
Magyar népdal, magyar, nála  
(Tanulmányvázlat) 

A magyar néptömegek elszakadtak a népdaloktól, szinte idegeneknek 
hallják őket, s szívesebben hallgatják a magyar nótát. Egyik-másik fa-
luban sikerült még mesterségesen megmenteni a népi szakásokkal,, tán-
cokkal együtt a népdalokat is. De két év el őtt magam voltam a, tanuja, 
annak, hogy Kupuinán, ahol a legtisztábban őrizték még meg a régi 
szokásokat építkezésben, életformában, lakodalmas szokásokban, a lako-
dalmon a trombitazenekar a régi tisztaságában .  megőrzött népi tánchoz a 
»Tri tenkiszta« című  dalt és a Halleluja című  amerikai éneket játszotta 
-- csárdásütemben. Az angol gyermek bölcs őjében ismerkedik meg a 
legrégibb népdalokkal, a világszerte ismert orosz népdalok nálunk is 
közismeretek. A neapolitánákrat — olasz dalokat . — minden városi gyerek 
fütyüli, a délszláv népdalok, köztük, velük együtt, a macedón. dalok is, 
.beleitatódtak mindennapi életünkbe. Néger bölcs ődalokat is ismerünk. 
Tömegeinkre lassanként már minden hat,. hangulatát minden fel tudja 
kelteni. Csak a magyar népdaltól idegenkedik. 

Ez nem elszigetelt vajdasági jelenség. Okait nem is kutathatjuk 
elszigetelten. S ha bennünket természetszer űleg elsősorban a vajdasági 
következmények érdekelnek is, általában a magyar nép sajátos körül-
ményeinek 'és helyzetének, különleges történelmi fejl ődésének és tör-
ténelmi adottságainak következménye az, hogy a magyar népdal elemeit 
továbbtenyésztő  és fejlesztő  magyar nóta veszedelmes .politikai eszközzé 
vált, eszközzé arra,: hogy szolgalelk űséget neveljen a magyar tömegekbe. 
Talán a lengyeleknél, — a cári önkényuralom idején,, — lelünk ilyen 
jelenségeket, de különben egyetlen más ., népnél sem merült fel ilyen 
szembeállításban a népdalnak és a tulajdonképpen népi elemekb ől to-
vábbfejlesztett m űdalnak ez a politikai ellentéte. Sehol, másutt sem 
használták fel. ennyire tudatosan a nemzetiesedés ikultúxféjl ődésében 
még a népi elemekből műdallá fejlődött zenét arra, hogy maga az ele-
meket adó nép ellen fordítsák, el őbb azért, hogy a habsburgi uralom-
mal szemben a fokozódó .nemzeti öntudatot leszereljék, útóbb azért, 
hogy a Horthy-fasiszta rendszer irredenta uszításaival megbénítsák. -a 
tömegek fokozódó .forradalmi felbuzdulását: Hatása alól a vajdasági ma-
gyarság sem menekülhetett. El őbb azért nem, mert a folyamat els ő  sza-
kasza idején, a kiegyezést ől az első  világháború befejezéséig, közvetlenül 
a lefegyverző  törvényes intézkedések alatt állott, utóbb, a két világ-
háború között azért nem menekülhetett a félrévezet ő  zenei befolyás alól, 
mert a régi Jugoszlávia elnyomó kisebbségi politikája idején természet-
szerűleg erősebben hatott a kevéssé felvilágosult tömegekre a zenébe 
burkolt irredentizmus. 
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Mivel ezt az írást zenei tanulmányvázlatnak, alapfogalmak — a nép-
dal és a nóta alapfogalmai — ismertet őjének szántam, igyekszem meg-
maradni a zene történelmi jelenségének ismertetése mellett. Elkerülhe-
tetlen azonban, hogy éppen ennek a két mesterségesen egymással szembe-
állított zenei jelenségnek a fürkészése közben fel ne figyeljünk a jelen-
ségek politikai hátterére is. Végeredményben a zene, mint minden m ű-
vészet, társadalmi jelenség. Fejl ődését ugyanúgy a társadalom gazdasági 
alapjai, s visszaható felépítményei szabták meg, mint minden m űvészetét. 
Az pedig, hogy a magyar népt ől még a zenéjét is elrabolták, a magyar 
népnek még zenei szórakozását is megmérgezték azért, hogy politikai cé-
lokra ellene felhasználhassák, puszta 'ténymegállapítás, s azoknak a b űne, 
akik ezt elkövették. A tények megállapításának célja éppen az, hogy 
elősegíttsem a magyar nép és a népzene egymásra találását, s a magyar 
tömegek felszabadult lélekkel élvezhessék a lelkükb ől lelkedzett nép-
dalokat, az igazán szép, mesterkéltségt ől és mérgező  szándéktól mentes 
nótákat is. 

T. 

Mi a népdal? Erre pontos feleletet aligha adhatunk. Child, a nép-
ballada költészet nagy ango - ' kutatója, s vele együtt a német és olasz 
I-kućalók, , de ' Bartók;" l ódály• és Ortúrtay is egyaránt kitérnek a felelet-
adás elől. KöZélebbrđT talán, úgy határozhatnók meg, népdal az, amit a 
nép dalos ösztöne, dalos kedvé megteremtett, és magáénak vállalt. A 
népi műveltšégg Soha; sehol; semmilyen fejl ődési fokon nem tisztelte az 
eredetiség iro&lmias követeléseit, neme jegyez meg szerz ői neveiket, dal-
lamokban sem- megbízható, s szövegben is könnyen eltér az eredetit ől.' 

. A népdal egyik biztos jellegzetessége, hogy feltétlenül együtt születik 
a szöveggel, szervesen összetartozik. De ez az összetartozás az elterje-
désben megboínlik. Éppen 'a dallam-emlékezőtehetség fogyatékosságai 
az első  szülői az új daloknak.s  Egy-egy hiányosan megjegyzett dallam 
felötlik, a dalkedvelő  csak a szövegre, vagy az ütemre emlékezik, s 
dalos kedvében ahogy tudja, kiegészíti a dallamot. Ha nem' emlékezik, 
a régi szövegre, újat kerekít hoizzá. Azt fájlalja benne, ami neki fáj, 
hiszen emlékezetében is az ragadt meg leger ősebben, ami legközvetle- 
nebbül érintette,' a legtöbb emléket idézte fel, vagy a helyzetének, kö-
zülményeinek leginkább megfelel ő  hangulatot keltette benne. Megtörté-
nik az is, hogy a szöveget jegyzik meg hiányosan, és ia megjegyzett 
dallam nem 'vág hozzá. Ilyenkor,' a megjegyzett szöveghez, idomítják a 
dallamot,' 's kész az , új dal. Ösztönös ez, nem tudatos, s nem is hivatásos 
zenészek műve. De éppen mert népi, a mindennapos jelenségekkel, a 
népiélet fájdalmaival, gondjaival, ritka örömeivel, aggodalmaival csa-
lódásaival és ölykor-olykor bekövetkez ő  felderüléseivel függ össze. 
Minden dal valamilyen irie'lyen rejtett, ritkán felbukkanó érzésnek, 
hangulatok, a napi gondokban, terliekben elny űtt élet feltörő  sóhajai 
nyomán zeng fel. Ahogyan a rímek játéka, s a mesél ő  kedv csábítja, 
megfogja a népi képzeletet, a közelebbr ől pontosan nem ellenőrizhető  
zene támasztotta hangulatok is tudatossá nem vált és nem válható gon-
dolatokból, érzésekb ől keletkeznek. A szövegekben mindenütt megnyil-
vánul az, ami a -népi mesélő  kedv során is fellelhető , hogy képletes 
fogallmakhöz menekül, csak azért, hogy igazi fájdalmát megtorlások 
veszélye nélkül kifejezhesse. Búját, baját, gondiját nem mindiig panaszol- 
hatja el x' yi1tárl,'Sőt,'mínél súlyosabb a panasza, annál inkább rejtegetnie 
kell. A magyar népdalokban ez a képletesség annál inkább rendszerré 

Ortutay Gyula: Magyar népköltészi dal,ok gyűjteménye. 
Kodály Zoltán: A magyar népi eíié. 



514 	 Figyelő  

válhatott, mert a magyar nép fejl ődéstörténete több mint ezer, törté-
nelmileg ellenőrizhető, éven át ugyanaazokat az elemeket tartalmazta: 
csak idegenbe forduló f őnemességet, hol ide, hol oda hajló kisnemes-
séget, és nincstelen jobbágyokat ismer mindvégig. 

A magyar nép meglehetősen zenekedvelő , ősi zenei ösztönei igen 
fejlettek, bár dalait az idegen utazók — a trubadúrokhoz és Minne-
sangerekherz viszonyítva — nagyon egyhangúaknak hallották. 3  A feljegy-
zések, vagy később lejegyzett legendák egybehangzóan arról tanuskodnak, 
hogy többnyire •a munkát, az élet mindennapos Megnyilatkozásait kísérte 
a dal. Vízhordó lányok, daráló malmot hajtó szolgálók, a faeke mellett 
megpihenő  jobbágyok daláról szólnak a legendák. Természetesen a nép 
ritka mulatságain nem vettek részt sem íródiákok, sem földesurak, sem 
idegenek. S a munka egyenletes üteméhez szabott dalok az idegenek szá-
mára egyhangúak lehettek, hiszen szövegüket sem értették. Történelmi 
feljegyzések azonban nagyon sokat emlegetik ezt a daloló kedvet, s arról 
is az újabb felkutatott történelmi adatok tanuskodnak, hogy 1061-ben, 
a kereszténység elleni pagánylazadás idején a sámánok dalokkal uszítot-
ták a népet. Az enek tehát nagyon er ős hatóeszköz volt a magyar nép-
lélek számára. 

Minden más ennyire zenekedvelő  népnél megkezdődött a műzene ki-
fejlődése, különösen a reneszansz után. Magyarországon ez elmaradt, 
sőt még az sem következett be, ami német és francia területeken, hogy 
a korán kifejlődött olasz zene egyeduralmat teremtett volna. Királyi és 
főuri udvaroknál, ha a királyok és főurak nem voltak túlságosan műve 
letlenek, megfordultak idegen, nagyobbára olasz zenészek. Az igricek, 
— népi énekesekb ől vásári artistákká fejl ődött, — serege egyenesen 
nemzetközi volt, vásárról-vásárra vándorolt, vitte magával a dalokat. 
Az uraságok udvarában tartottzenészek és az utóbb letelepített reg ő-
sök is ellátogattak a kacsmákba, hogy mellékjövedelmet szerezzenek a 
szűkösen mért úripénzek mellé. De zenei hatásuk elmaradt, inkább ők 
kerültek a népi zene hatása és befolyása alá. Egyes kutatók abban látták 
hatásukat, hogy XV század körül átalakul a magyar népi ének formája, 
megszületett a dallamsorok jellegzetes ismétlése. Sokkal valószín űbb 
azonban, hogy ez a fejl ődés természetes menete volt, hiszen a dallamsor 
ismétlések az európai zenében is nagyjából abban az id őben fejlődtek ki, 
és szinte elképzelhetetlen, hogy egy mai értelemben vett »divatos« forma 
ilyen gyorsan behatolt volna a magyar nép közé. Az új forma, amelyet 
még sem Tinódi Lantos Sebestyén, sem az el őtte, körülötte élt reg ősök 
nem ismertek.' Nagyjából a mai véglegesen kialakult forma: alapsor, 
ugyanez önt hanggal magasabban, ennek megismétlése kisebb átmódosu-
lással a befejező  alapsor felé. Ennek másik változata: alapsor, ugyanez 
öt hanggal magasabban (kvint), új sor, alapsor, vagy a régebbi forma: 
alapsor, ugyanez öt Hanggal magasabban, alapsör, alapsor. 

II. 
A magyar mtízene abban a korban nem fejl ődött, nem is fejlődhe-

tett, l,egkevésbbé a magyar népdalokból. Magyarországon azoknak a 
köröknek, amelyek más országokban — ha másért nem, a pompa ked-
véért — elősegítették a művészi zene fejlődését, tehát a főuri, főpapi 
és polgára köröknek semmi közük sem volt .a magyar néphez. Nem vélet- 

A XV. század körül eljegyzett Gellér legenda szerint Gellér püspökkel egy 
aLkalonrm,al beutazta Magyarországot Walter zenész is. Legujabban megtalált jegyzetel 
gunyos megjegyzéseket tartalmaznak a magyar nép énekeinek •egyhangusáigáról, de 
ezeket a dalokat vizhordás, malomhajtás, konyhai munka, tehát mindig munka közben, 
a munka ütemével együtt hallotta, és a piispöknek azt a megjegyzést tette, hogy ez 
a munkához tűződő  dalolás a „magyar harmónia". 

Horváth János: A középkori magyar vers ritmusa. 
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len,' hanem magyar sajátosság, hogy a magyar nép a m űzenéjét is a 
maga erejéből és erejével teremtette meg, urai nélkül, de jóval kés őbbi 
korszakban. Az aik1.ari főnemesség idegenbe fordult, nagyobbára alig 
tudott magyarul, a köznemesség hivatalosan latinul érintkezett, a magyar 

- nyelvet nem ápolta, mert nyelvét nem tartotta ■alkalmasnak és érdemes-
nek erre. A kisnemesség csak az id őnkénti hasadások alatt vált vala-
mennyire magyarrá. A török hódoltságig, a hódoltság százötven évi bénult-
ságán át és a török hódoltság alóli felszabadítást követ ő  különféle néme-
tesítő  erőszakosságok Idején az agyonsanyargatott, a Dózsa-lázadást meg-
torló Werb őczy-féle kegyetlen törvényekt ől sujtott nincstelen jobbágyok 
tartották fenn egyedül a  nyelvet, a szájhiagyamányokait, a népköltészetet 
és • vele a népdalokat is. A városi lakosságtól a nép nagy tömegei ebben 
semmi segítséget sem kaptak, mert a várasokat kevés kivétellel minde-
nütt idegen polgárság lakta.' Amikor a kuruckorszakban bekövetkezik 
az újabb hasadás a köznemesség soraiban, ez a nép felé forduló kisne-
messég már tudatosan ápolta a nyelvet, a népköltészetet, de a m űzene 
mégsem ebből fejlődött kii. Sőt, a kurucdalokat is csak jóval kés őbb je-
gyezték fel, a kor költőinek pedig számtalan verse idomult át népi ajakra, 
és vált egyszerűsített formában népi verssé, dallá. A f őuri osztály nem-
csak politikailag fordult állandóan idegenbe. ,Zenei téren is idegenben• 
kereste a kultúrát. Ez a török hódoltság utáni els ő  időszak az, amelyben 
fellelhetők annak nyomai, hogy rendszeresen elnyomják a népi éneklést, 
eltávolítják a főuri környezetből a népi élet minden megnyilatkozását. 
Különösen az egyház tevékenykedik ezen a téren. 

A XVIII század második felében azonban határozott alakot ölt a 
nemzetiesedés folyamata. Az következik be, amit a magyar nép sohasem 
tett: hódítani kezd.' Természetesen nem országhódításról, csak a népi 
jellegzetességek er ős kiütközésér ől van szó, a mindent átfogó új közösségi 
érzet elhatalmasodik és behódolásra kényszeríti a kisnemesség nagyobb 
részét, s vele együtt a túlnyomó többségben idegen, városi polgárságot 
is. Magától értetődik, hogy abban a korban még nincs szó arról, hogy 
a tömegek, a jobbágyság helyzete gazdaságilag is javulna. Hiszen tudjuk, 
hegy, a kuruc is ugyanúgy felkötötte a parasztot a kéménybe, ha nem kapta 
meg, amit akart, mint a labanc. ?  De a meginduló nemzetiesedés folya-
matában mégis ez, a paraszt által évszázadok pusztításán át átmentett 
magyar sajátosság domborodik ki, -és kerekedik felül. 

Ez a folyamat a zenei fejl ődésben is érezteti hatását, $  Elsőnek Pá-
lóczi Horváth Ádám gy űjti össze a népdalokat, f őként a kurucdalokat, 
de páratlan gyüjteményében a 366 dal közül 43 saját szerzeménye, s 
valamennyi tisztára népi elemeket tartalmaz. Ennél régebbi m űzene csak 
a históriásénekek alakjában maradt fenn, az úgynevezett Hafgreff-gyüj-
teményben. Tinódin és Sztárai Mihályon kívül e históriás •énekek szerz ői 
között nem akadt zeneileg műveltebb komponista, s amellett a dallamok 
feljegyzése — lant, vagy hegedű  kíséret nélkül, — annyira kezdetleges, 
hogy az előadás eleven erejét nem mentette át. A históriás énekek a 
17. században eltiilnnek, beleolvadnak a népi egyházi énekekbe, vagy a 
vásári énekesek dalolásába." A dallamok hosszúsága arra vall, hogy 
nagyobbára az elbeszélő  költészet kíséretéb ől kerültek ki, de zenei m ű-
veltségű  művelőjük Pálóczi Horváth Ádámig nem akad. Vele egyid őben 
kezdődik az a folyamat, hogy a magyar f őurak, akik udvaruknál kizá- 

'A szász városokban önálló német zenekultusz fejl ődött ki, a többiben cseh 
és német zenészek éltek. 

Szabolcsi Bence: Magyar zene. 
Magyar Nemzet Története, kuruckor. 
Lásd Zenei lexikon. 
A 17. században a históriás énekeknek teljesen végeszakad. 
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rólag külföldi zenészeket tartottak, most a legtöbbet szélnek eresztik. 
Noha, kevés kivétellel születésük szerint is külföldiek, zenei m űveltségük 
teljesen idegen. A zárt udvaroknál nem volt szabad a népi zenével fog-
lalkozniok, a legtöbb nem tér vissza hazájába. A zenészek letelepednek, 
természetesen els ősorban a -városokban, de csodálatosképpen zenei alko-
tókészségüket így sem az idegen városi polgárságnak, hanem a nemzeti 
érzésnek rendelik alá és a polgárságot is magukkal ragadják. Ezek a 
zenészek, már csak zenei m űveltségüknél fogva is, nagyon sok kultúrál-
tabb idegen elemet visznek bele az újonnan keletkez ő  zenei stílusba is. 
A sajátos magyar népi zenei motívum diadalmaskodik felettük, s vala-
mennyien a népi zenei elemeket fejlesztik tovább. 

Elsősorban is a verbungosn  születik meg bel őle. Ez annyira népi dallá 
válik, hogy gyakran nemcsak a szerz őt, de a dal 'eredetéit is alig lehet 
hitelesen megállapítani. A verbungos már táncdal. Szlávból németté lett 
és onnan magyarba átültetett neve és dallamvezetésében kultúráltabb 
zenei elemei ellenére ütemében, hangsúlyában, zengésében annyira jelleg-
zetesen magyar, hogy az egész dalköltészetnek és az egész táncköltészet 
nek forrásává válik. A magyarság fejl ődésében, nyilván érett már erre 
a nemzetiesedésre. A szabadszellem behatolt. A • kisnemesség a megyei 
ellenállásban feléleszti a kuruc hagyományokat, és a Mária Terézia ko-
rában teljesen megszédült f őnemességgel szemben kezd ismét a nincs-
telen jobbágysághoz húzni. Megkézd ődik a nyelvápolás, a nyelvtisztoga-
tás, .nyelvújítás, kezd felszínre törni egy egyetemesebb nemzeti érzés.  

Ezzel egyidejűleg a magyar népzene is bejut a műveltebb rétegbe, kiala-
kul a magyar műzene egyszerűen azért, mert végre vannak kótatudó  

zenészek is.'  a  Nem maradnak a városokban, kimennek a nép' közé, vonzza  
őket a népi zene. Látszólag felel őtlen kóborlásuk azonban ténylegesen  
gyüjtőszenvedély, és a magyar nép sajátos zenei megnyilatkozását ezek az  

idegen zenészek jobban átérzik, mint a magyar urak. 'Többnyire kisebb  

jelentőségű  zenészek, pedagógusék és elvárosiasadé cigányzenészek a dal-
költők. A XIX század elején kibontakozó magyar m űzenéjük már teljesen  
népi elemekkel telített, dallam és szöveg ugyanolyan szorosan összefügg,  

mint a népdalokban. A dallamvezetésben is er ősen érezhető  arc öthangú  
magyar skála, az isméifiléselkben rendszeressé teszik a XVI században  

kialakult magyar ismétlési formát. A néphez is nagyon sok eljut ebb ől,  
a kölcsönhatás a század elején nagyon élénk, különösen, mert a vásárt  

járó nép és falusi cigányzenészei hamar megtanulják ezeket a m űdalokat.  
Ha akad is ezekben idegenes, kultúráltabb zenei elem, a nép a maga  

dalolóképességéhez idomítja, leegyszer űsíti a dialokat. 19  Ebben a leegy-
szerűsített formában népdallá válik a műdal, a zenészek viszont egyre  
több népdalt dolgoznak fel műdallá." A kölcsönhatás nagyon egészséges,  
a magyar nóta egészségesebben fejl ődik, mint a költészet. De ez az egész-
séges fejlődés csak addig tart, amíg maga a társadalom bels ő  fejlődése  
egészséges, a feszít őerők még valóban előrevisznek, a forradalom felé.  

buk
10. A Kismartonban, hivatalosan lakáji rangban él ő  Haydn nagyon sok művéből  

kannak elő  magyaros dallamok, s néhány évtizeddel kés őbb Beethovent is meg-
ragadták ezek a dallamok.  

A magyaros műzene első  formája.  
A „nóta" meghatározás is ebből keletkezik. Nóta eredeti jelentése „hangjegy,  

dallam', a XVI. század els ő  felében a konyhalatinbdl, nóta: jegy, hangjegy átvétele. 
Lásd Bérezi Géza: Magyar Szófejt ő  Szótár.  

Kodály Zoltán: Magyar népzene!.  
Amikor a német zenészek első  kulturáltabb hatását a költészetben is idegen  

elemek befolyásának jelensége !őséri, Kölcsey Ferenc — még Pet őfi 	-- riadtan  
fig~ elsneztet; „Ugy vélem, hogy a való nemzeti poesis eredeti szikráját a köznépi da-
lokban kell nyomozni; szükség tehát, hogy pórdalainkra ily céllal vessünk tekintetet.  

(Nemzeti hagyományok).  
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III. 

A század második felében, különösen az 1867-es kiegyezés után a 
helyzet teljesen megváltozik. Maga a kisnemesség gentryvé válik, a bir-
tokán uraskodik, vagy a megyei ellenállás túlhaladott hagyományainak 
túlzott ápolásával elpolgáriasodik, kiváltságos és kizárólagos hivatalnoki 
karrá fejlődik. És mindazt, amit a nép az évszázadokon át mentett, nyelvet, 
költészetet, dalt a nép ellen fordít. A folyamat egyebekben nem magyar 
sajátosság, a nemzetiesedés és a nemzet kialakulásának folyamata min- 
denütt ugyanaz. De az magyar sajátosság, hogy a m űvészetet és els ő-
sc'rban a néphez legközvetlenebbül eljutó m űvészetet, a népdalt a kul-
túráltabb műdal alakjában a nép ellen fordítjáik. 15  

Sajnos, okmányok nem állnak rendelkezésünkre annak ellen őrzésére, 
mikor vált tudatossá és szándékossá a dal, mint eszköz felhasználása arra, 
hogy szolgalelkűséget neveljen. Magyarországon, ahol ezek a levéltárak 
fellelhetők, nem hoztak még nyilvánosságra adatokat. De kortörténeti 
okmányok nélkül is megállapítható, hogy az 1867-es kiegyezést követ ő  po-
litika iskolapolitikájában az iskola anyagot a »kiegyezési stiellem« neve-
lésére használja fel. 1868-ban - bevezetik az általános tankötelezettséget, 
és az Eötvös-féle tanügyi program irányt szab a versek és dalok össze-
válogatásának. A • fankönyvek csepegnek a királyh űségtől; a forradalmi 
verseket gondosan kigyomlálják, az összegy űjtött munkák összetételét is 
meghamisitják. Petőfi csak szerelmi dalnok, Arany pusztán ballada . író. 
A Talpra magyart és egy-két más hasonló verset nem lehet elsikkasztani 
a köztudatból, de tartalmilag ugyanúgy meghamisítják, mint a március 
15-ike jelentőségét, Arany Toldiját is csak szép történetnek és szép verse-
lésnek tanítják, vigyáznak, nehogy bárki is észrevegye, hogy Arany 
ebben, a pór Toldi Miklóst szembeállítja, és győzelemre vezeti a főurak 
ellen. Természetesen a többi költ ő  sem jár jobban. S az énekoktatásban 
ugyanez történik. Az iskola nem hatol el egészen a néphez. Gróf Klébels-
herg Kúnó, Horthy hírhedt fasiszta kultuszminisztere jegyezte' fel 
1930-ban: »A tankötelezettséget 1868-ban bevezették Magyarországon, de 
ma még a nyolcmilliós Magyarország h'aUévesnél id ősebb lakosságából 
egy millió az irástudátlan. iG  

De a dal messzebb hatol, a kóbor zenészek, vásári daloskönyvárúsok 
éneke elhatol a legtávolabbi zugokig. Ez a nóta többé nem a feltör ő  nem-
zet életerejének megnyilatkozása. Nincs benne lázadás, elégedetlenség, 
jobb sorsra törés, határozottt és er ős akarat. A pusztuló gentrv lelkét 
tükrözi vissza, túlteng ő  benne a reménytelen lemondás hangja. i' A dal 
már kizárólag szerelemr ől szól, • mintha a magyar néptömeg életének 
ezernyi megnyilvánulásában semmi más lényeges és semmi más gondot-
adó nem volna. A nóta teljesen elszakad a népdaltól. El őbb szövegben, 
azután dallamformában és dallamvezetésben is. A szövegben azt a kép-
letességet, ahogyan a népdal gyakran csak képletesen fejezi ki, amit el 
akar mondani, ostoba els ő  sorrá sorvasztják, amelynek semmi köze a dal 
tartalmához. Modoros és eröltetetten népiesked ő  ez. Amikor azután az 
iskolai félreneveléssel, búcsúk és vásárék énekeivel megfert őzött ifjúság 
és arz úri dáridón leskelődő  cselédség mérgezéséhez a husrzas évek derekán 
hozzájárul_ a rádió is, a népdal ismét a kunyhóba szarul. 18  Megismétlődik 
a magyar mult, megint csak a nép legszegényebb, legnincstelenebb rétege 

Napjainkban ezt a jelenséget az angolszász irodalomban találhatjuk meg. 
A Wall.street bankárainak, még a Rockefeller-.müvek kezdeményezésére, van egy rnü-
vészeti központjuk, amely minden veszedelmesnek látszó haladászellertnü írót, zenészt, 
festőt igyekszik lepénzelni és megnyerni. Lásd Howard Fast feljegyzéseit. 

Andits Erzsébet: A fasizmus Magyarországon eimü füzetéb ől átvett idézet. 
Bartók Béla magyar néptanulmányai. 
L. Kodály Zoltán: Magyar népzene. 
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őrzi a népi hágyom,ányokat, s menti meg egészségben, épségben nemcsak 
daloskincsének egy részét, de dalérzékét is. »A falu, KOSSUTH népe, tele 
feszítőerőkkel, s annyi csalódás után is örökké remél ő  optimizmussal, 
dalaiban ennek ad hangot.«" A lankadó életkedv, az örökös halálvágy 
elleni reakció az új népdal. Mesterkélt ellágyulások és csicsergések helyett 
újra a nagyapák monumentálisabb hangja csendül fel. A magyar'szegény-
paraszt,egy-két édtižed mulya már nem tudja, hol a nagyapja, vagy nagy-
anyja sirja. De a gyermekkorában, a munkaid őben otthonhagyott nagyapá-
tól;  vagy nagyanyától hallott dalokra tudat alatt még emlékezik, s ha alka-
lom van rá, tudatosodnak ezek a dalemlékek. De ez csak a kunyhókban 
lelhető  fel, ahova a legkevesebb küls ő  hatás jut el, s ahol nem igyekeztek 
a nagygazdák »úri nótáit« játszatni. Szorosan összefüggött ez a falu tár-
sadalmi összetételével. Az újabbdalok, amelyek ' a küls ő  zenei hatás alatt 
eljutnak esetleg a falu legszegényebb rétegéhez is, csak a felületen ma-
radnak. A nagygazda szégye•ne mást húzatni; de a fonóban — ,ahol még 
van, — téli munkák) közben a fiatalság nem az új, hanem a régi dalokat 
énekli, bár a falu íratlan illemtörvénye, — amely szerint. a fiatalságnak 
a kiváltsága az ének, az id ősebbek csak ritka alkalmakkor énekelhetnek 
— veszedelmes a régi dalkészletek meg őrzésére. 

Nagy megrázkódtatások hozzák csak er ősebben felszínre a dalos ked-
vet éstámasztják fel a' régi, tudat alatt -  megőrzött dalkészletet. Az els ő  
világháború nagy megrázkódtatása hihetetlen b őséggel ontotta az új nép-
dalokat, amelyekben sokszor csak a szöveg volt új, a dallam valahon-
nan egészen mélyr ől, egészen régr ől öröklődött át. Meglepő  azonban, • 
hogy bár a népdalok gazdagabb, dúsabb áradata 1848-tól 1915-ig majd- 
nem szünetelt, a folytatáspontosan olyan volt dallamvezetésben, formá-
ban, sőt szövegformákban is, mintha nem is lett volna közben szünet. 

De a két világháború közötti id őszakban a népköltészet, dalkölté-
szet megint megbénul. A küls ő  zenei hatás itt, Vajdaságban is sokkal 
erősebbé válik. A nincstelenek kénytelenek munkakeres őbe szertevándo-
rolni, a városok zeneforrásaihoz kerülnek, öntudatlanul felszedik a nótát 
a dalok helyébe, főként az éhségük, nincstelenségük gondjainak eltere-
lésére szánt irredenta nótákat. Amit Werb őczy kegyetlen jobágytörvé-
nyei, a Habsburg császártik megtorlásai, az önkénykorszakok terror-. 
rendszere nem tudott elérni, azt a nóta elérte. A magyar paraszt nem 
búját vetette a- felszántott császári udvarba. nem nincstelenségét, kifosz-
tottságát panaszolta a dalban, nem fohászkodott, csat, szerelmi badar-
ságokról, bánatról énekelt, és azt siratta, hogy nem akar az ökörcsorda 
legelni. A magyar parasztság lelkén elhatalmasodott, ha felületen is, a 
szolgalelkűség. 

Harminc év alatt már új nemzedékek cseperedtek fel. A legújabbak 
a már felszabadulásban felcseperednők, megutálták az irredenta dalokat, 
a félrevezető  nótát is, de messzire elszakadtak a népdaloktól, és nem 
tudnak visszatalálni. Emlékezetükben még élénkebben élnek a tetsze-
tősebb, csillogóbb, de csak felszínes hangulatukat kifejez ő , érzékeltet ő  
nóták. • Az egykori nagygazda elemek befolyása zeneileg még er ősebben 
érezhető  falun, mint egyebütt. Ezért az új nemzedékek csak nehezen 
értik meg a mélyebb érzésekb ől feltörő , a közösségérzet, közösségtudat 
meleg hangulatát kelt ő  népdalokat. Az idősebbek, akik -többé nem nincs-
telenek,.. ebben még mindig azt látják maguk el ő tt, hogy az egykor any-
nyira irígyelt nagygazdák csak az úri nótákat játszatták és most, hogy 
a földreformban maguk is földhöz jutottak, tudat alatt még bennük él 
a vágy az után az életforma után. A nóták hamis hangulata tehát még 
rabságban tartja lelkét. Ezek miatt a tudat alatti elképzelések miatt, 

19. L. Kodály Zoltán: Magyar nemzene. 
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amelyeket a leger ősebben a dal befolyásol, mert az hatol leginkább a 
tudat alatti képzelet és érzésvilágba, szolgalelk űségéből még nem tud 
kiszabadulni. Az idegéletébe befészkel ődött indulatok még visszafelé 
húzzák, s a nótáknak nagyjából ez is volt a céljuk.  

A vajdasági magyarság lelki feszabadítása, bels ő  idegéletének igazi 
felszabadítása nem oldható meg a dalok kérdésének megoldása nélkül. 
Ez a nagy tömeg, — mindig elsősorban a falusi, kisvárosi tömegről van 
szó, mert a városi, ipari tömegek er ősebben az utca, a zajok, a gyakoribb 
zenélések befolyása alatt állnak, — még nem érzi eléggé, hogy ma sza-
badon elénekelheti a nép ősi dalaiba fojtott fájdalmak, panaszok, kese-
riiségek dalát is, s szabadon szólaltathatja meg lázadó, forrongó őseánek 
énekeit. Azokat a .dalokat, amelyeket t űzzel-vassal ki akartak irtani for-
rongó, -elégedetlen lelkéből, hogy letörjék nyugtalanságát. Ma szabadon 
Énekelhet mindarról, amit évszázadokon át dalba fellett fojtania, hiszen 
ma éli a forradalmat, a felszabadulás forradalmát. A nóták azért nem 
vesznek majd el, hiszem vannak közöttük szépek tetszet ősek is. De mai 
szocialista forradalmi korszakunkban végre szabadon énekelhetjük, népi 
dalainkat. Éljünk ezzel a kivívott joggal! Zengjenek felszabadultan a 
nép igazi dalai! 

SuAhó f József 


