Kedves Gyerekek!
Milyen gyakran találkoztok népzenével? Amikor egy-egy népdalt tanultok
énekórán? Vagy amikor táncházban jártok, és a zenekar népzenét játszik? Minden
bizonnyal sokkal gyakrabban. A népzene, az énekelt népdalok és a hangszeren
játszott népi dallamok sokasága ugyanis megjelenik a magyar zeneszerzők számos
kompozíciójában. Van, amikor oda is írják: ebben a művemben ezt és ezt a népdalt
dolgoztam fel. De van, amikor nem népdalfeldolgozást írnak, mégis a magyar
népzene számos eleme köszön vissza darabjaikból. Hogy miért? A válasz egyszerű:
ez az ő zenei anyanyelvük. Akkor is használják, ha nem idézik hangról hangra.
S ez a mi zenei anyanyelvünk is. Ráismerünk bárhol a világon. Vagy úgy, hogy
felismerjük a feldolgozott dallamot, vagy úgy, hogy nem tudjuk, miért, de
valahonnan nagyon ismerős a hallott zene.
A magyar népzenét alapvetően énekelt, azaz vokális népzenének tartják. A nagy
népzenekutatók – Vikár Béla, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajtha László, Ádám Jenő,
Bárdos Lajos – által gyűjtött dallamok többsége valóban énekelt, hangszeres kíséret
nélküli zenei anyag. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a feldolgozásokban
ezek nem kapnának hangszeres kíséretet, vagy éppen ne jelennének meg tisztán
hangszeres formában. Vannak tisztán hangszeres népi dallamok is: ezeknek nincs
szövegük, csak hangszeren szólalnak meg. Nyelvi, anyanyelvi kötöttségek nélkül a
hangszeres dallamok sokkal gyorsabban keverednek műzenei vagy éppen más
népektől származó motívumokkal. A hangszerjátékosnak viszonylag nagy
szabadsága van a variálásban, cifrázásban, saját virtuozitásának bemutatásában.
Ismerkedjetek meg kicsit közelebbről a magyar népzene-feldolgozások világával! Ha
figyelmesen elolvassátok e füzet feladatait, bizonyára minden kérdésre tudtok majd
válaszolni. A megfejtéseket 2013. február 15-ig küldjétek el a Budapesti Vándor
Kórusnak, a kórus honlapjára feltöltve (www.vandorkorus.hu), A megoldós füzet
megfejtései linkre kattintva. A legjobb megfejtők között értékes nyereményeket
sorsolunk ki. A nyerteseket február 25-ig e-mailben értesítjük, az eredményhirdetés a
kórus március 9-i hangversenyén lesz, az Aranytíz Kultúrház Tolnay Klári
Színpadán.
Hasznos időtöltést és jó szórakozást kíván a
Budapesti Vándor Kórus
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