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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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