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II. 

Vargyas Lajos 

AZ ALFÖLD ÉS BAltTÚK BÉKÉSI GYüJTÉSE 

A FOLKLÚRKUTATASBAN 

Midőn Bartók 1906-ban megkezdte népdalgyűjtését , a magyar 
népköltészeti gyűjtés már hetvenöt éves múltra tekintett vissza. 
1830-ban hirdetett pályázatot az Akadémia népdalgyűjtésre, s egy 
év alatt tekmtélyes anyagot küldtek is be az ország különböző te
rületéről , amelyben sok dal dallamával együtt volt följegyezve. Az 
egybegyűlt anyag ugyan nem került kiadásra, sőt a kotta-anyag el 
is veszett a későbbi hányódás folyamán, de a szövegek később Er
délyi János "Népdalok és mondák" köteteiben napvilágot láttak 
újabb gyűjtéssel kiegészítve. A Kisfaludy-Társaság népköltési so
rozata, Kálmány kötetei, a Nyelvőr majd az Ethnographia évfolya
mai folytatták a megkezdett munkát egyre tudományosabb szem
pontok szerint. 

Ez azonban még mindig csak a szöveg megörökítését biztosította. 
A népzenéé csak később kezdődött, és kevesebb valódi néphagyo
mányt tárt fel. Szin i 1865-ben kiadott füzetei az elsők, ahol már 
nagyobb szá~alékban találunk népdalnak nevezhető dalokat is, még
inkább, de még mindig nem kielégítő mértékben Bartalus hét köte
tében. Csak Vikárnak, a század végén meginduló fonográf-gyűjté
se jut el a leggazdagabb néprajzi anyag felfedezéséig, azonban ez is 
holt tőke maradt mindaddig, amíg zenész-gyűjtők nem keltették 
életre lejegyzésükkel és zenei szakértelmükkel. 

Nem mondhatjuk tehát, hogy Bartók előtt már kialakult volna a 
népdalgyűjtés , különösen a népzenekutatás tudományos módszere, 
hiszen az utóbbihoz a zenetudományban jártas szakember tudomá
nyos szemlélete is szükséges, ami Bartók és Kodály előtt nem volt 
meg a gyűjtőknek. Mégis kialakultak bizonyos tapasztalatok, ame
lyek már irányt szabtak a további gyűjtőrnunkának, s előre befo
lyásolták a kutatókat, hogy mit és hol keressenek. 

Igy különösen fejlett volt már előttük a ballada kutatása. A régi 
gyűjtők erre a nevezetes műfaJra fordították a legnagyobb figyel
met, s elmondhatj uk, hogy Bartök fellépése idején szinte már min
den balladánkat ismertük, s a balladakincs' jelentős része már egy
be is gyült a kéziratos és nyomtatott gyűjteményekben. Gondoljunk 
Kriza, Kálmány Lajos a Kisfaludy Társaság Népköltési Gyűjtemé
nye I., III., VI. , VII. kötete, a Nyelvőr ballada-anyagára. Nem keve
sebb érdeklődést váltott ki a regölés, a Szent Iván-napl tűzgyújtás 
és hasonló énekes szokások anyaga; ezt is alapos gyűjtéssel hordták 
össze. Példaszerű ebben a tekintetben a regősénekek gyűjteménye 
(MNGY IV) és a hozzá kapcsolódó nagyarányú feldolgozás (u. o. V. 
kötet Sebestyén Gyulától). 
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Ezeknek az előzményeknek alapján már bizonyos elméletek is 
születtek, amelyek befolyással voltak magára a gyűjtésre is. Ilyen 
volt például az, ami a ballada elterjedésére vonatkozott. Minthogy 
a legtöbb és legszebb balladák Erdély földjéről kerültek elő, isme
retes volt továbbá a skót balladák nagyszerű anyaga, valamint az 
északi, skandináv balladák zord 'szépsége, kész volt tehát a magya
rázat: a ballada a hegyvidék terméke, s a ködös, zord, északi tája
kon honos, míg a déli, sík vidéken a derűsebb románc virul. Itt 
ugyan kis hiba csúszott bele a helyzetképbe, mert a skandináv bal
la dák Igazi hazája a lapos, alföldi jellegű Dánia, a hegyvidéki nor
végek, svédek tőlük kapták másodlagosan, ez azonban akkor még 
nem is volt általánosan tudott dolog, másrészt mitsem befolvásolta 
volna az emberek átlag-elképzeléseit, amelyben a skandináv:'népek 
említése szorosan összekapcsolódott a norvég szikla-fjordok világá
val. Ezek szerint az Alföldön nem is igen lehet keresni balladát, s 
kezdetben valóban csak kevés került onnan elő, az is inkább újabb 
típus, betyártörténet s néhány kevésbé tragikus hangú, kevésbé 
megrendítő szöveg. 

Hiába tiltakozott ez ellen a felfogás ellen a neves alföldi gyűjt<\ 
Kálmány Lajos, Szeged és vidéke fáradhatalan kutatója, hiába ta
l<.1lta meg szerencsés közzel egyre másra az újabb és újabb balladát 
-. a legtöbbet, amit valaki is gyűjtött "magyarországi" területen-, 
nagyban-egészben megmaradt a közvélemény abban a hiszemben, 
hogya ballada igazi hazája, vagy legalább is igazi lelőhelye a Szé
kelyföld, s Kálmány eredményeiben inkább értékelték a kitűnő és 
lelkes gyűjtő munkáját, semmint a terület gazdagságát. Annál is 
inkább, mivel még ennek a kitűnő gyűjtőnek is csak aránylag ke
vés balladát sikerült felmutatnia, az is kevéssé "mutatós" az erdé
IYIekhez képest, egy egész sor székely ballada pedig továbbra is pár
ja nélkül maradt magyarországi tájakon. 

A regősénekben valami hasonló tanulság jelentkezett ismét az 
Alföld rovására. Ennek az énekes szokásl1ak igazi hazája ugyan 
nem Erdély, hanem a délnyugati Dunántúl, s a székelyek közt csak 
egy-két község őrzi maradványait, de így is a két szélső, hegy- és 
dombvidéki magyar népcsoportnál található, középen, az Alföldön 
még nyoma sem. S megszülettek a magyarázatok a dunántúli szé
kelység és az erdélyi székelyek kora-Arpádkori közös hagyományá
ról, vagy a "székely-magyar egység" idejéhől való hagyományokról. 
Ez természetesen újból csak arra ösztönözte a kutatókat, hogy eze
ket a területeke t kutassák más szempontból is, hátha más jelensé
gekben is juthatnak majd hasonló eredményekre, és még jobban 
megvilágosodnak az ilyenfajta összefüggések. Amellett ezek a te
rületek kínálták is a gazdagabb aratást sokrétű, régIes hagyomá-
nyukkal: . 

Csatlakozott ezekhez a tapasztalatok hoz a Felvidék is, különösen, 
mikor a nyugati palócság hagyományait felfedezték. AZoborvidék 
szentiváni szokása · hamar magára vonta a kutatók figyelmét, s az 
ott talált egyéb, gazdag énekes szokás a ny ag; középkorias énekkincs 

l:! 

€gy újabb "ősi" terület képét rajzolta ki a kutatók szeme előtt. Nem 
csodálhat juk hát, hogy a szentiváni ének első jelentkezése után már 
Vikár Béla is siet Nyitra megye magyar falvaIba, az ő példája nyo
mán pedig Kodály is ott kezdi gyűjtését, majd nagy elhatározással 
€lindul végigjárni a magyar nyelvhatál't, mint a legarhaikusabb te
rületet (de csak a magyar-szlovák határ egy részéig jut el, Rozs
nyóig, azután Erdélyben és Bukovinában folytatja a nemzetiségek 
közé ékelt magyar szigetek felkutatását). Mikor azután Bartók Csík 
megyei gyűjtése felfedezte a magyar népdal ötfokú rétegét - ami
nek legtIsztább és legsűrűbb példáit ott lehetett először találni -, 
a'kkor az újonnan induló, korszerű népzenegyűjtés is a székelységet 
és Erdélyt tekinti az ősi magyar hagyomány letéteményesének, és 
fő feladatának tartja ennek teljes gazdagságát minél hamarabb fel
tárni. Ugyanezt a tanulságot nyújtotta a régi díszítésmód is, mert 
gazdagon áradó melizmákat már többnyire csak itt lehetett hallani, 
kis részben még Déldunántúl és a palóc vidékeken, de szinte már 
egyáltalán nem az egész Alföldön. A népzene tanúsága is azt mutat
ta, hogy aki a legősibb és legértékesebb zenét akarja hallani, annak 
a nyugati, északi és keleti szélek re kell mennie, mert a közbülső 
nagy terület, az ország és a magyarság szíve, az Alföld alig jön szá
mításba a legérdekesebb hagyomány tekintetében. 

Mi volt hát az Alföldön ebben az időben? Nem lett volna éppen az 
alföldi parasztságnak sajátos zenei hagyománya éppen az ország 
szíve lett volna üres folt a zenetudomány számára? Természetesen 
nem, s nagy szerencse, hogy Bartókot nem befolyásolta a korábbi 
elfogultság, sem saját népzenegyűjtői tapasztalata, s jellemző ener
giájával alapos gyűjtést végzett több alföldi helységben. Itt élt és 
virult akkor már szinte kizárólagosan az az új stílus, ami ma már 
minden magyar terület legfőbb zenéje, s ami mellett ma már szinte 
csak ritka kivételképp találunk más, régebbi népdalfajtákat. Akkor, 
Vikár (1892), Kodály (1905) és Bartók (1906) indulása idején csak az 
Alföldön és a vele szorosan összefüggő dunántúli és északi területe
ken volt olyan kizárólagos, mint ma az egész országban. Minthogy 
"divat" volt, mint minden stílus' a kialakulás, a virágzás idején, 
egyes felkapott darabjai gyorsan elterjedtek mindenfelé, ahová csak 
elért ennek a divatnak hatása; tehát mindenütt nagyjából ugyan
azokat a dalokat lehetett találni. Ugyanolyan jelenség ez, mint mi
kor a női viseletben akár ma is egy bizonyos szabás, szín, anyag egy 
időpontban mindenütt látható. Ugyanígy volt az új dallamokkal: 
amit egy faluban feljegyeztek, nagyjából az egész országot képvi
selte, legalábbis a divat által meghódított országrészeket; nagyjából 
ugyanazt lehetett más faluban is megtalálni. Vagyis az Alföld zenei 
anyagát néhány pont alapos felgyűjtésével nagyrészt ki lehetett 
meríteni. A gyűjtés ' itt kevés ismeretlennel, "még nem hallottal" ke
csegtetett, és még kevesebb nem hallott régi, értékes dalokkal. Ez 
volt az oka, hogy az Alföldet egyre kevesebb gyűjtő kereste fel. Vi
kárnak Csongrád és Békés megyében volt még viszonylag jobb" 
gyűjtése, de az alábbi összehasonlításból látni fogjuk, hogy ő is elég 
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hamar felhagyott egy-egy alföldi helység vizsgálatával, ez t mutat
ja legalább is, hogy lényegesen kevesebbet vett fel ugyanazokon a 
területeken, mint Bartók. Kodálynak igen alapos kutatása van Nagy
szalontáról, ahol a megelőző gyűjtés után, amit Szendrey Zsigmond 
szervezett gimnazista diákj aival , két hétig alaposan felkutatott 
mindent. Ettől eltekintve csak szórványosan gyűjtött alföldi falvak
ban. Ezen kívül csak Bartók alföldi gyűjtéseire támaszkodhatunk, 
aki több ponton , elsősorban Gyulán és környékén végzett alapos 
gyűjtést, ahol népdalgyűjtő munkáját elkezdte. Igya ma zenéjének 
ismerete, az új népi ízlést tükröző stílus legtöbb dallamának feljegy
zése Jórészt Bartók Béla érdeme. 

Nézzük m eg, mit jelent ez szám okban , nevezetesebb alföldi gyűj
tőpontja inak adatai alapján. (Az adatokat könyve végén l evő ös z
szeállításából vesszük.) A felsorolásban Bartók jelzése szerint A-val 
jelöljük a régi stílust, B-vel az újat és C-vel azokat a dalokat, ame
lyek egyi k stílusba sem tartoznak, illetve különféle stílusokat kép
viselnek. Az "egyéb" jelzés pedig olyan dallamokra vonatk o"zik , 
amelyek nem tartoznak bele a szorosan vett népi dallamok fajtái
ba. illetve a fentebbi kategóriákba: nagyrészt hangszeres dallamok 
(pl. duda-közjátékok, hegedűn előadott táncdarabok, továbbá bet
lehemes és h asonló énekek , egyházi népénekek , s végül műdal
eredetű dalok is, amelyek a nép közt jobban elterjedtek.) 

Falu Összesen A B C Egyéb 
Vésztő 138 7 80 48 3 
Doboz 164 15 64 82 3 
Gyula, Bartók gy. 129 9 66 . 52 2 
Gyula , Kodály gy. 18 2 1 14 1 
Gyula együtt 147 11 67 66 3 
Ujszász 155 5' 76 57 17 
Tura 151 23 57 66 5 

Megjegyzendő. hogy Tura már tulajdonképpen a polócokhoz szá
mít az Alföld szélén . palócos vi selettel , nyelvjárással. 

Vikár a Csongrád m egyei Szegváron gyűjtött aránylag legtöbbet, 
ennek adatai a következők: 

Szegvár 39 4 11 23 1 
Nagyszalonta (Kodály) 247 6 104 123 14 
Láthatjuk a különbséget Bartók alapos gyűjtéseihez képest. De 

ne csak a gyűjtők különbségeit lássuk. hanem a területekét is. Te
gyük m elléjük az egyéb területek legnagyobb gyűjtési eredményeit 
is. 

Falu Összesen A B C Egyéb 
Felsőireg (Tolna) Bartók 307 34 123 139 11 
Ghymes (Nyitra) Kodály 139 13 35 86 5 
Mohi (Bars) Kodály 130 10 16 90 14 

Ez a három hely éri el vagy múlja felül a leggazdagabb alföldi 
lelőhelyek termését. A többi mind alatta marad összes dallamszám
ban a fenti alföldi , különösen Békés megy ei adatoknak. Meg kell 
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jegyeznünk, hogy Felsőiregen két hétig tartó gyűjtésből származik 
a kiemelkedően magas szám. Egyúttal itt olyan területről van szó, 
amit az "Alfölddel szorosan összefüggő dunántúli" megjelölésbe 
beleértettünk, ahol hasonló jelenségek figyelhetők meg, mint ma
gán az Alföldön. A leggazdagabb erdélyi és Nyitra megyei falvak
ban is kevesebb dallamot produkált a gyűjtés, mint az Alföldön. 
Vagyis az alföldi falvakban nagyobb a dallambőség, mint másutt. 
Nyilvánvaló, hogy ezt az eredményt' nagyrészt az új stílus dallam
áradata okozza. Világos, hogy az új "divat" egy-egy ponton felhal-

' mozódó darabjai jelentősen megduzzasztják a dallamkészletet. Hogy 
ez túlnyomóan az új stílus következménye, s hogy az arhaikus te
rületeken nemcsak az új daloknak ez a kiugró n agy száma hiányzik, 
hanem m ég a régi stílus darabjaival szemben is alulmaradnak, azt 
bizonyítsa a legjobban felgyi.. j tött Csik megyei falu példája, Gyer
gyóalfalué, ahonnan Kodály és Molnár Antal külön-külön jelentős 

· mennyiséget hordott össze. 
Falu 
Gyergyóalfalu 

Összes 
131 

A 
26 

B 
24 

Egyéb C 
41 39 

főleg 
hegedűdarab 

Ugyanekkor t ekin tetbe kell vennünk, hogy Csík m egy e és Nyitra 
m egye m essze kiem elkedik a többi fölé. az ott gyűjtött dalok szá
mával, mert a legtöbb helységét alaposan felgyűjtötték. Persze, azt 
is zem előtt kell tartani .. hogy ezekben a régies falvakban különö
sen a régi dalanyag érdekelte a gyüjtőket, s a korábban feljegyzett 
dalokat, különösen az új stílusúakat csak ritkábban vették fel. S azt 
is, hogy a békési falvak voltak Bartók első lelőhelyei , ahol még 
mindent fölírt, később pedig éppen az általánosan ismert újabb da
lokat m ár nem. Mégis, nagyban-egészben a fenti különbségek való
ságos különbségeknek is felelnek m eg. 

Az a nagy dallam bőség, amivel az Alföld kiemelkedik a többi te
rület fölé, kétségtelenül a fejlettség jele. A civilizációs-kulturális 
fejlődés ugyanis mind nagyobb és nagyobb dallamanyag ismeretét 

· jelenti, tehát a fejlettebb vidékek a hátramaradottabbakkal szem
ben zenei anyaguk mennyiségével is kitűnnek. Például a legrégie
sebb m áramarosi-ugocsai románokról jelenti Bartók, hogy énekelt 
dallam egy-egy faluban tulajdonképpen csak egy van, az úgyneve
zett hora lunga (hosszú ének), ami a mi siratónkhoz h asonlóan csak 
körvonalaiban megadott dallam, amit mindenki rögtönözve variál; 
s erre az egyetlen, rögtönzött da llamra énekelnek ott minden lírai 
és epikus szövege t. Ezen felül van néhány hangszeres táncdallam, 

· pár ütemnyi mGtívumok ismételgetése. Ez minden 2;ene, amit egy
egy ilyen faluban találhatunk. Ha most ettől az állapottól a fenti 
állapotokig tartó fejlődést próbálj uk magunk elé képzelni, akkor 
lesz fogalmunk arról a hosszú útról, amit az alföldi falvak megtet
tek amíg viszonylag hatalmas dallamismeretükig eljutottak. Pedig 
ezek a számok még nem is adnak teljes képet a valóságról. Hisze~ 

· falvalnk népe már Bartók idejében sem csak népdalt tudott és da-
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lolt, hanem talán m ég nagyobb tömegben műdalt is - magyar nótát, 
csárdást , hallgatót - sőt egyéb műzenei eredetű dallamokat is. S hol 
van még az egy házi népé nek óriási anyaga ! Mindezt tekinte tbe kell 
venni , ha meg akarj \Ik ítélni, mennyi dallam él az emberek emlé- .Q 
kezetében egy-egy faluban, hasonló fejlődési fo kon. A m agam Táj i r lj l 
tapaszta la ta _ . há rom hónapi gyűj tés alapj á n - az, hogy kb. 1200 
dallamból álló énekkincc~el kell szá molnu nk egye tlen 400 lelket 
számlá ló községben. A hasonló részletes, minden népi és nem -népi 
műfajra kiterj edő gyűj"tés rO!11éín ok közt - Br a iloiu nemrég m eg-
jelent fogarasi falumon ográfiája sze rin t - kb . 150 dallamra rúg 
egy á tlagos fejl e ttségű , erdély i r omán fa luban. A társadalmi fejl ő-
déssei, a müveltség kompliká lódásá val, különböző id őből származó 
zenei s t ílusrétegek egy másr a t orlódá sáva l, egymás melle tt való őr-
zésével é. lJ elő az a nagy dallamkészlet, amit az alföldi falvak fenti 
számai mutatnak. 

Ez tehá t egyfelől Bartók munkáj ának .azon belül békési gyűjté
sének e redménye : látjuk belől e a "mai" helyzete t, le tudjuk m érni 
vele a fejl ődés élén já ró alföldi magyarság müveltségi helyzeté t. 
Van azon ban m ás j elentősége is az alföl.di anyagnak még a régi vi
szonyok megítélése szempontjából is. Ujabban egyr e szaporodnak 
az olyan eredmények, amelyek az alföldi , régi hagyomány vezető 
szerep ét igazolják a pere rnvidékekkel szemben. 

Ilyen eredmén yek a népzen ekutatásban is jelentkeztek. Bartó k 
annak idején, m ikor el ső r endszer ezését készítette k önyvében , leir
Ja a magyar népzene dial ektusait. Egyik megkülönböztető sa já tság
nak tartja a dall am ok főzá rlatának különbségeit. Mil1den négysoros 
dal ugyanis k é t fő részre tagolódik, m ely egym ást mintegy kiegészí
ti : az el ső két sorr a - ennek vege n levő zárlatot nevezzük j'őzá rl at'
nak, mivel ké t egymásnak szin te fel elgető részre osztja a dallamot 
- s a harm adik- negyedik sorra , végén a dalla m.ot befejező végső zá
l'óhanggal. A főzárlat az egyes terüle teken különbségeket muta t, A 
Dunántú l igen gyakori , hogy m ár itt, a dallam köze pén lehan yatlik 
a dallamvonal az alaphangl'a , s ezzel el őlegezi a végső ·záróhangot 
(a g-t). Er délyben a moll-tercen (b-n ) állnak meg leggya kr a bban a 
dalok a második sorvégen , az Alföldön pedig leggyakor ibb az ötö
djk fok ezen a helyen (vagyi s d a g-re tra nszponált lejegyzésben). 
Bartók a maga empirikus-objektív gondolkodásának megfelelően 
mindenütt statisztikát készit , megáll apítja , a típusok számszerű ará
nyait, s a nnak megfelelően dönt az elsőbbség kérdésében. Minthogy 
sokkal több régi dallamban ta lálható b (vagyis 3. fok) a .főzárlatban, 
mint d (vagyi s 5. fok), ki;nondja , hogy az el ső az általános , az az 
eredeti, s nyilván később csúszott fel az Alföldön az ötödik fokra te
hát későbbi változás á llt be a dallamvonalban a Dun ántúl pedig l~ az 
első fokra. Igen ám , de nem számolt avval, hogy ezt az arányt azért 
kapta, mert lényegesen több erdélyi régi dal gyűlt össze, mint alföl
di; számszerü a lapon tehát csakis az erdélyi sajátság javára dőlhet 
el a kérdés, m ég ha történetesen n em is volna eredeti. Ez azután be 
is igazolódott. Amint alaposabban megismertük a kvintváltó da llam-
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felépítési szerepét, kiderült, hogy az ötödik fokon ~egálló első r.ész 
lehet csak az eredeti forma. Bebizonyosodott · ugyams, h?gy dalam~ 
egy részében jelentkező kvintváltás ősi sajáts,ág, egyezIk a V?lgal 
népek és a távolabbi török-tatár ~épek has.?nlo dallamrend~zerevel: 
a dallam első fele ezekben egy kvmttel - ot hanggal - melyebben 
megismétlődik , s ebből áll elő a dallam második .~el:; E~b.~n. a rend
szerben nem is lehet másképp, minthogy az elso res~. ?todlk fokon 
álljon m eg, minthogy az utolsó r észnél öt h~nggal fQI] ebb. van; az 
alaphangon (1. fok) levő záróhangnál tehát 'ot hanggal felJebb kell 
lenni az első rész végződésének, a főzárlatnak, vagyis a d-n. Bartók 
könyve írásakor m ég csak néhány cse;~mis~ dalt i~mer~! s e~t a le
hetőséget m ég csak lábjegyzetbe~ eml,ltl, mm~ ~eresz fol~evest. Az
óta m egism ertük a cseremlszek es mas keleti nepek dala~t, ahol e,z 
a rendszer teljes tisztaságában és nagy tömegben Ea~ulmanyoz~ato, 
(míg nálunk már többnyire csak egyes ha~gok ~rzlk nyomait az 
ily~n dalokban) , meg~llapí!hattuk,. hogy a ~l d~!all;kban tapaszt~
ható jelenség részleteIben .!S eFEzlk ~ keletI ~a]at~agg~l, azon .felul 
egyes dalaink kétségtelenul valtozatal cseremls~ es m,a~ keleti da
loknak. A kvintváltó típus tehát népzenénk egYIk legn;(!,I}:lb - h~,n
foglalás előtti - rétege. Ezek szerint .!l~~ a b-n megallo dalo~ ?r~ 
zik a legrégibb sajátságot; h anem az otodlk .fokon, ~ d-n megallok, 
nem a nagyszámü erdélyi dalole hane~1 a kls;bb, sz~m,?an fennma
radt alföldi ek s a változás Erdélyben es Dunantul tortent. Ezt sok
szor maguk a' dalok is világosan el ~ruljá~, amikor a .. dalla:n, határo
zott kvintmegfelelésben mozog a ket feleben, egyedul a fozarlatban 
tünik el ez a megfelelés éppen azáltal, hogy a záró hang nem megy 
a szabályos ötödik fokra , hanem le az elsőre (többnyire a Dun~ntúl 
délnyugati részén, Somogyban. Zaláb~n), vagy le ~ hart?a,?lk~a, 
b-re (többnyire Erdélyben). Példákat lathat erre az erdeklodo Pel
dat áram 2.,' 3., (11-13.) , 16., 17., 20. (erdélyi b főzárlat) ~s 4., 21., 
38. (dunántúli g főzá1'lat) .számaiban. 

Az összehasonlító kutatás eredményei másutt is nyújtanak .hason
ló fogódzókat az elsőbbség megállapítására. Népzené!lk egyik leg
régiesebb típusa például a sirató. Ma már n agyon ntka, s cs~k a 
legrégiesebb területeken hallható : Déldunánt.úl ~gyes falvalb~n, 
nyugati palócok közt, Erdél'yb~n ~s Mol~vábél;~' .. ÚJabban a~ ~lfold 
északkeleti részén - a Palocfold es Erdely kozott - a NYlrsegben 
és Szatmár megyében is előkerü).t, de az Alföld középső , l~gfejl~t
tebb részein már emléke sem maradt fenn. Egyetlen fel]egyzese 
van a régi alföldi siratónak, amit kezdetleges, hibás kottaírása miatt 
nem vett komolyan számba senki: Kiss ».ajos (a néprajzos,. a "Sze
gény ember élete" szerzője) adta ~i a régi h?dmezővásárhelyi. da
lokat. köztük a siratót is, a:hogy o tudta meg gyermekkoraboI, s 
ahogy éneklése nyomán utólag lejegypzték. . 
Időközben sirátóinkat összehasonlították a legközelebbi nyelv

rokonok, a vogulok-osztyákok dallamai val. ~ kider~lt : ho~y. kapcso: 
lat van köztük különösen a kisebb hangter]edelmu sIrato es az obi 
ugor dallamok' egy bizonyos fajtája között. -Ezek ugyanis két sorból 
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állanak, amelyek felváltva a második és az első fokon állnak meg. 
szabálytalan sorrendben, ~ötött forma nélkül. Az egész oktávot be
járó, nagyobb sirató pedig ahhoz a vogul-osztyák énektípushoz ha

Eonlítható, ahol ez a dalfajta kvarttal mélyebben is megismétlődik, 
tehát a rögtönzött sorok váltakozva hol az ötödik, hol a negyedik, 
második ~s első fokon tartanak megnyugvást - kapnak "zárlaJot". 
Pontosan ilyen felépítésü siratónk azonban nem volt, mert nálunk a 
harmadik zárlat - a második fokon - már egy siratódallan:ban 
sem található, hanem h elyette a moll tercen - b-n - keresztül 
mindjárt az első fokra hanyatlott le a dallamvonal. Egyes-egyedül 
a Kiss Lajos-féle, hódmezővásárhelyi siratóban találunk pontosan 
5., 4., 2., és 1. fokú zárlatokat - mint az obi ugoroknál. Már pedig 
az aztán teljesen ki van zárva, hogy Kiss Lajos valamit is tudott vol
na arról, hogy mi ennek a hangnak a jelentősége, hiszen fogalma se 
lehetett vogu: párhuzamról, de még a kadenciák kvart-megfelelé-· 
seiről sem. Hiba itt-ott lehet lejegyzéseiben, inkább ritmusában, de· 
az egészen bi~onyos, hogy tudni kití.inően tudta a dallamokat, mert 
gyermekkorában sokaktól hallotta, s maga is énekelte, s többször9s; 
tévedés főhangokban nem valószínű, . mivel a dallam egésze igen 
szabályos, ismert forma. Tehát m egint cs~k azzal a ténnyel kell szá
molnunk, hogy egy egészen arhaikus sajátságot, ami a dallamfel
építés logikája szerint is eredetinek bizonyul, az Alföld, a nyelv
terület közepe őrzött meg egyedül, éppen az a terület, ahol már 
szinte teljesen eltűnt maga a jelenség, a siratóének fejlett forniá
ja, s csak egy véletlenül fennmaradt emléke tanúskodik róla, milyen 

• is volt valaha a magyarság zömének hagyományában. S újból meg-o 
bizonyosodunk arról, hogyahátramaradottabb területeken fenn
maradó, gazdagabb hagyomány már bizonyos fokig elváltozott, nem 
eredeti formákat őriz, míg a központban volt általános az eredetí 
alak, de ott hamarabb eltűnt az idők folyamán. . 

Vagyis azzal kezdtünk számolni, hogy a jelenségek az Alföldön, 
az ország szívében voltak meg mindig előbb, ott alakultak ki eredeti 
formájukban , onnan terjedtek tovább több-kevesebb módosuJássaI 

_ a szélekre, s csak az idők folyamán tí.intek el az ország közepéről a 
további fejlődés következtében. Tehát hiába őrzi ma Erdély vagy a 
·Dunántúl nagyobb mértékben a régi dalokat, az eredeti formákat 
az Alföldön kell keresni, s ott kell egykori eredeti területüket is. Ezt 
egy sor egyéb tapasztalat is megerősítette. 

Egyre jobban megismerjük az Alföld északkeleti csücskének, a 
magyar . nyelvterület egy aránylag félreeső zugának régies folklór-o 
ját. Szabolcs-Szatmár megye ma már úgy áll előttünk zenéje, tánca, 

. . mesekincse alapján, mint Magyarország legarhaikusabb területe. S· 
mit tapasztalunk ezen a területen? Mindazok a dallamok, .régies 
dalszövegek, a férfi egyes-táncnak formái , amit eddig erdélyi saját
ságnak ismertünk, és senol másutt már nem találkoztunk velük, azt 
illetve abból igen sokat itt még. megt.alálhatunk, mint ami javában 
virágzik, vagy fel-felbukkan mint szórványos régiség: "Amerre én 
járok, még a fák is sírnak" mint közismert táncdal, régies dallam-



típusok az erdélyies díszítésmódnak még többször felbukkanó ma
radván~a, elég sokrétű h,angszeres tánczene és hasonlók. 'Kezdjük 
viJágosan látni, hogy amit Erdély máig megőrz0tt, az az Alföldről 
fokozatosan kelet felé visszahúzódó, régi, közmagyar sajátság. 

De tovább is mehetünk. Nemcsak k elet felé lehet m ég állapítani 
az Alföld kölcsönadó jellegét, hanem észak és nyugat felé éppen 
úgy. Egy sereg pásztornóta él palócoknál, az AW:ildre nyíló északi 
völgyek falvaiban , valamint a Duna mentén kétoldalt fel egészen 
Pozsonyig. Ezeknek szövegei legtöbbször elárulják származásukat, 
m ert Alföldről, Hortobágyról szólanak, amellett mind dallamaikról, 
rnind szövegeikről ki tudjuk mutatni , hogy az aföldipásztorság leg
kedveltebb dalai. Ezek mellett más, nem pásztori jellegű régi dalok
banis megállapíthatjuk ugyanezt · a területi k apcsolatot. A ritkáb
ban feljegyzett. de nagyobb területen szétszórva megtalálható al-

I földi típusoknak egy ilyen "Alföldre nyíló", összefüggő területen 
tapasztalható következetes jelentkezése kétségtelenül mutatja a ter
jedés irányát a nyelvterület szívéből a szélek felé. 

Hasonló jelenségeket találunk a balladában is, csak ott még biz
tosabban megállapítható, hogy az Alföld a kiindulópont s az eredeti 
sajátságok .őrzője. Különösen KáJmány szegedvidéki gyűjtésének 
egyes darabjai adnak értékes támpontot kezünkbe, ha ':lz összeha
sonlító v izsgálatok fényén él vesszük szemügyre balladámkat. 

,Szegedről került elő több olyan szöveg is, amely sehol másutt nem 
i ~meretes a magyarság körében: a Komáromi szép lány vagy a Gyö
nyörű Bán Kata:. Ezekről azt hittük, hogy töredékes vagy kevered;tt. 
formák, amelyek éppen az alföldi hagyomány nagyobb pusztulasa 
folyamán jöttek létre. s nem Irányadók a típusvizsgálatokban. Kü
lCinösen a Gyönyörű Bán Katáról hihettük mindezt, ' amelyben való
ban két ismert balladának elemei fordulnak elő keveredetten: a 
Molnár Anna és a gyermekeit elhagyó Budai Ilona részletei, egyéb, 
már teljesen mesés elemek kísél;etében. Emellett az "egy adat nem 
adat" elve is igen erősen esett latba ezekkel a szövegekkel szemben; 
mit csináljunk ilyen magukban álló, töredezett, s nem minden rész
letükben világos formákkal? 

Mikor azután kiderült, hogy a Komáromi szép lány története 
francia-breton ballada-mesét és részleteket tártalmaz, s hogy a ma
gyar szöveg részletei megtalálhatók szomszédainknál, s. ugyanígy 
a Gyönyörű Bán Kata fogalmazásának részletei és meséjének lénye
ge is , akkor beUHtuk, hogy ezúttal sem romlással van dolgunk, ha
nem utolsó pillanatig őrzött eredeti sajátsággal, nem akiveszés fo
lyamatában alakult, egyszeri furcsasággal, hanem valaha ~z egész 
nyelvterületen elterjedt, régi hagyománnyal, amit egyedül itt tar
tott fenn a népi emlékezet. 

Még világosabb ez a Három árva példáján. Ez a balladánk el van 
terjedve a magyarság egész területén, a Dunántúl legnyugatibb sar
kától Moldváig. De nem mindenütt egyenlően teljes, nincsenek 
mindenütt meg minden egyes motívumai. Minthogy többnyire a ma
gyarorsz,ági változatok -a töredékesek és az erdélyiek a teljesebbek 
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, - ~int például a Molnár Annában - azt várnánk, hogy itt is a ma.., 
gyarországiak lesznek a másodlagosak, s az erdélyi-moldvai-bu
kovínai rpagyarság ő~zi az eredeti formát. Azonban nem így van, s' 
ez ismét az összehasonlít ó kutatás révén derült ki a francia-vallon 
balladáJt példáj an. Balladánk ugyanis azokkal egy.é~ik egész m eneté- ' 
ben és szövegrészleteiben, tehát nem kétséges, hogy az benne az ere
deti, ami jobban hasonlít a francia történetre. Márpedig van annak 
egy részlete, ami csak aszegedvidéki, Kálmány-gyűjtötte változa
tok\>an található: hogy az anya valóba,nkijön a sír szélére, gopdoz
za árváit, s tanácsolja nekik: ha mostohájuk kérdi, ki tette mindezt, 
velük, fogják rá a szomszédasszonyra . . Ez a jelenet mintegy száz 
változat közül csak öt szegedkörnyéki szövegben maradt fenn. Sőt, 
ezek közül is csak egyetlenegy tartotta fenn a francia-vallon szö
vegeknek azt az elemét, hogy az anya ' csak bizonyos időre kap en
gedélyt az égi lén;ytől (Istentől , Szent Miklóstól, Szűz Máriától), 
hogy viss'zatérjen a földre gondozni gyermekeit: nálunk, az ligyet
len szöveg arról tud, hogy Háromszori találkozás után így szól hoz
zájuk: most már ne jőjjetek többé, mert Mária csak három napra -
engedte meg, hogy feljöjjek a sírból. Mindennek nyoma sincs el'
délyi, dunántúli vagy polóc szövegekben. Ahol tehát nagyjából meg
maradt a középkori helyzet, a ballada mindenütt elég sok változat
ban él , megőrizve az egykori területi különbségeket, ott világosan 
látszik, hogy az Alföld közepén élt a ballada teljes formája, ,s min
denfelé távolodva ettől a központtól, veszít teljességéből. Nyilván 
így volt ez sok, más balladánk e.setében is, ahol azonban a későbbi 
fejlődés gyorsabb irama miatt a magyarországi változatok vagy tel
jesen kiszorultak a hagyományból, vagy csak tör~dezett hiányos 
formában maradtak fenn. 

Egy .másik' ballada, amelynek magyarotszági változatai elég szá
mosak ahhoz, hogy megállapíthassuk területi eltér'éseit, az akarata ' 
ellenére férjhez adott lány története, akit végül is halva talál az ér
kező vőlegény. Ennek alföldi - tiszavidéki - változatai Bátori Ka
lá ra nevéhez fűződnek, ~s jellegzetes fordulatai szórványosan más 
balladákba is behatoltak, feltűnnek az ország majd minden részén, 
tehát Magyarországon gyakoriak: a lány virágaihoz szól, hogy hull
janak le a szegről, és gyászolják úrnőj üket; valamint ' az anyjának 
tett panasz, hogy mért adta idegenbe. Ugyanezek a motívumok az 
egyre hiányosabb, egyre rövidülő néhány erdélyi változatba-6. is fel
tűnpek (lásd Röpülj páva 39. és 37. sz.) , hogy aztán Moldvában vég..: 
leg más fordulatot vegyen a történet az egész magyarországi mese
váztól eltérően, s éppen a fő mozzanat kihagyásával (hogy a lány 
meghal, csakhogy ne legyen a nem szeretett kérő felesége) . Vil;ígo
san látszik itt is, hogy a Biharban, Szatmárba n élö forma 'szivárog 
át tovább Erdélybe, lényeges mozzanatok fokozatos kopásával. 

Nem lehetetlen, hogy még egy más régi népzenei sajátság felfe
dezését is az Alföldnek fogjuk köszönni: a szol-végű dalok egykori 
nagyobb szerepét népzenéhkben. Feltűnő ugyanis, hogy egyfelől az 
új stílusban milyen nagy a jelentősége a kvart-leugrással végződő 
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szol- és mi-végű dallamok nak. Ugyanezt a régi stílusban alig talál
juk a régi ötfokú dalok közt, mert azok túlnyomó részben la-vég ű
ek. 'FeltűnŐ viszont ismét, hogy van egy pár régi, szol-végű dalunk, 
s az Alföldön van leginkább elterjedve. (Például a "Szegény ,vagyok , 
szegénynek születtem", továbbá kiskunhalasi gyűjteményem 4., 6., 
22., 31-2., 41. , 42., 95-97. száma) , s a cseremiszeknél egész össze
függő dallamstílust találunk szol-végű dalokból, amelyek igen sok
ban hasonlatosak az új magyar dalok dallamvonalához. Nem lehe
tetlen, hogy ez is egy töredékeiben megőrzött, egykor általánosabb 
sajátság, amiből az új stílus merített is, amikor m ég gazdagabb ha
gyománya élt az Alföldön, de ma már feledésbe ment azok n agyobb 
része, viszont az új stílus tovább fejlesztve őrzi emlékét. . 

Mindebből mi a tanulság ? Az: hogy a kevesebb számú, alföldi régi 
adatok - régi népdalok, balladák, táncok - fontosabbak lehetnek, 
TIlint a nagyobb. számban fennmaradt erdélyi,. fel" idéki vagy dunán
túli példálc Mert nemcsak a mai jelens~gekben kiin..dulópont az AI
löld ahonnan több-kevesebb változtatással terjednek a dolgok a 
többi területre is; nemcsak az új népdalstílus virágzott ki először 
az Alföldön, s fokozatosan terjedt mind jobban aszélekre - Er
délybe például Bartók és Kodály gyűjtése idején kezdett benyomul
ni s legutoljára, szinte csak napjainkba, Moldvába ; így volt régen 
is: s a pásztordalok vagy a középkorban kialakult balla dák is itt. vi- -
rágzottak először, itt kapták jellegzetes formájukat, itt voltak a 
legtipikusabb ak ; s innen mentek tO,vább, megkopva, a széleken le
vő a · divatot, a fejlődést később átvevő magyar népcsoportokhoz. 
Igy volt ez a középkor végén, amikor a fejlődés élén járó ftaneia 
parasztságtól először az ország közepe v~szi át az új . r.nű~ajt, a~~l
ladát éppen azért, mert ott van 'a legfejlettebb, az UJ dIvatra rog
tön érzékeny, gazdag parasztság; így volt a . 18. században, amikor 
az újabb fejlődési ' szakaszhoz érő alföldi parasztság körében kiala
kul a betyárköltészet, a betyárballadák, majd utánuk az úgyneve
zett ,új balladák" (Szedri báró lánya, Szőcs Mari stb.); ezekről még 
a m~i állapot is tanulságos a kialakulás helyét és a erjedés irányát 
illetően, hiszen magyarországi, főleg alföldi és dunántú.li gyűjtés
ben találjuk Jegsűrűbben, s Erdélyben csak az újabb gyűJtemények
ben, lényegesen kevesebb számmal; látszik, hogy most vannak ter
jedőben. Igy volt a díszítőművészet új motívumainak kialakulása 
idején,'a múlt század első harmadában: az ország szívében alakult 
ki a ma ·általában "magyar motívum"-nak ismert stílus, ami keleti, 
északnyugati széleken csak ritkán, később jelentkezik. 

Vagyis a mai gazdagság; a régiesebb hagyomány nem jelent el
sőbbséget még akkor sem, ha sok elem' valóban csak azokon a terü
leteken maradt már fefm, ahová később jutott el. Ez is egybeesik a 
fejlődésnek most már világosan kirajzolódó képével. Mindig az Al
föld volt a kohó, ahol az új · kialakult, ahonnan szétterjedt, s min
dig a peremvidékek voltak azok, amelyek ,átvették, utáno~ták a köz
pont divatj ait. De az Alföld mindegyre újabb és újabb "divatokat" 
termelt ki, s a régit fokozatosan elhagyta, míg a széleken tovább 
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őrizték; tovább és több alakban lehetett megtalálni azt, amin. az AI-" 
föld már túladott. Ezért találjuk ma a romániai magyarságnál, a 
szlovákiai Zoborvidéken vagy Dél-Somogy, Dél-Zala népénél na
gyobb számban . régi népdalokat és régi balladákat, de egyre job
ban értékeljük azt a keveset, amit az Alföld népe is még fenntartott, 
mert az vezet el sokszor bennünket a legősibb formákhoz. 

Ez il jelentősége ma az Alföldnek a folklórkutatás számára. S 
ezért fontos minden morzsa, amit az egykori alföldi, népi művelt
ségből összehordhatunk. Hiszen az egykori fejlettséget ma már csak 
romjaiból rakhat juk össze, csak nyomaiból r ekonstruálhat juk. Ez
ért olyan nagy jelentőségű Kálmány Lajos egykori, szenvedélyes, 
szegedvidéki népköltés- és néphi t-gyűjtése , Szűcs Sándor sárréti 
néphitkutatása, s végül, de nem utoljára, Bartók alföldi gyűjtései, 
azok között is elsősorban a Gyula környéki, békési népdaUwtatása. 

De míg az első kettő annak a vidéknek szülötte, amelynek mun
kásságát szentelte, mindkettő "lokálpatrióta", aki csak azt gyűjtöt
te, amit szűkebb hazája nyújtott, és semmi mást, s akinél nagyon is 
érthető , hogy nem "gazdagabb" folklór-területek vonzották, hanem 
szülőföldj ük hagyománya, addig Bartóknak m ég tudományos mun
kájában, sőt gyűjtőmunkájában is csak egyik állomá~ ez a sok kö
zött: a Csík megyei pentatónia felfedezése, a mezőségi régi magyar 
tánczene, az ország egész területének feltá.§ill:a, de még tovább a 
román" szlovák, arab gyűjtés, kelet-európai összehasonlító zene
folklór, zenészerzői és előadói tevékenysége mellett volt érdeklődé
se és, elegendő munkabírása ere a feladatra is: az Alföld zenei fel
fedezésére. 

S ha egy alföldi város, éppen Gyula, ahonnan először indult el 
népzenei gyűjtőútra, most emlékét ünnepli, akkor ezt az eredményt 
is - az Alföld \Íj és régi anyagának föltárását is - oda ' kell gondo
latban helyezni azok közé az eredmények közé, amiért mi magya
rok, Európa népeivel együtt, egyetemes szellemének hódolunk. 
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A SZÖVEGBEN EMLITETT MűVEK TELJES . ClME ~S ADATAI 

Bartók Béla: ' A magyar népdal. Bp. 1925. 
Brailoiu, Constantl.n: Vie musical e d 'un village. Paris. 1960. 
Csanádi Imre-Vargyas Lajos: Röpülj páva, röpülj. Ma gyar népballadák és bal-

ladás dalok. Bp. 1954. , " 
Kálmány Lajos: Koszorúk a~ Alföld vagvirágaiból. I. Arad, 1877. II. Arad, 1878. 
Kálmány Lajos: Szeged népe. I. Arad, 1881. II. 1882. III. Szeged, 1891. 
Kálmány Lajos: (Komáromi szép lány) Ethnographia 1914, 36. 
Kiss Lajos: Régi 'népdalok Hódmezővásárhelyről. Karcag, 1927. 
Kodály ~oltán: A m agyar népzene. A példatárt szerkesztette Vargyas Lajos Bp. 

1952. • 
Kriza J á nos: Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. Kolozsvár, 1863. 
Magyar népköltési gyűjtemény. A- Kisfaludy Társaság megbízásából. I-XIV. 

1872-1924. 
Vargyas Lajos: Régi népdalok KIskunhalasról. Nagy Czlrok László és V?-rgyaff'. 

Lajos gyűjtéséból közreadja V. ~. Bp. 1954. 

• 

• 

A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai tUdományos Igl'nnyel .. s Ismeretter
jesztő céllal Gyula és környéke régészeti, helytörténeti, néprajz!, képző- és Ipar

művészeti, valamint természettudományi kérdései vel foglakoznak 

Megjelent: 

I. kötet 1959. 

(1-10. szám: Banner János : Régi kutatók - új fel a datok. 3 Ft. Hunya 
Sándor: Adatok a Taná csköztársaság gyulai történetéhez. 5 Ft. Erdős Ka
mill: A Békés megyei cigányok. 6 Ft. Hanzó Lajos : Feudalizmuskori áru
termelés és iparfejlődés Békés megyében. 4 F t. Szűcs Sándor: Békési hi"
tóriák. 4 Ft. Nagy G y ula: Adatok Doboz gabonatermesztéséhez. 5 Ft. Dankó 
Imre: A Körösköz-blharl hajdúság. 10 Ft. Lakatos Attila-Péter L ászló : 
Juhász Gyula és Gyula. 4 Ft. Jelentés a gyulai Erkel Ferenc Múzeum 1959. 
évi munkájáról. 1 Ft). 

II. kötet 1960. 

(11-20. szám: Dan!(ó lmre-Ko rek József : Kötegyán. 5 Ft; Marik Dénes: 
Gyula mezőgazdasági fejlődése 1945-1960. 3 Ft; Dorogi Márton: Adatok 
a szarvasi szücsmesterséghez. 6 Ft; Solymos Ede: Adatok a Fehér-Körös 
halászatához. 2 Ft; Sonkoly István: Erkel Bánk bánja - Erkel kéziratos 
férfikara Gyulá n. 3 Ft; Csatári Dániel: Veress Endre emlékezete. - Veress 
Endre: Báthori István H a bsburg-ellenes pOlitikája. 4 Ft; Csákabonyi Kál
mán: Békés megyei boszorkánypen·k. 5 Ft ; Déthsy Mihá ly: A gyulai ve
du ták kérdése. 2 Ft; Katona Imre: A bérharc formái kubikmunká n. 4 Ft; 

. Orosz László: P á lffy Albert. 5 Ft; Jelentés a gyulai Erkel Ferenc Múzeum 
1960. évi munkájáról. 4 Ft). 

III. kötet 1961. 

21. Banner János: Márk! Sándor emlékezete. Ara 4 Ft. 
22. Szabó Ferenc: D c logház Gyulá n 1837-46. Ara 4 Ft. 
23. Erde! Aranka: Adatok Körösnagyharsány parasztságának történetéhez. 

Ara 5 Ft . 
24. Ifj. Bartók B é la: Bartók Béla B é k"'s megyei kapcsolatai - Vargyas Lajos: 

Az Alföld és Bartók békési gyűjtése a folklórkut:ltásban. Ara 4 Ft. 

Elókészületben: 

Dankó Imre: Szakál Lajos. 
M. Implom Klára: Sarkad helynevel. 
Balogh István: A békési tanyák. 
Dankó Imre: A gyulai vásárok. 
Szerdahelyi István: Gyula oktatástörténete. 
Hanzó Lajos: Az örökváltság kérdése Békés megyében. 
Czeglédi Imre: Petőfi Gyulán. 
M. Kiss Pál: Jankó János . 
Dankó Imre: Körösladány népélete. 
Erdei Ferenc-Parádi Nándor: A gyulai vár restaurálása - a gyulai vár-

ásatások . 
Vujicsics D. Sztoján: A békési szerbek. 
Szűcs Sándor: Barangolások' Bél(ésben. 
Implom József: A gyulai csizmadia céh. 
Bereczk! Imre: Gyulai mulatások. 
Dankó Imre: Gyulai bibliográfiája. 
Kósa László: Adalékok Kötegyán településéhez. 
Béres András : Tiszántúli hires betyárok. 
Dankó Imre: Sárosi Gyula . 
.Tuhász Kálmán: Egy d é l-alföldi hiteleshely. Aradi regesztálC 
Dömötör Akos: Sarkad-kötegyáni népmesék. 
Dankó Imre: Békési várak, erődők. 

Az egyes füzetek ára a terjedelemtóI függően 3-8 Ft. Múzeumunk minden barát
ja a harmadik kötet tíz számát 30 Ft-ért kapja meg, ha a 30 Ft előfizetés! dijat az 
513-504 sz. csekkszámlára (számtulajdonos: Múzeumbarátok Köre, Gyula) befizeti. 

Előfizetők a megjelent számokat postán kapják meg. 
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