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A zene néhány magyar sajátosságáról 

Írta: Kántor Julianna 

 

Az emberek általában szeretik a zenét, de kevesen gondolkodnak el azon, hogy melyik 

zene is szól igazán hozzájuk, melyik dallamvilágot érezik közelebb a lelkükhöz, és ennek 

vajon mi lehet az oka. Napjainkban a magyar fiatalok többsége idegen dallamokon nő fel, és 

szabadidejükben sokan leginkább angol számokat hallgatnak. Miért van ez így? Sokan a 

nyugati zenéhez viszonyítva másod- vagy akár harmadvonalba helyezik a magyar zenét – 

tényleg igaz ez? Kodály Zoltán Magyarság a zenében c. írása a fenti kérdésekre ma is 

érvényes válaszokkal szolgál. 

„A magyarság bár eleinte együtt élte Európával a kultúra életét, a többszólamúság idején 

lemaradt. Egyrészt történeti okokból: nem fejlődhetett ki magyar városi élet s benne a 

többszólamú zenét fenntartó, tápláló intézmények… A királyi udvarból kisugárzó 

kultúrateremtő erőt pedig Mohácstól máig nélkülöznünk kellett. … Másik oka 

lemaradásunknak a magyar zene sajátossága.”
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Kodály Zoltán 
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1 Kodály Zoltán: Magyarság a zenében, Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1984, 15. 
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A magyar zene egyik jellegzetessége az egyszólamúság, a nyugati zenei kultúra ezzel 

szemben a többszólamúságot részesíti előnyben. Az egyszólamú magyar zenei ízlés ismérve, 

hogy „mindig a lényeget keresi, s mindig idegenkedni fog oly művektől, amelyek a belső 

ürességet bonyolult külsőségekkel takarják, de olyanoktól is, amelyekben értékes lényeget 

labirintusszerű külső rejt. A magyar nem szereti a ceremóniát, az üres formaságokat, de azért 

megadja a módját mindennek.”
3
 Az egyszólamú kultúra továbba nem kívánja, hogy 

lejegyezzék (az a többszólamú zene nélkülözhetetlen követelménye), ezért a lejegyzett 

kottánk is kevés, valamint a XVIII. század végéig a néphagyomány feljegyzésére nem 

kerülhetett sor, azok nem képviseltek olyan értéket, mint például az egyházi énekek, amelyek 

nyomtatva megjelenhettek. 

A magyar néphagyomány másik, sokak általá talán ismertebb jellemzője pedig az ötfokúság 

és pentatonizáló hajlam, ami ezer év óta folytonos. Mivel európai szomszédainknál nincs meg 

ez a sajátosság, ezért valószínű, hogy már a honfoglalók kultúrájának tartozéka volt. Maga az 

ötfokúság azonban még nem nemzeti jellegzetesség; hanem a sokféle,  önmagában semleges 

zenei elem sajátos és egyszeri összetétele ad egy olyan egyedi dallamvilágot, ami csak a 

magyar zenében található meg. 

4 

Természetesen sok idegen zenei hatást átvettünk a nyugati kultúráktól, azonban ezek 

annyira különböztek a magyar sajátosságoktól, hogy nem maradtak meg a magyar zenében – 

szerecsénkre. Az egyik hivatalos zenei beavatkozás az egyházi ének volt a XVI. században, 

                                                             
3 i.m. 36. 
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azonban ez rendeltetése miatt is megtartotta különállását a dalkincsben, tehát nem hatott 

igazán a magyar zenére. A másik beavatkozás Kodály szerint az iskolai ének az 1900-as évek 

második felében. Azonban ez „sem tett sok kárt a népben”, mert a az iskolázatlan réteg 

megtartotta saját dallamvilágát, az értelmiség pedig sajnos „nem ismeri egyiket sem (a régi 

magyar néphagyományt, valamint a megújultat) és nem is kívánja ismerni”.
5
 Sajnos ez a 

közöny azóta is jellemző, örömmel állapíthatjuk meg viszont, hogy a médiában néhány igazán 

színvonalas műsor felhívja a figyelmet a néphagyomány szépségére és fontosságára. 

 

Fölszállott a páva, döntő, 2014. 
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A sok idegen formát gyorsabb és kényelmesebb volt készen átvenni, mint a magunk képére 

formálni, azonban velük „idegen tartalom is bejött, s rátelepedett a magunkéra.”
7
 Kodály két 

nagy német hatást említ: a jambus térhódítását a XIX. század elején és a Wagner-operát a 

XIX. század végén. „Az első kiszorította az értelmiségből a magyar hagyományt,… A 

Wagner-korszak ellenhatása a megújuló népzenekutatás és a belőle kiinnduló újabb műzenei 

törekvések. … Mind a kettőt kihevertük, mind a kettőből tanultunk is sokat. De részben a 

magunk kárán.”
8
 Felmerülhet a kérdés, hogy magyar zenei életbe miért nem tudott szervesen 

beépülni például egy-két jellegzetes német vonás? Kodály így felel: ”Legkevesebbet talán a 

németektől vettünk át. Nem csoda: homlokegyenest ellenkezik már a két nyelv ritmusa és 
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hangsúlya, ezenfelül a tisztán zenei sajátosságok is ellentétesek. … A német motívum mindig 

súlytalanul kezdődik, a magyar soha. A dallam ascendens, tercekből épül: a magyar 

descendens, kvartokon épül. A német szereti nyújtani és magas hanggal kiemelni a hangsúlyt. 

A magyar a hangsúlyos szótagot sohasem nyújtja, s nem gondol azzal, hogy hangsúlyos 

helyre mindig magasabb hang kerüljön.”
9
  

Az sem segítő tényező, ha a magyar zenészeknek külföldön például nagyobb sikere van, mint 

itthon. Hiszen míg más zenészt ez megerősít nemzeti hovatartozásában és sikerességében, a 

magyarnokál ez éppen fordítva történik. „Ha a művész nem érzi maga mögött a saját 

nemzetét, könnyen lanakad az ereje… Vagy akarva, nem akarva, idegen ízlés felé hajlik.”
10

 

Mi tehát a megoldás? Mit tehetünk a magyar zene megmaradásáért? A háromszoros 

Kossuth-díjas zeneszerző szerint a magyar hagyomány és a nyugati kultúra szintézisére van 

szükség. 
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