
nulva mentek a fiiingerbe, én és Rókay József együtt mentünk az árral, én levett kalappal üdvözölve kér-
deztem, hogy mindha ismernénk egymást rámnézett és kérdezte hogyan? mondám Csiktarcsáról, . . . 
reám nézett felém lépve megszorongatott és azt kérdé a jogász barátaitól fiúk tudtok-e arról, hogy én raj-
tam valaki valamibe kifogott volna, mindannyian egyhangúlag azt kiáltották hogy nem a válamra tette te-
nyerét, s mondá ez a fiatal polgártárs kifogott rajtam a csiktarcsai vadászaton és annak az áldomását most 
isszuk meg. 

Abban az idó'ben(1870-es években. Megjegyzés tó'lem. V. G.) . . . többször is kirándult hozzám 
Budapestró'l Rákospalotára majd egy hétre, majd többre és kevesebbre Táncsics Mihály, a jó öreg 80 
esztendős második gyermekkorával elmesélte egész élete korát, sorát . . . azután elgyengült és nem 
jöhetett ki, csak feleségét küldte egy szer-m ásszor hogy látogasson meg . . . egyszer csak kaptam a 
gyászlevelet, dr. Polónyi Géza országgyűlési képviselővel mentem a temetésére, nyugodjon békével, ki 
több kötet saját kiadású könyveivel ajándékozta meg, és gazdagította a helybeli kaszinó könyvárát ." 

Vámbéri Gusztáv 

Népdalok a Galga-vidéken 
A Galga-vidék a nyugati palócság legdélibb területe: helységei Budapest közelében, attól mindössze 

5 0 - 7 0 km-re találhatók. Ez a tájék a néprajz iránt érdeklődők számára ma úgy ismert, mint a 
hagyományőrzés egyik legfőbb területe - mégpedig nemcsak Pest megyében, hanem országos viszonylat-
ban is. 

Sok neves kutató gyűjtött a palócok között. Bartók Béla már a század elején több mint 100 dallamot 
jegyzett le Túrán. Muharay Elemér neve is közismert erre, s többek között Járdányi Pál, Sólyom Károly, 
Bartók János, Ballá Péter is gyűjtöt t innen anyagot. Borsai Ilonának is egyik fő kutatási területe volt a 
palócvidék népzenéje: bár ő többnyire Heves megyében gyűjtött , a Galga-vidékkel is foglalkozott, s 
aktívan támogatta és szorgalmazta mások itteni munkáját is.' 

A Galga-vidéken a hagyományőrzés régóta közügy. Igaz, a játék, a dal, a tánc továbbélési formái 
megváltoztak: ma már általában nem úgy szállnak „apáról fiúra", azaz inkább anyáról, nagyanyáról a 
gyerekekre, unokákra, mint régebben. Az ezeket kedvelő gyerekek, fiatalok általában egy-egy gyermekcso-
port, népdalkör vagy táncegyüttes tagjaiként, pedagógus vagy népművelő segítségével, közvetítésével 
ismerkednek a hagyománnyal. A falu élete megváltozott, kevesebb az alkalom is a játékra, dalolásra, 
táncra: elmaradtak a vasárnap délutáni leányséták, a karikázok, megritkultak vagy teljesen meg is szűntek 
a táncalkalmak. Még leginkább a lakodalom maradt meg többé-kevésbé hagyományos formában, s máig a 
népdal, néptánc spontán továbbélésének legfőbb alkalma. 

A tudatos hagyományőrzés azonban ezen a vidéken is tovább élteti a helyi kultúra kincseit. Legtöbb 
talán a népdalokat őrző, bemutató és terjesztő pávakör, asszonykórus. A népdal eredetileg nem színpadra 
„készült", nem arra, hogy néhányan énekeljék, sokan hallgassák. Ellenkezőleg, mindenki énekelte, 
kidalolták magukból örömüket, bánatukat. A csoportok tagjai számára ma sem csupán szereplési 
lehetőséget nyújt az éneklés, hanem szórakozást is jelent, közösséggé is kovácsolja őket. 

Ezen a vidéken ma legnagyobbrészt új stílusú népdalokat énekelnek, mint a palócvidék más területein 
(Borsod, Heves, Nógrád megyében) is. Az északabbra ismert régi stílusú dalok egy részét itt meg sem 
találjuk: szinte teljesen kiszorultak a Galga-vidékről, „cserébe" viszont az új stílus páratlan virágzásnak 
indult. Az egész ország területén elterjedt daloknak szebbnél szebb változatait éneklik itt ízes előadásban, 
s természetesen vannak kifejezetten erre a területre jellemző dalok is. 

Sajnos, az íráskép, a kotta csak a dallam, szöveg és a díszítések jelölésére alkalmas, az előadásmód 
finomságai ilyen módon nem közölhetők, csak hallás után sajátíthatók el. így is érdemes azonban a 
legszebb dallamok közül bemutatni néhányat. 

Nagy részük tánchoz való vagy ahhoz is énekelhető. A Galga-vidék egyik legkedveltebb dallama a 
következő, melyet hajdani vasárnap délutáni leányséták alkalmával vagy karikázóhoz énekeltek. Mindig 
egy-egy jó hangú lány kezdte a dalt, aztán bekapcsolódtak a többiek is; így fújták egyiket a másik után, 
zenekíséret nélkül. (1. kottakép) 

'Borsai Ilona: Két jellegzetes palócvidéki dallam. Honismereti Híradó, 1973. 1 -2. sz. 9 0 - 9 3 . old. 
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