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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. 

9 



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. 
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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. 


