
akarjuk, hogy ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem
virágos kerteken" (II. 468). Egy pillanatra sem gondolt kornpromísszumra, arra,
hogy a népre való ráhatás kedvéért bármit is Iöláldozzon a felismert értékekből.

Nem a kultúrát akarta a néphez közel vinni, hanem a népet a kultúrához. Mind
ehhez hozzáadta szakmai tudásának bőségét, s ez tette lehetövé, hogy a legelvon
tabb, legigényesebb eszmények felé is utat tudjon kővezní a legkisebbek számára.
Csak közvetíteni akart, azzal a szerénységgel, mely a Iegnagyobbaké :

"Egy kiránduláson Dömösön, amikor a dobogókői hegyipatak úgy megdagadt,
hegy elsodorta a hidat, az átkelni akarók egy öreg parasztot kértek meg arra,
hogy egy deszkát tartson a vízben a vállán addig, amíg átmennek rajta. így ér
zem én is, hogy belementem a patakba deszkát tartani, miután a híd leszakadt,
és rám bízták, hogy tartsam. Kicsit soká tart, amíg mind átmennek rajta, - de
hát éppen én álltam ottan" (II. 496).

RAJECZKY BENJAMIl\

Iíodály és a magyar népzenetudomány
Sokan mondták rá: népdalt gyűjt, mert nincs mondanivalója. Egy idős jóaka

rója azon zsörtölődött: aki maga is tud komponální, mínek járkál falun olyan da
lok után, amiket mínden cseléd tud. A nem jóakarók közül többen úgy tudták,
hogy román és szlovák dallamokat csempész a magyar zenébe. Igen sokan pedig
egyszerűen haragudtak rá, mert nem állhatták a népdalt.

Húsz esztendei gyűjtőmunka után, még a Psalmus diadali éveiben is, színte
'könyörögve kellett ismételgetnie az érte1Jl.en értelmiségnek : higgyék el, hogy a ma
gyar népdal klasszikus zene. A legrosszabbkor, mert maga a parasztság is épp ak
kor forditott hátat első nagy hullámban önmaga művészetének. Az értelmiségnek
pedig egy vesztett háború és sok mindenről való kényszerű lemondás után nyil
ván nehezére esett otthagyni azt a népies rnűdalt, mely akkor, mínt a szabadság
harc utáni időben is, a búfelejtő kétes szerepét játszotta cigányostól.

Az említett ellenfeleknek volt valami igazuk: Kodály dallamokat keresett,
-szűksége volt rájuk, de nem azért, mert nem volt mondanivalója. Idegennek érez
te a tanult nyelvet, olyat keresett, amin megszólalhat, Később is többször errile
.gette Schubert bámulatos dallambőségét; egy-egy dalából futotta két-három vál
tozatra is, mert mögötte és benne volt a romantikával találkozó német népdal ára
dása; gátlástalanul szólhatott övéihez közös nyelvükön. De mihez kezdhetett a szá
zadfordulón egy fiatal magyar muzsíkus akár a német fogantatású késő-romantí

kával, akár a zsákutcába futott verbunkoszenével ? Az elsőből világosan mutatta a
kiutat nyugaton Debussy, keleten Muszorgszkij ; ám mind a kettő bátran használ
hatta saját zenei anyanyelvét, ami ismert volt és gazdag. Nyomukban a spanyol De
Falla éppen a század elején meg is szólaltatta a népdalra alapozott modern nem
zeti zenét: tehette, mert mestere volt a nagy népdaltudós és modern népi zene
művészetet tervező Pedreü, De nálunk a verbunkossal összeházasodott ál-népdal
egyenesen népnyelvi igénnyel lépett fel, és már azon volt, hogy többszáz éves
családfát rajzoltat magának. A millermiurní polgárság társadalma büszkén vallot
ta magáénak ezt a nyelvet, nem feledkezve meg a haladó demokratizmusról sem:
kevert hozzá liedertafelt, szomszédi idiómát és nemzetközi operettet. Mint a szá
raz szájjal anyatej után tátogó csecsemő, úgy kereshette az újdonsült zeneszerző

önnön anyanyelvét ebben a hangzavarban.
Kodályt kézenfogva vezette a Gondviselés zenei anyanyelvéhez. A galántai is

kolásgyerekek, a Bicinia Hungarica előszavában oly melegen emlegetett "mezít
lábas pajtásai" adták a falusi népdalt a szülőí ház klasszikus zenéjéhez; gimnazista
korának iskolai és székesegyházi zeneéletét a fiúk délutáni dalolásaí egészítették
ki a felvidéki nóták hangjával. Tizenhárom éves korában két hetet töltött Pesten
a millenniumi kiállítás alkalmával. Ezt írja: .Legnagvobb benyomásom a kiállí
tási falu volt. Egy sor ház, különböző vidékek népviseletébe öltözött alakokkal,
teljes felszereléssel. Jártam én azelőtt is falun, de a mi vidékünkön olyan gyönyö-

·448



rű népviselet. hímzés, fazekasáru nem volt látható... Egyik házban egy falitábla
vonta magára figyelmemet. Fehér László balladája volt, vagy egy tucat különféle
dallammal, gyűjtötte Vikár Béla. Ott olvastam ezt a nevet először ... Hat-hét év
múlva, mikor disszertáció-témán kezdtem gondolkodni s a magyar népdalok mín
den megjelent gyűjteményet már átnéztem. eszembe jutotit az a tábla, és fölkeres
tem Vikár Bélát 1903 őszén... Mikor jelentkeztem nála, mínt kezdő diák, kinek
munkájához szüksóges megismerni az ő gyűjternényét, kissé bizalmatlanul foga
dott. Azt hit:te, új elméletet akarok gyártani a magyar zenéről, ami akkoriban di
vatozott. Megnyugtattam, nem elmélelttel foglalkozom, zeneszerzőnek készülök, eh
hez is, de tudományos céllal is, tüzetesen meg akarom ismerni a népdal élő for
máját, mert amit a kiadványokban találtam, nem elégít ki, s magam is gyűjteni

szándékozom. Lassan fölengedett. eljött velem a múzeum kis udvari szobájába,
ott voltak felraktározva a hengerel, s egy rossz kis zongora alig hogy elfért ...
Megmutatta a fonográf kezelését, majd magamra hagyott. Abban a kis sötét ud
vari szobában sok boldog órát töltöttem. Felváltva játszottam a fonográfori a nép
dalokat és zongorán a hatásuk alatt készülő szerzeményeírnet ... "

Csodálatosan egyenes út ez az új nyelvhez, ami végre a régi, az igazi volt.
Kitetszik az elbeszélésből, hogy a fiatal szerző már önképzőkörí éveiben nyomozta,
és hogy addigi népzenei benyomásai mennyíre segítették a Bartalus-, Límbay-,
Sziní-féle és régebbi kiadványok kríeíkájában.

Vikár Béla gyűjtőmunkájának jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Az
Edison-féle fonográffal való gyűjtést, melyet az amerikai Fewkés 1889-ben kezde
ményezett, Vikár az elsők között próbábta ki Európában. Ha Kodály és Bartók
előbb vagy utóbb alkalmazza is a módszert - ami akkor már a levegőben volt -,
a Kalevala fordítója volt az első népköltés-gyűjtő, aki zenei képzettség híján is
megérezte a szöveg és dallam lényeges összetartozását, még idejében felvett olyan
példányokat, amelyek Kodályélc idejére már kihaltak, nem utolsósorban pedig ösz
tönzője volt Sebestyén Gyula felbecsülhetetlen értékű regősének-gyűjtésének

(1897-1902).
Alighogy elkészült a disszertációja (A magyar néRdal stroia-szerkezete), Kodály

teljes erővel a gyűjtésre vetette magát. 1905 vakációjában Szeged környékén, majd
Nagyszombatból Galántán és környékén tapasztalgatta annak technikáját, hogy az
tán augusztusbim tervszerűen fésüljön át egy egész területet. A 150 dallamnyi má
tyusföldi gyűjtés néhány számát még abban az évben az Ethnog7'aphiában is köz
zétette; ez volt első irodalmi szereplése, egyben Bartókkal való együttműködésének

kezdete is: e cíkk olvastán kezdett el érdeklődni a gyűjtés módja iránt. Kodály
megismertette őt Vikárral; a felvételek meghallgatása után most már a két jó
parát együtt szövögethette a médszeres gyűjtőterveket.

Szövetségük megpecsételése a Magyar Népdalok című húsz daíllamot közlő ki
advány (1906, egyben tiszteletadás Vikárnak is, az általa gyűjtött dallamok feldol
gozásával). Ennek előszava két fígyelemre méltó szakaszt mutat, Az egyik a nép
dalkiadás médjával kapcsolatban Uman Krohn finn kutató szótárszerű elrendezé
sét említí : nyilván annak jele, hogy anagy népdalkiadás terve már ekkor fel
merült és valószínűleg hatással volt a gyűjtésterületek kijelmésére is. A másikat
érdemes idézni: "Találnának bár népünk lelkének ezek a sokszor őseredeti megnyi
latkozásai fele annyi szeretetre, mint amennyit érdemelnek. Eltart még soká, míg
elfoglalják az őket megillető helyet házi és nyilvános zeneéletünkben. A magyar
társadalom 'túlnyomó része még nem elég magyar, már nem elég naiv és még
nem elég művelt arra, hogy ezek a dalok közelebb férkőzzenek a szívéhez. A ma
gyar népdal a hangversenyteremben ! - különösen hangzik ma még. Hogy egysorba
kerüljön a világirodalom remekeivel és a külföldi népdallal. De megjön az ideje
ennek is. Mikor ... nemcsak a ritkaságole néhány kedvelője tudja majd, hogy más
féle .magyar népdal' is van a világon, mint a ,Ritka búza' és az ,Ityóka-pityóka'''.
íme már a húszas évek Kodályának hangja, azé a zeneszerzőé, aki nem húzódik el
boldogan avval, amit megtalált. hanem művészí hivatását annak minden ragyogó
értékével a nép szolgálatába állítja. Akkor is, ha az még nem érti.

Tehát az új zenei nyelv, a tudományos feldolgozás és a társadalomnevelés hár
mas igénye hajtotta Kodályt már az elindulás évében, alighogy a gyűjtesbe bele
fogott. 1906-ban már fonográffal indult a Zoborvidékre, majd Nógrádba és He
vesbe, míg Bartók délkeleten, Békésben gyűjtött. Jellemző a munka tempóiára.
hogy berlini és párizsi útjáról (1906-1907) úgyszólván pihenő nélkül sietett NyIt
ra, Bars, Hont, Nógrád, Gömör megyeí gyűjtésre, máelőtt zeneakadémiai tanári
székét elfoglalta volna. Nagy ferrfedezés izgalmas légkörében kezdték meg a tan-
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évet: Kodály felvidéki és Bartók erdélyi, valamint dunántúli gyűjtésedből "egy-·
szeriben világos lett", hogy népzenénkre alapvető jelentőségű félhang nélküli pen
tatónia nemcsak a legrégibb rétegek hangrendszerének. hanem a nép mai hallá
sának is jellemzője. Bár a Néprajzi Múzeum kiküldetéseiről, főleg nagyobb távol
ságokra, Kodály (anyagilag jobb helyzetben lévén) barátja javára többnyire le
mondott, a feladatok főleg Bartók román és szlovák gyűjtőrnunkája miatt annyira
tornyosodtak, hogy 1910-től Kodály is Erdélybe rnent az ottani kimeríthetetlen pen
taton dallamanyag gyűjtésére.

A Kisfaludy Társaságnak 1913-oo.n benyújtott Egyetemes Népdalgyűjtemény

tervezet a bizonyság rá, hogy ezek az évek nem csupán a dallamok százainak és
ezreinek halmozásával teltek. Az anyaggal együtt erősödött a rendszer elgondolása
és egy nagy cél: "egy monumentális, magyar Corpus Musicae Popu'larís" mind
reálisabb megközelítése. Hat, ezer-ezer dallamot tartalmazó kötetre tervezték a
nagy művet. Sürgősen szükségesnek tartották a kiadást, "hogy végre közkézen fo
rogjon népdalaink nagy tömege hű és pontos leírásban, hogy segítsen eloszlatni
azt a fogalomzavart és fejetlenséget, amely a népzene kérdései körül mindenütt
ott kísért, s amelynek legfőbb oka, hogy igazi, hasznavehető dallamgyűjteményünk

ez ideig nincs." Ez "a külföldnek is módot adna az igazi magyar népzene meg
ísmerésére."

A nagyszabású terv egyelőre terv maradt. A Társaság nem mutatott érdek
lődést, a további gyűjtömunkat pedig - ebbe a kölcsönhatások kimutatására bele
tartozott volna a nemzetiségek zenéje is - megáll ította a háború. Csupán egy sor
katonanóta hozott új színt a gyűjtemény új stílusú anyagába. meg egy addig is
meretlen műfaj feltárására adott szomorú alkalmat a frontról érkező sok gyászhír:
az alig megközelíthető siratót is fonográfba énekelték az asszonyok a közös bánat
hatása alatt. Szendrey Zsigmond is még idejében kérte fel Kodályt (1916). hogy a
Magyar Népieisitési Gyűjtemény nagyszalontai kötetéhez a dallamokat gyűjtse össze.

A háború után a kutatóterület kényszerű összehúzódására Kodály intenzív el
méleti és belső gyűjtőmunkával válaszolt. A harmincas évek közepéig az új hatá
rokon belül úgyszólván minden vidéken megfordult. Ahová személyesen nem ju
tott el, ott a húszas évek közepetől mindinkább sokasodó - és természetesen a nép
dal fontosságát átérző - tanítványai jelentek meg, folytatni a munkát (új terü
leten is, mirít a Domonkos P. Péter felfedezte moldvaí csángók között Veress Sán
dor és később Jagarnas .Iános). A 150 erdélyi népdal (Erdélyi Magyarság, Bartók
kal, 1923), mínt Bartók A magyar népdala is (1924), kitűnő válogatásával és rendsze
rezésével azt érte el, amire a nagy kiadás nem is lett volna alkalmas: a reformokra
vágyó, főleg a fiatal értelmiséget ragadta magával. A gyermekkarok sorozatos si
kerei után néhány tanítványa (Bárdos, Kerényi, Kertész) a tanárképzős és egy
házi karnagyképzős fiatalok (és nem utolsósorban a cserkészvezetők) aktivitására
támaszkodva, a Magyar Kórus és az Énekszó cimű folyóirat, majd az Éneklő Ifjú
ság mozgalom megindításával a harmincas évek közepére olyan közhangulatot te
remtett Kodály eszmél számára, hogy a mester maga mögött tudhatta az ország
egész fiatalságát. Nyilván a hazai és kűlf'őldi sikerek hatása is volt, hogy a Magyar
Tudományos Akadémia Gombocz Zoltán ösztönzésére 1933-ban elhatározta a nagy
gyűjtemény kiadását és annak munkálataival Kodályt és Bartokot bizta meg. így
a Psalrnusra következő évtized már győzelmet ígért a népzene ügyének.

Jellemző Kodályra, hogy az ú]" helyzetet nem a régi eredmények gyors karna
toztatására használta fel. Tudta, hogy nevelési elgondolásait nem valósíthatja meg
máról holnapra; azt is látta, hogyanépzenei anyag tudományos feldolgozásának
problémáit is tisztázni kell. Pedagógiában egyelőre az énekoktatók szervezését
szorgalmazta és továbbképzésükben segített; csak 1940-45 közőtt indította meg az
írások és kiadványok sorát az óvodaí és elemi iskolai képzés népzenei alapon való
útnlakítására. Népzenetudományi írásaiban viszont látszott. hogy jóval nagyobb
távlatokra és főként új kutatónemzedék bevonására gondol és azoknak akar mód
szeres alapozást biztosítani.

Az összehasonlítás és a történelmi kapcsolatok kérdése már a tízes években
felmerült, az ötfokú hangsor és Árgírus nótájának tárgyalásakor. Ez utóbbiban
felejthetetlen bukovinai népzenei élményeiből bizonyította az irodalomtörténészek
nek, hogy a XVI. századi 12-es versek feltételezett cezúrái a korabeli nyomtatvá
nyok egyoldalú értékeléséből eredő, szükségképpen döcögő képződmények, melyek
felett az élő gyakorlat játszva siklik át. Itt már olvashatjuk ezt az eléggé maxima
lista hangzású mondatot is: "... aki verstanulmányozó céllal temetkezik régi íro
dalrnunkba, vigye oda magával míndazt a tanulságot, amit csak az eleven, dalla-·
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mával együttélő népdal megfigyelése nyújthat." Néprajz és zenetörténet című mun
kájában (1933) a zenetörténészektől kívánja meg, hogy follkloristák is legyenek, ha
régi dallamfeljegyzéseinket életre akarják kelteni. Mert ha a nép között fennma
radt régi dallamok "élő hangzásával a fülünkben közelledünk a kéziratokhoz, ... a
ma már nem ismert dallamok valószínű alakját is inkább ki tudjuk következtetni.
Természetesen bele kell vonnunk az összehasonlításba az egész élő és írott hagyo
mány anyagát, az egyházit is ... De nemcsak a kezdetleges kézirat: a legjobb
nyomtatott forrás sem tárja fel a dallamok igazi életét. Tudjuk a népénekből is,
az európai zenetörténetből is, hogy a dallam élő előadásában díszítő hangokkal
bővült. .. a néphagyományban megfigyelhető díszítömődet kell feltételeznünk ré
gibb emlékeink kivitelében is." - Semmi jel sem mutat arra, hogy a Szent vagy,
Uram-gyűjtemény terjesztől gondoltak volna Kodály megállapításainak érvényére.
Ha a harmincas években esetleg hivatkozniok lehetett ilyen irányú gyűjtés hiá
nyára (Volly gyűjtéseire és a Pátria-lemezekre gondolva: azt is nagvon nehezen ,te
hették), úgy ma már csak szándékos figyelembe nem vételről lehet szó.

A tanulmány legfontosabb szakasza főként azoknak a lelkes "népi" irányú
fiataloknak szólt, akik nem is másod-, hanem harmadkézböl : népszerűsítő kiad
ványokból akarták a népi kultúrát megismerni, hogy lépést tartsanak adivattaL
De szólt azoknak a szakembereknek is, akiknek ez a kultúra csupán cikk- vagy
könyvtéma, tudományos érvényesülés építőanyaga volt. "Ezt kell a legnagyobb nyo
matékkal hangsúlyoznunk: a zenei néphagyomány tudományos értékű megisme
rése csak a helyszínen megfigyelt élőszóbeli előadás alapján lehetséges ... Csak az
tud elmenni ezeken az írásokon, aki mintegy személyében is részesévé lett az élő

hagyománynak. Ez a helyes szó! Emberileg is részesévé kell válni a hagyománynak
s ezzel egy embercsoport lelki életének."

"Paraszt-ember: az embert hangsúlyozom, nem azt, ami elválaszt tőle, hanem
ami közös vele ... Nem elég autóval átrobogni a falun. Be kell lépni a kapun, kö
rülnézni a házakban: ott is emberek laknak. Sokszor égbekiáltó nyomorúságban
(erről is mi tehetünk) és mégis mennyit tanulhatunk tőlük. Még zenét is. Sőt: a
mí zenenket ... csakis tőlük tanulhatjuk" - írta egy 1927-beli népzenei bemutató
műsorfüzetében. Ebből az emberközeli magatartásból folyt, hogy a népdalgyűjtést

és a lejegyzést a technika szempontjából élesen megkülönböztette. Kelemen kő

míves című tanulmányában (1918, 1926), ahol a ballada 36 strófajának részletes
Iejegyzósén mutatta be a gépi felvétel korszakos előnyeit (és saját ragyogó lejegy
zőkészségét), a bonyolult darabok többszörös felvételét ajánlja, ha a gyűjtőnek

"nincs módja, hogy ott helyben megtanulja és leírja, ami mindig a legbiztosabb".
Más szóval : a zenész a szájhagyományt vegye át lehetőleg szájhagyomány módján,
tanulja meg az éneket hallásból, ahogyan a paraszténekesek tanulják (a javának
ott is elég egyszer hallani egy dallamot, és máris tudja). A dallam ne a gép tulaj
dona legyen, hanem a gyűjtőé. A nem állandó jellegű, főleg az improvizált dalla
mok megragadására (ilyen például a sírató) természetesen ő is a közvetlen gép
használatot ajánlotta.

Összehasonlításban a következő évi tanulmány - Sajátságos dallamezerkezet
a cseremisz népzenében - tette meg a legfontosabb lépést rokonnépeink zenéje
felé, egyelőre avval a lényeges tanulsággal, hogy komoly tudományos igényeket
kielégítő gyűjtömunkára van szükség a rokonnépek között is.

Miközben Bartók az Akadémián az anyag rendezéséhez látott, Kodály a tudo
mányos feldolgozás kérdéseit tisztázta és az addigi összehasonlító eredményekről

számolt; be a Magyarság néprajzában megjelent A magyar népzenében (1937). Az
a három irányú feladat, amit a különlenyomat előszavában a jövendő magyar
népzenekutatás számára kijelölt, egy sok-sok évtizedre szóló, kutatóintézetben meg
valósítható program, majdnem két évtizeddel a Népzenekutató Csoport megalapí
tása előtt. A könyv nagy siker, népzenénk első történeti-összehasonlító áttekin
tése, tele finom analfzissel, meglepő összefüggésekkel, messzetekintéssel.

A műzeneí hatásokat tárgyaló VII. rész első fejezete az egyházi zene és nép
dal kölcsönhatásának adataiból közöl egy jó sort. Az az alaptétel, hogy "a nép
tudatában .világi' és ,istenes', vagy .nóta' és ,ének', ahogy szorosabban nevezik az
egyházi éneket, - szinte olyan vegyesen van jelen, mint régi kéziratos versgyűj

teményeink legtöbbjében", Kodály legrégibb gyűjtőtapasztalatain alapszik. Egyházi
népének-feljegyzéseinek száma több százra rúg: sajnos, kiadványainkban . ez a ha
talmas értékű gyűjtemény nem hagyott nyomot. Pedig a Psalmus, a Te Deum, a
Missa és a Tantumergók mesterének imént idézett mondata erre a területre is
áll: emberileg is részesévé vált ennek a hagyománynak és az énekesasszonyok népe
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lelki életének. Lejegyzéseiben tükröződik az a többszázados hagyományra támasz
kodó előadásmód, ami sok területen ma már kizárólag a templomi énekesek száján
őrzi a valamikor országos, gazdag díszítésű, hajlékony rrtmusú énekstílust. A ma
gyar katolikus egyház szép kötelességének tenne eleget, ha népénekgyűjtésének

kiadásával tisztelné emlékét.
Mint már a tízes években a Három kuldusének forrásában és az Argirus nó

tájában, itt is emlékeztet, hogy szöveg szempontjából az egyházi népének százado
kon át jóformán az egyetlen verses irodalmi hatás volt, ami a népet érte, dallami
szempontból pedig az egyházi népének és a néphagyomány érintkezése magyarázza,
hogy az utóbbiba a nyugat-európai dallamformák egy része bekerült, (E kapcso
latok kimutatása az utóbbi évek folyamán a Régi Magyar Dallamok Tára I. és
Il. kötetében - Csomasz Tóth Kálmán és Papp Géza munkái az Akadémia kiadá
sában - már nyilvánosságot is kapott.)

A magyar népzene masodik kiadásának előszava (1943) szerint 1937 óta a leg
fontosabb népzenekutatásí esemény a Rádió és a Néprajzi Múzeum közös hang
lemez-sorozata volt. Amit a legtökéletesebb lejegyzés sem tudott közvetíteni: az
eredeti hangszínt, tempót és előadási sajátságokat mentette meg az új technika
az utókornak. Kodály Bartókkal és Lajthával együtt irányította a lemezek prog
ramját és felvételeit. Nem tudni, gondolt-e a hanglemez kulcsszerepére a népdah
ún. másodlagos létének biztosításában. Irásaiban és előadásaiban nincs nyoma,
mílyen módszert tartott volna alkalmasnak a népdal életének átvitelére nemcsak
az értelmiség és a munkásság körébe, de a parasztság olyan területeire is, ahon
nan már eltűnt a gyakorlatból. Mintha a pedagógiai felhasználás gondja erre már
nem hagyott volna elég időt és erőt. A Népzenei Könyvtár előszava azt várja, hogy
a népdal-művelés még nagyobb lendületre kap és "még sokkal nagyobb hatással
lesz az egész magyar szellemi életre, mint volt eddig" (1961). A Rádió közvetítései
ről elég tartózkodóan nyilatkozott: "A népdal művészí előadása még a jövő titka,
égyelőre igen kevés énekesünk közelítí meg. Alapja, gyökere csak a híbáitól, fogya
tékosságaitól megtásztított népi éneklés lehet" (1956). A harmincas évek fiatal da
losai valóban máig megőrizték a népzene és az attól ihletett művek szeretetét,
de a fiatalság felvevőkészsége az ötvenes években messziről sem volt a várt mér
tékű. A televízió Röpülj, páva sorozata viszont arra mutat, hogy a hiteles népi elő

adásmód művészí szanten való utánzása a Iegmegbízhatóbb kiindulás egy általános
gyakorlat felé (tehát a hanglemezfelvételeknek el kellene jutniok nunden iskolába
és művelődési körbe). Az iskolai daltanításban ugyanerre halad Dobszay László
módszere, a tudatos variánskezelés.

Ha Bartokot nem ragadja el a halál oly tragikusan időnek előtte, talán Ko
dály életének utolsó negyede s vele a magyar népzenekirtatás háború utáni sorsa
is másképpen alakul. Beleszólt az új technika is: oa magnetofonnal.

Kodály magára maradva, hallatlan energíával fogott neki újjáépítésnek, szer
vezésnek, kiadásnak. Tizenöt év alatt A Magyar Népzene Tára hat testes kötete
(700-1200 oldal) látott napvrlágot: I. Gyermekjátékok (1951, szerk. Kerényi, Járdá
nyi dallamrendjévelj, II. Jeles napok (1953, Kerényi), III. A-B. Lakodalom (1955
56, Kiss L., Lugossy táncleírásaíval), IV. Párosítók (1959, Kerényi, Járdányi dallam
rendjével), V. Siratók (1966, Kiss L., Rajeczky, Járdányi dallarnrendjével). 1953
ban Vargyas példatárával újra kiadta A magyar népzenéjét, 1961-ben a népdal és
műdal terén való tájékozódásra a Népzenei Könyvtár három körtetét (I-II. Járdá
nyi : Magyar népdaltípusok, III. Kerényi: Népies dalok), 1953-ban a Magyar Tudo
mányos Akadémián megszerveete a Népzenekutató Csoportot, gyűjtésre, rendszere
zésre, összehasonlításra, történeté és társadalmi kapcsolatokra kiterjedő feladat
körrel. Megindította a rokonnépek közötti gyűjtést (Vikár László cseremisz-kötete
nemrégen jelent meg) és az UNESCO kérésére zenei tanácsadókat küldött Algirba,
Etiópiába és Mongólíába. Mint a Nemzetközi Népzenei Tanács elnöke, megrendezte
annak budapesti konferenciáját (1964), és erre az alkalomra megjelentette az első

rnikrobarázdás magyar népzenei hanglemezt, rnínt egy sorozat bevezetőjét. Széles
gvújtöhálózatban - felhasználva a magnetofon vonzóerejét - 100 OOO-re növelte
az összegyűjtött dallamok számát. Lemondva saját rendezési módszeréről, Járdányi
elgondolása alapján gondoskodott a nagy kiadvány további (kb. 25) köteteinek
dallamrendjéről. a kültöldí fórumokon pedig állandóan hangoztatta, hogy a nemzet
közi összehasonlító munkához zeneileg rendezett népdalkiadványokra van szükség
(erre szolgál példának a most sajtó alatt lévő, Járdányi által előkészített VI. kötet).

Régi kívánsága teljesült: a külföld is megismerte az igazi magyar népzenét
és megbecsüléssel tekint a magyar népzenekutatásra.
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