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Barsi Ernő három új könyve 

Barsi Ernő tanár úr rendkívül szerény és 
egyben — a szó legjobb értelmében — meg-
szállott kutató. Ez a „megszállottság" jellemzi 
kortársai nagy részét is, azokat akik „iker-
testvérei" voltak a folklórgyűjtésben. Sajnos 
sokan közülük fájóan korán távoztak. Így Bé-
kefi Antal, Vas megye és a Bakony szerelme-
se, Együd Árpád Somogyország nagy ismerő-
je, Cserey József, Kalocsának és környékének 
lelkes gyűjtője, vagy Pesovár Ferenc, a nép-
tánckutatás jelentős a lakja és végül, legutóbb 
Martin György, aki a magyar néptánckutatást 
európai színvonalra emelte. 

Barsi Ernőnek most egyszerre három köny-
ve is megjelent. Az egyik az először 1970-ben 
megjelent Daloló Rábaköz újabb, bővített ki-
adása. Annak idején 2000 példányban jelent 
meg, s kevésnek bizonyult. Szerencsére a 
mind nagyobb igény meghozta ezt az új, bő-
vített kiadást. Amint a gyűj tő rámutat „az 
összeállításnál a megnövekedett igény volt a 
szemünk előtt". Majd így folytatja: „nem volt 
könnyű feladat a 20. század utolsó előtti évti-
zedében, mikor napról napra kopik népdal-
kincsünk. Igen nagy segítséget nyúj to t t a 
Néprajzi Múzeum ehhez a munkához, mikor 
rendelkezésünkre bocsátotta az adattárában 
örzött század eleji gyűjtéseket. Különösen 
Veress Sándor 1934 tá ján feljegyzett dalanya-
ga tartalmazott olyan régi stílusú dallamokat, 
melyeknek ma már jóformán a nyomát sem 
találjuk a szájhagyományban. Aki belelapoz a 
dalokba, amelyek java részét Veress még az 
1850-es években született dalosoktól gyűjtöt-
te, azt látja, hogy azóta micsoda értékek men-
tek veszendőbe ezen a tájon . . ." 

Ha az ember értéket veszni lát vagy pusz-
tulásukról hall, mindig megdöbben, és ezért 
kétszeresen is hálás azoknak, akik a további 
veszteséget megakadályozzák. Ha másképpen 
nem, legalább úgy, hogy összegyűjtik, rögzi-
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tik, közreadják, remélve, hogy majd csak lesz 
valaki, aki ú j ra élővé, eleven kulturális ér-
tékké teszi az anyagot. A fentebbi idézetből 
egy másik meglepetés is éri a hagyomány 
tisztelőit. Az elmúlt évtized vitáit ismerve 
nem kis dolog az, hogy olyan egyértelmű 
egyszerűséggel épül be egyik legnagyobb 
közgyűjteményünk anyaga egy mai váloga-
tásba, mint ahogyan ezt Barsi Ernő és a Nép-
rajzi Múzeum vonatkozásában itt tapasztal-
hatjuk. Ismert, hogy a különböző közgyűjte-
mények milyen féltékenységgel őrzik az 
anyagaikat. Milyen elképesztően nehéz volt 
az 1970-es években egy-egy gyűjtéshez hoz-
zájutni. Valóságos „expedíciókat" kellett 
szervezni — meglepő eszközöktől sem vissza-
riadva — egy-egy anyag megszerzéséért. 
Barsi Ernő szavaiból úgy érzem, hogy lazult 
az a féltékenység, amely a legizgalmasabb 
anyagokat elzárta a nagyközönségtől. A nép-
művészetről való éles viták elcsitulásával re-
mélhetőleg egyre több kutatóhelynek válik 
személyes és közművelődési érdekévé egyre 
több anyag közreadása. Azoknak, akik szere-
tik a népdalt, de különösen akik a népdal ter-
jesztésével gyakorlatban is foglalkoznak, re-
ményük lehet tehát, hogy értelmes összefo-
gással egyre több olyan kiadvány láthat nap-
világot, mint a Daloló Rábaköz második ki-
adása, valamint az Akadémiai Kiadó gondozá-
sában Barsi Ernő most megjelent másik köny-
ve, melynek címe: A zene egy sályi pásztor 
életében. A Kriza Ildikó által szerkesztett 
Néprajzi tanulmányok sorozatban megjelent 
munka két alapvető elméleti vezérfonalat kö-
vet. Az egyik Kodály 1937-es intenciója, ami 
a mester A magyar népzene című írásában ol-
vasható: „De a legtanulságosabb volna egy-
egy község teljes dallamtérképét, zenei életé-
nek minden részletekre ki ter jedő leírását, 
szóval zenei monográfiáját e l ké sz í t en i . . . " A 
másik szempont és egyben módszer az egyé-
niségkutatás. Barsi Ernő talán utolsó nagy hí-
ve annak az egyéniségkutató iskolának, 
amelynek annak idején, az 1930-as években 
még Or tu tay Gyula fogalmazta meg tételeit, a 
német Schwietering, az orosz Bogatirev és a 
magyar Kálmány Lajos ez irányú tapasztala-
tait, kutatásait és elméleteit összegezve. Ez 
volt az az irányzat, amely érdemben vetette 
fel azt a problémát, hogy a népi alkotások-
ban, a folklórban nem valami személytelen 
alkotóerő megnyilvánulását kell látnunk, ha-
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nem a nép körében élő, a lkotó személyiségek 
tudatos tevékenységét, önál lóságukat csupán 
egy erö ta r t ja keretek — de meghatározó ke-
retek — között, a hagyományos közösségi 
élet megszokott, kipróbált és bevált rendje . 
Amint ebből a kötetből kiderül, a sályi pász-
tor, Tarjáni András kitűnő alany és segítőtárs 
volt ennek a módszernek a véghezviteléhez. 

Am mégsem kell azt gondolnunk, hogy ez a 
módszer, az egyéniségkutatás megerőszakolta 
volna a gyűj töt t és közölt anyagot, sőt ellen-
kezőleg: inkább segítségre volt egy teljesebb 
feltáráshoz. Ezért igazán hasznos volt, hogy a 
szerző a Bükk hegység déli nyúlványainál 
fekvő Sály községet választotta kutatói te-
repül. Ahogyan ő mondja, a daloló faluból ki-
választott egy embert, Tar ján i András ju-
hászt, aki daloló kedvével még a jó nótás fa-
luból is kiemelkedett. 

A könyvből megismerhet jük a Tarjáni csa-
lád származását, múltját . Élményszerűen ma-
ga az adatközlő mondja el gyermekkorát, em-
lékeit, iskolába indulását, katonaemlékeit. Ol-
vashatunk a családi szokásokról, sőt hiedel-
mekről, babonákról, hiszen Tar jáni András 
édesapja „tudományát" a faluban is emleget-
ték. Tar jáni legkedvesebb dalai azok, ame-
lyek a hivatásához, a pásztorkodáshoz tartoz-
nak. Édesapjától tanulta dalainak nagy részét, 
de a katonáskodásból, a summáséletböl is ho-
zott magával népdalokat. A népzenének szin-
te minden tipusára találunk példát dalai kö-
zött. 

Barsi Ernő harmadik, szintén most megje-
lent műve, a felnevelő alma mater, Sárospa-
tak előtt tiszteleg. Az azóta elhunyt Szabó Er-
nővel közösen írt munka, a pataki kollégium 
zenei krónikája . Ebben a könyvben a pataki 
kollégium kialakulásáról, történelméről, a ze-
nei élet megindulásának kezdetéről, a híressé 
vált kórus megalakulásáról és tevékenységé-
ről olvashatunk. A pataki zenei élet híres 
egyéniségeiről: Csokonai Vitéz Mihályról, 
Egressy Béniről, Tompa Mihályról és Erdélyi 
Jánosról érdekes fejezetet találhatunk. 

Erdélyi János tanárkodása és népdalgyűjtő 
munkájának eredménye, hogy a népdalból 
megújuló 20. századi ú j magyar zene a pataki 
kollégium felé is mutat. Nagyszerű zenepeda-
gógusok munkájáról, harcairól tudósít ben-
nünket a könyv, s ezek között is kiemelkedő 
helyet foglal el Ivánka Sámuel tevékenységé-
nek elemzése. Céljai között szerepelt: a zenei 
analfabétizmus megszüntetése, az egységes 
zenei nevelés, és a kóruséneklés felvirágozta-
tása. Meggyőződéséért mindig helytálló, har-
cos pedagógus személyiséget ismerhetünk 
meg a róla írt fejezetben. A magyar irodalom 
jelesei is megfordultak Patakon, és elismerés-
sel írt, nyilatkozott az ottani zenei életről Pe-
tőfi Sándor és Móricz Zsigmond is. 

A népdalversenyek állandó és visszatérő 
előadója Török Erzsébet volt. Szeretett ide 
járni, ki tudja, talán a hely szelleme vonzotta. 
Az a Patak, ahol országosan is a legtöbb nép-
dalt gyűj tö t ték az 1910-es években a diákok. 

Vagy talán az a hely, ahonnan máig sugárzik 
a népfőiskola szelleme. Csak találgathatjuk, 
hogy miért fejeződik be a könyv az 1948-as 
évvel. Talán ez az év volt ott is a „fordulat 
éve". Azé a fordulaté, azé a korszellemé, 
amelyben már nem tudnak diákot és tanárt 
egyaránt lelkesítő zenei műhelyekké válni 
még az ilyen téren nagy múltú iskolák sem. 
Már csak könyvek — ilyen, jövőhöz fellebbe-
ző, múltat idéző könyvek — mentik át, egy 
kevésbé zenekedvelő időn az exameni indulót: 

Béke virágokat hintsetek el 
S kúzdjetek hösileg a közügyért 
Ha jog, erény, hit és szabadság 
önzéssel vív győzelemért. 
Ezen sorok í rója sokszor énekel te rádióban 

és máshol, magyarul és „népzenéül" értő hall-
gatóság körében, azokat a népdalokat, ame-
lyeket Barsi Ernő gyűjtött . Ezzel a szerény re-
cenzióval a fentebbi induló szellemében kö-
szönti őt hatvanötödik születésnapján. 

Budai Ilona 

Folia Comloensis 
— Komlói Közlemények 
Szerk.: Fazekas Imre 
(Komló, 1984. 200 old.) 

Régi hagyományt újított fel, ú j színt hozott 
a megye helytörténetírásába a Komlói Hon-
ismereti és Városszépítő Egyesület, a Komló 
Városi Tanács V. B. és a Mecseki Szénbányák 
együttműködésével készített Folia Comloen-
sis, a Komlói Közlemények első kötete. A 
szerkesztő, Fazekas Imre széles ívben fogta 
át a közlendőket. 

Az ízléses fedlap mögött Morber János 
tanácselnök bevezető szavai után Bóna József, 
Gál Miklós és Sütöné Szentai Mária fúrások-
ból nyert spóra- és virágporelemzései, Ormos 
Balázsné a Zengő és a Hármad-hegy klimati-
kus viszonyaival kapcsolatos növénytársu-
lásokra vonatkozó vizsgálatai. Fazekas Imre 
tanulmánya a Keleti-Mecsek lepkefaunájáról, 
Tóth Sándor elemzése a mecseki pöszörlégy-
faunáról, végül Molnár István a komlói 
madárvilágról készített tanulmánya zárja a 
természettudományok körét. 

Komló történeti földrajzával foglalkozik 
Kiss József, Fényes Zoltánné pedig a komlói 
vájáriskolások ragadványneveit gyűjtötte 
össze. Páll Lajos a folyamatos művelődés kér-
déseivel foglalkozik. 

Ez a kis kötet a komlói önbizalom újabb 
megnyilvánulása, amely már eddig is számos 
érdekes kiadványt adott az olvasók kezébe. 

Krisztián Béla 
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