uj lehetőségeket egy valódi ma

gyar zenemUvészet megalapozására. 1905/6. év kezdete annak a 

nagyszabásu gyUjtőmunkának, amely elvezetett a magyar, zenei 

hagyomány teljes ftiltárásához. GyUjtőmunkájukkal nemosak a 

népdal felfedezése kezdődik meg, hanem a népda~felfedezé8e 

kezdő~ik meg, hanem a népdal sajátságainak megfelelő lejegy- . 

zés és feldolgozás is. KettejUkkel nemosak képzett zenész is

meri meg a népzenét, hanem zseniális alkotómtlvész és valódi 

tudományos és képzettségU kutat6. Ennek k5sztinhettük: 

1./ a népzene lényegét megértő és azt pontosanvisszaadó 

lejegyzést; 

2./ a népdal tUdományos feldolgozását; rendszerezését és 

összehasonlit6 feldolgozását; 

I 

- 3 -

3./ a népdal alapján kifejlesztett nemzeti zenemtlvészetet, 

amely egyszersmind világszinvonalra emeli ' a magyar ze-' 

nét; 

4./ a népdalon alapu16 és abb61 kifejlesztett zenei neye

lési rendszert, amely átalakitot~a az egész magyar ~e

nei kBzmUvelődést. 

Amikor az első gyUjtéseket- elkezdték, te~észetesen mind

ez még nem alakult ki egyszerre a szemUk előtt. Elősztlr osak 
.\ 

egy sereg szép uj dallammal találko~tak, amit addig nem ismer-

tek, sőt . amihez hasonlót sem ismerte~, s ami hangnemiujsze~

ségeivel ritmikai gazdaságával, dallamvonalának és előadásmód

jának ttlmBr, oioomátlan szépségével megragadta fantáziájukat . 

Egy uj ismeretlen Világ tárult fel ezekből a dallamokb61, 

amely átalakitotta a magyar zenérőlva16 elképzeléSüket, s 

amely mind zenei továbbfejlesztésre, . mind tudományos kutatás

ra öS zttintlzteőket. Mindenekelőtt ' pedig, további kitartó gyUj 

tésra. Mert minden további gyUjtőut, . a nyelvtertiletnek uj és 

uj megismert ' pontjaujabb meglepetés,kkel szolgált, és egyre 

nagyobb arányokban bontako~ott ki a gyiijtésUkből a !ll8.gyarnép

dal gaZdagsága. 

Ezek az uj, eddig még nelll lsmert- dallamtipusok tljfajt~, le

jegyzés kialakitását is .megktivetelték; mindenekelőtt azok a 

régi daJ.lamok, amelyeket nem lehetett az addig ismert zene 

szabályos, feszes Utemeibe- szoritani. Szabadon árad6, kBtet 

len ritmusukat , részben a szti:veg, részben. az énekes pillanat

nyi hangulata és zenei izlése ,szabta meg. Ezek azun.parlando 

rubatoritmusu dallamok, amelyeknél t Bbbnylre az ls bonyol it

ja a l ejegyzést, hogy ékesitő hangokkal , me li z mákkal gazdagon 

vannak dis zí tve, amiket hallás után lej egyezni alig l ehet, 

mert minden meghallgatás után másként hangzanak. Ezeknek pon-

L ____________________________________________ __ 

-'-_ .. 
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tos lejegyzését osak a fonográf ·tette lebetővé, a ' hangfelvé

telt utólag sokBzori meghallgatás után lehetett csak a maga 

eredeti val6ságában lejegyezni. Eza lejegyzés is egyike azok

nak a teljesitményeknek, amit még a mai napig sem igen tudott 

elérni, sőt nem is nagyon akart kHvetni a nemzetkBzi zenetudo

mány. Ebben a vonatkozásban Bart6k ment a legmesszebbre, aki a 

ritmus olyan finomságáit isldfejezte lejegyzéseiben, ami már 

az emberi fUl felfogóképesBégeinek legYégsó határát- jelenti. 

Ezzel azonban egyutta1 olyan 'bonyolult kottaképig jutott el, 

amely már sBinte olvashatatlan, s, ahelyett, hogy kifejezné a 

dallam lényegét, sokszor inkább eltakarja. ,Ezért jutott el a 

magyar népzenekutatás, elsősorban KOdály hatására, ahhoz a 

gyakorlathoz, amely ezeknek a részletes feljegyzéseknek mint

egy 1eegyszerUsitett Bsszefoglalását akarja adni. Ma már elte

kintunk attól, hogy minden egyes hosszu hang időtartamát tBbb

szBr BsszekBtBtt hangokkal 1/64 finomsági g pontosan leirjunk. 

Hiszen tudjuk, hogy ezek az értékek minden előadlÍsban változ

nak, még ugyaDannál az embernél, versszakr61 versszakra i's. 

Ma már számtalan dallam meghallgatása és átirása után tudjuk, 

hogy hangzik el egy dal, ha fBléje van irva a "parlando rubato" 

jelzés és a nyolcadok klSzBtt egy-egy hosszu hang jelenne) meg 

bronával. Mt magunk is ' akár el is ' tudjuk énekelni a megfe

lelő stilusban. Persze ez nem volna lehetséges, ha előzóleg 

sok száz lejegyzés nem adott volna hü képet az ilyen dalok 

e1óadásáról. Más szempontból is ~ontosak v~ltak ezek az egy

kori lejegyzések. A fonográf-henger élete rBvid: osak az ál

lást61 ls pusztul, hát még a használatt61. Egy-egy részletes 

lejegyzés után már aiig marad rajta élvezhetó, sót kivehetó 

hang. Mikor még csak ez az eszkISz állt rendelkezésre, joggal 

hi hették, hogy a dallam, az énekstilus megBrtskitése, megisme-
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rése az ut6kor számára kizár6lag kotta utján lehetséges~ Azóta 

a magnetofonszalag, a mikroparázdás hanglemez -hosszu időre is 

biztosan megórzi az előadás mindenfonomságát, ami . igy jobban / r 

tanulmányozható a iejegyzés mellett. Nincs tehát szükség arra, 

hogy minden részletével, mikroszk6pikus finomsággal tegyük át 

kottára. Ezért ma inkább a kBJlIlyen olvashat6~ág a főszempont; 

inkább adjuk il sok száz előadásb6l leszürt k6ztssvonások át~ 

lagképét lejegyzéseinkben, smmint minden egyes elhangzott elő

adás esetleges vonásait részletes lejegyzésben. 

Amint száz és száz dallam után ezer és ezer kezdett Bssze

gytllni, fBlmertllt a prObléma: hogy lehet a nagy gytljteményt 

áttekinteni, kezelni, egy-egy: keresett dalt ,megtalálni. _Sőt 

ujabb probléma jelentkezett il variánsokban! Ahogy uj és uj 

gyüjtésekból ugyanannak a dalnak ujabb és ujabb, de sohasem 

teljesen azonos formája került eló,fBlmertllt a szüksége an

nak, hogy az' együvé tartoz6kat egymás . mell~ ,kell tenni. Evvel 

megszületett . a zenei rendszerezés , igénye. Olyan.!.!!!!! reI1d~t 

kellett találni, amelyben a dallamok zenei tulaj~onságaik sze

rint foglalnak helyet egymás mellett. Addig - s ,nagyré~zt még 

ma is - a népdalgyüjteményeket osak sztsvegük szerint rendez

ték, ahol a rokon dallamok sokszor messze. kerültek egymástÓl, 

és a zenei .tulajdonság felismerése s~k száz kotta végignézése.. 

után az eÍnlékezetre volt bizva. A dallamok zenei szempont~ 

rendezésére egyetlen példa volt addigI Ilmari .Krohn fiJlIl folk-
~ . . ~, 

lorista módszere. Ezt vették át - nyilván a fiJlIlugor tanulmá

nyokat " folytató Kodály javas.latára - és bizonyos mód.osi tás ok

kal használhatóvá tetté~ a magyar .anyag .számára. ,Ez a rendszer 

abban áll t- hogya dallamokat ,kBztss zár6ha~a transzponáljuk, 

azután küHjnbB~ő zenei saj átságuk szerint rendezzük: sorvég

zóik szerint, metrikai szerkezetük szerint stb. Ebben a rend-
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szerben jelentek meg az elsó magyar népdalkiadványok, Bart6k

Kodály: Erdélyi ' magyarság. Népdalok, Bart6k: A magyar népdal, 

sőt később Bart6k román kiadványai is. Ezekben a kl:Snyvekben a 

dalokat a zenei réndszer szerint könnyü megtalálni, sőt a rend

szer, maga' kidomboritja a dalok bizonyos sajátságait. 

' Az elsó kiadványok ' 6ta a magyar népzenékuta.t6k tovább fi

nomitották a zenei rendszerezés m6dszerét, uj és uj rendszere

ket fejlesztettek ki különbözó tulajdonságu anyagok számára. 

Arra ugyanis hamarosan rájöttek, hogy nem minden stilust lehet 

ugyanolyan m6don rendszerezni, minden népdalanyag sajátos el

járást kiván 'még egy nemzet hagyományán belül h. Igy például 

a magyar gyermekdalok, sirat6k tulaj donságai t nem dombori t j a 

ki az a rendszer, ami a ' többi népdalok számára megfelelő.Ezért 

találtak ki számukra más 'és más megoldást a nagy összkiadás- -

ban, a Corpus MUsioae Popularis Hungarioae-ben; ezért rendezte 

Bart6k egészen másként a máramarosi román népdalokat, hogy a 

hasonlÓ tipusok egy osoportba kerüIjenek. Sajnos mind a. mai 

napig nem látunk példát arra külföldön, hogy a népda,lkiadvá

nyokat hasonl6an zenei szempontok szerint állitsák össze. Pe-

. dig, hogy mennyire megkönnyi Ua zenei rend a tajékoz6dást az ' 

ismeretlen anyagban, azt tap aszt a.1hat ják mindazok, akik eló

sz'Ör . veszik ke zükbe Bart6k nemrég megjelent három kötetes , nagy 

r omán gyüjteményét . ' A majdnem százezerre rug6 magyar népdal

anyagban pedig teljesen lehetetlen volna eligazodni egy logi

kus ' zenei rendszer nélkül. 

Zenei rendszerezés kiépitése, következetes' végigvitelé 

egy nagy anyagban: önmagában-is nagy tudományos teljesitmény. 

Azonban ez' mégsem a tudományvégsó oélja; ez szinte osak az 

első lépés a tUdományos megismeréshez; ez a tudomány kezdete . 

Ez tesz i" lehetóvé, egy zenei hágy omány leiró megismerését, 

- -_._-- - _._-- -------------~ 
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tipusainak, stilusrétegeinek elválasztását, a dallamanyag tu

lajdonságainak leirását és lSsszefoglalását. A magyar anyag eb-
I 

ból a szempontb6l rendkivül sokrétü, változat,os. Két nagy sti-

lus mindjárt kezdetben kialakult a kutat6k .szeme elótt: az 

ugynevezett "régi stilus" és az "uj stilus". Az elsó az a bi

zonyos gazdágori diszitett , szabad ripmusu dalstilus, amelyben: 

igen gyakori ai ötfoku ' hangsor, s amely .ereszkedó dalla.mvona

lával igen mUvészi fÖlépitésével az összes többi dalok közül 

kiemelkedik. Ezeket már az elsó gyüjtések idej én is osak keve

sen tudták, többnyire öregek, ugyanekkor ezek voltak zenei 

szempontb6l a legértékesebbek is. A másodikat a fiatalság éne

kelte s énekli az6tais. Ezek friss, menetelő vagy tánoritmu

su dallamok, legfeltünóbb tulajd'onságuak a zárt forma: elsó 

soruk a dallam 'Tégénmindig visszatér, és ezzel formai egység

be foglalja az egész dallamot. Ezek 'a régi dallamokhoz képest 

oldottabbak, könnyebbek, frissebbek, romantikusa:bbak. Ez a 

stilus máig uralkod6 falvainkban. Emellett -a két j6l elhatá

rolhat6 stl1us mellett sok másstilus ' és számtalan egyéni ti

pus él még a magyar nép zenében. Ezeket nem lehet közös voná

sokkal jellemezni, van köztük összetartoz6 osoport, amely szá

mos dallamot foglal magába, de vannak olyan dallamok is százá

val , amelyeknek mindegyike más és má~ jellegli. Ez a gazdagság 

bó teret kinál a t'udományos vizsgál6dás számára. 

Amint megismertük a magyar dallamok sajátságait, tipusa

it, elindulhatott, az BS$zehason1it6 és t5rténetikutatás: meg

keresn! ezeknek a st ilusoknak éstipusoknak rokonait,megálla

pitani eredet~t . Ehhez mindenekelótt szükség volta szomszédos 

népek zenéjének megismerés ére. Ez akkoriban j6részt annyira , 

i smeretlen volt, mint a magyar. Kutat6i nk tudni akarták, mi a 

közös velük, és miben különbözünk tólük; össze kellett gyüj t e -
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ni az Ó népdalalkat is. Ezért indultak el, elósztlr Kodály is 

Bart6kkal a szlov8kok népzenéjének gytijtésére; majd mikor 

Kodály látta Bart6knak nagy kedvét ehhez a munkához, maga ab-
I 

bahagyta a szomszédnépi anyag gytijtését, és inkább zenetörté-

neti emlékekkel hasonlitotta összenépdalainkat. Bart6k annál 

nagyobb 'lendUlettel- förytatta -gyUjtesétszomszédaink között, 

s nemsokára több ezer szlovák és román népdal felvétele gyU.lt 

lissze a Néprajzi Muzeum raktárában. Sót, ennél is továbbment: 

egyszer hallott arab dallamok nyomán addig nem nyugodott, mig 

maga is el nem jutott Biskra vidékére, ahol a Dzselfa oázis

ban aráb dallamokat vett féSl fonográf-hengerre. Ezekben _ugyan

is bizonyos --régies román ~dallamoknak:-k6zeli rokonai t _ fedezte 

, fel. Ké,sóbb a régi magyar ,dallamok rokonságát kereste T6rlik

országban, Anat611ában is végzett helyszini gyUjtést Adnan 

Saygun téSr6k' z ,eneszerző kiséretében. Ezáltal a magyar népzenei 

gyüjtés széles nemzetközitávlatu ethnomusicologiává fejlő

dött. Sót hozzá kell venni még Bart6knak azt a munkáját is, 

amellyel m.ás szomszédnépek kiadott népzenei anyagát is igye

kezett zeneileg rendezni, igy az ukránokét, cseh-morvákét és 

horvátokét, valamint amerikai, számkive~ésében végzett munká

ját: Pary -j~~~sZláv gytijtéaének lejegyzését, és tudományos 

magyarázatokkal· va16 .kiadását. 

--- Összehasonlit6 eredményelt1934-ben már CSsszef'oglalta 

"Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje" eimen" amelyben a 

kelet-eur6pai népek zenéjének bonyolult kapcsolataiban terem

tett 'rendet, illetve végezte -el az elsóáttekintést. Megálla

pitotta, hogy a régi magyar dallamstilus ismeretlen más népek

nél, és szomszédainkhoz már csak két egészen kis területen 

hatolt el: a horvátországi MuraldSzben és az erdélyi Mezó~égen. ' 

Megállapi totta számtalan más magyar dallamtipusr61 német, cseh, 

! 
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morva, szlovák' eredetét, valamint az uj népdalst~lus elterje

dését az országhatáron messze tulra, Galiciáig és Bo'szniálg. 
l.-

A régi ~gyar népdalstilus er~detének megfejtése e~tán 

KOdá1y kutatásaira maradt. Ö nézte át a rokonnépek 'kiadott 

nép dal anyagát , és fBIfedezte, hogy a Volga-vidékt tBrtsk népek

nél és ottani törBk hatás alá került ~innugor népeknél hasonl6 

stilus él ami régi dalai nkhoz, sót nem egy dalunknak pontos 

mását, kBze11 variánsát is megtalál ta náluk. Minthogy 8,zekkel 

a népekkel a magyarság nagyon rég6ta nem érintkezik, ami6ta 

arr 61 a tájról mai hazájába kBltBzHtt, 8 minthogy a ktszbeesó 

nJpek ezeket a dallamokat nem ismerik, ezt a ~lam8tilust 

osak a honfoglalás e15tti id5kból, az egykorióshazáb6l hoz

hatta a magyarság. Ez a megállapi tás ann.ál. biztosabb, minthogy 

ez a régi énekstilus a szibériai türk-mongol népeknél messze 

Kelet-Ázsiáig el van terjedve, s5t egészen Észak-Kina keleti , 

határáig megtalálható; ugJanakkor Európában osak! nagyon szor

ványosan találhatunk ~vány meg~elelóire. 

A régi dallamstilus mellett KOdály számos .dalunknak: t8J.ál

ta meg eredetét régi zenetBrténeti emlékekben, magyarországi 

f'eljegyzésekben vagy a Nyugat régi zenéj ében. Igy ma már kezd

jUk látni, mennyiféle zene hullámzott végig a magyar ~alun az 

évszázadok folyamán, és mit tartott fenn ezekból a mai napig. " 

Bart6k Kelet-eur6pai Hsszehasonlit6 munkája és Kodály ze

nettsrténeti érdekl5désU kutatásai és rOkonnépi Bsszehasonlitó 

munkája egymást kiegészltó nagy teljesitmény,; ennek nyomán ma 

már kezdjUk világosan látni a magyar népdal tBrténeti kérdése

it, amhez hasonl6 eredménnyel más népek nem ig~n Mcsekedhet.-

nek. 

Azonban a két nagy zenész elsősorban nem tudós volt, hanem 

mf.1vész, zeneszerző. Ánépdalt elsősorban mint zenét és mint 
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zeneszerzésre felhasználhat6 alapanyagot értékelte. Mindenek

előtt, mint mtialkotást, amely önmagában is megáll és igen sok

szor ttlkéletes. Ezeknek terjesztését elsőrangu feladatuknak 

tartották: megismertetni, megszerettetni a magyar közönséggel 

és a zenekedvelők nemzetközi táborával . Ennek a terjesztésnelc 

két módja volt. Az egyik: jől rendezett , hiteles gyUjtemények

ben hozzáférhetővé tenni a dalokat a maguk eredeti valóságá

ban, anélkül, hogy bármit is hozzátennének. Erre szolgált a 

már emlitett két korai kiadvány is, az "Erdélyi Magyarország" 

és Bartók könyve a népdalr61. Szándékuk volt ezen felUl a tel

jes ,magyar népdalkicset ls kiadni, és erre már 1913-ban oe

nyujtottak egy tervet a KözoktatásUgyi MinisztériUmboz, sajnos 

eredmény nélkül. A nagy kiadvány helyett népszerUsitő füzetek 

sora látott napvilágot, amelyekben tanitványaik igyekeztek kö

zönség elé vinni a nagy gyUjtemény legfontosabb darabjait. 

Másik módja a terjesztésnek a feldolgozás. Már 1906-ban megje

lent kettejlik neve alatt egy 20 népdalból áll6 füzet énekhang

ra; zongorakiséret,tel. Később mindketten adtak ki több sorozat 

népdalt énekre z ongorakisérettel; ez a legtermészetesebb módja 

a népdal mUvészi felhasználásának: közvetlenUI éneklésre szán

va, amikor csak a kiséret jelent különbséget eredeti életfor

májához képest. Azonban ennél tovább ie ment mind a két szer

ző. Kodály főleg énekkari kompoziciókban dolgozta fel a népda

lokat; kialakitott egy saját testére szabott mUfajt, a népdal

oiklusból ál16 kórus-kompozioi6t, /Mátraiképek, Karádi nóták,/ 

vagy egy balladának versszakról versszakra átkomponált k6rus

feldolgozásá.t /Székely keserves, Molnár Anna/. IvJindezeknél na

gyobb szabásu keretbe is ágyazta a legszebb népdalokat: egy

felvonásos, sot egész estét betöltő opera cselekményébe. /Szé

kely fonó, Háry JánosI. Ebben. a keretben kapták meg ezek a da-
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lok azt a hangulati aláfestést, aminek hiányát Kodá1y" mindig 

érezte a népdal-:fBldolgozásbant hogy hiányzik a dalok mellől , , 
maga. a nép élet · örömeivel . és bánatával; ' játékaivaT és sok ba-, 

I 

jával, amiből' az egyes dalszűletett, ami magyarázza és fokoz-

za hangulatát';-.:... ,,' - _ /,' 

- A: 'hangszerben ' gondol kod6. B~rtókinkább ' hangszeres átira.;. '. 

tok 'formájában~ alka1.Diaztaa" népdalt;.::. nemcsak' ama'gyarl, .~em 

a románt és -a szlovákot is .- : Kűl!SnBsen~ szvitszerU ~, zongorada.rab '" 

jaiban /15 magya.r parasztd8.1,( Román. táncokstb./ Emel:1ett azon

ban néhány ' oiklikus kóruskompozicióval ő is osatlakozot~ Kodály 

irányához /Négy régi magyar népdal, négy szlovák népdal/. 

Ezek a mUvek, amellett, hogy magasrendU mUvészi alkotások, 

elsősorban arra voltak szánva, hogy -a bennük feldolgozott 

népdalt propagálják. Ezt a célt el ls érték máigl azok a leg

népszerUbb dalaink, amelyeket egy-egy nagysikeru mUvészi alko

tás vitt bele a köztudatba. KtilBnBsen KOdály kórusai és a Háry ' 

János tett nagyon sok szép népdalt országszerte ismertté. Bár· 

a Székely fonóh1res "áriája", a "Csitári hegyek alján- talán 

minden más verseny társát felUlmulja népszerűségben. Bart6k , 

zongoradarabjai egy szükebb, . de _nem kevésbé fontos kBrben, a 

hangszertanulók körében terjesztettékdiadalmasana népdalkincs 

legszebb "darabjait. 

Mindez azonban osak' kezdete ' a népdal mUvészi felhasználá

sának. A legnagyobb jelentősége ott kezdődik, amikor egy nagy 

zeneszerző a népdal stilusát ' annyira; :felszivja magába, hogy 

saját zenei nyelvVé válik, amelyből népdalok felhasználása 

nélkül is olyan mUvek születnek, melyeket eltéphetétlen sza
lak ·füz1k a' népdal stilusához. Ezt az átalakitást minda két 

nagy 'alkotó ' megtette a maga · módján. KOdály nemzeti k1ássziclz.;. 

must fejlesztett ek! belole, '~ Bartók egyforradallliian ujit.6 zenéi 

---------------------------------------------------. ----------------------
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nyelvet. Mind a kettőnek a lehetősége benne volt .~ népdal ban. 

Bart6ka népdal hangnemi lehetőségeiből~ . éspedig az egész kelet

európai népdal sokféle, régies és egyszersl!lind mer.észen ujnak 

ujnak ható hangnemi . lehetőségeiből hamaros~kialakj,totta a 

maga uj hangrendszerét,amit most kezdünk csak igazán .megismer

ni ·mind8n törv.énysze~ségével' .együtt .• Ugyanezt tette "a kelet

európai pépzepék kiilB~eges>ritm.usaival. KOdály a ' hangrendszer

meguj!tásálJan nem ment olyan messzire, annál jobban kihas z nál-: 

ta- a népdal uíelodikájának- lehetőségeit .egyleszürt, . klassziku.s 

zenei nyelv meg alkotására. · Bármilyen nagy is ·a különbség a 

két zeneszerző ' magatartása kBzött és· bármilyen nagy az eltérés 

a létrehozott két mU között, egy mind a kettőben kBzBs: hogy 

alapja egy egészséges emberi magatartás. Mindketten szükségét 

érezték az emberi kBzösségnek maguk kHrUl, és mély emberi él

ményeket akartak kifejezni. Erre találtak . Bsz1HSnzőlehetősége

ket a népdalbanI emberi és kHzösségi élményeket, természetesen 

alakul6, nagy kHzHsségeket kielégitő senei kifejezéBi eszldSzH

ket, amelyek a korabeli zenei nyelvhez képest ujsserüségfikkel 

is hatottak. Ebből a zenéből ugy lehetett uj zenét fejleszte

ni, hogy émberi is maradhatott; s nem sp ekulati v uton kitalál

ni uj rendszert, hanem a IIlegl.évőből, a természetes ből levonni 

a végső következményeket. Ez alapvetően megkülönbözteti Bartók 

zenéjét is a kortárs nyugati· zeneszerzők alkotásaiból, és eb

ben a vonatkozásban kBzeláll Kodály zenéj éhez minden egyéb kU

ltSnbség ellenére is • . Es a ktSzös l .elki alap s mindkettőjUk kap

osolata a nép dallal avatja stilusukat jól felismerhető, minden 

mástól kiilönbtSső nemzeti stilussá .. ~Ezzelaz uj nemzeti stil:tls

sal a magyar zene Európa egyik magas szinvonalu és ugyanakkor 

teljesen kiiltSnálló zenei stilusává fejlődött. Fellépésük előtt 

ilyen ném volt Magyarorszá.gon. _ Bár Liszt ' zenéjében is nagyon 
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sok a felismerhető magyar elem, és · Liszt zenéje kétségtelenül 

korának .egyik legmagasabb rendü mllvésd alkotása, de az 6 mll

vészetét mégsem nevezhetjük olyan mértékben magyar nemzeti~e

nének, mint Bartókétés Kodályét, arról nem isbeszélve; - hogy 

Liszt ó_ta kettőjUkignemakadt eur6p~ formátumu magyar z_ene~ · 

A~ uj magass.zinvonaluzenemtivésset>megteremtéséve'laé& nem . 

volt megoldva minden kérdés a magyar; .. senei éle1;:ben. .llL uj zene 

elslligetelt' volt, hiveinek kHre, halelkes~s, de, nagyon ld.oS1. 

KlSrüll.ittük pe.dig ott Tolt azenelag mllveletlenek nagy tHmege. 

Kodály volt as, , aki 'ezzel a problémával 1s szembe.ézett; aki 
nem tudott belenyugodni abba, hogya II&gyar sené.zek eD szük 

kl.irU elitnek irjanak, játszanak, vaD ha ez nem elégiti ki 

őket, akkor kUlftSldtSn keres8enek megélhetést és elismerést. 

.lzt :is j61 látta, hogy a széles tHmegeket, kU16nlSsen a szegé

nyebb néposztályokat nem lebethangszertanulás utján eljuttat

ni a magasabb' zenei élményhez. E186 lépéSként tehát gyel'lllekka

rokat komponált, hogy_ az iskolás gyermeket már az elBő, fogé

kony éTekben -mllftsz1 -élmé1l1hez juttassa, olyan -hangszerrel-, 

amely mindenkinek rendelkezésére áll, és olyan mllvekkel, ame- '. 

lyekben éppen a legszegényebb tömegek, a falus1paraBztgyerme

kek saját hangjukra ismernek • .l népi gyermekjáték-dal1amokmll

vészi - és k6Dn1en énekelhető - feldolgozásával olyán esz~6zt 

adott. a pedagógusok kesébe,amellyel már gyermek"l!:orban. meghó

dithatták 6ket az uj magyar zenének és egyáltalán a magasabb 

zenének. Ezeknek a gyermekkaroknak a sikere volt az első döntő 

frontát1;örésa magyar zeDei mllvelődés terUletén. De Kodály to

vábbiUpések:re is képes volt. Midőn. a gyermekkori és énekkari 

mozgalom apedagógu.sok tehetségesebb ,részét meghódította Kodály 

tl.irekv'éseinek, elérkezettnek' l..átta az időt arra, hogy az egéss 



I, 

, ! 

;. ' 

- 14 -

magyar zenepadagógiát alapjaiban megváltoztassa. Kialakitotta 

tanitványai, zenepedag6gusok közremükBdésével fokr6l fokra azt 

az enektanitásim6dszert,amelynek kétfontos pillére a népdal

és. arelativ szolmizálás. 'A népdal jelenti mindenekelőtt a kl:S

zlisség;" számáraismerós, egyszerU és köz érthet ó' zenei nyelvet, 

amelynek segitségével nehézség nélkUl lehet megismerkedni a-;

zenei ala,pelemekkel. ', Ezerikivül a , mágyar zenében'.még na..gy mér- , 

tékben megtalálhat6 Btfokuság , külön 'előnyt biztosit ~az -énékta

nl:tás saámáral' hiányzik belőle 'a-- nehezen' intonálható félhang

lépés. ötfoku dallamok és a , rájuk épül~_ gyakorlatok kiilönösen 

alkalmasak arra, hogy biztos hallást _fejlesszenek ki a kotta

olvasást tanuló gyermekekben. Kodály éstanitványai nagy gond

dal épitették ki azt a fokozatos rendszert, amelyben a gyerek 

lépésr51-lépésre jut el a ' zenei ismeretek magasabb fokára, sa

ját népének ismerős hangjaival a legegyszerUbb hangismételge

tő mond6kát61 kezdve a b-onyolult nagyivU dallamokig, az- ötfo-

ku s ágt 61 , a ' kromatikáig, a magyar népdalt61 idegen népdalokon 

keresztül akilUSnböző korok nagy zenemtlveilg. Az egymást köve

tő énektankönyvekegyre ,módszeresebben dolgoztak ki ezt az el

képzelést, és az énektanárok': egyre nagyobb sikerrel alkalmaz

ták az iskolákban. ,_ Kottaolvasó ifjak százai kezdték' elhagyni 

az iskolákat" olyanok, akik az iskolai .. énekkarokban a népdal

feldolgozásoktól és' Kodály, Bart6k legnehezebb k6rusaitól 

kezdve Falestrina, ; Baoh, 'Liszt,remekeiig megszerették a magas

rendü zenét, és felnőtt korukban megtöltötték ahangversenyek 

termeit. 

Zenétlen országb6lfél évszázad alatt ' zenélő országgá 

váltunk, egyszerre jutottuDk' el a magas mtlveltség szinvonalá

hoz . és saját magunk: legmélyebb sajátságaihoz. Aki ismeri a. né

pek mtlvelódésének történetét és 'kU18n8sen a magyar miivelődés-
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történetet, az tudja, hogy milyen nagy teljesi tmény ez. Elma

radt országok, népek először csak idegen minták utánzásával 

jutnak el a müveltség magas sZintjére, és osak később, fárad

ságos mwrucával tUdják az idegen mUveltséget összeegyeztetni. 

saját hagyományaikkal, tudják müveltségUket nemzetivé is ten

ni. A zenében a magyarság kerülő ut nélkül tudott eljutni egy

szerre a saját lényegét kifejező magas kulturához. Egy lenyU": 

göző konoepci6 val6sult meg, ebben, mert egy hatalmas akarat 

erő és nemzet~eve15 szándék párOsult hozzá. Ehhez az eredmény~ 

hez azonban szükség volt a két nagy alkot 6 mUvész és a nagy 

müvek tekintélyére is, és kettejük egymást j61 kiegészitő mun

kamegosztására, ami nélkül a nagy tervet végrehajtani sosem 

sikerült volna. Hármas képesség együttmüködése kellett hozzá, 

három irányb6l egyszerre ható erő: alkotó zenemüvész, tud6s és 

pedag6gus egymást kiegészítő, egymást fokoz6 ereje. De kellett 

hozzá a népdal ls, a magyar. nép nagyszerU közösségi alkotása. 

,Nagy egyéni teljesitmény és nagy közösségi mU együttes ereje 

mégis osak helyrehozta a társadalom százados lemaradását, B a 

magyarság ma már a fejlett zenei életet élő népek sorában fog

lalhat helyet. 
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