
ta nyomtatott kíadványaínkban, majd minden ilyen negyedet a hangszerkíséretben
külön harmóniával is megterhelt, ólomlábakat . rakva így a dallamra. (Pedig ha
már mindenképpen kísérni akarunk, e dallamokhoz is legfeljebb egy-egy támasztó
akkord volna stílusos, mint a gregorián dallamok esetében.)

3. A hagyományos előadásmód jellegzetes ismertetőjele továbbá, hogy "a dal
lam élő előadásban díszítő hangokkal bővült"." E díszítő hangok a dallam egy-egy
fő hangjához kapcsolódva, annak szetagjával k.iejtve, de annál kisebb intenzitással
és kisebb hangjegyértékben hangzanak fel, s szerepük valóban az, hogy a dallam
vázat ékesebbé, virágzóbbá tegyék. A XVIII. század végéig az európal műzenében

is elevenen élt ez a gyakorlat, s a XVI-XVIII. század elmélet-írói közül többen
is megpróbálták írásba foglalni e gyakorlatból ismert ékesítéseket. Ha ezeket az
elméleti írásokat összevetjük a magyar népénekes gyakorlattal, meglepve tapasz
talhatjuk, mannyíre azonos díszítés-formákat találunk a XVI-XVIII. századi euró
pai, s a mai magyar népi előadásmódban. E díszítés-formulák itt is, ott is két
alap-törekvésre vezethetők vissza: 1. a dallamban levő ugrásokat kitölteni átmenő

hangokkal ; 2. a lépcsőzetesen haladó dallamot megtörni beugró és elugró váltóhan
gokkal, Ezek a dallam eredeti vonalával ellentétes törekvésű díszítőhangok tehát
állandó mozgásban, hullámzásban, s egyben kiegyensúlyozódásban tartják a dalla
mot. E gyakorlatról azonban a nyomtatott énekeskönyvek általában mit sem tudnak.

Mí következik míndebből? Ne gondoljuk, hogy az énektanítás legtökéletesebb
módja jelenleg a nyomtatott gyűjtemények alapján történik, s hogy az, aki ezek
ből felkészült, most már az írástudók gőgjével nézhet az egyszerű, "tanulatlan"
népre. Ehelyett: azokban a községekben. ahol még él az énekes szájhagyomány
- és sokkal több helyen él, mínt gondolnánk -, a zenei "írástudók" hallgassák
figyelemmel az "énekes asszonyok" míse, litánia, rózsafűzér előtti és utáni, vagy
halottvirrasztáskor szokásos énekeit, olyan alkalmakkor tehát, amikor csak ők

maguk, kántor nélkül énekelnek.
E megfigyelések alapján próbálják ezt az éneklési stílust mírrél jobban elsajá

títani. Mégis: e dallamok tovább-tanítását lehetőleg ne ők maguk végezzek; vállal
ják ehelyett inkább a híd, az összekötő kapocs szerepét a hagyományt még őrző

egyének és az újabb nemzedék között. Teremtsenek lehetőséget, hogy a jó énekes
asszonyok taníthassák az énekeket a gyermekeknek s a templomi gyülekezet né
pének; az "írástudók" szerepe szorítkczzék e találkozások megszervezésére, a fe
gyelmezett légkör biztosítására, s a megfelelő kezdőhang megadására (oktáv-töré
sek elkerülése végett).

Ahol már nincsenek hagyományos módon éneklő asszonyok, ott legalább hang
felvételekről kellene megismerni, elsajátítani és elsajátíttatni a hagyományos ének
lési stílust. Mai technikai lehetőségeink mellett ez egyáltalán nem megvalósít
hatátlan.

Akár így, akár úgy, de tennünk kell egy lépést ez irányba, ha nem akarunk
öncsonkitó módon tudatosan hozzájárulni népének-kincsünk elszegényítéséhez.

Jegyzetek: 1. A népi terminológia értelmében az "ének" rníndín vallásos tárgyú. ún.
"szent-éneket" jelent; ha nem erről van szó, népünk a "dal" vagy "nóta" kifejezéseket hasz
nálja. Ugyanígy: "énekes asszony" az, aid e szent énekekből sokat és jól tud, s így előénekes

szcrepet tölthet be. 2. Ez az előadás 1933. márc. 23-án hangzott el a Magyar Néprajzi Társa
ság közgyüíésén, majd megjelent az Ethnographia-Népélet 1933. XLIV. 1-2. számában (4-15.
o.) , ill. külön tanulmányként a Kodály Zoltán által szerkesztett Magyar Zenei Dolgozatok 10. szá
maként, Bp., 1933. Üjabb kiadásban megtalálható a "Visszatekintés" c. gyűjtemény II. kö
tctében, 225-234. o. 3-7. Visszatekintés. összegyűjtött beszédek, nyilatkozatok. Sajtó alá ren
dezte és bibliográfiai jegyzetekkel ellátta: Bónis Ferenc. Zeneműkiadó Vállalat, Bp. 1964. II.
229. old. - 231. old.
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Gyöngéden erős kezével
nyúlt hóna alá. melve
tartotta a szárnyas angyal
ernyedt tetemét a holtnak.

Roncsolt sebe most megindult,
láttam hüledezve. Vére
öt ágra szakadt sugárban
szállt sárig-arany kehelybe.
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