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Mit
játszhatnak
a citerások
Néhány a<lalékkal szeretném
alátámasztani PTibojszky Mátyás
cik!két, (Élet és Irodalom, 1977.
október 8-i szám), mellyel teljes
mértékben egyetértek. Idézi egy
ZiSÜrinek vagy zsüritagnak véleményét, amely szerint azt a bjzonyos "Tollfosztób an voItam az este" szövegű dalt (KO'iály-Vargyas 383.) n~JIl szabad j á.tszani ,
mert műdalhól származik, eredetije a "Csak egy kisilány van a
világon"; s csak azért k,""rült bele
gyi'ijteményembe, hogy ezt az öszszefüggést tudatosítsa.
Meg keli mondanom, hogy nemcsak ez.éTt került bele; azért is,
amit Bartók írt róla A m:agyar
népdal című jegyzetében' (ott 80.
sz..:im, ami az Új stílus darabjai
közt szerepel): ,.Paraszti változata a ..Csale egy kislány van a világon'" szöveggel. ismert ,Szent.irmay Elemértől származó dallamnak , . , Jellemző példa népies mű
dalnak pa['"asztdallá változására..,
Az eredetinek kellemetlenül szentimentális ízét f.r iss, paraszti f.qrdulato.k söpörték el: a műda·lb(jr
keményvágású, erőteljes, valódl
parasztdallam lett."
Ehhez még azt is hozzátenném,
hogy az eredeti Szentirmay-dal is
csárdá.s volt, és Va~.amivel közelelYb van a n épdallá vált formához, mint a későbbi. általános
"hallgató", Magam még abban
sem vagyok biztos, -nem ismerte- e
, Szentirmay az új stílus néhány
dalát már 1874-ben, s nem azoknak hatása alatt született-e ez a
"csárdás".
A másik kiti1tott dalrn, a "Sugár magos, sugár magos a nyáTfa tet<!je" szövegűre (KodályVargyas 334) nem idézhetek Bar~
tóktól, mert mindössze annyit fűz
hozzá, hogy ,.,1915 óta 'l;lagyon -elterjed,t ". De an'át az eggz ,,101.1=-.::tal.yró!:,: run~vhe rrl:llta, p1ár írt,
\:n e gpedlg a ~o"',e· ~ezoket ~ " ...b~" .
eiális ma~ar ritmusuk következtéhen elég lm ("!: r-oko!·!.S~~:-::!':
'vannak a B osztálynak" (vagyis az
új stílusnak) " hasonló ritmusú '
dállamaival, amiért is legnagyobb l
részüket. " magy.a r alakulatoknak tekintjük Némelyikük éppenséggel C osztá:lytól B-hez vezető
átmeneti fokot tüntet rel." Vagyis
. már majdnem új stl1usú népdal
- de mindenképpen :nép<lal A
magam véleménye az, s ezt az
egykori Népzenekutató Csoportban is e1mo.ndt.am munkatársaimnak, ho.,"'Y egyáltalán nem véletlen
a dal na.g y népszerűsége: ~z eoI
hangsor egyo.ktávnyi terjedelmét
nagyo.n ügyesen és takarékosan
használja fel mindig újat mond6,
fordulatos, friss ritmus:ú daUammá. BáT nem hasonlít egyik na·g y
nép<ialstílusunkra sem, de talán
még jobban eltávolodott a ktindulást ad6 - elég unalmas - mű
daltól, mint a "TollfOS."Ztóban voltam az este" a maga p.redetiiét.ól.
Vagyis mai. a.1akiában már kétségtelenül a n~p alkot.ása,

Az új sb1us "kö1:elező lenézésével" ka'ncsolatban jó tudni, mit
firt rola Kodály: ", .. újra a na.g yapák keményebb, monumentálisabb hangja csendül fel benne",
S hogy Bartók a Mikrokozmoozban egyetlen népdal:t do.lgoz fel
úgy, hogy szövegével együtt 'm int
teljes néndalt énekelteti ls: a 127.
számú "Új magyar népdal"-t, az
"Erdő, erdő, de m a gas a teteje"
kis gyöngyszemét.
Nagy elődeiru{ rugalmasan íté1ték meg a népzene problérná:it, és
rngalmasan fogalmazták meg álláspontjukat. Ez a rugalmasság
egyre inkább kivész az utódok
megnyilatkozásaiból, s a több 0.1dalrol látott d01gok körültekintő
megItélése heJyébe egy sereg merev,
egyoldalú kinyilatkoztatás
lén. Sokszor azután a kívülálló azt
hiheti, a merev álláspontok az
elő d öktől származnak, s az egész
nénzenekutatás
egyetemlegesen
vállalja.
Nemig·en veszek részt népdalvetélkedők zsüri jében. sőt nem is
szoktam megnézni vagy meghallgatni az ilyen műsorokat. Nem
tudom tehát, kik zsüriztek. hogy
zsüTiztek, miért kellett ezt a cikket megjelentetni. Ha leintettek
valahol valakit azzal, hogy nem

nép<la1, amit játszott, az bizony
"öreg hiba". Még a gyűjtés iratlan szabályai szer in.t sem torkoljuk le az ',énekest , ha olyasmivel
hozakodik elő, ami nem kell a
gyűjtőnek. Sőt, ha megkérdezi,
miért nem jegyezzük vagy veszszük föl dalát, akkor is inkább
arra hivatiwzunk, hogy ..ez már
túlontúl ismert", "Ezt már városon is tudják", "ezt már nyomtatott kottából ismerem" és hasonlókkal; semmi esetre sem azzal.
hogy "ez rossz. nem kell", "ez
nem népdal". Pedig ott r.endszeTint négyszemközt vagyunk, legfeljebb szűk körben; nem a televízió. a rádió vagy valami vetélkedő széles körű
nyilvánossága
előtt. Igaz, gyűjtéskor md akarunk
valamit az én ekest ól, itt meg ő
akar sz·erepeIni, nyerni, dicsőséget
aratni. De mindkét esetben a néphagyományról van S7.Ó , a néphagyomány folytonosságát akarjuk
szolgálni, s ott Ó, az "adatkö~ő" .
a fontosabb személy. AzonldvüI
pe<lig mindenkit kötelez a tapintat mindenkivel szemben.
Játsszanak hát bármit a c:iternsok, a zsűri adhat több ponto.t a
szebb dalnak, mondhatja az indoklásban, hogy az egyik szebb,
ritkább, érdekesebb, mint a másBe; de ne intsen le senki,t , sem
azzal, hogy az rossz, az nem népdal, amivel jóhiszeműen előá'1lt.

Vargyas lajos

