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Kodály Zoltán életművéből jól ismert Nyitra megye, míg a szomszédos Bars megye 

kevés fi gyelmet kapott. Bars megyében 1912-ben és 1914-ben gyűjtött népzenét. 

1915 májusában még járt Mohi faluban, ez volt utolsó terepmunkája a történelmi 

Magyarországon. Az I. világháború után a Bars megyei falvakba sem jutott el többé, 

pedig jegyzetei tanúsítják, hogy a terület zenéjének monografi kus feldolgozását 

tervezte.

E kötet a volt Bars megye (Szlovákia) Garam-mentén fekvő honfoglalás kori fal-

vaiban (Alsószecse, Alsóvárad, Felsőszecse, Garamszentgyörgy, Kissáró, Mohi, Na-

gyod) Kodály által gyűjtött, a tájnyelvet illetően is gondosan lekottázott, zenei 

rendszerbe sorolt, jegyzetekkel ellátott népzenegyűjtést mutatja be. A közreadó 

tájékoztatást ad a majd 250 népdal és hangszeres dallam nyelvterületi, történeti 

elterjedtségéről, stílusvonásairól, utal a Kodály által más területeken gyűjtött vál-

tozatokra. A hangszeres dallamok a pásztorok által natúr kürtökön és trombitán 

játszott szignálokat jelentik. Kodály az énekes hagyomány feltárása mellett ezek 

fonográfra vételére is gondot fordított, mely felvételek egyedülállóak a korszakon 

belül.

A sajátos kistáji vonásokkal rendelkező Bars megyei dallamkincs különösen 

gazdag régi magyar műdalokban és a lakodalmi rítusokban használt, Európával is 

kapcsolatot mutató dallamokban, gyermekdalokban. A Kodály lejegyzéseit egy-

egy fakszimilével is bemutató kötet az ő szellemében kívánja szolgálni a népzene-

kutatást és a zeneoktatást.
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