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HOVÁ RÖPÜL A PÁVA? 
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S I M O N I S T V Á N : 

Megnyitó 

Az elmúlt esztendő kulturális eseményei között minden bizonnyal a televízió 
Röpülj páva-sorozata vonta a közfigyelmet a leginkább magára. Egy esztendeje las-
san, hogy az akció a végéhez ért, de a televíziónézők milliói ma is emlegetik, mint 
olyan élményt, melynek hatása túlnőtte - bennük magukban is - az egy aktualitás-
sorozathoz kötődő emlékeket. Magyarán mondva, hatása alatt vannak ma is: sok-
százezer ember úgy érzi, hogy ő maga is alkotó részvevője volt a Pávának, nem-
csak műélvezője. S ez az, ami már túlnöveszti a népdalversenyt puszta esztétikai 
jelentőségén, vagyis társadalmi hatásával - a jó értelművel - kell számolnunk. 
Mondjam azt, hogy örömmel tesszük ezt? Akik ma összejöttünk, hogy a szinte vé-
letlenszerű alkalomból társadalmi üggyé terebélyesedett mozgalmat, hogy úgy mond-
jam, még képlékeny állapotában szemügyre vegyük a lehetőségek perspektívájából 
nézve, a jövő izgalmasan ható és nevelő mozgalmává szeretnénk ezt formálni. 

Hová röpül a páva? - tehetjük fel a kérdést, de már önmagában az is meg-
nyugtató tény, hogy röpül. Társadalmunk demokratikus fejlődése, a demokratizmus 
térhódítása nemcsak az úgynevezett közéleti területre vonatkoztatható, ha jótékony 
hatásában nézzük terjedését. Elsősorban persze ez a legfontosabb, de a demokratiz-
mus alapjelentésében az is benne foglaltatik, hogy milyen viszony alakul ki ember 
és ember között. S ez már nagyon is összefügg a kultúrával , elsősorban a népben 
levő mélyebb kulturális lehetőségekkel. Az emberi lélek igazi humánuma, nemessége 
akkor igazán elfogadható, ha e humánum, a külön-külön lelkiség társadalmilag is 
általános érvényűvé válik. H a e társadalmisága hat vissza aztán nevelőerőként az 
egy nyelvet beszélő közösségre. Különösen a belőle felnövő újabb és újabb nem-
zedékekre. 

Mint láthattuk, szinte gejzírként tört fel a sok évszázados hagyományban rejlő 
szépség a Pávában. Csak lehetőség kellett hozzá, és az előbb említett külön-külön 
lelkek a pódiumon összetalálkozva szinte az egész népet reprezentálták. Már az 
első alkalommal is várat lanul sokan tűntek fel, s képzeljük el, mennyien marad-
hattak a háttérben még. Ilyen értelemben gondoltam én a népi kultúrában rejlő 
nagy társadalmi, sőt nemzeti lehetőségeinket. 

Nos, impozáns volt a seregszemle, emléke él és hat, de csak egyszeri produkció 
volt mégis. Bűn volna most magára hagyni az ügyet, mikor épp a szocialista kul-
túra általános térhódítását sürgetjük. S mi volna nagyobb lehetőség annál, mint ami 
egy nép kollektív emlékezetében fennnmaradt . Mi lehetne hathatósabb segítség, 
mint a legnagyobb kohéziót jelentő népdal? Amit a nép teremtett , eleve kollektív 
lelkűségű lehet csak, s eleve plebejus, azaz tiszta és humánus. 
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Mai esténk jó alkalmat kínál, hogy így együttesen törjük a fejünket a hogyan 
tovább-on, a következő lépésen. Beregtől Zaláig, Zempléntől Somogyig verbuváló-
dott az a lelkes éneklőgárda, amely a képernyő elé került. Szerveződött, mert be-
szervezték, s mindannyian tudjuk, hogy akkora tömeg, amekkorából kiválasztódott 
a győztesek kis csapata, önmagától ezután sem szerveződik, nem is szerveződhet. 
A Rádió újabb törekvéseiből már láthatjuk, hogy nem feledkeznek el róla. Segí-
teni kell hát, hogy célt, irányt, s főképp újra pódiumot kapjon az a művészet, 
amelynek ugyan pódiuma az egész ország, de legyen egy olyan is, amelyen egyszerre 
nagyon sokan láthatják, hallhatják. 
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VASS L A J O S : 

Bevezető 

Arra kértek fel, hogy elsősorban a Páva-körök munkájáról és eredményeiről 
számoljak be; tehát főleg arról, hogy a verseny lezajlása óta mi történt. Szándékosan 
nem szeretnék beszélni azokról a dolgokról, amelyeknek tanúi voltak Önök fél éven 
át a Páva-verseny idején, sőt azokról a Páva-körökről sem akarok most beszélni, 
amelyeket már tavaly ősz óta adásainkban láttak. Inkább olyan dolgokról, olyan 
jelenségekről ejtenék szót, amelyekről, úgy gondolom, kevesen tudnak. Ügy érzem, 
azok a hírek, amelyek most eljutnak Önökhöz, esetleg további termékeny gondola-
tokat szülnek, és jó híreink kapcsán esetleg újabb kezdeményezések születnek olyan 
helyeken, ahol az emberek tenni akarnak valamit ezért az ügyért. 

Hadd érintsek mégis utólag két kezdeményezést, amelyek a versennyel kapcso-
latosak; amelyek folytatásért kiáltanak, és amelyeknek folytatása nem egyszerű. Az 
egyik a soha nem tapasztalt méretű társadalmi népdalgyűjtés. Vikár László barátom 
már szakszerűen méltatta egyik műsorunkban ezt, többször hírt is adtunk róla, 
hogy mennyi értékes dallamvariánst küldtek be. Most újból megemlítem ezt, mert 
ez az eredmény, amely a verseny lázában született, csatlakozik ahhoz a hosszú éve-
ken át folyó önkéntes népdalgyűjtő tevékenységhez amelyet a Népművelési Intézet 
elődje, a volt Népművészeti Intézet szervezett, amelyet ma is folytatni kellene. Ügy 
érzem, nincs elég munkás kéz ehhez az aratnivalóhoz, s nincs elég szervezett forma 
vagy meder, amelybe ezek a források és patakok befolyhatnának. Egyszerűen nem 
tudunk mit kezdeni a jelentkező és különböző levelekben megnyilatkozó, figye-
lemre érdemes adatközlőkkel. Nagyon fontos lenne, hogy ezt a kérdést megoldjuk. 

A másik kezdeményezés a verseny óta különböző helyeken jelentkezik: a közös 
éneklés. Hogy ez hogyan zajlott a televízióban, azt lá t ták; arról szólók majd, hogy 
ennek milyen megnyilatkozásai voltak azóta. Érzésem az volt akkor is, amikor ezt 
elkezdtük, és azóta még inkább meggyőződtem róla, hogy most, amikor az éneklő 
kedv így kivirágzott, itt az alkalom, hogy lerakjuk az alapjait ennek az éneklő or-
szágnak, amelyről Kodály Zoltán annyit beszélt. 

Körülbelül egy évvel ezelőtt volt egy érdekes hangversenyünk, amikor ének-
karommal, a Vasas Művészegyüttes énekkarával a nőnapon szerepeltünk székhá-
zunkban. Valahogy nem gondoltam arra, hogy most itt, ez alakalommal is énekelni 
kellene. Levonultunk a dobogóról, ahogyan máskor is egy énekkar levonul. Többen 
azonban utamat állták, és szemrehányást tettek, hogy „minket nem énekeltet meg?" 
A kedves kérésnek nem lehetett ellenállni. - És azután a felszabadulás 25. év-
fordulójával kapcsolatos hangverseny-sorozaton, különböző üzemekben, hivatalok-
ban, munkahelyeken, sőt a televízió dolgozóinak bent a tv-székházban minden hang-
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verseny végén énekeltünk. Állítom, hogy soha semmilyen produkció olyan sikert 
nem vált ki, mint amikor az emberek csatlakoznak hozzánk, és együtt énekelünk. 

Ezeken az ünnepségeken a rendhez illően - amellett, hogy benne voltunk a 
népdaléneklés lázában - énekeltünk valami mást is; a part izánindulót, amelyet a 
negyvenes évek végén az ország szintén nagyon énekelt, sokan tudták, és úgy lát-
szott, hogy a művészet eme ágának egyik legértékesebb darabjára is érzékenyen 
reagálnak most is, tehát a közös éneklés különböző műfa jok felé is mutathat , és az 
sikeresen megvalósítható. Szépen megfért egymás mellett a „Látod édesanyám" 
is, meg a „Hej , piros bor, piros bor . . .", és a „Völgy vidéken és hegygerincen á t" . 

A legkülönbözőbb helyeken voltam, ahol énekelni kellett, mert az emberek éne-
kelni akartak. Jelen voltam pl. egy tsz zárszámadáson. Tud ják , mi van ilyenkor. 
Este 10 óra után tudtam csak elmenni. A zárszámadás délután 4 órakor kezdődött , 
s már akkor javában állt a bál. Mindenki jókedvű volt: a tsz-elnök alig tudott be-
mutatni engem attól a „lelkesedéstől", ami már őt is fűtötte. D e amikor nekem 
beszélnem kellett, mert ők azt el is vár ták, - a szintén hasonló hangulatban levő 
többszáz főnyi hallgatóság úgy hallgatott, hogy hirtelenjében azt hittem, templom-
ban vagyok. És amikor elkezdtem, hogy daloljunk együtt, olyan fegyelmezetten 
tették, mintha hangversenyen lettünk volna, és nem akar tak elengedni. 

Ezt azért mondtam el, mert társadalmi életünk legkülönbözőbb fórumain helyet 
kellene kapnia az éneknek, és elsősorban a magyar népdalnak. 

D e voltam olyan szalagavató bálon is, ahol már nem tíz, hanem fél tizenkettő 
volt. Ügy éreztem, amikor arra kértek, hogy álljak ki, és énekeltessem meg a bálozó-
kat, hogy ez nem idevaló, hiszen inkábti táncolni akarnak. Akkor megmutat ták, 
hogy énekelnek nálam nélkül is. Ezt csak azért mondtam el, mert nyilván lehetnek 
olyan helyek, ahová nem lehet az éneket odaerőltetni. Társadalmi szervezeteink, 
közművelődési fórumaink feladata , hogy mérlegeljék, hol kell, hogy helyet kapjon 
az ének, és ha a bálozok úgy érezték, hogy meg lehet szakítani a bált azért, mert éne-
kelni akarnak, akkor ez elgondolkoztató, és arra a megállapításra késztet bennün-
ket, hogy sok helyen lehetne még énekelni, amelyről eddig eszükbe sem jutott, 
hogy ott a dal helyet kaphatna. 

Kétszer voltam már jelen a Kölcsey utcában, a Gutenberg Művelődési Ház ifjú 
nyomdász klubjának fiataljai között. Beszámoltak arról, hogy sok klubestjükön éne-
keltek egy-egy népdalt , de amikor én jelen voltam, azt tűzték ki célul, hogy egész 
este csak népdalt énekelnek, és beszélgetnek azokkal, akiket erre meghívtak. Jelen 
voltak a Páva-verseny szereplői közül is néhányan, valamint Béres Ferenc is. És 
a másfél órára tervezett találkozó három óránál is hosszabban tartott , mert állan-
dóan énekeltek, és ezek a mai nyomdász-fiatalok - ez érdekes - állandóan azokat 
a régi stílusú, legszebb, és látszólag a közönség által nehezebben énekelhető, lassú 
dalokat akar ták hallgatni és énekelni. 

A múlt hónap végén először történt meg, hogy egy budapesti nagyüzemben tar-
tot tunk népdal-délutánt . A Láng Gyár kért meg február elején, hogy látogassak meg 
néhány szocialista brigádot, és beszélgessek az emberekkel arról, hogy mire ké-
szülünk a művelődési házban. Voltam egy villanyszerelő csarnokban, egy minta-
készítő műhelyben és egy adminisztrat ív helyen. A három helyen összesen hat bri-
gád jött össze; beszélgettünk és daloltunk, és azokat hívtuk meg szerepelni a feb-
ruár 23-i népdalestre, akiket ők javasoltak. O t t volt Faragó Laura és Buday Ilona, 
a XIV. kerületi leánykórus, Halmos Béla, és meghívták Sebő Ferenci, Gál Ká-
rolynét és Simon Józsefnét, valamint határőrünket , Krasznai Tamást is. Kettő kivé-
telével mindannyian meg tudtak jelenni. Családias összejövetelként tervezték a 
Láng Gyárban ezt a népdal-délutánt . Kiderül t azonban, hogy az érdeklődés olyan 
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nagy, hogy nem lehetett a székeket széthúzni, minden széket be kellett rakni, mintha 
színházi előadás lenne, megtelt a terem, és a dalolást alig lehetett abbahagyni. Na-
gyon fontosnak tartom, hogy ezen a területen is történt valami. Budapesti nagyipari 
üzemről volt szó, túlnyomórészt fiatalok voltak jelen, és nem előadás volt ez, ha-
nem közös dalolás és beszélgetés. Faragó Laurától megkérdezték pl., hogy miért 
éppen a régi stílusú dalokat szereti leginkább. Tőlem azt kérték, mondjam meg, 
hogy a dalokat ki és hol gyűjtötte. Tehát ez is érdekelte őket. 

H a ilyesmi csak egyszer történne, mint a Láng Gépgyárban történt, akkor is tör-
tént valami figyelemre méltó. A szép azonban az lenne, ha ennek folytatása is volna. 
Azt remélem, hogy azok a szocialista brigádok, amelyek itt valamikor az üzemi ol-
vasómozgalmat is elindították, ébrentart ják ezt a gondolatot is; és nagyon remélem, 
hogy, rendszeresen fognak énekelni népdalokat a Láng Gyárban a jövőben is, és 
nemcsak ott, hanem talán másutt is. 

Híreim vannak arról - és most karácsonyi téli üdülésem alkalmával tapasztaltam 
is - , hogy az üdülőkben is énekelnek olykor-olykor a beutaltak. Szilvásváradon 
voltam két hétig karácsony után és újév után, és feledhetetlen, élményszerű nagy 
dalolások voltak ott esténként. Nemcsak azért, mert én ott voltam. A kulturális 
ügyek ottani felelőse beszámolt arról, hogy máskor is szokott ott közös dalolás lenni; 
persze most könnyebben ment azért, mert ra j tam kívül voltak még olyan ott üdülő 
pedagógusok, akik annakidején NÉKOSZ-kol lég iumban laktak, s onnan már ma-
gukkal hozták a népdalok kedvelését. 

Máshonnét is hallottam, hogy az üdülőkben énekelnek, sőt hallottam azt is, hogy 
valaki felállt valamikor az asztalnál és azt mondta , hogy játszunk Röpülj pávát , 
és te leszel a Vass Lajos. Kissé humoros dolog, csak azért mond tam el, mert úgy 
érzem, hogy elvárják az emberek, hogy mindenüt t , ahol megjelenek, énekeljenek; 
de foglalkoztat a dolog másik oldala is: nem volna jó, ha népdaléneklés csak ak-
kor és ott folyna eredményesen, ahol jelen lennének azok, akiket a képernyőn meg-
ismertek: az eredmény nem lenne százszázalékos, ha nélkülünk is nem lehetne 
ugyanúgy csinálni. 

Megemlítek még két helyet itthon, ahol zsúfolásig telt házak mellett zajlottak 
népdal-estek. Ilyen volt Szentes, aztán Poroszló, a szülőfalum, ahol május 24-én 
voltunk. Ekkor voltunk az árvíz tetőzése előtt 24 órával, cs a falu nagyrésze a gá-
ton volt. Mégis összejöttek, és amikor megkérdeztem, hogy mit szeretnének dalolni 
leginkább, akkor azt mond ták : „Ker tem alját Tisza vize locsolja". Ez akkor drá-
maian hangzott, de amikor felcsendült, nagyon jól hangzott. 

Ugyanakkor közvetítette a televízió a Palóc-napokat Párádról ; itt már korábban 
is rendeztek Palóc-napokat. Tavaly gondoltak először arra, hogy mintegy ezer főnyi 
éneklő kórust toboroznak. A jelentkezés olyan nagy volt, hogy 1400-nál le kellett 
zárni, ugyanis nem fértek el ott, ahová az éneklést tervezték. A járási pártbizottság 
szervezte az akciót. 

Negyven és egynéhány faluban alakult erre az alkalomra énekkar ; s a tsz-ekben 
elhatározták, hogy a kórusok meg is maradnak, és ehhez anyagi támogatást ígértek. 
Jó lenne tudni, mi maradt meg ebből a Palóc-földi lelkesedésből, és hogy tényleg 
énekelnek-e tovább, és megkapják-e a szövetkezetektől azt a támogatást , amit ak-
kor mondtak. 

A borbélynál - , ahol sok mindent hall az ember - hallottam, hogy az aggteleki 
cseppkőbarlangban a diákok - amikor azt mondták nekik, hogy ,,ez a hangver-
senyterem", és a tanár kérte, hogy énekeljenek, akkor azokat a dalokat énekelték, 
amelyeket a Páva-versenyben hallottak. 
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Sok olyan társadalmi vonatkozású dolog történt a kulisszák mögött, amelyekről 
jó tudni és hallani. Talán emlékeznek rá, hogy a XIV. kerületi kórust mint afféle 
gazdátlan társaságot konferál tam be annakidejét a televízióban, - s azóta a KISZ-
től és a kerületi tanácstól olyan támogatást kaptak, hogy a Kassák Lajos Művelő-
dési Ház otthont nyújt nekik. 

Talán sokan tudják , hogy népdalverseny zajlott már Csehszlovákiában is, „Ta-
vaszi szél vizet áraszt" címmel. Azért fonódott ez össze a mi versenyünkkel, mert 
meghívtak innét is néhány szereplőt oda. D e annál nagyobb öröm, hogy onnan is 
át jöhettek a lédeciek. Itt szerepeltek nálunk a Margitszigeten. Annak idején Kodály 
Zoltán gyűjtött ott. A dalolási kedv a csehszlovákiai magyar vidékeken is magasra 
lángolt azóta. Béres Ferenc a tanúm, akivel három kelet-szlovákiai faluban tavaly, 
a nyár elején együtt voltunk egy dalostalálkozón. Annyian összejöttek, hogy még az 
aj tóban is álltak, és az ablakokban is ültek. 

A készülő tervekről mondanék még valamit. Mezőcsáton terveznek májusban 
egy járási népdalversenyt. Megfelelő körlevelet küldött szét a járási tanács, illetve 
a művelődési ház igazgatója. A népdalversenyt a következőképpen akar ják meg-
rendezni. Akik részt akarnak venni a versenyen, le kell kottázniuk vagy kottáztat-
niuk, vagy magnóra énekelniük a dalokat , amelyekkel fel akarnak lépni, és ezt be 
kell küldeniük a járáshoz. Itt tehát már el indítanak egy gyűjtésnek nevezhető ak-
ciót, s a szervezők előre megkapják szalagon vagy papíron az anyagot, amelynek 
alapján válogathatnak a dalokban és az énekesekben is. így döntik el, hogy ki kerül 
be selejtező után a két estére, ahol majd versenyeznek egymással ezek az énekesek. 

Keszthelyen az elmúlt nyáron országos honismereti szakkörvezető-képző tanári 
tanfolyamot rendeztek. Ugyanabban az épületben lakott háromszáz történelemta-
nár egy továbbképző-tanfolyamon. A tanfolyam vezetőjének, Morvay Péternek a 
felkérésére akkor is ilyen címmel kellett beszélnem, hogy „Hová röpül a páva?" 
Mivel honismereti szakkörvezetők és történelemtanárok voltak jelen, a beszélgetés 
egyik részében azt kíséreltem meg, hogy olyan népdalokról beszéljek, amelyek tör-
ténelmi témákkal vagy földrajzi helyekkel, nevekkel, városokkal, vidékekkel kap-
csolatosak. Kíváncsi voltam rá, milyen dalokat tudnak a történelemtanárok. Tu-
catját idéztem azoknak a daloknak, amelyeket a harmincas évektől kezdve - amikor 
már elkezdődött a népdaléneklés - , és az Éneklő If júságból és a rádió még fel-
szabadulás előtti dal taní tásának út ján ismerhettek a pedagógusok. Kiderült , hogy 
valóban tud ják és éneklik ezeket. D e amikor azt kérdeztem, hogy tudják-e ki gyűj-
tötte e dalokat, vagy hogy honnan valók, nem tudta senki. Er re felhívtam a figyel-
müket, hogy ha összekapcsolódik ilyen két téma, mint történelem és népdal, mind-
két irányban hasznos, ha utánanéznek a dalok eredetének, nemcsak annak, hogy ki 
gyűjtötte, hanem hogy honnan valók. 

Rengeteg kezdeményezés van még. Sajnos nem tudok mindenhol résztvenni. Most 
olyan két meghívást említek meg, amit időpontütközés miatt le kell, hogy mondjak , 
pedig érdekesnek ígérkezik. A tázlári KISZ-szervezet csinál népdalversenyt, de 
nem járási, hanem falun belüli népdalversenyt. A közelmúltban pedig nem tudtam 
megjelenni Neszmélyen egy alkalmon, ahol hármas aranylakodalmat kötöttek össze 
egy mostani if jú pár esküvőjével. Engem akartak meghívni násznagynak. Azt írták, 
az általános iskola igazgatója út ján, hogy ezzel szeretnék feleleveníteni a régi ha-
gyományokat. Nem tudtam lemenni, de így is megcsinálták, és beszámoltak róla, 
hogy így is énekeltek. Újságcikk is jelent meg róla, s filmfelvételt is készítettek a 
dologról. 

Nagyon jó példa ez arra, hogy az emberek fejében gondolatok születnek, és tár-
sadalmi életünk ilyen kedves eseményeinél eszükbe jut az embereknek a népdal. 

1 0 



Ezekhez valóban szívesen mentem volna násznagynak, bár ilyen még sose voltam. 
Úgy látszik, nemcsak a televízióban szólítottak bácsinak, hanem most már násznagy-
nak is hívtak. 

Végül szeretnék kitérni két olyan dologra, ami személyes nehézségem és problé-
mám. Rengeteg örömet és boldogságot ós természetesen sok élményt hozott ez a 
verseny, sok oldalról, ami bennem is úgy megmaradt , mint Önökben és sokakban. 
D e az emberek kedvessége és az, hogy részesévé akarnak tenni családi és tágabb 
közösségi életüknek - olyan mértékben nyilvánul meg, amit egyszerűen nem lehet 
bírni és vállalni. Az ember ilyenkor boldogan könyveli el, hogy igénylik a közre-
működését, munkájá t , jelenlétét. D e annyi helyen kellene segítséget adni, amire 
képtelen az ember, sőt a levelek egy részére sem tudok válaszolni. Ez az egyik fájó 
pont számomra, hogy ezzel nem tudok olyan mértékben foglalkozni, ahogyan az 
emberek megérdemelnék. 

A másik az, hogy szeretném, ha megszűnne az, hogy hozzám kötik a közös ének-
lést. Hadd emlékezzem meg arról - és ezt mindig szeretném hangsúlyozni, ha elő-
kerül a téma, hogy Magyarországon sokan énekeljenek együtt - , hogy ezt nem én 
találtam ki, és nem én kezdtem el. Nekem volt az a szerencsés osztályrészem, amire 
Simon István is célzott, hogy ílymódon én állhattam oda a televízióban az ország 
népe elé, amire eddig még senkinek módja nem volt. Bár lett volna harminc évvel 
ezelőtt is! Éppen ezért ne feledkezzünk meg az „ősök"-ről, arról, hogy valamikor 
Ádám Jenő már elkezdte ezt a Rádióban; hogy volt Éneklő If júság, ahol Bárdos 
Lajos, Ádám Jenő, Kerényi György és mások már hintették azt, hogy sokaknak kell 
énekelniük. És ne feledkezzünk meg arról sem, amit már az előbb is említettem, 
hogy a N É K O S Z kollégistáinak ezrei röppentek szét az országban, és vitték szét a 
jó dalok sokaságát; vagy arról, aki a Népművészeti Intézet keretében is dolgozott: 
Balla Péterről, vagy aki maga nem énekelt, de egész társadalmi működése azt cé-
lozta, hogy sokan és aktívan műveljék: Muharay Elemértől. Olyan őseink vannak, 
akiket meg kell néha említenünk. Ügy érzem, talán egyszer egy olyan adást még a 
televízióban is lehetne csinálni, amelyen az ősökre emlékezünk, akik elkezdték azt, 
ami termékeny talajra hullott, és amiből sok eredmény született, legfeljebb nem 
látták annyian, mint amennyien látják azt, amit mi most csinálunk. 

Elnézésüket kérem, hogy ha ez a kis beszámoló rapszodikus volt, de tükrözi ez 
azt a helyzetet is, hogy ezeknek a patakoknak, ereknek, folyócskáknak, amelyek 
most folynak - nincs medrük. Hogy medrük legyen, és hogy tisztázzuk, hogyan le-
hetne összefogni jobban, hogyan jöhetne segítség a legkülönbözőbb helyekről, és 
hol találhatnának a Páva-körök is teljesen gazdára, ahol minden kérdésükre vála-
szolnak, ahol mindennapi problémáikat segítenek megoldani, ahhoz azt hiszem sok 
okos elmének a közreműködése szükséges. Ebben a körben bizonyára születnek 
termékeny gondolatok, amelyek lehetővé teszik, hogy még nagyobb körben énekel-
hessünk tovább és még szebben. 



Felszólalások 

B O R B É L Y TIBOR 
(Pest megyei Tanács). 

A Pest megyei Tanács felhívását, amely-
ben meghirdettük a ,,Röpülj páva" körök I. 
Országos Találkozóját bizonyára valamennyien 
ismerik a televízióból. Megküldtük ezt az 
ország minden tanácsának, végrehajtó bizottsá-
gi vezetőjének és a művelődési osztályoknak. 
Szeretném kiemelni, hogy a felhívást nem a 
megyei tanács népművelési csoportja tette köz-
zé, hanem maga Pest megye tanácsának vég-
rehajtó bizottsága. Ebből azt hiszem, az is 
kiderül, hogy a ..Röpülj páva" műsorait a mi 
vezetőink értő szemmel nézték, értő szívvel 
hallgatták, s úgy is gondoskodtak további sor-
sáról. 

Felhívásunkhoz elsőként a fővárosi tanács 
csatlakozott. Országos visszhangjáról csak any-
nyit, hogy bár az első országos találkozót csak 
1972. augusztus 20-ra tervezzük, nehogy el-
késsenek már eddig 46 páva-kör jelentette be 
a részvételét. 
• Négy megye — Komárom, Heves, Nógrád 
és Fejér — megállapodást kötött , amely sze-
rint 1971. augusztus 20-án a Pest megyei ta-
nács díszudvarán szűkebb körű találkozót szer-
veznek. 

Szentendrén az érmék már készen vannak, 
melyeket majd a részt vevő csoportok kapnak. 

Ahogy Vass Lajosnak, a jelentkezőkkel, ér-
deklődőkkel nekünk is sokat kell leveleznünk. 
Amikor egyeseknek azt válaszoltuk, hogy nem 
egyéni jelentkezéseket várunk, hanem a körö-
két, tíz nap múlva jött a levél, hogy meg van 
a kör, beneveztek. 

A Televízió jelenlevő képviselőjét szeretném 
emlékeztetni kérésünkre, Önöket pedig arra 
biztatni, hogy csatlakozzanak ebben hozzánk. 
Felhívásunk befejező mondata így hangzik: 
felkérjük a Televíziót, hogy a mozgalmat te-
kintse magáénak. Eddig rendben vagyunk, de 
most jön a kérés részletezése: A televízió ad-
jon rendszeresen tájékoztatást a felhívás nyo-
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mán alakuló körök mnnkájáról, a mozgalom 
eseményeiről stb. Tehát a „Röpülj páva" kö-
rök műsorain túlmenően a televízió egyéb mű-
soraiban, vagy külön híradás formájában kü-
lön is foglalkozzék ezzel a mozgalommal. 

GULYÁS J Ó Z S E F 
(Somogy megyei TanácsJ 

Csak néhány gondolatot arról, hogy a 
„Röpülj páva" verseny után mi történt So-
mogyban a népdaléneklés terén, és milyen kó-
rusok alakultak. 

Mondanom sem kell, hogy a „Röpülj páva" 
megyei bemutatója is nagyon-nagy sikert ara-
tott, annyival is inkább, mivel két szólistánk 
és egy kórusunk — a karádi együttes, amely 
végül is a döntőbe jutott — rangosan szerepelt. 
Ami ezután történt, azt hiszem, országos je-
lenség. Míg ugyanis annak idején a karádia-
kat is csak nagyon nehezen tudtuk rávenni, 
hogy nevezzenek be a „Röpülj páva" ver-
senybe, azóta már Somogyban több mint öt-
ven népdaléneklő csoport alakult, ha nem is 
úgy hívjuk őket, hogy „Röpülj páva" kör, 
csak népdaléneklő együttes, vagy aszonykórus, 
férfikórus stb. Azt hiszem azonban, ez nem is 
lényeges.' 

Külön örülünk annak, hogy Somogy megye 
területén a nemzetiségek kulturális életére is 
kedvezően hatott a népdalverseny. Az egy 
vagy másfél éve alakult öttagú délszláv ének-
zene együttes pl. ma már harminc tagúvá 
fejlődött, ének-, zene-, táncegyüttessé vált. 

Ugyancsak szárnyakat adott a „Röpülj pá-
v a " vetélkedő a népdal ügyének a Somogy 
megye területén élő sváboknál is. Pl. Ker-
cseligeten, ahol sváb asszonykórus alakult, 
és csak elismerően lehet szólni munkájuk-
ról. 

A felszabadulás tiszteletére, illetve a „Te-
gyünk többet Somogyért" jelszóval hirdet-
tük meg a kulturális szemle ezévi rendsze-
rét. A művészeti szemlék során az egyes já-



rások legjobb éneklő együtteseivel találkozha-
tunk. Fájó szívvel kellett tudomásul vennünk, 
hogy sajnos nincs lehetőségünk arra, hogy any-
nyi együttest javasoljunk magasabb szintű be-
mutatón való részvételre, amennyi megérde-
melné. 

Ezért is örültünk különösen is a Pest me-
gyei Tanács felhívásának, és a művészeti 
szemlén már nagyon határozottan és előre-
mutatóan felhívtuk a legjobb részvevő együt-
tesek figyelmét, hogy az ott nyújtott teljesít-
mény alapján tulajdonképpen belépőjegyet 
váltanak a „Röpülj páva" körök Pest me-
gyei tanács által meghirdetett országos talál-
kozójára. 

A televízió részéről is megkaptuk a kellő 
buzdítást, Lengyelfi Miklós személyében, aki 
két hete is lentjárt nálunk. Legközelebb Buzsá-
kon lesz olyan televízióadás, amely tulajdon-
képpen már a „Röpülj páva" körök verse-
nyére benevezett együttesek meghallgatását és 
felkészítését szolgálja, tehát azt célozza, amiről 
Borbély elvtárs is beszélt: tájékoztatás adá-
sát. 

A népdaléneklési kedv tehát Somogyban is 
magasra csapott. Keressük a kapcsolatot mind-
azokkal, akik ezt az ügyet országosan is irá-
nyítják, és lelkesítik a különböző megyékben 
dolgozó népművelőket, énektanárokat. 

Egy probléma van. Vajon a népdaléneklő 
együttesek jövőjét, továbbfejlődésük lehető-
ségét a szereplések mellett mi biztosítja? A 
karádi kórusnál figyeltük meg, hogy ma már 
nem elégíti ki őket az, hogy újabb és újabb 
karádi és Karád környéki népdalokat énekel-
nek. Ügy érzem, ezek az együttesek, amelyek 
kezdetben egyszólamú népdalokat énekeltek, 
el kell, hogy jussanak egy magasabb éneklési 
formához, a többszólamú énekléshez. Szeren-
csénk volt, mert van egy — országosan ugyan 
még nem ismert — de tehetségesnek tartott 
„zeneszerzőnk", aki vállalkozott arra, hogy 
karádi népdalokból olyan két-három szólamú 
összeállítást készít, amely alkalmas lesz arra, 
hogy a felkészültségének megfelelő magasabb 
művészi feladat elé állítsa ezt a népdaléne-
kes együttest. 

Tehát a népdaléneklő együttesek alakulásá-
val egyidőben nekünk már előre is kell néz-
nünk; meg kell keresnünk azt a módot, amely 
ezeknek az együtteseknek a többszólamú kó-
rusműveket éneklő kórusokká való alakulá-
sát elősegítené. 

Arra kérem az ebben illetékeseket,, hogy 
ezt az igényt és ezt a helyzetet szíveskedje-
nek mérlegelni, és valami útbaigazítást adni 
arra, hogy tulajdonképpen az egyszólamú nép-
dal éneklésen és a népdalesteken kívül milyen 
lehetőség van ezen együttesek továbfejleszté-
sére. 

A másik: a népdal nem ismer megyehatá-
rokat. Ilyen szándékkal hirdette meg a So-
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mogy megyei tanács az elmúlt évben a dél-
dunántúli népművészeti hetet Baranya, Tolna, 
Zala és Somogy megye, tehát lényegében az 
egész Dél-Dunántúl részvételével, amelyet 
négyévenként viszatérően szintén a kezdemé-
nyező Somogy megye rendez. Ezévben Tolna 
megy vállalta a népművészeti hét rendezé-
sét. 

Azzal zárom,, hogy kétségtelenül nagy len-
dületet adott a népdaléneklésnek és általá-
ban a zene megszerettetésének a „Röpülj 
páva" népdalvetélkedő. Úgy látom, az em-
lített újabb kezdeményezések is ezt a nép-
daléneklési kedvet igyekeznek ébrentartani; 
egyúttal alkalmasak arra, hogy bizonyos vo-
natkozásban magasabb szintre emeljék az ér-
deklődést és a művészi tevékenységet. 

H Á G A MÁRIA 
(Fővárosi Tanács Népművelési Főosztálya) 

Engedjék meg, hogy ismertessem azokat a, 
főosztályunk által kiadott irányelveket, ame-
lyek a „Röpülj páva" vetélkedő kapcsán, an-
nak tanulságai alapján láttak napvilágot. Eze-
ket az irányelveket a huszonkét budapesti ke-
rületi tanács népművelési csoportja részére 
adtuk ki. 

A népdalverseny hatására Budapesten is 
növekedett a népdal iránt érdeklődők száma. 
A fővárosi selejtezőkön mintegy háromezer 
személy vett részt. A dalolási kedv ébrentar-
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tása, fokozása, népdalkincsünk gyarapítása, a 
népdalok értékeinek tudatosítása érdekében 
hívtuk fel a fővárosi kerületek művelődés-
ügyi osztályait „Röpülj páva" körök létre-
hozására. 

1. A körök létrehozásánál figyelembe kíván-
juk venni: 

a) kerület jellegét, hagyományait, zenei éle-
tét, eredményeit, problémáit; 

b) a szakmunukástanulók, szakmunkásfiata-
lok, szocialista brigádok zenei nevelésének irá-
nyát és módozatai t ; 

c) az anyagi, személyi, technikai adottságo-
ka t ; 

d) az önkéntesség elvét. 
Helyesnek tartanánk, ha a körök főleg ipari 

üzemekben alakulnának. 
2. a) A foglalkozások tematikájának össze-

állításánál arra kívánunk törekedni, hogy az 
nyújtson segítséget a tagság zenei műveltsé-
gének bővítéséhez, a komolyzene iránti érdek-
lődés felkeltéséhez, a népművészet összetett 
módon történő megismeréséhez és megértésé-
hez ; 

b) a tematika elkészítésénél fel kívánjuk 
használni a kerületi helytörténeti munkának 
a témára vonatkozó eredményeit, a városi 
folklórra, munkásdal-kultúrára, a m ű v é s z e t i ^ 
csőrbe tartozó kismesterségekre vonatkozó do-
kumentációkat, a kerület fejlődésével össze-
függő zenetörténeti anyagokat; 

c) a foglalkozások anyagában szerepeltetni 
kívánjuk a daltanítást és elemzést, a népdal-
és néptáncgyűjtést is; 

d) az összetett munka érdekében helyesnek 
tartjuk, ha a körök vezetésével néprajzi szak-
embereket vagy énektanárokat bíznak meg, s 
ha a speciális előadások, foglalkozások meg-
tartására a T I T előadóit is felkérik. 

Ezeknek az irányelveknek a megfogalma-
zásakor arra gondoltunk, hogy Budapest sa-
játos helyzetéből kiindulva, elsősorban a mun-
káshagyományokat és a munkásművészeti vo-
natkozásokat segítjük közreadni a „Röpülj 
páva" körök útján.. 

Tettük ezt abból a meggondolásból, hogy 
a fővárosban nagyszámú munkás-énekkar mű-
ködik. Ugyanakkor igen nagyszámú ipari szak-
munkástanuló és fiatal szakmunkás van Buda-
pesten. Ezeknek zenei érdeklődését kívántuk 
a zenei vonatkozású munkáshagyományok ér-
tékei és természetesen a népdal iránt felkel-
teni és ébrentartani. 

Felhívásunk kiadása óta néhány hónap telt 
el. Azóta egyes művelődési házakban, intéz-
ményekben, üzemekben alakultak körök, il-
letve jeleztek erre vonatkozó igényt. 

Megemlítem közülük a Fővárosi Művelő-
dési Ház „Röpülj páva" körét, amely rend-
kívül színes és gazdag programot dolgozott ki, 
valamint a XIV. kerületi „Röpülj páva" kör 
alakulását is, amely nemcsak népdalokkal, ha-

nem munkásdal feldolgozásokkal, eredeti mun-
kásdalok felkutatásával és kapcsolatos tánc-
vonatkozásokkal is kíván foglalkozni. 

DR. BARSI E R N Ő 
Zenetanár (Győr, Tanítóképző Intézet) 
Felszólalását egyik tanítványa olvasta fel. 

Tisztelt Tanácskozás! Szíves elnézésüket 
kérem, amiért személyesen nem tudtam eleget 
tenni meghívásuknak, de ennek éppen a nép-
dal, vagy ha úgy tetszik, a „Röpülj páva" az 
oka. Mert alig múlt el egy esztendő azóta, 
hogy Csornán a Páva-est közvetítése alkal-
mával megnyílt a szép művelődési otthon, 
máris annak érezték szükségét, hogy ünnep-
ség-sorozattal adózzanak Bartók Béla emlé-
kének. Azért jött itt ma össze főleg a vidék 
tanulóifjúsága, hogy Bartók gyűjtőútjainak a 
színhelyén készített színes diaképeim meg-
tekintésével, s az ott gyűjtött népdalok élő 
adásának meghallgatásával emberi közelségbe 
jussanak a nagy géniusszal. Jelentősnek ér-
zem, hogy ezeket a népdalokat, meg a nyo-
mukban kinőtt kórusműveket szintén fiatalok 
mutatták be : 18—21 éves tanítványaim, a 
még náluk is f iatalabb korosztálynak. 

Hogy valóban mit jelentett a „Röpülj pá-
va", annak hatását ma még csak sejtjük, de 
átlátni nem tudjuk. A rezdüléseit azonban 
közvetlen közelről érezzük. Hadd mutassak 
rá néhányra. 

Először is hallatlanul megnőtt környé-
künkön a dalolási kedv. Gyakorló pedagógus-
ként működő volt tanítványaim beszámolóiból 
is tudom, és magam is tapasztalom, hogy ál-
talános iskolás gyerekek városon, falun egy-
aránt sokkal jobban szeretnek énekelni, mint 
azelőtt. Igaz, nem azt kívánják dalolni, hogy 

„Visszajöttünk hozzánk, kedves iskolánk, 
Vár a dal, a játék, vár a munka ránk," 

hanem azt, hogy „Látod édesanyám . . . " , meg 
„A csornai Koronára süt a Nap . . . '. Az 
ilyeneket aztán szinte kirobbanó kedvvel, 
gyönyörűséggel éneklik. 

D e a felnőttek is sokkal jobban szeretnek 
énekelni, mióta a képernyőn is tapasztalták, 
megízlelték a magyar népdal szépségét. Immár 
harmadik évtizede járom a falvakat abból a 
célból, hogy a komoly zene szépségeire rá-
vezessem a?t itt élő embereket. Sohasem tör-
tént ez magyar népdal vagy annak művészi 
feldolgozása nélkül, s a legtöbb esetben közös 
énekléssel, daltanulással zártuk ezeket az alkal-
makat. Mindig szívesen vették. Most azonban 
egyszerűen nem mozdul senki a helyéről elő-
adás u tán; ott marad, hogy dalt is tanuljon 
és énekeljen. Nem ám egyet-kettőt, nyolcat-
tizet is egyszerre. Vadosfán, Cakóházán, s 
felsorolni sem tudnám, hogy hány helyen adó-
dik egy ilyen spontán, meg nem szervezett 
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,,Röpülj páva" kör, amit, ha rendszeresen 
gondozna valaki, csodálatos dolgokat lehet-
ne elérni. 

De a hivatalos emberek, meg társadalmi 
szerveink is rádöbbentek, mit jelent a népdal, 
és mit jelent a szülőföld megszerettetése ér-
dekében a helyi hagyományok ápolása. Ugyan-
csak Csornán történt, a „Röpülj páva" közve-
títés után, hogy szükségét érezték a helyi dal-
kincs kiadásának. Nem várták meg, míg egé-
szen felülről lehetővé teszik ezt, hanem az 
ÁFÉSZ megajánlotta a kiadási költséget (ami 
azóta a bevételből már meg is térült), a Ha-
zafias Népfront vállalta a kiadást, és még a 
múlt év júniusában napvilágot látott a Daloló 
Rábaköz. Csupán helyi terjesztéssel került for-
galomba, mégis pár hónap után már alig van 
a kétezer példányból. S ami ennél is örven-
detesebb, iskolákban, együttlétek alkalmával 
éneklik. Elsőéves képzőseim például nagy sike-
rű klubestet rendeztek, bemutatva a rábaközi 
kukoricafosztót, utána közös éneklést tartva. A 
soproni óvónőjelöltek is szorgalmasan éneklik 
szakkörükön a rábaközi dalokat, a környék-
beli óvodásoktól meg ilyesmit hallottam éne-
kelni karácsony tá ján: 

„Mendika, mendika, üres a tarisznya, 
Ha egy kicsit adnának, meg se igen fogy-
nának. " 
Megesik, hogy szórakozó diákjaimhoz nem 

egyszer csatlakozik a Halászcsárda vendéggár-
dája, elkívánva tőlük dalaikat, s ilyesmit éne-
kelnek: 

„A Rábának mindkét partja de sáros . . ." 
Zenei művelődésünk soha nem álmodott 

távlatait nyithatnánk meg, ha kihasználnánk 
ezt az őszinte dalolókedvet. Nemcsak mú-
zeumainkban, tudományos gyűjteményekben 
porosodó népdalkincsünket adhatnánk így visz-
sza népünknek, hanem ezen keresztül nyitva 
állna az út más népek zenéje és művészi al-
kotásai felé is. 

Javaslataim pedig a következők: 
1. Szervezzük minél szélesebb körben a „Rö-

pülj páva" együtteseket. 
2. Biztosítsunk nyilvánosságot a népdalnak. 

A falusi hangos híradóktól kezdve, a rádión 
át a televízióig. (A helyi rádiók sugározzák 
rendszeresen vidékük népi énekeseinek hang-
ját.) 

3. Adjunk ki minél több táj jellegű dalos-
könyvet, s ezeket vigyük be az iskolai éne-
keskönyvek mellé. Úttörő mozgalomban, KISZ-
ben legyenek ilyen dalolókörök. 

4. Gondoljunk a holnap munkásaira. Tech-
nikumok, ipari tanuló iskolák diákjai számára, 
akik nem részesülnek zenei oktatásban, szer-
vezzünk ,,Röpülj páva" köröket. 

5. Zeneszerzőink készítsenek a helyi folklór-
ból minél több feldolgozást, s ezt vigyük ki 
újra a falvakba. 

6. Minél több aktív éneklést, amely azután 
idővel hatalmas népi kórus-mozgalommá fej-
lődhet. 

C Z E G L É D I K Á R O L Y N É 
óvónő (Abaújszántó, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye) 

Abaújszántó nagyközség környéke jó bor-
vidék. Szeretnek ott dalolni az emberek, s 
így könnyen alakult meg Páva-körünk. Köz-
művelődésünk jelenlegi szakaszában szerencsés 
időpontban jelentkezett a tv által kidolgozott 
népdalverseny. Valóságos mozgalom lett be-
lőle, mely két év alatt meghódította az or-
szág közvéleményét. 

Bebizonyosodott, hogy a népdaléneklés in-
tézményesen megszervezett formájában öregek 
és fiatalok lelkesedéssel vesznek részt. Nagy 
hála és tisztelet a tv-nek, a „Röpülj páva" 
mozgalom szervezőinek, szereplőinek. 

Abaújszántó művelődési munkásai már a 
népdalvetélkedők alkalmával hittek abban, 
hogy községünkben is megvalósítható az ál-
landó Páva-kör. Egy olyan körre kell gon-
dolniuk, melyen belül mindazon tevékenység 
folyik, melyet több ízben láttunk a tv-adások 
keretében. Ilyen értelemben működik nálunk 
vegyeskórus, leány éneklő csoport, népizene-
kar, citera együttes, népitánc csoport, külön-
féle szakkörök (fafaragás, díszítőművészet, 
népi hímzés, kovácsolt vas munkák), honisme-
reti gyűjtőmunka és népdalgyűjtés. 

Ez a többféle szaköri tevékenység nem lát-
szik új dolognak, de újszerű, hogy a csopor-
tokban folyó munka szerves összefüggésben 
van egymással. 

Legfőbb feladatunk szűkebb hazánk megis-
merése, községünk és környéke népi értékei-
nek felkutatása, megőrzése, hasznosítása. Száz-
nál több népdalt gyűjtöttünk, s ezek az „él a 
népdal" jelszónak megfelelően ma már fiatal-
ságunk és az idősebb korosztály birtokában 
vannak. 

Hogyan? Az általános és középiskolás tanu-
lók nagyon megszerették a mi nótafáink, a 
Sivák család dalait; megtanultak, éneklik is-
kolában, órák előtt, ünnepélyeken, otthon, 
népdalversenyeken. 

Az „Énektanítás" 1971. évi 1. sz. behatóan 
foglalkozik az „Általános iskolai énektanítá-
sunk és a helyi népzenei hagyomány" c. té-
mával. Mi is ezzel értünk egyet, amikor a 
tantervi anyag átadása mellett megtanítjuk a 
helyi népdalgyűjtés legszebb darabjait is. 

Felnőtt vegyeskórusunk nagyon megszerette 
a helyi gyűjtésű népdal-feldolgozásokat, Szta-
reczky Zoltán és Vass Lajos alkotásait. Leány 
éneklő csoportunk is nagy kedvvel énekli a 
helyi gyűjtésű dalok népdalcsokrait. Egy-egy 
népdalt citerazenekar kísérettel is énekeltek. 
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Nagy sikerrel szerepeltek a „nagyközségi" ava-
tási ünnepségen és egy irodalmi esten. 

Amikor a községben valamilyen reprezenta-
tív megmozdulásra kerül sor, a honismereti 
szakkör és az említett díszítőművészeti szak-
körök kiállításokat rendeznek. Ezek már több 
alkalommal elnyerték a megyeszékhelyről és 
a fővárosból hozzánk érkezett szakemberek 
tetszését. 

Ezt az egymást kiegészítő, egymásba fonó-
dó kidturális zenei és manuális tevékenységet 
nevezzük mi Páva-körnek. Ez a fogalom az 
együvé tartozás érzését fejezi ki, belső indíté-
kot ad az összefonódó komplex kulturális 
munkára. 
Természetes, hogy a citera-zenekar magában 
vonakodó és félszeg magatartást mutatna 
egy-egy másirányú szereplés mellett, de mivel 
édestestvére a helyi gyűjtésű népdalt ének-
lő csoport vagy népi zenekar, megtalálja a 
helyét és magabiztosságát. Ugyanez vonatkozik 
az említett díszítőművészeti körök munkássá-
gára is. 

Célunk: szorgalmas gyűjtésünk anyagát szak-
avatott kezekbe adni, hogy ízléses, látványos 
formában újra visszakerüljenek népünkhöz. 
Most vannak feldolgozás alatt a helyben gyűj-
tött szüreti táncok, a Vadrózsa-együttes ko-
reográfusánál. 

Ügy gondoljuk, érdemes volna ennek mód-
szertanát közös erővel kidolgozni, de első-
sorban megvitatni minden vonatkozásban. 

Nem biztos, hogy a lelkes, egymás munká-

ját segítő népművelő emberek tevékenysége 
minden esetben egyértelműen jó, de ha a 
munkát és kezdeményezést megbecsülés kíséri 
felülről, — talán hasznos lehet új irányban 
haladó közművelődésünknek. A mi mozgal-
munk Abaújszántón — s másutt — annyit fog 
érni, annyira fog kiterebélyesedni, amilyen ér-
téket látnak benne felsőbb szerveink szakem-
berei. 

BÍRÓ B É L Á N É 
felügyelő óvónő (Miskolc) 

A legfiatalabbak zenei nevelésével szeret-
nék foglalkozni, hiszen nem lehet elég korán 
kezdeni a kicsik, az óvodások zenei nevelé-
sét. 

Az óvodai oktató-nevelő munkában fontos 
helyet kapott a zenei nevelés. Köztudomású, 
hogy a három—hat éves kor olyan életszakasz, 
amelynek élményei, benyomásai minden vonat-
kozásban egész életre szóló mély nyomot hagy-
nak a gyermek lelkében. Ezért már óvodás-
korban sem mindegy és nem közömbös, hogy 
a zenei érdeklődés felkeltésére, a zene, a dal 
megszerettetésére milyen zenei anyagot hasz-
nálunk. Erre szolgál az a hatalmas népdalkincs, 
amely a népzene-kutatók fáradságos munká-
jával egyre bűvül, egyre sokasodik. Óvodai 
zenei nevelésünk elsősorban erre a néphagyo-
mányra támaszkodik, természetesen a gyerme-
kek életkorának megfelelő válogatásban. A 
magyar gyermek zenei anyanyelve a magyar 
gyermekdal. 

Borsod megyében és Miskolc városában el-
indult egy nagyon figyelemreméltó mozgalom 
annak érdekében, hogy az általánosan ismert 
népi gyermekdalokon és dalosjátékokon kí-
vül a megyénkben gyűjtött, tehát sajátosan 
abaúj, borsodi népi gyermekdalokat és játéko-
kat tanítsunk a miskolci, illetve a megyei óvo-
dákban. 

A Borsod megyei népfront-bizottság 1970. 
augusztusában kétnapos tanácskozást tartott 
Mezőkövesden ebben a témakörben, amelyre 
tíz miskolci óvónő is meghívást kapott. 

A tanácskozáson a lelkes népzenegyűjtők 
beszámoltak a megyei gyűjtőmunkájukról, és 
ismertették a gyűjtött anyagot, amelyből a ta-
nácskozás második napján az óvodások és ál-
talános iskolások mutattak be színes csokrot. 
A bemutató bebizonyította, hogy a gyermek-
dalokat kísérő egyszerű mozgás mennyire kö-
zel áll a gyermekek természetes mozgásához, 
és milyen vidáman, szívese énekelnek, tán-
colnak. 

Ez a felejthetetlen élmény juttatott el ben-
nünket arra az elhatározásra, hogy a me-
gyénkben gyűjtött népi hagyományokból nem-
csak a gyermekdalokat, hanem a gyermek-tár-
sasjátékokat és játékszeres játékokat is meg-
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tanítjuk városunk és megyénk óvodáiban. Né-
hány ilyent említek: fűzfasíp, brekegte.ő, ke-
replő, brügettyű, forgó, bodzapuska, rongy-
labda; különböző termésekből — cirok, kuko-
ricacsutka és más növények terméseiből — 
figurális játékszereket, állatokat és emberala-
kokat lehet készíteni. A miskolci 6-os sz. 
általános iskolában ezekből az egyszerű játék-
szerekből állandó kiállítás látható. A gyerekek 
ott készítik, használják ezeket. Óvodásfokon is 
képesek vagyunk ezeket megtanítani a gyere-
keknek, és játszatni ezekkel az egyszerű kis 
játékszerekkel. 

Az a törekvésünk, hogy a népi gyermekdal, 
népi játék ne csak színpadi produkció legyen, 
hanem szőjje át az óvoda hétköznapjait, te-
gye derűssé, vidámmá az óvodások életét. A 
közös éneklés öröm forrása, különösen, ha az 
óvónő is hozzáadja dalszeretetét, vidám, derűs 
játékos kedvét. Szeretnénk a népdalkincs meg-
szerettetésével kifejleszteni a gyermekekben a 
magyar nép, a haza szeretetét. 

SZÉLL J E N Ő 
a Könyvvilág főszerkesztője 

Hová röpül a páva? Azt hiszem, az eddigi 
felszólalásokból világos, hogy — örvendetesen 
— sokfelé repül. Ezért, bármilyen jó, hogy itt 
most valamennyien halljuk ezeket a lelkes és 
eredményes beszámolókat, azt hiszem, alkal-
mat kellene még adni az ország különböző ré-
szein bontakozó páva mozgalom vagy népda-
los mozgalom vezetőinek, hogy a szakembe-
rekkel még külön összejöhessenek, és továb-
bi irányítást kapjanak. 

Ezek után egy olyan gondomról szeretnék 
szólni, amely tulajdonképpen már a „Röpülj 
páva" televízióbeli adásakor megfogamzott 
bennem, amely számomra a ..Röpülj pává"-nak 
örvendetes gondja volt. Örülök, hogy a fiata-
lok éneklése után kapok szót, mert itt vannak, 
és hozzájuk szeretnék bizonyos értelemben szól-
ni. Ezek a fiatalok, akik itt vannak: Dévai 
Nagy Kamilla, Faragó Laura, Ferencz Éva, Se-
bő Ferenc, Halmos Béla, s a hozzájuk ha-
sonlók, akik nincsenek itt, jelentették nekem 
és sokaknak a legnagyobb élményt ebben az 
egész féléves vetélkedésben; mert itt egy olyan 
zeneileg művelt fiatalság jelentkezett, amely 
szinte eruptív erővel szétfeszítette a magyar 
népdaléneklésnek az elmúlt negyed században 
kialakult hagyományos formáját, a népi zene-
kari kísérettel való dalolást; azzal az igénnyel 
léptek az ország nyilvánossága elé, hogy an-
nál sokkal többet, valami sokkal magasabb-
rendűt adjanak. Itt egv percig sem akarom 
lebecsülni a Televíziónak és a Rádiónak elég-
gé nem méltányolható érdemeit, de ezek a fi-
atalok — talán így tudnám megfogalmazni — 
úgy nyúlnak a magyar népzenéhez és a ma-

gyar hagyományokhoz, hogy ez, amit a nép 
közreadott, ennek az országnak, zenei múltjá-
nak Monteverdi-jei, Schütz-ei és Schubert-jei; 
hogy a magyar zenei hagyomány legértékesebb 
része a XX. századig a népzenében van elrejt-
ve. Amilyen örvendetes volt, hogy ezzel az 
igénnyel léptek elénk, s annyi sok szépet ad-
tak már most, fiatal korukra, ugyanolyan nagy 
gond, hogy ez a garnitúra hogyan menjen to-
vább. Mert, ahogy kiléptek a szokványos ke-
retekből, egyszerre kitaposatlan utak elé ke-
rültek. Hogy hogyan kell a népi éneklés stí-
lusából pódium-művészetet, pódiumképes mű-
vészetet csinálni, arra még nem kaptunk re-
ceptet, mert ilyen receptet nem lehet adni. Én 
úgy látom, s úgy érzem, hogy ezt a nagy fel-
adatot megoldani, egy pódiumképes, teljes, 
nagy zenei és kulturális igénnyel való magyar 
daléncklést megteremteni igazán csak azok 
tudnak, akik ezt maguk meg akarják csinálni. 

Azt hiszem, hogy ezek a fiatalok sokra ké-
pesek. D e nekik is valami segítségnyújtás kel-
lene ehhez. A feladatok nem csekélyek. Ki-
kovácsolni például a népdaléneklés pódium-
képes kíséretének a módjai t ; megválasztani 
azokat a hangszereket, amelyek alkalmasak 
erre a kíséretre; megtalálni a daléneklés stí-
lusát; megtalálni a repertoárból azokat a rej-
tett kincseket, amelyek legalkalmasabbak erre. 
Meg vagyok róla győződve, hogy ezt egy-egy 
zeneileg még oly művelt és tehetséges fiatal-
ember sem tudja megoldani a hasonló törek-
vésűek közreműködése nélkül. Azt szeretném, 
ha a Hazafias Népfront valamilyen formában 
ennek a rendkívül igényes garniti'irának le-
hetőséget nyújtana valamilyen kötetlen, klub-
szerű életre, ahol össze tudnak jönni, s ahol 
egymás eredményeit megvitatva, megbeszélve, 
egymás inpulzusait felerősítve, egymástól ta-
nulva tudnának előrelépni. Persze, csak akkor, 
ha a fiatalokban magukban megvan erre az 
igény. Én azt hiszem, hogy megvan, mert hi-
szen nem lehet észre nem venni, hogy pró-
bálkoznak társulni, s új és új kísérletekkel 
előállni. Ehhez még az is nagyon jó volna, sőt 
feltétlenül szükséges volna, nem az, hogy gyám-
kodjanak fölöttük, mert ennél már sokkal éret-
tebbek, hanem, hoey az összejöveteleiken 
megkapják a szakemberek segítségét, támo-
gatását. 

I E N G Y E L F I MIKLÓS 
(Televízió) 

Vass Lajos beszámolójából hallottuk, hogy 
az ország mely részeiben röppent fel a páva. 
Hadd említsek meg én is három olyan falut, 
amely nemcsak a „Röpülj páva" verseny óta, 
hanem már azelőtt is a daloló faluk sorába 
tartozott. Az egyik Dccs, ahol rendszeresen 
megrendezik, s a múlt év nyarán is megren-
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dezték a Sárközi napokat ; a másik Tápió-
szecső, ahol álandóan dalolnak; a harmadik 
Ecséd — őket a legutóbbi televíziós adásban 
bemutattuk —, ahol évek óta él a népdal. 
Ügy érzem, hogy ezen a három helyen szinte 
a falu közössége teremtette meg azt a dal-
kultúrát, amely most nemcsak a faluban, ha-
nem a falu hatókörén kívül is él. 

Rendkívül örültem Széli elvtárs hozzászó-
lásának, mert a mi gondjainkat fogalmazta 
meg. Amennyire örültünk a verseny során 
annak, amikor az első alkalommal sikerült 
közös éneklést produkálnunk, hogy a népdal 
húsz év után kilépett produkcó jellegéből, és 
kollektív élménnyé vált, ugyan annyira gondot 
okoz az, hogy mi legyen a továbiakban azok-
kal, akik egyéni produkcióként éneklik a nép-
dalokat ; mert azt hiszem kétfelé kell válasz-
tanunk a dolgot. Egyrészt adva vannak a pá-
va-körök, a népdal éneklő közösségek, amelyek 
a Pest megyei tanács felhívása nyomán egyre 
szaporodnak az országban. Itt van a kiseb-
bik gondunk. Tudniillik ezekben a körökben 
dolgoznak, énekelnek, s öröm számukra az, 
hogy együtt énekelhetnek. A televíziónak más 
gondja nincs, mint hogy végiglátogassuk eze-
ket a köröket, és bemutassuk a képernyő előtt 
azt, amit ők tudnak. Ez rendkívül fontds' 
feladat, és a jövőben is annak szeretnénk te-
kinteni. D e hogyan menjünk tovább a dal-
éneklési munkában? 

Engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy a 
Röpülj páva" verseny egyik nagy eredménye 

az, hogy a fiatalok szót kaptak, a képernyő 
elé álltak, népdalt énekeltek stílusosan; több-
ségükben úgy, ahogy azt elképzeltük. 

Addig, amíg a „Röpülj páva" versenyt el 
nem indítottuk — azt hiszem, nem nagyon té-
vedek, ha ezt mondom — harminc—negyven 
évnél f iatalabb népdalénekesekkel nagyon rit-
kán találkoztunk, s ez nem csupán életkori 
kérdés, hanem magával hozza a közönség von-
zását is. Mert fiatalok között csak akkor tud-
juk elterjeszteni és megszerettetni a népdalt, 
ha a maguk korabeliek éneklik nekik úgy, 
ahogy nekik tetszik. 

Ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, azon 
túl, hogy fiatal, új énekeseket kell a pódiumra 
vagy a képernyő elé állítanunk, azon túl — 
talán nem köveznek meg, ha így mondom — 
a népdalokból „slágereket" kell teremtenünk. 
Mint ahogy a közös énekléseken először meg-
tanítottunk, közösen elénekeltünk egy dalt, s 
abból országos sláger let t : már nem csak Bal-
mazújvároson vagy a „Röpülj páva" elődöntő-
inek színhelyén, hanem országszerte énekelték. 
Tehát meg kellene találnunk azokat a dalokat, 
amelyeket országszerte megismertethetünk kö-
zös éneklések útján és közkedvelt énekesek 
közreműködésével. És minél több dalt is-
mertetünk meg, annál inkább megszeretik a 
népdalokat. 

Egyes népdalokhoz és egyre több népdal-
hoz kötődik a népdal szeretete. Az elmúlt 
15—20 évben nem volt lehetőség rá, hogy 
újabb dalok terjedjenek el. Ha jól emlék-
szem rá, talán a N E K O S Z időszak volt az, 
amikor még új, addig ismeretlen dalok kerül-
tek bele a zenei köztudatba, aztán hosszú 
időn át megszűnt az újratáplálás. Bízunk ben-
ne és reméljük, hogy a „Röpülj páva" is 
részese volt annak, hogy ismét elkezdődött 
ez a repertoár-felfrissítés. 

Tehát, mi is azt szeretnénk, ha ezen a két 
úton keresztül eljutnánk oda, hogy kezdjük 
megtalálni most már azt az utat, amelyen a 
magyar népdaléneklési munka tovább léphet 
előre. 

Ennek egyik alapvető feltétele, amiről már 
nagyon sokat beszélgettünk szűkebb és szé-
lesebb körben: a zenekíséret. Azt hiszem nem 
lehet különválasztani, hogy a televízióban 
így, és a televízión kívül úgy kell énekelni a 
népdalokat. Nagyon szívesen vállalkozunk ar-
ra, és ehhez kérem elsősorban a zeneszerzők 
és a népzenekutatók segítségét, hogy kimunkál-
juk azokat az utakat, amelyeket elképzelnek 
a népdal pódiumi éneklésével kapcsolatos ze-
nei kíséretre. Hiszen a próbálkozások már ná-
lunk is elindultak a kíséretet illetően, s hol 
jobban, hol rosszabbul sikerültek. 

Azt hiszem, az egyik eredményként elköny-
velhetjük azt is, hogy a lehetőségekhez ké-
pest megpróbáltunk a cigányzenekari kíséret-
től elszakadni. Anyira nem szakadtunk el, hogy 
a közönség észre vegye, s tudjuk, hogy ez 
azoknak a zeneértőknek, akiknek véleményére 
számítunk ebben a kérdésben, már nem elég. 
Nekünk sem elég. Nagyon szeretnénk, ha eb-
ben segítenének benünket. 

Hogyan tovább á páva-körökkel? Őszintén 
meg kell mondani, hogy a televízió már nem 
bírja szervezni. Mert nem csak az a 45—46 
páva-kör működik., amely már beküldte a je-
lentkezést a Pest megyei tanácshoz, hanem 
hozzánk is szinte naponta jönnek újabb és 
újabb jelentkezések. Nem tudunk nekik mást 
mondani, csak azt, hogy a Pest megyei tanács-
nál jelentkezzenek. 

Nagyon szívesen elmegyünk, bemutatjuk a 
kénernyő előtt a páva-köröket, de szervezni 
nem tudjuk. Ezért szeretnénk kérni akár a 
Pest megyei tanácsot, akár a Hazafias Nép-
frontot, hogy segítsen nekünk a szervező mun-
kában, illetve, hogy vegye le a váltunkról a 
szervezőmunka nehézségeit. A többiben mi na-
gyon szívesen közreműködünk. 

Egvetlen egy dolgot még. A páva-körök 
városi elterjedésével kapcsolatos ez. Megmon-
dom őszintén, hogy amikor a múlt év őszén el-
indítottuk a páva-köri mozgalmat, akkor az 
elsők között Miskolcra mentünk le, hogy pró-
bálkozzunk városban is páva-körök létrehozá-
sával. Nem sok sikerrel járt ez. Azért is örül-
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tcm most különösen annak, hogy Budapesten 
már mozgolódás van. Úgy érezzük, hogy a 
páva-körök fövője akkor van biztosítva, ha 
nemcsak falun, hanem városban is terjed, és 
a népdal-énekles a városi fiatalok és kevésbé 
fiatalok számára is örömet szerez. 

O F E L L A S Á N D O R 
(Tápiószecső) 

Örömmel jöttem el erre a találkozóra, mert 
szintén ugyanazokkal a nehézségekkel küszkö-
dök, amivel az előttem felszólalók. Már ta-
lán én sem tudom a terheket bírni, mert a 
szomszéd községek állandóan jönnek hozzám, 
hogy menjek nekik segíteni. 

Hogyan, miért került erre sor? Engedjék 
meg, hogy elmondjam, mi volt nálunk az utol-
só félesztendőben. Tavaly, a ,,Tápió-menti 
nyár" keretében meghirdettünk egy népdal-
vetélkedőt: ,,De szeretnek az égen cs'llas len-
ni" címmel. (Balla Péter, amikor az 1950-es 
évben nálunk járt, ezt a népdalt találta olyan-
nak, amelyet máshol, ebben a variációban 
nem lehet hallani. A mi kedves dalunk cí-
me ez.) 

Még 1953-ban a járás területén kórusversenyt 
rendeztünk. Három helyen tartottunk elődön-
tőt: Tápiószecsőn az iskolait, Kókán és Tápió-
szelén a felnőttekét. Minden helyen szinte 
„kulturális forradalom" volt ez: három napon 
át zsúfolt házakkal mentek a vetélkedők. 
Akkor történt ez, amikor előtte a Juventus 
-együttes volt nálam, és arra ráfizettem. (De-
rültség.) 

A „De szeretnék az égen csillag lenni" nép-
dalvetélkedő középdöntőjét január 12-én tar-
tottuk. Itt már 12 iskolai és 12 felnőtt számot 
iktattunk be. Meghirdettük délután négy órára 
egy iskolai középdöntőt, és este 7 órára 
felnőttet. És mi történt? Meghívtuk a me-
zőkeresztesi Aranykalász Tsz „Röpülj páva" 
kórusát is. Talán az ő vonzóerejüknek is 
köszönhettük, hogy két nap alatt elfogytak a 
bemutatóra a jegyek, és kénytelenek voltunk 
az előadás kezdetét előbbre hozni. D e az 
ifjúsági is elhúzódott, úgyhogy este 9 órakor 
kezdtük a harmadik előadást; éjszakai elő-
adást tartottunk, zsúfolt nézőtér előtt. Azon 
a délutánon és a következő szombat dél-
utánon ezer ember fordult meg a művelődési 
házban, a kilincset egygmásnak adták az em-
berek. 

Február 14-én tartottuk a döntőt, ahova 
már 13 felnőtt és 13 iskolás jutott be. Itt 
már azután óvatosabb voltam, vasárnapra tet-
tem, délelőtt 10 órára a gyerekekét, félve 
attól, hátha megint igény lesz a második és 
harmadik előadásra. így is történt. Ügyhogy 
aznap délután négy és hét órakor volt elő-

adás ; s az éjszakait is beleszámítva, három 
különböző előadás volt, zsúfolt házzal. 

A döntő öttagú zsűrijében bent volt Len-
gyel fi elvtárs és Sára Ferenc elvtárs is. A 
közönség is tudott szavazni. Ha a belépőjegy-
nek a hátuljára valaki ráírta kedvenc éneke-
sének nevét, az négy pontot kapott még azon 
kívül, amit a zsűri adott neki. így az éne-
kesek is segítettek szervezni. (Taps) Amikor 
a középdöntő lezajlott, és már tudltuk, hogy 
ki került a döntőbe, ezeknek az énekeseknek 
a vállalatait mind felkerestük, és a vége az 
lett, hogy a döntő alkalmával garmadával vit-
tük az ajándékokat a színpadra. 

Azóta Lőrinckátán is alakult egy ilyen 
éneklő csoport. Tóalmásról is jöttek, hogy 
menjek nekik segíteni, s Kókáról járnak az 
asszonyok, hogy menjek át hozzájuk népdal-
tanulási ügyben. Függetlenített ember vagyok, 
azonban egyedül vagyok. Körülbelül hatvan 
tagú a „Röpülj páva" kör, mert most fér-
fiak is jelentkeztek. Nem akartuk megcáfolni 
Vass Lajost, hiszen bejelentette, hogy Tápió-
szecsőn már férfikórus is alakult. (Derültség) 
Fellépett a férfikórus is, s az asszony-citerások 
is, „Páva-fészek' címmel. (Derültség) Már-
cius 7-én tartottunk egy újabb bemutatót : 
„Téli termés" volt az új műsor címe. Volt 
„Pávafészek" című műsor is; asszonykórusok 
és 12 férf i ; két citerást és tíz énekest is fel 
tudtunk léptetni. A végén pedig 40 tagú tánc-
kar fonódott össze és nagy forgatagban lett 
vége a PáVafészeknek. 

Ennek a műsornak volt egy második érde-
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kcs száma „Szivárvány mindig lesz" címmel: 
Gál Károlynéval állítottam össze egy riport-
játékot a „Röpülj páva" versenyre való készü-
lődésről. (Ezt a riportjátékot egyszer érde-
mes lenne majd így baráti körben megnézni.) 
Időnként harsogott az egész nézőtér a neve-
téstől, de voltak benne komoly részek is. 
így sikerült a „Röpülj-pává"-val becsábítanom 
a falu népét a művelődési házba. A közép-
döntő és a döntő között az Orkán-együttes 
is járt nálunk. Erre a beat-együttesre is rá-
fizettem. (Derültség.) 

Talán, egy ilyen nagyközségben, amilyen 
a mienk is, s ahol olyan nagy az érdeklődés 
a népdal ügye iránt, jobban meg lehetne ol-
dani a Páva-köri irányítás és szervezés kérdé-
sét. Ebben az esztendőben még nem volt sza-
badnapom, se hétköznap, se ünnepnap, se va-
sárnap. Állandóan jönnek, küldöttséggel jön-
nek a községekből, hogy hozzájuk is menjek 
és csináljam. Tulajdonképpen képtelen vagyok 
erre; van egy mellékfoglalkozásom is, művelő-
dési ház igazgató vagyok. D e ez a legkedve-
sebb foglalkozásom: ha kihirdetem, hogy „Rö-
pülj páva" kör lesz vasárnap délután, még 
akik egyáltalán nem tartoznak a körhöz, csa-
ládtagok is jönnek, nem férünk be a klubba. 

U N G Á R PÁL 
nyugdíjas munkás (Láng Gépgyár) 

Kicsit furcsa helyzetben vagyok, mert itt 
hallom, hogy ez a megyei tanács, az a megyei 
tanács, ez a falu, az a község, és én itt 
vagyok egy angyalföldi nagyüzemből, amely 
talán még az egyedüli ebben az országban, 
ahol egy ilyen „Röpülj páva" előadást szer-
veztünk a szocialista brigádok irodalmi köré-
nek nevében. Tudniillik az irodalmi körnek 
nálunk óriási talaja van. Őszintén megmon-
dom, nagyon féltünk, hogy lesz-e elég közön-
ségünk. Vass Lajos elvtárs megmondhatja, 
hogy a kultúrházunk majdnem kicsinek bizo-
nyult: 500 ember volt bent, s a végén olyan 
siker volt, hogy annak a szereplőnek a számát, 
aki nem jöhetett el, de rajta volt a műsoron, 
a közönség hangosan követelte. 

Most az a kérdés itt, hogy feltétlenül szük-
séges-e az például, hogy a Láng Gépgyárban 
egy „Röpülj páva" kör alakuljon ahhoz, hogy 
a népdalt megszeresék. Hogyha egy budapesti 
„Röpülj páva" kör megalakul, mondjuk a 
Láng Gépgyárban, akkor itt a közönség nívó-
ban egész mást vár. Én nem tudom, hogy ha 
mi ezt esztergályosokból és öntőkből, össze-
hoznánk, egy ilyen páva-kört, és ez csak úgy 
unisono énekelne, vajon fedné-e azt a mű-
vészi élményt, amit mondjuk elvárnak egy 
ilyen vasas üzemtől, amelynek Budapesten az 
egyik legmodernebb kultúrháza van. (Közbe-
szólások: Biztos!) Mert én úgy gondolom, hogy 

a népdalt úgy is meg lehet szerettetni, ha nem 
Láng-gyáriak énekelnek, hanem Faragó Laura, 
s a többiek, akik ott voltak. így is meg le-
het szerettetni a népdalt, ha többen rende-
zünk ilyen előadásokat. Mert nálunk nincs 
probléma, hogy erre van-e pénz vagy nincs, 
mert mi előteremtjük a pénzt, és támogatni 
fogjuk a népdalt. Krasznai Tamástól nagy ígé-
retet kaptunk, hogy el fog jönni. Halmos ba-
rátunk is egy jó darabig itt volt, beszélget-
tünk, segítséget ígért. Magát az előadást most 
már nyugodtan lehet szervezni, de akkor még 
féltünk. Mert — megmondom őszintén — 
amikor V?, 12-kor mi Vass elvtársat vártuk, 
én két műhelyt előkészítettem, hogy elkezd 
ott beszélgetni, de magamban azt gondoltam, 
bár ne jönne. D e pontosan megérkezett !/•> 
12-kor. Két műhelybe elmentünk. Az egyik 
műhelyben például tisztán fiatalok voltak, a 
villanyszerelők: ragyogóan énekeltek. A leg-
szebb az volt, hogy egy harmadik nem volt 
előkészítve, amikor ebédelt vagy uzsonnázott 
Vass elvtárs a büfében, lejött két brigádveze 
tő, s egy nő adminisztrátor, mondta, hogy 
1/r, 12-kor menjünk fel, szocialista osztály 
máskülönben. Mi odamentünk, s az osztály, a 
két brigád, a nők szintén énekelték a dalokat: 
D e én még mindig azt mondom, hogy nem 
tudom, kell-e budapesti nagyüzemekben „Rö-
pülj páva" kört létrehozni. (Közbeszólások: 
Kell. Igénylik.) Igen. A dalokat szeretik, ha 
a dalok fülbemászóak és jók, mert tudom, 
hogy a mintásoknál nem kellett elmondani, 
hogy mit énekeljenek, o ' t elkezdték maguktól. 

Szóval menni fog ez a dolog, s mi nagyon 
örülünk anak ,h!ogy a gépgyári, vasas üzemek 
közül a Láng gyár volt az első, amely meg-
próbálkozott ezzel. Azt mondom, ha van erre 
mód, indítsunk el a-r üzemben egy ilyen na-
gyobb arányú mozgolódást a népdal érdekében; 
s ha a televíziónak kedve van kijönni hoz-
zánk, hát jöjjön. 

KOVÁCS ISTVÁN 
nyomdász (Gutenberg Művelődési Ház Ifjúsági 

Klubja) 

Vass Lajos már említette, hogy a Gutenberg 
Ifjúsági Klubban is énekelgetünk. Azt kell 
mondanom, klubunk egyik fő célja az, hogy 
újra megismerjük és felfedezzük azt a vilá-
got, amitől ifjúságunk — meg kell mondani 
— nagyon eltávolodott. Nem restellem beval-
lani, hogy első összejöveteleink alkalmával úgy 
énekeltünk népdalokat, mintha hottentotta nyel-
ven és hottentotta dalokat énekelnénk. Be kell 
vallanunk, hogy ez a szemlélet-világ tőlünk 
nagyon távol áll, s ahhoz, hogy mi népdalokat 
énekelni tudjunk, egy kicsit közelebbről is 
meg kell ismernünk népkultúránkat. Tehát 
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Tác és Soponya (Fejér megye) közös együttese 

népművészetünket, népművészetünk szimboliká-
ját és népköltészetünk nyelvét. 

Műsorainkban ezért a népköltészet is helyet 
kap. Népbal lada világunkat is meg kell is-
mertetni, hogy annak drámai tömörségét, hang-
ját megszokjuk. Ezt például Péter Ilona tol-
mácsolta közöttünk nagyon nagy hatással. 

A másik cél, mondhatnák igen izgalmas 
főcél, hogy megtaláljuk annak ú ját-módját, 
hogy az ősi népkultúrából mit és hogyan hasz-
nálhatunk fel, a mát, a mi életünket is szí-
nesebbé tevő formákat. 

A fiatalokban, minden fiatalságnál van egy 
újító törekvés, az, hogy befogadja a moder-
net. Tapasztalha juk, hogy a népdal-éneklés-
ben is ezt keresik, ezt keressük: tehát hogyan 
énekelhetnénk „modernül". 

Ez a jószándékú törekvés azonban olykor 
helytelen utat talál, a modernség néha mo-
clerneskedésbe csap át. Ifjúságunk köreiben 
felbukkannak úgynevezett folksong énekesek, 
és együttesek, amelyek folksong együtteseknek 
nevezik magukat. Ezek nagyrészt Nyugat fe-
lé kacsingatva próbálják átvenni például az 
amerikai folksong énekesek stílusát,, holott 
az ilyen törekvés tévútra siklik akkor, ha 
utánzás lesz belőle. 

A magyar népdal szemléletvilága, dallam-

világa élesen elüt az amerikai folksong ének-
együtesekétől, még ha ugyanolyan törekvés-
ből fakad is. A minket izgató kérdés az, 
hogyan találjuk meg a mi életünk, érzelmeink 
kifejezését. Ezért nagy öröm számunkra, hogy 
az ilyen összejövetelünkön vendégül láthatunk 
olyan énekeseket, mint Ferencz Éva, Sebő Fe-
renc, Flalmos Béla, akikben látjuk ennek az 
új törekvésnek a megvalósulását; s reméljük, 
hogy ezekkel az alkalmakkal közelebb jutunk 
önmagunk és népünk igazabb, hűbb megis-
meréséhez. 

Dr . K Á L M Á N F I BÉLA 
(Esztergom, Tanítóképz,ő Intézet) 

Az esztergomi tanítóképzőben tanítok éne-
ket és zenét. Tanítványaim körében zenei köz-
véleménykutatást, felmérést végeztem. 

Most csak a televíziós adásokra vonatkozó 
válaszokból idézek néhány véleményt. A tele-
vízió „Röpülj páva" adásai nagy mértékben 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok minél 
népdalt megismerjenek, — mondja az egyik. 
Megismertet a különböző tájak népdalaival — 
volt a másik válasz —, és sok-sok, már fe-
lenclésbc merülő népdalt felújított. Megint má-



sik válasz: nemcsak a népdal szépségeire hívja 
fel a figyelmet, hanem a népi hagyományokra 
is. Én is nagyon sok szép népdalt tanultam 
meg a „Röpülj páva" adásaiból, — hangzott 
az egyik válasz. Biztos vagyok benne, hogy 
sokan kedvet kaptak a népdal-énekléshez, — 
mondta ismét egy másik válasz. 

A kérdéseimre adott válaszok is kiemelik 
a népdalok mellett a népi hagyományok, nép-
szokások, néprajzi ismeretek terjesztését: ez 
nagyban elősegíti a népdalok teljesebb megér-
tését, szépségeinek átélését. 

Végül dióhéjban rövid híreket adok Ko-
márom megyéből a Páva mozgalom újabb 
eredményeiről és újabb próbálkozásainkról. 
A Megyei Művelődési Központ támogatásával 
megyei népdalgyűjtő bizottság, munkaközösség 
létrehozását kezdtük meg. Ugyancsak a Megyei 
Művelődési Központ megyei népdalgyűjtemény 
öszeállitását, majdani kiadását határozta el. 

És végül örömemi adok hírt arról, hogy az 
esztergomi tanítóképzőben is megalakult a 
népdal-éneklő kör, 24 hallgató részvételével. 

Befejezésül még kiemelem azt, hogy a nép-
dalgyűjtő mozgalom keretében a magyar nép-
dalok mellett, megyénk sajátos adottságainak 
megfelelően, évek óta folyik a nemzetiségi 
népdalok gyűjtése is. 

RISSAI P Á L N É 
(Fővárosi Művelődési Ház) 

Szeretném köszönteni Önöket a „Röpülj 
páva" népdal-klub legfrissebb hajtásának létre-
hozója, a Fővárosi Művelődési Ház nevében. 
Március 6-án, Kodály Zoltán halálának negye-
dik évfordulója alkalmából ugyanis nálunk is 
megalakult a népdal-kör. Megmondom, na-
gyon izgultam, hogy mi lesz a kicsengése en-
nek a kezdeményezésnek, tekintettel arra, 
hogy Budapesten népdal-kört összehozni min-
dig problematikusnak látszott. Amikor azon 
gondolkoztunk, hogy kiket hívjunk meg, az 
az ötletünk támadt, hogy talán a selejtezőn 
túljutott versenyzőket. Nagy örömünkre szol-
gált, hogy a 86 kiküldött levélből összesen hat 
jött vissza azzal, hogy a címzett elköltözött. 
Nyolcan telefonáltak, hogy most nem tudnak 
jönni, de legközelebb feltétlenül szeretnének 
köztünk lenni. 

Ezek után a kör társadalmi vezetősége, — 
Ferencz Éva, Sebő Ferenc, Halmos Béla — 
saját ismeretségi körében szintén szervezték a 
klubtagokat. Körülbelül 100—120 ember jött 
össze. Szép eredménynek tekinthetjük ezt, hi-
szen az indulásnak nem volt különösebb pro-
pagandája. 

A meghívólevelekhez egy kérdőívet mellé-
keltünk. Ezen a következő kérdések szerepel-
tek: Miről szeretne hallani, pl. a legelső nép-

dal-gyűjtcsről, Kodály Zoltán, Bartók Béla 
lemezeiből; új népdalénekeseket szeretne-e 
hallani vagy az ismertebbeket; a népdalfeldol-
gozásokat hogyan szeretné hallani: eredeti 
szépségükben, felújításban vagy esetleg zene-
kari feldolgozásban; népi hangszereket szeret-
ne-e ismerni; szeretne-e esetleg a népvisele-
tekről, a dalos tájak földrajzi-néprajzi jelleg-
zetességeiről közelebbit tudni? 

A visszakapott kérdőívek nagy érdeklődést 
tükröztek. A legnagyobb meglepetéssel olvas-
tam, hogy a kérdőívek 100 százaléka jelölte 
meg: hallani kívánnak a régi nyelvemlékekről, 
a régi, elavult szavak jelentéséről, a szinte már 
ismeretlen népi eszközökről is. Sokan írták, 
hogy újabb vagy ritkán hallott népdalokról 
szeretnének közelebbit tudni. És a jelentke-
zők közül hatan vállalták, hogy énekelni is 
fognak. 

Ennek a népdal-körnek a szakmai vezetője, 
Varga Károly, a Zeneművészeti Főiskola ta-
nárképzőjének a tanára az első kétórás össze-
jövetelen mintegy családtagként foglalkozott a 
jelenlevőkkel. Jó hangulatban telt el a klub-
délután, közös énekléssel, új népdalok tanú 
lásával, s végül azzal búcsúztunk, hogy min-
den hónap első szombatján találkozunk. Sokan 
jelezték, hogy az április 3-i népdal-köri ülés-
re ismerősöket és rokonokat is hoznak majd. 

A távolabbi tervek most alakulnak. A XI. 
kerületben sok a kórus; munkáskórusok is 
vannak. Próbálkozunk majd azzal is, hogy 
nemcsak ilyen kórusokat hívunk meg, hanem 
a kerület munkásszállásain lakó vidékiek kö-
zött is tudunk talán új népdalokat, munkás-
dalokat találni, s ez végeredményben házhoz 
szállított népdal-kutatás. 

Most készítjük részletes évi tervünket. Meg-
hívott előadóink is lesznek majd. Egves je-
lenlevők segítségét is kérni fogjuk. 

Dr. K O Ó S LAJOS 
ügyvéd (Budapest) 

Amikor a Láng Gyár felszólalója azt kér-
dezte, hogy szükséges-e, hogy egy gyárban, a 
vasmunkások között „Röpülj páva" kör ala-
kuljon, erre én azt mondom: igen. Az ország 
lakosságának összetétele az utóbbi évtizedben 
megváltozott. Ez a változás hozza létre azt az 
igényt, hogy a fővárosban, az ipartelepeken, 
ahol a faluból felszármazott, népdalokat ma-
gukban hordozó emberek dolgoznak, megszó-
laljon a népdal. Én is parasztnak érzem ma-
gam, magamban hordozom ezt a népdal-kin-
cset. Az a meggyőződésem, és velem együtt 
sokaké, hogy az a mozgalom, amelyet a tele-
vízió Vass Lajos közreműködésével ébren tart, 
felbecsülhetetlen nemzeti kincsünket védi és 
óvja. 
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VASS L A J O S : 

Bevezető szavak a népdalműsor előtt 

Kedves Vendégeink! Kedves Barátaink! Örömmel tapasztaltuk, hogy nemcsak 
azok lettek népszerűek a közönség körében, akik a Páva-versenyben a döntőig 
eljutottak vagy dí jakat nyertek, hanem néhány olyan, nagyon jó szereplő is, aki 
akkor nem tudott tovább jutni, mert a közönség-szavazás nem minden esetben si-
került úgy, ahogy a versenyzőink megérdemelték volna. Ezek továbbra is lelkesen 
dolgoznak és nagy sikerrel szerepelnek. Sok ilyen vidéki és budapesti szereplőnk is 
van. Mostani műsorunkat is az egyik ilyen énekesünk közreműködésével kezdjük. 

Dévai Nagy Kamilla énekel elsőnek. Pesten lakik, s ál landó vendege az emlí-
tett Gutenberg Ifjúsági Klubnak. 

Utána Faragó Laurát kérem meg, hogy énekeljen. Róla most csak annyit : nagyon 
komolyan szélesíti repertoárját . Ebből a célból a Páva-verseny óta már kétszer járt 
olyan vidékeken, amelynek dalait és dalosait a legjobban szereti: a székelyek és a 
csángók között, s nemcsak Tolnában és Baranyában, hanem Erdélyben és Moldvá-
ban is. 

Azt kérem, hogy a két énekes szereplése után, ha van kedvük hozzá, ezt a kört 
is használjuk fel arra, hogy a szünet alatt közösen mi is énekeljünk egy kicsit. 

Azután folytatódnak a felszólalások, majd a zárszó előtt meg Ferencz Eva, Hal-
mos Béla és Sebő Ferenc művészi szereplésében gyönyörködhetünk. Ferencz Eva 
igen sokat tett a Fővárosi Művelődési Ház Röpülj páva-körének megszervezésében. 
Mindhárman igen eredményesen buzgólkodnak, hogy a népdaloknak híveket sze-
rezzenek fiatalságunk körében. Halmos Béla és Sebő Ferenc különféle hangszerek 
alkalmazásával igyekszik új színt vinni a népdaléneklésbe. 
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M A R Ó T I G Y U L A : 

Zárszó 

Tisztelt Tanácskozás! 

Azt hiszem, a zárszó jogán helyes lesz visszatérnem oda, ahonnan Simon István 
és Vass Lajos elindult, s a tanácskozáson elhangzott vélemények alapján még egy-
szer számbavenni, mi mindent lehetne és kellene tenni a népdal jövője, jövőbeli 
méltó szerepe érdekében; azért, hogy a népdal valóban a társadalom széles körei-
nek lelki tápláléka legyen, hogy leiektől—lélekig haladjon, és hogy ennek a célnak 
a szolgálatában a népdaLkörök vagy a Röpülj-páva-^körök milyen helyet foglal-
janak el. 

Azt hiszem, hogy a felmerült kérdésekre, amelyek kérdésként, vagy kételyként 
hangzottak el, a legoptimistább hangú ígéreteket és válaszokat lehetne adni. Pl. 
Vass Lajos tette szóvá a társadalmi népdal-gyűjtést, vagy ahogyan újabban nevez-
zük, az önkéntes gyűjtést, amely valóban nem folyik abban a formában és ütemben, 
ahogyan folynia kellene, ahogy ez valamikor, a Népművészeti Intézet kezdeti idő-
szakában, Muharay Ele7nér irányításával elindult. Úgy vélem, hogy e téren alap-
vető, lényeges változásnak lehet az alapja, hogy itt, a Hazafias Népfrontban került 
megrendezésre ez a tanácskozás. A Hazafias Népf ron t Honismereti Bizottságának 
támogatásával ez a fontos tevékenység ismét kellő mederbe kerülhet. Tudjuk, hogy 
Magyarországon a honismereti mozgalom éppen azt tűzte ki célul, hogy hagyomá-
nyainkat, köztük népművészeti hagyományainkat is felkutassa, és kisebb-nagyobb 
körzetekben összegyűjtse. Ha a szakemberek, a Barsi Ernőkkel, az Ofella Sándor-
okkal és másokkal, azzal a sok lelkes emberrel - akik jelenleg külön-külön küsz-
ködnek e feladat tal - összefognak, akkor - úgy érzem - ez az önkéntes gyűjtés 
ismét egyre szélesebb körre terjeszthető ki. Az anyag rendezésével kapcsolatban 
csak hadd fájjon a feje Olsvai Imrének, a hivatásos népzenekutatónak! Sokat tehe-
tünk az eredményesség érdekében, ha megszervezzük ennek a tevékenységnek az 
országos irányítását. 

A közös éneklésre és ennek a folytatására hívott fel Vass Lajos. Ebben a tekin-
tetben, - azt hiszem - Lengyelfi Miklósnak az intelmét kellene megfogadnunk, 
aki arra figyelmeztetett, hogy két irányt kell támogatnunk. Az egyik: a közös ének-
lés örömére rádöbbenteni az embereket. Nemcsak a faluban, hanem a városban is, 
és nemcsak a művelődési házakban, hanem a Láng Gépgyárban is. Milyen vilá-
gosan fejtette ki a Gutenberg Művelődési Ház fiatal képviselője, hogy nem ismer-
jük a népdalt , hogy bizony meg kell tanítani rá az embereket. Pár hónappal ezelőtt 
ilyen témakörben Kecskeméten értő emberek, a tudomány képviselői jöttek össze, 
hogy arról vi tatkozzanak: él-e ma a népdal, vajon ma betölti-e társadalmi és zenei 
funkcióját. Egyesek nagyon határozottan kijelentették, hogy a mai fiatalságnak még 
nem zenei anyanyelve a népdal, erre még meg kell tanítani. Nyilvánvaló tehát, 
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hogy egyik legfontosabb feladatunknak kell tekintenünk ennek megvalósítását. A 
közös éneklés gyakorlatának elterjesztésével, a népdalkörök minél tömegesebb 
létrehozásával minél több embert kell rádöbbentenünk a népdaléneklés örömére. 
Na , és mi lesz, ha e körökben vágy támad a többszólamú éneklésre, mint, ahogy 
Somogy megye képviselője mondja? Akkor olyan segítséget kell adnunk, hogy 
abban is helyt tudjanak állni; ha pedig megmaradnak az egy szólamban való ének-
lés mellett, és annak örömét élvezik, akkor abban kell őket segíteni, annak kell 
kimeríteni a lehetőségeit, s nem kell minden Páva-kört feltótlenül énekkarrá 
változtatni. 

Merőben más probléma, amit Lengyelfi Miklós említett : amikor a népdal pó-
diumra kerül. Amikor avatott előadást nyújtanak a hivatásos énekesek, illetve 
olyan amatőrök, akik a rádió és a televízió adássorozatainak nyomán kerültek 
ugyan felszínre, de akik valahonnan elsajátították a népdaléneklés helyes stílusát, 
és előadásukkal azt a művészi élményt tudják előidézni, ami kívánatos és lehetséges. 
Azt hiszem, mindkettőinek megvan a létjogosultsága. Megítélésem szerint meg lehet 
találni a módját annak, hogy Pesten és vidéken egyaránt az ilyen kedvre derült 
fiatalok továbbtanulhassanak, csiszolhassák a helyes előadásmódot. Ilyen stúdió-
féléket - amint Széli Jenő is gondolja - , az ország más részeiben is helyes volna 
biztosítani. Nagy szükség van a jól felkészült amatőr előadóra is, mert a hivatásosok 
nem jutnak el mindenhova, ahol a népdaléneklésre kedvet kellene ébresztenünk. 
Tessék csak meggondolni, hol vagyunk már attól az időtől, amikor egyes cikkírók 
talán még jogosan tehették fel a kérdést ; hova lett a népdal? Azóta sok minden 
történt. Ez a tanácskozás meg a kecskeméti többek közt abban különböznek egy-
mástól, hogy az ott összegyűlt szakemberek, a tudományos intézmények és szervek 
képviselői elsősorban azon vitatkoztak, hogy miért nem tet tünk eddig sokkal többet, 
- főleg pedig azok, akik nem voltak jelen. Kikapot t az isikola, hogy nem tesz 
annyit, amennyi szükséges, ahhoz, hogy az ifjúság zenei anyanyelvét megtanul ja; 
szidták a rádiót és a televíziót, lassúságáért és engedékenységéért. Szidták a lemez-
gyártást és a kottakiadó vállalatot a lemaradásaikért , vagyis inkább azon folyt 
a vita, hogy ki mit nem tett eddig. Itt most megfordult a helyzet: A megyék sorban 
számot adtak arról, hogy mi mindenre jutottak a Röpülj-páva óta. Nem volt szó 
a televízióról és a rádióról, de tessék megnézni, hogyan változtak azóta műsor-
adásaik, műsortípusaik, micsoda remek változásokat láthatunk. Ha az Úttörő-
szövetség és a KISZ képviselői ma végig itt maradnak, e lmondhat ták volna, hogy 
az úttörőmozgalomban a szövetség jubileumi ünnepségére éppen most hirdették 
meg a népdalt éneklő rajok versenyét, az országos diáknapokon pedig kifejezetten 
műsorválasztási célúi tűzték ki a népdaloknak a műsorban való szerepeltetését. 
Az ifjúsági klubmozgalomban a népdalnak valami hasonló szerepet szánnak, amint 
ez a népdal-körökben tapasztalható. Ez a célkitűzés - megítélésem szerint - igen 
nagyjelentőségű. 

Borbély Tibor említette az előbb, hogy a Pest megyei kórusszervezet megalakítása 
után az ifjúsági bizottságunknak azt a feladatot szánják, hogy különösen a Páva-
köröknek adjanak a szakemberek közreműködésével segítséget. Meggyőződésem, 
hogy a megyei kórus-szervezeteknek a segítségével ezt a jó kezdeményezést az 
egész országban mozgalommá lehet tenni. 

Azt hiszem, abban lehetne összefoglalni tanácskozásunk tanulságait, amire Barsi 
Ei 'nő figyelmeztetett itt felolvasott nagyon szép felszólalásában. Abból világosan 
kitűnt, milyen eredmények várhatók, „ha rendszeresen folytatjuk ezt a munkát" . 
Azt gondolom, ma már sokan vannak a Barsi Ernők és Ofella Sándorok, akik ezt 
a munkát lelkesen csinálják. Biztos vagyok benne, hogy a népdalkörök szervezé-
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sénck és irányításának munkájában a jövőben egyre több ember haj landó már fel-
adatot vállalni. Ebben az esetben - az illetékes testületek segítségével - elérhetjük 
azt is, amire Vass Lajos utalt , hogy ennek a népdaléneklési mozgalomnak valahogy 
közös medret kellene ásnunk. Tegyünk meg mindannyian mindent a magunk 
helyén, a magunk területén annak érdekében, hogy ebbe a közös mederbe tereljük 
a sok-sok kis csatornán folyó, vagy folydogáló tevékenységet. Ilyen elszántsággal 
hallatlan eredményeket lehet elérni, néhány esztendő alatt is. 

Mindannyiunk nevében köszönjük meg a Hazafias Népf ron tnak , a kezdeményező 
Morvay Péternek és Töltési Imrének,, hogy ennek a tanácskozásnak itt helyet és 
alkalmat teremtettek, hogy ezt a mozgalmat felkarolták. Mi pedig, akik a népműve-
lést képviseljük, megígérjük, hogy ehhez a mozgalomhoz messzemenő segítséget 
nyújtunk. Megtalál juk a módjá t annak, hogy a sok helyen jelentkező apró kezde-
ményezéseket a szakemberek segítségével minél előbb mozgalommá tegyük. Ha 
legközelebb hasonló összetételben találkozunk - bízom benne - , még több ered-
ményről számolhatnak be azok, akik itt a mikrofon előtt megjelennek. (Taps.) 

T Ö L T É S I I M R E 

Kedves Baráta im! A Hazafias Népf ron t Országos Titkársága és a Honismereti 
Bizottság nevében megköszönöm mindannyiuknak, akik felszólaltak vagy megjelen-
tek, részvételüket és segítségüket. Ami itt elhangzott, azt a Magyar Távirat i Iroda 
munkatársai gyorsírták, a Rádió is felvejíe. Hasznosítani fogjuk az itt elhangzotta-
kat. Fontos tájékoztatásul szolgált mindannyiunknak ez a mai tanácskozás. ígérem, 
hogy megkeressük mind a társadalmi gazdákat , mind az állami gazdákat , hogy 
ennek a mozgalomnak, amely néphez és hazához köt f iatalokat és idősebbeket, 
minden segítséget megadjon. 

Szeretnénk, ha az, ami itt elhangzott, kiadványban, nyomtatásban is megjelen-
hetne. Ennek a módjá t ezután fogjuk megkeresni. 

Kérem fiatal jainkat , hogy ugyanolyan lelkesedéssel, aktivitással vegyenek részt 
a Röpülj páva mozgalomban, mint eddig, és vigyék győzelemre ezt a mi közös 
ügyünket. 

Kívánok vidám dalolást a továbbiakban. 

A H O N I S M E R E T I HIRADÓ-va l párhuzamosan továbbra is megjelenik mozgalmunk H O N -
I S M E R E T - H E L Y T Ö R T É N E T c. kiadványa. Ez elsősorban elvi-módszertani tanulmányokat közöl. 
Legközelebbi (1971-es) kötete megjelenés előtt áll. 1972-ben terv szerint még két szám lát 
napvilágot. 
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A TANÁCSKOZÁSOK UTÁN 





Van már gazdája a népdalmozgalomnak! 

Az az örvendetes kép, amelyet a márciusi „Hova röpül a páva?" tanácskozás 
beszámolói és felszólalásai mutat tak a népdalok iránti érdeklődés országos meg-
erősödéséről, a páva-köri mozgalom életképességéről, nem volt csalóka. Igazolták 
ezt az azóta eltelt idő eseményei. 

Amint tudjuk, a tanácskozás egyöntetűen hangoztatott legfőbb kívánsága az volt, 
hogy a születő mozgalom határozott medret, irányítást kapjon, hogy a mozgalom-
nak legyen gazdája. Ez a kívánság azóta lényegében teljesült. Már megvan az új 
gazda. 

A Kórusok Országos Tanácsa (szellemes „becenevén" K Ó T A ) , s ennek Vass 
Lajos zeneszerző-karnagy és helyettese, Szathmári Károly (a neves hajdúszováti 
Kodály Kórus karnagya) vezetése alatt működő Parasztcnekkari Bizottsága vál-
lalta magára a páva-mozgalom irányításának és istápolásának gondját . A bizott-
ság múlt év november 13-án, Túrán megtartott programadó ülésén már konkrét 
tervek körvonalai bontakoztak ki, sőt már lépések történtek ezek némelyikének 
megvalósítása felé is. Szó esett ott - egyebek között - a páva-körök rendszeres 
évi országos és táji találkozóiról, a körvezetők évi konferenciáiról, a páva-körök 
szükségleteinek megfelelő táji népdalkiadványok létrehozásáról, a paraszténekka-
rok és a páva-körök kapcsolatáról, a páva-köröknek a helyi kulturális megmozdu-
lásokban való részvételéről, a Dózsa-, Petőfi- és Kodály évfordulóval kapcsolatos 
feladatokról. 

A páva-körökben folyó tevékenységnek a nyár végéig határozott irányt ad az 
augusztus 19-20-ra meghirdetett I. Országos Bemutatóra való készülődés. Eb-
ben, a bemutatót meghirdető Pest Megyei Tanács és a „főpatrónus" , a Tv mellett 
az „új gazda" is jelentős szerepet vállalt. (Erről lapunk más helyén részletesebb 
ismertetést is adunk.) Természetesen, sokkal több páva-kör működik az országban, 
mint amennyi az Országos Bemutatóra benevezett. (Az arányokat jól mutat ja az 
egri járásban zajló nagyszabású népdalversenyről szóló hírünk.) Reméljük, hogy 
márciusi tanácskozásunk és a most közölt módszertani útmutató szellemében min-
den páva-kör kialakítja magának a saját gyönyörűségére való dalolás s a helyi 
kulturális életbe való bekapcsolódás megfelelő formáit . 

A mozgalom „utánpót lásának" biztosítása szempontjából nagy jelentőségűnek 
tart juk a Rádió újszerű ifjúsági népdalműsorát , a Nótafa-iskolát . Ezzel éppen ezért 
külön cikkben foglalkozunk. 

Időközben (június 7-én) lezajlott a „Hová röpül" tanácskozáson bejelentett, 
szűkebb körű szakmai „kiskonfercncia" is. Ezen a Rádió, a Tv, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Népzenekutató Csoportja, a Népművelési Intézet, a Fővárosi 
Művelődési Ház és a házigazda Honismereti Bizottság képviselői elsősorban a 
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páva-mozgalmat érintő zenei szakkérdéseket tárgyalták meg, de megjelölték a to-
vábbi kibontakozást segítő fontosabb konkrét teendőket is. (Ezekre a Honisme-
reti Híradó hasábjain később még visszatérünk.) 

A márciusi tanácskozáson elhangzottak tehát nem maradtak „papíron" . (Bár, 
ugy hisszük, hasznos volt biztosítani, hogy az ott ismertetett eredmények, nehéz-
ségek, elhangzott kívánságok, javaslatok és útmutatások - a Termelőszövetkeze-
tek Országos Tanácsa megértő támogatásának köszönhetően - papíron is rögzítőd-
jenek, s így szélesebb körben is hathassanak.) A honismereti mozgalmat patronáló 
és irányító intézmények összefogása, tevékenységük összehangolása máris kézzel-
fogható, értékes gyümölcsöket termett. Biztosítéka ez annak, hogy a honismereti 
mozgalom és a népdal-ügy támogatásában „érdekel t" - mostani beszámolónkban 
nem említett - valamennyi intézmény (így a KISZ, a SZOT, a TIT , s még mások) 
„népf ron t j a" továbbra is segíteni fogja a páva-mozgalom kibontakozását. 

Mozgalmunk új orgánuma, a Honismereti Híradó, és minden bizonnyal a Kó-
rusok Országos Tanácsának szintén most indult tájékoztató folyóirata, a K Ó T A is 
igyekszik majd kivenni a részét ebből. 

Szerk. 

Felszállott a madár 
- Nemzetiségi szövetségeink népdal-vetélkedője -

Szép madár a páva. Annak a népdalmozgalomnak sikere, melyet ez a madár 
szimbolizált, joggal tollának káprázatos színeihez mérhető. A tv képernyője előtt 
milliókkal együtt a hazai nemzetiségek is jóleső érzéssel látták a magyar népdal új 
virágzását. Sokakban merült "fel azonban akkor a kérdés: „nem lett volna-e még 
színesebb ennek a pompás 'madárnak a tolla', ha közte helyet kapnak a hazánkban 
élő nemzetiségek dalai is?" Igaz, hogy induláskor a körzeti versenyeken itt-ott 
még felbukkant egy-egy szlovák, délszláv énekes, de megyei szinten már hírüket 
sem hallottuk. 

Pedig hazánkban megközelítően 500000 nemzetiségi él: kb. 220 ezer német, 
110 ezer délszláv (horvát, szerb, szlovén), 120-125 e z e r szlovák, 25-30 ezer román. 
Szolnok megye kivételével az ország minden megyéjében találhatók szétszórtan 
nemzetiségiek. Évszázadokkal ezelőtt több hullámban érkeztek Magyarországra 
földművesek, bányászok, iparosok, kereskedők. Kik jószántukból jöttek, kik nagy-
urak telepítései során kerültek ide, másokat a történelem viharai űztek idáig. Ma 
nagyobb részben, 80 százalékban falun élnek, termelőszövetkezetben, iparban 
keresik - és tegyük hozzá - meg is találják boldogulásukat. Magyarországot tekintik 
hazájuknak, munkájuk, sorsuk azonos a magyarokéval. Mindabban, amire ebben az 
országban büszkék lehetünk részük van verítékükkel, egy-egy téglával a nemzeti-
ségeknek is. 

Folklór-anyaguk olyanféle periférikus szerepet tölt be a nagy nemzeti nyelv-
területükhöz képest, mint a magyarban a csángóké. Nyelvük, dallamkincsük és 
szokásanyaguk elszigeteltségüktől függően, nagyrészt azon a fokon konzerválódott 
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- s magán viseli annak a kornak kulturális emlékeit mely korban anyanemzetük-
től elszakadtak. Nemrég pl. egy N D K - b ó l való folklór-kutató a Komárom megyei 
Kecskéden olyan 300 éves német népballadát talált, amely már mindkét Német-
ország területén ismeretlen, csak a Friz-szigetek egyikén énekelik még. Hasonló ősi 
elemekre bukkantak a szlovéniai kutatók hazai szlovén vidékünkön; jugoszláv 
nyelvészek számára a XVI. sz. nyelvemlékeit őrizte meg a Vas és Győr-Sopron 
megyében élő gradistyei horvátok nyelve; de ugyanez vonatkozik a hazai szlovákság 
és románok balladáira, táncaira stb. is. Évszázadokon át a nemzetiség talán tudat 
alatt érezte azt is, hogy nemcsak nyelvében őrizheti meg nemzetiségi mivoltát, 
hanem népzenei, népszokás, népviseleti ,,anyanyelve" együtt jelenti számára szár-
mazása meghatározóit, s így féltőbb gonddal őrizte azokat. így lehet aztán, hogy 
hazánkban a nemzetiségi folklór viszonylag ma is oly mélységesen gazdag, és a népi 
szellemi hagyatékok új „kincskeresőinek" vonzó területe. 

Természetesen, nemzetiségeink kultúrája ezer szállal kapcsolódik a magyarhoz, 
kölcsönösen gazdagítva egymást. Magyar pentaton dallamokra énekelnek horvátul 
Zalában; Nógrádban, Pest környékén és másutt a szlovákok; ugyanakkor egy csomó 
magyar népdalunk magán viseli a szlovák népdalvilág motívumait . A német népi 
táncok között Dunántúlon előkerül egy-egy „ungarischer verbunk"; hasonló a 
viselete a Galga-völgyi palóc és szlovák menyecskének. A látó szem az élet minden 
területén felderítheti könnyen azokat a kapcsolatokat, melyet a Kárpát-medence, 
mint a többnyelvű népek hatalmas műhelye ötvözött egybe a századok grádicsain. 
Jó az embernek, jó a népeknek, ha belénk sújt a felismerés: a kölcsönös hatások 
gazdagítottak bennünket, összekötnek és nem elválasztanak. 

A magyarországi nemzetiségeknek a ragaszkodása is intenzívebb saját népdal-
hagyományaik iránt, mint általában a nagyobb nyelvi közegé, amelyben élnek. 
Lakodalomban és más társas összejöveteleken a közös éneklés tematikája túlnyomó-
részben a hagyományos népdal, hiszen azt nem, vagy csak kevésbé szorítja ki az 
„anyaországból" gyér csatornákon érkező műdal. 

A nemzetiségi szövetségek kulturális megmozdulásainak, előadókörútjaik mű-
sorainak, de a nemzetiségi művészeti csoportok helyi repertoárjainak is állandó és 
jelentős része szintén a népdal. 

Az első népdal- és népdalos tehetségkutató versenyt 1968-ban a Délszláv Szövet-
ség rendezte. Az országos döntőre 1969. január végén, a Nagy Délszláv Kultúresten 
(Velike Juznoslovenske Vece) került sor Budapesten, a Magyar Néphadsereg Köz-
ponti Klubjában. Már ez a vetélkedő is megmozgatta az ország különböző vidékein 
élő délszlávokat, Békéstől Győr-Sopron megyéig. Akkor kb. 200 énekest szervezett 
be. (Első díj az Orion Gyár a jándéka volt, egy legmodernebb tv-készülék.) A sike-
res vetélkedő nyomán már akkor felmerült a gondolat hogy időközönként ezt a 
versenyt meg kell ismételni. 

Aztán jött az országos ,,Röpülj páva" mozgalom felszabadulásunk jubileumi év-
fordulóján. Sajnáltuk, hogy akkor nem illett bele a nemzetiségek programja. A 
„Páva" sikere azonban egy sor nemzetiségi községben is életrehívta a pávaköröket . 
Azokból néhányat a tv-ben, Vass Lajos és Lengyelfi Miklós gondozásában jóleső 
érzéssel már viszont is láthattunk. 

Az általános nemzetiségi népdalmozgalom azonban 1971 őszéig érlelődött. Az első 
határozat a Nemzetiségi Szövetségek főti tkárainak 1970. szeptember 10-i értekez-
letén született, a Művelődésügyi Minisztériumban. Ezt támogatta a Pest megyei 
Tanács és a H N F felhívása a nemzetiségi „pávamozgalom" jegyében. A különböző 
szövetségek aztán kisebb-nagyobb időeltéréssel, nagy lendülettel láttak immár hozzá 
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a hazánkban élő délszlávok, németek, szlovákok és románok országos népdalvetél-
kedőjének megszervezéséhez. Célja: a nemzetiségi anyanyelv és népi kultúra to-
vábbi kutatása, ápolása és fenntartása, az öntevékeny kulturális munka fellendí-
tése. 

Mind az M M Nemzetiségi Osztálya, mind pedig a nemzetiségi Szövetségek ezt a 
mozgalmat széleskörű társadalmi támogatásra és felhívásra alapozták. Az MSZMP 
bizottságok, a megyék művelődésügyi osztályai, a H N F , a KISZ, a tsz-ek, a helyi 
tanácsok erkölcsi és anyagi támogatásával lehetséges csak mindezt megvalósítani. 
Hozzá kell tennünk: a segíteniakarás, a jószándékú támogatás egyetlen megyében 
sem késett. Sőt! Ennek a kérdésnek ilyen mértékben még soha nem tapasztald lel-
kes támogatása azt bizonyítja, hogy a korábbi évekhez képest pár tunk és kormá-
nyunk nemzetiségi poli t ikájának megvalósítását egyre több intézményünk és nem 
nemzetiségi ember tekinti őszinte internacionalista kötelességének. (A sok példa 
közül csak néhány: Város'lődön 8000, Pilisvörösváron 10 000, Tatán 15 000 Ft-tal 
járultak hozzá a rendezés költségeihez.) 

I. A Magyarországi Németek Demokratikus Szövetsége 1971. április 9-én elsőnek 
bocsátotta ki a felhívást a Neue Zeitung hasábjain, „Reicht brüderlich dic H a n d " 
- Nyúj tsd baráti kezed! - címmel. Céljuk kissé túlnőtt a népdal keretein. Ugyanis 
a népdal és népi muzsika mellett helyet kaptak a versmondók és a mesélők is. 

A jelentkezés minden várakozást felülmúlt. 11 megye 90 községéből 3000 jelent-
kezés érkezett. Ebből kb. 2600 a népdal és a népi hangszerek művelője. Legnagyobb 
számban Baranya, Tolna és Bács-Kiskun^megyékből érkezett a benevezés. 

A helyi selejtezők még szeptember- október hónapban lezajlottak. Nagy sikere 
volt a mohácsi, székelyszabari (Baranya m.), mázai (Tolna m.), városlődi (Veszprém 
m.), pilisvörösvári (Pest m.), hajósi (Bács-Kiskun m.) 'körzeti versenyeknek, de 
ezek egy része még hátra van. Komlón január 9-én, Mohácson január 16-án, Sop-
ronban január 30-án lesz a megyei döntő. Tolna megyében Györkönyben rendezik a 
körzetit, és Gyönkön a megyei vetélkedőt, Fejér megyében február 6-án, Szár köz-
ségben összevont versenyre kerül sor. 

A tervek szerint a Német Szövetség nem Budapesten, hanem a nagy létszámra 
való tekintettel az országban 2 - 3 helyen tar t ja meg országos döntőjét , ugyanennyi 
I—II. díjjal. Az első díjasokra kéthetes N D K jutalomutazás vár. 

Milyen meglepetést tár tak fel ezek a vetélkedők? Edd ig ismeretlen, a betelepí-
tésekkel magukkal hozott ősi népdalok, bal ladák kerültek elő Har tán , Hajóson, 
Majosról, Mecsekjánosdiról stb. Gannáról , Városlődről dramatikus esküvői népszo-
kások; Nemesnádudvarró l a tél és a nyár küzdelmét megelevenítő, maszkos, énekes 
játékot idéztek fel öreg svábok a feledés homályából. 

A mozgalom sikeréről tanúskodik az is, hogy a szigetcsépi németek kórusában 
szülők és gyerekek együtt zengték a még sehol fel nem jegyzett , ,bauerl iedeket ' \ 
Vértessomlóról egy egész család, a Krüppl-familia állt a világ elé, hogy a család-
ban apáról-fiúra hagyományozott és őrzött német dalaikat közkincssé tegyék. Egyéb-
ként ennek a nemzetiségi vetélkedőnek internacionalista eredményeit is bizonyítja 
pl., hogy a Tatán rendezett , Komárom megyei döntőn és másutt , a német vetélke-
dőkre magyar fiatalok is beneveztek - németül! 

Kik jutottak eddig országos döntőbe? Természetesen a Krüppl család, a tarjáni 
gyermekegyüttes, a Tafferner házaspár különleges alpesi énektechnikájukkal, a 
kecskédi, csolnoki ének- és zenekar stb. Ezenkívül még .majd sokan mások, hiszen e 
nagy megmozdulásnak még csak felénél tar tanak a németek. Palotabozsok, Nagy-



nyárád, Töttös, Bóly, Nádudva r , Bácsbokod, Gyönk, Izmény, Mórágy, Brennberg-
bánya, Ágfalva, Dunabogány, Solymár, Etyek, Kőszeg, Kercseliget stb., stb. -
még hátra van. E cikk keretében semmiképpen nem nyílik lehetőség valamennyi 
benevezett község felsorolására, ahonnét további ősi népdalok és ú j tehetségek 
várhatók. 

II. A Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége 1970. szeptember 
22-én hirdette meg a Narodne Novinében a délszláv dalok fesztiválját. A korábbi 
tapasztalatokból kiindulva a feltételeket módosítot ták: a jelentkezést 12 éves kor-
tól felső korhatár nélkül elfogadták, de az énekes szólistákon kívül (14-es létszámig) 
csak duók, triók és kamarakórusok jelentkezését, szólóhangszerek és népi zeneka-
rok benevezését fogadták el. 

A drávasztárai horvát asszonykórus az elődöntőn 

A felhívás nyomán 496-án jelentkeztek a nemes vetélkedőre, ami a korábbinak 
2 1,2-szerese. A legnagyobb érdeklődést a szlovénlakta vidéken váltotta ki a fel-
hívás. Felső- és Alsószölnök, Szakonyfalu, Apát is tvánfalva, Kétvölgy, Orfa lu köz-
ségekből, a szentgotthárdi gimnázium szlovén szakkörével együtt 140 versenyző 
nevezett be. A jelentkezési arányszámban ezután a Vas megyei horvát községek 
következnek: Szentpéterfalva, Felsőcsatár, Narda , Horvátzsidány, Peresznye, Győr-
Sopron megyébő Kópháza és Und. Mindez szinte várható is volt, hiszen egyúttal a 
magyarországi délszlávok közt ezeken a területeken van a legnagyobb múltja a tu-
datos népi kóruskultúrának. 
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Természetesen, szép számmal érkezett benevezés Magyarcsanád, Szőreg, Csiké-
ria, Katymán, Gara , Hercegszántó, Baja, Dusnok, Bátya, Kátoly, Versend, Kásád-
Drávasztára , Felsőszentmárton, Tótújfa lu , Szentborbár, Szalánta, Pécsudvard, Áta , 
Pécs, Murakeresztúr, Tótszerdahely, Pomáz, Tököl helységekből is, képviselve min-
den délszlávlakta tájegységet. 

A helyi döntők már novemberig lezajlottak. A területi-megyei döntőknek még 
a közepében tar tanak. Rábatótfa lun december i i - én , Peresznyén december 12-én 
(Vas m.), Szalántán december 18-án, Felsőszentmártonban december 19-én (Ba-
ranya m.) már lezajlott. Baján és Tökölön január 16-án kerül sor a középdöntő ese-
ményeire. 

Az országos döntőt márciusra tervezik Budapesten. Az eddigi eredmények vára-
kozáson felüliek. A ,,Jacka, pjesma leti i razveseli srca!" - Száll a dal és örvendez-
teti a sziveket! - címmel Vas megyében tartot t vetélkedők pl. oly nagy tömegeket 
mozgósítottak, hogy Peresznyén a 300 néző fogadására készült új művelődési ház-
ban hatszázan szorongtak. Néhány tucat f iatalnak már csak az ablakpárkányon ju-
tott hely. Nem csoda hát, ha a lelkesedés a szó valóságos értelmében szétrúgta a 
terem fa lá t : egy csoport fiatal ablakostól, párkányostól kiesett az utcára. (Sérülés 
szerencsére nem történt, csupán az ijedelem után még tovább erősödött a taps.) 

Edd ig kik jutottak nagy reményekkel tovább? Tehetségével' meglepetést keltett 
a 17 éves Korpocs László (Szakonyfalu), aki szlovén dalait saját maga kísérte har-
monikán; ugyancsak a szlovének között tűnt ki Glantz Lászlóné és Barbér Istvánné 
kitűnő duet t je (Alsószölnök). Kiváló teljesítményt nyújtott rusztikus hatásával a 
peresznyei kamarakórus, a kópházi és nfTrdai trió, Molnár Ambrus szólóénekes, és 
a , ,Dráva Együt tes" népi zenekara (Tótújfalu) , valamint Rádity Márk, harmonika-
szólójával (Pécsudvard). Elbűvölően szépen énekeltek a zöldelő dombokról, sze-
relemről, bánatos évekről Haz.udiacz Mária (Kátoly), Zdenácz Anica (Kásád) , 
Viljevác Vinkó (Drávasztára) is, akik a drávasztárai asszonyok ősi szláv többszó-
lamúságát életre keltő kórusával együtt szintén méltóan kerültek országos dön-
tőbe. 

A Délszláv Szövetség vetélkedőjén már érződött a rutin. Másodízben rendeznek 
ilyet. Míg az első alkalomkor, 1968-ban a többségükben a jugoszláv rádiók által 
sugárzott divatos és érzelgős „gradske pjesme"-ket, műdalokat (ugyanaz, ami a 
magyarban a népdal mellett a magyar nóta) hallottuk, addig a mostani versenye-
ken műdal ritkán fordult elő. A nyugati megyékben egyáltalán neon, Baranyában 
és Bácskában 1 - 2 esetben. Az énekesek, legtöbb helyen ma is élő pompás népvi-
seletükben, az emlékezet mélyéről sok-sok évszázados bordalt , balladát, szokásdal-
lamot hoztak felszínre. 

III. „Vyletel v t ák" - Felszállott a madár címmel a Magyarországi Szlovákok 
Demokratikus Szövetsége 1971. október 15-én bocsátotta ú t jára a Ludové Noviny 
szlovák nyelvű hazai lap hasábjain az első szlovák népdalvetélkedőt. A szlováklakta 
megyékben a megyei tanácsoknál, a HNF-né l , KISZ-nél, tsz-eknél stb. a kezdemé-
nyezés szintén megértő támogatásra talált. 

Még nagyobb a visszhang és buzgalom a szlovák községekben. Összesen 45 köz-
ségből neveztek be (a szlováklakta községek fele), legnagyobb számban Pest me-
gyében 11 községből. A felhívás már a kezdetben általános sikert hozott: új mű-
vészeti csoportok születtek, régiek szerveződtek újjá. 

A Szlovák Szövetség az országos döntőt megelőzve csak körzeti versenyt tart 
(helyi és megyei döntőt nem). Az első vetélkedőre Nógrádban került sor decem-
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berben, 164 aktív részt vevő énekessel. Abonyból, Erdőkürtről , Kétbodonyból, Le-
géndből, Nézsáról és Nógrádsápról . 

Innét országos döntőbe jutott Szabó Ferencné (Nógrádsáp), aki tiszta népi egy-
szerűséggel interpretálta dalait az otthonról, hazáról, sorsról. Ugyancsak tovább-
jutott Proháza János erdőkürti énekes, a nézsai Á F É S Z asszonykórus, a legéndi 
népdalcsoport és Blaskó János nógrádsápi tanító, aki kórusán kívül magánszámai-
val is nagy sikert aratott . 

A további körzeti döntők helye Pest megyében Sári, Püspökhatvan és Sóskút köz-
ségekben lesz februárban (Nagytarcsa, Maglód, Csővár, Sződ, Acsa, Csornád, Pi-
lisszentkereszt, Tárnok részvételével). Borsodban Répáshutára és Alsóregmecre 
Bükkszentkereszt, Komlóska, Vágáshuta, Nagyhuta, Füzér ós a sátoraljaújhelyi-
szlovák iskola tanulóit várják versenyre január 16-án. Komárom megyéből Bánhi-
dán találkoznak január 22-én Piliscsév, Kesztölc, Tardosbánya, Sárisáp, Oroszlány, 
Esztergom szlovák énekesei. 

A békésiek természetesen Békéscsabán tervezik a nemes versenyt, ahol Szarvas, 
Kondoros, Örménykút , Tótkomlós és Békéscsaba szlovákjai mérik össze népdalte-
hetségüket. 

Kevesebbet lehet elmondani a Magyarországi Románok Demokrat ikus Szövet-
ségének népdalvetélkedő)érői, amely még szervezési s tádiumban van. A felhívást 
ez év februárjában teszik majd közzé a Foaia Noastra-ban. (Hazai román hetilap.) 
A tervek szerint a versenyeket március-ápri l isban bonyolítják le. A Békés me-
gyei Kétegyházán Méhkerék, Elek, Pusztaottlaka, Kötegyán dalosai találkoznak. 
(De ide jönnek Csongrádból a magyarcsanádi román amatőr énekesek is.) Ha jdú-
Bihar megyében Körösszakáiion vagy Körösszegapátin rendezik meg Bedő, Vekerd, 
Nagyléta, Pocsaj és más románlakta helységek népdal- és hangszerszólistáinak ve-
télkedőjét. A továbbiakban a tervek szerint 1 megyei bemutatót rendeznek Gyulán. 

A román nemzetiségű vidéken nagy szükség van erre a megmozdulásra, ugyanis 
itt kórusmozgalomról szinte egyáltalán nem lehet beszélni. Remélhetőleg nemcsak 
tehetséges román énekeseket sikerül felbátorítani, hanem a többi nemzetiséghez ha-
sonlóan mindez lendületet ad általában más öntevékeny román megmozdulások-
hoz is. 

Összegezve: A „Röpülj páva" mozgalom gondolata a hazánkban élő nemzetisé- • 
gek közt is nagy visszhangra talált. Ha azzal nem is szinkronban, de nemzetiségi 
színeit is bontogatja már ez a szép „madár" . Bár a megindult mozgalomnak még 
a közepében vagyunk, az eddigi eredmények is feljogosítanak arra, hogy bizonyosak 
legyünk annak országos és talán határainkon túli sikereiben is. Mindezt nagyban 
elősegíti majd a négy nemzetiség gyűztesei számára tervezett nagy, közös gálaest a 
Madách Színházban, felszabadulásunk évfordulóján, melyet a Magyar Rádió és 
Televízió is közvetít. 

Nagy kár azonban, hogy a vetélkedők során, a gyakran évszázadok mélyéből fel-
bukkanó nemzetiségi népdalok mindegyikét (függetlenül az énekes személyes hang-
tehetségétől) a Szövetségek nem örökítik meg magnószalagon. Talán soha vissza 
nem térő alkalom ez a Szövetségek és a tudomány számára^ 

A nemzetiségi népdalvetélkedőnek, hagyományápoló és tudományos eredményein 
túl van még egy más, nem kevésbé fontos vonása is. Gyakorlatilag része marxista-
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leninista nemzetiségi polit ikánknak, erősíti a magyarok és a nemzetiségek barátsá-
gát, melyet a magyar hazáról szóló német bányászdal fejez ki találóan: „Reicht 
briiderlich die Hand - Nyúj tsd baráti kezed!" 

Dr. Eperjessy Ernő 
a Délszláv Szövetség osztályvezetője 

Röpülj Páva-körök 

Győr-Sopron megyében 

Mikor a Megyei Tanács Művelődésügyi Osztálya felhívást bocsátott ki Röpülj 
páva körök szervezésére, 17 kör alakult tüstént. Kapuvár , Vitnyéd, Farád, Sobor, 
Kópháza, Csorna, Rábapatona, Rábaszentmihály, Árpás, Tényő (férfi és női kör) 
Pér, Koroncó, Tét , Szany, Bősárkány és Darnózseli. 

Ezek a körök nemcsak megmaradtak azóta, hanem számuk egyre gyarapodik. 
Az 1971. november 21-i tv-közvetítés után csak a csornai járásban még 12 kör ala-
kult meg. Ezekhez csatlakozik még két aémet nemzetiségi kör Brennbergbányán és 
Sopronbánfalván. A köröket többnyire általános iskolai énektanárok vezetik, de 
van olyan kör is, ahol nem énektanár, csak dalkedvelő a vezető. 

Gyökerek 

Bizonyára feltűnik a megye, jelenleg működő 31 Röpülj páva körével, s felve-
tődik a kérdés, mi az oka, hogy ilyen nagy itt az érdeklődés a mozgalom iránt? Sok 
mindenből tevődik össze ez az eredmény. D e legdöntőbb az a tényező, hogy mély-
renyúló gyökerei vannak itt a népdaléneklésnek, a hagyomány ápolásának. Nem-
csak a vidék gazdag folklórban, hanem a tudatos hagyományápolásnak is tradíciói 
vannak. Kapuvár , Szany, Vitnyéd népi együttesei a hagyományápolásnak is rég-
óta vonzó példái. 

Sokat lendítettek a hagyományápolásban a megye rendszeressé vált tájünnepsé-
gei: a csornai Rábaközi Napok, a kapuvári Honismereti Napok , s a Szigetközi Na-
pok Mosonmagyaróváron. Ezek műsorai kitűnő alkalmat adtak s adnak a népitánc, 
a népdaléneklés bemutatására. Ma, amikor a falusi élet gyökeresen átalakul, s a 
szokások megváltoznak, megszűnnek, igen nagy szerep jut a hagyományok fenn-
maradásában a színpadi bemutatóknak. Az itt fellépők alkotó módon művelhetik a 
népzenei, népitánc hagyományt. A néző pedig saját hangjára talál benne, s szűkebb 
hazája iránti szeretete is erősödik vele. 

A tv ugyan látszólag visszaszorítja az ilyenfajta produkciók iránti érdeklődést, 
elvonja a közönséget, de ha fórumot biztosít neki, óriási tömegmozgató erő válhatik 
belőle. 

Ma már elősegíti a népdalok továbbélését, tanulását, a velük való élést az írásos 
terjesztés is. Nagy segítség a megyei Röpülj páva köröknek, hogy két tájjellegű 
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daloskönyv ad anyagot, s eligazítást abban a fontos kérdésben, hogy mit énekelje-
nek. A Daloló Rábaköz és a Daloló Szigetköz. 

Végül, de nem utolsó sorban igen sok fordul meg azon, hogy biztosítottak-e a 
Páva körök vezetésére a személyi feltételek. Talán ez magyarázza, hogy a hagyo-
mányokban gazdag Szigetközben mindössze egyetlen kör működik (Darnózseli) ; a 
súlypont a Rábaközre esik. 

Tervek, további lépések 

A Művelődésügyi Osztály szeretné, ha a Zenei Szakbizottság a Páva köröknek 
is adna támogatást, akárcsak a megyei kórusoknak. Főleg abban kellene segítenie, 
hogy mit is énekeljenek. 

Jó lenne, ha a helyi községi és tsz vezetőség több támogatást adna a Páva kö-
röknek - amiként az Farádon történik. I t t a tanácstitkár, sőt esedékes vizsgázása 
után a tanácselnök részt vett a Röpülj páva körben. Persze, Farádon is azóta 
ilyen jó a kapcsolat a vezetőséggel, mióta a Rábaközi Napok alkalmából kivitték 
Farádra a honismereti tanácskozást. Az ország távoli részeiből is neves emberek 
jöttek el, nemcsak tanácskozni, de megnézni a farádiak szép, gazdag helytörténeti 
kiállítását, s meghallgatni Röpülj páva körük énekét, gyermekcsoportjuk népi já-
tékait. Ekkor látta meg igazán a helyi vezetőség, hogy milyen nagy jelentősége van 
a mozgalomnak, s azóta sokkal többet áldoz támogatására. 

Az egyes járások is állandóan szerveznek járási bemutatókat . Január 16-án a 
Győri járás, majd ezt követően a Csornai járás tart bemutatót Röpülj páva kö-
reik produkcióiból. 

Jó volna, ha a községek hivatalos ünnepségei helyet adnának Röpülj páva körük 
szereplésének. Sőt ez az igény meg újabb kör alakulására is vezethet. Az egyik tsz 
ilyen műsort igényelt a községtől. A szereplés jól sikerült, s az együttes tovább is 
együtt maradt , mint Páva kör. 

A Rábaközi Napok alkalmából ismét lesz Cornán, sőt Kapuváron is bemutató. 
(Milyen jó volna több faluba is kivinni ezeket!) S a megyei Röpülj páva körök ké-
szülnek arra, hogy helyi zsűrizés után legjobbjaikat elküldjék ez év augusztus 20-án 
a Páva körök I. Országos Bemutatójára. 

Barsi Ernő 
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Üdvözöljük a Nótafa-iskolát! 

A rádió 1971. november 6-án, „Nótafa-i&kola" néven új sorozatot kezdett. Az 
eddig hallott két adásból ítélve úgy érezzük: rendkívül szerencsés formát talált arra, 
hogy - stílusosan, a Kalevalával szólva - a törekvő zsenge népben, a növekvő 
ne?nzedékben is megtalálja és tömörítse a népdalok kedvelőit és népszerűsítőit. 

Tud juk , sokan vannak az iskolások között, akiket lelkes pedagógusok már rá-
kapat tak a társas éneklés jó ízeire. (Bizonyítja ezt az az igen sok levél is, amit 
Vass Lajos kapott a Páva-verseny idején a lelkes 10-14 éves gyerekektől.) Azt is 
tapasztalhattuk, hogy a hagyománytartóbb peremtájakon, és más, elzártabb dalos 
vidékeken (így a Tolna megyei és Kalocsa környéki Sárközben, a Palócföldön, 
Szatmár-Bereg, Abaúj , Somogy és Baranya falvaiban) sok gyermek még nagy-
szüleitől, idősebb rokonaitól is megismerhette, elsajátí thatta a hagyományos népi 
énekmódot. E gyerekek legjobbjai - hála zenei nevelésünk nagysikerű Kodály-
Ádám-féle módszerének - kellő irányítással arra is alkalmasak, hogy környezetük-
ben jó népi dalosokat, a vidékükre jellemző, kevésbé ismert, értékes népdalvarián-
sokat kutassanak fel, s hogy azokat - éppen a Nótafa-iskola révén - széles körben 
ismertté is tegyék. 

A népzene, a gyermekdal az óvodában - a zenei köznevelés nagyszabású kodályi 
koncepciójának e fontos színhelyén - lényegében már csatát nyert. Az utcán, villa-
moson hangicsáló kisgyerekek „ r e p e r t o á r b ó l " mindnyájan meggyőződhettünk er-
ről. Itt az ideje, hogy jól megszervezett és összpontosított „átkaroló had já ra to t " 
indítsunk az iskoláskorúak között is. Iskolában és iskolán kívül, - mert mégiscsak 

Séllei Marianna a nagyapjától tanult dalt kottázza 
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Soltész Rudolf édesanyjától gyűjt 

más az iskola, és más az ilyen Nótafa-iskola-féle, hobbynak számító szabad társulás. 
Az új műsor kialakítói értő módon és ötletesen építettek a célbavett korosztály 

életkori sajátságaira: társas keretet, aktivitási lehetőséget, vonzó feladatokat biz-
tosítottak a népdalbarát gyerekeknek. 

Az a kitűnő elgondolás, hogy a Nótafa-iskola eszmei klubjának „tagsági köny-
vét" népdalismerettel, rejtvényfejtéssel, népi hangszeren való játszani tudással, kot-
tázási tudománnyal lehet kiérdemelni, már eddig is igen gyümölcsözőnek mutatko-
zott, s a következőkben minden bizonnyal még szélesebb körben fogja mozgósítani 
a legfelkészültebb, legtalpraesettebb gyerekeket. Annál is inkább, mivel az Úttörő 
Szövetség is az ügy mellé állt, biztosítva a Pajtás-újság rendkívül értékes támoga-
tását. A lap ugyanis rendszeresen közli majd az adásokban megtanult dalokat, va-
lamint az ott feladott rejtvényeket. 

A Nótafa-iskola, azzal, hogy minden adásában egy-egy, „klubtagok" által fel-
kutatott , kevésbé ismert népdalt is megtanít, hatékony módon segít kielégíteni a 
Röpülj páva versenyen elementáris erővel jelentkezett dalolási kedvet. Az üde gyer-
mekhangon bemutatott , s a népi előadók magnetofonon is megörökített dalával is 
hitelesített népdalok tovább gazdagítják a Páva-verseny alkalmával szerencsésen 
felfrissített „nemzeti népdal-repertoárt" . 

Ügy érezzük, hogy ezzel az újszerű, egészséges kezdeményezéssel a népmozgalom 
utánpótlása jelentkezik. A Nótafa-iskola is igen hatékonyan hozzájárulhat ahhoz, 
hogy a Páva-verseny által felszított országos érdeklődés ne maradjon kampány-
jelenség, hanem állandósuljon és erősödjék. 

A Nótafa-is'kola éppen ezért különös figyelmet érdemel, mind a zeneoktatásban, 
mind az úttörőmozgalomban tevékenykedő pedagógusok részéről, s valamennyi, az 
iskolával is foglalkozó művelődési fórumon. S természetesen nagyon is megérdemli, 
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s minden bizonnyal a jövőben is élvezni fogja a Rádió vezetőségének szerető gon-
doskodását. 

Kívánatos lenne, hogy a Nótafa-iskola a jövőben rendszeresebben, s valamivel 
sűrűbben (két-három hetenkint) jelentkezzék, - különösen a vakációk idején. Rend-
kívül sajnálatos, hogy éppen a téli iskolai szünetben leginkább kínÁlkozó lehetőséget 
legutóbb kiaknázatlanul hagyta. A Nótafa-iskola megérdemelné azt is, hogy ön-
álló műsorszám rangot kapjon, mert így - a „Napra fo rgó" műsor kisebb jelentő-
ségű egyéb részei közé dugva - alig lehetett megtalálni a rádióújságban. 

Igen hasznos lenne továbbá, ha a Nótafa-iskola a jövőben igyekeznék maga köré 
tömöríteni az általános iskolából kikerülő f iatalabb tizenéves korosztály népdal-
kedvelőit is. (Talán úgy, hogy akik általános iskolás korukban bekapcsolódtak 
ebbe az eszmei klubba, maradhassanak továbbra is aktív tagjai.) 

Bízunk a Nótafa-iskola jövőjében. Meggyőződésünk, hogy - akár csak a Röpülj 
páva esetében, - itt is sok rejtett tartalék mozgósítható még. Gondolunk itt pl. a 
Rádió, szintén jó lélektani alapokra épített „Ha j , regö rej tem" vetélkedőjének 
résztvevőire, az I f jú Zenebarátokra, az úttörők „éneklő ra ja i ra" , a „nótafa-szak-
próbásokra", az általános iskolák zenei tagozatú osztályainak tanulóira, az ifjúsági 
honismereti szakkörök tagjaira. 

A Nótafa-iskola, a Bartúk-cy után, színes és maradandó hatású bekapcsolódás 
az idei év Kor/rt/j-ünnepségeibe. Vass Lajos rátermettsége, ügyszeretete és - hogy 
úgy mondjuk - „közérdekű" népszerűsége, együtt a népdalkedvelő tizenévesek 
legjobbjaival, hisszük, sokakat kalauzolhat még a népdal és a társas éneklés tiszta 
forrásaihoz. 

Morvay Péter 

A H O N I S M E R E T I H Í R A D Ó számait mozgalmunk aktív munkásai, barátai térítésmentesen 
kapják meg. A mozgalmunkat támogató megyei (fővárosi) intézmények feladata annak megszer-
vezése, hogy lapunk valóban mindazokhoz idejében eljusson, akiknek szükségük van segítségére. 

4 0 



Ú T M U T A T Ó 
„Röpülj Páva"-körök szervezéséhez 

és működéséhez 

írta és összeállította: 

B A K O N Y I B É L A - L A J O S Á R P Á D - P A T A K I S Á N D O R - U D V A R D I 
L A K O S E N D R E 

„Bebizonyosodott, hogy a tv által elindított ,,Röpülj Páva" vetélkedő mozgal-
mat teremtett a mai is élő, ma is igényelt népdal és népi művészet mellett. A moz-
galom irányítására, szervezettségére, összefogására van szükség. Azt szeretnénk, 
ha e mozgalom nem hirtelen fellángolást, kampányfeladatot jelentene népműve-
lőinknek, a művelődéspolitika irányításának, - hanem alapos, átgondolt munkát, 
mely széles alapokra támaszkodik., s eredményei évek múlva is gyarapodnak. Ezt 
kívánjuk, segíteni módszertani kiadványunkkal is. 

Kórusok. Országos Tanácsa 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezete" 



A viszonylag kis példányszámban, rotaprint sokszorosítással publikált Üt?7iu-
tató-t, melyet eredetileg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rónai Sándor Művelő-
dési Központ adott ki 1971-ben, Miskolcon, jelen különszámunkban, lényegében 
változatlan utánnyomásként, nagy példányszámba): újból megjelentetjük, hogy a 
megye példamutató ?nódszertani kezdeményezéseit, a népdal'mozgalom hasznára, 
ilyen 7?iódon széles körben ismertté tegyük. 

A szerzők: Bakonyi Béla karvezető, az abaújszántói „Röpül j páva"-kör vezetője, 
a K Ó T A Borsod megyei Szervezete ügyviteli vezetőségének tag ja ; Lajos Árpád 
népzenekutató, a miskolci He rmán O t t ó Múzeum tudományos főmunka tá r sa ; Pa-
taki Sándor, a mezőcsáti Járási Művelődési Központ igazgatója; Udvardi Lakos 
Endre, a Borsod-Abaúj -Zemplén megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztályá-
nak főelőadója (a k iadvány szerkesztője). 

Szerk. 



I. 

„A R Ö P Ü L J P Á V A - K Ö R " 

A fogalom tartalma nem egyértelmű. Alapja a TV által elindított szóló- és cso-
portos népdaléneklés. Talán ennyi is elég volna sokak szerint, s betölthetne hiva-
tását. 

Természetesen nagy öröm volna, ha szakszerű vezetéssel egy-egy községben ala-
kulnának ilyen éneklő csoportok, s a község lakosságát szórakoztatnák férfi és női 
szólóénekekkel tarkítva. 

Gondol junk azonban a tv elődöntőkre, s ma is műsoron levő adásokra, melyek 
az ország egy-egy táját mutat ják be. A műsor nemcsak dalt, népzenét sugároz, de 
bemutat ja a község vagy környéke táncait, egyéb haladó hagyományait is (mese-
mondás, régi szokások, lakodalmasok, hímzés, fafaragás, kovácsoltvas díszítő-
munka, helyi muzeális gyűjtőmunka stb.). 

Ezeket a tevékenységeket kell összefogni, munkájukat szakköri ??iunka formá-
jában segíteni, s beépiteni a közművelődés láncolatába. 

Egy élő, korszerű, sokrétű mozgalom alapjává válhat , a megye igen sok helysé-
gében csak összefogásra vár ez a tevékenység. 

Egy biztos: a „Röpülj páva"-körök újszerűségükkel máris nagy tömeget moz-
gatnak egy-egy járásban (miskolci, mezőcsáti, szerencsi). Dinamikus erővel kerül-
nek felszínre a válagotott népdalok, pódiumot, szervezett bemutatási alkalmat kö-
vetelnek, s remélhetőleg ez a forradalmasító, rendkívül pozitív jelleg hullámzik 
majd járásról-járásra, községről-községre. 

javaslat az elindulásra 

A dunántúli megyékben már egy évtizeddel ezelőtt igen sok községben kiala-
kultak a kislétszámú énekkarok („éneklő családok"). 

Ezek máig is megtartották eredeti formájukat , könnyen mozgathatók, s a dalt 
szerető falusiak nagyon kedvelt kisegyütteseivé váltak. Hasonlóan képzeljük el a 
„Páva körök" éneklő csoportjait is 12-es, vagy ennél nagyobb létszámmal. Ügy 
érezzük, a mozgalom 'kötelez, s mindenekelőtt a legfontosabb a cél, a szakmai meg-
alapozottság. Az alkalomszerű, „ tv-váró", önmagukat túlbecsülő körök tiszavirág 
életűek, s nem töltik be hivatásukat. 

A kör vezetője legyen igényes; népdalt énekeljenek, s ilyen vonatkozásbaji ne 
ismerjen megalkuvást, hiszen a népdal ,,tiszta forrása" kimeríthetetlen. 

Óva intünk mindenkit , a célt tartsa szem előtt elsősorban, nem az eszközöket. 
Ne akarjuk a népdal-szerető falusi embereket mindenáron „szakköri korlátok" 
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közé szorítani, ahol ez idegenül hat. (Igen sok művelődési otthon nem is rendelkezik 
az otthonossághoz, kényelemhez szükséges feltételekkel.) 

Elképzelhető kis éneklő csoportok dalolása más-más háznál, tv-nézéssel, szó-
rakozással egybekötve is. Ha ez a kezdeményezés tagságot vonz, a létszám gyara-
podik, s természetes óhajként áll elő egy nagyobb helyiségben való éneklés, s így 
később a klub, a terem vagy a művelődési otthon ad helyet a próbáknak, össze-
jöveteleknek, bemutatóknak. 

Kik legyenek a ,,Páva-kör" tagjai? 

Dal t szerető emberek, korra és nemre való tekintet nélkül. 
H a a tagság olyan igénnyel lép fel, hogy egy korosztályba tartozók tömörüljenek 

a , ,Páva-kör"-be, - ezt figyelembe kell venni. Sok helyen működik iskolai, KISZ-
korosztálybeli és idős csoport. Különösen az ifjúsági körök jelenthetnek nagy pe-
dagógiai értéket. Sajnos, a KISZ-korosztályú - különösen a dolgozó - fiatalok éle-
tük legfogékonyabb korszakában esnek ki többségükben a rendszeres zenei nevelés 
hatósugarából. 

Az ifjúság életkori sajátossága, a tánc, a szórakozás kedvelése mellett nagyon 
jól megfér a népdaligény; sőt az a tapasztalat, hogy valami belső indítók alapján, 
megfelelő környezetben szívesen éneklik fiataljaink a népdalt , vásárolják a népdal-
füzeteket. Erre az öntevékenységre, mint pozitív vonásra lehet építeni, és helytelen 
lenne a tánczenével szembenálló kampánynak feltüntetni a népdalmozgalmat. 

Egyébként a különböző korosztálybeli férfi és női csoportok szerepeléseit min-
denkinek alkalma volt megfigyelni a tv népdalverseny műsoraiban. 

Nagy tévedés volna, s félreértésre adhatna okot, ha csak a falusi paraszti lakos-
ságot akarnánk a páva-köri mozgalomba bevonni. A munkásmozgalmi folklór ha-
gyománya már bizonyított, s mi sem természetesebb, mint hogy a mező gazdasági és 
ipari munkáslakta településeken, 7mmkásszállásokon is kezdeményezzük a ,,Páva-
kör" megiditását. 

Ismervén munkásosztályunk népdal- és hagyomány-szeretetét, a gondolatot biz-
tosan tett fogja követni mind az üzemi vezetés, mind a kollektíva részéről. 

Akár falun a zárszámadás, akár üzemben a prémium- vagy jutalomosztás, de más 
benső ünnepség is - egész természetesen - dalolással végződik; milyen szép színfolt 
lenne, ha egy kis csoport szervezetten, gyűjtő munkával előkészítve , ,Páva-kör" jel-
legű műsort adna társai szórakoztatására. 

Hol találhatók meg a népdalok? 

Könyvesbolt jainkban is több népdalkiadvány található: 
A virágneves sorozat - elsősorban a moldvai csángó dalokat tartalmazó „Re-

zeda" (Domokos Pál Péter), az országosan átfogó igényű „Tiszán innen, Dunán 
tú l" (Bory-Rossa) - és a járdányi Pál által szerkesztett „Magyar népdalt ípusok". 
Az értékes táji anyagot tartalmazó, úttörő kiadvány: a „Bakonyi Daloskönyv" (Bé-
ke fi Antal). A Zeneműkiadó által kiadott „Röpülj Páva .1—11—III." füzet a tv elő-
döntők, valamint a döntő dalaiból közöl sokat, más, tv-ben elhangzott népdalokat 
zongorakísérettel ad közre a „Szép a Páva" c. kiadvány, s az újabb és legújabb, az 
egyes vidékek ,,Röpülj páva" mozgalmának szükségleteire is gondoló kiadványok: 
a Göcsejben gyűjtött „Cserta pa r t j án" (Vajda József), a „Daloló Rába-
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köz" és „Daloló Szigetköz" (Barsi Ernő), a Schneider Lajos gyűjtéséből összeállí-
tott „Mohácsi népdalok" (Várnay Ferenc), valamint a speciális tartalmú „111 Népi 
Táncdal" (Gönyey Sándor és Rajeczky Benjámin). 

Megyénk is rendelkezik sajat népdalkiadványokkal , ezek a nagyobb könyvtárak-
ban és zenei szakembereknél általában hozzáférhetők. („Borsodi népdalok", „Bor-
sodi játékok", „Borsodi balladajátékok és táncok", „Kékedi népdalok".) 

A megyei tanács vb művelődési osztálya támogatja, hogy még ez évben meg-
jelenjenek az abaújszántói Sivák-család eddig kiadatlan dalai, továbbá tervbe vette 
megyei gyűjtésű népdalaink kiadását. E kiadványok összeállításánál fontos és alap-
vető szempont, hogy az alakuló „Páva-körök" jól énekelhető, helyi ízt képviselő 
anyagot kapjanak kézhez. 

Községi, járási honismereti csoportjaink is dolgoznak újabb gyűjtemények össze-
állításán. Munkájuk legnagyobb értéke az, hogy egy-egy sajátos tájegység dalkin-
csét sűrítik. Ez a tevékenység alapozza meg megyénk népdalkincsének rendszeres 
feltárását. A mezőcsáti és ózdi járásnak már hatalmas népzeneanyaga gyűlt össze, 
kitűnő gyakorlattal rendelkező, szakavatott munkatársak vezetésével. 

A mozgalom egyik leglelkesítőbb jellemvonása, hogy azt a népdalkincset, amely 
szinte már a feledés, az ismeretlenség homályába merült, most feltárva, ismét vissza-
adhat juk a közösségnek; a már csak kevesek által ismert értékes alkotások százak 
és ezrek ajkán kelnek új életre. Ez a „Páva-kör"-ök igazi hivatása, legnagyobb 
értéke. 

A már kiadott, sokszorosításban is megjelent dalanyag felhasználása jelentős 
eredmény. D e emellett egyre nagyobb jelentősége van annak a gyűjtő, feltáró mun-
kának, aminek kerete épp a jól működő „Páva-kör" lehet. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye néprajzi arculata igen sokoldalú és sokszínű. Az 
a célunk, hogy a „Röpülj páva" mozgalomban, mely hovatovább megszokott egvütt-
dalolássá, szokássá válik, minden borsodi tájegység szólaltassa meg sajátos dalla-
mait, melyekben a helyi ízlés és a változatokat formáló erő kifogyhatatlan gazdag-
ságát ismerjük meg. 

így kapcsolódik a népdal éneklése, szeretete a népdalgyűjtő munkához. 
Természetesen a népdal akkor nyeri el méltó helyét, ha nemcsak a tudományos 

gyűjteményekbe kerül, hanem azt szerető, azt értő közösségekben kel életre. Népi 
hagyományaink továbbélésének jelenlegi legjobb eszköze szervezett formában a 
„Röpülj páva"-ikör. 

Törekedjünk a sokoldalúságra! 

Tudott dolog, hogy a változatosság egy műsort vonzóbbá tesz. Igyekezzünk a 
csoportos éneklések mellett népdalszólókat, népi hangszeres produkciókat beállí-
tani. Egyik napról a másikra előkerültek országszerte a citerák, furulyák, dudák és 
egyéb más népi hangszerek. Borsod is rendelkezik mindezekkel, állítsuk ezeket be, 
s gondoskodjunk arról is - ahol erre mód van - , hogy a vizuális igényt is kielégít-
sük egy-egy népi tánccal, lakodalmasok vagy népi szokások, népi játékok bemuta-
tóival. 

Ha a népdalkör létszáma annyira kiterebélyesedett, hogy a tagság igényt támaszt 
a többszólamúságra, adjunk erre is lehetőséget; természetesen az eredeti „Páva-kör" 
ne szüntesse meg előbbi jellegét. 

Mindenekelőtt szak,ember kezére kell bízni a kórusmunkát, aki szívesen résztvesz 
a Megyei Művelődési Központ által szervezett karvezetői tanfolyamokon. Az a cé-



lünk, hogy minden járásban kialakítsunk egy szakmai bázist, hogy a községek köz-
vetlen segítségben részesüljenek minden tekintetben. 

Amint a ,.Röpülj páva" kör átalakulhat énekkarrá, eredeti jellegé?iek megőrzése 
mellett, ugyanúgy a régi énekkarokból egy kisebb csoport ,,Páva-kör" jellegű, nép-
dalt éneklő kisegyüttessé formálódhat egy-egy alkalomra. Er re szép példát lát-
hatunk megyénkben (mezőkeresztesi „Röpülj Páva" énekkar, mely eljutott a leg-
magasabb fórumig a tv vetélkedőben). 

Minden esetben ügyelni kell arra, hogy indokolatlan elkülönülés, sértődöttség ne 
származzon ezekből. Mindig szem előtt kell tartani az együttes állásfoglalását, s 
gondoljunk az emberi érzékenységre. Egész természetesnek ta r t juk : ha a kórus ve-
zetője úgy látja, - egész kórusát állítsa be a „Röpülj páva" mozgalomba. 

Máris több helyen tapasztaltuk, hogy a népes népdalkörök, jó adottság és szak-
mai vezetés mellett átalakultak kórusokká, természetesen eredeti jellegük fenn-
tartásával. A kórus szakirodalom ad bőven lehetőséget olyan művek éneklésére, 
melyek népi hangvételűek (népdalfeldolgozások), könnyen énekelhetőek, és már 
többszólamúságukkal, jó értelembe vett megkomponáltságukkal az igényesebb kö-
rök előbbrelépésóhez muta t ják az utat. 

A zenekísérettel óvatosan bánjunk! Sokszor tapasztalható, hogy a maga nemes 
egyszerűségében megszólaló népdalt a (rossz értelemben vett) „cigányos" zene-
kíséret, oda nem illő hangvételével és akkordmeneteivel , stílusában csökkent ér-
tékűvé, vagy stílustalanná silányítja. (Főleg a régi stílusú népdalok esetében van 
probléma.) A zenekar legyen mértéktartó, és maximálisan alkalmazkodjék az ének-
hez. Nem feltétlenül szükséges mindenoldalhoz zenekíséret, sőt bizonyos dalok stí-
lusosabban érvényesítik zenei és költői szépségüket hangszerkíséret nélküli (Erről 
több „Röpülj páva"-elődöntő példája is meggyőzhetett minket.) 

Feltétlenül szükséges előadás előtt több összpróba a zenekarral! Vegyük igénybe 
a zenei szakember segítségét! A megfelelő zenekíséret nagyban hozzájárulhat a 
hangulatos színpadi produkció sikeréhez, de a meg nem felelő kísérlet sokat is ront-
hat. 

Program biztosítása 

Mind az énekkaroknál, mind a népdalkörnél a jó felkészülés után elsőrendő 
jelentőségű a szereplési lehetőség biztosítása. Ennek hiányában az elsorvadás ve-
szélye fenyeget. Üj színfoltot és új élményt jelent, ha fiatalokból vagy idősekből, 
férfiakból vagy nőkből álló, külsőleg szépen kiállított, tar talomban jól felkészített, 
esetleg zenekíséretes csoport népdalműsorával szerepel egy-egy alkalommal. 

Saját községében fel kell léptetni a népdalkört politikai, társadalmi ünnepsé-
geken, körzeti, járási bemutatókon. 

Követendő példát mutatot t erre a miskolci és mezőcsáti járás, nemcsak a szóló-
énekesek és csoportok beszervezésével, de az anyagi támogatás megteremtésében is. 

Külön felhívjuk a figyelmet a műsorok jó előkészítésére. 
Ennek főleg a , ,Páva-kör"-ök alakítását célzó népdalénekes-versenyeken van 

nagy jelentősége, hiszen itt a szereplő-gárda még rendkívül heterogén. A miskolci 
járás Berzéken megrendezett népdalvetélkedőjén még nem volt elő szelekció: min-
den benevezett versenyző közönség elé léphetett ; bebizonyosodott, hogy ez nem 
megfelelő. 

A mezőcsáti járási bemutató ebből a szempontból is mintaszerű volt: szinte maxi-
mális az az igényesség, a válogatás alapossága, ahogyan az előadást előkészítették. 
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A műsor összeállításához, a szereplők, az énekelt dalok kiválasztásához, továbbá 
az Á F É S Z által biztosított népi zenekar felkészítéséhez a járás, illetve a megye leg-
jobb szakembereit nyerték meg segítő partnerként. 

Tervünk szerint a járások legjobb „Páva j kör"-e i és szólóénekesei 1972 tavaszán 
megyei bemutatón vesznek részt, - felkészülésként az 1972 augusztusában Buda-
pesten megrendezésre kerülő országos bemutatóra. 

II. 

H O G Y A N G Y Ű J T S Ü K ÉS H A S Z N Á L J U K F E L 
A N É P D A L O K A T ? 

A népzene jelentőségének tudatosítását megelőző időkben nem volt könnyű 
a népdalgyűjtés. A spontán dalolgató nép nehezen nyilatkozott meg a többnyire 
idegen népzenegyűjtőknek. Ma más a helyzet. A megújhodó népdal hagyományőrzői 
tudják már, hogy zenei örökségük mindenfelé a szűkebb haza nevezetességeihez, 
szépségeihez tartozik, s szívesen közlik népdalkincsüket a gyűjtőkkel; sőt, van 
számos példa arra is, hogy a „Röpülj páva"-mozgalom érdekében, olykor-olykor 
szereplésük reményében, maguktól ajánlkoznak népdalközlők, legtöbbször a mű-
velődésügyi szerveknél, vagy személyesen vagy írásban, igen gyakran előre elké-
szített, összeírt népdalkezdő szövegekkel. Ezt a lelkesedést, ezt a beállítottságot, ezt 
a ráhangoltságot kell elsősorban értékelnünk és szélesítenünk, dalolni jól tudó em-
berek felfedezésével, s velük személyi kapcsolat létesítésével. Természetesen a helyi 
gyűjtőknek a legkönnyebb; azoknak, akik szívesen gyűjtögetik össze a községeikben 
még elő, vagy az öregek ajkán feleleveníthető népdalokat . Alig van már község, 
melyben magnó ne lenne; a technikai akadályok e téren könnyen leküzdhetők. 
Arra is van példa, hogy a lelkes népdalközlő elment a szomszéd községbe, magnó-
szalagra dalolni. Hogy a népdalgyűjtés minél könnyedéhben, minél kevesebb idő-
áldozattal történjék, néhány gyakorlati tanácsot sorolunk fel: 

1. Elsősorban keressünk fel kiemelkedő dalos egyéniségeket! Nem nehéz rájuk 
találni, hiszen az egész község ma is úgy tar t ja számon őket, mint nótafákat . Ezek 
a kiváló dalosok nemcsak sokat tudnak, de könnyen is hangolódnak; többnyire 
ismerik a „Röpülj Pává"- t , tudják miről van szó, szívesen támogat ják a mozgalmat, 
részt is vesznek benne. 

2. Törekedjünk azonban szerényebb daltehetségek megnyerésére is. Gyakran ép-
pen náluk található egészen ritka vagy eddig ismeretlen népdal. 

3. írassunk össze a közlésre vállalkozókkal minél több dalkezdő szövegsort! 
4. Tegyük élményszerűvé a gyűjtést! Lehetőleg egy kis társaság üljön le a magnó-

hoz. Tapasztalatból tudjuk, milyen jó szórakoztató eszköz a magnó, különösen a 
dalok vissza-visszajátszásakor. 

5. Először felvétel nélkül daloltassunk, hogy az adatközlő biztonságérzetét nö-
veljük. 

6. Egy-egy dalt játszunk vissza. N e mindet, mert az idővel gazdálkodni kell. 
7. Fejlesszük, helyesebben: fejlesztessük a saját ismeretanyagot! Állítsunk össze 

kérdőpontokat az adatközlőknek: mik voltak az öregek fiatalkori legjobb együtt-
dalolási alkalmai? (szabad idők, vasárnap délutánok, fonó, kukoricafosztó, dohány-
simító, tollfosztó, disznótor, bandázások, kalákák, közös summásmunkák, katona-
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élet, pásztorkodás, borozgatás, farsang, egyéb táncos-dalos szórakozások), ezekre 
emlékezve, tudnának-e még a saját kezűleg összeírtaknál több dalt? Ha igen, ezeket 
is írják össze, amikor az eszükbe jut. Ajánlatos tehát a dalgyüjtést meg-megismételni. 
Gyakran maga az adatközlő jelentkezik újonan összeírt dalokkal. 

8. Többféle változatban dalolták és dalolják a népdalokat. Erről a jelenségről 
ismerhető fel a népdal. Vegyük magnószalagra a lehető legtöbb változatot. Ugyan-
azt a dalszöveget vagy hasonlót többféle dallamváltozással vagy rokondallammal 
dalolgatják. Gyakran pedig egy dallamra dalolnak többféle szöveget. Ezek össze-
gyűjtésével egy-egy táj sajátos zene-ízlésére, variáló erejére ismerünk. 

9. Dal lamtöredékeket is vegyünk fel. Kíséreljük meg ezek kiegészítését felvétel 
előtt, több adatközlő, főként jó ismerősök, rokonok, szomszédok segítségével. A re-
konstrukcióhoz idő és türelem kell, de igen gyakran sikerül a közlőknek egymás 
kisegítése. 

10. A felvételt követőleg célszerű a dallamok kottával való lejegyzése a magnó-
szalagról. Persze, kot tatudás hiányában is megvan a siker: az anyagot a magnószala-
gok már őrzik, csak most már fel kell eleveníteni szélesebb körben. 

11. Lehetőleg kíméljük az eredeti felvétel magnószalagját. Lejegyzés vagy több-
szöri visszahallgatás céljára készítsünk másolatot. 

12. Minden szalag elején és minden helyszín vagy dátumváltozáskor mondja rá 
a gyűjtő a szalagra a községet (ahová az adatközlő való), a megyét és az időpontot! 
- Minden felvett dal végén pedig maga a daloló mondja be saját nevét (asszony- és 
leánynevét is), meg hogy hány éves. Érdekesebb, r i tkább dal esetén azt is vegyük 
szalagra, ami a dal életére, valamikori épeklési szokásaira vonatkozik (kitől, mikor, 
hol tanulták, hol, mikor volt szokásban a dal, tudják-e ma is a faluban stb.). 

Mi legyen egy-egy magnós gyűjtés után a tennivaló? 
A felvett népdalokat küldjék be a községek a járási művelődési központba, az 

eredeti magnószalagon, vagy lekottázott formában, hogy azokat ott fel lehessen 
használni. (Tájegységi kiadványok, helyi népdalfüzetek készítéséhez; illetve az il-
letéke? szakemberekhez való továbbítás céljára.) Közvetlenül a miskolci Hermán 
Ot tó Múzeumhoz is lehet fordulni, ahol az értékes anyagot a néprajzi gyűjtemény 
számára megvásárolják. 

III. 

J A V A S L A T 

a ,,Röpülj páva'-körök járási szintű előkészítésére, szervezésére 
és bemutatóik, találkozóik megrendezésére 

A május 22-én Mezőcsáton megrendezett járási vetélkedőt úgy értékelte Vass 
Lajos, a zsűri elnöke, mint koncepciójában országosan is példamutatóan egyedülálló 
kezdeményezést. Tula jdonképpen ennek a vetélkedőnek a módszerét és a leszűrt 
tapasztalatokat szeretnénk közreadni, hogy ezzel a megyei kezdeményezéshez és 
a helyi elképzelések megvalósításához segítséget adjunk. 
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i. Előkészítés 

A mezőcsáti közművelődési intézmények a járási tanács és pártbizottság irányí-
tása mellett 1970-ben helytörténeti füzetek kiadását kezdték el. A távolabbi cél az 
évenként kiadott legalább két füzet megjelentetésével az, hogy a járási dokumen-
tációs tár anyagához rendszeres gyűjtő és publikáló lehetőséget biztosítsunk, s 
ebből majd egy helyi és járási monográfiát állíthassunk össze. 

A szorosan vett hely- és munkástörténeti sor már a harmadik füzetnél az E L T E 
néprajzszakos hallgatóinak néprajzi anyagával színesedik. Tervünk a most össze-
gyűlt népdalok lejegyzése, rendezése és kritikai felülvizsgálata után ebből is egy 

" népdal-kiadványt megjelentetni. A népdalosok vetélkedője tehát már eleve elter-
vezett céllal épült be honismereti-helytörténeti munkánkba, mint az általános nép-
rajzi gyűjtés szerves része. 

Az előkészítést február i-én egy körlevéllel kezdtük el. Ebben pontosan meg-
fogalmaztuk mi a célunk, mihez kérünk segítséget, és körülbelül mikor szeretnénk 
a vetélkedő záróünnepségét megrendezni. 

A körlevelet kiküldtük minden községbe, a közművelődési intézmények vezetői-
nek, a községi tanácsoknak, iskoláknak és mindazoknak, akikről tudtuk, hogy segít-
ségünkre lehetnek. (Pl. előzetesen már gyűjtöttek.). 

A válaszok beérkeztével egyidőben felvettük a kapcsolatot Vass Lajossal és azok-
kal az országos hírű népdalénekesekkel, akiket meg akartunk hívni a bemutatóra. 
Hozzájuk igazodva május 22-re tűztük ki a záróest időpontját . 

Ekkor tájékoztat tuk a megyei tanács népművelési csoportjának illetékesét ter-
vünkről, és segítségét kértük, elsősorban a megye legjobb szakembereiből össze-
állítandó zsűri biztosítására, továbbá arra, hogy a vetélkedő idején összegyűjtött 
magnófelvételek alapján előzetes zsűrizéssel dönthessük el, kiket hívunk majd be 
a szólóénekesek közül a bemutatóra, szerepelni. 

Második körlevelünkben már közöltük a rendezvény időpontját és a követelmé-
nyeket a nevezést illetően. Elkészítettük a nevezési lapokat is, s azokat kiküldtük 
a kért példányszámban. Ekkorra mindenüt t kialakult már, hogy a vetélkedő szer-
vezését a községben ki végzi. 

2. Lebo?zyolítás 

A nagy munka tulajdonképpen most következett : egyenként meghallgatni és 
magnóra venni a jelentkezők éneklését, népdalait úgy, hogy ne csak a lejegyzésre 
legyen alkalmas a felvétel, 'hanem az énekes kvalitásai is mérhetők legyenek belőle. 
Szerencsére nem volt más lehetőség: magam ihallgattam végig és vettem fel 72 éne-
kes számait. így nemcsak a járás népdalanyagával, egy-egy község éneklési stílusá-
val, az emberekkel ismerkedhettem, hanem összehasonlítási alapom is volt az éne-
kesek elbírálásához. 

Az énekeseket a kijelölt helyre a községi szervező gyűjtötte össze meghallgatásra 
a megbeszélt időben. 

A járás 22 községe közül 15-iböl érkezett be nevezés. 
Az összegyűjtött anyagból a legjobbakét kiválogattam, átjátszottam külön sza-

lagra, és bevittem előzsürizésre a megyei tanácshoz. 20 énekes közül az eredetileg 
tervezett 8 - 1 0 helyett végül 12 lett, akit szereplésre felkértünk. A leválogatottakat 
külön nevreszóló értesítéssel hívtuk meg a bemutatón való szereplésre, egyúttal 
a zenekarral való ismerkedésként próbára. Ugyanekkor kiküldtük a nyomdai úton 
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készült meghívókat és plakátokat a községekbe. A főpróbán Lajos Árpád folklorista 
vett részt, és segített a kíséret kidolgozásában, a számok végleges kiválogatásában. 

Mindazoknak, akik nem kerültek be a szereplők közé, megköszöntük közre-
működésüket ; kértük a népdalgyűjtéshez további segítségüket, és meghívtuk őket a 
bemutatóra (meghívójuk egyúttal belépőjegy volt!). 

A szólisták közé - színesítésként - meghívtuk még az úttörő kulturális szemle 
járási bemutatóján aranyérmet nyert népdalénekes kislányt; egyúttal szereplési al-
kalmat, további működésükhöz, a szakemberekkel való találkozás és bírálat alap-
ján segítséget akar tunk adni iskolai és felnőtt énekkaroknak, kamarakórusoknak is. 
Ezekből 3 -3 vett részt a találkozón. 

A díszbemutató belépődíjas volt ; közönséget az egész járásban toboroztuk. Az 
érdeklődés fokozására és a jó értelembe vett szereplési vágy felkeltésére egyébként 
is látványos jó alkalom lehetett volna, de, hogy súlyt is adhassunk neki, „társadal-
masí tani" kellett. Eredeti leg is meg volt ugyan a tekintélye, hiszen védnökséget 
a mozgalom és rendezvény felett a járás"első számú vezetői: Mező István elvtárs, a 
járási pártbizottság első t i tkára és dr. Greiz László elvtárs, a járási hivatal elnöke 
vállaltak. Arra azonban, hogy kérésünkre a községi gazdasági szervek és intézmé-
nyek, is olyan anyagi és erkölcsi támogatást biztosítsanak, mint tették, nem számítot-
tunk. Ők vállalták ugyanis a díjak költségei mellett legtöbb helyen az érdeklődők, 
énekkarok, szereplők beszállítását, a bemutatóra közönség toborzását is. Jutalom-
jegyeket biztosítottak dolgozóik részére, s a vezetők nagy része személyesen is részt 
vett a rendezvényen, bemutatón. 

Eredeti leg versenyszerűen akartuk v?díszbemutatót a szólisták részére megren-
dezni. 72 jelentkező közül - úgy gondoltuk - eldöntheti a zsűri az 1 - 3 helyezést. 
A végén Vass Lajos tanácsára elálltunk ettől. Első alkalom volt, amikor ezek az 
emberek ilyen nagy közönség előtt szerepeltek, ha saját jukat énekelték is; aztán 
meg sok volt a csaknem egyforma értékű teljesítmény. így mindenkit bírált a zsűri 
(vagy inkább hasznos tanácsokat adott , mint bírálatot), mindnyájukat jutalmaztuk, 
öt énekest helyezési sorrend nélkül külön, kiemelten értékeltünk és díjaztunk. 

3. Továbbvitel 

A bemutatón kapott emléklap és ajándéktárgy egy szép és hasznos élmény em-
lékeztetőjeként mindenkinél megmarad. Elmélyíteni és szélesíteni a népdaléneklést, 
a népdallal való élést - ezt tekint jük további fe ladatunknak. Sok volt az olyan 
község a járásban, ahonnan énekes nem vett részt a versenyen. Más községekből 
kevesen látták a bemutatót . Most azt szeretnénk megoldani, hogy a járás minden 
községéhez és a községekben mindenkihez közel vigyük, amit elértünk, és ezzel le-
hetővé tegyük a folytatást. Megkezdtük a községi tanácsokkal, népművelőkkel a 
tárgyalást arról, hogy egy-egy körzeti fekvésű községben népdalestet rendezünk. 
Ezek a helyi bemutatók is belépődíjasok lesznek. Elsősorban a helyi erőkre épí-
tünk, de kiválasztjuk a járási bemutatón szerepelt zenekart, a konferansziét és az 
énekesek közül egy mikrobuszra valót. H a a bemutató körzetében esetleg énekkar 
működik, beszervezzük őket szereplésre, szállításuk megoldására fenntartó szervü-
ket kérjük fel. 

A helyszínen nemcsak a közös népdaléneklést akar juk megtartani, hanem ön-
ként jelentkező szólistát is felléptetünk. A terem hangosításáról gondoskodunk. A 
bevételből csupán a zenekart kell fizetni, tehát az erkölcsi haszon mellett növeljük 
a községi művelődési otthon bevételét. 
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Ilyen bemutatóra eddig Tiszatarján, Tiszapalkonya, Hejőkeresztúr és Gelej je-
lentette be igényét, ötödiknek Tiszadorogmát gondoltuk. Ernődön a Bükkaljai Ün-
nepi Heteken a gyermekcsoport lép fel. 

Ha sűríteni akarom a tapasztalatainkat, a következőket tartom fontosnak, meg-
» szívlelendőnek: 

a) Már az előkészítéskor pontos tervünk legyen arra, mit akarunk csinálni, kitől 
mit várunk, és hol kapcsolódik munkánk egészéhez az, amit tervezünk (általános 
néprajzi gyűjtés, éneklő csoportok kialakítása, művészeti munka fellendítése, ízlé-
fejlesztés). 

b) A szervezés elején keressük meg a községekben azokat az embereket, akik-
egy-egy helyen mozgatói, összefogói lehetnek a megmozdulásnak, és segítenek mun-
kánk összehangolásában. 

c) Ugyanez a szakértő vagy ugyanazok hallgassák végig a jelentkezőket, hogy 
összehasonlításra lehetőségük legyen. 

d) A jelentkezők közül előzsürizéssel válogassuk ki a szereplésre javasolandókat, 
s ezt ne helyi szakemberek végezzék. 

e) Az összegyűjtött anyagot szakértővel vizsgáltassuk meg bemutatásuk előtt, 
hogy műdal, értéktelen dallam ne kerüljön színpadra. 

f) Ha zenekart alkalmazunk, lehetőleg több próbát biztosítsunk arra, hogy az 
énekesekkel összeszokjanak, és a zenekart is szoktassuk, tanítsuk a kíséretre. 

g) Tegyük társadalmi üggyé a bemutatókat úgy is, hogy széleskörű szervezést 
végzünk, de úgy is, hogy a társadalmi és tömegszervezetek erkölcsi, a gazdálkodó 
szervek erkölcsi és anyagi támogatását is szerezzük meg hozzá. 

h) A bemutatónak lehetőleg minden szereplőjét díjazzuk emléktárggyal, és jutal-
mazzuk oklevéllel, de ne feledkezzünk meg azokról sem, akik nem jutottak cl 
idáig: legalább köszönőlevelet küldjünk nekik, esetleg tegyük lehetővé számukra a 
bemutató ingyenes megtekintését. 

i) A díszbemutatót tegyük élménytadó, bensőséges közösségi alkalommá, és ne 
rendezzük versenyszerűen. Helyezési sorrendet ne közöljünk, még ha kiemelten 
díjazunk is egyeseket. 

j) A zsűribe a megye legjobb szakembereit (pártatlan szakértőket) hívjunk meg. 
k) Gondoskodjunk arról, hogy amit addig végeztünk, ne rekedjen meg a járási 

bemutatóval; keressük a folytatás, elmélyítés helyi lehetőségét, megoldásait ; eset-
leg oldjuk meg az összegyűlt anyag publikálását. 

1) Az első siker után ne szaladjunk a rádióhoz, tv-hez: nem dilettáns sztárokat 
kell nevelnünk, nem az énekes utánpótlás biztosítása a célunk, hanem a népdal-
éneklés, s amit azzal adni tudunk. 

m) Még járási bemutatókat se rendezzünk sűrűn! A tartalmi munka lényeges, 
nem a látványosság! Legyen elegendő idő az előkészítésre és a „megemésztésre" 
egyaránt. 

A most közreadott anyag, mely a mezőcsáti járás mintaszerűen megrendezett 
népdalversenyének tapasztalatait summázza, az első lépéshez mutat példákat : a 
népdalkincs feltárásához. 

Imponáló, ahogyan a feltárt népdalanyag a nyilvánosság bekapcsolásával, mű-
soros előadás formájában, közkinccsé válik. Ez nagy értéke az eddigi munkának. 
Ugyanakkor látni kell, hogy a mezőcsáti járásban tulajdonképpen még nem a nép-
dalkör, hanem a népdaléneklések számbavétele, bemutatkozása történt meg. 

Az összegzésben is megfogalmazódott a kívánság, mint célkitűzés: az egyedi be-
mutató (bemutatók) után is állandósítsuk, rendszeresítsük a népdallal való fog-



lalkozást: formáljuk rendszeresen együtt éneklő, művelődő közösséggé a jelentkező 
népi tehetségeket! 

A mezőcsáti járás jó úton halad ahhoz, hogy célját elérje. A jelentés elkészítése 
óta már elkezdődtek a kisebb közösségi bemutatók; több helyen máris biztosítja 
a tsz, a helyi tanács a karvezetőnek, illetve a „Röpülj Páva"-kör vezetőjének hávi 
tiszteletdíját! 

A megindult mozgalom ezen az úton válhat rendszeressé, - ha a működéshez 
szükséges feltételek biztosításával, a személyi-tárgyi feltételek helyben való meg-
teremtésével - állandósult közösséget tudunk kialakítani. Ha művelődési intézmé-
nyeink munkájában, az egyéb szakkörök, klubok mellett helyet kapnak a „Rö-
pülj Páva"-körök is! 

A mezőcsáti járás tapasztalata azt mutat ja , hogy a népdaléneklés akkor válhat 
igazán mozgalommá, ha megvan az összefogó, irányító intézmény. Erre legalkal-
masabb a Járási Művelődési Központ. 

A járási szintű összefogásra más megyék más gyakorlatát is idézhetjük. Érte-
sülésünk szerint, Szabolcs-Szatmár megyében a legjobb énekesekből járási népdal-
köröket szerveznek, fizetik a résztvevők útiköltségét, a kör vezetőjét, s az így fel-
készített „központi kör" nevez be a Pest megyei vetélkedőre. 

Ez a megoldás előnyös lehet a „verseny" szempontjából, hiszen a járás legjobb 
erőit tömörít i ; indokolt lehet ott, ahol csa!k a kö-zpontban biztosítható megfelelő 
szakember. Azonban egészségesebbnek azt tar t juk, ha helyben sikerül népdaléneklő 
gárdákat kialakítani minél több helyen. Ne néhány „válogatot t" ügye legyen csu-
pán a népdal, - hanem minél szélesebb éneklő tömegeké. 
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D A L O L Ó TÁJAK, D A L O L Ó N É P 



NÉPDALRE JTVÉNY 

Balogh Tünde kiállításáról szóló beszámolónkat illusztráló egyik képről le-
olvasható, hogy melyik népdalunk ihlette a művészt a falikárpit megtervezésére. 
A másik képen bemutatott kárpit is népdal-témájú. Az avatottabb népdalismerők 
erről is megállapíthatják, hogy mit ábrázol. 

Örülnénk, ha olvasóink nemcsak „képrejtvényünk" megfejtését küldenék be, 
hanem az ábrázolt dal szövegéről is tudnának valami közérdeklődésre számot 
tartó ismeretanyagot közölni. 

Szerk. 



Két szép „Páva" dallam 

Az Ady és Kodály alkotásaiból országosan ismert „Röpülj p á v a " dal más-más 
szöveggel párosult két dallamtestvére áll előttünk. Az első még jellegzetes „dunán-
túli" terceiben, a második pedig táncos lüktetésű - de nem elsietett tempójú! -
ritmusában mutat új arcot a „ P á v a " dallam-családban. 

Az első dal szövege a rab-balladák hangján indul, majd beletorkollik a X V I -
XVII. század vérzivataros világába. Mintha Kecskeméti Vég Mihály, Psalmus 
Hungaricusból ismert magyar zsoltárának népi tömörítésű változatát vagy Vörös-
marty szózatának előszelét hallanánk. Nagy költői érték e dal, a zeneiről nem is 
szólva. 

(/V*piU> -J POJAJ) (nj^ jzyu^-/ síkú.'Zci/a ^ f ^ J 

?oaIO*UO (t^cüjvCLt^ ) J = H- ^2-78 

p J U j 
• r ^ j ) 

2. Sokat gondolkoztam 
Még annakelőtte, 
Felségődnél dolgunk 

sorsunk 
El vagyon rendelve. 

Ao-^CU^JÍT. 

3. Sokat gondolkoztam 
A régi atyákról, 
E világon való 
Sok bujdosásinkról. 

Pátró község már az 1930-as években igen jelentős gyűjtőhely volt: Seemayer 
Vilmos, a Néprajzi Múzeum sokoldalú, kiváló kutatója sajátos zene- és szokásha-
gyományra bukkant itt. Harminc évvel később, Kodály biztatására vizsgálni kezd-
tem a népzene időbeli változását, olyan helyeken, ahol évtizedekkel korábbról érté-
kes anyag gyűlt össze, és így volt összehasonlítási alap. így került elő a „Fújnak a 
fellegek" kezdetű ének özv. Bebők Mihályné (81 éves) és leánya, Szakáll József né 
(62 éves) ajkáról. Szakállné 1964-ben Budapesten is elénekelte a Nemzetközi Nép-
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zenei Tanács ( IFMC) konferenciáján; 1969-ben pedig ún. , ,stúdió-minőségű", rep-
rezentatív magnetofonfelvétel készült róla (a gyarlóbban hangzó régebbi felvétel 
helyett); ez hangzott el a Magyar Rádió „Dunántú l i falvak dalaiból" c. műsorá-
ban, 1970-ben és 71-ben. 

A második dalban derűsebb téma: tánc és szerelem szerepel. Ám a tempó és 
kifejezésmód sokkal mérsékeltebb, „szemérmesebb", mint a későbbi idő tánc- és 
szerelmi dal-stílusa. Lajtha két férfitől gyűjtötte a dalt, kik egy kissé laza ritmus-
ban, botladozva énekelték fonográfba. 1964-ben Zákonyi Lászlóné bogádi pedagó-
gus, a helybeli hagyományok lelkes gyűjtője, az ottani mintaszerű iskolai falumú-
zeum létesítője, magnetofonra vette a hatvan év körüli asszonyok dalait is. Ezek 
közt hangzott el újra a „Láttál-e va laha" . Itt-ott más szavakkal, más megfogalma-
zásban szólalt meg, de a dallam teljesen ugyanaz volt. A dal tehát ma is él, dalla-
mában a Pávával és többi társával együtt ezerötszáz éves zenei hagyományt őriz és 
fejleszt, r i tmusában és szövegében pedig a kifogyhatatlan megújulást példázza. -
Amikor a T v Röpülj Pává-jába egy kaposvári versenyző dunántúli dalokat kért té-
lem, Somogy és Tolna megyei dalok mellett ezt is felír tam, ihogy teljesebben zen-
düljön fel a régi magyar népzene, a dunántúl i hagyomány hangja. (A kép teljessé-
géhez tartozik, hogy Lajtha gyűjtése a kezdőhang megváltoztatásával megjelent 
nyomtatásban is, a „111 népi táncdal"-ban, onnan vette át operájába, a „Pomádé 
király . . ."-ba Ránki György. 
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i. Mikor az virágzik, 
Annak szaga érzik. 
Kedves szeretőmnek 

galambomnak 
Csak a híre hallik. 

3. Elmehetsz ezután 
Föl-alá az utcán, 
Azt senki se mondja, 
Senki se mondja már, 
Gyer 
jöjj 

be, 
édes rózsám, 
aranyoskám. 

Mindkét dal, valamennyi változatával sajtó alatt áll a Magyar Népzene Tára 
soron következő, VI. kötetében, 416-417. , illetve 410-4x1. számon. 

Olsvai Imre 
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A „Nótafa-iskola" dalaiból 
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2. Nem mincl leáiiy, aki magát tartja, 
Csak a rövid szoknya feszül rajta. 
Nem tudja a tésztát elsikálni, 
Meg tudja a legény szivét csalni. 

Énekel te : Tomkó János, 71 éves 
Abaújszántó (B-A-Z. m.) 

Gyűj töt te : Séllei Marianna VIII . o. tan. 
1971. X. 9. 

Megjegyzés: 

E dallam első és negyedik sorának ,,h" 
hangja helyett számos községben ,,b"-t énekel-
nek; megtanulására inkább az utóbbit ajánljuk. 

(Szerk.) 
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z. Minek citeráznak nékem a kocsmába, 
Ha az én szeretőin nincsen a mulatságba. 
Mert ha ő ott leiíne, jobb kedvem is lenne, 
De mivel hogy nincsen, ver)e meg az Isten. 

Énekel te : Soltész Rudol fné 
bérelszámoló, 37 éves 

Gyűj tö t te : Soltész Rudolf VIII . 0. tan. 
Abaújszántó 
(Borsod-Abaúj-Zemplén m.) 1971. 
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Énekel te : Nagy Dezsőné, 43 éves 
Csengersima (Szabolcs-Szatmár m.) 

Gyűj tö t te : Nagy Ibolya, VIII . o. tan. 
1971. 
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2. Csendbiztos úr, adjon Isten jó napot! 
Adjon Isten, ]ancsi fiam! Mi bajod? 
Csendbiztos úr, szivem nyomja a bánat, 
Egy szép jányért megöltem a komámat. 

3. Jancsi fiam, ezt nem jól cselekedted. 
Egy kisjányért a komáda megölted. 
Cse?zdbiztos úr, régen volt ellenségem. 
Ez a kislány sosem lesz felesége7n. 

4. Túl a Tiszáit most faragják azt a fát, 
A77ielyiken Barna Jancsit akasztják. 
Fújja a szél fekete göndör baját, 
Más öleli, csókolja a babáját. 

Énekel te : Krizbár Bálintné, 59 éves 
Mezőtúr (Szolnok m.) 

Gyűj tö t te : Takács Mária VIII . o. tan. 
1971. 
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M O R V A Y P É T E R 

A szegény ember dala 
- Egy „osztályharcos" népdal pályafutása -

Negyven évvel ezelőtt, 1931. december 17-én az ügyészség elkoboztatta a le-
gálisan megjelenő, de az illegális kommunista párt által létrehozott „F ron t " c. 
időszaki lap frissen megjelent számát, s osztály elleni izgatás címén eljárást indított 
ellene. 

A lap (amelyben - jórészt álnéven - József Attila, Illyés Gyula, Nagy Lajos és 
Kodolányi János is írt) a vádat főképpen egy Szatmár megyei népdal közlésével 
„érdemelte ki". 

A lap 3250 példányából - ahogy Vida Sándor írja a Népszabadság 1971. de-
cember 19-i számában megjelent emlékező cikkében - egyetlen példány maradt 
fenn. Ezt a Munkásmozgalmi Múzeumban őrzik. Innen másolta ki kérésemre az 
inkriminált dalt Nagy Dezső, a múzeum tudományos munkatársa, hogy a Honis-
mereti Híradó olvasói is megismerkedhessenek vele. 

NYOMORÚSÁG AZ ÉLETEM 

Nyomorúság az életem, 
A sok adót én fizetem; 

Én csinálom meg a gátot, 
Mégis én fizetek vámot; 
A nagy adó terhe alatt, 
Házgerendám majd leszakad. 

Nincs, ki könnyítse sorsomat, 
Van, ki Jiövelje bajomat. 

Én állítom a katonát, 
én fizetem annak zsoldját; 
És hogy az urat őrizze, 
Nálam kovártélyózzák be. 

Hatalom/?ial jön a bíró, 
Nem nézi, hogy hány a síró; 
Kocsira rakja gúnyámat, 
Utolsó véka búzámat. 

Sok csak a lábát lógatja, 
Mégis zsíros a falatja; 
Ha szememből nem foly könnyem, 
Sótalan eszem kenyerem. 

Szatmár megyei népdal 



Habent sua fata libelli: a könyveknek is megvan a maguk sorsa, - tart ja a régi 
mondás. Ügy látszik, a daloknak is. Ennek a dalnak, pontosabban e dal változa-
tainak a sorsa rendkívül érdekes és tanulságos, mind tudományos, mind pedig tár-
sadalomtörténeti , politikai szempontból. 

A hozzá fűződő izgalmas tudományos probléma az ún. folklorizáció (népivé vá-
lás) kérdéskörébe tartozik. Politikai vonatkozása pedig az, hogy e dalnak, ille-
tőleg változatainak sorsa többszörösen is összekapcsolódik a politikai élettel, az 
agrárszocialista harcokkal. 

A dal első változatait sokáig csak a nagy szegedi folklorista, Kálmájiy Lajos 
népköltészeti gyűjtéséből ismertük. „Koszorúk az Alföld vad virágaiból" c. Aradon, 
1877-78-ban megjelent munkája II. kötetében két variánsa is megtalálható (135-
136. lap). Az egyiket a Csanád (ma Csongrád) megyei Apácán örökítette meg a 
gyűjtő. Ez kilenc versszakból áll, tehát teljesebb, mint amit fentebb közöltünk. A 
másikat Szegeden jegyezte fel Kálmány. Ennek négy, a mi dalunkkal rokon té-
májú versszaka közül csak az utolsó azonos a miénkkel. 

A Kálmány által közölt dal szövegéről a szakember tüzetesebb vizsgálat nél-
kül is megállapíthatta, hogy - ahogy mondani szoktuk - félnépi eredetű. Sejt-
hetőleg - így gondoltuk kezdetben - valamely, a néppel együttérző diák vagy 
kántor alkotása. A jobbágysors keserveit panaszolja el, tehát a reformkorban ke-
letkezhetett, s művészi kifejezője a korszak politikai harcainak. Éppen politikai 
tartalom tette alkalmassá arra, hogy népdallá legyen, s széles körben elterjedjen. 

A kutatók (Pándi Pál irodalomtörténész, majd Péter László, Katona Imre, Dégb 
Linda és Nagy Dezső, a munkásfolklórjkérdéseivel is foglalkozó etnográfusok) ki-
derítették, hogy a dal „politikai pá lyafutása" később is folytatódott , s mindig kap-
csolatban volt a válságos idők agrárszocialista törekvéseivel. 

Először (azaz helyesebben másodszor, - hiszen, mint mondottuk, a dal már ke-
letkezése idején is politikai tar talmat hordozott) akkor, amikor Táncsics Mihályt 
1869-ben meghívták Orosháza képviselőjelöltjének. Ebből az alkalomból ugyanis 
Kertész György, Táncsics barát ja , az orosházi 48-as párt elnöke összegyűjtötte, 
s egy kis, 16 lap terjedelmű füzetben kiadta a választási harcok során keletkezett 
kortesdalokat. Köztük a minket érdeklő lázongó verset is. A dalnak ebben a kis 
„népköltészeti gyűjtemény"-ben - ahogy ma mondanánk - , ,ádatközlő"-i is meg 
vannak jelölve; mégpedig érdekes módon olyan fogalmazásban, amely elárulja en-
nek a ,,gyűjtés"-nek politikai céljait is: 

,,A Szent-Tornyai csekély birtokú szegény ember éktől, tisztelettel Táncsics 
Mihály úrhoz". 

Dalunk politikai pályafutása azonban ezzel még nem ért véget. Katona Imre 
kutatta ki, hogy 1891-ben az orosházi szegényparasztok panaszos levelet írtak a 
Népszavának, s ebben „ahogy a nóta mond ja" megjelöléssel, prózaszerűen, foly-
tatólagosan írva idézik a szóbanforgó dalnak, érzésük szerint helyzetüket pontosan 
kifejező sorait. A levelet a Népszava 1891. április 10-i számában közölte. 

Ebből is láthatjuk, hogy dalunk már korábban is népdallá lett; de ennek más bi-
zonyítéka is van: egy Pásztor Ferenc nevű gyűjtő már 1862-ben beküldte a dalt a 
Magyar Tudományos Akadémiának, s ott, a kézirattárban ma is megvan. 

Egy másik változatával Várkonyi Istvánnak, a ceglédi születésű földműves po-
litikusnak, „Földmívelő" c. harcos lapjában találkozunk 1897-ben. (A július 23-i, 
30. sz. közli. Nagy Dezső kutat ta fel.) „A szegény ember da la" cím alatt közölt öt 
versszak közül az egyik fentebb bemutatott dalunkból való. 
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A dal továbbhagyományozódik a mi századunkban is. Minden bizonnyal forra-
dalmi tartalma tartotta életben a csekély birtokú szegényemberek között. Ezt lát-
szik bizonyítani az is, hogy a parasztság életének válságos időszakaiban több vidé-
ken ismételten feljegyzik a gyűjtők. így a lelkes nagyszalontai gimnazisták (a neves 
néprajzi kutató, Szendrey Zsigmond tanítványai) is, pompás Nagyszalontai Gyűjtés-
ükben. (A Magyar Népköltési Gyűjtemény XIV. kötete ez; csak 1924-ben jelent 
ugyan meg, de a gyűjtés még 1914-ben történt.) 

A 30-as évek gazdasági válsága idején, amikor parasztságunk újból joggal pa-
naszolhatta, hogy „Nyomorúság az életem", két helyen is följegyezték a dal válto-
zatait. Az egyik „gyűjtés" ismét olyan jellegű, mint a Táncsics-féle. Ez jelent meg 
a „Fron t" említett elkobzott számában, 1931-ben. (Talán még sikerül egyszer ki-
deríteni, hogy ki lehetett a „gyűj tő" a „Fron t " munkatársai közül.) A másik vál-
tozat a szegedi „Tunyogi Csapó János" Reálgimnázium 1935-36. évi értesítőjének 
függelékében látott napvilágot, „Szegedi népköltemények" címmel. Gyűjtöt te , Gaál 
Dezső bizonyára az iskola egyik tanára lehetett. „Osztályharcos" dalunknak ez a 
hét versszakos változata a Magyar Népbal ladák c. gyűjteményes munkában ol-
vasható. (Ortutay Gyula-Katona Imre szerk. Bp. 1970. II. 620. lap.) 

A dalnak időközben (1952) sikerült megtalálni a szerzőjét is. A népköltészeti 
kutatás csak 1952-ben figyelt fel erre, noha a verset a szerzője már 1857-ben meg-
jelentette. Kiderült , hogy Losonczy László, Arany János egykori nagykőrösi tanár-
társa írta, a szabadságharcot közvetlenül megelőző, forradalmi eszméket érlelő 
esztendőkben, valószínűleg a 40-es évek elején. (Vö. Kálmány Lajos: Történeti 
énekek és katonadalok. Sajtó alá rendezte Dégb Linda, Bp. 1952. 271. lap.) 

A dal tehát, ahogy sejthető volt, valóban félnépi, műköltői származásúnak bizo-
nyult. Ügy érezzük azonban, hogy a tanult szerző alighanem ismert és felhasznált 
benne régebbi népi elemeket is, az egykori jobbágyok „porciós ének"-einck töredé-
keit. Ezek szerint a sajátos sorsú dal életben tartója nemcsak a forradalmi tartalom 
volt, hanem a népi hangvétel, a népi forma is. (Ezt más folklorizálódott népkölté-
szeti alkotások esetében is tapasztalhattuk.) 

Nem véletlen, hogy „A szegény ember dalá"-nak egyik változata bekerült egy 
1919-ben kiadott antológiába is („Szemelvények a magyar forradalmi és szociális 
költészetből"), valamint az sem, hogy Móricz Zsigmond, az általa meghirdetett 
„ne politizálj, építkezz" jelszót harcosan cáfoló, Magvető c. gyűjteményének 1942-es, 
második kiadásába (206-207. szintén felvette dalunk egy 12 versszakos válto-
zatát. 

A „Szegény ember dalá"- t eleinte, sajnos, csak dallam nélkül publikálták. Az 
ujabb gyűjtők azonban többször feljegyezték dallamát is. Ezegeden 1935-ben és 
1950-ben, s Nógrádban az 1950-es évek elején. Az utóbbi változat még ma is él. 
A Röpülj páva-versenyben ugyanaz a népi énekes, Petróczy Andrásné mutatta be 
Karancskesziből, akitől a zenefolklorista Manga János már korábban felvette. 

Az ismeretlen népi alkotók által több népdalelemből harmonikus költői egy-
ségbe ötvözött 6 versszak több sora megegyezik „A szegény ember dalá"-éval. Ez 
a megkapó szövegű változat (kezdősora: Ősz az idő, ködös nagyon . . . , Vass La-
jos stílusos zongorakíséretével a „Szép a páva" c. kiadványban olvasható) meg-
érdemli, hogy széles körben ismertté legyen. Két befejező versszakát idézzük: 

Keservesen sír a gazda, 
Felesége vigasztalja: 
Ne sírj, ne ríj), édes párom, 
Majd jó lesz a másvilágon. 

Nem megyek a másvilágra, 
Kimegyek Amerikába. 
Onnan írok egy levelet, 
Magyarország, Isten veled! 
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Dalunk eddig ismert változatai főként délmagyarországiak, de mint láthattuk, 
följegyezték a Kiskunságban, Biharban, Szatmárban és Nógrádban, de - kéziratos 
gyűjtések tanúsága szerint - Győr környékén (1886), Zalában (1891), sőt a Szé-
kelyföldön, Udvarhely megyében (1902) is. Bizonyára az ország más vidékein is el 
lehetett terjedve. Tanulságos lenne tudni, érdemes lenne nyomozni, hogy hol is-
merik még az országban. 

Ajánl juk ezért a honismeret munkásainak, próbálják meg felkutatni a még élő 
változatokat, s küldjék be lapunknak. Szívesen közreadjuk a Honismereti Híradó-
ban. A közelgő Dózsa- és Petőfi-tvforduló esztendejében egyébként is időszerű 
gyűjtőfeladat lenne a parasztságunk körében élő egyéb forradalmi tartalmú dalok 
felkutatása is. 

Sok szerencsét a kutatáshoz! 
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JÁMBORNÉ BALOG T Ü N D E 

batik-kárpitjainak 

kiállítása 

Kiskunfélegyházán 

1971 októberében rendezték meg Kiskunfélegyházán, a Móra Ferenc Művelődési 
Központban a makói Balog Tünde balladai és népdal-témájú batikjainak kiállí-
tását. Népünk csodálatos szellemi hagyatékának művészi újjáteremtésére vállal-
kozott Jámborné Balog Tünde, amikor a viasszal való textilfestés ősi, keletázsiai 
technikájával megelevenítette népballadáink és népdalaink legszebb, legmegkapóbb 
jeleneteit. Tehát már maga a vállalkozás is figyelemre méltó, hiszen népünk leg-
régibb szellemi emlékeit idézi fel a több ezeréves jávai textilfestés módszereivel. 

Balog Tünde művészi alkotásaival minden tekintetben újat teremtett . A nép-
balladák illusztrálását, képszerű megelevenítését már meglehetősen régóta úgy-
szólván kizárólagosan a fametszetekkel igyekeztek elérni. Azok stílusa ugyan jól 
illeszkedett a balladák gyakran szögletes, kontrasztos, művészien elnagyolt for-
májához. Ezt az immár hagyományossá váló kapcsolatot törték át, de mondhat juk 
azt is, hogy ezt az egyoldalúságot oldották föl Balog Tünde batikjai, amelyek ko-
mor, nemegyszer rideg színeikkel, megrázó alakjaikkal és tökéletes átélésről tanús-
kodó kompozíciójukkal éppolyan nagyszerűen kifejezik a valóságot a misztikummal 
oly csodálatosan összefogó balladai hangulatot, mint maga a szó; vagy pedig -
sohasem tudok szabadulni ettől a párhuzamtól - a Kolozsváron élő nagyszerű 
művész, Szervátius Jenő fába vésett ballada-költeményei. 

D e újat ad Balog Tünde a batikolás technikájában is. Ez ugyanis kelet-ázsiai 
őshazájában, de Európában való elterjedése után is elsősorban, sőt mondhat juk 
kizárólag díszítő funkciójú, iparműmészeti tevékenység volt, s a földön guggolva-
ülve dolgozó jávai asszonyok is ebben a műfajban alkották csodálatos szépségű, 
keleti hangulatú batikjaikat. A batik-technikájú viaszos textilfestésből azonban Ba-
log Tünde teremtett képzőművészetet, mégpedig elsősorban azzal, hogy meg-
sejtette, felismerte és kidolgozta a kétféle, ősi és népi eredetű művészet egységbe 
hozását. 
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A kiállított műalkotások szemlélői egyszerre érezhették át azt az évezredek 
óta halmozódó szellemi teremtő erőt, amely ezeket a népballadákat és népdalokat 
létrehozta, és azt a nagyszerű művészi teljesítményt, amellyel Balog Tünde meg-
elevenítette, képbe foglalta őket. Valóban őszinte örömünkre szolgálhatott, hogy 
útkereső művészekkel fölösen ellátott korunkban olyan kiállítást láthattunk, amely-
nek alkotója már régen megtalálta az igazi, a népből és a nemzetből fakadó mű-
vészet helyes útját . 

Halász Péter 

A „Röpülj-Páva" körök 

I. Országos Bemutatója 

A Magyar Televízió, a Kórusok Országos Tanácsa és a Pest megyei Tanács Mű-
velődésügyi Osztálya képviselői 1972. január 12-én tartott megbeszélésükön ki-
dolgozták az Országos Bemutató előkészítésének ütemtervét. 

Az ünnepi bemutatóra, amelyet a tv is közvetít majd , 1972. augusztus 19-én és 
20-án kerül sor Budapesten, a Pest megyei Tanács székházának díszudvarán. 

A bemutatóra az ország 17 megyéjéből és 2 városából 1971. december 31-ig 56 
páva-kör jelentkezett. További nevezéseket csak akkor fogad el a rendezőség, ha 
valamelyik páva-kör részvételét a kiküldő megye még indokoltnak tart ja . 

A nevezések alakulása érdekes képet ad az egyes megyék páva-köri helyzetéről, 
- bár ez minden valószínűség szerint nem tükrözi eléggé a valóságos viszonyokat. 

Az ,,élboly"-ba (5 páva-körön felüli képviselettel) 4 megye tartozik: Pest megye 
(14), Somogy (8), Csongrád (6), Nógrád (5 együttessel). 

A derékhadat (2-3 benevezett együttessel) 5 megye páva-körei képviselik. Ezek: 
Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar é*s Heves (3-3) , Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-
Szatmár (2-2 együttessel). 

1 - 1 páva-körrel vesz részt a bemutatón 8 megye: Baranya (pécsi együttessel), 
Békés, Fejér, Komárom, Szolnok, Tolna, Veszprém és Zala. 

Nem küldött képviselőt Győr-Sopron (itt alighanem csak valamilyen „technikai 
h iba" lehet) és Vas. 

Érdekes színfoltként jelentkezik a bemutatón 2 város 1 - 1 páva-köre: Pécsről a 
Ferihegyi Általános Iskola, és Budapestről a Vasutas Szakszervezet VIII . kerületi 
Törekvés Művelődési Házának páva-köre. Az Országos Bemutatón nemzetiségi 
páva-körök is részt vesznek. 

A benevezett együttesek közül a három rendező szerv által kiküldött , lényegé-
ben állandó összetételű szakértőkből álló bíráló bizottság válogatja ki az Országos 
Bemutató résztvevőit. A válogatás munkájából jelentős részt vállalt a K Ó T A 
Paraszténekkari Bizottsága. 

A bemutatón részt vevő együttesek költségeit a kiküldő szervek biztosítják. 
Tanulságos lenne közelebbről vizsgálat alá venni a benevezett csoportok jel-

legét, összetételét és területi elhelyezkedését. Ezt az áttekintést a Honismereti 
Hí radó egyik későbbi számában szeretnénk elvégezni.1 

(Szerk.) 
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Daloló palócok 

A,, jó palócok" körében nem lohadt le a népdal iránti lelkesedés az 1970-ben 
megrendezett nagy sikerű V. Palóc Nap óta. Az egri járásban idén is nagy érdek-
lődés nellett zajlik a már hagyományosnak mondható népdal-fesztivál. A járás 
csakncn valamennyi palóc községének dalosai beneveztek, s közülük 25 együttes 
jutott t\] a körzeti bemutatókon (Recsken, Pétervásáron és Egerben), - amelynek 
több miit 1000 dalos résztvevője volt! A műsorban elhangzott dalokat - a mező-
csátiak pddáját követve - itt is magnószalagon rögzítették, s szakártők ítélete alá 
bo csátottá'.. így remélhető, hogy a február 20-i díszbemutatóig, amelyre az egri 
Gárdonyi téza Színházban kerül sor, még sikerül több, kevésbé ismert, értékes 
dallal gazdagítani az együttesek repertoárját . 

Reméljük hogy a vetélkedő legjobb együtteseivel találkozunk majd a Röpülj 
páva-körök hdapest i I. Országos Bemutatóján is; s méginkább, hogy a járási nép-
dah versenyre ly lelkesen készülődő együttesek állandósult páva-körökként tevé-
kenykednek toább. 

B. 1. 

1. Annál is inkább, mivel időki , e n ( c jkkünk kiszedése után) jelentősen megnövekedett a 
nevezések száma. (Győr-Sopron megyéq p ) 1 7 Szolnok megyéből pedig 24 pávakör nevezett be. 

2. Időközben várakozáson felüli sik„e] i e z a j l o t t a fesztivál díszbemutatója (A rádió Népzenei 
Magazin rovata nemrégiben ízelítőt adc belőle.) A példamutató kezdeményezés bővebb ismerte-
tésére visszatérünk. 
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Megalakult az érdi Művelődési Ház 

„Röpülj Páva-köre" 

Bizonyára kevesen t u d j á k , hogy a főváros tövében, a 3 0 0 0 0 köüli lakosú 
É r d e n , az ország talán legnagyobb fa lu jában több, mint száz bukovina i s z éke ly csa-
lád él, mintegy ezres lé lekszámmal. Abbó l a népcsoportból valók >k, akik oly 
hosszú és keserves bujdosás u tán , 1941-ben végre o t thonra ta lá l tak Tolna megye 
fa lva iban . Menekü lve jöttek, s nem hoztak magukka l egyebet, mflt munkához 
szokott szívós önmaguka t , és azt a csodálatos népi kul túrá t , ami ' többszáz esz-
tendőn keresztül őriztek bukovinai számkivete t tségükben. Bizom ezt is nagyon 
kevesen t u d j á k róluk. 

A munkalehetőség után húzódva , sokan felköl töztek közülük Trdre; a legtöbb-
jük Budapes ten dolgozik, de még ma is őrzik az elődeiktől rá ju ' hagyott szellemi 
örökséget. Hogyan is lehetne ezeket a kincseket jobban megőriz'i, mint úgy, hogy 
közös éneklési a lka lmat te remtve , megismertessék és á t a d j á k dal ika t másoknak is. 

E gondola t jegyében 1971. december elején megalak í to t tuk egy éneklő cso-
portot , az érdi Művelődés i Ház Röpül j páva-köré t . Jelenleg «bb mint húszan jö-
vünk össze, s készülünk szorgalmasan a vasá rnap dé lu tánonké t rendszeresen meg-
tar to t t köri összejöveteleken. A tagok zömükben f iatalok. M í megtanu l tunk több 
bukovinai székely, és néhány moldva i csángó dalt . A daloka részben idősebb tag-
társainktól tanul juk , főként azonban Tolnában m a r a d t r o k o n i k t ó l gyűj t jük magnó-
szalaggal. E z azért fontos, mert az eredeti éneklési stílus miden árnyala tá t szeret-
nénk megtanulni és visszaadni . Azt is elképzel tük, hogy h ma jd arra kerül a sor, 
valódi székely népviseletben lépünk a közönség elé. S? r e plésünkkel elsősorban 
községünk művelődési életét, ünnepi műsorai t szeretné^ vál tozatosabbá, színe-
sebbé tenni . 

Szentes ]ánosné 
a kör vezetője 



I 

I 

FÜGGELÉK 





Népdalfeldolgozások 

- Ajánló jegyzék a többszólamúság kezdetén álló éneklő csoportok részére -

A jegyzék gyorsan tanulható, nagyon könnyűnek ítélt és bizonyult magyar népdal-
feldolgozásokat tartalmaz. Külön jelöljük ( „Kk" ) a könnyűek között is a legköny-
nyebbeket; ezek vagy két-, háromszólamü, vagy rendkívül egyszerű szerkezetű 
négyszólamú kompozíciók. A művek egy része üzleti forgalomban pillanatnyilag 
nem kapható; beszerzésükben - ?negkeresésre - szívesen segít a KÖT A Paraszt-
énekkari Bizottsága (Budapest, V., Vörösmarty tér i .) . 

Mint általában az ajánló jegyzékek, teljességre ez az összeállítás sem törekedhe-
tett ; az újabban született, nehezebben fellelhető régi kiadású, illetve kéziratos parti-
túrák idevágó listájával feltétlenül kiegészítjük a későbbiekben. Reméljük, össze-
állításunk a műválasztás gondjait eredményesen könnyíti majd . 

Balázs Árpád 

Rövidítések: N k = nőikar Fk - férfikar Kk = legkönnyebb 

Egynemű karok 

Balázs Árpád: Hevesi képek (Nk) 
Bárdos Lajos: Falu végén (Nk v Fk) 
Bárdos Lajos: Jókedvű dallamok (Fk) 
Békefi Antal: Borzavári Nóták (Nk) 
Gárdonyi Zoltán: Zimezum (Nk v Fk) 
Hajdú Mihály: Négy katonanóta (Fk) 
Hajdú Mihály: Négy népdal női karra (Nk) 
Karai József: Estéli nótázás (Nk) 
Maros Rudolf: Háros felől (Nk v Fk) - (Kk) 
Péter József: Kismadár - Virágszál (Nk) 
Péter József: 165 kánon ( - a gyűjteményben számos, jól 

használható népdal-kánon is található) (Nk v Fk) 
Pödör Béla: Magyar huszár (Fk) 
Sugár Rezső: Négy népdal (Nk v Fk) 
Szabó Ferenc: Három népdal (Nk v Fk) 
Vaszy Viktor: Három somogyi nóta (Fk) 
Vavrinecz Béla: Széles a Balaton (Nk v Fk) - (Kk) 
Vásárhelyi Zoltán: Kossuth verbunkja (Fk) 
Vásárhelyi Zoltán: Magyar népdalok 

( - unisono, kánonok, quodlibetek) (Nk v Fk) - (Kk) 
Vásárhelyi Zoltán: Tavaszi szél (Nk v Fk) - (Kk) 
Veress Sándor: Tiszán innen, Dunán túl (Fk) - (Kk) 
Veress Sándor: Két moldvai csángó nagyar népdal (Fk) - (Kk) 
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Veress Sándor: Én a nyáron be sokat arat tam 

Vegyeskarok 

Ádám Jenő: Népdalkórusok 
Balázs Árpád: Borúra derű 
Balázs Árpád: Két tiszavidéki népdal 
Balázs Árpád: Sej, búza, búza 
Balázs Árpád: Szekszárdi pincenóták 
Bárdos Lajos: Bodonyi Kossuth-dal 
Bárdos Lajos: Fúvóm az éneket 
Bárdos Lajos: Három kis vegyeskar 
Bárdos Lajos: Hét kurta kórus 
Bárdos Lajos: Két bogojai táncdal 
Bárdos Lajos: Táncol a rózsám 
Bárdos Lajos: Tiszai dallamok 
Béke fi Antal: Ludadi nóták 
Csen ki Imre: Négy vidám népdal 
Fasang Árpád: Hej , kendermag 
Farkas Ferenc: Baranyai lakodalmas 
Gárdonyi Zoltán: Sárgul már a fügefa levele 
Gárdonyi Zoltán: Zimezum 
Gárdonyi Zoltán: Három ikervári népdal^, 
Flajdú Mihály: Két út van előttem 
Hal mos László: Barna kislány megy a kútra 
Halmos László: Keresztúri nádas berek 
Halmos László: Négy Győr megyei népdal 
Harmat Artúr: Pusztafalusi lakodalmas 
Horváth Kis László: Deres a rozmaring 
Jandek. Gusztáv: Megkötöm lovamat 
Járdányi Pál: A bújdosó madár 
Járdányi Pál: Barna kislány szoknyája 
Karai József: Vidám nóta 
Kiss Lajos: Két népdal 
Ligeti György: Inaktelki nóták 
Lisznyai Gábor: Öt magyar népdal 
Maros Rudolf: Három kurta kórus 
Maros Rudolf: Háros felől 
Maróthy János: Farkas Ilka bőszoknyája 
Péter József: Csillagos dalok 
Pödör Béla: Két népdal 
Pödör Béla: Mikor kedves Laci bátyám 
Sulyok Imre: Ha én tiszta patak volnék 
Székely Endre: Két népdal 
Tornyos György: Jászkunsági gyerek vagyok 
Tornyos György: Két ujja van a ködmönnek 
Vass Lajos: Szüreti rigmusok 
Vass Lajos: Ker tem alját Tisza vize locsolja 
Vass Lajos: Két cigándi lakodalmas 
Vavrinecz Béla: Széles a Balaton 
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Köszöntjük 

az Olvasót! 

A számtalan gyűjtőtalálkozón, honismereti konfe-
rencián, tanfolyamon hangoztatott sürgető kíván-
ság, hogy a honismereti mozgalomnak legyen sű-

rűbben és rendszeresen megjelenő sajtóorgánuma, végre megvalósul. Örömmel je-
lentjük be, hogy mozgalmunk támogató intézményei (a Hazafias Népfront, a Ma-
gyar Kommunista Ifjúsági Szövetség, a Szakszervezetek Országos Tanácsa, az Or-
szágos Termelőszövetkezeti Tanács, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és 
a Népművelési Intézet) az 1971. évi jubiláris honismereti konferencia egyöntetű 
ajánlásának megfelelően összefogtak, s megteremtették a régenvárt tájékoztató, 
a H O N I S M E R E T I H Í R A D Ó megindításának feltételeit. 

A H O N I S M E R E T I H Í R A D Ó R A fontos szerep vár mozgalmunk további fejlő-
désének előmozdításában. Bár az országszerte lendületesen folyó honismereti tevé-
kenység igazán megérdemli a mozgalom nevet (hiszen nagy számban vannak lelkes-
és tevékeny munkásai, új és új kezdeményezései, követésre érdemes módszertani 
újításai), mégis eredményei - mozgalmunk sajátos többközpontúságának és de-
centralizáltságának folyományaként - csak késve jutnak el az ország egész terü-
letén szétszórt honismereti műhelyekbe. Mint egy falat kenyérre az éhezőnek, olyan 
szüksége van ezért mozgalmunknak egy olyan központi sajtóorgánumra, amely a 
mozgalom állandó fejlődésével lépést tartva, mintegy „hírügynöksége", „tájékoztató 
központja", végső soron összefogója lehet a honismereti munkának. 

A H O N I S M E R E T I H Í R A D Ó ezt a fontos szerepet országszerte rendelkezésre 
álló, de még megszervezésre váró helyi tudósító gárdája segítségével kívánja be-
tölteni. Számítva egyrészt a honismereti munka területi felelőseinek rendszeres 
tudósítói tevékenységére, másrészt valamennyi honismereti műhely legjobb penna-
forgatóinak aktivitására. Bízunk benne, hogy a mozgalmunk ügyét szívükön viselő 
honismereti munkások élni fognak ezzel a számtalanszor sürgetett, s most kellő erő-
feszítéssel megvalósítható lehetőséggel, s így a H O N I S M E R E T I H Í R A D Ó hasáb-
jain az egész mozgalom előtt idejében ismertté lesznek az országszerte lezajló, fi-
gyelemre méltó helyi események, közkinccsé válnak a bontakozó életképes tervek, 
közérdekű elgondolások. Ilyenformán a H O N I S M E R E T I H Í R A D Ó az ország kü-
lönböző vidékein készülő helyi krónikák mellett, a mozgalmunk előtt álló újabb 
évtized erőfeszítéseinek, sikereinek kollektív krónikája is lesz. 

Lectori salutem! Köszöntjük az olvasót! - olvashattuk latinul vagy magyarul 
a deákos világ könyvei ,,előbeszéd"-einek címeként. Amikor mi is ezt írtuk jelen 
szerkesztőségi levelünk fölé, a lector (lektor) szó eredeti és mai értelmére egyaránt 
gondoltunk. Azt szeretnénk ugyanis, ha olvasóink, tudósítóink egyúttal lektorai, 
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„szakmai ellenőrei" is lennének a H O N I S M E R T I H Í R A D Ó írásainak, s ezzel is 
segítenék, hogy minél jobban betöltse hivatását. 

Fontos feladata lesz a H O N I S M E R E T I H Í R A D Ó - n a k , hogy bibliográfiai és 
szemle rovatában számba vegye, ismertesse, s lehetőség szerint hozzáférhetővé te-
gye az országszerte örvendetesen szaporodó, de - sajnos - szélesebb körben alig 
ismert honismereti kiadványokat , a szűkebb-tágabb közösségek és területi egységek 
számára kidolgozott, sokszorosított segédleteket, figyelemre méltó sajtó-megnyilat-
kozásokat.1 A napisajtóban és a vidéki folyóiratokban - jól tud juk - szépszámú 
közlemény foglalkozik a honismereti munkával . „Külső munkatársa ink" remélt 
kollektív tevékenysége réven mód nyílik majd ezek számba vételére, - hogy úgy 
mondjuk - a H O N I S M E R E T I H Í R A D Ó „sajtó-, rádió- és televíziós honismereti 
figyelő-szolgálatának" kialakítására. A nevezetesebb honismereti vontkozású adá-
sok, ismétlődő műsorszámok értékelése, az ezzel kapcsolatos ötletek, javaslatok nyil-
vánosságra hozatala, úgy hisszük, segíteni fogja a rádió és a tévé illetékes szer-
kesztőinek munkájá t is. 

A H O N I S M E R E T I H Í R A D Ó természetesen alapvető fe ladatának tekinti a moz-
galmunk irányító központjaiban kialakult elgondolások; időszerű feladatok, ak-
ciók, tervek, leszűrt tapasztalatok ismertetését is. 

Ezzel összefüggő fontos teendő a jubiláris honismereti konferencia ajánlásainak, 
a mozgalom ott felvetett megoldatlan kérdéseinek állandó napirenden tartása is. 

Hasonlóképpen az egyes megyékben (járásokban, városokban) működő Hon-
ismereti (Helytörténeti) Bizottságok beszámolóinak, terveinek publikálása is: se-
gítve és ösztönözve ezzel a bizottságok oly fontos koordináló tevékenységét, el-
hárítani igyekezve a „keresztbeszervezés" fel-fel bukkanó veszélyét. 

A hagyományos munkaágak (néprajzi gyűjtés, krónikaírás, hely- és üzemtörté-
neti, munkásmozgalmi búvárkodás, földrajzi név-gyűjtés) mellett különös gondot 
kíván fordítani a H O N I S M E R E T I H Í R A D Ó a mozgalmunk életképességét ta-
núsító, bontakozó új munkaágak (műemlékvédelem, természeti értékek védelme, 
nemzeti emlékhelyek kultusza, honismereti országjárás, irodalmi hagyományok ápo-
lása stb.) kifejlesztésére, valamint a honismereti munkát időről időre megtermé-
kenyítő, s számára új és új feladatokat hozó nevezetes jubileumok (pl. a közelgő 
Dózsa- és Petőfi jubileum) propagálására. 

Hasonlóképpen mindig szívügyünk lesz a mozgalom utánpótlását biztosító ifjú-
sági munkaterület segítése is. 

A H O N I S M E R E T I H Í R A D Ó ezek mellett fóruma lehet a vitatott kérdések 
tisztázásának, a honismereti munkát elősegítő javaslatok, igénybejelentések nyilvá-
nosságra hozatalának, a honismeret szempontjából kifogásolható jelenségek toll-
hegyre vételének is. 

Jól tudjuk, hogy a H O N I S M E R E T I H Í R A D Ó sajátos arculata, hangja, rovat-
rendszere nem alakulhat ki egy csapásra. Ahhoz is idő kell, míg utóiérjük ma-
gunkat a feltorlódott események beszámolóinak közlésében. Mindezeket - ismé-
teljük - „külső munkatársa ink" segítségével kívánjuk megvalósítani. Éppen ezért 
kérjük és vár juk a tudósítások, javaslatok és ötletek mielőbbi útbaindítását .2 

A H O N I S M E R E T I H Í R A D Ó 
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Jegyzetek: a „Köszöntjük az Olvasót!" c. cikkhez. 

1. Addig is, míg sikerül megszervezni (vagy felfedezni) a honismereti kiadványok intézményes 
összegyűjtését és számontartását, szeretnénk megkapni a szakköröktől, tanácsoktól és más intéz-
ményektől az általuk az elmúlt évben kiadott önálló vagy időszaki honismereti kiadványokat és 
sokszorosított segédleteket. Kérjük, hogy egy-egy „ismertetési példányt" küldjenek be ezekből 
a H O N I S M E R E T I H Í R A D Ó címére (Bp. V. Belgrád rakpart 24. Hazafias Népfront) . 

2. Kívánatos, hogy a tudósítások, beszámolók beérkezése — lapzártától függetlenül — azon 
melegiben kövesse az eseményeket. Figyelembe kell venni azonban azt is, hogy a nyomdai „átfutási 
idő"-nek megfelelően általában csak a páratlan hónapok 20. napjáig beérkező kéziratok kerül-
hetnek be a következő, a páros hónapokban esedékes számolcba (a nyári hónapokra tervezett össze-
vont számnak külön, rendhagyó lapzártát állapítunk meg). 
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