
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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