
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. 


