
Dr. Barsi Ernő: 

Gondolatok 
a Kodály-évforduló alkalmából 

Bartók mondotta még a Kodályt érő nagy támadások idején, hogy a Kodály-kérdés szerencsére nem 
itthon, hanem külföldön fog eldőlni. Azóta Bartók sejtése beigazolódott. A Kodály-kérdés végérvényesen 
eldőlt. Először a nagyvilágban, s ennek következtében itthon. Ellenkezés, a Kodályéval ellentétes szándék 
vagy közömbösség még mindig akad, de sok minden mutatja, hogy már érni kezd magvetésének gyümöl-
cse. Egyik jele ennek a születése századik évfordulóját ünneplő eseménysorozat is. Arra azonban semmi 
szükség nincsen, hogy beszédek, nyilatkozatok sorát töltsük meg a nagy muzsikust és embert dicsérő 
jelzőkkel. Legfőképpen Kodály életművének nincs erre szüksége. Annál nagyobb szükségünk van nekünk 
ana, hogy megvizsgáljuk: hányadán is állunk azokkal a feladatokkal, amelyek megoldását a kodályi 
hagyaték a mi kötelességünkké tette. 

Kodály nemcsak zenei alkotásaiban, hanem írásaiban is pontosan, félreérthetetlenül útmutatást adott 
azokban a kérdésekben, amelyekkel napi munkánk során állandóan találkozunk. Ezért nem tudtuk még 
ezeket a kérdéseket megnyugtató módon megoldani? Nemcsak a feladatok nagysága, nehézsége miatt, 
hanem elsősorban azért, mert nem figyelünk eléggé Kodály tanítására, lényegre tapintó megállapításaira, ö 
még ezt az oda nem figyelést is világosan látta. A magyar népzene című könyvének harmadik kiadása elé 
írott előszavában ez áll: „A két első kiadás tízezer példánya teljesen elfogyott, s új kiadás vált szükségessé. 
A nagy tájékozatlanság, mellyel e tárgyban lépten-nyomon találkozunk az életben, sőt újságcikkekben, azt 
a gyanút kelti, hogy a példányok olvasatlanul hűsölnek a könyvtárakban." A centenárium alkalmából 
műiden zajos ünneplésnél nagyobb haszna volna annak, ha mindazok, akik zenei életünk, nevelésünk 
területén dolgoznak, újra meg újra elővennék Kodály írásait. Ahogy e feladatot elsősorban magamra 
vonatkoztatva újból mindennapi olvasmánnyá tettem Kodály írásait, szinte megdöbbentem azon, hogy 
már pályája kezdetén milyen világosan látta tennivalóinkat. 

A Bartókkal közösen kiadott Magyar népdalok előszavában, népdalgyűjtő munkájuk első, úttörő jelen-
tőségű kiadványában már 1906-ben így írt: ,.Eltart még sokáig, míg a magyar népdalok elfoglalják az őt 
megillető helyet házi és nyilvános zeneéletünkben." Első feladat tehát először a házi, majd ezt követően 
a nyilvános zeneéletben meggyökereztetni a magyar népdalt. E sorok megjelenése óta, igaz, sok minden 
történt. Ennek legékesebb bizonyítéka talán éppen az, hogy a fenti gyűjtemény húsz magyar népdala, 
melyet akkor idegennek érzett, és valósággal ellenségesen fogadott a „művelt magyar társadalom", nyu-
godtan elmondhatjuk: közkincs. Még véletlenül sem akad ma olyan ember az országban, aki az Elindultam 
szép hazámból hallatára azt állítaná, hogy ez és a társai idegen dalok. S az utóbbi időkben a magyar népdal 
életre keltésében, széles körökben való meggyökereztetésében olyan esemény végzett egész társadalmun-
kat megmozgató munkát, mint a televízió Röpülj páva népdalversenye, melynek nyomában kibontakozott 
a népdalkörök munkássága és a táncházmozgalom. A népdal életben tartásának új formája született meg, 
amely nemcsak a falusi, hanem a városi emberek számára is megvalósítható közösségi alkalmat teremt a 
dalolásra, s a daloláson keresztül közösséggé kovácsoló, összetartó erőt is adhat egész társadalmunknak. 
De az évek múlásával nemcsak a mozgalomban elért eredmények sokasodnak, hanem mellettük a nehéz-
ségek, gondok is nőnek. Az a nemzedék, amelyik az első televíziós népdalversenyt követően lelkes elindí-
tója volt a mozgalomnak, lassan kiöregszik. Sokan már el is távoztak közülük. Akik még megvannak, 
azoknak sem cseng már olyan fényesen a hangjuk, mint azelőtt, kivált egy nagy terem színpadán. Gyereke-
ket még csak lehet toborozni a népdalkörökbe, de a felnőtt fiatalság a legtöbb helyen szinte teljesen 
hiányzik az együttesekből. S ha a minősítések alkalmáv i a meghalványodott hangzás miatt rosszabb 
fokozatot kap az együttes, mint amit már előzőleg eléri, oda a lelkesedés. Ezt még csak tetézi az a 
körülmény, hogy takarékossági szempontok miatt egyre kevesebb pénz jut utaztatásra, szerepeltetésre. E 
nehézségek láttán még jobban kell éreznünk Kodály idézett sorainak súlyát. 

Vajon nem az-e a legnagyobb hibája napjaink népdal- és népimuzsika-mozgalmának, hogy kimarad 
belőle az első lépcső, és tejesen a nyilvános produkció felé tolódik? Amíg megvolt a nép ösztönös 
zeneélete, közösségi alkalmainak, emberi érzéseinek belső szükséglete természetesen váltotta ki a népdalok 
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éneklését, maguktól megteremtek a kiváló népi énekesek. S ennek a többnyire közösségben történő 
dalolásnak olyan légköre volt, amely a legnagyobb örömet jelentette a benne résztvevőknek. Most pedig 
produkciós céllal, a népdal életétől idegen közegben: színpadon, képernyőn, ítélkező zsűri előtt kell 
igyekezniük a népdalénekléssel, zenei teljesítményt nyújtani olyan emberekkel, akiknek a a pódiumének-
léshez nincs meg a kellő iskolázottságuk. Még az ilyesféle produkció is azoknál sikerül a legjobban, akik 
mögött ösztönös, élő népzenei háttér áll. De ahol ez már hiányzik, ott sok-sok gyakorlással kell pótolni. 
Ennek azután az a legnagyobb veszélye, hogy a népdaléneklés egyre gépiesebbé, élettelenebbé válik. A 
produkciót igyekezetben elvész a népdaléneklés öröme, fesztelensége, boldogságot adó, szivet melengető 
légköre. Nagyon fontos volna, hogy népdalköreink ne csak színpadra szánt népdalcsokrokat énekeljenek, 
gyakoroljanak próbáikon, hanem minél többet énekeljenek csak úgy, a maguk gyönyörűségére. Feltétlenül 
keresnünk kell új formákat is a népdalkörök és közönségük találkozására. Nem feltétlenül csak a nagy-
szabású, dalosünnepszerű alkalmakon kamatozhatik igazán egy népdalkör daltudása, éneklése. Tapasz-
talatból mondhatom, hogy akkor, amikor egy kisebb helyiségben, pl. klubban vagy könyvtárteremben 
szinte körénk telepszik a „közönség", s ott nemcsak dalcsokrokat mutatunk be, hanem szólunk népi kul-
túránk egy-egy területéről, vetített képekkel is felidézzük azt a hallgatók előtt, s így hangzanak el a hozzá 
kapcsolódó népdalok, az ilyen alkalmaknak nemcsak a hallgatóságra van nagyobb hatásuk, ilyenkor a 
népdalkör tagjai is felszabadultabban, lelkesebben énekelnek. S azoknak a népdalköri összejöveteleknek 
a hangulatát sem lehet elfelejteni, mikor éppen semmiféle szereplésre sem kellett készülni, hanem elővet-
tük egyik kedvelt népdalgyűjteményünket, és sorra énekeltük belüle a szebbnél szebb dalokat. Mi volna 
akkor, ha szakembereink is ilyen alkalmakkor keresnék meg a népdalköröket és alkotnának véleményt 
éneklésükről, nemcsak a minősítő hangversenyek feszélyezett légkörében? 

Hogy milyen fontos a magunk örömére való közös éneklés, arra a gyermekjátékok felelevenítésével 
kapcsolatban is figyelmeztet Kodály. „A népi játék bemutatók (bármilyen örvendetes haladás jelei is), egy 
más megjegyzésre adnak alkalmat. Az apróságok láthatóan a legjobban akkor örültek, mikor játszó kedvük 
szabadon érvényesült, mikor nem törődtek vele, nézik-e őket, vagy sem. Helyesebb volna efféléket nem 
poros színpadon, hanem szabad téren, pormentes gyepen tartani, hogy ne a közönségnek játsszanak, 
hanem maguknak." Majd így folytatja: „A gyermekdaloknak még szobában is a szabad mező illúzióját 
kellene kelteni." 

Meg lehetne sokszorozni gyermekjátékdalaink nevelő hatását, ha Kodály szavára hallgatva többször 
vinnénk ki éneklő gyermekeinket a szabadba. Pedig - különösen a gyermekdalok iskolai felhasználása 
közben - gyakran még maga a játék, a mozgás is hiányzik belőlük. Beültetjük gyermekeinket a padokba, 
és csak énekeltetjük a gyermekdalokat. Sok helyen csak elvétve kerül alkalom arra, hogy ezeket játékos 
mozgással összekapcsolva énekeljék, miközben egész testükben átélnék, megjelenítenék, életre keltenék a 
bennük rejlő tartalmat. így volna teljes nevelő hatásuk, ami nemcsak zenei anyanyelvünk, hanem az erre 
épülő zenei kultúránk megalapozása szempontjából is döntő jelentőségű volna. 

Iskolai énektanításunk Kodály Zoltán munkássága nyomán példa lett a világban. Messzi földről jönnek 
egyre nagyobb számban a zenepedagógusok iskolai énektanításunkat tanulmányozni. Vannak is ezen a 
vonalon kiváló eredményeket felmutató iskoláink, lelkes pedagógusaink. De mindez még nem elég általá-
nos. Sok helyen súlyos gondjaink vannak énektanításunkkal. Nincs elég zeneileg is megfelelő képzettségű 
tanítónk, akik vannak, azok sem mindig a nekik megfelelő területen dolgozhatnak. Szintén semmivé 
zsugorodott középiskolás ifjúságunk zenei nevelése. Az ötnapos munkahét bevezetésével kétségessé vált 
iskolai énekkaraink működése, sőt léte. Olyan fontos területen pedig, mint szakmunkásképző iskoláink-
ban, nemcsak hogy zenei nevelés nincs, de még alkalom se a közös éneklésre. Holnapunk munkásait így 
teljesen kizárjuk a zenei művelődésből. Csak álom marad Kodály nagy terve, s a szájunkon legfeljebb üres 
frázissá kopik, hogy: „a zene mindenkié" legyen. 

Legjobb a helyzet az óvodában, azután pedig az általános iskolában. De észre kell vennünk, hogy a 
kitűnő iskolai tantervek, s a ráfordított energia ellenére sem éri el a kívánt hatását iskolai énektanításunk. 
Tananyag lett ugyan a népdalból, de tanításuk közben sokszor teljesen elveszik „a mező illúziója". Egyre 
messzebb kerülünk az éneklés örömétől. Hát még zenei szakképzésünkben mennyire eltávolodunk tőle. Itt 
is a népdal csupán kötelező anyaggá, s hozzá kapcsolódó zeneelméleti ismeretek halmazává válik. Népdal 
hallatán különböző elemzési szempontok, képletek jelennek meg csupán zenét tanulóink tudatában, és 
teljesen rejtve maradnak a dalokban rejlő szépségek, meg a nép bennük tükröződő élete. Az az egységes 
népi kultúra, mely népdalgyűjtés közben Kodályékat is bámulatba ejtette. Kodály egyik legközelebbi 
fegyvertársa, Adám Jenő is éppen ezt hiányolta a televízióban elhangzott utolsó nyilatkozatában. Jobban, 
szervezettebben kellene törekednünk arra, hogy széles körben ismertté legyen a népdal, mint a hajdani 
népéletről és népi műveltségről sokat eláruló, kiemelkedő esztétikai értékeket hordozó népköltészeti 
alkotás. Szükségünk volna a népdalok szépségeit feltáró elemzésekre, zenei és szövegbeli problémáikat 
megvilágító közlésekre, s arra, hogy tanuló ifjúságunk, népdalköreink ilyen irányú ismereteit is mennél 
jobban elmélyítsük. Vigyük haza is a népdalt az iskolából, meg a dalkörök próbáiról. Ne csak a hivatalosan 
előírt órákat, meg a színpadokat töltsük meg velük, hanem mindennapi életünket is. Aki örömében, 
bánatában öntudatlan diídolgatásai közben is él a népdallal, s a házi éneklések légköréből jut majd el zenei 
művelődésünk szervezett alkalmain keresztül oda, hogy pódiumra kerüljön, az tudja majd igazán tolmá-
csolni népdalainkat. Köteteket töltene meg annak vizsgálata, hogy nagy muzsikusaink életében mit jelen-
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tett a szülői házban meglévő éneklés, házi muzsikálás. Kodály, Bartók, Liszt zenei pályája is a családi 
muzsikálások légköréből indult el. De Bach, Mozart, sőt a népi környezetből induló Haydn életére nézve is 
meghatározó jelentőségű volt azoknak a házi muzsikálásoknak ösztönző hatása, melyek már gyermekkor-
ban körülvették őket. 

A Magyar népdalok előszavának idézett mondatában az is benne van, hogy Kodályék álmában már az 
induláskor ott szerepelt nemcsak az éneklő, hanem a muzsikáló, méghozzá a házi muzsikálással is élő 
Magyarország. A muzsikáló Magyarország megvalósítása felé is igen nagy lépéseket tettünk meg a felszaba-
dulás óta. Még soha nem tanultak olyan sokan zenét ebben az országban, mint napjainkban. Zeneiskolák-
ban, zenei tagozatú általános iskoláinkban, zeneoktatói munkaközösségekben több tízezren tanulnak ma 
muzsikálni. De mi lesz ezeknek a zenét tanuló fiataloknak a sorsa? Zenei pályára csak egy kis részük 
kerül. Nem is kerülhetnek sokan, mert kis ország vagyunk. Még így is de sok muzsikust nevelünk drága 
pénzen a nagyvilág számára. A zeneiskolások többsége pár évi tanulás után ugyanis rendszerint abbahagyja 
a zenét. És igen sokan így járnak még azok is, akik elvégzik a zeneiskolai osztályokat. Sokan közülük nem 
is akarnak többet muzsikálni. Mert hiába a megszerzett tudás, kiderül, hogy tulajdonképpen nem szeret-
nek hangszerükön játszani. Tanítóképzős munkám során nem egy zeneiskolát végzett tanítványom akadt, 
aki jóformán letagadta zeneiskolai múltját, s alig lehetett rávenni, hogy újra muzsikáljon. Pedig képzése 
államunknak, meg a szülőknek is komoly költségbe került, és ő maga is tetemes időt forított rá. Micsoda 
pazarlás! Mi ennek az oka? A legnagyobb hiba itt is a produkciós szemlélet kizárólagosságában rejlik. A 
zeneiskolák kötött munkatervvel dolgoznak, amit meghatározott idő alatt, minél jobban el kell végeztetni. 
Előtérbe lép tehát a jó mechanizmus kialakítására való egyoldalú törekvés, a vizsgára való előkészítés 
bizonyos fokig kirakatmunkája, a versenyek. Vagyis: minél jobban kell produkálni. Ezért nincs idő arra, 
hogy egy-egy szép darabnál megálljunk, és szó essék annak szépségeiről. Nem jut idő együttes muzsikálás-
ra. Hiába vannak duók, triók, négykezesek a hangszeriskoIákban, ezeket a tanárok csak a legritkább 
esetben játsszák együtt növendékeikkel. Órán csak a növendék szólamának rendbetevésére jut idő, muzsi-
kálásra alig. Vagy ha egy növendék egyénisége lassabb haladást kívánna, még több hasonló nehézségű 
anyag megtanulását igényelné, nincs rá idő, mert elmarad az osztálytól. Mindenkit egyformán csak a 
produkció szemszögéből nevelünk, házi muzsikálásra, a zenével való mindennapi találkozásra, a zene 
szeretetére egyre kevesebbet. Az eredmény éppen ezért messze elmarad a ráfordított energiától. 

Aztán itt van népi hangszereink ügye. Nem véletlen, hogy éppen napjainkban is egyre nő az érdeklődés 
irántuk. Ennek oka nemcsak abban rejlik, hogy az egyre jobban gépiesedő életünkben ezekben a hangsze-
rekben is az elvesztett természetet, természetességet véli felfedezni az ember. Növekvő népszerűségükhöz 
nagyban hozzájárul aránylag könnyű kezelhetőségük. Míg hegedűn, gordonkán, de még zongorán is évek 
megfeszített munkája szükséges ahhoz, hogy elfogadható hangzást tudjon valaki kihozni belőlük, azaz 
saját maga számára is esztétikai élményt, örömet jelentsen a hangszerjáték, addig citerán, furulyán erre a 
szintre aránylag hamar el lehet jutni. Még az is, aki rájött a tanulás folyamán arra, hogy klasszikus 
hangszereken nem tud kellő eredményt elérni, népi hangszeren kaphat sikerélményt. Ha tömegeket 
akarunk nemcsak éneklő, de hangszeren is játszó, muzsikáló emberekké formálni, akkor ezt elsősorban a 
népi hangszerek segítségével érhetjük el. Kodály A magyar népzene című könyve 1952. évi kiadásában is 
változatlanul meghagyta a harmincas években született megállapítását, miszerint: „Nem ismerjük eléggé a 
nép hangszereit s a velük való foglalatosságot." Már e téren is történt előrelépés. Furulyázó gyermekek 
szóló és együttes muzsikálása egyre többet hallható. Nyomdában van az első magyar citeraiskola. Népi 
hangszeregyütteseink kezében a duda, a tekerő, a gardon is megszólal. De ezeknek a hangszereknek egyre 
szélesebb körben kell elterjedniük. Mennyire megszínesítené használatuk az iskolai énekórákat, a népdal-
körök műsorait. Alapvető jelentőségük volna a táncházmozgalom életben tartásában, amely egyben a 
hangszeres zenélés feltámasztásának, kiszélesítésének is egyik leghatékonyabb eszköze. Szükség volna arra, 
hogy jól felépített és hangolt, tisztán szóló népi hangszereink vásárolhatók legyenek, s mennél több 
szakmai irányítást nyújtsunk azoknak a lelkes embereknek, akik ezeket a hangszereket tanítják, vagy 
szívesen tanítanák. Budapesten már hivatalos zeneiskolába is bekerült a népi hangszerek oktatása. Segít 
benne a Népművelési Intézet is. Egyelőre az igény nagyobb, mint a kielégítéséhez rendelkezésre álló 
szervezet. Ezen a vonalon olyan példa is áll pedig előttünk, mint a Szovjetunió, ahol hivatásos művészeket 
is képeznek ki népi hangszerjátékra. Ezekre a hangszerekre, belőlük álló együttesekre pedig legnagyobb 
zeneszerzőik is komponálnak. Korunk magyar zeneszerzőjének nemcsak az a feladata, hogy valami eddig 
nem hallott, különlegesen újat találjon ki, hanem arra is törekednie kell, hogy széles tömegekhez szóljon a 
zene nagyon is érthető nyelvén. Sebastian Bach, meg a zenetörténet annyi nagy alakja - köztük minde-
nekelőtt Kodály - vajon nem a gyakorlati zeneszükséglet számára alkotott sok művet, olyat, amelyek 
végül is remekművek, időtálló alkotások lettek? Bizony, több új magyar zeneműre lenne szükségünk az 
öntevékeny együttesek, a szerényebb hangszertudással rendelkezők, meg a népi hangszereken játszók 
számára. 

Népzenetudományunk méltán vívott ki magának megbecsülést a világban. Első mérföldkövei, a messze 
jövőbe utat mutató alkotásai éppen Bartók és Kodály alapvető munkái. Nem árt ismételten elővenni 
munkáikat, mert mindig fedezünk fel bennük olyan gondolatokat, melyek ma is rendkívül időszerűek. 
Különösen Kodály Zoltán A magyar népzene című könyvének bevezetője ad számunkra olyan feladato-
kat, melyek megoldása napjaink, sőt holnapunk muzsikusainak kötelessége. Akkor emlékezünk méltókép-
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pen Kodály Zoltán születésének századik évfordulójára, ha ezeket a feladatokat igyekszünk megoldani. 
Többek között mennél több falumonográfiát, kiemelkedő népi énekesek népdalkincséről, egyéniségéről, 
zenei világáról szók5 monográfiát kellene készítenünk. Ezek engednének igazán mély betekintést a népdal 
életébe. Még az összegyűjtött népdalanyag tekintélyes része sincs eléggé kiaknázva. Nem eléggé hozzáfér-
hetőek a legértékesebb népdalok. Igen nagy szükségünk lenne olyan igényes kiadványokra, amilyen az 
Olsvai Imre szerkesztette 88 Tolna megyei népdal. Kodály még azok számára is ad feladatot, akik a 
népdalgyűjtéshez nem rendelkeznek elegendő zenei szakképzettséggel. Jól látta, hogy a hivatásos szak-
emberek munkájához csatlakoznia kell az önkéntes gyűjtőmozgalomnak. Még a puszta szöveggyűjtés 
létjogosultságát sem vonta kétségbe, „sőt van itt elég megoldandó feladat az irodalomtudomány részére 
is" - írja. „Nem történt még kísérlet a népdalszövegek és régi irodalmunk kapcsolatainak rendszeres 
feltárására." Sőt rengeteg megoldatlan feladatot tartogatnak maguk a népdalszövegek is a mai ember 
számára egyre kevésbé érthető jelképrendszerükkel, a régi népi életről szóló sajátos ismeretanyagukkal. 

S mennyire meg kellene szívlelnünk azt, amit Kodály Zoltán ugyancsak ebben a könyvében a népzene 
jelentőségéről vall. A népzene „túlnő a tudományon. Egészséges nemzet életének annyira szerves része, 
hogy ott találjuk mindenütt: jelen van a művészetben, a közoktatásban, a társadalmi élet megnyilvánulá-
saiban. Mindig a nemzeti élet satnyulásának jele, ha a népzene valamely téren háttérbe szorul." 

Jól sáfárkodjunk hát népzenénk nagy kincsével. Tegyünk meg mindent azért, hogy valóban „mindenütt 
ott találjuk". Ne csak az emberek eszébe, de a szívébe is lopjuk be a magyar népdalt. Ápoljuk a hazánk 
területén élő nemzetiségek népzenei kincsét. És tiszteljük más népek népzenéjét. Akkor fog fejlődni, 
erősödni, nem pedig satnyulni nemzeti életünk. Sajnos, ilyen problémák meglétét jelzik az olyan viták is, 
melyek más területen folynak nemzeti életünk, öntudatunk satnyulásának megakadályozása céljából. 
Hogy csak egyet említsek, nemrégiben próbáltuk ezt a folyamatot ellensúlyozni pl. iskolai történelem-
tanításunk területén. A nép zenéjével folytonosan élő, hagyományait igazán szerető, ápoló társadalomban 
tudnak csak megnyugtató módon megoldódni az ilyen, s ehhez hasonló kérdések. Égetően szükségünk van 
arra, hogy Kodály Zoltán írásait mennél többet forgassuk, tanításait megszívleljük. 

Kalotaszegi bőrrátét, két stilizált kakas, XIX. század 
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