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„A nemzet közös ihlet.” József Attila ezzel a rövid és frap-
páns definícióval adott választ arra a kérdésre, amely akkor-
ra már mintegy száz éve lázban tartotta Európa egészét. A 
19. század új szellemi áramlatának nyomában Európa szerte 
a nemzeti öntudatra ébredés eszméje, ennek manifesztáció-
jaként pedig függetlenségi mozgalmak, forradalmi törekvé-

sek és az elnyomás alól felszabadító szabadság ideája hatá-
rozta meg a kontinens csaknem valamennyi országában a 
politikai és a társadalmi közhangulatot. Sőt további, a 
szocio-politikai kontextuson túlmutató reflexiók is körvo-
nalazódtak az egyes nemzetek szellemi és kulturális életé-
ben.

Hagyomány és modernitás – a magyarországi szerbek zenéje a szerb-magyar zenei kapcso-
latok tükrében címmel rendeztek nemzetközi tudományos konferenciát 2015. december 4-én 
és 5-én, az MTA BTK Zenetudományi Intézet Bartók Termében. A konferenciát a budapesti 
Szerb Intézet, az MTA BTK Zenetudományi Intézet, valamint a belgrádi SZTMA Zenetudo-
mányi Intézet közösen szervezte, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával. 
A tudományos ülésszakon az alábbi előadások hangzottak el:
• Danica Petrović (Belgrád): Kornelije Stanković – az új hírnöke és az örökség védelmezője 
• B. Kaskötő Marietta (Miskolc): Egy évszázad eltérő útjai két nemzet kóruskultúrájában. A 19. századi magyar 

kórusirodalom formálódása Stevan Mokranjac Rukoveti-jének tükrében
• Biljana Milanović (Belgrád): Kornelije Stanković és a szerb népzene fogalmának kialakulása
• Marijana Kokanović Marković (Újvidék): Kornelije Stanković zongoramű repertoárja – európai gyarkorlat és nem-

zeti ideológia
• Baranyi Anna (Budapest): Magyar-szerb kapcsolatok Erkel Ferenc Brankovics György című operájának bemutató-

jában (1874)
• Nataša Marjanović (Belgrád): Dokumentumok Kornelije Stanković szerepéről a szerb zene- és művelődés-törté-

netben
• Danijela Kličković (Újvidék): Isidor Bajić egyetemi évei Budapesten (1897-1901)
• Srđan Atanasovski (Belgrád): Isidor Bajić és Ó-Szerbia
• Dejan Popov (Temesvár): Kornelije Stanković, Tihomir Ostojić és Isidor Bajić művei a temesvári szerb kórusok 

repertoárjában 
• Katarina Tomašević (Belgrád): Tihomir Ostojić Petar Konjović művészeti és politikai nézeteinek vonzáskörében
• Dalos Anna (Budapest): Egy zeneszerző-nemzedék az új zene útján
• Tímár Zsófia (Hannover): Vujicsics Tihamér zeneszerzői hagyatéka. Egy műjegyzék összeállításának dilemmái
• Ittzés Mihály (Kecskemét): Egy kárpát-medencei zeneszerző: Petrovics Emil
• Jelena Jovanović (Belgrád): Tihomir Ostojić kéziratos gyűjteménye a mai népzene-tudományi kutatások kontex-

tusában
• Sebő Ferenc (Budapest): Bartók Béla szerb népzenei gyűjtése – fonogramok a Bánátból 1912 
• Danka Lajić Mihajlović (Belgrád): Az első hivatásos tambura-zenészek gyakorlatának szerepe a szerb tambura-

hagyomány repertoárjának és stílusának kialakulásában
• Eredics Gábor (Budapest): Vujicsics Tihamér folklórkutatásainak hatása Magyarországon
• Tóth Endre (Budapest): A folktól a rockig, a rocktól a folkig: Balkán népzenei hatások az Illés dalaiban
• Déri Balázs (Budapest): A szentendrei szerb orthodox ének ma. Egy munkahipotézis

A Gramofon szerkesztősége ezúttal a fiatal zenetörténész, B. Kaskötő Marietta előadásának írott változatát közli – ki-
fejezve a téma iránti elkötelezettségét.  

Szerb-magyar zenei kapcsolatok

B. Kaskötő Marietta: 
Egy évszázad eltérő útjai két nemzet kóruskultúrájában
A 19. századi magyar kórusirodalom formálódása  
Stevan Mokranjac Rukoveti-jének tükrében
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A reformkori Magyarország nemzeti egység létrehozását cél-
zó törekvései az irodalomban és a kulturális szféra más terü-
letein, így például a zenei életben egyaránt megmutatkoztak. 
A 19. század első felében kibontakozó dalosmozgalom nyo-
mán számos új kórus tűnt fel a magyar zenei élet horizont-
ján. Az újonnan megalakult kórusok, szemben a 18. század 
végétől működő, egyértelműen német gyökerekből táplálko-
zó daloskörökkel, egy új, célzottan magyar kóruskultúra 
megteremtésének nélkülözhetetlen eszközei voltak. A „dalos 
mozgalom” feltűnését megelőző évtizedek alatt a Berlinben 
működő Carl Friedrich Zelter által felvirágoztatott daloskö-
rök, vagy ahogyan, magukat nevezték az Artúr-mondakör 
kerekasztalára utalva, Liedertafelek repertoárját tekintették 
kiindulási alapnak a magyar területen működő daloskörök.1 
Mindez azt eredményezte, hogy a 18. és a 19. század forduló-
ján a magyar kóruséneklésben sokkal inkább a német kultú-
ra nyomai, semmint a magyar nemzeti kulturális egység lét-
rehozására irányuló törekvések mutatkoztak meg. Változás 
csak az 1830/40-es évektől jelentkezett, amikor is a magyar 
nyelv kérdése, ezzel együtt pedig 1843 de cem be ré ben a ma-
gyar nyelvű oktatás ügye is lassan révbe ért.2
Minden bizonnyal erre reflektálva a daloskörök repertoár-
ján egyre több magyar nyelvű darab is megjelent. Mindezzel 

párhuzamosan bontakozott ki a már említett „dalos mozga-
lom”, amely a 19. század első felében átvette a dalosköröktől 
az irányítást a magyar kóruséletben. Az első, már kifejezet-
ten az új mozgalom hatása alatt álló kórus, vagy az akkori-
ban divatos szóhasználattal élve dalárda, 1840 körül ala-
kult meg a Pesti Magyar Színház és a Nemzeti Színház egyik 
karénekese, Havi Mihály vezetésével.3 A pesti dalárda meg-
jelenését követően rövid időn belül számos új kórus jelent 
meg az ország különböző pontjain, így többek között Bu-
dán Dolezsnák Antal, Pozsonyban Stoffregen János, Pé-
csett Wimmer Ede József és Győrött Richter Antal vezeté-
sével.4   
Az 1840-es években létrejött dalárdák fejlődésében azon-
ban az 1848/49-es szabadságharc leverése átmeneti megtor-
panást idézett elő: a nyilvános szerepléseket betiltották, a 
kórusok felbomlottak.5 Valamennyi műalkotást szigorú el-
lenőrzés alá vont a politikai hatalom: amennyiben valamely 
darabból a nemzeti öntudattal, vagy a forradalom eszméivel 
rokonszenvező tartalmat véltek kiolvasni, nem adták meg 
az engedélyt a mű nyilvános előadására. Egyetlen megoldás 
maradt csupán: régi magyar szövegek megzenésítésével lehe-
tett csak a cenzúrát kijátszani. A kalitkába zárt búsongó 
madárról, az elköltöző gólyáról, fecskéről szóló, és más ha-

Egressy Béni nevét a szózat megzenésítése tette halhatatlannáCarl Friedrich zelter, a német Liedertafelek felvirágoztatója

1 Friedhelm Brusniak: „Chor und Chormusik”. In: Ludwig Finscher (Hrsg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine 
Enzyklopädie der Musik. II. (Kassel: Bärenreiter, 1995.) 777-778.

2 id. Ábrányi Kornél: Az Országos Magyar Daláregyesület negyedszázados története 1867-től 1892-ig. (Kapcsolatban a hazai műviszonyok 
fejlődési adataival). Az 1892. évi Budapesti Jubiláris Országos Dal- s Zeneünnepély alkalmára. (Budapest: Országos Magyar Daláregyesület, 
1892.) 8.

3 Ábrányi: i. m. 9.
4 Fazekas Ágnes: Magyar zeneszerzők világi kórusművei a 20. század nagy zenei változásai előtt. DLA disszertáció, Liszt Ferenc Zeneművésze-

ti Egyetem, 2007. (Kézirat). 6-7.
5 Ábrányi: i.m. 9.
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sonló, a fennálló helyzetben metaforikusan értelmezhető 
szövegekre komponálták a zeneszerzők műveiket, amelyek 
voltaképpen a rabságban szenvedő hazafiakról, a bujdosó 
vagy épp külföldre hurcolt katonákról szóltak. 
Hasonlóan a magyar kórus-repertoár életben tartásához, a 
feloszlatott dalárdák újjászervezése sem volt egyszerű. 1851-
ben Thill Nándor, lipótvárosi egyházi karnagy elsőként tett 
kísérletet a forradalom leverését követően dalkör alapításá-
ra, amely csak 1852-től vált nyilvános egyesületté Pest-Bu-
dai Dalárda néven.6 A kórus első nyilvános fellépése, 
amelyre 1854 decemberében kerülhetett csak sor, számos új 
dalárda megjelenését eredményezte: ekkortájt alakult meg 
többek között az Eperjesi Dal- és Zeneegylet, a Kolozsvári 
Katholikus Lyceumi Dalárda, a Pesti Magyar Királyi Egye-
temi és a Budai Műegyetemi Dalárda.7 A magyar dalármoz-
galom virágkorát az 1860-as és az 1880-as évek között húzó-
dó periódusra tehetjük. Ebben az időszakban minden 
addiginál nagyobb számban működtek országszerte kóru-
sok; hasonló intenzitás csak az 1840-es évek elején mutat-

kozott meg az új magyar kórusok szerveződése terén. A da-
lárdák nagy ütemben gyarapodó száma értelemszerűen a 
magyar kórus repertoár mielőbbi bővítését is megkövetelte. 
A legjelentősebb magyar kóruskomponisták ebből az idő-
szakból Doppler Ferenc, Huber Károly, Lorenz János és 
Thern Károly voltak.        
Ám mielőtt kiragadnánk a teljesség igénye nélkül néhány 
példát a felsorolt szerzők művei közül, érdemes röviden át-
tekintenünk, hogy pontosan milyen hatások alatt formáló-
dott a 18. és a 19. század magyar kóruszenéje. Az első és ta-
lán legerőteljesebb befolyás a német zenéből eredeztethető. 
Ahogyan a dalos körök kapcsán már említésre került, a 18. 
század végétől kezdődően indult meg a német kórusreper-
toár intenzív beáramlása a magyar kóruséletbe. A kezdet-
ben német nyelvű szöveggel énekelt művekhez azonban az 
1830-as évektől magyar nyelvű szövegeket készítettek, fi-
gyelmen kívül hagyva az eredetileg német prozódiához 
komponált ritmus-, illetve dallamvilág és a magyar nyelv 
beszédhangsúlya között fennálló feloldhatatlan ellentétet.8 
A fennálló problémát csak tovább súlyosbította, hogy az így 
keletkezett „hibrid” alkotások aztán minta gyanánt szolgál-
tak a következő évtizedek kórusműveinek megírásához. E 
stílus képviselői között említhetjük Verseghy Ferenc és 
Amadé László nevét. 
A másik, ugyancsak fontos tényező, amely jelentős nyomot 
hagyott a magyar zenei életben, azon belül is a kóruszene 
területén, a verbunkos megjelenése volt. A magyar nemzeti 
romantika manifesztumaként, ahogyan Szabolcsi Bence 
megfogalmazta, „az ősi nemzeti zene szerepét vette át a köz-
tudatban”,9 ezzel megalapozva azt a tévhitet, amelyet majd 

 1. kottapélda: 
 Thern Károly – Vörösmarty Mihály: A legelső magyar ember   

 2. kottapélda: 
 Egressy Béni – Vörösmarty Mihály: Szózat (részlet)  

6 Ábrányi: i. m. 10–11.
7 Ábrányi: i. m. 16.
8 Ábrányi: i. m. 8.
9 Szabolcsi Bence: A magyar zene évszázadai II. Online elérés:  http://mek.oszk.hu/02000/02044/html/2kotet/7.html (Hozzáférés dátuma: 

2016. január 19.)
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csak Kodály Zoltán és Bartók Béla működése tudott elosz-
latni a 20. század elején. A verbunkos eredetileg instrumen-
tális műfajára jellemző tulajdonságok bukkantak fel több 
19. század elején keletkezett kórusműben: mint például a 
gazdag ornamensekkel ékített hajlékony dallam és élénk 
ritmus. Egressy Béni, Thern Károly és Erkel Ferenc kórus-
műveiben számtalan példát találhatunk a verbunkos zene 
vokális művekben való megjelenésére: például a tipikus ún. 
„bokázó” záróformula, kis szinkópák, triola-passzázsok, 
pontozott ritmusok és a dallamos moll-hangsorból kölcsön-
zött fí-szí lépés alkalmazása (lásd az 1. és 2. kottapéldát). 
Az 1860-as években új esztétikai ideál jelentkezett a kórus-
komponálás terén. A verbunkos-elemek vokális textúrába 
való átörökítésére irányuló törekvéseket, a népies műdal 
eszménye váltotta fel. Az akkortájt Európa szerte jellemző 
kompozíciós-attitűdre reflektálva, a magyar kóruskompo-
nisták is legfőbb céljuknak tekintették, hogy az „ősi” ma-
gyar zene gyökereihez nyúljanak vissza a komponálás so-
rán. Ám, ahogyan az már a verbunkos kapcsán is említésre 
került, korántsem volt még ekkoriban tisztázott a magyar 
zenei életben, hogy pontosan mit is kell ősi, eredeti magyar 
népzenén érteni. Így ahelyett, hogy a külső behatásoktól 
érintetlen falvak lakóinak ajkán élő népzenei repertoárt al-
kalmazták volna műveikben, inkább maguk írtak népies 
stílusú darabokat. Többek között Huber Károly, Zimay 
László, Gaál Ferenc és Lányi Ernő kórusművei között talál-
hatunk szép számmal példát erre (lásd a 3. kottapéldát). 
Huber Tele van az orgonafa virággal kezdetű férfikari kom-
pozíciójának négy ütemenként tagolódó struktúrájában egy 
olyan négy soros A-B-Bv-C szerkezetű dallami vázat fedez-
hetünk fel, amelynek utolsó két sora variált formában újból 

megismétlődik. Huber alkotása kompozíciós sajátosságain 
túl, apparátusát tekintve is reprezentatív példája kora kó-
rusműveinek. Vélhetően a német Liedertafel hagyomány 
lenyomatának tudható be, hogy a 18. század végétől sorra 
megalakuló daloskörök, majd dalárdák és az 1870-es évek 
munkáskórusai is többnyire csak férfiakból álltak. Ennek 
megfelelően tehát az ekkoriban keletkezett kórusművek jó 
része is férfikari apparátusra íródott.
Szintén a nemzeti egység ideájának eszménye, a nemzet kul-
turális örökségének megóvása állt a kor nagy szerb kompo-
nistája, Stevan Mokranjac alkotói szándéka mögött. Az ak-
kori politikai és társadalmi helyzetre adott reflexióként, a 
nemzeti öntudatra ébredés jegyében, kora zeneesztétikai 
ideáljának megfelelően ő maga is saját nemzete, a szerb zene 
ősi rétegéhez kívánt visszanyúlni. Jóllehet, a zenetudomány 
szemszögéből nézve magyar kortársaihoz képest autentiku-
sabb eszközökkel valósította meg ez irányú célkitűzéseit. 
Ennek illusztris példája Mokranjac Rukoveti címet viselő, 
15 kórustételből álló alkotása. Az 1883 és 1909 között író-
dott darab kompozíciós alapját a szerző által gyűjtött nép-

 3. kottapélda: 
 Huber Károly: Tele van az orgonafa virággal (részlet)  

 4. kottapélda: 
  Stevan Mokranjac: Rukoveti (részlet)  
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dalok képezik.10 Az eljárás, amelyben népdalok kerülnek 
műzenei kontextusban felhasználásra, már Mokranjac előtt 
is ismeretes volt. Mokranjac kortársa, Josif Marinkovic ily 
módon keletkezett kórusműveit kolónak nevezte.11

A Mokranjac-kompozíció címe (Rukoveti) a népnyelvből 
kölcsönzött aratás, betakarítás kapcsán használt terminus, 
amelyet szabad fordításban a „maroknyi” magyar kifejezés-
nek lehet megfeleltetni. A termény egyetlen halomba való 
begyűjtésének jegyében állította egymás mellé Mokranjac 
kórusciklusában a különböző vidékekről, úgy mint a régi 
Szerbia területéről, elsősorban Koszovóból, továbbá a Mon-
tenegróból, Macedóniából és Boszniából származó népda-
lokat.12 Ezzel kvázi egy virtuális térképet hozott létre sajátos 
módon a szerbek lakta területekről. A ciklusban szereplő 
dalok aszimmetrikus metruma, dallami textúrája a dél-
szerb és a macedón vidékek népzenéjének tipikus jellemvo-
násai. E népdalok minél autentikusabb módon történő 
felhasználása érdekében az európai dúr és moll tonalitás 
helyett inkább modális tónusokat alkalmazott Mokranjac 
kórusműveiben. Egyes harmóniai fordulatai, a homofon és 
imitációs szerkesztésű szakaszok egyetlen darabban történő 
szembeállítása, az előadói apparátus, férfikar, nőikar és szó-
listák váltogatása mind-mind a zeneszerző európai zeneszer-
zés teréről származó alapos ismereteiről árulkodnak, amely 
minden bizonnyal a Münchenben, Rómában és Lipcsében 
töltött tanulmányok hozadékának tudható be (lásd 4. kot-
tapélda).13 

A negyedik kottapéldában közölt részlet a Rukoveti első da-
rabjából származik, amely apparátusát tekintve unikális al-
kotása a ciklusnak, ugyanis egyedül ez íródott pusztán fér-
fikarra. Jóllehet, a sorozat csaknem valamennyi tételében 
találhatunk férfihangra készült szólószakaszokat, a férfikar 
alkalmazásának mértéke messze elmarad a korbeli magyar 
gyakorlatban látottaktól. Ez a megállapítás a Mokranjac-
életmű egészét illetően is éppoly joggal megállja a helyét. Az 
1880-as évektől ugyanis karmesterként több vegyeskarral is 
együttdolgozott, e közös munka produktumaként pedig 
számos vegyeskari kompozícióval bővült a zeneszerző alko-
tásainak sora.
Már e rövid jellemzésen keresztül is világosan kirajzolód-
nak Mokranjac kórus-művészetének azon karak te risz ti ku-
mai, amelyek a szerb kórusirodalom kiemelkedő komponis-
tájává tették a szerzőt. Munkásságának tükrében az is jól 
látható, hogy merőben eltérő volt a 19. század magyar és 
szerb kórusélete. Egyazon évszázad eltérő utakat hozott a két 
nemzet kóruskultúrájába. Joggal merülhet fel tehát a kérdés: 
szabad-e, lehet-e egymás függvényében értelmezni e két egy-
mástól oly távol eső kontextust? Ahhoz, hogy ez az összeha-
sonlítás tudományosan megalapozott legyen, fel kell ismer-
ni, hogy a két nemzet kóruséletének formálódása a vizsgált 
periódusban két különböző stádiumban állt. A magyar kó-
ruskomponálás ugyanis csak egy zeneszerző-generációval 
később jutott el oda, ahová Mokranjac kórus-művészetben 
betöltött tevékenységén keresztül a szerb zenei élet már a 
19. század utolsó évtizedeiben megérkezett. Az eredeti nép-
dalok felhasználásán, az európai zeneszerzés valamennyi 
főbb szegmensét ismerő, és azt felhasználó kompozíciós at-
titűdön alapuló magas fokú kóruskultúra kiteljesedése a 
magyar zenei életben a 20. század elejéig, Bartók Béla és 
Kodály Zoltán megjelenéséig váratott magára.� n

stevan Mokranjac 

Huber Károly

10 Milanović, Biljana: „Musical Shaping of the Nation: Ethno-Symbolism of Mokranjac’s Garlands.” Muzikologija 2014/ No. 16: 211-224.
11 Ilić, Vojislav: „Foreword”, in: uő. (szerk.): tevan Stojanović Mokranjac. Secular Music I. Garlands. (Belgrád: Publishing House for Music 

Editions, 1992.) XVII.
12 Milanović: i.m.
13 Ilić: i. m. XV.
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Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
2016. március 22. (kedd), 19.30 óra – Ránki Dezső
2016. április 25. (hétfő), 19.30 óra – Grigory Sokolov
2016. október 20. (csütörtök), 19.30 óra – Nikolai Lugansky
2016. november 17. (csütörtök), 19.30 óra – Bogányi Gergely

Zeneakadémia Nagyterem
2016. január 9. (szombat), 19.30 – Gyöngyösi Ivett
2016. január 29. (péntek), 19.30 óra – Várjon Dénes
2016. február 10. (szerda), 19.30 – Vadym Kholodenko
2016. február 29. (hétfő), 19.30 – Jandó Jenő
2016. április 7. (csütörtök), 19.30 – Stefan Vladar
2016. május 5. (csütörtök), 19.30 óra – Alexei Volodin
2016. október 14. (péntek), 19.30 óra – David Fray
2016. november 10. (csütörtök), 19.30 óra – Evgeni Koroliov
2016. november 26. (szombat), 19.30 óra – Richard Goode
2016. december 9. (péntek), 19.30 óra – Balázs János
A jegyek megvásárolhatók a Művészetek Palotája és a Zeneakadémia jegypénztáraiban, a www.jakobikoncert.hu  
honlapon a Jegyvásárlás menüpontban, megrendelhetők a jakobikoncert@gmail.com email címen és  
a 30-257-7150-es mobilszámon, hétköznapokon 9-16 óráig.

Bővebb információ: www.azongora.hu

A hangversenysorozat  
névadó szponzora: 

 Ránki Dezső  Nikolai Lugansky Grigory Sokolov
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