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A népzenének álcázott  
Világzene

Az énekes és hangszeres úgynevezett 
„világzene”, mely főként (bár nem kizáró-

lag) különböző népzenék mesterséges elegyén 
alapul, sokféle köntösben jelenik meg. Jól ér-
zékelhető, hogy e fogalom a zenéhez többnyire 
kevéssé, vagy egyáltalán nem értő közönség 
körében rendszeresen és sajnálatosan keveredik 
a népzene fogalmával és ismérveivel. Pontosan 
ez a lényeg, hiszen nem lehet nem észrevenni, 
hogy a világzene egyre inkább a népzenét kíván-
ja helyettesíteni. Ennek megfelelően a különféle 
hazai és határon túli magyar együttesek, de más 
népek szerzői is gyakran ötvöznek magyar és 
különböző egyéb népzenei elemeket.

A dilettánsok és a „vájt fülű” hozzáértők ál-
tal a különféle népek dallamaiból, vagy újabban 
klasszikus és dzsessz (jazz)1 összetevőkből el-
térő arányban összezagyvált zene általában, de 
legalábbis gyakorta „népi” ízű, olykor – ha tet-
szik – szinte rusztikus. Sőt, tagadhatatlan, hogy 
néha még jól is hangzik, feltéve, ha elég ügyesen 
ollózták össze. Az élvezhető, de nehezen kibo-
gozható eredetű tetszetős hangzás azonban fe-
lettébb megtévesztő.

Mivel a világzene még afféle „kísérleti” sza-
kaszban van, ma többé-kevésbé kétféle típus kü-
lönböztethető meg, noha a nem hozzáértő hall-
gató számára ez sem egyszerű. Egyrészt létezik 
a népzenéket vegyítő kezdeti állapot, másfelől 
pedig az ehhez társuló klasszikus illetve dzsessz 
elemekkel is bővített variánsok. Ma még keve-
sen látják, hogy az előbbi változat valójában nem 
más, mint a folklór egyvelegből kialakuló jelleg-
telen, agymosott egyenarcúság felé törekvő, az 
internacionalizmussal rokon, de más formákat 
használó globalizálás eszköze. Esetenként – ha 
a klasszikus és dzsessz elemei is szerepet kapnak 

– kísérlet valamiféle zavaros, egyesítő zenei anar-
chia felé vezető út kikövezésére. Másképpen fo-
galmazva, a világzene nem a különféle kultúrák 
egymás mellett élésének és sok évezredes vagy 
csak évszázados egymásra hatásának értékes 
összesimulásából jön létre, hanem e mögött – 
ahogy a neve is mutatja – jóval inkább a mindent 
művileg összemosó, korszerűnek álcázott zavaros 
zenekáosz húzódik meg.

A világzenét létrehozó igyekezet sugallata 
aligha más, mint az, hogy nem érdemes foglal-
kozni az egy-egy néphez és nemzethez kötődő zenei 
hagyományokkal, hiszen a világzenében minden 
és mindenki benne van – én is, te is, ő is… Nem 

Csajághy György

a Világzenéről és egyebekről

1  A dzsessz már eleve többgyökerű. Európai (elsősorban kelta, római, germán), különböző afrikai, amerikai (indián) 
esetleg nyomokban ázsiai népzenei és európai műzenei elemeket ötvöz. A dzsessz népzenei elemeinek esetében azon-
ban a kultúrák természetes, évezredes és évszázados egymásra hatásáról van szó, nem pedig a néhány óra alatt történő 
összemosásról. Maga a klasszikus dzsessz is sok évtized alatt csiszolódott állandó változás közepette többágú műfajjá.
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szükséges és nem is kell tehát magyarnak, vagy 
bárki másnak lenni. A szinte látható és kézzel 
fogható kívánalom éppen az, hogy a bontakozó, 
jövendő világkultúrában – részben az összeötvö-
zött világzene hathatós segítségével – mindannyi-
an emelkedjünk egyenrangúvá stb. Sajnos, néha 
már leplezetlenül lehet hasonlóan megfogalma-
zott, tetszetősnek feltüntetett mondatokat halla-
ni, olvasni. Ám ezek hamis szólamok, melyek a 
józanul gondolkodó ember szá-
mára elfogadhatatlanok. A világ 
ugyanis éppen az egymástól el-
választható különbségek sokszí-
nűségében, vagyis a különböző 
műveltségek tükrében lehet tel-
jes és érdekes.

Az egyértelműen megálla-
pítható, hogy a világzene mód-
felett népszerű, mi több: egyre 
inkább tömegeket hódít meg. 
Ennek egyik oka, hogy – ki 
tudja miért – óriási reklám-
ja van. A népszerűsítés teljes 
mértékben általánosnak mondható. Nemcsak a 
kommunista gyökerű, internacionalista bélyegét 
fel-felvillantó bal- és egyéb oldal kedveli. Bizony 
jelen van a nemzeti politikum térfelén is, ahol 
nem ismerik fel – esetleg valamely okokból, nem 
akarják felismerni (?) – ennek veszélyeit. Persze 
jól tudjuk, hogy a reklám mindig irányított do-
log. Ha pedig így van, akkor érdekek fűződnek 
hozzá. Ebből adódóan a gomba módra szaporo-
dó, világzenét játszó zenekarok kedveltségét – a 
hagyományos és eredeti népzenét művelők hát-
rányára – minden bizonnyal befolyásolja a ke-
reslet-kínálattal összefonódott üzletszerű, afféle 
megélhetési működés is. Ahogy egy ebben érde-
kelt ismerősöm mondta, röviden és tömören: az 
a helyzet, hogy „megéri ezt csinálni”.

A műfajok szándékos összekeverésén alapuló 
világzene azért is megtévesztő, mert előszere-

tettel és rendszeresen, újabban pedig már szin-
te kizárólagosan a népzenével párhuzamosan 
jelenik meg a különféle rendezvényeken, vagy a 
kifejezetten nagyszabású népzenei és néptánc 
találkozókon, fesztiválokon. Mégpedig azzal 
a „laza” természetességgel, mintha magától 
értetődően és eleve ott lenne a helye. Mi több, 
többször előfordult már az is, hogy a népzene/
néptánc rendezvényeken fellángoló önkéntelen-

séggel magyar néptáncot roptak 
a többféle zenei motívumból 
építkező keverék világzenére. 
Vajon mi ez, ha nem a kuszált 
állapot felé vezető út, vagy már 
maga a kialakult zűrzavar?

Mivel ez utóbbinak is mu-
tatkoznak egyértelmű jelei, fel 
kell vetni a lényeges kérdést, 
hogy a világzene egyáltalán 
mi módon, mely tulajdonsá-
gok mentén határozható meg? 
S főképp, hogy egyáltalán mű-
fajnak tekinthető-e? Látszólag 

igen. Csakhogy a letisztult, önálló műfajra jel-
lemző meghatározó ismérvek hiányoznak, ha-
csak nem a különféle zenék szabadosan kezelt 
vegyítését tekintjük (az egyébként egyetlen) 
alapvető jellegzetességnek. Mivel azonban ezek 
a zenei ötvözetek sem összetételükben, főképp 
nem elemeik arányaiban, sem előadásukban 
nem tekinthetők azonosnak – legfeljebb néha 
egy-egy zenei motívum kapcsán bukkan fel 
hasonlóság –, így az önálló műfajként való el-
könyvelése sem tekinthető bizonyosnak. Sőt, e 
tekintetben jóval inkább az aggályok tornyosul-
nak. A világzene meghatározása tehát kissé ne-
hézkes, leginkább valamely képlékeny határeset 
megnyilvánulásának fogható fel. E mivoltában a 
jövőben sem várható, hogy a gyakran egymástól 
messze álló hagyományokból szövődő dallamok, 
ritmusok és különféle hangszerek eltérő hang-

„(…) a világzene nem a külön-
féle kultúrák egymás mellett élé-
sének és sok évezredes vagy csak 
évszázados egymásra hatásának 
értékes összesimulásából jön lét-
re, hanem e mögött – ahogy a 
neve is mutatja – jóval inkább 
a mindent művileg összemosó, 
korszerűnek álcázott zavaros 

zenekáosz húzódik meg.”
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zása nyomán, bármely jellegzetes és biztosan 
alkalmazható törvényszerűség kikristályosod-
hatna.

A világzenét játszó hazai együttesek még 
leginkább a magyar népzenét ötvözik a külön-
böző balkáni (vagy csupán részben balkáni), 
közel-keleti, valamint kelta, oxitán, továbbá az 
esetenként egyszerű fellengzősséggel csak „latin-
nak” mondott,2 s a jó ég tudja még, hogy miféle 
dallamokkal. Teszik mindezt megállapítható 
törvényszerűségek nélkül, eltérő formában és 
összetételben.3 Ez azonban a jövőben vélhetően 
bővülni fog, annak mintájára, ahogyan a kor-
szerűnek kikiáltott magyar „népzenében” (vagy 
a népzene már lassan alig elkülöníthető oldalvi-
zén) is felbukkantak az oda nem illő szaxofonok, 
gitárok, itt-ott lappangva a távoli, teljesen idegen 
műveltségekből származó dobok és egyéb ütő-
hangszerek. A honi világzene-katyvasz folyama-
tos bővülésében pedig várhatóan megjelennek 
majd a legkülönbözőbb ázsiai, afrikai, ausztrá-
liai – már önmagában vegyes – zenefolkór ele-
mei is (ha ugyan már eddig meg nem jelentek). 
Ugyanakkor – ha ritkábban is –, a népzenékhez 
társult klasszikus zenével és dzsesszel kevert 
hangzás már napjaink valóságává vált. Miután 
azonban a hazai világzenei együttesek előadá-
sában többnyire jelen vannak magyar népzenei 

elemek, így többen ezt is már valamiféle homá-
lyos „nemzeti” jelleggel ruházzák fel, miként ez 
az elnevezés már – nem egyszer érdemtelenül – 
gyökeret vert a rockzene esetében is.

Ha a világzene a népzene ellenében fölényre 
tesz szert vagy végképp uralkodó jellegűvé válik, 
úgy nem nehéz megjósolni e rendkívül veszélyes 
folyamat belátható végeredményét. A korunk 
rohanó életvitelében már alig-alig megkapasz-
kodni tudó, a történeti múltat tükröző népi 
műveltség maradványai a világkultúra és benne 
a világzene térhódítása következtében egyre in-
kább elfonnyadnak, majd végképp elenyésznek, 
végül minden feloldódik. Ez rendkívül veszélyes 
mindarra nézve, ami valóban nemzeti jellegű, 
következésképpen felettébb káros hatással van a 
magyar népzenei hagyományra. Másképpen fo-
galmazva: veszélyezteti a magyar őstörténet ázsi-
ai hagyományait tükröző, s Európában egyedülálló, 
a népdalkincs ősrétegén alapuló sajátos zenei anya-
nyelvünket.4

A világzene vonatkozásában megkerülhe-
tetlen egy aprócska, de talán nem lényegtelen 
észrevétel. Jelesül, arról az érdekes – és egyben 
meglepő – dologról van szó, hogy a népzene-
tudomány elismerten mérvadó jeles képviselői 
vajon miért nem emelik fel szavukat, a világze-
ne népzenét romboló tevékenysége ellen? Látni, 

2  Miközben sokaknak fogalma sincs arról, hogy az ókori latinok, illetve más italicus népek nyelveiből létrejött, majd a 
római birodalom által elterjesztett nyelvnek további változásokon átesett változatairól van szó, melyek a kora újkori 
spanyol és portugál gyarmatosítással kerültek Amerikába. Az elsősorban közép- és dél-amerikai újlatin nyelvű, indián, 
behurcolt néger és némi európai összetételű keverék népeknek genetikailag úgyszólván már semmi köze nincs az ókori 
latinokhoz. Csakis annyi, amennyire az egyik embernek a másikhoz.

3  Személyes élményem egy fiatalemberrel, aki azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy elmondanám-e neki: miképp lehet 
a csángó és kelta-ír dallamokat világzeneszerűen egyesíteni (mivel a kelták – úgy hallotta – amúgy is „ősmagyarok”).

4  A magyar népzene belső-ázsiai, valószínűleg hun eredetű ősrétege és a részben ebből sarjadzó „új stílusú” dallamvilága. 
Az ősréteg igen komoly hasonlóságot mutat a mai Kínában élő szkíta és hun utód türk, valamint mandzsu, mongol 
népek jellegzetesen kvart és kvintlépésekben gazdag, esetenként kvintváltó-ereszkedő pentaton dallamaival, melyek 
eltérnek más népek (a kelta utódok, indiánok, afrikaiak stb.) ötfokúságaitól. A finnugornak nevezett kisnépek közül 
lényegében csak a cseremiszek (márik) egy részének dallamai vonhatóak e körbe. E jelenség azonban valóban csak a 
lovaskultúrák hatását tükrözi.
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vélhetően látják a problémát, s tudatában van-
nak a folyamatban rejlő veszélynek, hiszen kivá-
lóan értenek a szakmához. Azt, hogy miért nem 
hallatják hangjukat, végül is csak találgatni le-
het. Talán, mert az ezzel való foglalatosság eleve 
rangon aluli lenne? Vagy pedig e jelenség még-
sem vehető észre a szakma magas „elefántcsont-
tornyából”? Mert esetleg a kilátást eltakarja az 
egysíkúan szemellenzős tudományosság szelle-
mi betontömbje?

No igen, miért is érdekelné a népzenetudo-
mányt a világzene, hiszen (zenetanárként, nép-
zenekutatóként) magam is kimondtam, hogy a 
világzene nem népzene. Ebből kiindulva, a tu-
dományosságnak meg is van az alaposnak tűnő 
indoka, hogy miért nem foglalkozik ezzel a kér-
déssel. E mögött azonban meghúzódik egyfajta 
lényeg, mely valójában jellemző, s feledtet min-
den mást, így a világzene–népzene viszonyát is. 
Ezzel összefüggésben, engedtessék meg e témá-
hoz szorosan nem tartozó lényegről néhány ész-
revétel. A népzenekutatás – az egyébként igen 
értékes kutatási eredményeken túl – többnyi-
re megelégszik azzal a nagyközönség számára 
hangsúlyozott „hivatalossággal”, mely annak 
idején, a magyar őstörténet (nyelvészetre alapo-
zott) finnugor eredetének sarkos elmélete hatá-
sára jött létre. Vagyis azoknak a kijegecesedett 
(mára már megingani látszó) dogmáknak az is-
mételgetésével, mely a népzene ősrétegének „át-
vett”, „török hatásra” keletkezett pentatóniájá-
ban, a szűk hangterjedelmű hétfokú szelvények 
(siratók stb.) „ősi finnugorságában” és a különféle, 
elsősorban nyugati népektől „kölcsönzött” népi 
hangszerek magyarázatában merül ki. Pontosan 
ez a már említett szellemi betontömb. Ha pedig 
a tudományt nem érdekli, úgy ki foglalkozzon 
a világzene súlyosan káros, az eredeti népze-

nébe ordasan beletipró, összemosó hatásaival? 
Az „elefántcsonttoronyban” leledző mérvadó 
zenetudósoknak, s nem utolsó sorban a magyar 
népzenészeknek bízvást fel kellene lépniük e 
nemzeti dallam- és szövegkincsünket alapjaiban 
érintő jelenség ellen. S bizony meglehet, hogy 
ezután sem történik változás e tekintetben.

Milyen érdekes: a tiszta népzene fennmara-
dása érdekében a népzenetudomány – melléke-
sen ugyan, de annál nagyobb hittel felvértezve 

– évtizedeken keresztül bírálta, néha szinte ócsá-
rolta a népies magyar műdalt és a magyar nótát. 
Pedig kialakulásuk története és folyamata teljes-
séggel eltér a világzenétől. A magyar népies mű-
dal és magyar nóta létjogosultságán természete-
sen lehet vitatkozni. Tény, hogy nagyobb részük 
középszerű vagy éppen meglehetősen silány, de 
ugyanakkor akadnak köztük egészen kiválóak, 
melyek mindmáig kiállották az idő próbáját. 
Miért? Mert – a világzenével ellentétben – ezek 
velejéig magyarok, ha tetszik, hungarikumok. 
Ennek megfelelően nem egy szinte népdallá vált, 
olyannyira, hogy néhánynak a szerzője sem is-
mert. Többségük egyértelműen az új stílusú5 
magyar népdalok sajátosságait őrizve vált afféle 

„városi folklórrá”, mely utóbb országszerte elter-
jedt, s emellett még a Kárpát-medencén túl élő 
népek zenéjére gyakorolt hatása is kimutatható. 
A (költői) kérdés tehát makacsul és továbbra is 
fennáll: a hazai műmagyar, népieskedő (vagy 
még ettől is távol álló) világzenét vajon miért 
nem ítéli el a zenetudomány?

Annál is inkább jogos a felvetés, mert leg-
újabban felbukkant egy (általam hagyomány-
őrző rendezvényen megdöbbenve tapasztalt) 
alattomosan lopakodó jelenség; az úgynevezett 
régizene-világzene. Mert bizony, ilyen is van… 
E „találmány” már-már a zenei agyrém osztá-

5  Az először Bartók Béla által elnevezett, az ősi gyökerű pentaton daloktól több jellegzetességgel és ismérvvel eltérő, 
gyakran kimutathatóan azokból kifejlődő hétfokú (diatonikus) népdalok csoportja.
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lyába sorolandó. Lényege, hogy régi korok nép- és 
műzenéjét és hangszerhasználatát zagyválja ösz-
sze, a már ismert recept szerint (természetesen a 
dzsessz elemeit nélkülözve). Ennek szellemében 
már bárhol, bármi felhangozhat. Az általam hal-
lott együttes zenéje a 16–17. század oszmán-török, 
balkáni, magyar, nyugat európai nép- és műzené-
jét, valamint hangszerhasználatát ötvöz-
te. Az előadás után az együttes szószólója 
fennen hangoztatta e „régizene-világzene” 
lényegiségét. Kérdésemre elmondta, hogy 
a hagyományos népzenére és a hagyományos 
régizenére lassan már „nincs vevő”. Valaki újított, 
s ezt elkezdték követni. Az együttes fennmara-
dásáért való küzdelem, és az el nem hanyagolható 
anyagi vonatkozás tekintetében folytatott versen-
gés megköveteli ennek az irányzatnak a befogadá-
sát. Mégpedig a korabeli műveltségek lehetséges 
egymásra hatását feltételezve. És egyben félretéve a 
kézzelfogható hamisítás tényét. Mert a hozzá nem 
értő közönségnek úgyis mindegy…

Őstörténetünk szAkrális 
mArAdVányAit ŐrzŐ 

gyermekdAlok és diVAtzenei 
helyettesítŐjük

A gyermekdalokról kevés szó esik, még zene-
tudományi körökben is. Ráadásul e témakör 
kapcsán létezik egy, eleddig senki által nem jel-
zett, elsikkadni látszó, ám valójában igen súlyos 
probléma is. Ez pedig nem más, mint a régi, ha-
gyományos gyermekdalok lassú, fokozatos, de ész-
revehető eltűnése a magyar kultúrából. Sajnos, ez 
sem nagyon érdekli a népzenetudományt, noha 
tehetne ellene. Jól tudjuk, hogy gyermekdalaink 
dallamai és szövegei egyaránt gyakran a magyar 
ősiségbe nyúlnak vissza. Ennek megfelelően ezeket 

– legalábbis egy részüket – korábban általában 
finnugor eredetűnek vélték, noha ez nem igaz (a 

részletekbe e helyütt nem bocsátkozhatok). Ősi 
és régi gyermekdalainkat, énekes mondókáinkat 
azonban kiszorítják a különféle együttesek által 
újonnan írott, ezeket leginkább csak a „gyere-
kesség” tekintetében helyettesítő, ennek megfe-
lelően egyszerű és könnyen tanulható (néha igen 
silány) énekei. A több évszázados, esetenként 

az évezredek homályába nyúló hagyományt fe-
nyegető veszély nem lebecsülendő, hiszen ezek a 
műgyermekdalok meglehetősen komoly népsze-
rűsítő média- és koncertháttérrel bírnak.

Elnézést kérek még egy személyes élményem 
említésért. Gyakorló zenetanárként az elmúlt 
évek során több zeneiskolában is találkoztam a 
régi, Kodály-módszerhez illeszkedő gyakorlatot 
felváltó divattal. Ez a szemlélet a hagyományos 
gyermekdalokkal szemben, a néhány évtizedes 
múltra visszatekintő, vagy napjainkban alakult 
együttesek dalait részesíti előnyben. Egyik igaz-
gató kifejezetten arra figyelmeztetett, hogy a ze-
neiskola érdekei a mai, népszerű műgyermekda-
lok tanítását kívánják meg, nem pedig az elavult 
népdalokét. Az ilyen és hasonló körülmények 
nyomán nem nehéz belátni: ha így folytatódik, 
akkor az eredeti gyermekdalok ősi és régi nép-
zenei rétege végképp feledésre ítéltetik, mely óri-
ási és pótolhatatlan veszteséget okozna. Némi 
fenntartással ugyan, ám derűlátóan szemlélődve 
mégis bízom abban, hogy nem így lesz, de talán 
nem hiábavaló a mondást idézni: „jobb félni, mint 
megijedni”.

Az újdondász, néhol művileg üres, esetenként 
már-már az együgyűség szintjén mozgó, a régi 
gyermekdalokat utánzó szöveges énekek a szó 
szoros értelmében ugyan nem mondhatók világze-
nének, jóllehet több jellegzetességük ennek irá-
nyába mutat. Talán elegendő, ha közülük csak 

„(…) a hazai műmagyar, népieskedő (vagy még ettől is távol álló) 
világzenét vajon miért nem ítéli el a zenetudomány?”
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a sok mindent eláruló és egyben meghatározó 
hangszerelésbeli sajátosságokat emelem ki. Nos, 
kétségtelen, hogy ez az újféle, álgyermekdal 

„műfajszerűség” – a hazai világzenéhez hason-
lóan – szintén megőrzött néhány magyar népi 
hangszert. Ez azonban csupán a megtévesztő 
népieskedés látszataként működik. Hiszen népi 
hangszereink mellett felbukkannak a magyar 
népzenétől tökéletesen idegen (többek között 
a délkelet-ázsiai eredetű gamelán zenéből szár-
mazó) szimfonikus ütőhangszerek, s mellettük 
a manapság módfelett kedvelt 
különféle egzotikus – például 
afrikai – dobok, továbbá a hú-
ros hangszerek: a divatos (ese-
tenként elektromos) gitárok, 
mandolinok és egyéb fúvós ze-
neszerszámok stb.

Az efféle dalok magyarságát 
a dallamok sem teszik egyér-
telművé, hiszen hétfokú (diato-
nikus), vagy a hétfokúság szel-
vényeit6 mutató, általában szűk 
hangterjedelmű hangzásvilá-
guk lényegében egész Európában, Eurázsiában, 
sőt, a nagyvilágban is jól ismert. E műgyermek-
dalok magyar voltát többnyire már csak a szöveg, 
illetve a (magyar) nyelvből képződő ritmikai sa-
játosságok adják. Emellett meglehetősen ritkán, 
de megfigyelhetők olyan melódiabéli jellegzetes-
ségek is, melyek kifejezetten az egyes nyugat-eu-
rópai népzenékre jellemző dallamvezetés és dal-
lamfordulatok stílusbeli hatását idézik. Noha ez 

– mint említettem – semmiképp nem mondható 
tipikusnak, ám az ezektől is távol álló egzotikus 
hangszerek alkalmazásával egyetemben, már 
kétségkívül a világzenei áramlatok irányába mu-
tat. E folyamatot tovább gerjeszti a már óvodás 
és általános iskolás szinten is rohamosan elbur-
jánzó, reklámok által népszerűsített, többgyö-
kerű idegen szokások erőltetett meghonosodása 
(Valentin-nap, Halloween stb.).7

Viszonylag szűk körben ismeretes, hogy a 
magyar népszokásokhoz kötődő énekeink mel-

lett, számos gyermekdal szöve-
gében is felfedezhetők a (görög 
ortodoxiát és a római katoli-
kus) kereszténységet jócskán 
megelőző, esetenként igen ősi 
gyökerekből táplálkozó, össze-
tett (szinkretikus) hitvilágra 
való utalások. E helyütt a rész-
letes kifejtésére nincs mód, de 
a jelenség rövid körvonalazása 
és néhány példa említése feltét-
lenül szükséges.

Miután a keleti népek mel-
lérendelő-horizontális gondolkodása jellemezte 
eleinket is, így a különféle korábbi és utóbbi esz-
mekörök bizonyos lényeges elemeinek emléke 
megőrződött folyamatosan a bővülő, összetett 
vallási keretek közt.8 A samanizmus és ennek 
fejlett változata, a tengrizmus, illetve a táltos9 
működésének szertartásmaradványait mutat-
ják bizonyos gyermekdalaink szövegrészletei, 
mint erre már korábban (velem együtt) többen 

6 A bichordtól a hexachordig (dó-re, dó-re-mi, dó-re-mi-fá, dó-re-mi-fá-szó, dó-re-mi-fá-szó-lá) terjedő melódiák.
7  Különös tekintettel a leginkább Angliában fennmaradt (némi római kulturális keveredéssel is elegyedett) kelta ere-

detű Halloween ünnepre, mely a gyarmatosítással előbb Amerikába, majd sokfelé eljutott, s az utóbbi évtizedekben 
erőltetett reklámoknak köszönhetően Magyarországon is megjelent.

8  László 1973, 46. o. László 1988, 133. o. Mesterházy 1994, 195–203. o. Hölbling 2000, 16–34. o. Csajághy 
2003, 59–151. o. Csajághy 2011, 46–64. o.

9  A táltos ismérvei több tekintetben eltérnek a sámán tulajdonságaitól. Ezek közül az egyik legmeghatározóbb, hogy a 
táltos a révüléshez nem használ a tudatállapotot befolyásoló anyagokat.

„(…) a zeneiskola érdekei a mai, 
népszerű műgyermekdalok taní-
tását kívánják meg, nem pedig 
az elavult népdalokét. Az ilyen 
és hasonló körülmények nyomán 
nem nehéz belátni: ha így folyta-
tódik, akkor az eredeti gyermek-
dalok ősi és régi népzenei rétege 

végképp feledésre ítéltetik”.
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is tényként rámutattak, esetleg burkoltan jelez-
ték.10 A szövegeken túl erre utal az időnként 
monoton, a más magyar népdaloktól eltérő, 
néha ismétlő ritmika, valamint bizonyos dallami 
sajátosságok is.11 A hajdani sámánok és táltosok 
gyógyító tevékenységére utal a korábban közis-
mert versike részlete: „síppal, dobbal [nádi hege-
dűvel]”. A samanista 
eszmekör túlvilágbéli, 
és ezzel összefüggő 
más igéző-bájoló for-
dított világképét idézi 
a néhány mondóka-
gyermek dalban előfor-
duló, a hét napjait visszafelé soroló „Szita, szita 
péntek, szerelem csütörtök, dob szerda” párválasz-
tó szövegrészlet is.12 Ez a mondóka bukkan fel 
a „Cickom, cickom” című énekben, valamint a 
(talán a születés misztériumával is kapcsolatban 
álló) „Bújj, bújj zöldág” kezdetű dalban is.

Másféle gyermekjátékokhoz kapcsolódó da-
lokban vélhetően már a zoroasztrizmus, vagy 
még inkább a samanizmus és a zoroasztrizmus 
elegyének maradványa rejtezik. Ezek szövegei az 
idősebb generáció számára még talán ismerősen 
hangzanak. Ilyenek a „Bújj, bújj, itt megyek, tüzes 
lapátot viszek”, valamint a „Tüzet viszek, lángot 
viszek”.13 A fénykultusz, illetve a világos és sötét 
szellemi erők zömmel samanista, zoroasztriánus 
és manicheista elemeit, illetve a Napba öltözött 

Boldogasszony (csángóknál, néhol a székelyek-
nél Babba Mária) képzetének összetett marad-
ványait őrizheti a „Süss fel nap” és más hasonló 
énekek. Léteznek továbbá – szintén több össze-
tevőjű –, termékenység-előidéző, köztük esőké-
rő és párválasztó dalocskák is. Ilyenek az „Ess, 
eső ess”, „Mi, mi, mi, mi, mi van ma”.

Bár utaltam rá, ismételten hangsúlyozom, 
hogy mindezek az eszmekörbéli maradványok 
szervesen és szorosan összefüggenek a magyar 
őstörténettel is. S pontosan ez a kapocs, vala-
mint ez az ősi szakralitás az, ami hiányzik a va-
lós értéket kiszorító újkeletű, de annál nagyobb 
igyekezettel népszerűsített ál-gyermekdalokból. 
Ebből adódóan különösen fontos megőriznünk 
az igen gyakran a vallási-szertartásos nyomo-
kat őrző, ezáltal rendkívüli értékeket hordozó 
eredeti gyermekdalainkat. Egyáltalán nem kívá-
natos tehát, hogy ezeket felváltsák az időnként 
a világzene irányába kacsintgató, a hozzá nem 
értő nagyközönség számára látszólag-hallha-
tóan tetszetős, ám többnyire semmitmondó és 
tartalmatlan utánzatok.

10 Kerényi 1982, 25. o. Sárosi 1978, 28–29. o. Uő. 1998, 26. o. Csajághy 2011, 52., 63. o.
11  Köztük, némiképp a regösénekekhez hasonlóan, az alaphanghoz viszonyított „szó” kvinthangra való felfelé irányuló, 

ismétlődő hanglépések. Vö. Fettich 1958, 365., 369. o. Csajághy 2011, 52. o.
12 László 1967, 101. o. Csajághy 2003, 87–88. o.
13  Bizonyos, hogy egy hajdani szertartás maradványáról van szó. Ennek belátható közvetett bizonyítéka az a feltételezés, 

hogy annak idején a gyermekek is láthatták, majd a maguk módján leegyszerűsítve eljátszották. Mára csak a szöveg 
őrzi a szertartás halvány emlékét. Eleink hitéletével összefüggésben a zoroasztrizmus jelenlétét már a – korábbi 
forrásokból merítő – Ibn Ruszta (Rószteh) és Gardézi (Gurdézi, Gardízi) muszlim földrajzi- és történetírók jelezték 
a 10–11. századi műveikben (vö. Pauler – Szilágyi 1900, 169., 172. o.). Nem véletlen László Gyula idevonatkozó 
sejtése sem (vö. László 1996, 158. o.). Mesterházy Károly is figyelmeztet erre, illetve részben ebből az eszmekörből 
táplálkozó manicheimust is említi, mint eleink vallásának lehetséges összetevőjét (vö. 8. jegyzet).

„(…) különösen fontos megőriznünk az igen gyakran a vallási-szertartásos 
nyomokat őrző, ezáltal rendkívüli értékeket hordozó eredeti gyermekdalainkat. 
Egyáltalán nem kívánatos tehát, hogy ezeket felváltsák az időnként a világzene 
irányába kacsintgató, a hozzá nem értő nagyközönség számára látszólag-hallhatóan 
tetszetős, ám többnyire semmitmondó és tartalmatlan utánzatok.”
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A rock és A „nemzeti” rock 

Az úgynevezett rockzenéről inkább beszélni 
szoktak, noha arra is bőséggel akad példa, hogy 
írnak róla. Nem szeretném átfogó elemzéssel 
növelni a számukat, e helyett röviden és talán 
szokatlan kritikával14 közelítem meg a témát. 
Ennek megfelelően nem kívánok részletesen 
foglalkozni a rock létrejöttének folyamatával. 
A komolyabban érdeklődők számára a szakiro-
dalmat javaslom.15 Magam csak jelzem, hogy a 
rockzenének több eredetszála mutatható ki, de 
kialakulásának kezdetei valójában Ameriká-
ba vezethetők vissza. A kezdetet – több más 
könnyűzenei műfajhoz hasonlóan – részben az 
újkori európai gyarmatosítók vegyes népessé-
gének, de főképp az Angliából származó töme-
gek nép- és népies egyszerű country tánczenéje 
szolgáltatta. Ehhez járultak a különféle afrikai 
tájakról származó folklór elemek, illetve az 
amerikai néger rabszolgák dalainak változatai-
ból kialakult blues. E két meghatározó, már ele-
ve vegyes elem egymásra hatása, majd az ebből 

kialakuló irányzatok megvetették a mai rock 
alapjait.

A kezdetektől máig viszonylag hosszú volt 
az út. A sokféle irányt, hatást és köztes stílust 
mutató változat16 után napjaink rockzenéje már 
alig hasonlít a hozzávetőleg 20. század közepére 
kialakult, akkor vadnak tűnt, ám a maihoz ké-
pest visszafogott rock and rollhoz, mely csaknem 
mindenütt ismertté vált. A mai rockzene azon-
ban annyi, visszafejlődést is mutató változáson 
esett át, hogy szinte már csak a nevét örökölte 
őselődétől, vagy inkább elődeitől. A fontosabb 
jellemzők közt említhető az egyszerű, eseten-
ként már-már végletesen silány dallam és szö-
veg, a szegényes, éppen csak a nélkülözhetetlen 
akkordokból álló harmóniaváz alkalmazása. 
A hiányosságokat a túlhangsúlyozott monoton 
és erőteljes ritmikával, illetve az elektronika se-
gítségével az elviselhetőség határáig kitolt durva 
hangerővel és egyéb látványossággal igyekeznek 
pótolni.17 A kezdetektől mindig is meglehetősen 
primitív,18 ebből adódóan népszerű zene másféle 
értelemben, de mégiscsak valamely világzenévé 

14  Egyesek talán úgy vélik, hogy a tanárként, művész-muzsikusként alkalmazott kritikai hangvétel a rock iránti ellen-
szenvből, vagyis „előítéletből” fakad. Az úgynevezett „előítélet” önmagában véve nem is létezik, hiszen az is eleve ok-
okozati összefüggéseken alapszik, s mert a többek által megélt tapasztalatokból következő általánosítás nyomán jön 
létre. Jelen esetben a saját észrevételeim alapján alkotott véleményem egyszerű „utóítélet”.

15 Többek közt Liebi. Jávorszky – Sebők 2005. Dömötör 2008.
16  A teljesség igénye és a kialakulás sorrendisége nélkül néhány ezek közül: jazz rock, funk rock, folk rock, pop rock, hard 

rock, bizonyos értelemben a rap stb. Ezek jellegzetességeit nem kívánom ismertetni.
17  Fények és füst alkalmazása. Ehhez társulnak az esetenként extrém viselkedések (ruhaszaggatás, Jimi Hendrix gitár 

égetése), a kirívó viseletek, melyek a hajdani „bohém”, mulattató bohóczenész sajátos, magát különc bolondnak muta-
tó megélhetési velejárójának ősképéből fakadnak. Akkor még ezt nem utánozta a közönség. Ma a példaképek nyomán 
ez a viselkedésforma különböző módon és arányban egyre inkább vágyott megjelenéssé válik. Ennek abszurddá fajult 
következményei az úgynevezett „léggitározás”, valamint a karaoke kategóriák (utóbbi japán–európai szóegyveleg = 
’üres zenekar’, mely nem fedi pontosan a tevékenységet). Mindkettő a zenével szinte köszönő viszonyban sem lévő ne-
vetséges, mesterkélt tevékenység. Az első a gitározás túlhangsúlyozozott vonaglásának majmolása (mely a klasszikus 
muzsikusok elmélyedt zenei átélésének mozdulatait helyettesíti). A karaoke pedig az éneklést utánozni kívánó, a ze-
nei kísérettel többnyire nem egyidejű (szinkronban lévő), hamis, néha ordenáré üvöltés. A rockkoncertek világszerte 
hozzájárultak a kábítószer és az erkölcstelenség terjedéséhez.

18  Magyarul egyszerű, ám e szó kevéssé fedi a szóban forgó zenei valóságot. Lehet egyszerű, ami egyben szép is. Ez aligha 
érvényes a rockzenére, amelynek még a ritkán lírikusnak tűnő csekélyke része is inkább csak primitív.
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vált, mely mindenütt beférkőzni látszik a külön-
böző nemzeti zenei hagyományok közé.

A magyar fiatalok számára a divatos könnyű-
zenei irányzatok több változáson átesett, egyik 
kezdeti formájának megismerése talán elsősor-
ban az 1960-as évekre tehető. Ennek háttere a 
nyugati jóléti társadalmak felé fordulás, melyet 
a szocializmusnak nevezett előkommunizmus 
gátló-korlátozó társadalmától való szabadulás 
vágya táplált, ennek minden tudatos és tudat-
alatti vonzatával. Feltehető, hogy részben ebből 
fakadt az angol és amerikai könnyűzene iránt 
való rajongás. A rossz értelemben vett, feltű-
nő „anglomán”19 viselkedés máig megfigyelhető. 
Gyakori az angol nyelven való éneklés és angol 

„művésznevek” majmolt felvétele stb. Közéle-
ti vonatkozásban pedig máig divat az angol és 
amerikai zászlóba való öltözés, valamint az an-
gol nyelv elburjánzása. Ez nem ritka jelenség, 
mely láthatóan semmiféle, vagy legalábbis külö-
nösebb ellenérzést nem vált ki. Ugyanakkor, ha 
valaki magyar, zsinóros ruhát visel, akkor gyak-
ran „magyarkodónak” nevezik. A fennálló éles 
ellentét azonban már elgondolkodtató.

A rockzenét illetően is jól felismerhető a 
nemzetek feletti erőteljes globalizmus, éppen 
úgy, ahogy később a „folklorista” világzene ese-
tében is. A rock ma látható – színleg sokarcú, de 
több tekintetben hasonló – vetülete is ebből fa-
kad. Egyik közvetlen eredője talán az akkortájt 
Magyarországon csak „beatzene” gyűjtőnéven 
ismert, ám rövid idő alatt széttagozódó műfaj 
lehetett.20 A beat eltérő minőségű változatai-
nak nyomán keletkezett zenehalmaz színvonala 
folyamatosan és viszonylag gyorsan még alább 
szállott, és a média valamint a közlekedés lehe-

tőségeit kihasználva, újabb és újabb hullámban 
terjedt el.

A színvonal további hanyatlása többrétegű, 
de mindenekelőtt szakmai összetevői vannak. 
Pontosabban, a szakmaiság több-kevesebb, néha 
csaknem teljes hiányáról van szó. Az egyre gyat-
rább könnyűzene ugyanis nem igényel komo-
lyabb felkészültséget, mélyebb zenei műveltsé-
get. Hazai tekintetben tapasztalható, hogy pár 
éves, alapfokon zajló, erősen rétegzett tehetség-
gel és szorgalommal végzett tanulás már bőven 
elegendő ehhez, másoknak még az sem szüksé-
ges. Már korábban is hall-
ható volt olyan nyilatkozat 
egyesektől, hogy zeneka-
ruk alakításakor alig volt 
fogalmuk a hangszer keze-
léséről, összhangzattanról 
stb. Később – úgymond 

– „belejöttek”. Ez az állapot 
napjainkra tovább zuhant. 
Ma az illető vesz egy gitárt, 
holnap már „dalt ír”. Régeb-
ben zeneszerzés – komponálás – létezett, mely 
tevékenység csak komoly és leginkább elmélyült 
tanulmányok nyomán volt lehetséges. Egyesek 
körében azonban a zene lassan egyenlő lesz a 
dilettánsok által kitalált egyre felszínesebb „da-
lokkal”. Mint ismeretes, némelyek számára már 
a nemzeti Himnuszunk is csak egy „dal”. Idáig 
jutottunk.

E mögött egy ördögi kör rejlik. Napjaink 
– néha őrjöngőket idéző, finomabb fogalma-
zásban „rajongóknak” nevezett – rockzenei kö-
zönségének egy meghatározó hányada az elő-
adókhoz hasonló zenei műveltséggel rendelkezik. 

19  Az „anglomán” kifejezéssel nem az angol, éppen a gyerekdalok kapcsán hagyományőrző kultúrát kívánom bírálni, 
pusztán a néhol mérték nélküli viselkedési hasonulást tartom feleslegesnek.

20  A beat névadója, vagy első számú népszerűsítője a mai viszonyokhoz képest jámbor Beatles zenekar, melynek néhány 
értékesebb szerzeménye időtálló, különös tekintettel azok klasszikus hangszerelésű változataira.

A kirívó viseletek  
„a hajdani »bohém«, 
mulattató bohóczenész 
sajátos, magát különc 
bolondnak mutató 
megélhetési velejárójának 
ősképéből fakadnak. 
Akkor még ezt nem 
utánozta a közönség.”
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Ebből következik, hogy nem érzékelvén az elő-
adók képzetlenségét és a zene primitívségét, szá-
mukra ez a szép és a jó. Így jön létre az egymást 
gerjesztő körkörös állapot. Annál is inkább, 
mert nem ritka, hogy a „rajongók” merészebbje 
(és tehetősebbje) gondol egyet, s máról holnap-
ra, minden hozzáértés nélkül maga is „zenésszé” 
válik, esetleg az általa körülrajongott zenekart is 
alulmúló szinten. 

Az általánosan elterjedt rock-világzene elté-
rő változatait – némileg ellentmondásos módon, 
ám alapjában véve pozitívnak is mondható töl-
tettel – a hagyományokhoz ragaszkodó, kon-
zervatív érdekek mentén is felhasználják. Már 
az 1960–70-es évek fordulója táján, a keresz-
tény templomok „beat-miséin” felbukkant a rock 
fő hangszere a gitár, s megjelentek a rock egyes 
haloványra szelídített stíluselemeit alkalmazó 
énekek is. Ezzel kívánták megnyerni a jórészt 
ateista és a névlegesen keresztény ifjúságot. Az 
erőltetett, s némi merészséggel „egyháziasított 
szelíd-rocknak” nevezhető zenei alkalmazás 
gyakorlata napjainkban is működik, noha gyér 
sikerrel, mert az ifjúság számára nem tűnik csá-
bítónak. Az időnként enyhén világzenei „ízeket” 
sem nélkülöző „egyháziasított rock” létének 
ellentmondásossága abban rejlik, hogy utóbb 
némelyek a rock műfajt a kereszténység szem-
pontjából kritizálták, mások pedig – talán nem 
is teljesen alaptalanul? – egyenesen „sátáni” ze-
nének bélyegezték.21

Az bizonyos, hogy – csak a Római Katoli-
kus Egyháznál maradva – a beszivárgó ameri-
kai keresztény szekták istentiszteleteire emlé-
keztető idegen hangzású énekek és a gitározás 
nem hozták meg a kívánt eredményt. Akkor 
sem, ha a visszafogott pengetést megkísérelték 
kiegészíteni furulyákkal, vagy más szimfonikus 

hangszerekkel. Tömegek ugyan nem tódultak 
a templomokba, viszont a régi magyar egyházi 
népénekek, valamint a fennkölt orgonás misék 
visszaszorultak, bár az utóbbit kántor hiánnyal 
magyarázzák.

A közelmúlt évtizedeiben egy újabb ötlet 
nyomán megjelent az úgynevezett „nemzeti” 
rock. Ez – nem vitatva a létrehozóinak dicsére-
tes hazafias érzelmeit – ismét csak egy ötletbeli 
lehetőség megragadásából kerekedett ki, és lát-
hatóan kettős célt szolgál. Az egyik a divatzene 
iránt fogékony fiatalság bizonyos rétegében meg-
lévő, vagy már csak pislákoló nemzeti érzelmek 
gerjesztése. A másik lényegében egyféle üzleti, 

„megélhetési” szándék, mely vélhetően összekap-
csolódik az első céllal. Az úgynevezett „nemze-
ti” rock némileg működőképesebbnek tűnik az 
egyházi indíttatásúnál. Ugyanakkor felvetül a 
kérdés, hogy a magyar rockzene eme válfaja va-
jon tényleg „nemzeti”-e, s egyáltalán mitől az?

A zene általános összetevői a melódia (dal-
lam), a harmónia (ez esetben akkordikus össz-
hangzat) és a ritmika. Önmagában, vagyis pusz-
tán magát a zene dallamát hallgatva, úgy tűnik, 
hogy a „nemzeti” rockzene saját szerzeményű 
dalai általánosságban nem mondhatók kifeje-
zetten magyar jellegűeknek, mert többnyire kö-
vetik az általános rock ismérveit. Emellett ugyan 
egyesek több-kevesebb sikerrel kísérleteznek 
bizonyos népzenei jellegzetességek beolvasztá-
sával, vagy a fentebb említett „új stílusú” népda-
lok, magyar műdalok, katonadalok szakmailag 
kritizálható, nem mindig sikeres rockosításával. 
Ez azonban korántsem mondható általános stí-
lusjegynek. A népdal művi-erőszakos, túltengő 
rockosításának létjogosultsága egyébként is kér-
déses. Ebben a rocknak teljesen alárendelt formá-
jában talán nem is lehet igazán nemzeti, mert 

21  Kohl 1984. Balducci 1992. Bäumer 1993. A vallásellenesség már a beatzenével megjelent John Lennon 1960-as 
évek közepén tett nyilatkozatával: „a kereszténység haldoklik (…), a Beatles népszerűbb, mint Jézus.”



215

Zene

a népdalok keletkezésének körülményei és léte-
zésének feltételei ellentétesek a rockzene stiláris 
jegyeivel. A klasszikus összhangzattan alapvető 
szabályait gyakran figyelmen kívül hagyó, olykor 
szegényes harmóniák sem emelik az értékét. Az 
alapritmika tekintetében a „nemzeti” címszó alatt 
lényegében ugyanazt az egészségre káros – villó-
dzó fények idegborzoló kápráztatásával megfejelt, 
olykor színes füstök eregetésével 
tarkított –, brutális hangerővel 
támadó, „zúzós”, üvöltéssel elegy 
monoton csörgést és hupogást 
halljuk, mint ahogy az egyéb 
rockféleségnél szokványos. Né-
miképp más a helyzet a sajátos 
ritmusképletek időnkénti meg-
jelenésével, ám ez már a szöveg 
függvénye.

Ami valóban „nemzeti”, az 
kétségkívül a magyar nyelv és a 
néha valóban ízig-vérig hazafi-
as szöveg. Lényeges az is, hogy 
az énekelt szövegben a magyar nyelv lejtéséből- 
lüktetéséből és hangsúlyaiból adódó jellegzetes 
ritmusképletek22 jelennek meg. Ugyanakkor ke-
vesen figyelnek fel a „nemzeti” rock magyar szö-
vegeiben ritkábban, de sajnálatosan előforduló, 
az angolos kiejtést és hangsúlyokat alkalmazó 
nyelvrontó jelenségre. Ez szintén a már említett, 
a rossz értelemben vett „anglomán” beidegződés 
káros megnyilvánulása.

Nehéz tételes határozottsággal nyilatkozni 
arról, hogy a „nemzeti” rock hasznos-e, vagy 
sem. Majd eldönti az idő. Egyértelműen elítélni 
nem lehet, ám a művelőinek többé-kevésbé kép-
zetlen voltából fakadó, meglehetősen primitív és 
silány mivoltát tekintve dicsérni sem érdemes. 
Ha már létezik, úgy ajánlatos lenne példát ven-
nie a rockzene ázsiai megnyilvánulásaiból. Mi-

vel a rock bizonyos vonatkozásban mégiscsak 
egyféle világzene, elkerülhetetlenül megjelent a 
keleti zenékben is, de másképp. Ázsiában a nép- 
és műzene máig nem vált el teljesen egymástól. 
Törökországtól a Kaukázuson és Közép-Ázsián 
át Kínáig, Japánig, Indiáig – sőt: Délkelet-Ázsi-
áig – megfigyelhető, hogy a rock elemek teljes 
mértékben alá vannak rendelve a nemzeti zene 

jellegének, inkább csak színezik 
azt. Emellett csaknem érintet-
lenül virágzik az eredeti folklór 
is, nem úgy, mint a nyugati 
kultúrákban. Elképzelhető te-
hát, hogy a magyar „nemzeti” 
rockzene számára is ez a hoz-
záállás lehetne követendő, de 
anélkül, hogy az eredeti népzene 
rovására menne. Viszont ehhez 
a Magyarországon már sajnos 
csak pislákoló népi kultúrát 
kellene élőbbé tenni, ami igen-
igen nehéznek látszó feladat a 

jelen hazai és tágabban európai körülmények 
között, de talán nem lehetetlen. Hál’ Istennek, 
korábban is voltak és ma még fokozottabban 
vannak erre irányuló kezdeményezések. Ha már 
a rock, illetve a „nemzeti” rock létjogosultsága 
kikerülhetetlen, úgy a fentiekre való tekintettel 
kellene megtalálni az igényesebb kibontakozását. 
Célszerű változást hozna az üres, egysíkú, si-
vár és többségében elektronikus, kemény gitár-
billentyűs-dob hangzás fellazítása akusztikus 
hangszerekkel. Mindemellett feltétlenül és elen-
gedhetetlenül szükséges lenne a „magyar rockot” 
művelők képzettségi színvonalának növelése is. 
Természetesen ez komoly elszántságot és kitar-
tást, s egyebeket követelne. De ennél jóval egy-
szerűbb – így, ahogy van – sok pénzt keresni… 
Végül is, a közönségnek (sajnos) ez is megfelel.

22 Elsősorban az éles, nyújtott ritmusok és a speciális, első hangon hangsúlyos szinkópa.

„Nehéz tételes határozottság-
gal nyilatkozni arról, hogy 
a »nemzeti« rock hasznos-e, 
vagy sem. Majd eldönti az idő. 
Egyértelműen elítélni nem 
lehet, ám a művelőinek töb-
bé-kevésbé képzetlen voltából 
fakadó, meglehetősen primitív 
és silány mivoltát tekintve di-

csérni sem érdemes.”
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