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A tanulmány címe szerényebb, mint 
a kutatás igénye, melyből megszületett. 
Nemcsak két hangszer leírásáról van itt 
szó, hanem olyan újabb módszerű mono
grafikus kutatásról, amilyen a népzene és 
népmese kutatásában eddig egy-egy falu 
életének vizsgálatával hozott új eredmé
nyeket. Ez a kutatás is teljes összefüggő 
életével együtt vizsgálja a kiválasztott 
anyagot, mely bizonyos tekintetben szű
kebb, mint a falufeldolgozásoké, minthogy 
a két hangszerre és a vele kapcsolatos 
kérdésekre szorítkozik, más tekintetben vi
szont kiterjedtebb, minthogy hét-nyolc falu 
anyagát öleli fel tárgyalásában. Dincsér is 
minden zenei részletével és társadalmi 
összefüggésével együtt vizsgálja a két 
hangszert, mindenre kiterjed figyelme, ami 
valami fényt vet a két hangszer haszná
latára s a v e l e vs\ó foglalkozás különböző 
vonatkozásaira. A hangszer pont3S leírása, 
az előfordulás részletes térképezése, a 
hangszerjátszók adatainak felsorolása még 
a régi értelemben vett gyűjtésben is sze-

t repeltek volna. Emellett Dincsér megvizs
gálja a hangszerkészítést a legapróbb rész
letekig, (minthogy szinte hagyománynak 
mondható hegedű és gardon-készítő gya
korlatot sikerült felfedeznie) a hangszer 
részeinek népi elnevezéseit, kiterjedt figyel
me a hangolás, a játéktechnika, a fogások 
és kéztartás, a fekvések, üveghangok al
kalmazása, a vonókezelés, vonásnemek, 
sőt a vonó fogásának minden részletére, s 
ahol lehet, széles variáns-skála alapján ál
lapítja meg a jellemző vonásokat. Ha meg
gondoljuk, milyen fáradságos munkát és 
milyen különös gondot igényel pl. a hang
fekvések a lkalmazásának megfigyelése és 
megrögzítése, vagy a vonóval ütött és új
jal megpengetett gardon ritmusképleteinek 
írásban való feljegyzése, akkor alkotunk 
képet magunknak az elvégzett munka ala
posságáról. Mindezen túl a zenélés társa
dalmi vonatkozásait is vizsgálja, a hang
szertanulás módját, a zenélők tudatossá
gát minden zenei fogalom vagy jelenség 
esetében s mindezt nemcsak megfigyelés 
é s zene feljegyzés eszközeivel, hanem meg
szólaltatja magát a népet is és állításait a 
vizsgált személyek megnyilatkozásaiból 
vett idézetekkel támasztja alá. Ilyen rész
letes kutatás különösen a hangszeres zene 
•területén örvendetes, mivel erre vonatko
zólag még alig rendelkezünk részletekbe 
menő megfigyelésekkel. Dincsér tanulmá
nya tehát egy meglehetősen elhanyagolt 
részletkérdést vitt előre jelentős lépéssel. 

Ugyanekkor kielégíti a néprajzi gyűj
tés midenkori másik igényét is, hogy rit
kaságot, kiveszőben lévő régiséget fedez
zen fel és mentsen meg a tudomány szá
mára. , A nyelvhatár szélén, főleg csángó 

és cigány zenészek között ugyanis egy sa
játságos és kezdetleges együttest talált, 
melyben a mozsikának nevezett hegedű 
mellett a gordonkának egy régies formája 
szerepel, melynek alakja és nagysága Din
csér hangszertörténeti egybevetése szerint 
a XV—XVI. sz.-i fejlődési fok közé il
leszthető be és ennek felel meg az a vo-
nófogési mód is, melyet a népi játékmód
módban és a régi ábrázolásban egyaránt 
megtalált. Ennek a hangszernek megszó
laltatása sajátságos módon nem úgy törté
nik, hogy a vonót húzzák a húrokon, ha
nem ütik vele a húrokat. Dincsér szerint 
ez népies a lkalmazása a hangszernek, s 
valami előzőleg meglévő dob játékának 
utánzása, melyet a primitiv népi együttes
ből az „új" hangszer kiszorított. Ez ter
mészetesen csak feltevés s módosulhat, 
de hangszertörténeti megállapításai enélkül 
is érdekesek és újabb példával szolgálnak 
Kodály tételéhez, melyet a néprajz és ze
netörténet összefüggéséről tett, hogy t. i. a 
magyar zenetörténet nem nélkülözheti a 
néprajzi kutatás eredményeit. íme ez még 
hangszertörténetre vonatkozólag is igazo
lódik. Nemcsak a régi magyar hangszeres 
zene emlékei lappanganak Erdélyszcrte, 
paraszt és cigány zenészek műsorában, 
hanem szerencsés gyűjtő régi korok úri 
hangszereivel is találkozhat, ha nem res
téi li a fáradságot a félreeső zugok felku
tatásától. 

Mindent egybevetve Dincsér munkája 
rendkívül érdekes és újszerű gyűjtés ered
ménye s alapos, szakszerű feldolgozásá
val népzenei irodalmunk nyeresége. 

Vargyas Lajos. 

V a r g y a s Lajos : Áj falu zene i é le te . Buda
pest, 1941. 93 1. 29 mell. 8° — A Kir. Magy. 
Pázmány Péter Tudományegyetem Magyar
ságtudományi Intézetének kiadványai. „Ta
nya, falu, mezőváros" sorozat II. 

Vargyas Lajos könyve egyetlen falu 
zenei életét vizsgálja. Munkája abba a 
programmba illeszkedik bele. amit Kodály 
Zoltán jelölt meg a magyar népzenekutatás 
eljövendő feladatai közt. Mert a dal lamok 
és a szöveg puszta följegyzése semmit sem 
mond a dal lamok éleiéről, közösségi sze
repéről, az eddigi dallamfeljegyzésekből 
is látható változások okairól. Ezekre a 
kérdésekre csak egy-egy közösség zenei 
életének intenzív vizsgálata adhat feleletet. 

Vargyas Lajos ezt kísérli meg úttörő 
kezdeményező munkájával. E területen 
csak Kerényi Györgynek hasonló termé
szetű, érdemes kísérletét (az „Elsüllyedt 
falu"-ban) említhetjük meg előzményként. 
Vargyas Lajos munkáját szerencsésen 
megválasztott közösségben végezte, ahol 
a nép zenei életét sokfele ha tás éri és ez 
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a sok há lás együttese természetesen a falu 
zenei életét is befolyásolja, alakítja. 

Munkájának eredményei önmagukban 
is, de ál talános módszertani szempontból 
is jelentősek. Módszertani jelentőségénél 
fogva kell kiemelni a könyv „Daltanulás" 
c. első fejezetét, amiben az áthagyomá-
nyozódás ma olyan fontosnak fölismert 
problémáját vizsgálja meg Áj falu zenei 
életében. Ajban a dalolás ma is hozzátarto
zik az é le thez; kevesebbre becsülik azt, 
oki nem tud énekelni. Ezért minden kí
nálkozó alkalmat megragadnak a daltanu
lásra. A megtanulható anyagban nem vá
logatnak, de csak a hagyományokba be
illeszthető anyag él tovább. A dalok közt 
az „új nóták" nak van nagyobb becsülete, 
de vannak olyan dalok is, amik sohasem 
mennek ki a divatból. 

Az ösziönökl>en még most is a nép 
régi <:enei hagyománya az irányadó, tuda
tosan viszont a városi, „úri" dalukat be
csülik jobt'an ; ezekkel hozakod jak elő, 
dicsf kszenek velük, de sok eseiben nem 
is tudják azokat és nem a sokat dicsért 
„hallgatókat" szokták elővenni, ha szívük 
szerint énekelnek. A slágereket pedig leg
többször nevetés fogadja. 

A variálódás legtöbbször emlékezet
hiány folyománya, a műdalok viszont a 
variálódás során néha a r épdalokhoz lesz
nek hasonlóvá. A variálás szabadsága 
ill. ellenzése dalokhoz kötötten fakultativ. 
Az egyéni „fundálás" viszont a legjobb 
esetben is csak variálás és kombináció. 
A dalolás módjai közű' a még ma is vi
rágzó közösségi éneklés az álhagyomá-
nyozndás, ill. az énekstílus kialakulása 
szempontjából fonotsabb az egyéni ének
lésnél 

A „magasabb" zenei formák iránti 
vágy a színdarabokban való éneklés, a 
dalárda és hangszerek szeretetében nyil
vánul meg. Szinte tisztán a hangszerek 
iránti vonza 'omból született meg a falu 
gazdalegényekbő! álló „parasztbandéja". 

A ffiluban és a környéken élő nem
zetiségek (szlovákek, cigányok, németek) 
is ismerik a magyar dalokat, sőt bizonyos 
régi dalokat csak ők ismernek A szlová
kok olyan magyar dalokat is énekelnek, 
a r r ik"ek szövegét nem értik, de vnn a-ra 
is példa, hogy megpróbálják a dalok szö
vegét szlovák nyelvre lefordítani. 

A közölt dalanyag (29 lapon 80 dal 
szövegével) csak a tanulmányhoz taríozó 
példatár szerepét tölti be ; a közlésre való 
kiválasztás is azt mutatja, hogy az Áj fa-
faluban gyűjtött 1200 dallam közül nem a 
legrégebbieket vagy a „legszebbeket" közli 
a szerző, hanem azokat, amik a szöveg
ben elmondottakat a legjobban illusztrálják. 

Vargyas könyvének tanulságai • nép

zenekutatás szűkebb területén túl is érté
kesíthetők. Azok a törvényszerűségek, ami
ket a hagyományozódás módjáról, az egyé
niség és közösség, újítók és konzervatívok 
szerepéről, a fölfelé törekvő lojalitás és a 
megőrző, asszimiláló hagyomány küzdel
méről, a tudatos újatkeresés és az önkén
telen szelektálás folyamatáról megállapít, 
a néprajztudomány egyéb területein is el
igazító jellegűek és hasonló kutatásokra 
ösztönöznek. 

Bánó István. 

Wiora. Walter : Die d e u t s c h e Volksl ied
w e i s e und der Osten. Berlin, 1940. 128 1. 8°. 

Kétségtelen, hogy a harmincas-negyve
nes években megnyilvánuló nagy német 
érdeklődés a szomszédnépek és a szór
ványnémetség népdalai iránt a tetőpontjára 
érkező „Ostbewegung" egyik jelensége is 
volt. Mégis hibás általánosítás volna a ku
tatók munkásságát csak ebből a szempont
ból értékelni. A John Meier veretése alatt 
1935-től kiadásra kerülő nagy Volkslied-
we r k különösen a német népdal őstörté
netére vonnikozólag vetett fel sürgető problé
mákat, melyekre éppen a Kelet népdalkin
csének számbavétele igért megoldásokat. 
W . Kuhn tételének („Ganz Osteuropa ist 
gegenüber dem Westen ein einziges gros
ses Rückzugsgebiet von Kulturformen aller 
Art") népzenei a lka lmazása a jelen műben 
így hangzik: „Die Untersuchung der-älte
sten Schichten im Volkslied des deutschen 
Ostens und der Ostvölker ist der wichtigste 
Weg zur Aufhellung der dunklen Frühzeit 
und des altgermanischen Erbes in unserer 
Musik" (2. Í J Wiora terjedelemben nem 
nagy, de tartalmas művének ez a fötémá-
ja. (1 103. 1.) A másik ennek következe
tes folytatása : A keleti szomszédnépek nép
zenéjének vizsgálatához szükséges a német 
népdallal való kapcsolatok kivizsgálása is 
(104-128 . I.). 

Szerzőnk (a Volkslied werk egyik mun
katársa) alapos tárgyi felkészültséggel ve
zeti le tételét. Bizonyíték rá a gazdag, egye
nesen szines és élvezetes összehasonlíiási 
anyag és a mintaszerű forráskimutalás 
(97—103. 1.). Módszerben a kultúr^eográfiai 
szemlélet híve. A dallamok hováitélése dol
gában gyakrabban int óvatosságra, pl. Dan-
ckert variánscsoportjait is erős kritikával 
fogadja 108. 1. 1. jegyz). Szigorú felfogása 
ebben erősen bizalomgerjesztő (64. 1. : 
„Schulmässige Pedanterie ist dabei ein 
kleineres Übel als Phantasterei.") Módsze
res eljárását két helyen is (1—8. I.. 64— 
81. 1.) részletesen megindokolja. Minden 
a lapunk meg van tehát, hogy a művet bi
zalommal vegyük kézbe, különösen, ha te
kintetbe vesszük, hogy népdalaink német 
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