
Parasztdalok 
és népi táncok: a népzene 
tudományos feldolgozása

Valóságos expedíció ment a falvakba: én, az íródeákom 
és gardedám. Én írtam a melódiát, Anna a szöveget. 

Feljegyeztem 120 dalt, 1/3-a határozottan magyar dal tót 
szöveggel. […] Kétségkívül csak újabb időben hódít ott ennyire 
a magyar dal. Mindenesetre ez olyan érdekes kérdés, melyhez, 
még több tanulmányt kell tennem ott a helyszínén éppen 
a nyelvhatár közelében. Ezért majd Nyitrán is nemcsak 
magyar, hanem tót embereket is fogok majd meghallgatni.

Bartók levele édesanyjának, 1906. augusztus 15.

Bartók: Nekünk, magyar zeneszerzőknek a mi 
parasztzenénk rendkívül nagy fontosságú, mivel 

Magyarországon nincs műzenei hagyomány (oly értelemben), 
mint önöknél, mint Nyugat-Európa nagy nemzeteinél. 
A magyar műzene megalkotásában tehát – más hagyomány 
útján – a parasztzenénket kellett alapul vennünk.
Riporter: És milyen a magyar parasztzene jellege?
Bartók: Teljességgel lehetetlen ilyen rövid idő alatt jellemezni. 
Mégis azt mondhatom, hogy esztétikai szempontból igen 
nagy értékű. Ez a körülmény nagymértékben kedvezett 
vállalkozásunk eredményének, vagyis a magyar műzene 
megteremtésének. De pusztán folklorisztikus szempontból is 
tanulmányoztuk parasztzenénket.

Brüsszeli rádióinterjú, 1937. február 3. 

Mi magunkat tulajdonképpen természettudósoknak 
valljuk, akik tanulmányozásuk tárgyául a természet 

egy bizonyos produktumát, a parasztzenét választottuk. 
Tudniillik a parasztosztály kultúrtermékeinek keletkezési 
módja – legalábbis itt Kelet-Európában – teljesen elüt más 
osztályok kultúrtermékeinek keletkezési módjától. Természeti 
produktumnak tekinthetők ezek a termékek, mert a számukra 
legjellemzőbb sajátság létrejötte – a pregnánsan egységes 
stílusok kialakulása – csakis lelki közösségben élő nagy 
tömegeknek egyféle irányban működő ösztönszerű variáló 
készségével magyarázható. Ez a variáló készség pedig nem 
más, mint valamilyen természeti erő.

Bartók, „Cigányzene? Magyar zene?
 (magyar népdalok a német zeneműpiacon)”, 1931

Bartók Zobordarázson 
(ma Dražovce, Szlovákia), 
1907

Bartók Elza húgával, 1904

Denijs Dille kortárszenei 
műsora a brüsszeli rádióban, 
ismertető füzet, a Bartók-
koncertre 1937. február 3-án 
került sor

Bartók a Zene húros 
hangszerekre, ütőkre és 
cselestára bázeli ősbemutatója 
után, 1937. január 21.

Bartók Bukarestben, 1934
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