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" " ,KODALY ES EGY H A Z I NEPENEKEINK

A cente nárium i év kapcsán nemrég az Országos Magyar Cecíl ia Társulat idézte fel 'Kodály
Zoltánnak azt a jelentős kompozici ós tevékenységét, melyet az egyházze ne területén kilejt ett es
ame lyet olyan műveivel , mint a Te Deum , az Öt Tant um ergo vagy az Orgonamise , a zenei világ
iroda lom is számon fog tartani. Arra is rámutat ott, hogy ez az oe uvre mennyire össze függ a mes
ter mély vallásosságával, a mely intenzitása mellett megőrizte férfia s és magyaros von ásait.

Népénektárunk reformmunkálat ain ak befejezésekor ill ő megköszönni neki az t az alapve
tést, melyre ezek a munkálat ok támas zko dna k, és amely nélkül a reform go ndo latá t sem lehetett
volna felvetni. ,

Harmat Artur - Sik Sándorral 'együtt - 1931-ben je lentette meg a Szent Vagy, Uram énekes
kö nyvet azza l a szándékka l, hogya múlt száza di Zsassko vszky- és az ' e századbeli k ül önb ö z ő

kán tori szerzeményeket a XVII-XVIII. száza di, illetve XIX. század eleji énekeskö nyvek dalla
maival helyette sítve és felfri ssitve az énekeskö nyve t magyar ab b és hagyom á nyosabb j ellegűvé te
gye, s ellássa egységes, modern kísérettel, amely jobban kielégíti az új egyh ázkarnagy- és kántor
generáció fejlettebb igényét. A Cantus Catholici-e , Illyés, Náray, De ák-Szentes dallam ainak
megfejtésével és Bozóky, Kovács Márk énekeinek átvételével bőséges tartalmú énektá r került a
hívek kezébe, az egységes célból egyenletes, Bach-korál szerű ütemekb en, sima dallam von allal ,
kö tött ritmusban. Az előszóban Kod ály Zoltán neve is szerepel, mint aki a szerkesz tés munk ála-
ta it figyelemmel k ísérte , de nem derül ki, miben állt részvétele . .

1933-ban Kodály Néprajz és zenetörténet címmel előadást tartott a Né prajzi Társaság közgyű-

. Tésén. XVI-XVII. századi dallamfeljegyzéseket mut at ott be, csat olva hozzá az élő hagyomány
felvételeit fonográfon. Az összehasonlításból ezt a következtetést vonta le : "A régi hangjegy csak
vázlatát adja a dallamnak. Az él ő előadás teremti meg a kido lgozott képet. " Ebben egyszer a rh
mus idomul finom eltér ésekkel a szöveghez , máskor az előadás feldíszíti a dallam törzsét', néha
viszont "a strófánké nt meg újul ó. a szöveg minél találóbb kifejezését kereső előadás a dall am
tö rzshangjait is kikezd i, megváltoztatja s az alapmelódiát egyre újabb és meglepőbb világítá sban
mutatja be. It t ér el a népének odáig, hogy teljes értékű m ű v é szetnek kell elfoga dni, s rninden
folklorista tanúsíthatja, hogy egy-egy sokverssza kos dal sikerült szabad előadása , még öregem
ber ereje vesztett hangján is, oly magasrendű művészi élményt jelen thet , amilyet rendesen csak a
világvárosok koncerttermeiben szok ás kere sni és találni ." .

Hogy az előadás a régi nyomtatván yok idején is ilyen lehetett, ar ra Kodály a néph agyom ány
hosszú életéből következtetett, látva, hogy nyelvemlékeink tanúsága szerint a magyar nyelv 400
éve alig vál tozott . Miért változott voln a többet a zene? "Ha népünk mai nyelve közel áll a k óde-
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xekéhez, bátran mondhatjuk: zenei nyelve még sokkal közelebb állhat a kódexek korának zenei
nyelvéhez. "

Nincs bizonyítékunk arra, hogy ezeket a gondolatokat az egyházi ének kérdésére is vonatkoz
tatta. De I937-ben A Magyarság Néprajza IV. kötetében írt tanulmányának (A magyar népzene)
Egyházi népének cimű fejezete világosan kimondja, hogy annak tárgyalása szorosan összefügg a
népdaléval : "A magyar nyelvű egyházi népének és a népdal kapcsolatait pusztán szöveg szem
pontjából is érdemes volna vizsgálat alá venni. Hisz századokon át ez volt jóformán az egyetlen
verses irodalmi hatás, ami a népet érte.

A világi lírát szájhagyomány útján is magáévá tehette. Itt azonban könyveket kapott kezébe,
rögzített szövegekkel, melyeket ugyan nagyrészt szintén megtanult könyv nélkül, de a nyomta
tott szöveg is állandóan kezénél volt, attól eltérni nem lehetett. Így hát a variánsképződés a dalla
mokra szorítkozott ... Egy-egy dallam itt is erősen eltérő alakban jelentkezik különböző köny
vekben és a mai élő énekben. A nép száján élő változatok összegyűjtése sok értékes adattal járul
na a variánsképződés törvényeinek megismeréséhez.

A nép tudatában »világi« és »istenes«, vagy »nóta« és »ének«, ahogy szorosabban Revezik az
egyházi éneket ~ szinte oly vegyesen van jelen, mint régi kéziratos versgyűjteményeinklegtöbbje
ben. Míg a művelt osztály vallásos éneke a templomra szorítkozik, a nép életében a templomon
kívül is szerepel. Akárhányszor hallhatunk vasárnap délután a szérűskertben, vagy téli estéken a
házban órák hosszat vallásos éneket egy-egy ájtatos öregasszonytól. Néhol mezei munka közben
is elénekelnek egy-egy éneket.

De nemcsak nálunk: mindenütt sokszorosan összebogozódott az egyházi népének a világival.
Dallama akárhányszor világi eredetű ... "

Kodály szavaiból kitetszik, hogy gyűjtőútjai során szoros érintkezésbe került a népének gya
korlatával is, ugyanakkor irodalomtörténeti felkészültsége a történeti feljegyzések párhuzamait
idézhette a szóba jövő szövegekhez és dallamokhoz. Már első publikált tanulmányában, mely az
Ethnographia hasábjain jelent meg (Mátyusföldi gyűjtés, 1905), negyedik példaként egy nem
templomi, de vallásos hangvételű dallamot hoz (Csillagoknak teremtője.. tulajdonképpen lassú
tempójú duda-daIlam); I909-ben ugyanott egy ráolvasó imádságot közöl, a szertartás leírásával.
A hitetlen férj címü cikkében (1915) dallam-összehasonlításaiban éppen úgy hivatkozik Illyés
Soltári Énekek-jére (1693), mint a református énekeskönyvek dallamaira. Ugyanabban az évben
Három koldusénekforrása cimű hozzászólásában saját kászonimpéri (1912) és bukovinai (1914)
gyűjtését említhette egy dallamelemzéssel kapcsolatban. Írása végén azt a tanulságot vonta le,
hogy "a népdal kutatója nem lehet el a világi és egyházi ponyva, meg régi verses irodalmunk ala
pos ismerete nélkül". 1916-ban Régi karácsonyi énekek címü közleményében a XIX. századi
menyhei (Nyitra 01.) éjféli misék vidám hangulatát írja le három kéziratos füzet alapján (a
XVIII. században nálunk is ismert "pásztormisék" egyik változata). Ugyanabban az évben
Nagyszalontán gyűjtött; a kiadott dallamok kőzött egy betlehemes sorozat és a Mostan kinyilt
egy szép rózsavirág szerepel.

Az Egyházi népének fejezetnek szenzációja az összehasonlító történeti szakasz volt: ebben az
Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste közismert dallamunk teljes rokonságát felvonultatta a
Kájoni-kódex táncdallamától a Rákóczi-nóta variánsáig; versenyzett vele a Cur mundus militat
~ Mint bizik a világ ő álnokságában összevetése a Harc ember élete és a Jaj, mely hamar múlik e vi
lág öröme halottas énekekkel és a Biró Szép Anna balladával. Itt tűnt ki, mekkora dallamanyag
halmozódott fel emlékezetében, és hogy benne minden dallam analizálva, rendszerezve várt
felhasználásra.

Kimondottan egyházi énekgyűjtést nem végzett, de amivel gyűjtőútjain találkozott, azt szive
sen hasznosította. Számadatot majd csak gyűjtőfüzeteinek feldolgozása után mondhatunk ; az
akadémiai gyűjteményben felvidéki, csíki és bukovinai útjairól találunk több felvételt (1912,
1914), jellemző módon egy sor olyan adatot, mely a XVI-XVII. századi réteghez tartozik: An
gyaloknak királyné asszonya, Mit bizik a világ ő álnokságában. Serkenj lelkem mély álmodból,
Sok rendbéli próbák vannak, Ó melyfélelem és rettegéssel, A tenger fövenye ki sok, Lehullott a Jé
zus vére, Ó. búlátott , sok k int vallott (A dúsgazdag siralma) , Szép violácska, Bizonytalan voltát, tm
látod, a halál mindeneket lekaszál stb., úgyszintén a betlehemeseket a Csordapásztorokkal. vagy
az olyan szokásdallamokat, mint a Jelenti magát Jézus. Kettőt mutatunk be közülük : az egyik a
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XVI. századi Angyaloknak nagyságos asszonya erdélyi dallama (melyet különben az énekesköny
vek a Felvitetett magas mennyországba számára használnak). Két strófájának díszítésben és tem
póban való finom eltéréseit Kodály lejegyzése kitűnően visszaadja. A másik a Szép violácska az ő

kézírásában. A Cantus Catholici (1651) német eredetű, sima hármas ütemű Jesu Salvator-ját az
erdélyi énekesek érzelmes, részleteiben finom díszekkel' kimunkált, magyar darabbá formálták.

Figyelemreméltó, 'ro... r...~a.to

~~Ft~II~~~:;t~:~::~ ut_l_~~ff _
szabad ritmusú, parlan- ~- ~::f::=::±=
do vagy ahhoz közeledő

dallamok.
1937-ben fontos,

hosszú tartamú vállal
kozás indult a Néprajzi
Múzeum és a Magyar
Rádió közösszervezésé
ben: a Pátria-hangle
mezsorozat népzenei
felvételei. Szerkesztését
Kodály Zoltán, Bartók
Béla és Lajtha László
végezte. 1945-ig 125
(még 78 fordulatos) le
mezen népzenénk leg
fontosabb műfajait örö
kítették meg, köztük tíz
lemezen egyházi nép
énekeket is, a fenti fel
sorolás nem egy dalla
mával Pest és Sopron
megyéből, Erdélyből és
MoldvábóI.

Énekeink szempont
jából még.jelentősebb
volt Kodály munkája az
ötvenes évektől. A Ma- fo.! Re .áJ.
gyar Tudományos Aka-
démia Népzenekutató_.I II I C"\
Csoportjának megala- . ~~~~3
pításával a megvalósu- - .:::
lás útjára indult a Ma-
gyar Népzene Tára ha- .;.. _"e _ ~"Ice$f.'Y",ve", sz,' - ve - i,
talmas kötetsorozata. A - - .
kiadvány előkészítése- ~ r-;--'
heznag~szabásúgyűjtő-' ,. 4~~ - jc-§~~~~
munka indult meg azzal - :.. p1 T l:::::::==
az alapelgondolással,
?ogy.egyház~ népén~ke. eu -gi.~k-~r~ji - ,ye-;,
ink IS a népzenekincs ., ,
integráns részét képe- r.U. (,). . .

:d~:ft~:~:;;~__·•·
pátriasorozat mikroba- .bW,"öiö~.n.k 0-~ • ir ~ Ie/.Io.e.. i ....
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rázdás folytatásaként (Lajtha gondozásában) újabb 100 lemez készült, benne kereken húsz
lemeznyi népének felvétel moldvai csángó, bukovinai székely és Sopron megyei énekesektől.

Lényegesen kiegészítette a sorozatot Kiss Lajos református énekgyűjtese a Szerémségből.

A hatvanas évek közepére már megindulhatott XVI-XVII. századi dallamfeljegyzéseink, illetve
-kiadványaink anyagának összevetése a századunkban élő da1lamokka1. Ennek első jelentős

eredményét, Dobszay László és Szendrei Janka kétkötetes összehasonlító dallamtörténeti mun
káját (XVI-XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben) az útmutató mester már nem ér-
hette meg. ..

A Kodály irányította gyűjtőmunka tanulsága népénektárunk reformja számára így foglalható
össze: 1. Történeti forrásaink feljegyzései gyakran a még friss idegen vonásokat tükrözik; a népi
használat ezeket átalakította és a dallam képét megmagyarította, ezért választás esetén az utób
biak mellett kell dönteni. 2. Népénekeink jelentős százaléka nem kötöttritmusú, hanem par
landóban használja aszöveget ; ez az előadásmód erdélyi példáink bizonysága szerint tömeg
éneklésben is megvalósítható (Te Deum, gregorián ordinárium). 3. Történeti énekeink tekintélyes
része csak a XIX-XX. századi énekeskönyvekből maradt ki, és a városi gyakorlat nyomására
szorult vissza a falusi használatba.' Mivel ott még élő érték, újraélesztése megokolt.

Az Ének Szent István királyhoz és az Adventi ének emlékeztessen arra, milyen szívügye volt
Kodálynak templomaink népéneke. Új énekeskönyvünket - viszonzásképpen - az ő szellemé
ben alakítjuk.
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KODÁLY ZOLTÁN (1882-1982). Abban a máig
alapvető forrásmunkában, melyet Eősze László je
lentetett meg Kodály Zoltánról (Kodály Zoltán
élete és rnunkássága, 1956) rendkívül gazdag kép
anyag támogatta az elméleti fejtegetéseket. A Ze
neműkiadó (Editio Musica sorozat) most, az ünne
pi évfordulóra, Kecskeméti Gábor szerkesztésé
ben, a borítólapon Borsos Miklós kíféjezően hite
les plakettjével önálló kiadványban is megjelentet
te e képanyag legjellemzőbb s legérdekesebb da
rabjait. Mottóul aligha találhatnánk a kötethez hi
telesebb önvallornást, mint az Utam a zenéhez né
hány mondatát : "Számomra mindig az volt a fő
dolog, hogy népem hangját hallhatóvá tegyem.
Ezért kellett mindig arra törekednem, hogy felku
tassam a régi dalokat és dallamokat, és hogy meg
kíséreljek azok szellemében tovább dolgozni, más
szóval a régi hagyományt folytatni. És már azzal is
elégedett lennék, ha úgy tartanának számon, mint
azoknak a régenvolt zeneszerzőknek nem méltat
lan utódját, akik évszázadokkal és évezredekkel
ezelőtt éltek."

A magyarság önismeretének és önszemJéletének
vonatkozásában korszakjelző fontosságú Kodály
Zoltán életútja. Ebben fejeződik ki legtisztábban

és legteljesebben az a folyamat, melynek során a
művészeti érdeklődés elkötelezett és felelős szenve
déllyé lett, mellyel a zeneköltő nem egyszerűen a
zenei kifejezést akarta gazdagítani, hanem egy
évezredes hagyományt megőrizni s példamutató
erővé avatni. Azok a törekvések, melyek hasonló
céllal idézik ma is a népi életet és gondolkodásmó
dot, kimondva-kimondatlanul őt tekinthetik leg
fontosabb elődjüknek.

Ehhez a ritka szép kivitelezésű képeskönyvhöz
valóban fölösleges volt mindenfajta magyarázó és
kommentáló szöveg. A csoportosítás a maga tel
jességében idézi vissza az életutat, melynek éppoly
természetes és fontos állomása egy erdélyi népdal
gyűjtő úton lencsevégre kapott pihenő képe, mint
a)egnagyobbak egyenrangú társaként látható, már
beérkezett művész fotója. "Van-é szebb hivatás,
mint új kertbe az első jó magot vetni?" - kérdezte
Kodály az óvodai zenetanításról szólva. Bár e ma
gok még nem mindenütt hoztak termést, jóleső, s
ösztönző érzés magunk előtt látni a magvetőt, aki
nek példájára, nyitottságára és következetességére
oly nagy szükségünk van ma is.

R.L.
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