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szokasleirasai, a IV. kötet szövegmotivum-csoportositasa. A kötetek, nem nepzenei szem
pontu fogantatasuk miatt, egyarant tartalmaznak nepdalokat es egyeb (müdalszerü) 
dallamokat. 

A BARTOK-KoDALY szellemeben szerkesztett Magyar Nepzene TaratOl nepdal
kincsünk anyaganak tudomanyosan rendezett kiadasat varjuk. Az uj gyüjtesek aranyo 
san egeszitsek ki a z eddigieket, mind földra jzilag, mind daltipusok szempontjab61. 
A kiadvanyok elsöd legesen anyagközlö jellegüek legyenek. A köteteknek gyors egymas
utanban kell megjelenniök, hogy az anyag egeszeröl egyseges kepet kaphassunk. A tudo
manyos feldolgoz6 munkaknak es monografialmak ideje a teljes anyag megjelenese 
utan jön e1. 

AVASI BE LA 

Des Knaben Wunderhorn in den 'Weisen semer Zeit 

Herausgegeben von Erich STOCKMANN. 
Akademie- Verlag, Berlin 1958. (Veröffentlichungen des Instituts für D~utsche 

Volkskunde. Bd. 16.) 160. 1. 4°. 

A nemet nepzenekutatOk egy ujabb erdekes vallalkozasar61 szamolhatunk be a 
magyar szakembereknek. Elsö nagy nepda lkiadvanyukat lattak ei dallamokkal szazötven 
€V utan, egykoru adatok alapjan. A "Wunderhorn" (1806-8) fogalomma lett u gyan a 
n emet müvelödesben, hatasa, mint Stockmann megallapitja, maig tart, de ez a hatas 
egyoldalu volt, mert a nagyjelentösegü gyüjtemeny dallam n elkül jelent m eg. Nem azert, 
mintha nem lettek volna tudataban a dallam jelentösegenek, söt nem is azert, amiert 
nalunk maradt el az elsö jelentös dallamkiadas: az anyagiak hianya miatt. A szerkesztök 
nem biztak sajat zenei kepzettsegükben, a dallam es szöveg ritkan volt egyenlö ertekü 
a rendelkezesre a116 variansokban, dallam taian es da11ammalfeljegyzett valtoza tok egyenet-
lenne tettek volna a kötetet - eS hason16 meggondolasok jatszottak közre. P edig az 
egykorU felfogas mal' megkövetelte a dallamot, ez kiadas közben is alland6an felmerülö 
problemat jelentett, söt egybe is gyiilt nem csekely hasznalhatO zenei anyag. Stockmann 
j61 összeallitott bevezetöje ezeknek a körülmenyeknek targyalasaval bepillantast n y ujt 
az egykoru nemet zenei es müvelödesi viszonyokba. Ezek lenyegesen kedvezöbbek, mint 
akar a negyven evvel kesöbbi magyar viszony ok is (a "Nepdalok es mondak" m egjelen ese 
kor): mal' elöbb több nepdal jelent meg n aluk nyomtatasban is dallamostul, a Wunder
horn szamara beküldött a nyagban is volt dallam-feljegyzes, az elsö kötet megjelen ese 
utan p edig sokan buzg6lkodtak a gyujtessel, s igy nagy anyag allt rendelkezesre a jelen 
kötet szerkesztöjenek, hogy egykoru dallamokkallassa el a patinas szövegeket. j 

E lvük ebben a munkaban az volt, ho~y mindazt a d allamot feihasznalhatjak, amit ~ 
egy generaci6:ral a kiadvany elött es utan gyüjtöttek, tehat az 1780-1840 közötti anya~ot, ~ 
m er t ez nagy]ab61 azonosnak vehetö a kötet egykoru anyagaval. Eltekintettek azonban 
az olyan rekonstrukci6s munkat61, hogy a k esöbb feljegyzett, de stilusban az 1800-as 
evekre uta16 dallamokat is bevonjak a valogatasba; ez u gyanis olyan stiluskritikai mun-
kat jelentett volna, amelynek minden eröfeszites ellenere sem lett volna megbizhat6 
eredm enye . Elöbb eppen a jelen kötet feladatat keIl m egoldani: mi volt m eg biztosan 
abban a korban. esak azutan lehet levonni a stiluskritikai tanulsagokat s utanuk kivalo-
gatni a megfelelö da11a,mokat a mai nepdallrincsböI. 

A 17. szazadi es korabbi, a ranylag j61 ismert dalla manyagot p edig azert hagytak 
(igyelmen ki.vü1, mert azok a 19. szazad elejen mal' nem eitek szeles körben a n ep ajkan. 
I gy a n epra]zi s~emlelet szerint "egykoru" anyag került össze a kötetb en . 

A "nepra ]zi szemlelet" abban is üdvösen ervenyre jut, hogy csak abban az esetben 
tettek közvetlenül a Wunderhorn-szöveg ala a da llamot, ha szöveget es dallamot u gyan
abb6l a korabbi kiadvanyb61 ismerik, amelybOl annabdejen a Wunderhorn is vette, 
(dallama elhagyasaval). Vagyis szöveg es dallam k etsegtelenül összetartoz6. Mas esetben 
külön hozzak a Wunderhorn szöveget, es külön, a latta a megfelelö szöveget dallamaval. 
Tehat nem hoznak letre eröszakkal olyan valtozatot, ami esetleg soha sem letezett, s 
elkerültek azt a nehezseget is, hogy dallam es szöveg nem lett volna pontosan egyeztethetö 
sz6tagszambeli elteresek es mas pro1Q.diai szempontok miatt. 

Meg arra is futotta an yagukb61, hogy többnyire az eredeti szöveggel azonos terü
leb'öl szarmaz6 varianst hasznalhattak feI. Gondoljuk m eg, milyen gazdag egykoru 
zenei anyagra tamaszkodhattak, his zen a feladat ana16giaja az lenne nalunk, hogy · a 
n egyven evvel kesöbbi ERDELYI Janos-fele Nepdalok es mondak-na k kellene össze-
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szedni egykoru dallamait. 4 rendelkezesre a1l6 anyag mi lehetne hason16 szel1Jpontok 
szerint? PALOCZI HORVATH Adam, ARANY Janosdalgyiijtemenye, TOTH Istvan: Ariak es 
dallok, valamint azok a nepdalok, amelyek MATRAI, SZINI eS hason16k kiadvanyaiban 
talalhat6k. ,Ez m eg akkor is eleg k eves volna, ha nem veszett volna el az az anyag, amit 
egykor az Akademia 1830. evi felbivasara küldtek be. A nemetek regebbi irasbelisege 
annyiva l jelentösebb, amennyivel kopottabb volt mar ebben a korban is szajhagyomanya 
a mienkhez viszonyitva. 

Ezt akopottsagot maga az anyag is elarulja, amit a kötet az 01vas6 eIe taro Nagyja
b61 a zt a kepet kapjuk, ami a nemet nepdalr61 közfelfogaskent el mindnyajunkban, ami 
.azonban esak a legujabb 250 ev allapotanak hii kepe. Itt azonban jogosult; a Wunderhorn 
koraban mar erösen polgarosult volt a nemet parasz1ßag, altalanos volt miiveltsegenek 
atalakulasa, altalanos volt az uj funkci6s du r dallamstilus, amimiizenei elemekkel erö
sen keveredve jelenti az iRmert nemet nepzenet. Nagyjab61 olyan ez az anyag, mintha a 
mi MATRArnk dallamanyagat kapnank nemetben. A különbseg esak az, hogy mig nalunk 
meg elt akkor altalanosan a regi nepdalstilus, csaka gyiijtemenyekbe jutott keves belöle, 
addig a nemeteknel maI" va16ban ez volt a nepzene va16sagos kepe. 

Megis vanmik megkesett birnökei a regebbi nepkulturanak is: egy-egy modalis, 
vagy regies moll dallam, egy-egy ritmusvaltas, vagy tripodikus reszlet - .ami kiütközik a 
Illodern, funkci6harm6nian alapu16 dallamvilagb61. Különösen a balladak dallamai; 
ilyen az Ulinger (= M6nal" Anna) dallama (627. lap), mely különben az egesz kötet leg
szebb dallama. Pedig szövege mar egy masodlagos leszarmazottja a balladanak, amit 
eppen erröl a valtozatr61neveztek el (Nicolai-Form), de közepkorias dallama nyilvan meg 
szazadokkal elöbb tapadt hozza. A többi is, ami kiemelkedö, mind ballada'dallam: Schloss 
in Österreich (55.), Der Pfalzgraf am Rhein (61.) tripodikus reszletekkel, ami a nemetek
nel meg közepkori anyagban is egeszen kiveteles, Die Königskinder (114.), Graf Friedrich 
(119.), Das Lied vom Ringe (29. lap 2. dallam); egyedül a "Wenn ich ein Vöglein wär" 
bires dallama tapad lirai szöveghez. 

A nemet szakirodalom mar felmutathat a jelen miihöz hasonl6 kiserletet: PINCK 
elszaszi kiadvanyat, aki OOETHE egykori elszasz-Iotaringiai szöveggyüjtesenek kereste 
Illeg dallamait ugyanazon a ter·ületen. Ez azonban lenyegeben megis mas m6dszerii fel
adat: neprajzi terepmunkaval tarja fel az anyagot, ami idöben messze esik az egykori 
sz~veggyiijtestöl, csak területileg azonos vele. Ez az eljaras indokolt egy közismert "relik
tum~terület" eseten; ott van eselye annak, hogy GOETHE feljegyzese 6ta fennmaradtak az 
akkori dallamok. Ugyanez a m6dszer az egesz nemet nyelvterületre alkalmazhatatlan: 
itt csakis a törteneti-filo16giai m6dszer segithetett, az irasos anyag felhasznalasa, es belöle 
150 evvel ezelötti keresztmetszet alakitasa. Ehhez hason16t a mi uj "Magyarsag neprajza" 
tervünk is kitiizött maga eIe, az egesz nepi miiveltsegre vonatkoz6an, es j6val regebbi 
korokban (14-15. szazadi es 17-18. szazadi keresztmetszet). ' 

A kötet erteke s a szerzöerdeme teMt kettös: egyreszt uj m6dszerii folkI6r-filo-
16giai tel jesitmenyt nyujt, masreszt uj anyagot tar fel; regi, kiadatlan, vagy alig hozza
ferhetö anyagot, mely igy belekerül a tudomany verkeringesebe. Ezaltal egy erdekes, 
j61 megszerkesztett, s anyaganal fogva is, m6dszere alapjan is fontos kiadvannyal gazdagi
totta a zen etudornanyt. 

V ARGY AS L_uos 

Halpel'll Joel Martin: A Serbian Villa ge 

New York 1958. Columbia University Press, XVII + 309 1., 3 terk., 32 szöveg
közti rajz, 15 tabla es 73 fenykepfelvete1. 

Joel Martin HALPERN es felesego, Barbara K. HALPERN a Columbia Egyetern fiatal 
szocialantrop.o16gusai, 1953 augusztusat61 szarnitva egy evet töltöttek Szerbiaban. Több 
h6napos kutatast vegeztek az orszag ürai?ac nevii közsegeben, amely Belgradt61 delre 
~urnadijaban fekszik, Mladenovae es Arandjelovac varosok szomszedsagaban. A szerzö 
munkajaban monografikusan abrazolja a falu eletet. A könyv 13 fejezetre tago16ilik, s 
a szövegben elöfordu16 szerb szavak, illetve kifejezesek jegyzekevel, gondosan valogatott . 
bibliografiaval eS a targymutat6val zarul. , . 

. A kutat6 a közvetlen megfigye18s m6dszereivel clolgozott, következteteseit a ~inden
napl elet tenyein kivül, a helyi sta,tisztikai adatok alapjan vonta le. Mind a gyiiJtesben, 
mind a feldolgozasban gyakra n szocio16giai szempontokat követ, amelyek hasznosak a 
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