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Svájc zenéje iránt elôször Johann Jakob Bodmernek, a kor jeles svájci polihisztorá-
nak Cantilena helvetica címû, 1724 körül megjelent kötete keltett figyelmet, mely-
ben a szerzô egy Kuhreihét is közölt. A mûfaj népzenei magyarázatát szócikk for-
májában majd Rousseau írja meg és adja ki 1768- ban a Dictionnaire de musique- ban,
ugyan még nem az élô folklór alapján, hanem olyan korábbi írásos forrásokra tá-
maszkodva, amelyek a francia és belga területeken állomásozó svájci katonák dala-
ival is foglalkoztak.1 Egy másik minta a szintén neves svájci tudós, Albrecht von
Haller Die Alpen címû, több mint 40 versszakos, 1729- ben írt és megjelent, majd
1732- ben a Versuch Schweizerischer Gedichte c. verseskötetben újból kiadott verse,
melyet az Alpokban tett gyalogtúra inspirált. A hegy szépségét, az egyszerû hegyi
emberek ôszinteségét, az idilli falu és a korrupt város ellentétét bemutató költe-
mény Rousseau és általában a 18. század természeteszményét tükrözi.2 A korai
természetromantika remekmûvei között számon tartott költeményt jól ismerték a
18. századi német költôk, s hatással volt Goethére és Schillerre is. Mindkét mû
hozzájárult ahhoz, hogy Svájc a mûveltek körében hamarosan a civilizációtól való
menekülés helyszínét jelentette, ahová a 18. század folyamán éledô turizmusnak
köszönhetôen egész utazási hullám indult meg. A század végén Svájc a német köl-
tôk számára az volt, ami a festôknek Itália, ahová szinte kötelezô volt elmenni. Így

* A Kovács Sándor 60. születésnapja alkalmából rendezett tudományos ülésszakon, a Zeneakadémia
tanácstermében 2009. november 29- én elhangzott elôadás írott változata.

1 Till Gerrit Waidelich többek között Theodor Zvinger Dissertatio medica terzia De Pothopatridaglia (Basel,
1710) címû mûvét nevezi meg, amely „Cantilena Helvetica Küh- Reyen dicta” megjegyzéssel jellegzetes
pásztorkiáltást is tartalmaz. Ld. Waidelich: „Die Schweizer Familie”. In: www.dieschweizerfamilie.net.
A különbözô európai népek körében fennmaradt dallamos pásztor- kiáltásokról ld. Rajeczky Benjamin:
„Hüdintés”. In: Ethnographia XCI., 3- 4., 1980, 393- 396., valamint Roberto Leydi- Sandra Mantovani:
„Richiami pastorali”. In: Dizionario della musica popolare Europea, Milano: Guide Culturali, Bompiani
Editore, 1970, 214.

2 Ch.- H. Mahling, Haller versét idézve kiemeli a természet felé fordulásnak azt az újszerû módját, aho-
gyan a költô a pásztor zenei tevékenységét jellemzi. A vers szerint az ifjú pásztor esténként a tûznél
hangszerkíséretével énekli újonnan költött dalait. Tanítója a szíve, s a természet szépségei adják szájá-
ba a verset és dallamot. Ld. Christoph- Hellmut Mahling: „Musikinstrumente in der deutschsprachi-
gen Idylle und Schäferdichtung des 17. und 18. Jahrhunderts.” In: Erich Stockmann (hrsg): Studia
instrumentorum musicae popularis V, Stockholm: Musikhistoriska museet, 106. Ide: 112.



utazást tett oda többek között Goethe is, akinek több mûve ôrzi a svájci élménye-
ket. A külföldi utazóknak fôleg a pásztorok dalai, fentebb említett jellegzetes állat-
hívogatói (Kuhreihe, Kuhreigen) és Jodlerei, Juhzerei tûntek fel Oberland, Apen-
zell, Uri és Scwyz vidékén.3

Kuhreihéket tartalmazó gyûjteményt már 1805- ben kiadott Franz Sigismund
Wagner. Ugyanebben az évben több mint 3000 ember részvételével egy olyan ün-
nepet is rendeztek, melynek énekverseny és Alphornblasen is a részét képezte.4

Svájcban strófikus népdalokat azonban csak 1822- ben publikáltak elôször. Herder-
nek köszönhetôen Lipcsében viszont már 1778- ban megjelent egy svájci népdal-
szöveg, Dusle und Babele. Ein Schweizerliedchen címmel.5

Herder a következôt fûzte a vers dallamához: „Die Melodie ist leicht und
steigend, wie eine Lerche; der Dialekt schwingt sich in seiner lebendigen Wortver-
schmelzung ihm nach; wovon freilich in Lettern auf dem Papier wenig bleibet.”6

Goethe úgy vélekedett a dal szövegérôl, hogy az pompás lenyomata a svájci parasz-
ti állapotoknak. A régies svájci német nyelvjárásban leírt szöveget a német szöveg-
folklorisztika a dal elbeszélô jellege és sok dialógusa miatt a ballada körébe, azon
belül A szeretet próbája típusba sorolja.7 Másrészt azonban inkább balladisztikus el-
beszélô mûfajnak tekinti, mert konfliktust tartalmaz ugyan, de igazi drámát nem,
s a szerelmi történet sem tragikusan végzôdik.

A hét szakaszra osztható költemény szövegstruktúrája vázlatosan ez:
1. Bevezetés: A fôszereplôk, egy paraszt Babeli nevû szép, szôke lánya és a lány

szerelme, Dursli (Dursle) bemutatása. A lány aranyszôke haja, hosszú hajfonata
egyaránt jelképezi a fiatalságot, ártatlanságot és a paraszti élet tisztaságát, míg a
Töchterli, Babeli és hasonló – részben szintén a szereplôk fiatalságát, kedvességét,
de egyben jellegzetes beszédmódját is jelképezô – kicsinyítô képzôk lírai melegsé-
get kölcsönöznek az epikus jellegû szövegnek.

2. A cselekmény kifejtése és az elsô konfliktus, valamint utalás az elôzmények-
re: Dursli házasodni készül, s elôbb apját kérdezi, hogy elveheti- e Babelit. Az apa
mérgesen közli vele, hogy nem, mert teljesítenie kell kötelességét: ne feledje, kato-
nának kell mennie. Dursli ezután anyját kéri, hogy elvehesse a lányt, de ô is ugyan-
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3 Változatos Jodlereket és Juhzereket közöl Gerlinde und Hans Haid: Musica Alpina. Volksmusik aus den
Alpen III- IV. Innsbruck 1999, Pro Vita Alpina Alpenakedemie & Arunda & Institut für Volksmusikfor-
schung Wien 50 IDI-Ton Nr. 27/28. Appenzellbôl ld. Zäuerli (a jódli appenzelli neve) CD II. 26. A le-
mezrôl írt recenziót ld.: Tari Lujza, in: Acta Ethnographica Vol. 48. 1- 2. (2003), 290- 292.

4 Lieder für Schweizerjünglinge, Bern, 1822. Ezt az Allgemeine Schweizer Liederbuch követte 1828 és 38 kö-
zött. (Az utóbbi kötetek vallásos éneket, balladákat, éjjeliôrök kiáltásait, gyerekjátékdalokat és altatókat
tartalmaznak.)

5 Johann Gottfried Herder: Volkslieder I., Leipzig, 1778, II. kötet 9. sz., 129. lap.
6 Ld. Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien. Balladen. Hrsg. von Deutschen Volksliedarchiv, Bd. 9, hrsg.

von Jürgen Dittmar und Wiegand Stief, Freiburg, 1992, 29.
7 A német balladák utóbbi vonása az idôben közeli kor hazai olvasóinak is feltûnt. „Nevezetes, hogy a’

németeknél a’ jelesebb Balladák többnyire Dialogusokból állanak, ez által különös bájt nyer a köl-
tés…” – olvashatjuk egy balladáról szóló értekezésben. Ld. „Balláda”. In: Hasznos Mulatságok. A’ Hazai
’s Külföldi Tudósításokhoz. Toldalékul írta ’s kiadta Kultsár István, 1825, 6- 7. sz., 41- 45.



azt mondja. Egyben vigasztalja is: Babeli fiatal még, megvárhatja. A lány szótala-
nul, rezignáltan fogadja a rossz hírt.

3. Dursli nem akar katonának menni. Feldúltan elrohan, hogy megkeresse a
kapitányt és felmentesse magát a katonaságtól. Szinte futva, a mágikus idôtartam,
egy óra8 alatt utoléri a csapatot a lakhelyétôl messze fekvô Solothurn kanton azo-
nos nevû fôvárosában.

4. A cselekmény csúcspontja újabb dialógussal: Dursli egy katonatoborzás
közben rátalál a kapitányra. Esdekelve kéri, hogy kiléphessen a katonaságtól, ne
kelljen Flandriába utaznia.

5. A munkáját becsülettel végzô kapitány kérlelhetetlen. Közli, hogy Dursli ka-
tona, kötelezettségei vannak, tehát neki is mennie kell a csapattal. Végül azonban
gyôz benne a fiú és a fiatalság iránti empátia. Pénzeszacskójából kivesz három tal-
lért, Durslinak adja és közli vele, hogy ha Babeli is valóban szereti, felmenti a ka-
tonaság alól.

6. Dursli boldogan rohan haza szerelméhez és szüleihez közölni a jó hírt.
7. Befejezés: Babeli boldog megkönnyebbüléssel hallgatja szerelmét. Megjegy-

zi, hogy mindenképpen várt volna Durslira, akkor is, ha nem sikerült volna kilép-
nie a katonaságtól.

Svájcban már 1863- ban tudni vélték, hogy megtörtént esetrôl volt szó. Legalább-
is akkor jegyezték föl a szájhagyományból, miszerint a 16. sz. második felében élt
két lánytestvér, Babeli (Barbara) és Anneli Marti, s egyikük a történet szereplôje.
Nem pontosan tisztázott, hogy a dal Svájcban 1800 körül a szóbeli hagyományból
terjedt- e el, vagy esetleg Herder gyûjteményébôl folklorizálódott, vagyis ez esetben
német területrôl került Svájcba.9 A dalhoz kötôdô legendánál értelmezhetôbb adat a
18. század elejérôl fennmaradt svájci verbuválás részletes leírása, mely megfelel a
hadszedés nálunk is ismeretes módjának, s a hangszereket (és nyilván a zenét) kivé-
ve megegyezik a magyar verbuválásokról szóló késôbbi leírásokkal.10

A korábbi német szakirodalom szerint a vers dallammal együtt elôször Johann
Friedrich Reichardt11 Musikalisches Kunstmagazinja 1. kötete 4. lapján jelent meg
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8 Az egy óra mágikus idôtartam a magyar balladákban is jelen van. Az Angoli Borbálában pl. ilyen szö-
vegváltozatok formájában:

1. Anyám, édesanyám, 2. / Anyám, édesanyám, 3. / Nem eszem, nem iszom,
Csak egy órát adjá’, / Csak ëgy órát várjon! / Sem pedig nem alszom,
Hagy írjam levelem / Csak ëgy órát várjon, / Csak egy órát engedj,
Gyöngyváros úrfinak! / Míg levelem írom. / Levelem had’ írom.

Az egyes változatok (a legfontosabb gyûjtési adatokkal) az alábbi népzene- gyûjtésekbôl valók: 1.)
AP 11.022f) Tardona (Borsod m.) gyûjtô: Tímár Sándor, 1974; 2.) AP 7792a) Bárna (Nógrád m.)
gyûjtô: Vikár László–Szabó Andorné, 1955; 3.) Vésztô (Békés m.) gyûjtô: Bartók Béla 1918.

9 Ld. Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien. Balladen. 1992, 42. A folklorizálódásról, Solothurn hagyo-
mányápolásáról, valamint a dal német területen való terjedésérôl ld. uo. 38- 47.

10 A helyi hagyományról részletesen tájékoztat és a korabeli verbuválás szövegét közli: Deutsche Volkslie-
der mit ihren Melodien. Balladen. 1992, 35.

11 Johann Friedrich Reichardt német zeneszerzôrôl és zeneíróról (1752–1814) ld. Hans- Günter Otten-
berg szócikkét: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Zweite, neuge-
arbeitete Ausgabe, hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil 13., Kassel, Basel, London, New York
stb.: Bärenreiter, Metzler, 2005, 1752–1814.



1782- ben (1. kotta). Az újabb közlések Reichardt 1781- es Frohe Liedern für Deutsche
Männer gyûjteményére is hivatkoznak12 (2. kotta) A Reichardt által kiadott népdal
az alapja Beethoven op. 34- es F- dúr zongoravariációinak (WoO 64), melyek 1798-

ban jelentek meg Bonnban „6 leichte Variationen über ein Schweitzerlied”13 címmel.
Beethovennel kapcsolatban Walter Salmen tárta fel, hogyan mélyült el a kompo-
nista érdeklôdése a más- más alpesi népek (osztrák, tiroli) népdalai, a sokféle ka-
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12 Az 1782- es kiadást adja meg a Melodietypen des Deutschen Volksgesanges Bd. 2. Vierzeiler. Im Auftrag des
Deutschen Volksliedarchivs, hrsg. von Hartmut Braun und Wiegand Stief, Tutzing, 1978, 3- 5- 5-1/II.
típus, S. 145. (2. kottánk ebbôl a kötetbôl származik.) Az 1781- es és 1782- es kiadást ld. Deutsche Volks-
lieder mit ihren Melodien. Balladen… 1992, 29. (1. kottánkat e kötet alapján közöljük.) A Reichardt utá-
ni következô kiadás F. J. Schild: Der Großätti aus dem Leberberg. Solothurn, 1863, 19. (3. dallampélda).

13 A szó írásmódja a 19. században általában a régies „Schweitzer.” Cím- idézetként így, egyébként mai
alakjában (Schweizer) írjuk.

1. kotta

2. kotta



rakterû osztrák- német tánczenék, illetve a különbözô európai népzenék iránt, mi-
ként érlelôdött meg benne a téma variációkban való komplex mûvészi kibontása,
miként építette be mûveibe az egyszerû, sôt olykor triviális közdalokat, majd
emelte ôket a legmagasabb mûvészi szintre.14

Beethoven zongoramûve, illetve annak alapdallama magyar dallampárhuza-
mai miatt is említésre méltó. A kapcsolatra Kodály Zoltán hívta fel a figyelmet,
amikor A magyar népzene címû tanulmányában, az új magyar népdalstílus kialaku-
lását vizsgálva a Most csináltattam egy ösvenyt kezdetû magyar népdalt Beethoven té-
mája mellé állította (3. kotta a 230. oldalon). Kodály a magyar népdalról a követke-
zôt állapította meg: „Az itt következô csíkmegyei dallam (Sz.Nd. 132.) lényegé-
ben azonos a Beethoven variációi révén ismeretes ’Schweizerlied’- del, tehát
kétségtelenül német eredetû. De a francia chansonnal is egy nyomon jár. Ilyen for-
májában és anyagában pontos egyezést éppen német dallamokkal ritkán tudunk
kimutatni. De a formaelv európai eredetû, s nálunk az idegenbôl behozott egyhá-
zi és világi dallamok, s azok nyomán itthon keletkezett mûdalok révén terjedhe-
tett el. Korát, fejlôdését formatörténeti kutatások teljes hiányában nem tudjuk kö-
zelebbrôl meghatározni. Még azt sem vizsgálták meg, német vagy francia terüle-
ten mutatkozik- e elôbb.”15 Kodály a német népdalt Reichardt 1781- es Frohe Lie-
dern… címû gyûjteményébôl ismerte, mert nem az 1782- es kiadásra hivatkozott.
Jegyzeteiben Beethoven forrásaként is az 1781- es kiadást valószínûsítette.16

Német területen a 18. század végére már kialakult egy olyan új városi polgár-
ság, amely – mint Reichardt a Frohe Liedern… elôszavában utalt rá – nem föltétle-
nül operákat akart hallani, s fôleg nem azokat akarta énekelni, hanem egyszerû,
sokak által ismert dalokat, vagyis nép- és közdalokat. Reichardt a 11 oldalas elô-
szóban részletesen taglalja a népdal felhasználásmódját, s korát megelôzve igyek-
szik az alakulófélben lévô Liedertafeleknek zongorakíséret nélküli, egyszólamú
népdal- anyagot adni („Versuch in Liedern in Volkston in frohe Gesellschaften
ohne Begleitung zu singen”).17

A Reichardt által közölt svájci népdal dallamát a német kutatás a régi dalhagyo-
mányba tartozónak tartja, azzal a megjegyzéssel azonban, hogy a dal összességében
mégis új volt az adott korban.18 Herder tehát jól érzékelte a dallam újfajta szerkesz-
tésmódjának kvint- transzpozíciós, fölfelé emelkedô és visszatéréses (AA5BAv) jel-
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14 Walter Salmen: „Airs autrichiens in Werken Beethovens.” In: Festschrift Walter Wiora zum 90. Geburts-
tag. (Mainzer Studien zur Musikwissenschaft 35). Hrsg. von Chr.- H. Mahling und R. Seiberts, Hans
Schneider, Tutzing, 1997, 368- 375.

15 Kodály Zoltán: A magyar népzene. Budapest, 1937, 31960, 27. A Kodály által Gyergyószentmiklóson
(Csík m.), 1910- ben gyûjtött Most csináltattam egy ösvenyt kezdetû népdalt (MTA ZTI Kodály Rend:
KR 18.814, Bartók Rend: BR 05600) már a tanulmány megjelenése elôtt kiadta Bartók Béla és Kodály
Zoltán: „Népdalok”. In: Erdélyi magyarság, Budapest, 1921. 132. sz. A székely népdalgyûjtemény meg-
jelenése után ezt rövidítették így: Sz.Nd. [= Székely Népdalok]. A szintén hivatkozott francia chan-
son a tanulmány III. fejezetének („A mai népi dallam stílusa”) elsô, AA5BA szerkezetû, Il est venu le
petit oysilon kezdetû darabja.

16 Kodály … (1937), 31960, 27., 31- es jegyzet.
17 Ld. Max Friedländer: Das deutsche Lied im 18. Jahrhundert. Stuttgart, Berlin, 1902 I., reprint 1962, 196.
18 Ld. Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien. Balladen…. 1992, 47.



legét. A német népdalkiadványok négysoros dallamai közt sok ión hangsorú népdal
található, ám ezek fôleg AABA, illetve ABBvC szerkezetûek. A fölfelé történô kvint-
transzpozíció akkoriban jelent meg a német népzenében. Ez a szerkezet azonban
nem vált olyan általánossá, mint a magyarban.

Meglepô, hogy az új stílushoz tartozó,19 ion hangsorú, AA5BAv szerkezetû,
1 5 5 kadenciájú magyar népdal nem bôvelkedik változatokban. A meglévô válto-
zatok többsége székelyföldi, fôleg gyergyói,20 néhány bukovinai.21 A székelyföldi-
ek közül a Kodály által 1910- ben gyûjtött és közreadott Most csináltattam egy ös-
venyt szövegûn kívül további három változat Bartók 1907- es Csík megyei gyûjtésé-
bôl való.22 (Ezek egyikét lásd a Járdányi Pál feljegyzéseit is tartalmazó 4. kottán.)

Több 19. századi adat bôvíti a sort. A dallam Kintsem ne nevezz álnoknak szö-
vegkezdettel megtalálható az erdélyi Szalontai Madass Sándor Kótás Dallos Könyv
címû kéziratos gyûjteményében,23 valamint többek között Bartay András, Színi
Károly24 és Bartalus István25 kiadványaiban is. Bartók az utóbbiból készített má-
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3. kotta

19 Típusszáma az MTA Zenetudományi Intézet Népzenei Osztályán: 2011- 55/0.
20 Kodály és Bartók gyûjtésein kívül ilyen egy Gyergyóditróból Budajenôre települt személy által elô-

adott vokális változata: MTA ZTI Népzenei Osztály AP 4427c), gyûjtô: Domokos Pál Péter, 1962.
21 Kakasd/Andrásfalva AP 3394/d és Hertelendyfalva (Torontál m., KR 18.781), mindkettô Kiss Lajos

gyûjtése.
22 Mikor kicsi lëjány voltam, Csíkjenôfalva (Csík m., KR 18.813); Tul a vizen Tótországban, Gyergyótekerô-

patak (Csík m., BR 05599. Bartók ugyane támlapra feljegyezett egy gyergyókilyénfalvi változatot is).
23 No 33. Az Erdélyi Múzeum Kézirattárából Szabolcsi Bence által a két világháború között lemásolt,

Rácz Ilona tisztázatában meglévô támlapon (KR 18. 815) Kodály kiegészítései láthatók. A támlap te-
tején: „=svájci dal”, valamint tempójelzésként „Vivace Ungarese.”

24 „Bíró Sári udvara”. In: Színi Károly: A magyar nép dalai és dallamai. Pest, 1865, 17. sz.
25 Bartalus István: Magyar népdalok. Egyetemes gyûjtemény I. Budapest, 1873., 128. sz. Szövege szintén „Bí-

ró Sári udvara”: Bartalus jelezte, hogy Almási Sámuel (nála helytelenül Sándor) kéziratos gyûjtemé-
nyébôl írta ki a dallamot. Színi ugyanazt a gyûjteményt használta, de ô nem nevezte meg a forrást.
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26 BR 12.109.
27 BR 12.108.
28 Ld. Deutsche Volkslieder mit ihren melodien. Balladen…. 1992, 4. kotta.
29 Ld. in Les chansons populaires recueillies dans le Suisse Romande II. Les Fêtes de l’année. Publiè par Edgar

Piquet. Lausanne, 1930, 55. kotta.

5. kotta

solat támlapján utalt Színi változatára, valamint jelezte, hogy a népdal azonos a
típusrendjében három soros formában meglévôvel.26 Az utóbbi Molnár Antal
1911- es gyergyótekerôpataki gyûjtésének egyik darabja27 (5. kotta). A német folk-
lór is többféle formában ôrizte meg a népdalt. Közülük való az alábbi változat28

(6. kotta). Rokon dallamtípust pedig a svájci francia népzene is megôrzött.29



Véletlen- e, hogy Beethoven éppen az adott svájci népdalt választotta ki feldol-
gozásra a gyûjteménybôl? Aligha. Tudjuk, hogy egy ízben „Volkslieder Jagd”- ról
nyilatkozott, amelyrôl úgy vélte, „ist besser als eine Menschen- Jagd”30 – vagyis
nemcsak véletlenszerûen elébe kerülô népdalokat dolgozott föl, hanem kutako-
dott utánuk. Reichardt 1781- es kiadványa a segítségére lehetett, mert a szerzô a
népdalról értekezve ezt írta: „Nur solche Melodien, wie das Schweizerlied ’Es
hätt’ e’ Buur e’ Töchterli’, nur solche sind wahre ursprüngliche Volksmelodien,
und die regen und rühren auch gleich die ganze fühlende Welt…”31

E ponton kínálkozik az összehasonlítás Beethoven F- dúr variációinak felépíté-
sével. A szöveg ismeretében nem is meglepô, hogy a téma exponálását követôen
hat változat következik, vagyis összesen hétszer szólal meg a dallam. Annyiszor,
mint ahány versszak van. A zene önmagában is teljes egész, de a variációsorozat-
ból lényegében visszafejthetô a történet, s különösen az lehetett a kortársaknak.
Világosak a katonazenei utalások (induló jellegû részletek például a 4. variáció-
ban, terc- , szextmenetek például az 5. variáció utolsó két ütemében), valamint Ba-
beli, illetve a két fiatal megnyugvásának érzékeltetése a Codában. A szövegkövetô
feldolgozásban így az sem véletlen, hogy a mûfajban hagyományos minore- sza-
kasz a 3. variáció, vagyis a 4. versszak, mely nem más, mint Dursli panasza.

Reichard népdalkiadása és Beethoven feldolgozásának megjelenése közt újabb
svájci dalok kerültek kiadásra, más versekkel és dallamokkal. Az egyik ilyen H. H.
Fischer Die Mordnacht. Ein Schweitzerlied c. darabja 1785- bôl. A szerzô a dal címé-
ben hangsúlyozta ugyan, hogy a népdal svájci, de ennek csak annyi az alapja, hogy
Zürichben, hamvazószerdán énekelt egyházi énekként jegyezte föl és tette köz-
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30 W. Wiorát és K. Dorfmüllert idézi Salmen: „Airs autrichiens …” 1997, 369.
31 Ld. Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien. Balladen…. 1992, 30.



zé.32 Ez az egyházi népének ugyanis szövegtartalmát és dallamát tekintve Európa-
szerte ismert húsvéti ének. Ez a cím is utal arra a folyamatra, mely a Schweizerliedek
divatját hozta. Alighanem Beethoven F- dúr variációi, illetve a mû alcíme is minta
lett, mert a nyomában egyre- másra újabb Schweizerliedeket (költeményt, vala-
mint dalt) írtak, illetve zenésítettek meg ilyen címû verseket. Nem kisebb szemé-
lyiségek is tollat fogtak, mint Goethe és Schiller. Schiller 1803–1804- ben már nem
is csupán egy svájci „dalt” (verset) írt, hanem egy teljes történetet a szabadság
szimbólumaként. Drámája színpadi kellékei közül az Alphorn, a Juhzer és a ko-
lompok sem hiányoznak. Ehhez majd Rossini megzenésítése kapcsolódik, míg
Achim von Arnimnak (1781–1831), a német romantika képviselôjének Schweitzer-
lied- jét többen is megzenésítik. Találunk Schweizerlied címû verset az Arnim és
Brentano által 1808- ban kiadott Des Knaben Wundernhornban is. 1823- ban az ifjú
Mendelssohn No. 11- es F- dúr vonósszimfóniája 3., Scherzo Comodo tételét neve-
zi meg Schweizerliedként. J. W. Goethe svájci német dialektusban írt, s ezért iro-
dalmi kuriozitásnak számító, 1827- ben kiadott Schweizerlied c. költeményét (Uf
im Bergli bin i gsässe ha do Vögli zugeschaut… stb. = Auf dem Berglein bin ich
gesessen und hab den Vögeln zugeschaut… stb.) elôbb Karl Blum (1786-1844, a
berlini Hofoper énekese, rendezôje, zeneszerzôje), 1817 májusában pedig Franz
Schubert zenésítette meg (Schweitzerlied, D 559).33 Blum dalának kezdete (Alp-
horn- motívumok)34 meglepôen egyezik Schubert dallamindításával.

Összegzés: a 18. században az Alpok szépségeinek és a természettel összhang-
ban élô lakóinak felfedezésével hamar kialakult a Svájcon kívül Schweizerliedként
megnevezett irodalmi és zenei népdal- mûfaj. A szöveggel 1778- ban, dallammal
elôször 1781- ben megjelent, mai értelemben vett népdal a dallam és a téma szem-
pontjából egyaránt új volt a német nyelvû népek zenéjében. „Ursprünglich” volta
beleillett a kor népdalról alkotott elképzelésébe, tartalma pedig kielégítette a
„ganze fühlende Welt” romantika iránti vonzódását. A Reichardt által publikált,
de Herder által is nyilvánvalóan ugyanabban a formában ismert népdalt elôször
Beethoven dolgozta fel. Kompozíciója kétféleképpen hatott. Egyrészt mûvének cí-
mével, mely mint zsánerkép már a 19. században és azóta szinte napjainkig továb-
bi Schweizerlied- feldolgozások elindítója lett. Másrészt az általa feldolgozott dal-
lam is széles körben ismertté vált, olyannyira, hogy a mai svájci közvélemény szá-
mára e népdal testesíti meg a Schweizerliedet. Ami a magyar népdalváltozatokat
illeti, megállapítható, hogy a svájci népdalnak csak a dallama terjedt el, s kizárólag
a székelyek körében, elsôsorban a gyergyói medence területén vált ismertté. En-
nek alapján feltételezhetô, hogy Gyergyóból származtak el azok a székelyek is,
akik Bukovinába, illetve onnan az Al- Duna melletti falvakba telepedve, különbözô
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32 Kiadva in Schweitzersches Museum. Zürich, 1783-1790., 2. Jg., 3. Qu., 1785, 1053-1054.
33 Ld. Neue Ausgabe sämtlicher Werke, hrsg. von der Internationalen Schubert- Gesellschaft. Serie IV.:

Lieder, Band 11, vorgelegt von W. Dürr,  Kassel, Basel…: Bärenreiter-Verlag, 1999.
34 Für 2 Sopran eine Tenor und Baßstimme (RISMA/II., V – C 2004.), 455009388. Ld. Freies Deutsches

Hochstift, Frankfurter Goethe- Museum, Katalog der Musikhandschriften: www.goethehaus.frankfurt.
.de/sammlungen/handschriften.



versekkel ôrizték meg a dallamot. A 18. századi német betelepítések Magyaror-
szágra (illetve általában a német tartományoktól keletre fekvô országokba) 1712-
tôl több hullámban egészen 1815- ig tartottak, s az új telepesek kezdetben arány-
lag szoros kapcsolatot tartottak az anyaországgal, illetve szülôföldjükkel.35 A szé-
kelyek a dallamot közvetlenül megtanulhatták a német anyanyelvû lakosoktól, de
természetesen lehetett a terjedésnek más útja is. Ha az elterjedést pontosan nem
is tudjuk kinyomozni, a népdal német eredetét illetôen alátámaszthatjuk Kodály
megállapítását. Megjegyzendô azonban, hogy nem az Erdélyben több évszázada
élô szászok, hanem a 18. században, illetve a 18-19. század fordulóján különbözô
helyekrôl és népcsoportokból Gyergyóba bevándorolt németek lehettek a dallam
elterjesztôi, akik divatos, új dalként hozhatták magukkal szülôföldjükrôl.

235TARI LUJZA: Schweizerlied

35 Helmut Protze: „Zur Erforschung deutscher Sprachinseln in Südost- und Osteuropa. Siedlung,
Sprache, Geschichte und Wechselwirkungen”. In: Gerhard Grimm–Krista Zach (hrsg.): Die Deutschen
in Ostmittel- und Südosteuropa. München: Verlag Südostdeutsches Kulturwerk, 1995, 54- 84.; Friedrich
Gottas: „Die Deutschen in Südosteuropa. Von den Ansiedlungen im Mittelalter und im 18. Jahr-
hundert zur Rückbewegung im 20. Jahrhundert”. In: Gerhard Grimm–Krista Zach (hrsg.): Die Deu-
tschen in Ostmittel- und Südosteuropa, München: Verlag Südostdeutsches Kulturwerk, 1995, 13- 30.
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SCHWEIZERLIED

This study focuses on a special literary and musical genre, the folksong verse
known as the „Schweizerlied”, from its first appearance at the end of the 18th
century to the similarly- titled songs of Franz Schubert. J. G. Herder published in
1778 the text of a Swiss folksong (a ballad) under the title Ein Schweizerliedchen.
Herder wrote enthusiastically about the melody of the poem, which was first
published with melody by J. F. Reichardt in 1781, and again in 1782.

This folksong is the basis of Beethoven’s op. 34 piano variations in F major,
„6 leichte Variationen über ein Schweitzerlied” (WoO 64, 1798). The seven move-
ments of Beethoven’s piece correspond to the seven stanzas of the poem, and the
music precisely follows the story of the ballad. Zoltán Kodály, in his study en-
titled A magyar népzene (1937), drew attention to the fact that the basic melody of
Beethoven’s piano piece is identical with a Hungarian folk tune. Kodály estab-
lished that the Hungarian folksong’s melody was probably of German origin. The
author of the present study emphasizes that following Herder, in literature
Goethe, Schiller, A. von Arnim and others created a fashion for poems of the
Schweizerlied type, while Beethoven’s piece served as a model for Schweizerlied-
titled musical arrangements and the composition of new Swiss „folksongs”. This
type of composition in itself became important to the Swiss people, for whom it
is now undoubtedly their representative folksong.

The study reveals that in fact Swiss folksong melody became assimilated into
Hungarian folk music, with various texts. In the music of the German- speaking
peoples, at the end of the 18th century the folksong, from the point of view of
both its melodic structure (AA5BAv) and its subject- matter, was a novelty. The
melody of the song may have been introduced to Gyergyó basin (after 1918,
Romania) at the turn of the 18th-19th century by German immigrants from dif-
ferent places and ethnic groups, who brought it with them as a new song from
their homeland; but of course it may also have spread by some other route.
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