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inkább e1forditjB egykori mÜYészetét61 . A korszak folya
mán azután B népmUvészet egyre elszigeteltebb és fokr 61-
fokra zsugorod6 foltokra szorul vissza. Ahol azután meg
marad még, ott aj diszitótechnikák fellépte mellett szá
mos er6te1jes sti1usvá1tozás is megfigyelhető, legyen elég 
most CBUpán a tarka szUcsse1ymes maty6himzésre hivatkoz
ni. A témát orsságosan tUlnyom6részt a virágok adják; 
kevés j61 megkomponált darab mellett sok a hanyatló iz-
1éaU, bizonytalan munka. Az emberábrázolás nem tudj a el 
érn! a korábbi csucsokat. 

Kiután eddigre már megtörtént a népmUvészet felfedezés e, 
és hatására megindult a mUvészek, gyUjtők érdeklődése, 
korBzakunk folyamán létrejön az azt kiszolgá16 és kihasz
ná16 kereskedelem is. És ha eleinte a megrendelésre ké
szUlt alkotások alig kü1önböztethetók is meg a saját hasz
ná1atra szántakt61, hamarosan megmutatkoznak az uj vevő
k6zönség igényeihez alkalmazkod6 módositások, majd ezek 
visBzahatása arra, amit a falu még maga számára készit . 
Ez tehát annak a kifejlődése már, amit mai sz6val népi 
iparmUvészetnek nev e zUnk; a fel1épó jelesebb egyéniségek 
- igy Kisjank6 Bori, id. Kapoli Antal - már ennek a szol
gálatában bontakoztat ják ki mUvészetUket. 
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VARGYAS Lajos: 

A NÉPZENE UJ STlLUSÁNAK KIALAKULÁSA 
IVázlatl 

A nép zenében forradalmi gyorsasággal kialakul 6 uj sti
lus parasztságunk életében bekövetkezett forradalmi vál
tozással magyarázható. A változás pontos értelmezéséhez 
az időpont pontos meghatározása szükséges. 

Bartók és Kodály különböző nyilatkozataikban félreért
hetetlenU1 a századforduló előtti l-2 évtizedre teszik 
a stilus megjelenését. Ezt az időpont ot Szabolcsi vitte 
tovább a XVIII. század végére. Meghatározásának fő hibá
ja azonban az volt, hogy a stilus egyetlen összetevőjét 
alkalmazta, azt is kitágitva, és sok esetben még azt is 
figyelmen kivül hagyva. Igy az általa felhozott példák 
a stilusra egyáltalán nem vehetők figyelembe, mint uj 
stilusu dallamok. 

Ha a történelmi adatokat sorra vesszük, a következők 
derülnek ki. Bartha Dénes XVIII. századi melodiárium
anyagában egy sincs. lA sokszor idézett "Prussiának 
királya ••• " utját követve a néphagyományban nem uj sti
lusu dalokat találunk, hanem fél-dallamként a régiekhez 
hason16 rubato dallamot.1 Pálóczi Ho~váth és Arany János 
gylijteményében szintén nyoma sincs. Első példánya: 
;Cubinyi-Vahot: Magyar- és Erdélyország Képekben 1853, 

84-ben egyetlen régies 8 szótagos formáju. Szini 1865-ben 
megjelent 200 dallamában, elég sok népdal közt egyetlen 
/93. sz.l. Bartalus 1871/72-ben gyUjtött anyagában lamit 
később kapott darabokkal 1873-96 közt adott kil 706 dal
lamból, közte 433-ról feltehető, hogy a nép is ismerte, 
30 uj stilusunak mondható dallam van. Az ő gyUjtése pe-
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dig olyan felszini, da a népi stilusokhoz is eljut6 gyUj 
t's, amelyben ha az uj stilus már . vi~ágzik, feltétlenUl 
annak tul sulya jelentkezett volna. Ezután következik Vikár 
Bála gyUjtése, amit a 90-es években kezdett, s amelyben 
~ . tisztán jelentkezik az uj stilus a fiatal énekesek
n'l. 

.A betyárballadálc is alátámaszt ják ezeket az adatokat: 
le~öbbUknek pontosan tudott keletkezési időpontját 
l850-l87J kHzti idő~a tehet jUk, s egyiknek jellemző dal
lama sem uj stilusu, /legfHljebb egyiknek-másiknak egyes 
- későn feljegyzett - variánsai/o 

Az adatok tehát 1850 6ta kezdenek feltUnedezni, majd fo
kozatosan szaporodva 1890-1900 kHzt mutatják a virágzást. 
Két generáci6 alatt kellett robbanásszerUen kialakulni a 
stilu.nak. 

Ezt a stilust a ~égivel szemben bizonyos frisseség, fel
szabadult életkedv jellemzi. Ba~t6k álland6an a "mode~n" 

jelzőt alkalmaz za rá, s evvel magyarázzal, hogy konzer
vativabb szomszédaink tHbbnyire csonkán veszik . át, vagy 
mint a legarohaikusabb románok: egyáltalán nem. Kodály 
"Kossuth népének" bizakodását érzi benne. Az uj szellemet 
az is elárulja, mennyi~e elte~jedt szomszédaink között, 
morva, szlovák, galioiai és boszniai terUletre /nyilván 
a monarohia közös katonáskodása révén/o Ilyen hatása osak 
az "ujnak", a divatot teremtő uj szellemU stilusnak lehet. 
A régi atilus, bár mUvészileg sokkal stlritettebb és éretebb 
alkotásokat hozott létre, lényegileg nem hatott szomszéda
inkra /a kevert terUletek sávját61 eltekintve/o Bármilyen 
fejlődés és gazdagodás jelentkezik is abban a századok 
folyamán, az lényegében azonos társadalom azonos gondol
kodását fejezi ki. Az uj st1lus gyökeresen uj szellemi 
magatartása azonban kialakulásához hasonlóan gyors és 
forradalmi hatást gyakorol körUlöttUnk minden irányban. 
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Ezt az ujat osakis a kapitalizá16d6 parasztság jobbágy
felszabaditás utáni h~telen fejlődésa magyarázza. Pár
huzamos ez a mUvészi átalakulás a korábbi diszitő.uvé
szeti átalakulással, amely a szUr-, szUos-ornamentikÁt 
és a pásztorfaragásokig eljut 6 motivumkinoset arakItotta 
ki, valamint a népköltészetben a nyiltan forradalmi be
tyárkHltészetet. Legkésőbb jött ezek után a zenei .tilus
forradalom, ami egyuttal a nyelvterület egészé~e kiter~ 
jedó, legáltalánosabb kifejezője lett a paras~~.~~ 
sadalmi átalakulásának. 
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