
II.

Vidék, nép és népiesség
a magyar zenei romantika programjában

Az elmélet hívői mellett csakhamar szóhoz jutnak ennek a me-
ehanikus, külsőséges iránynak ellenes ei is: Zimay László például
már 1863-ban feleslegesnek tartja annak vitatását. "hogy mi a ma-
gyar zenének sajátsága s mi nem?", mert az ilyesminek csak nem-
magyar zenészek számára van értelme.' Bertha Sándor egy későbbi
tanulmányában erélyesen állást foglal a jellegzetességek kultusza
ellen; ettől el kell szakadnunk, "ezentúl többé nem kőtjűk magun-
kat az alsóbbfokú eredetiségnek bizonyult rhythmikai és dallami sa-
játsághoz", mert a magyar tartalomnak idegenből kölcsönzött kere-
tek és külsőségek között is magyarnak lehet és kell megmaradnia."
Másutt is vitatja az elmélet törvényhozó jogát: "üdvös-e ma kirnon-
dani absolute, hogy zenénk nem Hiri meg a háromszoros tagoltatást
egy magyar dallam kíséretében ... a magyar zene igen gyenge lábon
állna, ha szelleme ily kicsinyes külsőségektől tételeztetnék fel".~
Bertha, mint látni fogjuk, a maga "gyakorlati", művészi program-
ját védelmezi ezekkel a szavakkal; lényegében így cselekszik Major
J. Gyula is, de azzal a nyilvánvaló különbséggel, hogy neki, a néme-
tes nevelés légköréből szabadulni igyekvő muzsikusnak, elsősorban
mégis csak formai újítások tűnnek legfőbb gyógyszerként, a magyar
zenei nyelvreform igazi kulcsaként szemébe, az elméleti "felmérést"
tehát lényegében helyesli, csak kereteit szeretné kibővíteni: "téves
felfogásnak tartom, hogy páratlan méretű zeneművet ,egyáltalán
nem ismernek el nemzetinek ... A magyar nemzeti jelleget nem kűl-
sőségekben, nem a rythmusban keresem - mélyebben gyökerező
sajátságokban. kivált a hangsúlyban és a hangulatban véltem azt
feltalálni . '. akadálynak tartom a magyar zene felvirágzására
nézve azon körülményt, hogy mindeddig csak 't, taktusban írtak
magyar zenét". "Szükséges volna, hogy a magyar nyelv szavalati
sajátságainak megfelelőleg újabb rythmusokat kellene kombinál-
junk ... "~ (Hasonló megoldásra gondol már Mosonyí, mikor egy-

1 Zenészéti Lapok JII. (1863) 182.
2. Budapesti Szcmle 1880. XXIV. 419. (A magyar zene jövője.)
3 Zenelap lOOi. 46.
., Lcnelar; 1890. márc, 22.
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ízben a magyar dallamok sajátságát "egyedül a nyelvi szóhangsú-
lyozásban, s a hangidomzat eredeti képleteiben" keresi.] "IHGFEDCBA

*

Ha azonban az elméleti spekulációval nem érünk célt, ha így
nem foghatjuk hálónkba a magyar zenét: hova forduljunk, hol
ismerjük fel a magyar zenei nyelv ősi, természet-adta törvényeit?
A magyar népdalkutatók, az irodalmi folklore úttörői s maguk az
irodalom megújítói rég megmutatták az utat, ~ a népies dalkom-
ponisták újból meg újból, részben ösztönösen, hasznát is vették,
hogy ott élnek az örök ifjúság forrása: a népdal közelében, - csak
maguknak a romantikus mestereknek s teoretizáló kíséretüknek, a
rendszerezöknek látását homályosította el ezen a ponton újra meg
újra egy sajátságos és végzetes konfúzió; szom iaztak a népi zene örök-
életet-adó forrásvizére, s mikor utána nyúltak, mindig kezükbe
akadt -- a népies műdal mesterséges itala. Elnevezés, meghatáro-
zás, ismeret e próbakövön felmondta a szolgálatot, hamisnak. hiába-
valónakbizonyult s ami még rosszabb: teljesen ködössé, bizony-
talanná mosódott; a határokat nem sikerült megállapítani, az űrők
betöltetlenül maradtak s a tisztázás a legjobbaknak, e legjobbak
legelszántabb erőfeszítéseinek sem sikerült. A XIX. század magyar
zenei gondoskodásának íme legsebezhetőbb pontja: a népdalt, melyért
rajong, mely kőré egész épületét emeli a követelményeknek és pro-
grarroknak, meghagyja a határozatlanságok és illuziók zavaros fél-
homályában; nem világítja meg, nem tárja lelkiismeretesen nap-
fényre, nem méri fel, nem hatol mélyére, nem ad róla számot ma-
gának, mintha illuzióit féltené, - nem tudja, milyen is valójában,
nem tud ia lényegében azt sem. merre van, hol kezdődik, meddig
terjed, mit jelent. Beéri félmegoldásokkal. vegyes értékű, tetszetős
szemelgetésekkel," határozatlan kőrülírásokkal. Már magának az
elnevezésnek ingadozó értelme s a műf'aji meghatározás hiánya
erre mutat; az a tisztázási folyamat, mely az irodalom analog terü-
letén II kellő percben, még 1820 táján megindul," a zene terén el-
mai adt: akár 1840, akár 1900 táján megjelent zenei könyvben vagy
folyóiratban olvassuk ezt a szót: népdal, - egyaránt bizonytalan,
hogy népköltészetí terméket, népies dalkompozíciót (mint Kodály
nevezi: "városi népdalt") , vagy a nép közé került, átvett egyszerűbb
énekes darabot jelent-e. Arany János, kinek legszebb lírai darabjait
és balladáit, mint maga írja, népi dallamemlékek. "régi népdal-
hangv-ok inspirálják," tanulmányai és népdalgyűjteménye tanúságu

r, L.(:'nészeti Lapok Ill. (1863) ~Ji
.. A kor tudományos apparátusának szerény igényeire és fejletlenségére

leg jeHcmzöhl. épp a hivatásos muz íkológnsok: Mátray )c1852-58) és Bartalus
(187:3- ·96) népdalgyüjteménvei.

.• L. Horváth János: A- magyar irodalmi népiesség Faluditói Petőfiig 1927.
11:l-1:"i.

8 Levele Szemeréhez 1860; 1. Arany J. levelezése író-barátaival JI. (Összes
Munkái XII.) 149.
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szermt többet tud az igazi népdalról és népzenéről, mint zenészker-
társai, Liszt Ferenc, Mosonyi Mihály, vagy akár Erkel Ferenc; mert
amit ernezek életük végéig keresnek s legfeljebb ha gyanítanak, ö

kezdettöl fogva érzékeli és birtokolja, - mert ösztöne csalhatatlan,
művész-szeme mélyre lát s tekintetét nem homályosítják el hamis
elméleti feltevések, - mindenekfelett pedig, az ő számára természe-
ki otthon az a népi kultúra, melyet a romantikus mestereknek lan-
kadatlan erőfeszítések árán, lassanként kell s csak töredékes re-
f'lexeiben lehet magukévá tenniök. Erkelnek, Lisztnek, Mosonyinak
mindenekfelett c s a t l a ko zn io k kell egy ideálhoz, a közvélemény hez,
a nemzeti gondolathoz; előbb "vitetnek", csak azután és csak kőz-
vetve "visznek" ők maguk is; Arany azonban, mint a század min-
den nagy magyar költője, maga is a nemzeti szellem megteremtői,
kisugárzói, megszemélyesítői közül való. - Zenészek és zeneirók
különben is minden zavarnak ajtót nyitnak, mikor kimondják, hogy
a magyar zenét "a nép ajka termi" ugyan, de "nép alatt nem lehet
csupán azon osztályt érteni, melyet az ,írástudatlanok' névvel illet-
hett' nk ".9IHGFEDCBA

. .
Figyeljük meg, hogyan érvényesül az irodalomban kezdettől

fogva, de épp e felfogás alapján, egymás mellett vagy egymáson
belül, egyidőben a lelkesedés és a tárgyi, ismereti konfúzió hangja.
"Oh, ezek a' nép-nóták - írja Bajza József 1843-ban, a Nemzeti
Színház egyik zenés előadása kapcsán, melyen Svastics egy "ma-
gyar" -ja s egyéb magyar zeneszámok kerültek bemutatásra - ne-
künk valóban igen becsesek lehetnek! Mennyire magyar lélekhez,

. magyar érzésekhez szólók l Nem hiába fogadtatnak olly részvéttel,
olly elragadtatással, mert ezek szíveink' húrjait pendítik meg, any-
nyira, mennyíre a' legjobb opera' zenéje is alig"." Ugyanebben az
évben tűzik ki a Szózat-megzenésítés pályadíját s ugyanazokon a
hasábokon olvashatjuk, hogy a Szózat szövegére írandó "legjobb
nép-melódiát" 20 arany jutalmazza;" később a Himnusz-pályázaton
is .mépmelódiák't-ról van SZÓ.12 Népdalszerű, népies hangú kompozí-
ciókra gondolnak vajjon? De hiszen, ha a pályadíjnyertes műveket
nézzük, Egressy"Szózat"-melódiája ünnepélyes verbúnkos (vers és
dallam egysége szempontjából nem épp szerenesés szövegapplíkáció-
val), Erkel Himnusza pedig minden inkább, mint népies kompozíció,
egyenletesen hullámzó, széles ívelésévei inkább nyugati koráldaIl~-
mokra emlékeztet Mi tehát a népmelódia? Erre nem kapunk va-
laszt. "Népdalgyüjtemények" 1830 és 1900 között" vegyesen közöl-

• Szépirod. Közlöny 1858. 1. 1325.
10 Athenaeum 1843 1. 198.
11 U o 101.

12 Honderű 1844. II. 12.

13 Bartay (1833--34), Fogatasi (184il), Egressy-Szerdahelyi (1843), Fogarasi
-Travnyik (1847), Füredi-Bognár (1851-61), Mátray (1852-58), Bognár
(18\16-58), Kovács-Bognár-Langer (1858), Bartalus (1861, 1873--96) Szini
(1865), Limbay-Bolla-Nemesovits (1879--88). Az anyagról v. ö. Major Ervin:
A népies magyar rnűzene és a népzene kapcsolatai, 1930.
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nek népi dalt, közkedvelt műdalt, népies terméket (tehát "műfaji-
lag" közvetlen utódjai az 1770-1830 közötti évek "melodiárium"-
ainak, a kollégiumi énekgyüjteményelmek); ez alólIHGFEDCBAII század zenei
szempontból legkorrektebb, leghelyesebb ösztön nyomán induló
kiadványa, a Színi Károly szabolcsmegyei kántortanítóé, sem kivétel.
S ezt a praxist, az "elmosás" gyakorlatát, melynek mintha' öntudat-
lan célja volna, hogy a népit és népiest, sőt nem-népiest elvegyftve,
gyökeresebb nemzeti műdaltermésnek vesse meg alapját, igazolja
az elméleti irod 310m is. Mátray Gábor az ötvenes évek elején írt
tanulmányában Csokonai-, Faludi- és Pálóczi Horváth-dalokat sorol
fel a népdalok között; eljárását érthetőbbé teszi, hogy magukat a
népdalok at is a nép között névtelenül eltűnő zeneszerzőknek, tehát
egyes embereknek, népdalköltőknek tulajdonítja." Szénfy Gusztáv
U;60·han mf'gkísér~i a kérdés elvi tisztázását s a tárgyról szinte
észrevétlenül átsiklik; mert át ke l l siklania, a maga művészi pro-
gramjára. "Nálunk igen dívó ama nézet, - írja idevágó cikkében
- mintha annak, mit a nép danol, merő n é p d a ln a k kellene lennie.
MáI pedig nem ú g y van: a magyar nép ajkáról oly dalok is zenge-
nek, melyek népdal színvonalán felűl állanak, s melyek mintegy
átmenetet képeznek a természetzenétől a műzenéhez. Sőt vannak
daljaink, melyek műzenénk zsengéiül bátran vétethetnek." "Műze-
nénk fejlesztésének pedig ily fokozatosan, mintegv észrevétlenül
kell történnie, hogy kö ve tk e ze t e s maradjon eredetéhez : természet-
ellenes ugrásnak. hézagnak itt nem 'szabad lenni. Nézetem szerint
műzenénk érdekében kívánatos lenne, ha mentől több oly dallal
bírnánk, melyek a n é p d a l színvonalán felűl állanak anélkül, hogy
tisztán műzenének vétethetnének. Olyan forma ez, mint a fának a
törzse, vagy a társadalomban a polgári rend.":" Az ilyen fél-nép-
dalok példájaként több népszerű kompozíciót sorol fel, melyek kö-
zött Egressy-dallal, Kisfaludy Sándor, Kazinczy szövegeivel s egye-
bekkel találkozunk. Szénfy programja eszerint a népiből tervszerűen
kiváló népies muzsika; e z a megközelítendő ideál, a népi dalkultúra
célja, kivirágzása. Mint látni fogjuk, az itt kimondott elvet általá-
nosságban a "keleti kör" programjául tekinthetjük s részben kétség-
kívül ez magyarázza meg, miért nem vállalkozik a "keleti csoport"
tudományosabb értelemben vett népdalkiadásra, miért csak kezdet-
ben áll a népdalmozgalom, helyesebben a népdalgyüjtési s kiadási
mozgalom élén (Egressy-Szerdahelyi, Fogarasi- Travnyik) , hogy
azután átadja a vezetőszerepet "nyugatos" riválisainak. Mátraynak,
majd Bartalusnak. Mert ők, a "népiesek", ha médjuk van rá, in-
kább saját "eredeti népdal" -aikat adják ki, melyeket a nép helyett,
a nép nevében s jórészt a nép számára írnak, - melyek amellett ön-
tudatos művészettel készülnek, tehát érzésük szerint m a q a s a b b r e n -

14 Akad. Értesítő 1852. 229, 234. illetve: Magyar- és Erdélyország Képek-
ben IV. 1854. 121.

15 Természet- s műzene (N. Muz. Ms. Mus. 193. 2 1 /b - 2 2 . ) ; a cikk meg-
jelent a Magyar Színházi Lap 186{). évf.-ban, kivonatát 1. Zenészeti Lapok 1865.
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d ű e k : a t u l a jd o n k é p p e n i n é p d a ln á l ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Ez főként Simonffy program-
jából fog kiderülni. ) A szerzőket éppúgy megejti a népies műdal
"hangulati háttere", ábrándos-panaszos-mulatós, de mindenekf'elett
elpihentető vidéki-úri atmoszférája, mint magát az ország közvéle-
ményét. Mikor tehát a "népdal"-ért lelkesednek, abba, félig öntu-
datlanul, beleértik a maguk és társaik élete-müvét, a néples dal-
zenét is. (Ez az a sajátságos konfúzió, melyet Kodály Zoltán sze-
rint kettős történelmi folyamatnak: a népdal iránti érdeklődés fel-
ébredésének és a népszerű dalprodukció divat jának sajátosan ma-
gyar egybeesése motivál.) 16 Egész, népdallal kapcsolatos munkássá-
guk, módszerük, agitációjuk ebből a meggyőződésből magyaráz-
ható. Általában megfigyelhetjük, hogya. "keleti kör" a század kö-
zepetájáig sokkal mélyebbenbenne él a népies dal világában, hogy-
sem akár azt, akár az igazi népdalt tudományos tárgyilagossággal,
tervszerűen propagálni tudná; milv jellemző, hogy a kollégiumi
melodiáriumok kivétel nélkül kéziratban maradtak, hogy a hang-
jegynyomtatás csak az 1820-as évek - Róthkrepf-Mátray nép-
szerű gyüjteményei, a "Pannonia", "FIóra" és "Hunnia" (1826-29)
-- óta nyer fontosságot a népdalkiadás ügye szempontjábólIHGFEDCBAí S rész-
ben kétségtelenül a kellő távlat e hiányából, az öntudatos magyar
zenekultúra fiatalkorából magyarázható a komolyabb tudományos
diszciplina hiánya is. Innen, hogy a gyűjtésben számunkra meg-
döbbentő felületességgel képesek eljárni. Szénfy például jórészt vi-
déki úriházaknál, papoktól, úrikisasszonyoktól, színészcktöl szerzi
népdalanyagát'" s többek közt Egerből, ahol egy kisasszony tói dal-
fűzetet kapott kölcsön, ezzel a szerzeményével nyugodtan utazik el,
"megtudván, hogy itt a magyar zene érdekében már mi kizsákmá-
nyolni valóm sincsen .. .'<18Hogy Mátray, aki "csak éji szabad órái-
ban" dolgozhatik kiadványán s azt "háza 's családja világi örömei
csökkentése 's rövídítésével" teszi közzé," másodkézből való anyagra
szorul, nem lehet feltűnő; de az elmondottak után az sem lephet
meg, ha nem csekély részben még Bartalus, például a Székelyföl-
dön, szintén másodkézből szerzi dalkészletét." Ilyen körülmények
között hiába sürgetnek két-három évenkint ismétlődő gyűjtőmun-
kát;21 mire agyüjtött (s jórészt közvetve szerzett) anyag napfényre
jut, benne és körülötte többnyire egy sor - épp az anyaggal való
közvetlen kapcsolat híján előtérbe lépő - külső szempont érvé-
nyesül: a tetszetős elrendezés, a kíséretnek, mint "önálló zongora-

16 Zenei Lexikon II. 64.
17 L. Bodoki Zalán (=Szénfy Gusztáv): Egy műutazás, Zenészeti Lapok

1864-65.
18Zenészeti Lapok IV. (1864) 229.
19 Levele Simonffyhoz J 854. nov. 13. (Isoz: Zenei levelek 251.)

20 L. Fővárosi Lapok 1872. II. 2·51. V ö még Bartalusról Major Ervin:
A magyar népdal és a néples műdal (a Bárczy-féle "Magyar Nótakíncs" 1. fü -

zetében, 1933) XVI-XVII.

21 Zenészeti Lapok XI. (1871) 661~5. has.
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irodalmi művecské't-nek," hangulatos kidolgozása, azután a legha-
tásosabb változat kiválogatás ának gondja, itt-ott a kiadó be-becsúszó
saját szerzeményei (Bartalus) s esetleg "magyarosító korrekturák",
- mert hogy ilyenek sem tartoznak a lehetetlenségek közé, ait
Hajdu László verbunkos-ízű népdal-igazításai bizonyítják, melye-
ket a Szini-f'éle gyüjtemény egyes dallamai val kapcsolatban indít-
ványoz,"

Mindezt megengedhetőnek tartja a zenei kőzhangulat, - épp
azért, mert rajongása névleges tárgyától, az igazi népdaltól volta-
kép nem igen van elragadtatva, ha egyszer-egyszer kendőzetlen való-
ságában találkozik vele. Gondoljunk Mátray megütődött hangjára,
mikor a népdalok tonalitásbeli sajátságairól beszél, "a' szabályos
és szabálytalan hangnemek' legfurcsább változatosságá't-ról,"
melynek következtében "a' szabályos zenéhöz szokott fül gyakran
alig képes meghatározni azon alaphangot. mellyet vezérhang gya-
nánt kell tartania". Bizonyos, hogy huszonhárom évvel előbb köny-
nyebb volt a 32 esztendős Róthkrepf Gábor, az úttörő ifjú tudós.
számára a határozatlan lelkesedés, a népdaloknak, mint "a nemzeti
karakter valóságos fenntartói"-nak felismerése, - mint az 55 éves,
lehiggadt Mátray Gábor számára e felismerés beható tudományos
igazolása. Vagy idézzük Ábrányit, aki egy népdal prozódiájaval
kapcsolatban megyjegyzi, hogy éppúgy "nem tekinthető mínta-
szerűnek", mint általában azoké a népdaloké, "melyek a nép ajkáról
keletkeznek úgy szövegíleg, mint zeneileg. Mert midön még a művelt
osztályhoz tartozó, sőt a tanult zenészek magyar szó-zeneköltemé-
nyeiben is gyakran találkozunk prozódiaellenes dolgokkal: akkor
nem lehet a néptől kívánni azt, hogy ö legyen e részben az irány-
adó és a szabatosság mintaképe ... most még megelégedhetünk vele,
ha legalább dallamilag érdekest, kiválót, és a nemzeti igényeknek
megfelelőt nyujt"." Az igazi népdal," ha közelröl nézik, a maga
részleteiben egyáltalán nem tűnik ideálisnak; épp ezért jobb meg-
maradni az általánosságoknál, jobb határozatlanul lelkesedni érte ...
Nem valószínű, hogy "a danoló falusi leány és a jámbor puttonos",
kiknek énekeire már Csokonai felhívta a magyar literátorok figyel-
mét (az Anakreoni Dalok "jegyzéseiben"), e naivan kritikus nemze-
dék számára igazi revelációt jelentenének, hogy nekik is megrnu-
tatnák "Árpád szerenesi táborát". Hiszen, hogy csak egy példát
Idézzünk: Vitkovics Mihály, aki "népdalok"-kal teszi nevét ismertté,
nem győz mulatni és megbotránkozni a jámbor Czinke Ferencen,
mikor 1809-ben a pesti egyetemen, egy ünnepélyes "próbatétel" al-
kalmával népdalt énekeltet egyik hallgatójával, - ami még "az
Egri Gymnasíumban is nagy gyermekség lett volna, hát a Pesti

n L. Bartalus: Magyar Népdalok VR 1896. 5. (Nehány szó a magyar nép-
dalröl.)

ta Zenészeti Lapok VI. (1866) 1&>. 197-99.
24 Akad. Értesítő 1852. 23.1. (VIHGFEDCBAö még u o 232.)

2 5 A magyar dal és zene sajátságai 1877. 103.
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Universításban?'?" S ezek még az ismert, megközelíthető népdalok;
mit szóljunk azokról a primitív, ódon melódiákról, melyeket
messzeeső vidékek műveletlen népe oly otrombán énekel? A X~.
század muzsikusa elgondolkozhatik rajta: megihlették volna-e akár
Liszt Ferencet, ha ábrándos ifjúkori terve, faluzó körút ja megvaló-
sul, ha egyáltalán találkozik velük valaha életében ? 2 6 /a A kor hangu-
lat-i mintha tagadólag felelne. "Itt nem népszerűsödnek az irodalom
útján hozzánk került csárdások és népdalok - írja a Zenészeti :Lapok
eperjesi tudósítója a hatvanas évek elején - ... azon dalok viszont,
melyek itt keletkeznek, képtelenek az eszményítésre, a nemesbítésre.
Az itt divatozó népdalok nem mások, mint egy ódonszerű ének vál-
tozatai, lágy hangokból. rendetlen vagy inkább tökéletlen lábakkal
és rfmezettel oly módon összeállítva, hogyavéghang a hármas-
hangzat középsője, az alaphang quintje. Az ily dalok nem is dal-
hangon adatnak elő, hanem a jajveszékelve való kiabálás hangján
- nyílt torokkal - s legjobb énekesnek tartatik az, kinek hangja
legtávolabbra elhat, s ki a végső hangot leghosszabbra tudja nyuj-
tani. Ily módon énekel a földnépe kapálási, gyepszedési, f'aizásí stb;
munka közben, oly egyhangúlag, faluról falura s ivadékról ivadékra,
mint a madár vagy vadállat, mely dallani szeret, és egész erejével,
t o r l e a s za k a d tá b ó l dalol reggeltől estig, de csupán egy dalt, melyet
őseitől tanult s melyet ezeknek a természet adott." Minthogy tehát
ott a nép énekére, zenéjére nem támaszkodhatnak, "így sok salak tól
mentve, sokkal tisztábban élhet s gyarapulhat zenénk a műveltebb
osztályok kezében. " mintha belevegyűlnének azon nagy halmaz
durva anyagok, melyek a népköltészetből felmerülnek, és melyek
örökbecsűek, ha ki vannak tisztázva, de könnyen beszennyezik az
egész nemzeti költészetet, ha ki nem válogattatnak, nem tisztáztat-
nak, nemesbíttetnek s eszrnényíttetnek"." A népdal tehát végered-
ményben csak akkor örökbecsű, ha "ki van tisztázva" és megfelelő
módon "eszményíttetik", - a népdalt tehát "meg kell fésülni", idea-
lizálni kell, hogy a nemzeti zenének valóban éltető forrásává
lehessen.

26 Kazinczy Lev. VI. 278. " .... a mi Iegotsmányabb, az, hogy egy kőzű-
lők (t.IHGFEDCBAi. a hallgatók közül) Tilinkót fujt, s b u jd o s ik a d i s zn ó k i l e n t z m a la t zá -

v a l , effective danlotta .... - Tele boszonkodássa'l, tele szégyennel, takarod·
tam el onnan." (Pest 1809. március 7.) . _ .

26/a Liszt Ferenc viszonyát a magyar zeneanyaghoz Major Ervin most ké-
szülő monográfiája (Liszt és a magyar zenetörténet) tisztázza. Közvetlen népi
kapcsolatot ez a tanulmány sem mutathat ki; az a 4-5 népi dallam, mely Liszt
- száznál több müvet számláló - magyarvonatkozású oeuvre-jeben előfor-
dúl, ugyanazokból a forrásokból, ugyan oly "megszűrten", meg stilizál va, másod-
kézből jutott Liszt ismeretkörébe, mint a népszerű dalkompozíciók és verbun-
kosok.

27 Z e n é s z e fí Lapok ItI. (1862) 221. ~ A zeneszerzőknek persze tekintettel
kell lenniök a nép éneklésmódjára, valahányszor valamely új népies daluk ha-
tását mérlegelik. Dankó Pista írja Gárdonyi Gézának 1899~ben, egy, a "Tzina
tzin" nótában javasolt változtatásra vonatkozólag: "Igaz, hogy zeneileg jobb,
de az elterjedésre amúgy jobb, ahogy Il-szor csináltam. A paraszt azt a hug·.
rást soh'se fogja kiénekelni." (Gárdonyi József: Dankő Pista, 1935. 1%.)
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Kétségkívül erre az idealizált népzenére gondolnak mindazok '
a romantikusok, kik a népi dalkultúra s a vele kapcsolatos népies
program ügyében a korszak művészi hitvallásainak elragadtatott
hangján állást foglalnak. Igy ezeke Sándor, aki szerint "a magyar
népélet legközelebb áll a zene regényes lényéhez" s aki nem ha-
bozik kijelenteni, hogy "a magyar népdalok Beethoven symphoniák
kicsinyben ... ";28 így Mosonyi, aki "egy kis népdalban sokszor több
természetes kifejezést talál, mint egy egész vakitó operában'?" -
s igy Abrányi is, aki szerint "mikor a nép és a művész összekerül
egymással, legtöbbnyire az előbbi viszi el a pálmát" .30 Mindezek a
lelkes kijelentések, mint látjuk, műzenével, képzett művész alkotá-
sával mérik össze a nép költészetét s nem állhatják meg, hogy ezt
a számukra nem is tisztázott, közelről nem is ismert, mindvégig
ködben maradt népzene-délibábot fölébe (vagy legalább melléje) ne
emeljék, a tudatos művész alkotásának. Az ösztön, az irány, a meg-
indulás talán helyes; az elcsodálkozás megkapó és termékeny le-
hetne, maga a konkluzió - igazi alap hiján - mégis levegőbe épült.
S ez a lelkesedés még csak általános emberi és esztétikai keretek
közt mozog: bonyolódottabbá, végzetesebbé a dolog ott válik, mikor
a romantikus nemzedék ilyen irreális alapokra, erre a Potemkin-
népzenére egész programját építi fel a népies-nemzeti műzenének,
mikor azt hiszi, hogy rajongása, ösztöne, tehetsége őt is képessé
teszi Petőfi és Arany korszakos reformjának végrehajtására a ma-
gyar zene területén. Nem véletlen, hogy ez a gondolat Petőfi nagy
esztendeiben, a negyvenes évek derekán kezd csiráz ni. " A ' szender-
gés elmult _. írja egy tekintélyes folyóírat ezidőben - 's a' mindin-
kább erősbödő nemzetiség dalainknak is visszaadta nralmát; a' ma-
gyar ének, mint táncz, többé e' honban nem idegen, és mint ez
többé nemcsak a' nép által járatik el, úgy nemzeti dalainkat nem-
csak a' falu egyszerű lakója zengi le, hanem megnyíltak nekik a'
fényes termek ajtai is, 's a' bús magyar nóta ki fogja' szorítani a"
szőnyeges termekből a' bitor trillákat" .31

Ez a kiszorítás természetesen csak úgy történhetett s történhetik
meg, ha a népdal lassanként alkalmas lesz fejletebb igények kielégíté-
sére. Ebből a szempontból, kortársak egyhangú nézete szerint, döntő
fordulatot hozott a "népdal" színpadon való megszólaltatása, a
népszínmü, Thern, Szerdahelyi, Egressy betétmuzsikái a pesti szín-
padokon, hivatásos énekesek propagandája, az első népszínműi
dalole megjelenése. Szigligeti és Szerdahelyi "Szökött katoná" -ja
(1843) például huszonhat év multán ünnepli századik előadását s
jelentősége még ebből a távlatból is csorbítatlan a kortársak szemé-
ben: "eddig a népdalok csak a gulya mellett hangzottak fel végtelen
pusztasíkokon ... csak a rokka mellett, aratás közben" "s ezekről a
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28 Szépirodalmi Közlöny 1858. II. évfolyam 125, 126.
29 Zenészéti Lapok IV. (1863) 93.
30 A magyar zene a 19-ik században, 1900. 113.
31 Életképek 1844. 476.
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végtelen szép, gyönyörűen naív dalokról az ország intelligentiája,
színe-java alig tudott valamit. Ekkor egyszerre megjelentek a szín-
padon, a nemzeti színpadon, a főváros színpadán ... Az intelligen-
tia meg volt lepetve - a nép el volt ragadtatva." Műhelyek, szalónok
tőlük kezdtek vísszhangzaní, a zeneköltők, előadóművészek veteked-
ve kezdték őket kuItiválni, mindenekfelett pedig "alapul szolgál-
tak a magyar műdalnak, a magasabb magyar zenének!":" A roman-
tikus nemzedék elsősorban Egressyben, a "magyar dal kezdőjé"-
bens3 látja ösét és előfutárját. a naturalista. dalköltőben, ki minden
autódidakta muzsikus közül egymaga "ment tovább egy lépéssei s
bizonyos középutat teremtett a népdal és dalmüi ária között":" s
árubár művei a színpadi zene és énekvirtuőzitás hatása következ-
tében "többnyire olyan mixtum compositum-félék a népdal s a
színpadi effekt-zene között" :86 mégis "ő volt az első, ki nemesebb
irányban mívelé a népdalokat't'" s akinek "szélesbíteU keretű és a
megszokottnál magasabb lendülettel bíró dalai ... szerenesés vegyü-
letét képezték már akkor is ~ magyar népdalnak s az ebből neme-
sebben kifejlődni törekedő műzenének"."

Tehát itt, ezen a ponton, Egressy nagyobbszabású, késői dalai-
nál kellett megkezdenie az újabb nemzedéknek a maga munkáját;
de az újabb nemzedék két irányzata, a "keleti" és "nyugati" csoport
munkaterve, épp ezen a ponton szétágazott s a dolog természeténél
fogva nem is egyesűlhetett többé. A "keletiek" mindenekfelett a
néples programhoz ragaszkodnak s elsősorban "népdalokat" akar-
nak írni, a nép nevében, népnek és nemzetnek; a "nyugatosok", ha
a népdal megítélésében ingadozök vagy egyenetlenek is, általában
feleslegesnek tartják a népdalok mesterséges szaporítását, a nép szá-
mára való népdal-produkciót, s a figyelmet komplikáltabb, "maga-
sabb" feladatokra akarják irányítani. (Érdekes különben, hogy e
"nyugatosok" közűl Ábrányi, sőt Mosonyi is írnak "népdal"-okat,
igaz, hogy inkább demonstratív példaadásul, műzenei problémák
megvilágítására.) A "keletiek" programját legvilágosabban s leg-
radikálisabb an Szénfy és Simonffy fogalmazzák meg. Kijelentései-
ket természetesen azzal a meggondolással kell olvasnunk, hogyIHGFEDCBAa

nagy szavakat, melyeket tollukra vesznek, mindketten sokéves gya-
korlati alkotómunkásságuk révén érezhetik igazoltaknak (Szénfy a
negyvenes, Simonffy az ötvenes évek dereka óta az ország legís-
mertebb dalszerzői közé számít). Szénfy szinte dogmatikusan hir-
deti, hogy "a nép- s nemzeti daloknak kell ama alapnak lenni •.
melyből műzenénknek ... ki kell fejlődnie"," mert "ezekben van-

3 2 Zenészéti Lapok IX. (1009) 779. has.
88 Budapesti Hirlap 1859, május 3. (Bartalus.]
SI Zenészeti Lapok Ill. (1863) 117. (MosonyL)
85 U a IV, (1800) 86. (Mosonyi.]
88 U a I. (18{}{»)4. (Mosonyi.)
3 7 Ábrányi Kornél: Mosonyi Mihály 1872. 49, illetőleg Zenészeti Lapok XL

549. has.
38 Zenészéti Lapok nl. (1863) 397-98.
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nak. .. azon elvek s szabályok elrejtve, melyek a magyar zene
rendszerét meghatározzák, s melyek nyomán foghat csak a tiszta
magyar műzeneirály kifejlődni !"39 Ha személyes meggyőződéséről
van szó, lépten-nyomon hangoztatja: "azon párthoz tartozom, mely
a valódi magyar nemzeti zene egyedűli s igazi alapjául a népdalo-
kat vallja'?" Örömmel köszönti a külföldi romantikus szövetségest:
"Marx-szal41 azt tartom, hogy a népdal a voltaképeni jövő-zenéje ..."~2

s egy alkalommal így fogalmazza meg saját elvi álláspontját Mo-
sonyiéval szemben: "Szénfy bizonyos, a magyar népdalokból elvont
határok közt kívánja műzenénket fejleszteni; Mosonyi pedig ezeket
nem kívánja fölállíttatni sinórmértékül. Az egyik ... ko n s e r u a t i n , a
másik l i b e r á l i , . ; . . . a lényegre nézve mind a ketten egészen egyet-
értenek"." Programjának közelebbi, "aktuális" követelménye ez:
szükséges, hogy a magyar muzsikus mindenekelőtt gondosan tanul-
mányozza a népdalt; szükséges, "hogy népdalokat tudjanak terein-
teni, mit évekig szükséges gyakorolniok ... " "Teremjen annálfogva
jobbnál jobb népdal, mert erre mindig szükség lesz: hiában, nem
élhetünk mindnyájan és mindennap kaláccsal (műzenével). Ép test
kenyér nélkül nem lehel: ép zeneérzés népdal nélkül nincsen.'?"

Nem ily merev és doktrinér, talán nem is ennyire következetes,
dc több művészi szenvedéllyel s forróbb rajongással készült Si-
monffynak az az önvallomásszerű programja, melyet egy dunántúli
útjának leírása kapcsán, 1858-ban tett közzé .IHGFEDCBAu Svastics Jánosról ad
hírt, az öreg keszthelyi tánckomponistáról, akit ugyanebben az év-
ben Fáy István gróf "a régi iskola ragyogó Syriusa"-ként aposztro-
f'ál, ö maga pedig "hazánk zenekorypheusá"-nak nevez. Eddig nem
volt megállapodott, példát adó komponistánk, Svasticshoz hasonló,
nem volt egységes, igazi művészi programunk, írja, ezért "zeneköl-
tészeti reformjai nk jobbára idegen érdekben történtek. Emlékez-
zünk Rózsavölgyire, ki körjeivel majdnem kivetkőzteté eredeti jel-
legéből zenénket; ... míg nem az igazi n é p d a lo k t a n u lm á n yo zá s a

megtermé az óhajtott sikert és a valódi kiinduló pontra bukkantak.
Majd a Jászságban, majd beljebb az Alföldön több helyütt, majd
Szabolcsmegyében került elő egy-egy jó zeneíró," mint egy-egy oltö-
galy, hogy nemesíthessék az anyafát, és tovább is láthatni gyümöl-
csöt. Az igazi nemzeti zenészet alakjai (alapjai?) mai nap már meg-
vannak, és ki nem röstelli a tanulmányozást, többé nem kénytelen

31 U a V. (1865) 395.
10 Levele Egreasy Gáborhoz 1859. november 24. (Isoz i. m. 331.)
H Adolf Bernhard Marx német zenetheoretikus, esztéta és zeneszerző (1795

--1866), kinek Szénfy itt "Die Musik des 19. Jahrhunderts und ih re Pflege" c.
munkájára (1 8 5 5 ) utal.

42 Zenészeti Lapok V . (1 8 6 5 ) 202.
43 U a IV. (1864) 260.
~.~N. Muz. Ms. Mus. 193, 21, 21/b. (1860-ból.)
~ Szépirodalrni Közlöny 1858. II. U 5 2 .

46 Akikre céloz: Pecsenyánszky, Nyizsnyay, Szénfy; az alföldiek között ta-
lán önmagára is gondol.
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sötétben tapogatódzni. Megtanultunk szólani a nép nyelvén, mint a
próféták, és egyszerűen, mint az evangyéliom. Soha sem volt még
módjában a, magyar zeneköltészetnek ily nemzeties megujhodás.
Ezelőtt néhány évvel még azt mondá egyik fiatalabb journalistánk:
miért csinálunk mi népdalokat, midőn csinál maga magának a nép
többet és jobbat, milyet és mennyit mi bírunk? Lelkem mélyében
elszomorodott e kérdésen, midőn tapasztalám, hogy még sajtókeze-
lőink közt is találkozik, ki nem tudja, hogy ha magára a népre
hagyjuk, valamint a nyelvet ki nem fejlesztette volna, úgy zenéjét
sem fejleszthetné, hanem megmaradna azon primitív állapotban,
hol a civilizátiótól távolabb eső népek zenéjét tengni szemléljük.
Még akkor e pont kőrűl soknak magyarázni kellett, mert soknak
érthetlen volt. Ma nem az többé. Magyarázat jelenleg az egész
zeneirodalom; de még dönthetlenebb azon hazai ösztön, mely a szel-
lern életébe csudálatosan szövi be magát; és mintegy isteni ujjmu-
tatás szerint dolgozik." " ... A magyar népiség nemzeties irányú
megmentésére a különböző nyelvű és módú fajok közepett nincs
más lehetőség, mint önségének a művészet által minél hűbb kieme-
lése, felmutatása; ezért nem csuda, ha a költői szellem erősebben
ragaszkodik nálunk a népieshez, mint netalán bármelyik európai
népnél." E soroknak nemcsak lírai varázsuk van, - kiérzik belő-
lük egy nagy perspektíváj ú, új, vagy legalább is mindig újnak ható
felismerés lázas szédülete is. A távlat óriási, a program elragadó; de
vnnnak mély belső ellentmondásai, melyeket sem Szénfy, sem Si-
monffy nem vesznek észre. Jelszavuk megtanulni a nép nyelvét s
azután e nyelv felhasználásával különbet teremteni, mintegy a nép
helyett, a népiség mgmentésére, annak művészi megmintázása
révén, nép és nemzet szellemi gyarapodására - népdal formájában.
Ami ezzel szemben már Simonffy ujságíró-ellenfelének felötlött:
szükséges-e, lehetséges-e nép dalt írni a nép helyett s a nép számára?
Szüksége yan-e a népi kultúrának ilyen mesterséges megfejelésre?"
Bizonyos-c, ho~y ezek a mű-népdalok felűlmúlják az igaziakat? S
legfőként: hogyan képzelik az e g é s z nemzet zenei szükségletének ki-
elégítését, a teljes magyarság szellemének kifejezését népdalokból
elvont művészibb, fejlettebb zenei .nyelven - s ugyanakkor mégis
csak a népdal vagy népdalutánzat formájában? és minő arányú
tehetségeket kívánna ez a feladat? Erre a "népzene pártjá"-nak ve-
zérei és szószólói, úgy látszik, nem gondolnak.

De annál inkább gondol rá a "nyugato sok" párt ja. Ez a cso-
port, mint már utaltunk rá, a maga keretei között megoldotta "nyll-
gat és kelet", népi és műzene problémáját - a kétféle formavilág.
szűk sémájában merev "népdal" és mind nagyobb nyugati formákba
idomuló verbunkós-nyelv összefoglalásával, egyesítésével. Mínd-

47 Az irodalom analog irányzatárol 1. Horváth János i. nl. 131, 3-19.
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amellett, vagy talán épp ezért, elméletileg nem foglal el mindvégig
egységes álláspontot a népdal kérdésében; hol magáévá teszi a
"keletiek" lelkes hangját, hol meg teljesen elzárkózik előle. Legjel-
lemzőbb Mosonyiállásfogalása. 1860-61-böl többnyire olyan nyi-
latkozatait ismerjük, melyek a népdal, mint a művészi alkotás
kizárőlagos alapjaONMLKJIHGFEDCBAe l l e n szólnak; egyhelyütt ezidőben is írja ugyan,
hogy a népszínművekből "egyedül lehet csak a magyar dalművet. ..
kifejlesztení"," - általában azonban az a véleménye, hogya ma-
gyar dalműnek, mint monumentális történeti kornpozicíónak ki-
bontakozását "pusztán népdalok s csárdásokkal soha sem fogjuk el-
érhetni", mert ahogyan a gúlákat nem parányi rnészkő- és tégla-
darabokból emelték, a magyar operát sem lehet "apró kavicsokhoz
hasonló gondolattöredékekre alapítani. Óriás gránit négyszögek
szükségeltetnek mindkettőhöz, melyek nem mindenütt találha-
tók .. .'''9 Nem, ide mindenekfelett merész és mélyreható személyes
invenció kell: ,,3 magyar dalmű terén még sok eddigelé nem alkal-
mazott drámai zenészeti anyagót kell kigondolni, felhasználni, mely-
nek alapját ugyan igen, de zömét és zárkövét nem képezhetik egye-
dül csak a népdalok"." De a népies irányzat fellengős túlkapásai-
nak nemcsak a színpadi zene területén kell gátat vetnünk; egyéb-
ként is csak hamis illuziók keltésére alkalmas, mikor azt hirdeti,
hogy a néptől ellesett fordulatok és formák a nemzet minden réte-
gének, az értelmi ségnek is, egyedül lehetséges, kötelező kifejező-
eszközei, tehát erőszakkal egyszerűsít, sematizál, mesterségesen pri-
mitív kereteket s határokat szab a magyar zenekultúrának. S miért?
mikor erre semmi szükség! Nem kellene-e inkább örülnünk rajta,
hogy ily gazdagok és sokfélék vagyunk, hogy más társadalmi réte-
günk is van, .nemcsak a köznép, más kifejezési formáink is, nem-
csak a népdal? "Ha a közéletben a nép rendesen az értelmiségi
osztály által szokott mívelödni, s sokban azután idomulni; ugyan
.mért nem állhatna ez eset nagyrészt a zenére nézve is? s mért legyen
épen a zene tére az, melyen a mívelt osztály, Ízlése s irányára nézve
a népet kizárólag utánozza, s hol csak annak életéből kölcsönözze
eszményképeit? - A népzenéről eléggé van gondoskodva; van nép-
dalunk elég, szebbnél szebb, s már az Isten maga úgy rendelkezett,
hogy a nép soha se lásson szükséget azokban, teremt az magának
mindenkor, s minden körülmények között. Az úgynevezett hazafias
dalokat nem kell összezavarni a népdalokkal, mert azok a haza
minden osztályának egyenlő tulajdona. De ha a falusi suhanc, vagy
pőrleány, dalt rögtönöz szerelmi érzései vagy kalandjai kifejezésére,
nincs elég szépészeti ok arra, hogy a magasabb mfveltségű osztályok
férfi vagy női tagjai azokat tartsák szem előtt mint ideál képeket. "51

Ezek a legkeményebb, legenergikusabb szavak, melyek a népies

~ Zenészeti Lapok 1. (1&\0) 51.IHGFEDCBA
w U 066.
60 U 0.202. (1&>1.)
51 U o 179.
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program eÍlenelhangzanak; csakhogy-Mosonyí különösképen egy-
általán nem velük mondja ki végső nézetét ebben a kérdésben.Mi-
alatt környezete átveszi, visszhangozza elveit s őmaga 1862 óta
-írt műveiben '- néhány férfikarát s a Tóth Kálmán verseire szer-
zett "Hat népdal't-t (1863) leszámítva - valóban nem igen üt meg
néples hangot: magáról a népdalról s jelentőségéről, úgy látszik,
mégis megváltozik a véleménye. (Emlékezzünk rá, hogy Szénfyt
nagyratartja és sok személyes impulzust köszönhet neki.) Már
18(-)2-benhangoztatja, hogy "más nemzetek példájára mi is nép-
dalairikra akarjuk építeni fejlődő honi müískolánkat", hogy "főleg
erőteljes s bájos szépségű népdalainkban keressük. az anyagot, me-
lyek célszerű s művészies feldolgozása által egy önálló magyar zon-
gorairodalmat teremthetünk"." A következő évből való Simonffy-
ról írt meleghangú ismertetése s ebben többek közt az a már fen-
tebb idézett megállapítás, hogy sokszor egy kis népdalban több a
kifejezőerő, mint egy csillogó operában - s 1864-ből Bertha Sán-
dornak egy fiatalosan fellengző hangú, de kétségkívül őszinte leve-
lét ismerjük, melynek Mosonyira vonatkozó passzusát hajlandók
'volnánk félreértésnek bélyegezni, ha Bertha ezidőben nt:m épp Mo-
sonyi szűkebb tanítványi köréből lépne ki a nyugati zenekultúra
világába. "Csak azt sajnálom - írja Abrányinak, ~ hogy el kell
hagynom Mosonyi irányát. Én nem követhet em azt a törekvést,
hogy a népdalból csináljunk mindent; én érzek magamban valami
instrumentalis magyar zenét, melyet tán Bihari és Csérmák ma-
gyarjai ültettek belém ... "53 Hogy ezt az "instrumentális" irányt
szembeszegezi Mosonyi állítólagos népdalprogramjával, egyenesen
érthetetlennek' tünik. vhíszen ha valaki e verbunkos-hagyomány
folytatojának tekínthette magát a népiesek irányával ellentétben,
épp Mosonyi lehetett az. Mégis, írásbeli nyilatkozatai ez időből s
Bertha kifakadása gondolkodásra késztető jelenségek; lehetséges,
hogya pedagógiai program, melyet Mosonyi életének ebben a sza-
kában hirdetett, csakugyan mindenekfelett a népdalokra utalt. S
ez annál könnyebben elképzelhető, mert közben kibontakozott a
magyar romantika ellenfeleinek másik front ja, az idegenkultú-
rájú külföldieskedők, a fővárosi németes és olaszos zenészek és ze-
nebarátok - mint Bertha neveite egy zenepolitikai cikkében;" a
.Jcosmopolitíkus párt" - magyarellenes, zárt arcvonala is, mely-
lyel szemben a magyar törekvések hordozói már csak szükségből
is a népzenére kellett hogyhivatkozzanak; hiszen a verbunkos,
Egressy és Erkel mellett mégis csak ez volt az egyetlen s. legfőbb
:pozitivum, a magyar zene élethez való jogának legszilárdabb bi-
zonysága. Ha Mosonyi "programváltozását" így értjük, nem látunk
benne következetlenséget, csak a magyar romantika két világtáj
felé folytatott küzdelmének egyik szimptómáját, a "parlag" és "ide-

52 Ú a H. (1862;) 138.
53 L. Isoz i. m. lh'í.
54 Zenészetí Lapok IL (1862) 257, 293. (Hazánk zenészéti pártjairót.)
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genség" köztvívott szakadatlan harc változó erőviszonyainak jelét.
Hogy így van, többek között a Zenészeti Lapok gárdájának

megosztott hangja is bizonyítja: Mosonyi fegyvertársai ugyanis lan-
kadatlanul folytatják - legalább is néhány évig - a naturalisták
és népiesek ellen indított hadjáratot. Közülök Bartalus - aki az
ötvenes évek végén "zenénk legbiztosabb talpkövé"-t a népdalban
Iátja'" - egyideig, sajátságos módon s ellenkező premisszákból ki,
indulva, ugyanarra a ,',népnevelési" konkluzióra jut, mint népies
ellenfelei; kikel a népi elemek szolgai másolása ellen s úgy véli,
hogy "midőn ... népirók akarunk lenni, nem a nép gyenge és ferde
fogalmait kell utánoznunk, hanem a nép nyelvén előadni az örökké
igazat és szépet, minta-képeket állítni elébe, hogy ezeket utánozva,
magát művelhesse" . A népéletet s népköltészetet eszerint azért kell
tanulmányoznunk, "hogy aztán ennek hézagait pótoljuk"." A "min-
ta-népdaloknak" ez a hibrid elmélete - közelrokon Toldy Ferenc
és Kisfaludy Károly több mint három évtizeddel idősebb népdal-
elméletévei - többé nem igen jelentkezik a .romarrtikus zeneiroda-
lombán s ez az egy, Bartalus-féle megfogalmazása is inkább iro-
dalmi benyomások reminiszcenciájának látszik. Mások Mosonyi
tanítását igyekeznek világosabban megfogalmazni: "zenészeinknek
nem az volna szent hivatásuk, hogy n é p ze n é t írjanak, - erre semmi
szükség, csinál azt a nép, ha hiányát érzi, - hanem hogy a nép-
zegéből, mint a nemzeties érzület legcsalhatatlanabb hírdetőjéből
n e m ze t i ze n é t teremtsenek. "57 Hasonlóan gondolkodik Ábrányi Kor-
nél, aki szerint a tulajdonképeni műzenének ,;nem kell oly szoro-
san ragaszkodnia a népdalok, mint ősforrások eredetisége és mérté-
keléséhez", hanem "itt fődolog az általános nemzeties szellem fel-
tűntetése ... "G8 stb.

Legérdekesebb Reményi Ede megfogalmazása; az ő nyugtalan
világjáró-tekintete itt is világperspektívát keres s amikor saját hril-
li.álls dalparafrázisainak művészi programját adju, egyúttal arra
figyelmeztetí a romantikus nemzedéket, hogy egy pillanatra «melje
ki fejét a hazai életformák, a szűkebb otthon tervei és harcai kö-
zül,IHGFEDCBA_ ,c emlékezzék reá, hogy van egy tágabb, követelőbb hazája ;s:
Európa, a nagyvilág, melynek számadással tartozik a magyar zene

'S a magyar muzsikus is! A népdalt épp azzal becsüljük meg iga,
zán, hogy természeti törvényektől mozgatott életébe nem avat ko ,
zunk bele kontár javítő, másoló, szépítgető-nevelgető kezekkel:
"miután mi annyiféle megszámlálhatlan idomú, jellemű s kifeje-
z é s ű népdallal bírunk, szinte szükségtelen azok számát még a nem-
népnek is szaporítni. Kimeríthetlen e részben a nép. . . ezentúl is
el fog ő bennünket folyvást látni. .. népdalokkal, melyeket aztán

55 Budapesti Hirlap 1859. július 6,

56 Zenészeti Lapok I. (1861) 108.

57 U a II. (1<861)82. (Br. Fechtig Károly.)

58 A magyar dal és zene sajátságai 1877. 21. A magyar zene' a 19-ik szá-
:zadban 1900, 687, '
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barna zenészeink. .. a legöntudatlanabbul el fognak irtózatosan
rontani. " Inkább azon legyünk tehát ezentúl, hogy ... az ismeret-
len isteni szikra - a nép fia _. által oly dúsan ellátott népdali
aranybányát szakértőleg és öntudatosan míveljük, felhasználván
azokat magasabb müvészeti célokra, mint tevé pl.: Weber M. K. a
német, s... Chopin a lengyel népdallamokkal. Mert csak ez bizto-
sít egy nemzeti zenének önállóságot, általános elterjedtséget s valódi
műbecset. Enélkül mindig csak helyi viszonyokhoz lesz kötve a
magyar zene, s ha túlmegy is a határokon, nem részesülhet ama
világbecsülés s tekintélyben, melyet pedig célul kell kitüzni minden
fejlődni s előhaladni vágyó nemzetnek." " ... a magyar zenészet. .. a
benne rejlő gazdag elemek nél fogva világbefolyásra van hivatva.
Hagyjuk a népköltészetet természetesen fejlődni a népnek romlat-
lan ízlésű kebelén, s ne igyekezzenek azt elmételyesíteni azok,
... kik sem a valódi népköltészet, sem pedig a művészet magas szín-
vonaláig felemelkedni nem képesek"."

Figyeljük meg, hogy Mosonyi körének, a "nyugatosok"-nak
mennyire közös jelszavuk az öntudatos művészi munka; épp Remé-
nyi az, aki néhány évvel e cikkének megjelenése után a cigány-
zenében is mindenekfelett az "öntudatos alkotás" -t hiányolja."
Szénfy a következetességet,IHGFEDCBAil stílus logikáját sürgette, ők a terv-
szerüséget követelik; racionalisták, akik az öntudatlan erőket igá-
jukba akarják hajtani. Valójában talán épp ez az, ami a népiesség-
fől távoltartja őket; a néples dalirodalom lehetöségeíben keveslik a
tudatos művészi alakítás szerepét. Erre az öntudatra mindenek-
felett büszkék: számukra e z a teremtés, ez az emberi kultúra kul-
csa. A .Jcöznép dalai" az ö szemükben végső fokon mégis csak apró
csecsebecsék; ők gránithegyeket és piramisokat akarnak alkotni. A
népdalok az ö perspektívájukban nagyon is földön járnak, nagyon
is kézzelfoghatók ; ők többre vágynak. ők az eget ostromolják s meg
sem akarnak állni, míg szárnyalásukban el nem érték a napot.

*

Mert hiszen mindez csak gyökere s legfeljebb törzse a magyar
romantikus program mesefájának : lombozata magasabbra ér és
messzebbre terül. A romantikus tervek koronája: a magyar világ-
zene s vele a világhódító magyarság; különös tragikum, hogy
mialatt ez a lombkorona fényre szomjasan emelkednék a nap felé,
gyökereiről mindinkább kiderül, hogy csenevészék s nem nyúlnak
eléggé mélyre a magyar valóság talajában.

59 Zenészeti Lapok V. (1864) 18.
60 Magyar Vilftg 1866. február és Zcnészeti Lapok VI. 156.
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