
e$zközeivel. A botfuvolával, a zongorával
és az emberi hanggal. A többi csak
ráadás volt. FöliJsleges Cifraság.

Aki emléklem.ezét hallgatja, nem is
merheti meg igazán. ETTŐl egy husza..,
dik .századi igric, énekmondó hangját
halljuk, aki kedvtelésből zenét is szer
zett, aki kedvét lelte abban, hogy mu-·
latságot keltsen, megnevettesse hallga
tóit. De ez a nevettetés és nevetés az ő

esetébe·n véresen, komoly vállalkozás
volt, amire az életét tette. Nem a homé
roszi istenek .gyöngyöző nevetése, em
berfeletti és néhol embereHenes derűje

volt ez, hanem tudatos, humánus gesz
tus. Törékeny, esendő hangszereivel a
teremtő erő elbírhatatlan diadalát hir
dette.

A huszadik század Orpheusza volt.
Ertett ahhoz, hogy lebírja a rontás ha
talmát, s . hogy felmutassa a tiszta gon
dolat örökérvényű lobogását. Munkája
1eözben masz1rokat viselt. De oz álarcok
mögül lehetetlen észre nem vennünk ma
gát az embert, aki értünk vállalta sze-

MAGYAR N~PDALTtpUSOK

Amikor a Magyar Tudományos Aka
démia Elnöksége 1960-ban elrendelte a
Népzenekutató Csoport munkájának all'&-

- pos mérlegelését, az alkalmi bizottság
teljes joggal jutott aTTa a véleményre,
hogy eljőtt az idő népszerűsítő kötetek
és válógatások megjelentetésére, mert 
mint Kodály Zoltán írta a tőle természe
tesnekvett pontossággal és lényeglcitással
- "vaskos köteteink a laikus közönsé
get inkább elijesztik, a kis IOO-as füze
tek pedig a komolyabb igényeket .
'Úgy látszik - már nem elégitik / ki".

Borsai Ilona és Olsvai Imre a 70-es
évek elejére elkészült már egy olyan
népdalgyűjteménnyel, amely mint csepp
a tengerből, az egész gazdag változatos
ságát idézte. A NépmiIvelési Intézet
kezdeményezésére frnsen gyűjtött mint
egy tízezer népdalból kiválasztották azt
a 125-öt, amely a leginkább- jellemző

volt az. élő népdaltípusokra. Gyűjtemé

nyűk azonban nem je~nt meg. (Ki
tudja, miért?) Mindenesetre az ő kez
deményező 1Jl,unkájuk volt az előzmé

nye annak a kiadványnak, mely az
Editio MusÍCfJ kiadásában jelent most
meg JáTdányi Pál szerkesztésében, Pál
Máté, Olsvai Imre, Rácz nona,- Sárosi
Bálint és Víg Rudolf közremiIködéséve!.*

Bartók annak idején mintegy nyolc
ezer da.llamb61 .vlilogatta ki A Magyar
*,,4rdáDyl PAl: _"ar D~daitfP_k (Jfdld.o

repeit, .és nekünk énekel, értünk zenél.
Csak negyvenhat éve t élt, de élete

így is teljes volt. Oszintén reméljük,
hogy ezt a teljességet elób-b-utóbb to
vábbi lemezek igazolják majd. A Pet
rovÍCs Emil lírai bevezetőjével megje
lent kiadvány mindenesetre felvillant
valamit ebből a teljességből. De Vuji-

. csics Tihamér emlékezete ennél többre
kötelez, ennél többet kíván.

Maguk .a felvételek igen szépek.
.Örömmel haHgatjuk Harangozó Teri é8
Keönch Boldizsár stűwsteTemtő ének.,zó
lóit, a Magyar Rádió és Televízió Ka
maTazenekarának alkalmazkod6 kisére
tét Török Erzsébet önfeledt - micsoda
pontos 8zövegmondású! - komédiázdsát
és Abody Béla mindig egyéni szemér
mesen Urizáló ötleteit.

A varázslat mindenesetre már meg
kezdődött. Még nem teljes, de így iB
sokat ígér, és kÖTvonalaiban felra;zol;a
egy huszadik századi reneszánsz ember
arcképét.

(R. L.)

népdal című könyve példatárát. E kötet
munkatársainak nyilván könnyebb volt
a dolguk, mint az övé, de feladatuk í!11l
sem volt egyszerű. Hiszen a különooz6
dallamváltozatok közül - melyek ma Í8
élnek - a legszebbeket és legtipikusab
bakat kellett kiválasztaniok, sokszor a
közismerttel ellentétben, a megkopott,
elszürkült, de élő változat ellenében. A
szerkesztének és munkatársainak népsze
rűtlen mW'ltkát is kellett végezniök, ami
kor az élő változatot mellőzve igyekez
tek visszaállítani a ma már elfeledett,
de romlatlan variánst, melyben nincsen
oktávtörés, hangnemi romlás és cson
ka forma.

Nem volt könnyiI a különböző válto
zatok közül kiemelni a· közlésre alkal
masat. Természetesep. sem a szerkesztő
sem munkatársai nem csalhatatlanok'
mégis azt ken mondanunk, hogy sike~
rült megnyugtató módon megvonniok
az egyes dtJ.llamcsaládok között levő
határvonalat. S bár a gyermekdalok
re(JÖsénekek, sira.tók' és más laza szö~
véri dallamok közléséről lemondtak
közreadtak minden lényeges és élő nép~
daltírrust. A szép, ízléses formában
megjelent, jól használható, egységes ki
advány íqy rendkívül fontos, k"orl;zak
jelz6 állomás a népdal megismertetése
terén, s eqyben a kodályi program meq
valósulásának· egyik els6, szép keziie
.ménye. R .

( . L.'
Mua-, ~.t


