
A MAGYAR NÉPDALKIADV ANY KÉRDÉSEI 
Z.enekultúránk fejlődésének egyiik döntő folt,étele a magya l' 

n épdalkincs minél teljesebb f eoltárása és hozzMél'I1ctövé tétele nem
csak a zen,ei szak emberek ihane.m a dolgozók legswlese'hb r,étegei 
számára. Ezért közvél'eményünk fokozott érdeklő,déssel várja ellő' 
ké,:zü lc< ben l évő nagy népzenei Iüadványun-kat és joQgg',al veti fe l 
a kérd,é6t: mi a mag'ya rázata annak, t!mgy a kiadvány még a mai 
napig sem jelcnt m0g. iEzt a küdést t.á l'gya!j:a a lálJ.b köve, kez,(, 
három cikkünk. 

Zenés~eiD'k él~deldődése az utóbbi időben örvendetesen megn'öveke
de.U a magyar n épzene iránt. A um'gyal' népdalkiadvány sorsáról is 
sO'k szó esik újabban és nem mindenki tudja m egér teni: m i hátrá l
ta,tja. mi késlelteti ,a kötetek me.:Üelenú&ót. • 

Helyes és pontos választ csaík, KO'dill y ZoUán <1!dlhat €orre a kér
désre, mert e,gyedül ő tudja áttekinteni az , ,~gészet", egyedül ö ismeri 
a teljes anya,got. ö ,tudja, mi hiányzik m ég és egye,dülő látja a rende~ 
~\~s ihihetetlenül bonyolult problematikáj ánJl)k minde'n ágát-hogát. Ez 
a beszámoló évpen ezért nem te'kinthető többnek, minlt ízelítőnek , igen 
hiányos és tök,életlen vázlatnak .az elvégzett és e lvégzendő ,feladatokról. 

Mindene;Icelőtt meg kell úllapÍltanunk, hogy a népdalgyüjtemény 
megszületéso a magy'ar zenetudo.mány történetében egyedülállóan 
j elc.ntős eSfomény, n em n é:hány év, de ()Igy fél 'évszámd gyüjtő- és 
kutntóffillnkájának gyiiJ11ö ~ese. Nemcsak lvIa.gyal'o rszú,gon, de eddig 
sehol a Ikiilföldön nem 'készült méreteiben és ,te ljességéhen ehhez fog
ható rnű. Nagy leúkonok. Wl,gy etimológiai s zótárak évt iz'Űdc'kig tartó 
ö3>:zeállításwhüz hasonlíthatnánk legfelje;bb, megtoldva llzz'a l, hogy 
míg amaz,oknál a r ende7,éR ma,gától a dódik. iH k m"csni , kut.atni kell 
g legmegfelelőbb rendező elvet. A népdalgyüjtemény előkészitésével 
járó munka na.gyságára egyébként jellemző, hogy a külföldi kiadvil 
ny.ak ilS rendszerint cSllik év tizedekkel az anyaggyüjtés be,fej ezése utún 
jelenhettek meg. 

A rendezés óriúsi prohlémájúról csak annyit, hogy HartM, a hat 
é,r alatt (1934-1940), amig a 'fudományOis Akadémián dolgoz,ott, több
ször átesoDortosíto,tta a dallamokat, újból és új bólrnegváJ-toziatta a 
mag,a-feláilította rendet . Azóta csak továbh nőtt ez a Vl'ohlérna, hiszen 
a dal lamok sz,ilma lényegesen gyarapodott. Bal'tók ugyanis még n em 
kaptakéz,hcz K odá ly, L a jtha és m ás cik újabb, a 30-as ,évelk végére és 
II 40· es évekro eső gyüjtéseits 'cs,ak Tészhen ism erte a multszázaru és 
még l'é,gehbi nyomta tott vagy -ikéziratos anYlagot. Ezekne k felkutatása 
1940 óta vett nag'Yobb len'diÜletet. Azt hiszem, nem 'kell :biZül1yítani, 
hogy az írásos .anyag összehordwsa miért elengcdheieUe'nül . font(Js., 
hogy H gyüjíemény t elj-ess'ége mennyire m e,g:k:övete;i 'ezt és hogy ez a 
munik a milyen fáradságos és hossza,dalmas, m ily rengeteg könyvtúri 
és múz,eumi . kuta tá s szü!kséges hozzá! 

26 



Az anyag összehordása termé6z,etesen ,nem m erü1het ,ki a m a gyar 
dalla:moköss~együjtésében. A lk wp csol,alt ok , a daHamou\: eredete, sőt 
a rendezés sZ'empontjá!ból 'éppily fontos a Ikülföldi, főként ,a sz.oms7i ,,ct 
és rokon népek dallamg:yüjteményeinek tüzetes áttanuImányozása. 
Elgondolható tehát, hogy ma.ga az anya,ggyüjtésés rendezés is párat
lanul sokl'létű és sok időt kívánó feladat. 

Bartók !hatéves munkájának ,súlypontját mégsem itt kell keres
nünk. Ö - aZlt mondhatjuk -ne.m annyira ,az egésszel. mint inlui'bb 
egy-egy 'dallam előkészítésével fogllalkozott. Régc'bbi ,fonogl'itf-Iejegyzé
seit ponta:tla;ll'naüc tartotta és 'éppen 'ezért a Ifonográf .. hengerek etújból 
leba Ugatta: ,;korrigállta" sajátmagá t. Egy-egy ilyen Bartóik-k'ézirat 
láttán szinte elképed laz ember a végsŐkig hatoló lelkiismeretesség és 
precizitús előtt, mellyel a z előadí1s legfínoma'bb s,ajátságait, a dallam 
sok apró fodrozását, a ri,tmus minden ingwdozá.sát rnc"!;rögzíteHe. 
Ehhez termész.etes€'n idő k'ell, sok idő; m int munkatá rs ai, I{,úcz Ilon'l 
és Kerén yi György mondják, nem egyszer órákat töltött el egyetlen 
d::1l1a:ru lehallgatásával. Bm·tó[" Itávozás'u után Kodály ugy,anezt tette, 
a maga fonogr<Íifos 'gyüjtésével. 

1946-ban a ,kultuszkormányzat meglJízta Nekolny Rez,söt , a kitűnő 
kótamásolút, hogy kezdje mega dallamok l'ajzolását. Mikor már bizo
nyos 'kész anyag fe :!h,almozódott,a korrel"t.orok is munkába lépteIe 
Meg kell vil{tgítanom, hogy mind .a másoló, mind a ']wrreMol' olyan 
munkát végez, mely 'nem hasonlítható - mondjuk - egy zenekari 
partitúra m ásolás.fthoz, korrigúlásához. A kéziratok, IdallamfeJjegyzé
sek többsége ugyanis: valúsú1gos keresztrejtvény. A Bal'itúk-kézil'ato:k 
különösképpen izgalmas ·és bonyolult rejtv,ények. Egy-egy e rős C'll 
ornamens dalla:mban még akkor is nehéz ,ldiga.zodni, ba azt története
sen metszett kótával, nyomtatásban látja az ember. Hát még így! 
A variáns-;ielzéwk. számok, csillagok, nyilak, kii.lönféle jegyzet ek ,enic-. 
j ében sokszor lehetetlen el nem t&vedni;a két, sőt három leü ' önböző 
tintával történő javíbi!sok közül pedig néha valósá,g'os felfedezés
számba Inegy. ,h a. m egtaláUnk az ~g!azit, azérvényest. Korrigálás köz
b: 'n derült ki tovú'bhá. hogy ugya'nazt a ze·nei jelenséget egyi k gyüjtii 
igy, ét m<.Ísik amú'1:Y jelezte. KLilönbözö idöhen ős különböző gyiijtőMöI 
származó anyagnál ez terméS7,etes is. j,gy pl u gyanazt a tempót, amit 
a ko l'i'tbb i le1.icl,!;yze.sek 4/ H- US iitemekbe t ettek, aké,,6bbi gyüjtések 
,I/'I-Hek jelzi:k; lényeig<es eHéré,,>e;k, sőt ellentéte,k mutatkoznwk továbhú 
az oruurnens- ,p.s v,ariáns-hangok. ,különféle <csúszások, bizO'nytala11 
húngm agassiLgok, csuklúso:k, iitemvonalak, nyolcadok öSFzeíkötóse 
(csoportOlsítása), eHíj,egyzések, módosítá,sok stb., stb. jelölésénél. Minél 
több daDamot vizsgúlunk át ilyen s zempontból, annál inkább lwlrno
zódnák. egYZCl'sm ind tiszltázúdnak a problémák. A cél: a jelzésrendszer 
cgYisé1;csitélSC Ó,S raeioIlaliziilása. 

Külön 'bonyodalom, hogy nom mindig egyértelmű egy-"egy jnlzés. 
Így is. úgy is mr,gfejthetö. sokszor pe<dj.g meg,kiihetetlen. Jlyenkor, 
ha fonogl'H,fúlt daUamról v,an szó, természetesen újból meg kell hall
gatni, Ha me g ,!lines fonográf-felvétel: hosszas vizsgálódás, okoskodás 
ubÍll úgy ,él'telrnezzük, whogy azt a dallam lml'wktere, az únelms 
clöndúsmódja, a variúns-dallamO'k valószínűsíti le 

An'a',gygyüjtomény .anyagának összehol'dá;S.a, rendezése, r idz·olása 
és korrigálása mellett ct le:gsürgősebb mnn'ka most a sorozat elsö köte
tének, a ;gyermekjáték-dalok gyiiHeményénekeWkészitése. Ezt a köte
te,t. mely 1000 körüli dallamszámával jóval nagyobb lesz, mint gü'ndol
tuk, K er ényi György rendezi sajtó ,alá. A maga nemébe n ez a kötet 
is egyedülúl1ó ét nemzetközi foliklór-irodalomban. Semmi küHöMi példa 
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nincs, ami segít,het:né a rendezés,nek iit kiHÖ"nösen bonyolult murukáját . 
Adalok terjedelmének sokféleségé ben és formai lazaságáhan, a játék
típus.ok ,és daLamo1k kev'el'edésében, a dal~l{Ontaminációk (különböz{í 
dallamok l'észeiből eggyé olvadt dalotk) és daL"iorozatok yáltowtossá
gában nehezebb a tájékozódás, mint a formai szempontból szilárdabb 
ésegységescibb "felnöttek" népdalaihan. Kerényi é'ppen e~ért több 
sZ0mpontból is csoportosÍ,t.otta ,a gyermekjátók-dalÜ1kat. Ezek közül 
legfontosabb ta:lim az a katalógus, ,amely a ,daUamokbanelő:fordul(. 
valamennyi kétii:tmnes Iliotívumot felsorolja, jdezve, hogy egy--e~y 
motívum mely dallamo:kban tralálható_ Ig'en érdekes és értékes a játúk
tipusok 'katalógusa is, mert ez világít rá, hogy mi a kaI)Csolat az 
egyE\<; játélwk és az egyesdaHamok között_ 

.l HaJ-ni fog tel'més7.ctesf'n ez a gyii.jtemény is a dalJDmok minden 
kimutatható rokonsúlgára, forrására. 'l'üzretesen át kell e:qél' t , vizsgálni 
a telj'es ma.gyar népdalköltészeiet és a külföldi gyüjteményekben is 
búvÚrkotlni. kutatni kell a variáns-daHamok után. 'l'ckintettcl arra, 
hogya külföldi (~yermekdal-gyüjteményekben a dallamok mindC'n 
zenei rendszer nélkiil [következnek egymú:s után, ebhen a kutatásban 
csak' la>;8an: Jépésröl-Iépésre . dallamról-dallamra lehet hala,dni, más
szóval: minden egyes daLam tanulmányÜ'zására nagy gondot 'kell 
fordítani. 

A gyerm c,kjáték-daloik kötetének munkálatai mindazonáltal heJe.';c
:uésll€'l. l(özclerdnelc. s ha a technikai körül!mények m ege,ngedik: a kötet 
még ez év tav'aszún megjelenik. 

rl'a!ún a fentiekt,ől is kitűnile mily bonyolult, szerteágazó munka 
1~, Ini/gyal' n épda iJ,iadvúny elő'készítése. Sokkal honyolultabb és szerte
ágazóbb, mint .aho,gy -ez a nagyon is hiá.nyos k 'számoJó sejftetni 
engedte. A feladatok és pmb1émú:k nagysáJgát 'egyéhként csak az lút · 
batja világosan, aki egy életet áldozott erro a mUll'kfua, Mi, több iek 
f'hhez m érten csak kívi.ilről tekinthetünk a hatalmas műre, s le~fel
jeLb néhány részletkérdésben lehetünk otthoHOlSalc 

.J árdánJFi Pál 
* * * 

rl'ndomúnyoOs és ZC1wi éldii.nlmek na.gyj elel1tös,~g' íi problém{t.ia 
a nagy népz,0nei kiadvál1Y ügye_ Idestova 50 .esztendöt is moghalall 
az <lZ idő, amióta a magyar népz.enokutatás az eur6pa.inál jObh:'lil, 
modernebbül folytatja a. ,gyüjtés és fel.dolg'o'hás munkájút s ennyi idő 
ala.tt nem sikerült elé.rnünk, hOlgy megjelenjék az az öss zefoglaló 
kiadvány, mellyel önma,gunk:nak és a vilú,gn.a],;: tal'toz,unk, moly mús 
nópeJ< rég,ebhi kiadványaihoz hasonlóan átfog' ó ,ké p et nyuj 'ana a tel
jes magyal' anyagTÓl. P.edig ez a kiadvány az egész l1nlJlüetközi nón
zenetud{)múmy reprezentatív müv{) lenne, mely a'lapns<sú,g:han, mo<lcl"ll 
lejegyzési technikájában, rend,ezési ·és filológiai ,elveÍ,hen jdenJ e.g 
-egycd ii1úlJó és hüts:sút ideig példamllta.tó lehetne. 'ru (lom ányos lmta
tásunknak :szinte néJkii.lözhr"t etlen alapj.a. v,olna, mert a mépz~!le 
anyagának oly jelentős része mara.dt oddig- ismeretlen, m&snés~t az 
eddigi kiadvány-o]<anyagát már annyira feldoo1g-üziák, ho'gy csa,k ez 
a.z új, :nagy anyag adhatna lökést a további munkának. D e új ösztön
zést adnának ,ez.enkívül az.ok .az; új összolta,s,onJi'ó ús r end,()z<ési emel
múnyek, melyek az utoLsó 8--10 év fo.Jya.mán gyül tok fel s egyelőr? 
köúiletlenek. Mi,nthogy n ép7.,en,c-tudomúnYllnk m a, €,g'yik legfejl~f
tebb, legelismertebb és lcgti}hb újel"edménnyd k(~cseg'tctő tudomá
nyunk, meg kell adnunk minden lehetőt, Ihrürg-y mé.ltó mócLon és méltó 
ker-ethen bontako;zz,anakkier,edmény.c.i. 
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A t.udomámyos él'cLckel\Jen túl aZ,Qillhan van k ultÚl"po.JitiJka i j,el,r,u
tősége is a kiadványuak. Előne vinné azt a' f,ejlődést, mely :uenei éll~
tünkben fokozatosan -dia,da:lra vitte ,a nép zenéjét, a nemzctizen~~ 
igazi alapját. Komoly ,hiányü:;;.sá,g, hogy ezt a .kinc;.>et még mindig U01U • 

tudtuk t,elj.t',sfJn közki.nccsé tenni, ho.gy csak az úttül'ií;.k és űgyf'S 
tár.sas,ág·o'k magán-mőfeszítésévelkerült a közönség .elé az, is, amit 
eddig ismerünk, rukár tud'OImámyOls ikiadvány,ban., akár n·jpsz,erüsíUl 
füz,e ~ekhen. Ez a helyz,et megeng'cdhető v'Olt kapitalista társadalo,jJ]
ban. (le meg'engedhefutlen sZlooializmust építő társadalomban. Ilyen 1,öz
ponti ne.mzeti kulturális kérdés csak a kÖZlösség sz,erveze,u gondosságá
na.k tá1'gya lehet. 

Ez a ,g'ündQlslwdás a;zonban nemcsak a.rra. keH,hugy a kiadvány 
megj,elc'l1.,i.éik, ·hanem arra is, ho,gy 'olyan legyen, amilyen a ma.u)'ar 
llépzenekut.atás és a népi demokrácia tudományos színvonaláJuJ.7, 
egyc,dül méltó: kifog,áslala.n , lffi,ag,assúnv'O,nll'lú , mOD ern, útmubtó. 
Nem engedhetünk rubból a színv-onalból, amit Bartók: A magyar n ép
dal-á,nak és Bartók-K.odáJY: Erdélyi Magyarsá.g-á.nall\: s:i\.Ínv-QTLala. 
Bartók romám kiadványai, va,gy Kmlály: lVIa,g-y.al' Jl.0pz,eneta,nulmú
nyá'lla.k filológiai mUll'kája jelent. .'És benne k,elI lennie mindao:nak. 
amit pillanaÍ;nyila,.g ,a .]{uiatásból tudunk, hogy valóhan mérfölclkö 
legy'~n a mű a .ma,gyal' és Ul,em1,(:)<tköz.i tudomÚillyban . . Ezt a .színvOlw
lat tel'mésZlet-csen nem tIuclományoSml kell hiztÜ'sítani. hiszen erre hiz
tosíték a flZCr!WSv.,tő Kodály és ,e;g;y,e.dül ő hiztosít.ék Cl'TÜ. h anem 
minden lehetőt meg ,kell adni, I}JiOIg'y ezt ,a, tudományos munkát ne 
zav,arják t echnikai rakadályuk Ilyennehé..zsóg-ek fől'ep: a kótaírás
klisókészítús körül v.wnua.k. Sajnos, mcgfdelő szakembere!khen itt elép,' 
na,gy a ,hiány s ez 'Oikozza minden ilyen természet ü munk'a Iassúsúg-út. 
Itt lehet :segíteni, lehet ővé tmmi a,·n:n:ak a néhány ·r,mb(}l'nek, aki ilyen 
lJlunkitl~a al!k:almas, hogy teljes munl.: la-erejét ar. ügynek szentelhessp. 
S ez vona.t!klYL..ik a r,evÍzió és előkészítés :munkáját végző zenésr.-szak
embo'ekl'c is. Ha itt és egyéb anywgi-tf?Jchnikai szü.ksé~le,tekben meg
adjuk a lehető legtöbbet, al"kor bizonyára hamar·osan ,m'eglátjuk 
a várva-várt ,kia,dványt. Csruk egyet n,em SZ.a.bt1;d : azt kívánni., h o,g'y 
a t.udomány,os súnvonal To'vúsóra sie~sO(-~ IH~k vel(~. Nom indükolhatj ,:l 
ezt az a.r. érv Siem, hogy elsősodHLI1 Hem a nmnzetköú tudomány 
várja, ha!llit;m ,a. magyar nép. Mert a. lmltúrpülitikai szükségleteket az 
a kevésbbé 'tudomány.osan közölt a,ny,ag is ki,elégítheti egy ideig, ami 
eddig megjeLent .s a tüvábbiszük.,é,gleteket is ki le/illet elégíteni ilyen 
anyag SZ!lJpoO'l'ít.á:sával. VisZJOnt a tudlYmányt - nem a "nemzetközi t". 
ha.n-em a magya;T tudományt - csak a száZJszáza1ékosam tudomán vos 
kia,dvány fogja. szo1gálni. Siettetn'i · kell t.ehát minden áron, de s em
miképucn sem sza.ba,d elsietn';" Legyien meg minél előhb, de olyan 
I,egy,em, amilyennek lennie kell: tm~élcbes. 

VaTgya,r; L(J.1oS 

*' * *' 

A népda1kiadvál1Y kórdését nem lát.nók helyes arányaiban, ha 
ll'cm kultúT'politikánk e,~észébcn mérnők fontosságát. Aho'gyan most 
állunk a népdalgyüj tés és a gyüjtött a,nya,g kiadásá na..k prohlémái
val, az még nagYl'észt a mult öröksége. 

A mult örő]{;seg,e elsősorban azért, mert eredményeit egy majdnem 
félévsz-ázados munka hozta létTc. Mindannyian tisztában vagyunk 
azzal, milyen, j,ehmtőségü illiállás volt . Bartók Béla és Kodály Zol
tán részéről 1906-ba:n a keleteurópai a,grárproletár-fol"radarlmak ide-



.len a l'. em1ókevet,es 20 népdal megjel,e.ntetés'e, .s az elébe irt bevez.ető . 

. J.el'entett-e 'ez a dátum egy hatalmas történelmü és élő z,eI1ei kultú ra 
felf.ed'ezését, .amelyről éppúgy nem tudta, nem ak,arta, nem enged!e 
t.udni hivaf.alos kÖ7Néleményüllk, hogy van, mint aho,gy nem ismerte 
és n em akarta ismerni a szegényp.al'asztság egész sorsát, létezését és 
prohlúmáit .• J el ell tette towÍlblbá egy olya.n zeMi kultúra felfedezését. 
;lmely hehiwTlyitot ta, hogy a rr,-eleteur6p'ai nér~ek sorsába.n, fejlődés.,~
hen és éJ'dekcibenaz alapvető tényezők közösek. az ellcnMt.e<k szítása 
pedig flgyedül a kizsákmányoló osz,tályok érd,ekét szolgálja. 

A hiva.talof'l kultúi-politika elég lassaal ocsudott fel meglep,eté
húből. Nem látta áitazonnal a fordulat j.e},entősóg'ét, de meg nem is ért 
rá ilyen "apró'" ügYflkkel fog·lalkozni, boJn·'Ű'sodógondjai köúiH. 
Ebhen HZ üWhcn még "esak" a m egtévesztett nagyközönség köz,ö
n:, évd szmnh(mkdlett a ll úpdalgyüjtőklH~k közdelmülwt folytatni. 
De n hus7':'1-s é vekelp.j,él"'B a hiva,talos kultúl'J)olitiJka tervswl'ü elI en
propa,ganuája is m egbetbea magáé t. Kiderítette, ho,gy a paTasztzene 
aJaes,ullyrendíí., föl e::?,' nem is magyal', hanem r omán, ,szlovák, dél
szláv, Iol aki ezzel a zenév'el ,egyált.alában szúbaúll, az esak hazaáruló 
le,het, ,.a trianollli ~IaJgyarország" irredenta é,r,delwind{ ::truló.ia. 
A hazai hivatalosak na1gyon is hatáJ.''Üz,()!tt áUáslfoglalását tánl(}.~~1tták 
a romú-Il ia.i támadásOIk,Jlwlyek a. l'omán elnyomó osztályok soviniz
mnsától tiizdt.en rohanták m eg népdahnoz,galmunkat,elsősorball 
magát Bartók Bélát. F e,lesleges volna tov:vhb SOI·,olni mindazokat 
a módakat, amelyeldwl a ma,gya,t" nép(lal tödH~t,etlen hív:cinek mun
káját ft hel- és külhoni tlwl'mányzatJÜ'k lehetetlennéa,karták tCll n i. 
A. vég\cl',edmé nyt l',öviden 'leszöge0hetjil:k: :nem sikerült. 

A llJépdalgyüjtés mozga.lma Ba;rtók és Kodllily kczd e,ménye7.ó~,e 
uJán hamar megsz,erv,ez-tc a ill1a,~'a le};kes vállalkozóina,k csopürtjit, 
:; m egindult az a szívós és :kital'tó . munka, amelynek el'odményéül 
most l ejogyzett és hengerr,e vett n épd,alok &okezJ'ci várnak kia,dásrű. 
;l;1nelynelkeredmémyé ül z,enei nevHlésünk ,egyik aJwppillén~ mostmár 
nóp7ienénk nH~,gi&mel'tetése, a. köztudathan jónéhány :S·í',áz, nópcla l 
forog-. :s népda1t.udornányunk világvLswJ1ylaLban is az úttö,l'Ö ]<;i8z.de
ményezéselu~t ,rnegillctö megheesülést és elák,nlö t~Hlomlimyos I'au,g·ot 
szcrzett. . 

A zenesz.erzés terén szintén forradalmi ,erejü. rnegnyiJatkoh.ás volt 
/IZ a fo rdulat, amit Bartók és Kodá:ly indítása és kö'\'et.kezetes z'ene
szerzői mag-atartása. el'edmény,ez,ett. Ennek nylomán vált nyilváill
valóvá a századfOl'duló kulturális l'othadásának ká:o,szába.n. hÜigy a 
z,enétnem impI1essz~oni:sta színpompa, nem neoklasszikus vissza
kérődz.ések. il1'em expresszionista önmutügatás és nem is formalista 
spelmlációk 'k,eltik új életre, hanem egyedi.ila dallam me.gújllodása, 
a. népzene ,e,gészség;cs anya'ga.. Azok, akik a g·yüjtéshen fegyver
társak,ká válta.k, a koon:ponáLásba.ll is kital't.attak a népwnc meUett 
és különös'cn a7, énekes ze,ne tel'ületén igicln 'komoly és · vi l.á,lrViSZOTI y
latham j1el entös ü \odalommal ment,ek eléhe ze:neumltúrúnk fejlődésónek 

Az eredmény,ekf,el!lnérélse után ,azonba;J1 meg kdl állapítanunk 
a.zokat a káw)lkat is, ami!k'ct félfeudális mult tÚI'sadalmunlk álhim
rendjének kultúT'J)oIitikája oko~ott. s amelY,eknek öröksége ép.p.ugy 
ránk szállt, mint a f<8'lsOJ~olt erd:mény,ek. Ez a ikártevés alapvetően 
abban ilIlIutatkoziJk és aibban érezteti hatását, Ihogy a népdalg-yiijtés 
és nublikálás egy:t1lehány lelkes tud6s és muz,sikusmwg-ánjeH8IgŰ fá~·;:J
dozásamaradt mindV'égi!g. 

Ezért nem folyt r,end:sz,e:resEill a ruápwnetudósok után,pótlásJl,nak 
nevelése, ezért nem áll l'endelkwésünkreeg-y,etlen mva.talosna:k é.R 
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rend:sz,crcsnek t,ekinthető kimutatás sem ar,ról, lwgy lhol folyt múr 
g'yiijtés, hol nem, hol mi a teendő a ,gyiijtés terén, Ezért szállt sÍrlIa 
a feljegy~~sek megfejtósének egy sereg titka Bartók Bélával és ezért 
keH az·okat verejtékes munká'val újra megf'ejt,eni. Ezért történhete1.t 
az meg, hogy a nópdalok publikálása tudomány'Ü's rendsz.er·ességgel 
lIl'ég nem indnlt meg, és hogy ami eddig köztudomásúvá vált a 
népdalok ll,özül,az ma,gánkiadók üzleti vállalJkozásarként m e,gj.elent. 
I'endsz.t~rint egy a gyüjtött anya,g na,gyságáhaz m érten .szúkkörhell 
moz.g'ó daHamanya,got közreadó kis népda1gyüjtemény.ekhen jutott. 
(~la közünsóg>h,ez. Hogy a népdalLrunítás iskolai talltel'vünkbenannak
idejé n h elyet kaphatott, az is főleg Kodály Zoltán sz,cmólyes mnnkú 
jának és t elkintéJyénej\: .s ·egy biwnyos belső és külső közv élemény 
nyoruásána.k köszönheHí. 

A ·szocialista ,knltúránruk sZliiksé ge vrun a népdalrunY1L,!!.' IHHltos ÓS 
tuca:bízha tó tudomá;nyos k,özlósből származó ismm·etér'8. Sz,ü ksóge V~1 11 
nemcsak .az,ért, m ert egy nép törUmelmónek is nagyon- értékes dolm 
rnentumai, ,kulturáli,s hagyományai, hanem azért is, m ert a szocia
iista művészetnek a nép tula:ido:tlának kell h~mli e. Márpedi~ --
a z,cne t'crületé n maradva - ilyel), az ·eg'ész n épnek s zóló. rnal' ad an dc') 
Pl'téldí zenei stílus 1üalakításáh1w }ég-vál'a-kat ópltenénk. hanem VUl 

níík figyeLernhe parasztságun.k zenei .kifejezúsmódját, nem 'ha sz
nálnók ki páratlan ,gazd.agsá:g'ú dallamkines-ét. Annyiva] inká bb 'e!'l'f\ 
vagyunk utalva, mivel társadalmi fejlődésünk ismert sa:iá t.os k örül
mónycin él fogva városi viszonylatban ilyen tíligabb értelemben nén · 
'J;ünúnd, nev·ezhető hRgyományü'!n'a n em túmasz,k·odhatunk. 

Itt íartunk tehát ühhen a pillanatba!n eg'ésí'. SOl' komoly en~d 
ménnyd a h átunk m(>g'ött, eg-yfelől eg-y e g-Yl',e sürg'etőbben ;ielentkcz() 
k nJtúl'poli tikai ig-énnyel a népda.Jg-y ii:it,ésedd ~gi anyrug-ának tudomá
nyos l"'endszm'{~s:ség'ü közlésére, músfelöl üf};y csomó lenyüg-öző, gú tló 
és tehetetlení Hí öröksógével a mult r.ends:wl' sorva,sztó Doliti'kájának. 
'rökéletns,en m egértjük mindazokat a nehúzség'eket, am iket Jál'dány j 
Pál lelkiismeJ';ct,e.s.en, őszintén és t eb es ,szakértelemmel fdtcí.l't. V ép:sö 
köv,etkeztetéseikhella~Ü'nba:ll m égsem ' adhatunk ig-a.zat fe:it,f~,geté,,, p i 
nek. B esz:imolújából ugyanis egy biz.onyo;,; üsiig'g;rt.eg aolap!taug CSP. ll 

dül 'ld, amely II gyüjtemény tel;j.es kÜLdásúna,k lehetőségét évtizedek 
távolába h ala:sz.ija. Különösen v,cszé lycrS a magyal' nydv szótárána!{ 
rnunkálataival való összehasonlítása" m ert kultmális életünknel\. 
éppen ez a s zótár egyik lcgszégycntelj'esebb Jncaszéke. 

Hang-súlyozzuk, a kiemelt ,ellentét .a,z igény és a lehetőség:ek közt 
valóban fennáll! Dc nag'yonis a muU szemév,el néznök a kérdést, ha 
ebből azt következtetnők. ho.gy t,elhát igényei 'nkről Lemondunk és 
megvárjll'k, mig a. rml.delkezésünlme álló kevés munkaerővel, hoss zú 
tüprengések után, évtiz·edek mulva összeáHa gyüjtemémy.EUenkező
be'g: igény'eink f enntartása mellett mindem ·erővel azon k 'ell lennünk, 
hogy ez a. fekvő kincs, ez .a. hoJt tőke minél élőbb hekapcsolódjék bite
leskiadása slYgitségév·el kulturális vél'keringésünkhe. Kell, kell és 
hrurmad.szor is kell agyüjt,emény, és ha azokra a példáJu'a gondolunk. 
amikor a tár:s,adalom fejlődése súnte megoldhatatlalnnak látszó tudo
mányos feladatoU" csodálatosan ,gyors megoldú,sát kényszerítette ki 
tudósaiból (fr.anciaen.cikl:opédistáJk; a szocializmus ideológi áj án ak 
t.udományos alapvetői), meg lehetünk róla 'gy.őz.ődve, 'hÜig'y az adott 
~ultúrpolitika.i ,le.hetőség·ek és sziikség.sz,erűsógek a né pdalkiadványt 
IS létre fogj'úk segítp,ni. Ebben az esetbe,n annál több r eményünk 'Van 
ene, mert mint homászólásunk elején f,elsoroltuik. további munkánk 
nagy {~redtmények sorára táml'lszkodha-tik. 
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Egyetértünk J.árdányi Pállal abban is, hogy a ,gyüjtemény I'f\n
dezése hallatlan tudomá;nyos felelősség terhét rója akiadátSi munká
latókat végző szak,embeJ.'lckl'e. De ez a tudományos f,elelőslSégelsősor
ban népünkkel sz,Emben terhelő, amely várja, már évtiliedek óta 
nagyon várja .ezt .akiadványt, minta mindennapi k,enyeT'f~t, nem 
pedig egy nemzetközi tudomúnyos :közvéleméllY felé, 'amelynek eset
leg néJhány évnyi h alog.atással gondosabb és csiszoHahb gyiijte
ményt tudnánk kényes rendelkezésére bocsátani. Csakhogy ez ti 

kiadatlan massza g.á t olja a további gyüjtés egyre sürgetőbb felada
tainak szervezett megoldását, mert titokban tart egy sereg adatot 
amire a következő gyüjtéseknek támaszkodniuk kell; a halogatással il 

történelmi pillanat a'ktualitását iselszaIaszthatjuk és az igy okozott 
but többé nemt,ehetj ük jóvá. -

UJfalussy Józsel 

Fenti ·cH::,1mkkel a vita nem zárult le; a népdalkiadványunk kap
es{w fdmerült vitás .kéT;dések tisztázú:sáboz tov(Lbbi hosszá.szólá..~()k sorá
nak kell hozzájárulnia. Az egyetlen ,kielégíti) lezárást természetesen 
(~sak ,a kiwdvlÍny elsö kötetének mÍ,előhbi megjdenúse j,(~lentheti . 
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