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"Bujdosik
az árva madár"
Búcsú Balla Pétert61

Balladák tragikumát, homályát sejtető kö
rűlmények között érkezett közénk a múzeum
népzenei szobácskájába 1930 táján Balla Pé
ter. Hírlett, hogy anyja folyóban végezte éle
tét, ő pedig hegedüvel a hóna alatt, egyszál
kopott ruhában indult világgá. Ilyennek is
láttuk őt élete végéig.

Hajdúszoboszlón született 1908-ban. Apját
állatorvosként román faluba helyezték a Fe
kete-Körös mellé, hogy magyarrá szoktassa
a népet. De ő tanult meg románul, növekvő

fia pedig franciául. Az apa hegedüket is
faragott, fiát Busitia Jánostarrította zenére,
aki Bartók gyüjtőtársa volt a román falvak
ban az 191O-es években. A tragikusan végzö
dött 1914-18-as világháború után az ifjú
Ballá éneket tanított a helyi tanítóképzőben.

OsztöndíjjalPárizsba, Prágába mehetett vol
na, de iS Hubay mesteriskolájába vágyott és
hirtelen Budapesten bukkant fel., Lajtha
Lásaló népdalkutatónk mellett dolgoztunk
évekig. Az állástalanoknak utalt segél'yool
éldegélt. Péter, alig volt. elég albérletre.
Együttesekben muzsikálgatott, közben mű

vésztanári oklevelet szerzett. Visky Károly
néprajztudós. és felesége vendégeként volt
néha jobb ebédje, vacsorája,

A bukovinai és moldvai magyarok közé
megy 19~34-ben népdalgyüjtésre, de ku
tat a, Dnyeszter mellé települt eg)l:kori Iran-

Számunk írói:

dák után is. Brailoiu és Lajtha támogatja
útját. Bartók értékeli gyüjtését, és az Ethnog
raphia közli. Az Andrásfalva measze van
címü népdalt onnét hozta és, tenesztette el
idehaza. 19J6-ban külföldi filmesek forgat
nak a Hortobágyon, Lajtha komponál ja a film
zenéjét, de Balla járja velük a pusztát, és
gyönyörü népdalokat röpít világgá a filmben:
&ljdosik az árva madár, I hajla, ezt a kislányt
nem az any ja nevelte.

1938-ban az eukarisztikus világkong-,
resszus évében már vallásos egyesületek
megbízásávalénekeket és népdalokat ter
jeszt országszerte: esti tábortüzeknél, a neve
zetes szárszói konferencián tanítja a gazda-

• gon díszített népdalokat hegedüvel (Szalárd
alall folyik el, a Berellyó) -és Tinódi-dalla
mot vallásos szöveggel. O maga is komponál
éneket: Oj szívet adj, Uram, énnekem! Szöve
gét Vargha Tamás. írta, az ökumenikus éne
keskönyv ma is őrzi. 1939-ben adta közre
a Kis Magyar Da/oskönyvet 40 népdallat.
10 vallásos énekkel. Csakis párosával árusí
tották,azzal a tüneményes gondolattal, hogy
a másodpéldányt ki-ki küldje el a határain
kon kívül élő magyar barátjának, rokonának.
3J OOO kis daloskönyv kelt útra ilyenképpen.
és az énekelt szó lett az édes anyanyelv leg
jobb ápolója, őrizője. .

1945 után Veres Péter és Molnár István
munkatársa, majd Széll Jenő vezetésével a
Népmüvészeti Intézet megbízottjaként járja
az országot, szerkeszti a Dalolj velünk! nép
dalgyűjteményt. Ez az utolsó könyve
1956-ban jelent meg. Vecsésen élt népes csa
ládjával és a pestkörnyéki zeneiskolásokat
tanította hegedülni. Néha elvonult gyágyke
zelésre, "bujdosó" életét csendben fejezte
be. ot gyermeke és sok ezernyi tanítványa
tőle tanult népdalt és éneket, tisztességet és
hazaszeretetet.
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