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hozták érvényre a régi magyar dalla-
moknak — némely énekben szinte 
egy egyházi drámatöredéknek ható — 
minden zenei értékét és szépségét. * 

Wagner Cosima, Liszt Ferenc leánya, 
a XIX. század egyik legnagyobb szel-
lemű asszonya, 93 éves korában Bay-
reuthban meghalt. Hatalmas szellemi 
multjának, gyönyörű, értékes asszonyi 
életének jellemzését, történeti jelentő-
ségét legközelebb részletesen fogjuk 
tárgyalni. Prahács Margit. 

A magyar népzene vitás kérdéseiről. 

Úgy látszik, mintha ma a nemzeti 
zene ügye a magyar társadalom széle-
sebb rétegeiben keltene érdeklődést. 
Fontos és rendkívül örvendetes volna 
ez a tény, ha minden önérvényesítés, 
személyes érdekek, törekvések kizárá-
sával a tiszta igazság, jelen esetben 
a magyar zene lényegének megismerése 
szolgálna indítékul. A tárgyilagos ku-
tató előtt azonban feltűnik, hogy ré-
szint szubjektív szempontok zavarják 
a figyelmet a tárgyról a személyekre, 
részint megdöbbentő tájékozatlanság 
teszi lehetetlenné a termékeny vitat-
kozást. Szilárd ponttal kell rendel-
keznünk a kimondottak bizonyítására, 
mert állítani és képzelni mindent lehet, 
de az igazságot csak a tudományos 
gondolkodás objektivitása adhatja ke-
zünkbe. Az ilyenfajta gondolkodás 
elsőrendű feladata a konkrét tények-
nek minden szubjektív vonatkozástól 
mentesített vizsgálata. Ebben az eset-
ben az ellenvetések épen olyan szük-
ségesek az igazság kibontására, mint 
a sötétség a nap sugarainak élesebbé 
tételére. Bármilyen népszerűtlennek 
tetszik egy igazság, ha egyszer fel-
ismertük, állást kell foglalni mellette — 
Széchenyi szavaival élve —, «meg kell 
támadni az előítéleteket, gyengíteni 
a balvélekedéseket, egyensúlyozni a 
tudatlanság sokszor gőgös szavát, mert 

előítélet, balvélekedés, tudatlanság 
nem lehet alapja egy nemzet előmene-
telének és boldogságának». 

Problémánk sarkalatos pontja kon-
krét tényekkel való bebizonyítása 
annak, hogy a cigányzene nem egyedüli 
és nem igazi fenntartója és reprezen-
tálója a magyar népi zenének. Ebben 
a bizonyításban az első segítséget az 
újabb magyar folklore-kutatások ered-
ményei nyujtják. 

Ezek szerint az ősi magyar zenének 
alapja az ötfokú (pentaton) skála. Ez 
olyan természetes moll-hangsor, mely-
ből kimaradt a 2. és 6. fok. Tehát ha 
g'-t választjuk tonikának, akkor a sor 
g', b' c", d", f". A legtöbb dallam 
ezenkívül érinti a tonika alatti f'-t 
és a tonika oktáváját, a g"-t. Minél 
régibb a dallam, annál szűkebb a ter-
jedelme. A minimum g' b' c", d". 
Tempójuk rubato (kötetlen), ami azon-
ban nem annyira a hirtelen tempó-
változást jelenti, mint inkább a fer-
máták, sorközi szünetek különféle 
hosszúságát. Alapmértékben túlnyo-
móan lassúak, szövegük mind komoly, 
sőt a legszomorúbb. A székelyek «ke-
servesnek» nevezik ezt a faj tát s egy-
egy dallamba belemelegedve ki nem 
fogynak a búsabbnál-búsabb versek-
ből. A dallamok különös színezetét a 
pentaton rendszerből fakadó hang-
közkapcsolatok adják. Legsűrűbben 
a kis terccel és quarttal kapcsolódó 
nagy szekundot halljuk. Soraik egy-
forma terjedelműek ; 6, 8, 11, 12 
szótag egy-egy sor. A lassú «keserves» 
feltűnő sajátsága a gazdag ornamen-
tika, amely csak a régi stílusban talál-
ható. Ez a cigányornamentikától tel-
jesen elütő ornamentika glissandó-
szerű portamentokból áll s teljes hű-
séggel csakis énekelve adható vissza. 
A diszítő hangok során átmenetben 
egy-egy pillanatra megszólal a pen-
taton skálából hiányzó 2-ik, ritkán 
a 6-ik fok is, anélkül, hogy az alap-
karaktert érintené. Az ötfokú dallam-
típus otthonos az egész székely terü-
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leien, a bukovinai csángó székelyek-
nél, nyomai vannak Dunántúl és a fel-
vidéki magyarság között. Határőrző 
népeinknek a székelyekkel való közös-
ségéhez egy bizonyítékkal több. Ked-
veltsége és begyökerezettsége oly 
nagy, hogy, bár falvaink az újabb 
népdalstílus dur és moll zenéjével már 
régóta el vannak árasztva, még ott is 
érintetlen maradt a pentaton alap, 
ahol a hétfokú skála már behatolt. 
Viszont az új stílus dur és moll dal-
lamai pentatonizmusokat vettek föl. 
Ezekhez a népdalokhoz épen úgy, 
mint a hihetetlen változatos, külön-
féle egyházi hangnemű dallamokhoz 
nem szabad modern összhangzattani 
fogalmakkal közeledni : tonalitásuk 
nem a tonika és domináns kölcsön-
hatásán alapszik. Az úgynevezett «ma-
gyar» hangsor a két bővített másod-
lépéssel a cigányelőadás kedvelt hang-
sora : a régi stílusban teljesen isme-
retlen, az újabban is csak a legritkáb-
ban fordul elő. A régi stílus pentatoni-
kájában, a különböző egyházi hang-
nemekben (dór, frig, mixolid stb.) rejlő 
harmóniák, a parlando-rubato és az 
újabb kötött táncritmusú dallamok 
legsajátságosabb ritmikai kombinációi 
a forrásai és inspirálói az új magyar 
műzene sablontól teljesen elütő, faji 
géniuszban gyökerező melodikai, har-
monikai és ritmikai sajátságainak. Az 
a népi zene, amelyre támaszkodik, 
külső jellegzetességeiben és belső szel-
lemében hozzá hasonlóan a klasszikus 
szellemet mutatja. Páratlan tömör-
sége, minden feleslegest elkerülő csak 
a lényegre szorítkozó kifejezése, férfias 
energiájú pentatonikája homlokegye-
nest ellentétben áll mind a romantika 
terjengős bőbeszédűségével, agyonkro-
matizált melodikájávai, mind a cigány 
interpretáló stílusával. 

Beigazolódott, hogy ezt az ősi nép-
dalt — mint késő századokból magá-
val hozott dús örökségét — élő foly-
tonosságában mind. mai napig egyedül 
a nép tartotta fenn, tehát ezeknek a 

megőrzésében a cigánynak semmi 
része nincs. Exhumálni csak azt lehet, 
ami halott, az ősi népdal él, olyan 
erővel és igazsággal, hogy belőle sar-
jadhatott ki az európai új zenei klasz-
szicizmus legerőteljesebb hajtása, az 
új magyar műzene. 

Eljött már az ideje annak is, hogy 
az újabb folklore kutatások nyomán 
fellendülő magyar zenetudomány a 
magyar zenetörténet terén is rámutat-
hasson arra, hogy ez a magyar zene-
történet nemcsak a cigányok hegedü-
léséből állott és hogy akadtak ma-
gyarok is, akik «kertészkedtek a ma-
gyar népzene ugarán.»* Az újabb tudo-
mányos kutatás mutatta ki, hogy a 
XVIII. század erősen nemzeti érzésű 
egységes magyar középosztálya, a 
középnemesség a magyar kollégiumok 
karénekkultuszában teremtette meg 
ennek a korszaknak reprezentáló ma-
gyar zenéjét, amelyet a magyar kán-
táló deákok terjesztenek el az egész 
országban. Népi és nemzeti volt ez a 
zene egyszerre, mint ahogy a köz-
nemesi kultúra, amelyben létrejött, 
épen úgy része volt a népi gondolat-
világnak, mint a nemességet akkor 
hevítő eszményeknek. Az akkor még 
élő hagyomány, a kuruc dalköltészet 
legelső írásbafoglalója, megrögzítője, 
valamint az új verbunkos zene legelső 
és leghivatottabb terjesztője és letéte-
ményese a kollégiumi diákság volt. 
(L. Szabolcsi Bence : A 18. század 
magyar kollégiumi zenéje. Budapest, 
1930.) A magyar deákok nagy érde-
meit az újabb magyar népdal meg-
teremtésében és a szép, eredeti magyar 
énekkultusznak a mult tradicióihoz 
kapcsolódó fejlesztésében eddig alig 
vették figyelembe, mert mindig csak 
a cigányzene állt az érdeklődés közép-

* Liszt rapszódiái és Hubay Csárda-
jelenetei is úgylátszik teljesen figyelmen 
kívül maradtak abban a merész állításban, 
miszerint «a magyar népzene majdnem 
töretlen ugarát minden zenei faktor el-
hanyagolta, sőt elkerülte». 
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pontjában. A kántáló deák sugározta 
be a nép mindennapi életét, nem hiány-
zott egyetlen fontosabb aktusánál sem. 
Ott állt az ajtajában minden vigasság 
és minden nagy, közös szomorúság 
alkalmával. Ezzel a virágzó karének-
kultusszal szemben a cigányok köny-
nyen kezük közé ragadhatták a hang-
szeres népi zenét, mert a hangszerek 
művelését a magyarság teljesen el-
hanyagolta. Sok iskola a hegedülést 
egyáltalán nem tűri, mert a léha mula-
tozás eszközét látja benne. Erre nézve 
rendkívül jellemző a pápai diákok 
1803-ban benyujtott kérvénye a Con-
sistoriumhoz a kollégiumban tiltott 
hegedülés megengedése érdekében. 
(Kis Ernő : A dunántúli ev. ref. egy-
házkerület pápai főiskolájának tör-
ténete 1531—1895. Pápa, 1896. 158— 
61. 1.) A tanári kar elítélő véleményt 
ad és minden szaván megérzik a fel-
háborodás. Főbb érveik a következők : 

1. A hegedülés, mint lármás Mu-
zsika, a közönséges Törvény által van 
tiltva, a mellyeket Törvényes Erejek 
s tekintetek ellen, a Ven. Superin-
tendentia tudta s megedgyezése nél-
kül megszegni s erőtleníteni nem sza-
bad. 

2. A Hegedülés minden okos Tzél 
nélkül való Musika, amit Deákjaink az 
oskolai Árnyékidőn túl semmiféle tisz-
tességes állapotban botránkozás nél-
kül nem gyakorolhatnak ; s ez az oka, 
hogy Debretzenben és Patakon is 400 
Deákok közzül edgy Időben alig van 
több 10 Musikusnál, azok is pedig 
jobbára Korhelyekből s Erköltstele-
nekből telnek ki. 

4. Ezen Hegedülésbeli gyakorlás, 
amint az Instantiának czélja is mu-
tatja, kéttség kivül kompániázással 
lenne összve köttetve, a mihez osztán 
ugrálás, tántz, borozás, lárma külömb-
külömbféle palykosságok s más szá-
mos excessusok járulnának, mint má-
sutt is, a mi rész szerént tsak erkölts 
meg-vesztegetéssel — rész szerént a 
collegiumi épületek megrongáltatásá-

val eshetne meg — a melly most tsak 
a többeknek eleven sétálásokkal s aj-
tók bétsapásaival is rendülésbe jő. 
s. i. t. 

Ezekután nem csodálkozhatunk 
azon, hogy a magyar ember a pénzért 
mulattató muzsikust még jobban le-
nézte, a zenével ilyen értelemben való 
foglalkozást a sátoros cigányhoz való 
lesülyedésnek tekintette. (Vajda Vik-
tor : A cigányzene hanyatlásáról. Főv. 
Lapok. 1869. 930. l.) Igy lett Magyar-
ország valóságos Eldorádója a cigá-
nyoknak és a cigánystílusból fakadó 
zenei dilettantizmusnak. Ubi bene, ibi 
patria. Seholsem voltak olyan urak, 
mint nálunk. Szívesebben mondanánk 
el róluk, hogy ennek fejében tényleg 
mind mai napig fenntartói voltak az 
ősi hagyományoknak, hisz generáció-
kon keresztül nem csináltak egyebet, 
mint muzsikáltak. Hogy hogyan fes-
tett valójában az a «nótafejlődés», 
amelynek folyamán «a nóta motívumai 
ma finomabbak, fejlődöttebbek és le-
hámlott róluk az a sokféle idegen be-
folyás, ami az ősi magyar zenén még 
erősen érződik» s amelynek terjesztői 
csakugyan egyedül a cigányok voltak, 
annak legmegbízhatóbb képét a cigány-
zene legnagyobb elterjedése korszaká-
ból, a XIX. század második feléből 
ránk maradt zenekritikák nyujtják. 
Előbb azonban meg kell ismernünk 
— legalább nagy vonásokban — az 
akkori magyar társadalmat, amelynek 
körében ez a térfoglalás végbement. 

Magyar származás és magyar érzés 
jellemezte a XVIII. század közép-
nemességét. A kuruc dalköltészet és a 
verbunkos zene hagyományainak hű 
ápolása, a kollegiumi magyar daliro-
dalom volt zenei kifejezője ennek az 
egységes magyar társadalmi osztály-
nak. Ezt a szép egységet a XIX. szá-
zad 30-as éveinek a mult ellen forduló 
liberális törekvései, majd a szabadság-
harc teljesen felbontják. A 40-es évek 
nagy nemzedéke itt halálos sebet ka-
pott. A legértékesebb magyar fők 
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ezrenként pusztulnak el. Az abszolu-
tizmus és a kiegyezés utáni társada-
lom képe már nagy változást mutat. 
Új, idegen származású elemek elő-
térbe jutását, az anyagilag amúgy is 
leromlott középosztály gerince, a ma-
gyar nemesség nem tudja ellensúlyozni. 
A gentry, mint egy hanyatló társada-
lom szülöttje, már régen nem képvi-
selte azt a nemzeti erőt, mint a régi 
nemesség. Korábban az országtájak 
adnak a magyar irodalomnak, zené-
nek ős erőt, most a vidék teljes ma-
gárahagyatottságot jelent az író és a 
művész számára. (Szekfű Gy. : Három 
nemzedék. Bpest, 1920.) Ez a főváros-
ban koncentrálódó nemzetközi szel-
lem, amely a kultúra egész területén 
egy hanyatló kor szimptomáit tárja 
elénk, élesen tűnik szembe az öntuda-
tosabb, képzettebb magyar zenészek 
ellenáramlatában. Az 50-es évektől 
kezdve minden írásuk arra irányul, 
hogy a kicsuszamlott nemzeti zenei 
aspirációkat helyes mederbe tereljék. 

A nyugati liberalizmus könnyű dia-
dalt aratott a magyar ifjúság önmagá-
ban bizakodó rajongó seregén. Egy 
olyan mérsékelt és méltányos ember 
is, minő Szalay László történetírónk, 
szembehelyezkedik a multtal, midőn 
már a 30-as években egyszerűen «él-
hetetlennek» tartja az «obvallálo» kort, 
a hon sülyedésén búsongó érzelmet 
pedig, mely Bihari cigányzenéjében és 
«Hunnia nyög letiporva, sírnak a bús 
magyarok»-féle dalokban nyilvánul 
«kimondhatatlan sivár üzelemnek» 
mondja. (Csengery Antal összegyüjtött 
művei. II. kötet. 299. lap.) Igy nem 
csodálkozhatunk, ha Ujfalussy Lajos 
1859-ben azért kesereg, hogy «A régi 
magyar nóták helyét a világ minden 
nemzetének dalaiból szellem nélkül 
összetákolt úgynevezett csárdások töl-
tik be.» (Újabbkori magyar táncszer-
zőink. Vasára. Ujs. 1859. 20. lap.) 
A verbunkos zenében, a palotásban, 
lassú és friss magyarban látta az igazi 
magyarságot, a régi magyar nótákat, 

amelyeket a cigány az új divat ked-
véért eldobott. «Bármilyen dicsekvő 
faj a cigány — írja tovább — közülük 
még a legjobb sem mert azelőtt zene-
szerzőnek fellépni. A Kecskeméti-
Patikárius, Sárközi-féle frissek hiába 
bírnak a magyar taktussal, polka- és 
keringőszagúak.» (U. o. 476. l.) 

Általában a cigányzeneszerzők nó-
táiknak legnagyobb része olyan mond-
vacsinált népdal volt, mint ennek a 
korszaknak mondvacsinált magyar-
sága. A legnagyobb hibájuk volt, hogy 
nem törődtek a szöveggel — ami pedig 
a népdalban elválaszthatatlanul függ 
össze a dallammal — hanem bőven 
szolgáltattak példát a magyar fület 
agyongyötrő prozódiára. Szomorú 
volna, ha a külföldi ethnográfusok a 
magyar zene és prozódia természetét 
pl. egy olyan nótából merítenék, amely-
ben Dankó Pista, a híres cigányzenész, 
így tagolja a szöveget : «Még széj/jel 
szór/va is /szerel/mét su/sogja». (Ke-
reszty István : Danko Pistáról. Ethn. 
1903. 271. l.) Ez épen olyan kétes-
értékű bemutatása volna a magyar 
zenének, mint Rózsaági Antal úr kö-
vetkező jellemzése : «Tudd meg, nyájas 
vendég, hogy a magyar zene hallásá-
nál a tökéletes józanság az élvezet 
rovására történik, mert csakis a ma-
gyar szőlőnedv érlelheti meg az ide-
gennél a cigányzene dallamosságának 
mennyei fogalmát, mely mint varázs-
szer elaltatja a mindennapiság kül-
befolyását és fogékonnyá teszi a keb-
let a költészet magasztosb sugallatai 
iránt». (Szépirod. Közl. 1858. 110. l. 
«A magyar zene és a cigányok.») Ebből 
az idézetből önkénytelenül is szembe-
tűnik a cigányzenének mint lényegi-
leg mulattató zenének a határvonala. 
A zene mint kultúra ott kezdődik, 
ahol a hallgató félreteszi a poharat. 

De hát ne okoljuk mindenért a 
cigányokat. Hiszen a magyarajkú nóta-
szerzők is — hozzájuk hasonló fél-
szeg zenei ismeretekkel, nem ismerve 
a magyar népdal igazi jellegét — 
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nem tettek egyebet, mint a sok diva-
tos idegen zenétől szaturált cigány-
stílust utánozták. «Népzenénk na-
ponta távozik a nemzetiségétől. Hosz-
szú sora a daltermésnek alig üti meg 
a kritika mértékét, mert hiába, az 
emberi természetbe van oltva, hogy 
ez a rosszat fáradtság nélkül sokszo-
rozza és a legcsekélyebb jóhoz csak 
erőlködve, fáradtsággal juthat». (Bar-
talus I. : Visszapillantás. Zenészeti 
Lapok. 1860.) 

Különösen élesen kelnek ki e kor 
zeneírói a csárdás-szerzők ellen, akik 
a német polka és mazurka témákból 
csárdást gyártanak és elnevezéseik-
ben kimerítik a naptár összes női ne-
veit. «Emellett a divatos francia né-
gyesek, polkák, mazurkák, operák is 
növelik a galimáthiaszi kontingenst, 
sőt Sárközi (híres prímás a 60-as évek-
ben !) annyira megy, hogy Wagner-féle 
jövőzenével traktálja a régi jó nóták 
után sóvárgó magyar közönséget. Sa-
ját elemöket s tulajdonképeni teröket, 
amelyen sokáig kizárólagos egyed-
urasságot gyakoroltak, megtagadták 
s a «Hallgató», «Andalgók», «Lassúk», 
«Frissek» helyett operák, nyitányok 
és hangversenydarabokkal akarnak 
babért szerezni». (Mosonyi Mihály : 
Egy jóslat. Zen. Lapok. 1864—1865.) 
A «walcerizmus» a keringő témáknak 
a magyar frissekbe való átültetése 
öröklött járvány módjára annyira el-
terjedt, hogy nem is érezték idegen 
jellegét. A nótaszerzők pedig egy nép-
dal pár hangjegyét megváltoztatva, 
kitekerve zongorára alkalmaztatták, 
mert — akár csak még sokan ma is — 
«a zeneelmélet titkaiba» még annyira 
sem hatoltak be, hogy egy egyszerű 
harmonizálást maguk tudtak volna 
megcsinálni. 

Ezt az «arrangirozást» a cigány-
zenekaroknál rendesen egy kapell-
meisterkedő harmadik személy csi-
nálta, ki a darabot jól-rosszul be is 
tanította. Ilyenek voltak Ellenbogen 
Adolf, a nemzeti színház akkori kar-

mestere, Linka Kamilló. Kétségtelen, 
hogy ilyen «népies sajátságok talál-
kozása» is nagyban hozzájárult a 
cigányzene «sajátos harmonizálásá-
nak» és beosztásának kialakulásához. 

Az értékesebb nótaszerzőknek — 
mint Egressy Béninek — dalait is 
hamar elfeledték. Ábrányi Kornél 
1882-ben tartott emlékbeszédében mél-
tán tesz szemrehányást azért, hogy a 
negyvenes éveknek erről a legértéke-
sebb dalszerzőjéről nemcsak a közön-
ség és kiadó, de a cigányok sem tudnak 
már semmit és soha sem játsszák. 
(Zen. Lapok 1882 Egressy B. 108 l.) 

A 90-es években tovább alakul ez 
a bomlási folyamat, «a magyar zene 
erősen gurul le a lejtőn. A hazai 
zenemű-kiadók ajtót mutatnak neki, 
hacsak operetti, népszínművi, kup-
lés fércelményi vagy felfújt natura-
lisztikusi kosztümben nem mutatja 
be magát. Miért nem kell más a 
közönségnek? Mert szíve, vére, agya, 
ép az ilyen termékektől gyökeresen 
megvan fertőzve.» (Ábrányi Kornél : 
A XIX. sz. magyar zenéje. 1900. 536 l.) 

Látjuk ebből is, hogy a nagyközön-
ség csak ama daraboknak adott előnyt, 
amelyekben cigányfigurákra, dallamot 
elferdítő cifraságokra talált, így a 
komolyabb törekvésű magyar zene-
íróknak nem nyílt tér utat törni a 
finomabb, nemesebb ízlésnek. Elvitáz-
hatatlan, hogy a magyar zene elter-
jedése érdekében körutazásaikkal a 
magyar cigányok tettek akkor a leg-
többet, de eredménye ennek az lett, 
hogy amely magyar zene nem volt 
cigányos modorú, azt sem bent, sem 
kint nem tartották valódi magyarnak. 

Igy lett a magyar zenéből a köz-
tudatban cigányzene. Igy keverték 
össze a kettőt annyira, hogy a kül-
földön már csak cigánydaloknak hív-
ták a magyar dalokat. Haydn korá-
ban még «Alla Ongharese» felirattal 
találkozunk, Liszt után — aki még 
Magyar rapszódiáknak nevezte a nép-
dalfeldolgozásait — ennek helyét a 
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«Zigeunerweisen» «Hungarien gypsy 
songs or songs of the tzigani» stb. 
elnevezések foglalják el. 

Számtalan példát idézhetnénk még 
annak illusztrálására, hogy a cigány-
stílusú «magyar» nótaköltészet Si-
monffy és Szentirmay után hogyan 
hajlik mindég jobban lefelé és hogyan 
mennek veszendőbe a régi Bihari-féle 
hagyományok. A hanyatlás körülbelül 
a század második felében kezdődött. 
Ábrányi Kornél, aki olyan elítélően 
nyilatkozott felőlök, nem fukarkodik 
az elismeréssel a régi jó prímásokkal 
szemben, akiknek repertoárja magyar 
szempontból is értékes volt. Ilyenek 
voltak a század első felében az öreg 
Boka András, Bunkó Ferenc, később 
a debreceni Boka Károly, akik való-
ban játszották a régi nótákat. Utóbbi 
műve a «Bóka kesergője» 1853-ból 
nem eredetiségében igazi érték, ha-
nem mert mintegy 11 féle régi magyar 
motivumból volt zseniálisan össze-
fűzve.* (Ábrányi Kornél : A 19. sz. 
magyar zenéje 1900. 127—129. l.) 
Azóta a cigány tulaj donképen csak 
azt tette, amit ma is tesz : részben 
hódolt a divatos idegen zenének, rész-
ben átvette a városi dilettánsok népies 
műdalait és «magyar nóta» címen túl-
nyomóan ilyeneket játszott. A 100— 
150 év előtti magyar nótákat már 
a mult század vége felé sem művelték, 
hogy tudhatnák ezeket még ma. Igazi 
nemzeti érték akkor volna a cigány-
zene, ha a cigányzenészek megőrizték 
volna a régi népdalokat, még pedig 
azzal a sajátos ősi magyar ornamenti-
kával, amelyet ma már a nép körében 
is csak a legöregebbek ismernek. Talán 
valamikor tudták is a régi jó prímá-
sok, de hol vannak már ezek s tőlük 
nem jegyezte le, nem tanulta meg 
senki. 

A cigánylélek eredeti, hamisítatlan, 
az európai civilizációtól magát távol-

* Itt jegyezzük meg, hogy a Rákóczi 
induló cigány eredete egyetlen egy konkrét 
adattal sincs igazolva. 

tartó fajisága tette épen érdekessé és 
bizonyos szempontból értékessé zenei 
előadó művészetét. * Ebből az érintetlen 
ösztönös fajiságból fakadt érzelmi 
féktelensége, a zene leganyagiasabb 
s ezért a szervezetre legerősebben ható 
tényezőinek, a ritmusnak és áradozó 
hangintenzitásnak éles plaszticitása 
és épen ezek azok a vonások, amelyek 
még a csekély zenei érzékkel biró 
embereknél sem tévesztik el hatásukat. 
Több oldalról felhangzik ma a panasz, 
hogy a művészek elnyárspolgáriasod-
nak, így filiszter lelkületük erősen 
veszélyezteti a szenvedély és indulat-
ábrázolás magával ragadó hevének 
őszinteségét. Szerintünk a cigányzene, 
mint az ösztönös faji előadóművészet 
egy érdekes típusa, épen azáltal vesz-
tené el fő vonzó erejét, ha kiművelő-
désével beleolvadna egy felsőbbrendű 
kultúrában megnyilvánuló erősebb, 
egységesebb fajiságba és így fel kellene 
adnia sajátos lelki stílusát. Elvesztené 
«romantikus» nimbuszát és elvegyülne 
a szürke tömegben. Az igazi nagy 
prímásokat nem a nagyobb tanultság, 
hanem épen a cigány előadó művé-
szetnek a sok nyugati zenétől még el 
nem rontott legnemesebb, legtisztább 
megnyilvánulása tette híressé. A ci-
gányzene főkép szenzuális jellegével 
tudta betölteni a multban a «magyar 
áfium» szerepét és tudja betölteni még 
ma is azoknál, akik már nem tudnak 
részt venni a Széchenyi szellemétől 
átitatott új nemzeti ideológia ki-
alakításában. 

A történelem tanusága szerint a 
nemzetek társadalmi élete folytonos 
változáson megy keresztül. Egyes 
osztályok megszünnek, mások átcseré-
lődnek, újak keletkeznek. A nemzeti 
katasztrófa a nemzetfenntartó erejé-
ben úgyis hanyatló középosztályt té-
pázta meg legjobban. Életszínvonala 
viszonylag legmélyebbre süllyedt, el-

*Előbbi cikkünkben zenei kiképzéséről szó 
sem volt, csak általános kulturátlanságáról. 
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helyezkedési lehetősége minimális. Igy 
az eredmény, hogy a középosztály 
látszólag még kormányoz, de döntő 
súlya nincs, mert új ideákat már nem 
termel. Nemcsak az ifjúsági tömegek, 
hanem már a század elején működő 
szellemi vezetők, akik még a régi 
középosztályban születtek, nem érzik 
magukat a középosztály tagjának. 
(Szekfű Gy. : Az ifjúság társadalmi 
szemlélete Magy. Szemle 1930. VIII. 
köt.) A mai ifjúsági szervezetek mu-
tatják a jövő útját. Tudatosan kap-
csolódnak a középosztály alatt levő 
társadalmi osztályokhoz. Középponti 
problémájuk az alsó néposztályok, 
főkép a legjellegzetesebben magyar 
társadalmi réteg, a parasztság ki-
nevelése, megszervezése és az összes 
nemzeti osztályokkal egyetlen magyar 
társadalom kialakítása. Mai kultúr-
politikánknak az Alföldre irányuló 
törekvései, egyetlen eszköz a leromlott 
középosztálynak ősnemzeti erőkkel 
való felfrissítésére. Ezzel a nemcsak 
frazeologiában, hanem átélt, cselekvő 
demokráciában megnyilvánuló nem-
zetiséggel párhuzamosan épül szemünk 
előtt egy, a népdal megismeréséből 
kisarjadó nagyszerű magyar zene-
kultúra. Amíg ez a világhírű «Psalmus 
Hungaricus»-t tűzheti ki zászlójául, 
a régi középosztály egy része még a 
mult álnépiességének útvesztőjében 
tévelyeg és tovább rágódik a cigány 
stílusból kisarjadó, a mult századból 
elég részletesen jellemzett nótatermé-
sek egyenes leszármazottjain, örömü-
ket lelik a teljes ismeretlenség homá-
lyából itt is, ott is felbukkanó — 
különben jószándékú nótaszerzők (tisz-
telet a kivételnek) legtöbbször haj-
meresztő dilettantizmusában és ma-
gyartalanságában.* Mindazok, akik 

lenézik a magyar népdalt, ezzel csak 
azt bizonyítják, hogy sem érzékük, 
sem tudásuk nincs ahhoz, hogy ennek 
a népdalnak, mint az igazi nemzetiség 
kútforrásának kimeríthetetlen har-
monikai, ritmikai és melodikai gaz-
dagságából tanuljanak, igazi magyar 
érzést és ihletet merítsenek. Mindig 
többen vannak már, akik nagyobb 
zenei igényekkel rendelkezvén, nem 
elégszenek meg a városi dilettánsok 
daltermékeivel, hanem a magyar nép-
dal lényegből folyó művészi feldolgozá-
sában találják igazi gyönyörűségöket. 

A vitás kérdés végleges lezárásául 
álljanak itt azok a sorok, amelyekkel 
Bartók Béla és Kodály Zoltán 1906-
ban útnak indították az újabb folklore 
kutatásokból válogatott és az ő fel-
dolgozásukban kiadott «20 magyar 
népdal»-t. 

«A magyar társadalom túlnyomó 
része ma még nem elég magyar, már 
nem elég naiv és még nem elég művelt 
arra, hogy az igazi népdalok közelebb 
férkőzzenek a szívéhez. De megjön 
az ideje annak is, mikor majd lesz 
magyar házimuzsika és a magyar 
család házi zenélése nem elégszik meg 
legalacsonyabbrendű külföldi kuplék-
kal, belföldi népdalgyári portékával. 
Mikor majd lesz magyar énekes. 
Mikor nemcsak a ritkaságok néhány 
kedvelője tudja majd, hogy van más-
féle magyar dal is a világon, mint a 
«Ritka búza» és az «Ityóka-pityóka» 

Prahács Margit. 

Magyar folyóiratszemle. 
Thienemann Tivadar a Minervá-ban 

befejezi a német és magyar irodalom 
párhuzamos jelenségeinek összehason-
lításából keletkezett Irodalomtörténeti 
alapfogalmakról szóló munkáját. Meg-
állapítja, hogy irodalomtudományunk 
eddig is, különösen a német-magyar 

* Ebbeli véleményünket különben szíve-
sen megváltoztatjuk, ha tényleg vannak — 
csak mi nem tudunk róla — olyan mai 
magyar nóták, amelyekhez csak «imádatos» 
kézzel lehet hozzányulni. Éppen ezért rend-
kívül érdekelne minket ezeknek a nótáknak 

a pontos felsorolása : Melyek azok, kik 
szerezték, kik harmonizálták, hol és kik 
éneklik? 
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