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MI A NEPDAL? 

Népdalnak neve,zzük .azoka,t a dalokat, ame,lyeket ·a ,nép , 
különösen a dolgozó [p!arasztság apáról-fiúra s'zálló h3Jgyo
mányból ismer és dalol. 8z<~rzőjét, eredetét senki sem ismeri; 
mindig egymá:stól és 'wz ().~egéhbektől ta:nulták, ezlért köz
tulajdonnak tekinti mindffillki. VMtoztatnak is rajta, ho.l száI1.
dékosan, iho.l önkéntelenül, ezél,t igen ritka az olyan dal, amB
ly,et akár két szomsZJédos faluban is teljesen egyfocr'mán tud
n.ának: legk'ev,es.eibb, hogy más szöveget, »nMát« húznak rá 
ugyanarra a daHamra. A Isok apró változtatásbólaz idők 
folyamán új dal is lmletkezhetik, így jön létre az új népdal: 
nem egy sz,er(l;ő munkája, hallem soké, a kö,zösségé. 

A műzenei a lkotások ismert szerzők művei, s azokon 
váltüzrbatni nincs joga sellJkillek. Ériruthetetlen formájár(; őrzi 
az írá,sos ,terj!edés, is, ' línig ra lIJJépdal szájhagyollllányihaiIl él és 
terjed, tehát n:Ínlcs »egyeHen«, . »változtathata,tLan« alakja. 
A mű~enében még egy négysoro,s kis dal is, egyéni alkotás, 
bármennyire ,közel álljon is teil'jedelmléhen és formájáJban a 
:népdalhoz. ' 

Az a 'hagyomány,me,lyeta nép orn, valaha az eg<ész 
közösségé volt. A lieg'egys~ecrűhb köriilmények ikö:lit élő ős
társadalmakban is Italálunk valami ze,nét: igen eg,yszerrü, 
pár hangnyi dal1am-cBírákat, me,ly,ek vég llé~kül ismétlődnek. 
Ezek nyilván éppen olyan közös termékei 'e~ekneka közös
ségeJm,Elik, mint a nyew. És, amint a nyelvet is a:z egész közös
ség g'8.zdagítja továbhié1ete fo,lyamán , ugJTlanúgy fejlődik 
,a népzene is: a szájiha gyomámy ,h~hetővé tetszi, nogyapró, 
alig észrevehető változtatásolmt újra meg újm hozzáadjana:k 
a meglevőhöz, lamitaligha llevezhe,tnénk ,»,egyéni ,alikotás«
nak, már es,ak a 'zért sem, mer t cs'ak al{ikor maradnak fenn a 
hagyományban, ha a többieknek tets:zik, ha a kÖZíösség el
fogadjg,. és továbhatdja. Igy a népek fejlődésével népdaluk is 
állandóan fejlődik: új for:máJk alal~U'll1ak ki, e~ek arégieklkel 
>együtt élnek a fejlődő l"öz,össég új dallamfordulatokat, új 
ritmus-kombinációkat úalál ki s ami- álJtaláuOis tetszésre twlál, 
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annak mintájára száz és S:b~ többé-kevésbbé hasonló dal
lam. ikeletkezik. Különösen így van ez, amikor egy nép UJ 
környezet,be jut, ideg,en nél(lekkeJ kerül érintkezésbe, akiktől 
~ddig ismeretlen, új dBiUatInoka,t taDJU1 meg. Ha ezeknek bizo
nyos tulajdonságai meg tetszenek, aklkorazok mintájáramag,a 
:is alkot új dalokat, vagy sajá;t régi da1ait alakítja át ali. 
újonnan tanultak mintájára. Ilyen.]wr a ;népdal új virág-
2iásba borulhat, számos egymásho'z hwsonl6, ,egyvágáSIú dal 
terem: egységes »stílusok« alakulnak ki. A magyar népzené
iben is ismerünk ilyen virág,zásoikalt, >>egységes stílusokat«. 
A leg:régibb, a tudomány megálLapítás'a szerint, a honfoglaLás, 
előtti időkben folyt le, oonikor la magYlUrság török népekkel 
élt egy !közösséghen. De vannak olyan dallamaink is, amelyek 
esetleg még ennél .is régibb lés kezdetlegesebb viszonyok 
emlékffi őrzik. , 

A magyarság egység,es műveltsége a táTSladalom oS'21tá
lyoikra tagO'ZÓdásámJaik. megfel1elően ket.tészakadJt. Az uralkodó, 
űSZltályegyre inkább az ,eUIóp8!i műveltslég befolyása alá 
került. ,mely írott könyv, iskola, €'gyház l'\évél!l terjedt és 
egyre ir.kább megszaUmdt a kapcsolat a régi hagyományos, 
nemzeti műveltségg;el, melyet már 'csalk ,a doLgozó nép , őrzött. 
Ez a hagyomány azonban a v<ooető osztályok nélkül is tovább 
f~jlődött és g8iZdagodott, eLég <csak a,ma a nagy új virágzás1'l8. 
mutatni, ,amit a népzene a jobbágyfelszabadítás utáni idők
ben ért meg, 'amikor laz új daloiknak az a tömeg~ született 
meg, amelyet falvaink fiatalság,a ma is t1eg~v,esebben dalol. 
De f,enntartott ,a rnéphagyomány dalokat a török harcok." 
.... ,agy a kuruc fellkelés idejéből is, olyanokat~, melYelket a 
felette lévő osztályokltól tmult cl,de fenntartotta a régi, 
honfoglalás előtti zenei [hagyományt is. 

Újabhan a iIllépdal,a llJéphagyomány egyre általánosahbá 
válik és :könyv, :rádió, színpad, népi együttesek revoen; Í1!l . 
terjed tehát az írásos iIIlűv,eltség módján, írásba rögmtve, 
kerül 'vissza a néphez. Sokfelé tudnak ma már f.aluhely,elli is· 
ilyen I]}jépdalokat, ami BiZ újabb 'gyűjte:mJényekből került újra 
a nép közé. Pormailag ezeik is az írásos műveltség;ből kerül
tek 13. hagyománY'ba; tartaltmuk szemnt viszont olyan:ok~ 
:m.iII!t a hagyományosan terjedő dalok. Éppen ezért ibiZJtos, 
hogy dolgozó népünk ezeket könnyen: magáévá teszi s hama
rosan éppúgy alakítja és tO'Váhhadja, mint ~előtt. Gyűjtés. 
alkalmávoal 'a'zonban jegyezzük fel, pontosan ezek származását 
is úgy, ahogy azt alálbb a gyűjtési , eljárásnál részletese'IJ. 
1eirjuk. lj 
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A NÉP HAGYOMÁNY JELENTŐSÉGE 

A néphagyománynak ezek az egymás mellett élő, lLülön
bözö korú részei tBhát a llJeanze,ti múveltség mtütjának egy
egy sza:lmszát képviselik. Rendkívül nagy a jBleutőségük a 
magyar muvoeHség története BzempontjáJból. FelviIágosít'anak 
a régi muvelőc1.ési változásokról, más, népekkel való érintil~e
zésekről lés sok más kérdésről oly korokban, amelyekben m ég 
egyáltalán nem r'endelkezünk - írásos emLékekkel, vagy alhol 
az ~anlékek zenei szempontból hiányosak, .elégtelenek. 

A tudomány S'zempontjából tehát különösen nagy jelen
tőségo van a néphagyomáIDynak. 

Még nagyobb a jel,eThtős1ége a nemzeti művészet szem
pontjából. Az új SiZOoiJaliJSta kultura olyan zeneművésze;telt 
kíván, melyben az egész nép közös, ízlése nyi,LatkozDt meg, 
m:e1yel mindenki magáéin,a.k érez, mert a legáltalánoslahb 
emberi lérzéseknek mindenki számára közér1thető kifejezés-e. 
A zenei néphagyomány, népdal éppen ilyen, tehát műv€
szeinJmek a népda,lt Ikell j',eLhwsználuiok példának arra, hngy 
kö'zösségi szellemú, új mŰV1észetet hozzanak létre. A ma 
művés'ze,télt, 'a;mely már minden tekintetben kifeje<Zi ,a mai 
életet, fi. .dolg.ozó emhert, anl1ruk törekvéseit, örömét. A szá;z.a~ 
dokon keresztül nelIllw·dJéikről necr:ruzedékre, sizáJlló hagyomány-o 
ból ugyan~s kiro.stálódik mindaz, wmi eSoa;k ideig-ól'áJ1g t~tsző, 
divatos sajátság, ami viszont ,hoss~ú századokon keresztül 
IDBgmarad benne; 'amit mindtlll új »virág'zásihan« újra meg 
újra meg.valósít, az ,a nemzeti köZtÖsség lelkéhez közeláll, az 
..az egész nép él'Ziései,t fej.eú ki. Amit eddig a mBigyar zene
művészet esak idő'IJJkint is alig tudott me,g:valósítani, azt a 
néphagy omány megvaU,ósította: a nemzeti közösség lelkiének 
lüJejezésétzenében. 

Ma amikor ,a felszaba;dult TI'l~p birtokha veszi az egész 
nemzeti kul túrát is, amikor megsz;űnik az a kettősség, ami a 
feudális és kapi<i.!alista korokban az uralkodó osztály ,és a nép 
közt fúnnállt, akkor la nép által f'ennt'aTtott régi hagyomány 
is 'lnegszűnik másodrelllJdű múveltség lenni és újr,a a;z lesz, 
..ami volt régen: az. eg-ész nemzet érzeimének kiftljezöje. Az 
egész társadalom magáévá t.esú,él v,e1e és f'ejl'eszti, formáloja, 
tuda,tásítja és mindennapi élete rés zév é· teszi a népdalit, más" 
r ·észt a zeneszerzők múvés,zetük a lapjává tesúk, s belőle 
tanulják meg, hogyan kell közöss;(~gi sz,eUemű, nemzeti zenét 
teremteni a népdalnál magasabb, bonyolultabb zenei formák· 
ban is. 



A GYŰJTÉS RÉGEN ÉS MOST 

A ruépdialnak IJ1J3igy jele.nJtös.égélt már régebben is feL
is<mertéik:azok a nagy művésZi~k, akiket nem elégített ki 
korak és társadalmuk diVlatos művészete és akik mélyebb és. 
szélesebb körökben ható művész:etet kívántak teremt,D. Bar
tók Béla és Kodály Zoltán, majd tanítványaik már évtiw
dekkel e'zelőtt megkezdték . a népzene' tudományos össw
gyűjtését és művészeti tanulságainak felhas.ználását. 

Nem elég'edJhetünk meg azzal, amit ők Vlég'eZtelk. Egy
részt magának a népwThei tu·dOmánynak is s,züksége van 
újabb és újabb adatoha, hogy a részletkérdéseket vilá;go
sabban láthassuk, ezért folyton ImU gyűjtenünk még ott is, 
ahol már járt ,nJéprajzi gyűjtő, még iniki&bh ott, aho~ senki se 
járt; másrészt most már magáhak a népnetlc kell f.elismernie' 
és tudatosítania önmaga számára hagyománya jelentőségét 
és az egész társadalomnak kell részt vennie a hagyomány fel
újításáJban, fejlesiZtésében, eltedesztésében. Ezért kell ma már 
a Itudományos kutatók mellé a társadalmi gyűjtők ezreinek 
felso.falwmiok. 

MIT GYŰJT SÜNK ? 

Egyszerűbb volna a l"érdés, ha a dolgozó nép közt. 
leg'alább egy részében, mondjuk a dolgozó parasztság köré
ben, esaka hagyományos zene élne, és ·se:r.nmi más. Csak
hogy már régen nem eza helyzet. A kapitalista társadalom, 
isikola, rádió, grarrrwfon útján, oly nagy mértékiben terj,esz
tette el a polgári zene él,téldelen, sel'ejtes darabjait, slágert,. 
műdalt, jaZiz-tánczenét és m ás hasonlót, hogy sÜ'k helyen ez 
már kiszol'lÍ!tásSial fenyegette a nép ze,nei hagyományáJt. Leg:. 
több vidéken a kispolgári zene annyira meg z.avar ta a nép LJ 
izlését, hogyha s'ajáJt hagyománya u tán ké.rdezősl~örutünk, ~kikor r • 
is »mHgyal' nótáilCkal«, nemrijj~án slág.~re~\:ke!, ho~a~o:dit, el~. ui! 
De, ahol erősen is él a hagyomany, ott IS Illlk,abb az UJ ~hlusu 
népdalokat ismerik általánosian, a régi dalOlka:t, a hagyo-
mány legértékesebb darabjait már cs.ak egy-két öregemher 
tudja, aki lég'többs;zör ma·ga sincs tis,ztában azok jelentősé -
gével. Legelső feladatunk tehát, ha a néphagyomány gyűj,t é
séhen. vagy felújításáhan részt akarunk venni, hogy meg 
tudjuk kü1ön.böZltetni a nép·daWt a műdaltól, mindattól a >>rrna-
gyal' nó táldól«, slágertől, .ami nem része a néphagyomán~-
nak. A következőklbenolyan útbaÍ@azításokata:karullik nyuJ" 
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tani, amelyetkJkeJ zenei képzeittség. nélkül is el Lehet indulni a 
népdal feliSllllerése és fe1:újítása úJtján. 

Slágert, islmlai éneket és hasonlót aránylag könnyen fel
ismer mindenki; nehez;ehb megkülönböztetni a mult század 
és a Iszázadforduló ·dalszerzőinek műdaLait, az úgyneveZiett 
»magyar nótákai« a n:épdaloktól. Vannak azonban olyan tu
lajdonságai is a népdaloJmak, amely,ek egyiJk-másik típusára 
jeLlemzők, ezeknek segítségével tehát legalább egyies népzenei 
típusokat fel iudunk ismernri,ami gyüjtésnél megadja Leg
aláJhh az első tájéko!Zódásit, ho,gy eljussunk a valódi n!éphagyo
mányhoz. 

Legkönnyebhen hozzáférhető a népdalJJknakaz a:z új'ahb 
fajtája, amelyet mindenütt a fiatalSág énekel. Ezek négy 

.. sorból állanruk, túlnyomó részülmek első és utolsó sora telj,e
sen ugyanaz. (Itt mindig a dallam zenei sO!'lairól beszélünk, 
vagyis egy olyan hosszú dallam.szaka,szról, amit egy-egy vers
sÜ'rr:t énekelnek.) Vegyük például a következő, országszerte 
ismert dalt. 

T.:t-1t---·~-=:=::~=!$' --kf~--€ -!-fI '.~--e'--12!.---I- 1l=F3 ·A· 
~===--- Jk.;-~-..:d- .- l-----.i==i -y 1 I 6~ 

.til - Ina a Iö. a - tatt, nyá - ri pi - rOB al - ma . 
. , 

~ .. i~ .. ~H ~{' r ~~~I,i.y=~. ~~~~f~r~~~ltEtfj~. ~. EO r += ~=-=r Li~",.r.,,"'~ E!===:J:====1 u 

Ha - ragszi.k rám a BW - re- tőm é - des - any - ja. 

~tf _la pr Ir r 
~I • 

En- gem gyaláz, en - gem .tesz a vesz a !lZÓ - ra, 

Ir i1 

~ r' 1-1- mA ~ J 
nem te - he- tek ró - la. 



népdalban tal'álható, semmiféle müdal nem iSlilleri. Ha tehát 
Hyenf,el<érpítésürnallal találkozunk .gyüjtés közben, néhány 
véJetlen ildvéiteWtől eLtekintve, bi~tosak h~lh8!tünk, hogy az népdal. 

De lelhet még egyszerübb f'elépítése is egy-8'gy népdal
na!k: hogy mind a négy sortrlc azonos, csak a két középső ma
giaS'abhan van. Például: 

r 
I 

Ki - haj: tom 

11)- r 
a li - hám 

I P J. J-=tt===1 A 
a rét - re, 

Vt::fSh I EJ r 
Ma - gam is le - ü - lök meI -lé - je, 

~. IC:~g=14A5 
EJ - ki - ál tom ma- gam: li - bu - li -bus - kám ! 

r 
I 

Ül- jél aZ ö - lem- be, I - l U8 - kám. 

A két középső Sor öt hang/gal magasabbról indul, mi.;nt a 
szélsők. Az. ilye.n dal, mely tul,ajdonikép csak egy Borból áll, 
szintjén biztosan népdal. 

Már nem ilyen kizáróla,gosian népdaLforma a következő 
dalé: 

, .U r r r I r v I r r E r -~ F' lj J l lA 
Er - dö, er- dö, er - dG, ma-ros-szé-ki ke - rek er - dő, 

, .l F' p F' I r L I cr r r r p F' I J J t !}\< 
Ma-dár la-kik ben- ne, ma- dár la-kik ti - zen - ket - tő. 

, IT r f IT I E e rJ r r I p r' p r l au hETe 
Cuk-rot adnék annak a .madárnak, da-lol - ja ki nevét a ba-bámnak. ' 

, J r ~ r' 
Csár - dás kis- an 

I cr L_2Et,51JIJEF4-it;h:=gJA 
gya - lom, 7 ér- ted fáj a szivem rul - G'yOU . 
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Ennek máJr hárorrn so,ra egyenLő egymással, égy magIasság
ban is van s csruk a harrrnadik el térő. Az ilyen dalolt rendesen 
hOiSSZÚ so,rokhól állanaik: a verssorokhan 14-20 szót8lg is 
lehet, sőt több is. Többnyire ilyenek a l,eg:újabb menetelő 
lmtonanóták is. 

Már ritkább a népdalok közt az olyan. mint a következő 
péLda: 

f1 a f1p J. 
Nin-csensr.ebba ma- gyar 

fc±U ~ b' 
Iány - nál, 

I r p t A5 

Vé- kony karcsú de - re lill - nál, 

f1tr F I~ 
Oly- lyan kar- csú, mint a nád- szál, 

~~ . ~ W tltI5r-=V J. 
) 

Ma - ga jár a le - gény u tán, 

Hasonlít az előbbi fnrmára: ennek is három sora egye
zik,csak a második öt han.gga.l magasabhan indul. Ez II 
forma müdalokban gyaknribb. 

Minde,zekben :adaUamfajtákb8ln megeshetik, ' hogy az is
métlődő sorban .egy-két hang eltér, sőt sokszor hosw6ahb ré
szek is. Ezt a vál tŰ'za.t osság , vagy az egymás utáal kö'Ve;tkező 
sOTok jobb kapcsolódása kívánja. Ilyent ,IMihaltUlnik az 1. pél
dáhan, a 3. sor végén: » ... szóT;a«, v,rugy a 2. péllda 3, soráiImk 
vé@én: ».J.ibu-LiJbrusJ{jám«. Az ilyen kis ,eltérések nem változ
ta.tnak annyir.a ,a daUamon, hogy ne ér·sZiIlénik ru !JllIeg,felelö 
két-l~ét sor . azonoss·ág·{Ü, Az eltérés lehet a sor elején is. 
nemcsak a végén. 

Eddigi négy példánk közös vonás,a.a visszatérő forma: a 
dal 'eleje a végén ujra vissza,tér. Erről feHsmerhetjük az új 
dalokat, a f~atalság dalait. Ezek mellett azonban lm.resn'Ünk 
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kell a ritkább, nehez·ebben megtal-álható regl dal!lJamoJ~at 
is, amelyekeit már többnyir e csak egy-két nehezen megszólal
tatható öreg ismer a faluban. Ezek közt is va'llllak olyanok, 
l/lIlllelyeket már formájukról is felismerhetünk. D:lJloljuk el 
például a következő dalLamot: ' 

~ ~hl I -'~"=~ K:'-Ff=="'-- _ ~ ~ - - _ _L_ '-"~- rJ A !?=~~~ I . cv:--FFiHl-=F1 ,-
!./ ffüccs ld , disz-uó, a be ·· rak-böl, csal!; II m- ie l át- szik, 

~ ~ (~A ~ . váltezata) 
Kanász- boj-tár bo-lwl' u- lati me- nyecské-vel ját - szil" 

Itt" is vannwk ismétlődő soroik, de nem olyan :sorrendh0n, 
mint az elöbbieroben. A:z első sor nem tér vissza a dal v éJg.én, 
a két középs,ö sor sem magasabb. Itt az 0ll:ső két sor 
van mao-asabban s aztán ugyana.z a két sor tér viss;za öt 
havggatmélyebben. Tehát ,az 1. sor a 3.-ilJ'alk. mrugasabb válto
zata, ,a 2. peclig a 4.-n0ik. (Tulajdo'llJkép az 1. és 2. SOT is azo
nos. csak 'az II tolsó l~élt hangjuk különMzik, és közben elgy
egYaprózáJs. Apróbb eltérés v an még a 3. sor elején is, a!ho~ 
a kezdő 4 hang nem egyenlő, mint az 1. sorban, hanem bsse 
ki van ;Ci·frázva. Lényegében tehát ez a daL is csalr egy 80r ból 
áll ami ikis válltolZot-atással megiSiméitlődiik:, azután 5 hang
gal rnéluebben hallható.) Ez a for ma szintén csak n~pdalba:: 
fordul elő,de mig a viss,zatérő fOTma az új dalokra Jeu,emzo, 
addig ,ez ~ mélyebben ismétlő forma a régi, honfo/;!laláB 
előtti dalJ.amokra. 

ötödi[... plÜdánl{ élénk ütemű táncdal, de nem minden 
régi ,dr.lunk · ilyen. SokkaL nagyobb számban vannak a I'égiek 
közt olyanok, amelyekre nem lehet táncolni, mert bána,tosan 
elnyújtva vagy beszédszerűen dalo-ln'ak. . 

Halado.ttabb gyűj~tők, kottais,~erők, haugs,zerJátszó zené
sook megjegyezhetik azt is, hogy ötödik példánkban és a ha-
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sonló régi. dalokban Bgy külön!l,eges han,gsM taláLható: az 
ötfoJrú. (g-b c d-t. EZlt 'zongorán l'egiköll:1Uyebben úgy állit
hDtjuk elő, ha csak a f0l1mlte biUenJtyűl"ön játszunik: es ""':" ges as 
b - des. ötödik példánkat ebben az esetben es-en kecH kez
deni.) Ahol ilyen hangrB'Ilidsz0ITt találuruk:, vrugy legal,áJhb nyo
m ait, az lis Ibiztos jelLe, ho,gy ,régi n:é.pdallal v,an dolguuIk. 

ötödik példánk olyrun népdalfajta, aminek neve. 118 van, 
amit a nép használ: »Kanásznóta«. Az ilyenekre járják a 
»kanásztánc« nevű p ás;ztortáncot. Ezzel a névv,el kérdezós
ködJhertü'llk is gyűjtés közben; főleg a Duná'llitúl ismerd.ik a 
kanásznótát. Másik népi elnevezés, melyen mindig m-e1gihatáro
zott dalfaj tát értenek, a »dudanóta«. Sokfe,lé ismerik még az 
öregek ezt a szót s3!zolmta dalokat, melyeket így nevezte:k. 
E zeik i,s ü'uncdaLok, cs'ak rövidebbek, mint az előbbi: r ,endsoo
rint 6-7-8 szótagból áll egy-'egy verssoruk. Egyik gyakoTÍ 
fajtája a következő: 

r 
Ar - ra gye - re, a - mő re én, 

~ .eJ! p.LLJ J 
Will] meg- tu-dod, hol la kok én: 

~B=L= ~r_~~+f_'-_-=I~ _J;;_J------' ~dro~ I 
Csip - ke- bo - kor ró - ,zsa mel - lett, 

~~'W- I ~ l ~'!ilil --:-~ . I~'~ I §l_--et=-~c _ I _I _ _ I.§ 
. -, -~ ~t--~-=-J . .J;P-__ ~ _/~;L--=+~ 

~. =';"" '~="'''''.:;;;;;;.''''''-===r:=r- ~::é __ S2; __ ' _~ ,~ 

Gye - re, ba - báJU, me~; - ö lel - lok . 
Ebben a dalhan l€lg f,eJ,tűnőbb a rirtmus: minden sOl'han 

n égy gyors han,g II tán két-kM lassú van. Ez a rit!ll1us<fa,j.ta is 
csak régi táncdal'ain:k egy csopo'rtjáhan található, tehát bimo~ 
je18 annak, hogya dal régi és népdal. 

Van még legy elne'Vezés, amit a nlé<p a régi dalo~r egy eso-
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porit járn, használ,ami után érdeiklődhetünk, ha régi oopdalt 
!keresünk. Ez a »keserves«; igaz ugylan, hogy csak széfuelyek 
}{ÖZlt járja, teháJt csa:k ErdélYihen kérdezhe:tiJlt a gyűjtők, de 
a Bukovináhól DunáU:lItúlra telepített székelyek is értNt, te
hát 'akik köztük akarnak nép dalt gyüjte.ni, ismerniök keH. Ez 
azonhan nem táncdaH jelö~, hanem szahadütemű, szomorú 
hangulatú dallamot. 

Nemcsak táJlCdalt ismerhetünk fel ritmusáról: vaJ1J1ak IX 

szabad, beszédszerű daloik kö,zt is olyanok, melyekben saját" 
ságos i agoMs van, amelyről egy hizonyos régi dalcsoporto't 
bi7ltosan f,elismerhe:tünk. Körvet'kező példánk ritmllsa s.ol\: l'I~i 
daka jellemző: 

f ~~b EE.~~:t1~1~!:2EJ~~E7 ~I~r ~=t€~ ~t§----:--i~1 A 
A Vid - róc - ki hi - res nyá - Ja 

ft ;~r~(~ __ r~1::f~1 ~J;I: ~I~F §p~o/~1 8 
Csö- rög - mo - rog a Mát rá ba, 

i= ~ f':\ 

i!&~r~' ~p ~~=4~~1 tJ~:~+~~r~]C 
Csö rög- mo - fOg a Mát - rá - ba, 

'b lj 
Mert Vid - róc - kit nem ta - lál ja. 

Amint látjuk, lassú, nyújtott dallam, n imes benne feszes , 
táncszerü ü tem. De minden soráhan ismét:Lődik ,egy bizonyos 
tagolás: hate1ső !hangja nagyjából -egyenlC'tas, röv1deibb hang, 
amely után két hosszú, kitartott hang, köv;etkezik, rumivej 
minden SOT vége elnyúlik, leLassul. 

Ezekkel a példakkal távo1ról sem merítjiik ki a népdal 
teljes gazdagságát. Csak azokait a dallamfajták:at mutattuk 
he, amelyeket külünösehb zenei képzettSég nélkül, népzenoi 
tapaf57.talatok nélkül is fel lehet ismerni. Ha tehát gyüjtő
munkiLnk során vala:lcitől ilyen daIoJmt hallunk, ott biztosak 
lehetünk, hogy elér!tünk a néphagyomány ré,gebbi, ritkább 
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csoportj ához, tehát igyekezzün:k az illetővel még sok hasonló 
daillt ~nekeltetni T.ehat nem azt jelentik ezek a példák, hogy 
ami nem 'hasonló, az nem népdal, vagy ahol kialnásizuótát, 
dudanótát nmu tudn,ak, ott ni'llJCiS nérpéLa1, haIlJCJm csak azt, 
hogy ahol ilyesmi eJlőkerül, Oltt már tudhatj uk, hogy elértünk 
a népzene legér!tékesebb ,eriléig, teháJt gyűj,tlésünk ott ~ecseg
tet a legtöbb eredménnyel. 

Altalában annál jobba gyüjtő, mennél inkább képes fel
iCLézni a népi éne1{,eS emlé[wzetében a valódi, régi népdalokat. 
Ez öreg éne,kes esetéhen annál nehezehb, mert már rég nem 
daloH dalokat keLl felidézJ1lie, ésetleg sok másfajta, müdal és 
új dall közül. LegjobhaJ1 megmozgrutja az emlékezetet a szö
veg: ha olyan nótaszóvegeL mondunl{ el előtte, amelyet íj ' is 
ismel'lt s valamJÍly,e<n régi dallamT'a valaha daloit is. Tud
Iiunk !tell ugyan, hogy a nóuaszövegek gy'akran cserélik dal
lamukat, t'ehát egyáltalán nem biztos, hogy ha mi valami
lyen SZÖVégetegy bizonyos dalLammal tudunk, azt ugyan
azzal a dallammal fogjU'k haHani falun. Még az sem biztos, 
hogy egy ál:ta.lunk ismert .r;éginépdal szövegét miJndenütt népi 
dallammal ismerik; lehet, hogy ogyes vidéken ugyamaz a 
népdal,szö,cg, valami műdalho,z, sőt isk01áséuekhez tapadt. 
Mégis vannak olyan ,szövegek, amelyek túlnyomórészt régi 
népi dallamokra haLlhatók és többnylÍlre még ismerik i,s leg
több vidéken az öregélL Ezekről feltehetjük, hogy ha nóta
tudó öregek előtt e:lmondunk helőIiii..Ic egyet-egyet, az valami 
szép, régi népi daUamo't idéz. fel emlé.kezeltükhClll. Ra teihM 
az előbb felsoroH zellwi tU'lajdonságok intkáibb arra aHmhna
sa'k, ho'gy lU már elharugwtt dalokközt felismel'ji.iJk: a népit, 
akJwr a köveltJkező szöv,egelk, 'amelyeket alább elsoroluntk:, egye·
nesen arra valók, hogy v,elü'kelősegítsük 'az öregekClill!llélKeze
tét, hogy »kihúzzuk« he161ü'k a régi népdalt, hogy »tirányítsuik« 
velük az öregekemlé:kezetét. 

Ilyen szóvegek az Alföldön a pásztornót,ivk, például: 

a) Lóra csikós, lóra, 
Blszalaclt a ménes, 
Csak egyeclül maradt 
Magába a nyerges. 

Elibe, elibe 
Sárga ló elibe, 
Mer be talál menni, 
.A virágos kertbe. 
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b) [(ét hete-e, vagy már három, 
Hogya számadómat várom? 
Amoda jön, amint látom, 
F ekel e szőrű szamáron. 

Jó napot, jó bojtárom, 
Van-e hibád, van-e károd? 
Nincsen károm, de nem, is lesz, 
Míg a ,nyáj a kezemen lesz. 

c) Kiszáradt a tóbul mind a SáT, mind a víz, 
A , szcgin baTom is csak a pásztorra níz. 
Ist,enem, teremtőm, aggy egy csendes esőt, . 
A szegin jószágnak jó legelő 'Yfwzőt, 

Az első nerrncsalr az Alföl,dön ,hallható: ,a Dunántúl és a 
F ,elvjdélmn is ismere,tes. Ezek mellett áUalában ismel'etese'k 
a betyárdalOok, betyártörténetek s ezek u tán az eCfyes betyá
rOok nevével lehet is kérdezősködni (Bogár Imre Rózsa Sán
dor,. A~gya~ Band~, Geszter Jóska, Dunántúl: Sobri Jóska) . 
EgyIl\: UJl tahm08an Ismert szö;veg a »Nem messze yaJ:!. ide Kis
maTgHa«. (Továblb nem írjuk ki: tess!ék megkeresni hozzá a 
foly1:atáJs,t!) 

A Felvidéken, palócoJr 1rözt sokfelé ismeTik a Vidróckiról 
szóló nótát. Ha .neve n em is 'illLndeIl/Ütt szeTe-p el , az aL~bbi 
versszvkot legalább ismerik: 

Forog (vagy rnegyen) az nyáj. tOTo'(l az nyáj. 
Környeskörül a hegy alján, 
Ugyan hol állok elébe, 
Sűrű erdő 'közepébe? 

(Ehhez is ke;rl8ssük meg a teljes törtéTIJetet.) 
.A Dunántúl déli részein még fiatalok is ismeriK a követ-

kező régi tánedalit: . 
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Hol hált ál az éjjel, cinegemadár? 
Ablakidnál háltam, szívem asszonykám. 
Mér be nem jöttél, hát cinegemadár? 
Uradtól nem mertem, szívem asszonjJkám. 

Nincs itthon az uram, cinegemadár. 
Csinálosi erdőn csónakot csinál. 
J ó lovai vannak, h,amar hazaér, 
Mi lesz veled rózsám, hogyha itten ér? 

.. , 

I~ 
I 

A következő · versszakokban mindig beljebb kerül a ,137."" 

relmes. 
BalLadák (szomorú vagy vidám történetek, elbeszélő tar

ta;1mú versek) többnyire régi népdalok dallamáJra in8lU<llek 
Ha ezek után kérdezőSlködünk, többnyire nem kell tartanunk 
attól, hogy valJarrn.i újflJbb műdallal fog ének!esünk ,előállani . 
céí1sze,rű ,tehát gyüjtéskor mindig érdeldődnÜllk b a]l,a dák 
után, már csak azért is, mert ezt különösebb magyal'ázgatás 
nélkül is megértik és nincs olyan műdal.faJta, amivel össze 
lehet téveszteni. Csak jól jegyezzük meg, hogy u · »baHad3/< 
szót oa nép általában nem érti, csak esetleg egyes iskoláz-o'Lt 
emberek, azért ihát »történetek« után érdet1dődjÜDJk, v.ag y 
egyes, meghatározott ballada-meséket mondjunk el, ho.g :y· 
nem ismeTi-e valald. Legtöhb rermén<llyel biztat a Fehé,r 
Lászlóról szóló lbaUada, aldnek huga relláldozza magát, hogy 
kiszabaduljon ,a bátyja, de a bíró megcsalja IS miutáJll elvette 
sziizeHségét, a bátyját felakasztatja. Ugyawcsak sokfellé isme
rik a halálra U~ncolta tott lány történetét :»J Ó 'eSftM, jó estét 
Csáll"i bírónéasSizony, Hol vagyon, holl vagyon A'z én kedves 
gahmbom~« Ta,I'Italma: oa lelgény bosszúból a'ddig táncol
iatjagögös kedvesét, míg csizmája vér:rel te~ik meg, gyurm 
ujjára dagadnak, seI'y·em ruhája testéhez tapad, s hajnalra 
halva viszik .a szülői házba. A vidám haIladá:k kömi11egismcT" 
tebb a házasodó Jürályfi, aki kocsiJSru,hában p,r6bára leszi 
a s71f:gény lány és a gazdag Lány szívét s aZ/tán királyi ruhá
bfJJn eljön a szegény;é.Tt. Aklozdete: »Egyszer egy királyfi 
Mit g()ill:dolt magába~« MáBúk 'a »megcsalt férj«: 

Édes, kedves feleségem"! Mi ba] anrmalom"l 
Mit keres itt a nyerges ló Az ,udvaro?non? 

Néz az asszony jobbra-balra: Hol van itt a nyerges lM 
A íehenet kötötte meg Borcsa s.zolgáln. 

Aztán sorra kerül a kard, a csizma, végül az ágyon a hu
szár s h iába minden asszony~ kifogás, végÜJ. jön a verés. 

A két utóbbinak dalLama ugyan idegen eredetű, de már 
töhh nemze·dék08n ike'res~tül hagyományosan él a nép kö:z,t, 
tehát kétségtelenül népdal!llak számít, s főleg, aki e'zeket 
tudja, az <bizonyára tud még más, régi népi drul1amot is. 

Bizonyos szokáso}\: dallamai is ,a;líkaImasak arm, hogy a 
vom.kodó öre,gelmek :már feledésbe ' merült régi zenei világot 
juttasga, eszébe. Lege!ső helyen áll közöttük a sirató. Ez az 
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énekes szokás ma már nagyon ritka, eZiért is rendkívül nagy 
értéket jelent a nétpl'lajz,tudomány számára, másrés~t ,dallama 
is nagyon régies dallamfajt.a, melyet a halálhoz fűződő szo
kásdk rendkívül szívós hagyománya őrzött meg sz.ámunkra. 
A 6zokás abban áll, hogy a halottat legközelebbi nő,rokona 
(anya, feleség, nővér, leány) a háznál vagy a t.emeWben 
énekszóban elsiratja. Rögt önzött szövegben beszél a halottról, 
életérM, halála J{örülményeiről,az itthagyottakról és siratja 
haláJát. A dallam, amire mindezt éneklik, szintén rögtönzés· 
szerü: néhányhang;ból álló dallaimsm:okat válog,aiva énekel
lÍek. beszédszerüen, szabadon rög tönözve. Éppen e-zért nagyoú 
nehéz Jej>egy,ezni még gy:;l!korlott zenéS'znek iS': többszö,ri m eg
haJlgatás nem segít, nH~Tt mindoo alkalommal más és más a 
daJllam. tehátszirute az énekessel együtt kenene írni. Igazán 
esak ~:i'óno,g-ráfr:a ~ vagy gramo,fonr~a felvéve lehet m egörökíteni, 
anélkül legfeljehb hozzávetőleges~n lehet jelezni, hogy milyen 
hangok körül mozog a daUam. KezdőtőJ az is eliég, ha meg 
t.udja jegyezni, . hogy milyen hian,gtávolságot ölel fel a dal
lam: egy egéS'z oktávot-e, vagy csak öt hang'Ot stb. Kezdő 
gyüjitötől m!~g az. is szép ,eredmény, ha meg tud hallgatni 
egy siratÓI, tudniiUik temetésen kívül igen nehéz, rá,bírni 
valakit arra, hogy siratót énekeljen. Ez, komoly dolog ,az 
illet (j s'zámára, aminek csak komoly köriilm!ény,ek között van 
hely.e. S h.:'l, rá tudjuk bhni az ém:eklésre, nagyon Komolyan 
kell venni, mert megséJ't,eoonk vele az, éneik8Sit. R~slzen a le,g
több i'iTatófelvétel ' közbern. hanigos sírásra f.a!looJditak az éne-o 
kesek,annyira átéltélL De ha nem is haUhatjuk meg magát 
a siratót, csak tudunk róla, hogy valahol még sira t ta!kés 
vam. ,arrü e2'Jt a siratót tudja már: eza·z adat is elég ahhoz, 
hog~ v a}ametlylk néprajzi múzeumnakV1 ell,entsüik, hogy kép
zett 'zP;J:;,ei gyüjtő szálljon ki a hewyszínre , és megpróibálja 
fonográfra vagy hanglemezl'ie' fellvenni. 

. Ugyancsak ritka a Szentiváni éIH~k, melyet Jumus 24-ún 
este, a falu végiérD. 'gyujtott tüz átugrá:sa alkalmával énekel
j)e!L Ennek emléike ma már a ]"elvidélk e.gyles nyugati vidé
kein él. UgYaJ.J.cs'ak arrafeLé, de sokkal nagyobb termeten is
merik a »Villőzés«, »kiszehordás« ' s-zokását, melynek daUamai 
mind értékesek a népzéne-tudomány s'zámára. Pünkösdö lő, 
husvétoló dalokat pedig ol's,zágszerte ismernek m ég. Minden
nerr{ hagyományos daLLamai vannailL 

Egészen külön helyet foglaleiL .a hagyományhan a hetle
henH~21és, balázsolás, ge,rgelyjárás, v1al'amint a regőlés és a 
gy.ermekjáték, tovahbá a lalwdalom. A. lakodalomnak is sok 
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részéhez kapcsolódik egy-egy meghatárorott dallam, ahol a 
lakodalom még hagyomá.nyos, formáiban történik. De mint
hogy éppen a laJmdalom van legjobhan Icitéve változásnnk, 
gyakran alkalmaztak rá újahb, divatos dallamokat, llem rit
k!án épp,en müdalt. AZ'ért nem á:rt, ha mindig kifagg'atjuk az 
öregeket, hogy nem folyt-e régen másképpen a lakodall,lm és 
nem kapcsolódott-e hozlzámás és más dallam? 

Ugyanezt kell me.gtenni a hetlehemezéssel is, mert ott ii' 
gyakran megesik, hogya f,iat'alok új énekelt szőnek bele, sok
bzor a l'égiek helyére. De ez a szokás a gergclyjá:r:áss'al és 
balázsozással együtt úja:bb szokástaink közé tartozik, melyek
nekdallamai müzenei eredetüek, többnyire .az iskolában 
terjedtek el, s egésoon ildHölJl állanak a többi népdal között. 
E dallok il;:ülönös~n tudományos szempontból fontosak, és eze
ket isöss~e kell gyüjten'Ünk. 

Ugyancsak külön áH a népdalok típusai között a regős
ének és a gy,ermekda,l, ,de ezek éppen nem iskolás eredetűek, 
hanem majdnem a siratóhoz hasonló T'égiséggel dicse[,s.zenek. 
Arr.L:lyirael is ütnek a többi nép daltól, mint a sirató. Viszont 
töhbnyire a gyelr1eikeik élmeik ve,lük. De azért még itt is érde
mes kikéTdez;ni az üregeket, nem tudnak-e olyan gyermek
dalt, amit ma már nem ismer.nek s ahol nem tudnak r,egőlni, 
valaha nem volt-e szokás;tJan~ Eddigi ismereteink szerint a 
karácsony·újévi rregőllés szokása csak a nyugati és déli Du-
nántúl falvaiJban volt ismeretes, meg n éhány udvarhely
me.gyei székely fla!Lu'han. 

Igen fontos a régi népi hangszerek felkutatása is;, nem
csak magukért a hangszeTeikért, hanem még inkább a <rajtuk 
játszott vagy játszható dalokért. Mert aki ilyen hangszeren 
játSZhl{, az legtöbhszö,r még nagyon benne élt a hagyomány
ban és sok ~régi népdaLt várhatunk tőle. Legfontosabb ezek 
közt a duda. Üreg dudások, ha rég nem is játszanak hang
sz,erükön. ki is jötteika .gyakorlatból, még sok oly,an régi 
táncdalr~ emlékeznek, amit , va1aha dudabálon V'agy Lakoda
lomban játszott.aik tánc aLá. Ugyanezt mondhatjuk a furulyá
ról, még inkább ,a nagyon ritka hosszú furulyáról, mely a 
Dél-Dunántúl egyes vidékein még me.gtalálható. Már sokka~ 
kevésbbé mondhatjuk a Itekerőről (vagy »ny'erel'éről«, amI 
Szentes Csongrád l{:örnyékén még előfordul), még 1,evésbbé 

, l" b d"l a cit.eráról, iklariné tról, hegedűTő , vlaigy mgany 'an wro, pa-
rasztbandáróL Általlában több hagyományos zenét hallhatunk 
az ülv'an hang,szer:en, amelynek külön »szakembel:re« van, 
vagyi~ fél.ig-meddlig hivla,tása a játék, mint a d'ud ás.naik, V1agy 
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hivatásáJho·z tal'toz~k, mint a pásztoTuaka furulya. Citerán, 
harmónikálc viszont sokszor majd minden I,egény, sőt leány 
is játszi}\: e>gy faluban s játssza rajt.a a divatos nótákat,anIit 
mindenki tud. Azért meg kell haUgatni minden hangszert, 
mert sohase tudhat juk, hol bukJcanlliJJJk rá hagyományos; tánc
zenénk:re. Ezt különösBn szöveg telen táncdarabokhan keres
hetjük, vagyis olyan dallamokha.n, amit tán0hoz játszftnak 
u"yan valamelv hangszeren, főleg cig,ánybandák 'eldugottabb 

"" J l" t" l vidékeken, de énekelni ne1n sZúrtak rá, nIncg, »no',aJu;:,«(. 
IlyesmiulJek elnevezés>ét is fel kelJ jegyezil:lJÍ: veJI'bunk, tempó, 
lassú magJ~ar, frisg, vagy bármi név·en i.oo:nel1ik. Az ilyen 
tánczeria leírása már gyakorlott zen:észt kíván. 

Ha pedig olyan daH játs.zanak h angsw:ren , am i neik éne
keH formája i& él, azt a hangszeres játék :mellett kell éine
Jrelt€ltni és mind a két formában, sooveggel és szöveg, nélkül 
is fel kell jegyezni. 

Külön ,érdekességet j'0lent néhány kezdetleges 7Jenélési 
mód, mint például a doromb (szájha vett, rezgő a0édlIlyel'V), 
a kanász,tülök V'agy a »brugózás«, ami nem egyéb, mint az 
asztalon, pado~ ütemesen végighúzott ujjak ritmusos hangja: 
van adatunk rá, iho,gy egyes helyeken erre is táncolt aik. Az 
ilye8lIllit mind fel .ikell jegyezni és képz<ett népzenei gyüjtőt 
kell hívni a meg,örökítés/ére. ' 
- Ha már meg tudjuk ikülünböZltetni a ma p.lő új nép dalt 
a illlŰdaloktól, s meg is tudjuk találni a falu régi értékeit az 
elsorolt segítőesz!közökkel, akkora következő feladat, hogy 
le is tudju~( jegyezni azt, amit hallunk. 

HOGY JEGYEZZÜNK ? 

Legtökéletesebb f.!, gyüjtésünk akkor, ha le is tudjuk írni 
hallás után, ,amit dal{)llnak nekünk. (Azt is mondhatnánk: o tt 
kezdődik az ig'a;zi gyűjtő.) Aki erre rr"épes, annajk csak néhány 
ú tbaig'ílzítás és némi gyakorl,at szükséges, hogy jó népz.ene
gyűjtővé váljék. A biztos leje,gyzőtől e,lvárjuk, hogy úg:;r 
frja le a dallamokat, hogy azoik gl-en, (a máJSodilc vonalon) 
véO'ződjenek vagyis g -moJ1ban, g-durbaill. vagy más g-hoo:ug-. 
ne~ekbe~. I ... egjohb kezdetben egys;ze-r-kétszer vlégighallg.atni 
a dalt, jól megfigyelni a záró<hangés kezdőhang egymástól 
való távolságát, általában a dallam mozgását a hangsor fo
k.a;ÍUl és cs!a;kaz,tán fogW' leíráshoz. Ha ~CJezde!tbeu még ne
hézsége.t okoz a g -re való transzponálás, nem jól találjuk el 
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a kezdőhangot és a vegen nem g-re »Jon ki«(, az sem nagy 
baj, ha közben a daUam hangjai hibátlanoik, a megfelelő mó
dosítójeleikkel együtt. I{Iésőbb, gyüjtés után is átíl'lhatjuk a 
mngf,eJelő hangnembe. FOnJtos, hogy · a dallam minden lénjre
ges tulajdonsága hiba néllkül fel legyen tüntetv'e: hangma
gasság a szükSéges módosító-jelekkel, ritmus, ütem, tempó. 

Ha már sikerül a hallás utáni lejegyzés, további követel
mény, hogy elég gyors.am ,tudjuk követni az énekest és tLehe
tőle!g ne soka t fárasszuk fel'esle-ges ismétlésekkel. Ezért hasz
náljlmk fel minden olyan rövi,dítési módot, ami a daUam 
első megrag.adását megrövidí the-ti. Az iSlIIl'étlődő soroikat ne ír
juk ki (még ha apró ritmus- és hang eltérések vannak is 
bennük), csa:k jelöljük az ismétlőjellel, ugy,ancsiak jelöljük a 
később visszatérő azonos sOl'O'lm,t is. Erre a nagybetűket szok
i uk használni, ésped~g úgy, hogy az első sor A, a második, 
ha eltérő B, aztán C sbb.; ha pedig val,am:elyilc visszatér, 
akkor ott újra A-t vagy B~t jelzünk. Tehát 1. példánkat 
ABBA-val je181Z1hetjük, másodiJkat AA"A5A-val stb. Ilyen da
loknál az első sort 1eírjuk, c1ea 4.-et már csak betűvel jelöl
jük. Ha fontosabb hangeltérés van bennük, akkor a~t a részt 
ká is írjulr. Tehát 1. p.éldánkat gyorsítva a következő módon 
irnánk: 

E:t:f:1 I r IT 
sze - re-tőm é - des - any ja 

En- gem gya-itlz, engem tesz a vesz a szó - ra, 

II 
Szeretem n' i i át , nem róla . 

A ritmus írásában is vannwk Töv~dítési lehetőségek. Ha. 
többször ismétlődiJk ugyanaz a hang e,gymás után, nyolcad 



vagy Hzen'hatod méretJhen, akkor neID kell ikJiírni minden han
got, elég a következő jelölés: 

C1l:2E1== 
=tErf r CI v r 

f f 

ahol a Jmttaérték a,z. l!smMlések időértéikének összegét jelzi, az 
áthúzás pedig ,a.z egyes hangok időértékM. . 

De semmiféllC gyOl'S eljárás nem jelenti azt, hogy csak 
sebtében feljegyzett >dalok:lml elégedjüruk meg. Ez csak arra 
jó iho<fy <fvors.an megrö!!zítSlü'ka dallamot olyan formában, 
atl~libőlm:gun:k is ki'eg'és;ithetjük a teljes. fO'rmM. Akkor az
tán néhányswr újra meghallg.atjuk a dalt, hogy minden rész
Let a szükséges pontossággal <illeg legyen öröikítve. Különö
sen aTT!a kell ügyemi, ihogy a dallam és s'zöveg pontosan 
ősszevágjon : a hosszú és rövid szótagok a nekik megfelelő 
pontozott, hosszú értékeil.rkel és n.y~lca~olcl.ml, ha úgyé~ek: 
lik os ha ellenkezőleg, alclw·r még dnilmhb s esetle,g fellualto 
jeÚel megjelölve a kirÍvóbb helyeken, hogy később ne ,a fel
kgyzés hibájáTIJaik ta'l'tsuk. N€Iffi sZ'lliba;d megel'ég,ednünlk! a 
dalla.mna;k egy verssZla;}JmI való 1ejegyzéséve1. :Mindig érd ak -
lődjünk, nincs-e több ve,rsslZ,aka, más szöviege~ Mindazt ho~ziL 
[(:~ll Írni. Ilyerukor nem elég,edhetünk meg a tollhamondas
sal· minden versszakot ,énekelve is meg kell halLgatnunk leírás 
uü{n hogy a ritmuseltéréseiket beírihassuk és ellenőri2Jhe,ssük 
az e~'etleg~s hibálmt: nem llett-e egy s2Jótaggal több a szöveg, 
vagy kevesebb s 'nem »jön ki« rá az ének. Ha meg valóban 
szövev:toldás VWIl egyik-másiJk helyen, akkor meg keU hall
gatni .. és feljegyezni, 'hogy változ.ik azon a helyen az ~.nek. 
Eg:r általán minden változatolt fel 1mll írnunk, amely e1'Of'Or
dul. a további .s,zöv,egekiben. 

Arra is vigyá,znunJc kell, hogy ne a magunlc szóhasznála: 
tával, kiejtésével jegyezzük f.el -a szöyeg8Jt, hanelm 'az eredetI 
tájszólás szerint, ahogy hallottuk. Mindez persze sok köve-
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telmény, amilt még 'aJZ ,ig nehezen tud megv;alósítani, aJkinek 
megy·an. a szükséges zenei lés :nyelvés$ti ké:pwttsége. A gya
iorlat teszieboon is a mestert. 

Akinek se képzettsége, se, bizt'Os haJlása, se gyakorlat8. 
nincs ahhoz, hogy idegenbe menjen gyüjteni, de saját hely
ség·e dalait mégis fel akarj.a je:gye1mi,az célt érhet úgy js, 
h'Ogy hangszerten. próbáIj,a utána játszan.i a hallo.tt dalt, mig 
meg nerrn. tanulju. Minthogy helybe:n1akik, van ideje, mert 
ez bizony nem a leglgY'OJ'sabib módja ,a népdalgYÜjtésnek. Ha 
még ez a Jehe,töség s ern áll rendeJikezésére, de egyik-másik 
daLTól feltételezi, h'Ogy néprajzi sz,errn.polllthóI értékes, pró
bálja meg tanulni hibátlanul s sZaJkembernek adj.a elő. Ua az 
érdekesnek találja, ,eiSe,tleg elmegy feljegyezni si össeJes:~edni 
a iöbbit is, ami még vele' együtt található. Különben jól meg
trunu'lni a ,gyüj1tött dalt - \ mindÍIg megJéri,_ már 'CSak a ma-
gunk számára is. ·~ . . -. \ ' 

Egy lejegy~ett dal önmag,ában még csak az életből kira
gadott adait, szük!Séges h'Omá mégaJ2'lt is tudnun;}{, hOIllI1all 
való, milyen szeTepe volt abban a t,ársadalomhan, amelyből 
szű,rmaúk, honnan került 'Oda, ahol hallottuk, így tovább. 
A [e,gkevesehb, amit fel ikell j'Ellgyeznünk mel1éje, az énekes
nek !lWVe és Ikol'la, akitől ,hallottuk, ,toiVáJbbá a gyűjtés helye és 
ideje. De ha töhb időnik van, ha ,a;}apos.ahb gyűjtést aka:runk 
végezni, igyekezzünk megállapítani, hányan ismerik még a 
faluban, mindenki, v.agy csak ,az illető egy,edül, a fiatalság. 
éneklice még, V'3.!gy csaJc egy-kéJt öreg. tudja, aki már soha
~em énelkel, ,g'3.!zdák is dalolják-e, vagy cs:a1k vol:t naps~ámosok, 
béres.81k, es:e.t1eg csalli: pás27toroik V'agy fla,1usi meSI1:eremherek'f 
Vlalgyis ismell'jÜJk meg minden dal eJite,rjedtségét necrneJk, ikor. 
f<>gl,a'lIlmzás, társa;drulmi réteg szerint. Érde1dődjünik adalok 
l!lzármazása UMIlIl, is: kiitöl tanuHil:k, h'Oill'l'1an jÖ1tt be a f!alruba, 
általáJban, hogy ta'IlJuJnak új da;lt, 8zámdéikos:an vagy csak vé
letlenül szinteakia!I"aJtlanul; öre:g€lktől iSi, vagy csak egymástól 
a fiJataiok? AltaLában rendkívül sok '21en8'i megfigyelést tehe
tünk a daHam-lejegyzésen ltivül is, ami mind .g,azdagítja is
m1(ITeteinket ~a népzenléről. Meg Iketl figyelnünk például, hÜ'gy 
nevezik a faluban a da1lamO't és, s.zöveget - 'az első lehet 
pé.1dául »hang«, »ária«, a . másiik «dall« (így írtáJk a 19. 
század elején is), »nó,ta« sth. »Szöveg«és »dallam« általában 
ismeretlen kifejezés a nép körében, s j,egyezzü.k meg jól, hogy 
»nóta« mindig nót,aszövega nép számára. Ugyanígy vizsgál
hatj uk a nép egyéb zenei Ikifej l8zésedt is, amelyek a hangs~e
rek egyes részeire vODlatkoznak, va:gy a rajtuk játszható han-
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gokra, dallamokra, to;vá,bbá a tempó különböző megjelöl!éseit 
(»1assú«, »&rÍiSs,«, »S'eibes« ISItb.) GY'aIlmr'lo,ttabb gyűj,tö, aki 
falun él, tehát hosszrubh időn át, alaposabban tanulmányoz
hatja egy vidék Zie.nei életét, oogtöbb hasznot hajthatja, ha 
elkészíti 'egy falu 'l1eneéletének 'teljes leírását. (Erre miutM 
talál Vargyas L: Aj falu zene,i életef'~ Járdányi P.: A kidei 

,~~~~:~:r:.~~~_.YJ!~~L:~~~lc~ , ,~runk~b:~n~; 
./' .fl. J.e",~ )'. .... 1 U ,, /.-,;i'~"1<~"'1 'l-1- .4:.e-·~ ,I / 1,;.~1 {'T-4..r' •• c I ' V d ~ ~-"'Jloo-" / • .(; ~--: 

HOL, MIKOR, KITŐL GYŰJT SÜNK ? 

:Aki máJs viJdékre megy gyűjteni, ha még nincs olyan. 
jáTltassága az embereikkeilJ való !érmtkezésben, hogy hamar 
megtalálja és S'zóMS'r.a tudja bírni la jó dalos öregeket, leg 
jobb, ha la fiataloikkal !koezdi, ,esetleg gyereke:kkél. Azok a leg
általánosabb, új nótákat biztosan tudják, ItehM a népzenéll'elc 
legalább egy fajtáját náluk biztosan megta.lállhatjuk, amel
leH könnyebb őket csoportost éneklés~et össz.együjteni, ami a 
Jejegyzés rendkívüLiség ével együtt kenő feiltűnést okoz és el
viszi ta hírét ,anITJ.la[(, hogy mit akar a ,gyűjtő. EZUltán már 
könnyebb az öregeiket is ráve'nni a dalolásra, kü~önösen, ha 
jeil!en vannak ta natalokén~ldéE'iénél és, kiderül, hogy ők más
kép tudják !egylik-másik nÓitát. ÁltaláJb:an soikka~ céill'aveze
tőbb ,a iCSOPOTius éneklés, 'Va'gy több ember jelenlétében való 
lej,egyzés, mert egymást ,ellenőrzik, [ujavítják, másrés:z!, egyik 
a más~knak juttatja es,zébe ,a n ótM s a többitől az is kedvet 
kap ,az -éneklesre, aki kezdetben vonakodott. Vannak viszml,t 
szemérmes öreg~k is, akik mások előtt .1'es.t,eHeill'ek nótával elő
á llnii,aZOlkllml igyekez,ziiJr1k négysz.emközt maradni. , 

A:z ~löbbiekhen már 'illeg adtuk azokat a módszereket, 
amelyekkel felidúl.hettjiik a vaLódi népdalokat éne'keseink em
l éke.zie<tében, Mégsem tudjuk eIkerillni, hogy sokszor ne állja 
nak e}.ő mil1denféloe műdallal, aminek feljegyzése nem ' éri 
meg !a fáradság ot. Mégis, időseibipeknél ne utas,ítsunk vissza 
mindjárt ilyesmit ; előbb jegyezzük Ile s csak aztán próbúl
juk »irányít3,ni«. De a~ünél v ég nélkül áradnak elő a műda]ok, 
a zoKn.ál n.é yesz,te.gessünk sok idM. Viszont, akinél valami
lye!U oknál fogva remény van arra, hogy értékes népdalt 
h allhatunk,ne sajná,ljuk 'az időt, 'esetleg beszélgessünk el 
más dolgokról is, úgy várjuk ki azt a piHanatot, amikür 
megjön a hajlandósága 11 dalolásihoz. Egy,e.tlJen határa van 
ennek la ki.vá~á!Snak, amit minden gyű,Nőnek szem előtt kell 
tartania: hogy ne legyen senkinek sem terhére! 
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Ezért munkaidőben teljesen eél!Í-'al,am, gyűjtéssel kísérle
te.2olli - le,gfcljehb egy-két nagyon öreg ,ass;zoamyallclJ.et szóba
állw:li. Nyáron eZlért nem tanácsos gyűjteni. Összel, az esők 
beáll1JáNal, tétLen v.an ideje a .gyűj,tésill'eJk,rumÍ!kw az még szó
rakozásnak is szll.mít a ihosszú ,estéken. Különösen jó alkalom 
minden társas összejövertel. AihGol még éL a fOM szOtkása, ott 
ez 'a legallm1:rrJJaS1aibib hely és idő -uJépdal!gyűjtésre, egyúttal 
bi~tos jele is annak, hogy :még erős a hagyománya faluban, 
tehát. zenében is jó eredményre. számíthattilik. (Fonót ma már 
inkább csak palóc vidéik'en t'alálhatunk.) Ugyancsak virágzó 
néphagyomány jtele tés jó alikalom gyűjtésre a lányo'k vasá,r- , 
napi dalolása, a falU3.rö:z.ti sétálás 'közben. Ilyen oa közös ten
geri morzsolás, fos.ztólm, vagy ami még általános: a lakoda-
101m, bál. Ez 'a kettő aoort is kedvező alikaloon, meri ilyenilmr 
még az öregeknek is illik daloJmi, köninyebben megszólaJtat
hatók. IlyenaUmlommal persze lej~gYZiésl'le, részletes ikórdoz
getésr~l nincs módunk. elég, Iha megjegyezzük" hogy kitől, mi
lyen érdekesebb nótát hallottunk, egy-két szövegkezdetet, pár 
hangnyi hangszeres moMvumot feljegyzűnk emlékezteWnek, 
31minek alapján későhh ldJkéT:dezhetjük és lejegyezhetjük a 
dallamot. 

Ma már nem váma:tunk egyellllően értékes h;l,gyományt. 
az ország minden területérrőil:. Az új nótillk legdivatosabb része 
ugyan mindenütt ihaililJhalÍ.ó, de a ; ritkább fajtákf=1 már csak 
egyes vidékeken. Legtöbb reményt nyujt a Dunántúl déli 
része (SOtmogy, Zala, Tolna) és a nyugati határszél (Vas). 
továboá .a paÍócság, álta.1áhanaoz orszá'g északi része, Buda
pest 'VonaLátóIl föllÍelé, vairumint a NyírSég. MindezeJmél több 
h3lgyomámyt őriz az erdélyi magyarsáJg, eze(k: köZiÜI Magyar'
oTSz;rugon cStaik a bukoviniai S'z!ékelyeké:s a moldvai csrulllgók 
jönnek számításba, akik ma a, Duná.ntúlon és a Bácskában él
nek Az AI,földön 1nkáJbb ta kis falvak jönnek számításha ,a 
ceglédi vonalon,az 'alsó Ti~Zia-vidék1en, mint a nagy tauya.s 
városok, de .azoknJak távol1esö t3luyáin is sok régiség lappamg. 

Hagyományhaill. gazdagabb vidéke<n még. a módo~ab~~k· 
tól iR hallhatunk régi népdalt, más helyen VLS'zon t alIg :Jon
nek számítáSba· Ili8IIll is tartják m3lgUJ1ohoz illő dolognak ~ 
dalooláStt meg i~rább »1ÍrIÍ« n.ótákat ismernek. Altaláhan a dol
,gozó pa~asztság, kÖIlében: találjuka.leggazdagab~ ~ag~o;nányt. 
Irástudatlan, öreg pászltor még bIztosan sok regI notat tud. 
A népTajzi ritkasáJg pás0toroik, pásZitorvíselt v?,gy pász.tor· 
szülőktől származó em!bsIIek közt még gyakorIbb, fal_usIak~ 
nál kevésbhé, falusi mesterelffibereknél legilmvésbhé. Al,talá-
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ban pedig 1Jll~1 öreg~bbek közt ,gyűjt V'8i1aJlci, arunál va~ó · 
8zínűbb. De ebben is vidékenként nagyok a különbségek . 

. Most még csak azoknak sz61unlk: néhány szót, akik nem 
idegoobe aJkal'lILaik Iilleri.ni újrunyagQlt gyűjteni, hane!m a maguk 
falujában akarják feleleveníteni a népzenei hagyomány~kat, 
ha .a helybeli üatals1áJg a ».gyűjtő«a maga falujá!brun. Első 
feladata aikkor, hogy önmaga számára tudatosítsa, mi az ér
ték a saj.át ,dalt"llJdás,áJban és lJlli nem. Próbálják s~étválasztani 
a közszájon forgó daloikból ,a valódi népdalt a városi műdal
tól, seLejtes slágertŐJ. és, ihasiOnlókJtól. A népdalok közül is vá
lasszák el, mi lehet r.égi és mi az újabb. A következő feladat 
azután, hogy forduljanak ae. idösebbBlkihez a il"égi dalokért, 
amit már nem tud az ifjúság. (Pers,ze az ő dalaikban is kü
lönbséget kell t€Mi .»régi« műdal és régi népdal közt. (Kér
dezgessék vég~g tölliiik saját dalszövegeiket, hogy nem tud
nak-e rájuk régebbi dallamot, vagy az énekes szokásokn.ak:, 
lakodalomnak nJeUn voJtruk-e más dallamai, IJllLnt ma ~ Ve.gY'ék 
.elő soobb, régiesebb, nem mindennapi n6taszövegeiket, ha 
még ilyenek élneík ,a f,aluban és kéroomék ki az öregeket, 
milyen volt azoknak irégidal1ama7 PéJ.dául: :.Két ' út van 
előttem, Melyiken indulj ak, « »Ahol én elmegyek, még a fák 
is sirnak.« ~Jaj Istenem, ki,re várok, megyek BudapesLre(', 
»Rég megmondtam bús gerlice, Ne rakj fészik:et út szélil'e« 
stb. 

S ha azután szép régi daUamok és mai életünket kifejező 
népdalok kerülnek elő Ihelységünkben, ne csak arra gondo~
junk, hogy :a sZ'aJJvé;rtő 'IlJépoone.gyűjtővel. gyűjtessük - hogy 
az a Itu domány és művészeti élet~ száJmára is feljegyezw 
- hMl.€iI!l tanulju}{ meg azoik:81t magU1l!k is és t'run.ítsuk me·g 
azokat másoknak lis. Legyiünk terjesztői ereknek a zenei érté
ikeinikneik:, adjuik át helységünikJben le:vő kultúrc.soporto1mlak, 
ének'k!aroiknak és mindent tegyünk meg azért, hogy ezek az 
értékeik lJl100lőbb egész helységünk, majd egész dolgozó népünk 
k,ultú~inJcsei l'egyenek. - Igy lehet társadalmi gyűjtömun
kánk a legértékesebb nffiIl'OOti kultú'l"ánk szempontjából. 
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