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Kodály Zoltán rokon népek körében
Vikár László Kodály-hagyatéka

Bevezető előadás
A Magyar Tudományos Akadémia 1933-ban célul tűzte ki a magyar nép-
dalkincs gyarapítását, rendezését és megjelentését. Ennek érdekében lét-
rehozott egy népzenei albizottságot Bartók Béla és Kodály Zoltán vezeté-
sével. Ekkor kezdődött a népzenei kutatómunka, de hivatalosan csak 20 
év múlva, 1953-ban alakult meg a MTA Népzenekutató Csoportja Kodály 
kezdeményezésére. A kezdetben összesen 8 tagú csoport később 22 tagú-
vá bővült. A cél elsősorban a magyar népzene gyűjtése, kutatása, rende-
zése és kiadása volt, de a kutatás körébe tartozott a rokon (finnugor) nyel-
vű népek zenéje is. Nem csak a Bartók és Kodály által gyűjtött, kétféle 
módon rendezett anyagot tervezték kiadni, az anyagba mások gyűjtemé-
nyeit is bevették, és tematikus rendben kezdték közölni. Kodály életében 
kiadták az első öt kötetet (valójában hatot, mivel a harmadik két – A és B 
– kötetben jelent meg). Az első kötet a Gyermekjátékok: a játékokhoz kö-
tődő dallamok itt megjelentetését az indokolja, hogy bár nem alkalomhoz 
kötöttek, ütempárosak, így jelentősen eltérnek az alkalomhoz nem kötött 
strófikus daloktól. A további (II-V.) kötetek az alkalomhoz kötött dalla-
mokat tartalmazzák, ezek a következők: Jeles napok, Lakodalom (A és B 
kötet), Párosítók, Siratók. Ezek után az alkalomhoz nem kötött dalok je-
lennek meg olyan zenei rendben, amelyet Járdányi Pál, a Népzenekutató 
Csoport munkatársa alakított ki. A sorozat kiadása jelenleg is folyik.

Kodály Zoltánt kezdettől fogva érdekelte a nyelvrokon népek zenéje. 
1906-ban jelent meg „A magyar népdal strófa-szerkezete” c. tanulmánya, 
de ebben a rokon nyelvű népekkel való hasonlítás, dalaikra való hivatkozás 
még nem szerepel. Ilmari Krohn finn népzenekutató ugyan 1902-3-ban 
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közölt hegyi cseremisz dallamokat, amelyeket Kodály már 1903-ban el-
kezdhetett tanulmányozni, ám a benne lévő cseremisz dallamok száma 
túl kevés, az idő pedig túl rövid volt ahhoz, hogy 1906-ban kutatási ered-
ményeket közöljön. „A magyar népzene” c. nagy tanulmányában azonban, 
amelyet 1935-ben írt, és amely 1937-ben jelent meg „A magyarság népraj-
za” c. mű IV. kötetében, külön fejezetet szentelt a magyar népzene ősréte-
gének, a cseremisz, csuvas dallamokkal való hasonlításnak, de korábban 
is írt erről a témáról. Amíg Kodály a nyelvrokon népek dalait tartalmazó 
kiadványokat nem tudta megszerezni, a teljes köteteket kézzel kimásolta.

Régebben a „rokon népek” kifejezést használták a finnugor nyelvű 
népekre, ma már inkább a „nyelvrokon népek” terminus használatos, 
tekintettel arra, hogy a kutatások során kiderült: nyelvünk vitathatatla-
nul a finnugor nyelvcsaládba tartozik, de kultúránk nem minden terü-
lete rokon más finnugor nyelvű népek kultúrájának azonos területeivel. 
A 19. század végén érvekkel vívott tudományos vita, az úgynevezett 
„ugor-török háború” győztesei az „ugorok” (a finnugor nyelvrokonság 
mellett érvelő tudósok) voltak, ennek eredménye volt annak elismerése, 
hogy a magyar nyelv a finnugor nyelvcsaládba, annak is ugor ágába 
tartozik. Igaz, ma sem értünk semmit legközelebbi nyelvrokonaink, az 
obi-ugorok nyelvéből sem, de ez nem csoda, mivel a finnségi népektől, 
köztük a finnektől mintegy 5000 éve, legközelebbi nyelvrokonainktól, 
az obi-ugoroktól pedig kb. 3000 éve váltunk el: ennyi idő bőven elég 
ahhoz, hogy az egymástól igen messze, eltérő körülmények között élő 
népek nyelvének belső fejlődése, illetve a különböző hatások egészen 
különbözővé tegyék a nyelveket.

A nyelvrokonság tehát főként a nyelvészek számára világos, ők ki is 
tudják azt mutatni. Az alapszókincs hasonlósága a magyar és a finn 
nyelvben is kimutatható: a két nyelv szavai között pl. rokon a kéz – käsi 
(a finn írásban az s az sz hangot, az ä a nyílt e hangot jelöli), víz – vesi, 
szem – silmä, eleven – elävä, alatt – alla stb. Ennél is fontosabb a nyelvi 
szerkezetek hasonlósága. A leginkább alapvető ezek közül, hogy a ma-
gyar nyelv a finnugor nyelvcsaládba tartozó többi nyelvhez hasonlóan 
agglutináló, azaz elöljárók helyett ragokat használ: házban – talossa, 
kézben – kädessä stb. Ezekben a példákban látható egy másik finnugor 
jellegzetesség is, a magánhangzó-illeszkedés: a ragok túlnyomó többsé-
gének a finnugor nyelvekben van egy magas és egy mély hangrendű 
alakja (pl. -ssa/-ssä), amelyek a megfelelő hangrendű szavakhoz illesz-
kednek. A példákat még hosszan lehetne sorolni.

Nem csoda hát, hogy a kutatók a bizonyított nyelvrokonság mellett a 
zenei kultúra ősi rétegeit is a nyelvrokon népek zenéjének vizsgálatával 
igyekeztek megtalálni. Ebben nagy segítséget jelentettek Ilmari Krohn 
(1902-3), Robert Lach (1929) és Valerian Mihajlovics Vasziljev (1920, 1923, 
1937) cseremisz népdalközlései, amelyekben Kodály számos hasonlóságot 
fedezett fel a magyar népzenével. Nem véletlen, hogy ezek a hasonlóságok 
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elsősorban a hangsorokra és a szerkezetre vonatkoznak, amelyeket Kodály 
előzőleg a magyar népzenében vizsgált. A cseremisz dallamokban is rá-
talált egyrészt a pentaton hangsorra, másrészt a kvintváltó szerkezetre, 
amelyek a magyar népzenében is megtalálhatók, mégpedig nemcsak szór-
ványosan, hanem a dallamok egy rétegének jellemzőjeként. Egyes dalla-
mok hasonlóságát is ki tudta mutatni, s ezeket több művében közölte is.

Elsősorban a cseremisz és a csuvas népzene vizsgálata jöhetett szóba, 
mivel az ő közölt dalaikkal találkozhatott Kodály legkorábban. Ők a 
Szovjetunió, illetve a mai Oroszország területén éltek és élnek ma is, az 
Ural hegység európai oldalán, a Volga-Káma folyók vidékén: a cseremi-
szek (belső nevükön a marik) a Mari és a Baskír Köztársaságban, a csu-
vasok a Csuvas Köztársaságban. Bizonyos fokú autonómiát élveznek, de 
mivel lakóhelyük Oroszország belsejében van, Oroszország részei.

Kodály 1917-ben kiadott „Ötfokú hangsor a magyar népzenében” c. 
tanulmányában kifejti, hogy a pentatónia ugyan különböző európai né-
pek zenéjében is megjelenik, de a szomszéd népekében nem olyan alap-
vető jelentőségű, mint a magyar népzenében. A rokon nyelvű népeknél 
azonban nem jelentéktelen, és a cseremisz dallamoknak a magyar nép-
dalokkal való egyezését nem tekinthetjük véletlennek.

1934-ben jelent meg „Sajátságos dallamszerkezet a cseremisz népze-
nében” c. tanulmánya. Ebben a kvintváltó szerkezetről ír, amely a cse-
remisz és a magyar népzenében egyaránt gyakori. Krohn, Vasziljev és 
Lach kötetei megtalálhatók a Kodály Archívumban: a példányok tanú-
bizonysága szerint az azokban közölt anyagot gondosan tanulmányozta 
és kiválóan ismerte.

A nyelvrokon népek zenéjének kutatása, vizsgálata a 20. század első 
felében számos nehézségbe ütközött: nem volt elég adat, és az adatgyűjtés 
sem volt lehetséges, mivel a nyelvrokon népek túlnyomó többsége az ak-
kori Szovjetunióban élt, és abban az időben nem lehetett őket megláto-
gatni. Kodály később, a 20. század közepén tanítványát, Vikár Lászlót 
megbízta, hogy menjen a Volga-Káma vidékére a nyelvrokon népektől 
dallamokat gyűjteni. Ez akkoriban sem volt még egyszerű feladat, Kodály 
tette lehetővé az odautazást, később a folytatás érdekében ajánló sorokat 
is írt Vikár Lászlónak: „Vikár László kiküldetését a magyar tudomány 
szempontjából égetően sürgősnek látom. Kívánatos, hogy sokat ígérően meg-
kezdett mari és csuvas gyűjtését mielőbb befejezze, mert abból a magyar 
zene múltjára új és eddig nem ismert következtetések levonását várhatjuk.”

Kodály nemcsak a cseremisz, hanem a csuvas népzenével is foglalko-
zott: csuvas dallamokat Sztyepan Makszimovics Makszimov 1932-ben, 
Gavril Fedorov 1934-ben közölt, s Kodály ezeket is gondosan áttanul-
mányozta. Megemlítendő, hogy a csuvasok nem a finnugor, hanem a 
török (türk) nyelvcsaládba tartoznak, de egy csoportjuk szorosan együtt 
él a cseremiszek egy csoportjával, nagymértékben keveredve egymással. 
Kodály a csuvasok dallamaiban fontos, lényeges hasonlóságokat talált  
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a magyar és a cseremisz népzenével, s ezzel megvetette az areális kutatás, 
azaz egy területen élő különböző népek kultúrája vizsgálatának, össze-
hasonlításának alapjait.

A Kodály által Krohn, Lach és Vasziljev köteteiből kimásolt kották 
képezték vizsgálatának alapját, ahhoz az akkor elérhető anyagot adták. 
A Vikár hagyaték teljes anyaga 149 tétel, annak túlnyomó többsége Ko-
dály autográf kotta, a többi levelezés, fénykép, a Magyar Népzene Tára 
kötetei és egy festmény Kodályról. Miután Vikár László a Népzeneku-
tató Csoport titkára volt, az 1964-ben Budapesten megtartott IFMC 
(International Folk Music Council) konferencia előadói anyagának ki-
adásával kapcsolatos levelezésnek is részese volt. Abban az időben Ko-
dály Zoltán volt az IFMC elnöke.

Az anyagot a kiállításban kiegészítettük a Kodály Archívum anyagával, 
bemutatva Kodálynak azokat a feldolgozásait, közléseit is, amelyek a Bi-
cinia Hungarica IV. (1941), az Ötfokú zene III. – 100 mari dallam (1948), 
valamint az Ötfokú zene IV. 140 csuvas dallam (1947) c. műveiben jelen-
tek meg. Az összes kottát nem lehetséges egy kiállításban bemutatni: 
elsősorban azokat volt érdemes közülük kiemelni, amelyeken a magyar 
népdalokkal való hasonlítás, a szerkezeti elemzés, a hangsorok vizsgála-
ta és feldolgozások láthatók. A dallamok túlnyomó többségét Kodály 
nemcsak kimásolta, hanem vizsgálatai során megjegyzéseket is írt hoz-
zájuk, továbbá feltüntetett kadenciákat, hangsorokat, a hangok egymás-
tól való távolságát, a szerkezetet stb. Elsősorban a pentatóniát és a kvint-
váltó szerkezetet vizsgálta a cseremisz és a csuvas népzenében egyaránt, 
s az ilyen dallamokat összevetette a hasonló magyar népdalokkal.

Kodály tudta azt is, hogy a népzenei kották vizsgálata nem mindig 
célravezető, nem mindig elegendő: ennek oka a lejegyzések esetleges 
pontatlansága, illetve hibája. Ezért hangsúlyozta azt is, hogy a kutatáshoz 
több anyagra van szükség. Ennek érdekében küldte ki Vikár Lászlót a 
Volga-Káma vidékére főként cseremisz és csuvas dallamokat gyűjteni. 
Mielőtt Vikár elindult gyűjtőútjára, Kodály az általa kimásolt cseremisz 
és csuvas dallamokat, amelyeket megjegyzésekkel is ellátott, tanulmá-
nyozás céljából odaadta neki, így került hozzá az anyag.

Kodály kezdeti segítségével Vikár László Bereczki Gábor nyelvésszel 
együtt 1958 és 1979 között 9 alkalommal végzett népdalgyűjtést ezen  
a tájon. A fényképek nagyrészt Vikár László terepen készült felvételei. 
A Volga-Káma vidékén az ott élő cseremiszeken és csuvasokon kívül a 
votjákoktól, tatároktól, mordvinoktól és baskíroktól, azaz összesen há-
rom finnugor és három török nyelvű néptől gyűjtött dalokat, ezek vizs-
gálatával megvalósítva az areális kutatás elvét. Cseremisz (belső nevükön 
mari) gyűjtését Kodály még tanulmányozhatta, s abból öt dallam adta 
forrását „Öt hegyi-mari népdal” c. művének.

Lázár Katalin


