
DALOLÓ 

„A TŰZNEK NEM SZABAD KIALUDNIA" 
Kodály Zoltán 

A magyar népdalok igazi szépségének megismerése és megőr-
zése, a különböző alkalmakon való színvonalas és hiteles előadá-
suk s az ezzel kapcsolatos módszerek elméleti és gyakorlati kérdései 
már nem csupán a népzenetudománynak, de a honismereti mozga-
lomnak is szerves részévé váltak. A Röpülj páva népdalverseny ál-
tal elindított — vagy fölszabadított — mozgalom a mind nagyobb 
számban működő Röpülj páva-körök és más művészeti együttesek 
révén sok tízezer emiser személyes ügyévé, nem mindennapi szóra-
kozásává vált. 

Számos kérdést fogalmaztam meg magamban ezzel a jelentős 
folyamattal kapcsolatban, s ezeket sorra fel szeretném tenni nép-
zenénk, népművészetünk kutatóinak, értő elemzőinek, lelkes híve-
inek. 

Beszélgetés Vargyas Lajossal, 
a Zenetudományok doktorával 

A 10—15 évvel ezelőtti rádió-, vagy televízióműsort nézegetve csak elvétve 
találunk benne igazi, eredeti népzenei, népművészeti műsort. Fővárosi és vi-
déki művelődési házak, klubok műsorát lapozva ugyanezt látjuk. Napjainkban 
ez a helyzet már sokat változott. Gondolta volna Lajos bácsi abban az idő-
ben, hogy elmúlik a hullámvölgy és elérkezünk az egészséges, tiszta periódus 
kezdetéhez, amikor fővárosunkban és vidéken egyre több Röpülj páva-kör és 
Táncház alakul? 

Hittem, de azért engem is meglepett ez a nagyméretű fellendülés. Nemcsak, hogy 
hittem de meg is jósoltam abbain a cikkben, amiben Brauerral vitatkoztam a népzene 
és a népdal elmúlásáról. Akkor azt írtam, hogy ha a rádió, a televízió ugyanolyan mér-
tékben tűznék műsorra a népdalt, az igazi népzenét, mint az egyebeket — pl. a tánc-
dalt —, akkor biztos, hogy a közönség körében ennek is ugyanolyan divatja lenne. Ezek 
után határozta el a Televízió a Rej ülj páva vetélkedő megrendezését. Ez egyszerre, 
mint a tűzhányó kitörése felszabadította mindazt az eddig lappangó jó Ízlést és érdek-
lődést, dalolási kedvet, amit én feltételeztem. 

A Röpülj páva országos siker volt. Miben látja okát, hogy a közösségi kul-
túrától elidegenedő korunkban ilyen jellegű műsorsorozat ekkora közönségsi-
kert aratott, s ekkora érdeklődést keltett? 

Először is nem hiszem, hogy a magyar társadalom széles rétegei már olyan mérték-
ben elidegenedtek volna, mint ahogyan azt gondolják és ahogyan az más társadalmak-
ban esetleg megvan. Nálunk a falusi tömegek még elég közel vannak a népzenéhez, 
általában a régi néphagyományokhoz és ugyanezt lehet elmondani a munkás és kis-
polgári tömegekről is, amelyek első, de legalább második generációként jöttek falu-
ról és magukkal hozták a régi hagyományoknak az emlékeit. Másrészt éppen az el-
idegenedés ellen használt ösztönös orvosság a közösségi dalolás, az ez iránti vágy, 
vagy igéiny benne kell, hogy éljen aiz emberekben. Ennek felszabadulása és érvényre 
jutása volt a Páva-műsor iránti érdeklődés és az azóta feltámadt és általánossá váló 
népzene- és néptánc-mozgalom. 

Az együtténeklés, táncolás, zenélés közösségteremtő erő. Hogyan lehetne 
ezt erősíteni, napjainkba méginkább átmenteni? 
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Egyszerűen engedni kell és meg kell hozzá teremteni a lehetőséget: elsősorban 
termekre gondolok, ahol összejöhetnek az emberek és táncolhatnak, dalohatnak. Más-
részt megfelelő jó anyagot kell rendelkezésükre bocsátani, ami valamelyest meg is 

í történik. A társadalom saját magán is segít. 
A televízió hasznos kezdeményezése lehetőséget adott igen sok fiatal énekes, 

zenész megismerésére. A népművészet, konkrétabban az éneklés vajon mást je-
lent-e ma, mint 60—70 évvel ezelőtt és ha igen, miben mutatkozik a különbség? 

Én nem hiszem, hogy olyan nagyon mást jelent, inkább csak a formában látok 
különbséget. Ugy latom, hogy a népdal iránti lelkesedés három nagy hullámban 
jelentkezett a magyar társadalomban. 

Az első a 30-as évek idején volt, amikor elsősorban Kodály kórusait kezdték az 
iskolában énekelni, másrészt az eredeti parasztzenén alapuló zenei műveknek sikere 

' lett a hangversenytermekben. Ez olyan mértékben hatott a zenei műveltséggel rendel-
kezőkre, hogy feltámadt a népdal iránti érdeklődés. 

A második hullám a népi kollégiumokkal kezdődött. Nagy tömegekben kapcso-
lódtak be a faluról jött fiatalok is, akik nem nagyon tudtak meglenni népdalénekiés 
nélkül. Míg az 1945 előtti mozgalom ellenzéki volt — hiszen a hivatalos zenei és 
művelődési fórumok nem pártolták, sőt ellenezték —, 1945 után már nem volt ellen-
zéki színezetű, hanem hivatalosan pártolt, sőt „előírt" ízléssé vált. Ez a későbbiekben 
elég sokat ártott a népdalnak, mert a Rákosi-korszak elmúltával egyszerűen vissza-
esett az egész lelkesedés. A zenészek hátat fordítottak a népdalnak s a népdalból 
kisarjadt zenei stílusnak és igyekeztek más, avantgard módszerekkei zenét szerezni. 
A közéletből eltűnt a népdal. Az iskolákban is megmerevedett a tanítás, gépiessé vált, 
s nem felfrissítő élménnyé. 

Ezt fogalmazta meg cikkében Brauer, amikor azt írta, hogy vége van a népdal-
nak. Akkor jött a Röpülj páva, a harmadik hullám, amely az egész országra kiter-
jedt. Ebben látom én a különbséget. Persze mindegyik hullámnak voltak dalai, ame-
lyeket szívesen énekeltek. Valami különbség azért ebben is van a maiakkal szemben. 
Most inkább az elementárisabb, kicsit nyersebb, primitívebb oldalát szeretik a nép-
zenének, azt karolják fel (pl. a Halmos-Sebőék által feldologozott anyag). Faragó 
Laura és Maga díszített, régi dalokat énekel. Persze ennek is volt elődje, Török 
Erzsébet személyében. 

Nekünk, gyakorló énekeseknek — s gondolom másoknak: a Páva-körök 
vezetőinek is — állandó lelkiismereti és művészeti problémánk, hogyan ketl 
hogyan szabad ma népdalt énekelni a színpadon? 

Először is beszéljünk aurái, hogy nem színpadon hogyan is megy ez és azután tér-
jünk át arra, hogy a pódiumon hogyan kell énekelni. Ha arra gondolok, hogyan 
énekel a nép — és ezen természetesen a jó népi énekeseket értem, azokat akik benne 
élnek az előadói hagyományban is —, akkoir ez ad útmutatást, mert ez a tiszta stílus. 
Néhány szabályt le is szögezhetünk. 

Az egyik az, hogy semmit sem szabad eltúlozni. A jó falusi énekes, aki még a 
legszebb régi stílust énekli, nem érzelgős, nem színezi különböző hatásokkal a dalt, 
sem a kedélyességnek, sem a túlzott hatásvadászatnak, sem más ilyen iránynak nem 
enged. Azt mondhatnám, hogy egyszínben: megilletődött, ünnepélyes, komoly szín-
ben énekli a dalt végig. A szöveg megjátszásáról szó sem lehet, még a balladákban 
sem. A mondanivaló úgyis érvényre jut és megteszi azt a hatást, amit kell. Az énekes 
ehhez nem ad hozzá semmit. Nagyon fontos még ennél a népi éneklési módnál, hogy 
nem saját hangját akar ja érvényre juttatni, hanem a dalt. Nem is gondol arra, hogy 
a hangját kijátszva, mint egy énekes „nyaraljon" egy hangon; vagy úgy kiengedje, 
hogy a hang önálló életet élien. A paraszti énekes mindig a dalra gondol, azt akar ja 
megformálni, úgy énekel, ahogyan érzi és nem arra vigyáz, hogy ja j most hogyan 
képzem ezt a hangot, mint ahogyan ezt a nem tökéletes technikájú énekes teszi. Ezért 
látjuk, halljuk, hogy ő most hangot képez, nem pedig énekel. 

Problémát jelent még a díszítés éneklése, illetve ennek a stílusossága. Ehhez 
rendkívül sok gyakorlat kell. Sokat kell hallgatni az ilyen ritmusú éneket, hogy ki-
alakuljon az érzék: a fő hangok legyenek az énekes tudatában és a többi csússzék 
melléje, hogy meglegyen a kellő arány a hangerő feszítettsége és a hangsúlyok között, 
a főhangoknak és a díszítményeknek megfelelő legyen az aránya. Természetesen 
jöjjön s ne legyen a hallgatónak olyan érzése, hogy ez az énekes csupán hangfejeket 
énekel. A díszítménynek úgy kell hangzania — még ha versszakonként ismétlődik is —, 
mintha akkor rögtönözné az az előadó. 

Gyakran vitatkozunk azon, hogy ha valaki sokat hallgat eredeti népdal-
felvételeket és élő előadást, s azokat megpróbálja utánozni, ez vájjon nem vezet-e 
az egyéniség visszaszorításához, elnyomásához? 
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Ne gondolja, hogy a hagyományban nincsenek egyéniségek. Ne higgye, hogy min-
den olyan népi énekes, aki szépen énekli a díszített régi dalokat, az mind egyforma 
stílusban énekel. Meg kell hallgatni Jánó Annának, a moldvai asszonynak az énekét, 
vagy a székelyföldi énekeseket. Ezeket csak hirtelen mondtam, de mindegyiknek más 
az éneklése, más a díszítési stílusa. Ez azt jelenti, hogy különböző egyéniségek kü-
lönböző stílust formálhatnak. Ezen kívül van még a pódium igénye is, ami egy kicsit 
megváltoztatja azokat a dolgokat, amelyeket az előbb mondtam. 

Sokkal áthatóbb hang kell ahhoz, hogy egy koncertteremben — még ha kicsi is — 
érvényesülni tudjon az előadó. Ez annyit jelent, hogy csak nagyobb hangok jöhetnek 
számításba, olyan kiképzett hang kell a színpadra, aminek vivő ereje van. A másik 
dolog az, hogy szabad azért ezeken a szabályokon változtatni, de csak keveset és azt 
is ízléssel, mert hiába: a színpad már megváltoztatja az atmoszférát. Az amikor Jánó 
Anna másoknak énekel, az még nem produkció, ennek viszont már egy kicsit annak 
kell lennie. Ez annyit jelent, hogy többet kell bele vinni, valamiféle színezésnek sza-
bad és kell is benne lennie, csak ne legyen ízléstelen. Azt a fokozatot adja meg hogy 
én ugyanazt csinálom tulajdonképpen, mint a népi énekes, csak pódiumon. Ha sokat 
hallgat ilyen régi éneklést és azokat próbálja utánozni, egy idő után vérévé válik, 
és akkor már nem utánoz, hanem minden alkalommal alkot és rögtönözve, úgy adja 
elő a dalt, ahogyan éppen akkor neki magának tetszik. Hiszen ők sem adták elő egy-
formán és lehet is sokféleképpen. Ha már felszívta a stílust, s ha van egyénisége, 
akkor minden egyes éneklésnél úgy is jelentkezik ez. 

Az előzőekben már kitért rá Lajos bácsi, most mégis újra megkérdezném, 
mi a véleménye a feldolgozásokról? 

Nem egészen sikerül minden ott sem, nagyobb része nem. Különösen hogy ha 
ezeket a Sebőék után alakult együtteseket is bevesszük a tárgyalásba. Valami jó dolog 
azért ebben is van: az, hogy szeretik a népzenét, a népdalt és a népi hangszeres 
stílust, s igyekeznek valamit annak szellemében csinálni. így azután az egyik sikerül, 
a másik nem, ez természetes is ilyenkor. ^ 

Nem tartja-e hiú reménynek, ha egy énekes úgy akar évekig a színpadon 
énekelni, hogy csak magát a népdalt engedi érvényesülni és nem akarja kíséret-
tel megtámogatni? 

Tulajdonképpen ez a legjobb módja a népdal előadásának, ezt tartom a legszebb-
nek, a. legfontosabbnak és a legművészibbnek. Hiszen erre az előadásmódra született 
és ebben a formában csiszolódott ki olyanná amilyen. De hát nem lehet az embereket 
elzárni attól sem, hogy valamit próbáljanak vele kezdeni és valahogyan saját ma-
gukból egy részt hozzáadni. Én mindenesetre azokat hallgatom legszívesebben, akik 
feldolgozás, vagy változtatás nélkül a klasszikus, szép, ősi népdalokat adják elő, 
lehetőleg olyan hiteles előadásban, amennyire képesek elsajátítani a népi előadás-
módot. Ez szerintem mindennek a teteje, de emellett minden más kísérletet szívesen 
látok. Ebben az irányban úgy érzem, hogy a Halmos-Sebő együttes az, amelyik a leg-
többet tett, megtalálta a hangot a fiatalsághoz és ez a döntő. 

Lajos bácsi szerint milyen feldolgozást bír el a népdal és milyen hang-
szereket? Itt most a klasszikus hangszerekre gondolok. 

Bartók és Kodály példája azt mutatja, hogy a legnagyobb klasszikus zenekari 
együttest is elbírja, ha a tehetség megvan. Ha nincs tehetség, akkor jobb minél keve-
sebb eszközt használni, minél könnyedebb apparátussal megterhelni a népdalt. Hogyha 
a hozzáadásban nincs tehetség, érvényesüljön maga a dalnak a szépsége, amiben már 
benne van a legnagyobb tehetség. 

Mielőtt köszönetet mondanék a válaszokért, szeretném megkérni, hogy ad-
jon néhány tanácsot a fiataloknak, akik célul tűzték ki a népművészettel való 
törődést. Mit tud javasolni, hogy a népi hagyományok megtartóiként, folytatói-
ként még jobban végezhessék munkájukat? 

Ismerjenek meg minél több népdalt, nemcsak kottából (de onnan is), hanem lehe-
tőleg eredeti előadásban: legyen az akár felvétel, vagy a helyszínen hallgatják. Talán 
még annyit tennék hozzá, hogy egy kicsit fel lehet használni azt is, amit a népzene-
kutatók, mint elméleti, vagy gyakorlati tapasztalatot, eredményt már létrehoztak. Akár 
egyes dalokkal, akár egyes stílusokkal kapcsolatban, mert ez elmélyítheti a tudásukat, 
esetleg még a stílusérzéküket is. Ennyi az, amit javasolni tudok. 

Nagyon köszönöm! 
Budai Ilona 
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