
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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