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A műsort két, ciklikus népdalfeldolgozás zárta. Pertis Jenő emlékét a 
Négy magyar népdal idézte, Szőnyi Erzsébet művészetét az Öt világrész 
dalai hirdették, Németh Sándor zongorakíséretével és Keresztúri Mária 
szopránszólójával. „Csodát meséltek” – a zenének eltérő kultúrákat és 
nyelveket egységbe fogó erejéről. Az énekkar maga is csoda: elkötele-
zettségük, annyi éven át, Andor Ilona öröksége iránt; teljesítményük, 
mellyel az örökséget élővé teszik; egyáltalán, létezésük, a mai világban.

Köteles György
 

Pongrácz Zoltán népzenegyűjtése szülőföldjén
 Gyurcsó István Alapítvány könyvek 77. Dunaszerdahely. 

Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet – MTA BTK Zenetudományi 
Intézet, 2018.

2019. szeptember 19-én volt a fentebbi könyv 
szakmai bemutatója a zenetudományi Intézet-
ben. A könyvet Déri Balázs egyetemi tanár, ze-
netörténész ismertette, akinek írása az 
Ethnographia folyóiratban fog megjelenni. Ezért 
szólok szerzőként a könyvről.  

A Galántához közeli településén, Diószegen 
született Pongrácz Zoltánról (1912-2007) köztu-
dott, ő a hazai elektronikus zene megteremtője. 

Sokoldalú muzsikus volt: a zeneszerzés mellett munkája kiterjedt kar-
nagyi, tanári, zenei könyvírói működésre. Aktív muzsikusi, alkotói 
munkásságához képest jelentéktelennek mondhatnánk népzenegyűjtői 
tevékenységét, mely a Zenetudományi Intézet népzenekutatóit leszámít-
va a szakmabeliek körében sem ismert. E tevékenységét életrajzai adatai 
általában szűkszavú tényként közlik. Pedig Kodályra emlékező nyilat-
kozataiban szívesen emlegette népzenegyűjtő munkáját.

A 19–20. század fordulójának, 20. század első felének sajátos vonása, 
hogy Európa több országában zeneszerzők, majd hatásukra tanítványaik 
kapcsolódtak be a népzenegyűjtésbe. Az ifjú Pongrácz Zoltán szülőföld-
je 23 településén 1930-33 között gyűjtött magyar népzenét, mely anyag 
most került először kiadásra. Mindez csak 125 népdal, mert a második 
világháború alatt megsemmisült több száz dallamot tartalmazó gyűjte-
ményes kézirata. Azok a kották maradtak meg, melyeket letisztázva 
átadott zeneakadémiai zeneszerzés tanárának, Kodály Zoltánnak, aki 
beillesztette azokat az általa kialakított népzenei típusrendjébe. Kodály 
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zenei rendszere részét képezi a Magyar Tudományos Akadémia Nép-
zenekutató Csoportja utódintézménye (MTA BTK Zenetudományi In-
tézete) Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívuma népzenei 
anyagának. Egy-egy népdal a Bartók Béla által létrehozott zenei rendben 
őrződött meg. E két anyagból válogattam ki az egyes népdalokat, melyet 
a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet adott ki szlovákiai kisebbségi 
támogatással. 

Több okból tartottam fontosnak Pongrácz Zoltán gyűjtése közreadását.
1. Gyűjteménye rávilágít sokirányú érdeklődésére, többirányú zenei 

tevékenységére.
 2. Közelebbről megismerhetjük a Csallóköz népdalanyagát.
 3. Nem utolsó sorban egyben Kodály Zoltánra is emlékezünk, akinek 

keze nyoma közvetlenül is ott van Pongrácz kottáin. A mester minden 
jel szerint szeretettel, türelemmel oktatta az ifjú zeneszerzőt a gyűjtő-
munkára és a népdalok pontos kottaképi visszaadására. Pongrácz elbe-
szélése szerint pedig tanácsokkal látta el a gyűjtések folytatását illetően.

 Számomra különösen tanulságos volt az immár egyben látható gyűj-
temény megismerése és összehasonlítása az év szerint szintén 2018-as 
kiadású, épp egy évvel Pongrácz kötetének bemutatója előtt, 2018 szept-
emberében szintén a Zenetudományi Intézetben bemutatott Kodály Bars 
megyei gyűjtését tartalmazó anyaggal. (Tari Lujza: Kodály Zoltán Bars 
megyei népzenegyűjtései. Argumentum – MTA BTK Zenetudományi 
Intézet. Ismertette: Paksa Katalin in: Ethnographia 2019. 130. évf. 1. 
136-140.) Mivel az utóbbi könyv megjelentetése a kiadó egyéb munkái 
miatt 2017-ről elcsúszott, a két könyv szinte egyszerre megjelenhetett 
volna, ha nincs csúszás a dunaszerdahelyi műhely esetében is.)   

A könyvben kutatástörténeti összegzés mutatja be a Duna fölötti te-
rületeken végzett népzenegyűjtéseket. Az I. világháború végéig Vikár 
Béla, Kodály Zoltán, Bartók Béla, Lajtha László, Molnár Antal dolgozott 
a területen. A két világháború közt csak Pongrácz gyűjtött, gyűjthetett 
a Csallóközben. A második világháború után Szíjjártó Jenő, Szomjas-
Schiffert György, az 1990-es évektől kezdve pedig Ág Tibor, Ürge Mária 
és többek közt e sorok írója gyarapította a gyűjteményt.  

Pongrácz Zoltánnak a régi Pozsony-, Komárom-, Esztergom- és Nyitra 
megye falvaiban végzett gyűjtése zárt egységet képez a népzenekutatás 
történetében, hasonlóan mindazon népzenegyűjtéshez, amelyeknek az 
adott falvakból korábban nem volt gyűjtési előzménye, később pedig 
nem, vagy csak sok évtizeddel később lett, a történelem viharai és a 
politikai áramlatok következtében nem lehetett folytatása. Az 1930-as 
évek elején – amikor a szlovákiai magyarok körében teljesen szüneteltek 
a gyűjtések –, több olyan faluban járt, ahol előtte és utána nem fordult 
meg népzenegyűjtő. Volt, ahol ő járt először azokban a falvakban, me-
lyek később gyakran felkeresett települések lettek, s máig nevezetesek 
népi kulturális hagyományaikról (pl. Martos, Naszvad). 
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A gyűjtés megkezdésekor 
alig 20 éves, komolyabb népze-
nei ismeretekkel még nem ren-
delkező fiatalember a helyszí-
nen hallás alapján kottázta le a 
népdalokat, ahogyan tette azt 
akkoriban számtalanszor a leg-
több népdalgyűjtő az igen drága 
fonográf készülék hiányában. 
Gyűjtése anyagával azonban 
csökkent a fehér foltok száma 
egy-egy népdal elterjedtségét 
illetően, s a korábban fel nem 
keresett falvakból is van adat 
valamely népdalra, népszokás-
dallamra, balladára, gyermekjá-
tékra. A gyűjteményében sze-
replő népdalok változatokkal 
egészítik ki és területileg is ösz-
szekötik Kodály Zoltán Nyitra-, 
Bars- Hont- és Pozsony megyei 
és Bartók Béla Komárom megyei (Nagymegyer) gyűjtéseit. A népdal-
anyag a szélesebb térséghez (az északi területekről Nyitra-, Bars, Hont, 
Zemplén stb. megyék) és a tágabb magyar nyelvterülethez is kapcsoló-
dik. Több általa gyűjtött népdal megegyezik a 20. század elején az Al-
földön és Székelyföldön, az 1930-as évek elején pedig a Dél-Dunántúlon, 
Dél-Alföldön és a Palócvidéken mások által gyűjtött, azokban az évek-
ben divatozó népdallal. 

 Gyűjteménye egy korszak, egy vidék népzenéjének és egy ifjú muzsi-
kus sokoldalú érdeklődésének hű lenyomata. 

A kötetben az egyes népdalokhoz fűzött jegyzeteken kívül különbö-
ző mutatók segítik a tájékozódást, valamint magyar, szlovák és angol 
nyelvű összefoglaló tájékoztatja a nem magyar olvasókat.  

Kodály szellemében a szerző szándéka volt az is, hogy a bemutatott 
falvak lakói visszatanulhassák saját vidékük dalait, ha azok már elfelej-
tődtek volna. Vagy épp örömmel csodálkozzanak rá a szájhagyomány 
életerejére, ha valamelyik népdal még él a Pongrácz Zoltán által gyűj-
töttek közül. Ezzel a magyar népzene minél mélyebb megismertetéséért 
már eddig is sokat tevő dunaszerdahelyi Huszár László igazgató olyany-
nyira egyetértett, hogy már a nyári népzenei táborokba eljuttatta a könyv 
népdalanyagát. A bemutatón arról is tájékoztatta a megjelenteket, hogy 
a népdalok az internetre is felkerültek, s használatukról érkeznek hoz-
zájuk a visszajelzések.  

Tari Lujza


