
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.

775


