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Az európai zeneélet nagy találmánya, a hangjegyírás, rendkívüli jelentőségű a

többszólamú zene, a zenetörténet és a zeneelmélet szempontjából. Művelt zenész ma
nem képzelhető el a hangjegyírás ismerete nélkül; s a zenei írás-olvasás elsajátí
tása egyre inkább bekerül az általános műveltség feltételei közé is. Igy látta leg
alábbis nemzetünk nagy zenei. nevelője, Kodály Zoltán, aki sokoldalú munkásságá
nak szinte aránytalanul nagy részét szentelte annak, hogy a nagy tömegek "zenei
írástudatlanságát" megszüntesse, s így a zene ez által is valóban "mindenkié"
lehessen.

Am ugyanaz a Kodály Zoltán, aki. oly szívósan szorgalmazta a zenei írás-olva
sás elsajátítását, egyben világosan látta annak korlátait is. Népzenei és zenetör
téneti kutatásai egymást kíegészítően győzték meg arról, hogy az egyszólamúságban
kivirágzott nagy énekes kultúrák szájhagyományban! élő dallamai olyan gazdagságot
tartalmaznak, amihez képest az írás mandig szegényes marad. Már 1933-ban, "Nép
rajz és zenetörténet" című előadásában? hangsúlyozta, hogy "a legjobb nyomta
tott forrás sem tária fel a dallarn igazi életét.?" O, aki Bartókkal együtt akkor
már évtizedek óta fáradozott azon, hogy gépi hangfelvételek alapján készült, ad
dig még soha nem tapasztalt tudományos pontossággal jegyezzen le szájhagyo
mányban érő dallamokat, jól tudta, hogy e dallamok "igazi mívoltát" még a hang
felvétel alapján "nagy fáradsággal készült, aprólékosan pontos leiegyzés" sem ad
hatja vissza, mert "ez a zene nem csak íratlan, hanem végeredményben leírha
tatlan", hiszen "mindig marad benne valami, amit a legfejlettebb kottaírás külön
e célra konstruált jeleivel sem tud ábrázolni."!

Magyar egyházi népénekeink anyaga - amint ez az egyes dallamok zenei stí
luselemzéséből azonnal kitűnik - igen vegyes: a legkülönbözőbb zenetörténeti
korszakok nyomait viseli magán. E dallamok terjedésí módja azonban, szinte ki
zárólag, egyformán a szájhagyomány maradt, még ha a XVII. századtól rendsze
resen megjelenő ének-gyűjtemények egy részüket írásban rögzítették is. "Jellemző

- írja Kodály -, hogy mínd a katolikus, mind a református kottás énekesköny
vek minden újabb kiadása újabb sajtohibákat hozott. Nem javították, senkit sem
zavart, mert nem kottából énekelték, nem annak révén terjedt. A kotta csak nél
külözhető könyvdísz.t" Ez a helyzet nagyjából változatlan mind a mai napig: a
kottát általában csak a kántorok használják, a nép nagy tömegei, ahol még 
vagy már - énekelnek, hallás után énekelnek.

A hallás után való éneklés azonban ma már kétféle lehet: 1. a több évszáza
dos hagyomány átvétele, tovább-éltetése ; 2. e szájhagyomány ismerete nélkül, kot
tás énekgyűjteményből játszó-éneklő személy tanítása alapján.

Melyek a leglényegesebb különbségek e kettő kőzött ?
1. A szájhagyományban élő dallamok lényegéhez tartozik - ismét Kodály Zol

tán szavaival élve - a "proteusi változás". A hagyományból táplálkozó énekes
emlékezetében pontosan él a dallam váza: ennek alapján teremti meg mínden
egyes előadásban a "kidolgozott képet", de "taLán soha kétszer ogyformán"." Min
den dallamnak megvannak a maga lényeges pontjai, amelyekhez többféle módon
is el lehet jutni - s a hagyományból élő előadás szabadon váltogatja e lehető

ségeket. Ezzel szemben az írás egyetlen egyet ragad meg - rendszerint találomra
- e számos lehetőségből. ezt az egyet rögzíti; s így már magát a dallamvázat is
jóval szegényesebben mutatja be, mint amilyen az valójában.

2. A hagyományból élő előadás nem ismer mereven egyforma ritmusképlete
ket, egyforma negyedeket vagy egyforma nyolcadokat: az egyes hangok hosszú
sága természetesen igazodik a megfelelő szótagok hosszúságához: e hosszúság vagy
rövidség azonban különböző időtartamú aránypárokban jelenik meg, főként 2: l
vagy 3: 2 arányban, tehát a lágyabb, hármas vagy ötös egységekben (rendkívül
ritka az éles, pontozásnak megfelelő 3 : 1 viszony).

Ennek a "kötetlen" ritmusnak semmi köze sincs a szótagok cigányos, régi-kárt
toros, önkényes összerángatásához. ami kifejezetten hangszeres jellegű; ellenke
zőleg, a vokáLis zenének megtelelően, a szöveghez igazodás formállja e váltakozó,
gyakran aszimmetrikus, gazdag ritmusképleteket.

E ritmus lényegének nem ismerése szűlte azt a végzetes félreértést, amelye
könnyed, lebegő dallamokat katonás merevségű egyenletes negyedekbe sorakoztat-
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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.

Tetemrehívás
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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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