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Népzenei találkozó Kecskeméten 

Zenészek és pedagógusok, költők és „filoszok", az újjáéledt folklórt képviselő és 
a hagyományban élő népművészek: énekesek és hangszeresek találkozása, egymással 
és a kecskeméti (s még tágabb körű) közönséggel — a kecskeméti Népzenei Talál-
kozónak ez a szerényen megfogalmazott célja talán nem is érzékelteti kellően e két-
évenkénti rendezvény jelentőségét. A tavalyi, immár nyolcadik, az eddigi három-
naposak után négynapossá bővült, hogy helyt adhasson a Kórusok Országos Tanácsa, 
a KÖT A Népzenei Bizottsága nyilvános ülésének is. Talán némi fogalmat ad a talál-
kozó nyújtotta élményekről a program — helykímélés céljából közel sem teljes — 
ismertetése. Első nap délután toronyzene, este pedig meghívott költők részvételével 
irodalmi-népzenei est volt a megnyitó. A második napot tudományos előadások, ta-
nácskozások töltötték ki, egyidejűleg fiatal népművészek dalos-zenés műsort adtak 
a széchenyivárosi gyerekeknek, este pedig Daloló tájak címen, meghívott népművé-
szek adtak műsort. A harmadik délelőtt volt a Kótáé; délután kerekasztal-beszélgetés 
a szlovákiai és jugoszláviai népzenekutatókkal, párhuzamosan népművészeti kirakodó 
vásár, fiatal népművészek szabadtéri felléptével, és a kecskeméti Garabonciások vá-
sári komédiáival. Este a Daloló tájak II. része következett, majd táncház hajnalig. 
Utolsó nap kerekasztal-beszélgetés a revival stílusokról, végül fiatal népművészek 
bemutatója zárta a programot. 

A népzene természetes hagyományozódása eltűnőben van — kezdettől ez a mot-
tója a kecskeméti tanácskozásoknak; a teendő tehát: a múló értékeket nemcsak gyűj-
teni kell, megmenteni a feledéstől, hanem a változott körülmények közötti tovább-
élésüket is elő kell segíteni. Kecskemét és környéke hagyományaihoz kapcsolódott 
Szomjas-Schiffert György beszámolója Kecel község népzenéjéről, valamint Kálmán 
Lajos előadása népzenei struktúra-vizsgálatairól. Készülő könyvét ismertette Békefi 
Antal Rigmusok, munkari tmusok, a munka daPamcsírái címen: felgyűjtött egyszer 
egy mondókát, amelyet régen az öregek vaiköpüléskor mondtak; kiterjesztve ezirá-
nyú gyűjtését az egész magyar nye lv te rü le te , úgy találta, hogy ezen kívül még sok 
munkával kapcsolatos mondóka élt számtalan variánsban. A népi értékek gyűjtését 
sosem tekinthetjük befejezettnek, mindig találunk mélyebb és mélyebb rétegeket, 
amelyek feltárásában a honismereti köröknek is akadhat tennivalójuk. 

Mióta az első Röpülj páva vetélkedőn, tíz évvel ezelőtt jelentkezett a fiatalok-
nak az a törekvése, hogy a népdalt és a hangszeres népzenét csak a hagyományőrző 
öregektől elsajátítható eredeti stílusban szólaltassák meg, fel-fellángol a vita az elő-
adói stílus, M népi hangvétel kérdésében. A tisztázáshoz járult hozzá R a j e c z k y Ben-
jámin nak hangfelvételekkel illusztrált előadása: Előmunkálatok a népi hangvétel 
kérdéséhez, melyben egy egész Európára kiterjedő, többé-kevésbé egységes népi hang-
vétel meglétét bizonyítja. A népi hangvétel kérdéséhez kapcsolódott — a Kóta Nép-
zenei Bizottsága ülésének keretében — a budapesti Csokonai Művelődési Ház Tavasz 
kórusának nagy tetszéssel fogadott bemutatója. A népzene felélesztését szívükön vi-
selő folkloristák óvakodnak a kérdés olyan megközelítésétől, hogy hogyan kell a 
népdalt énekelni, inkább abban értenek egyet, hogyan nem szabad: operai, roman-
tikus zenei effektusokkal, az úri modor nótázó stílusával. Ebből a szempontból fi-
gyelemre méltó, hogy kiváló és lelkes citeraművészünknek, Pribojszky Mátyás nak A 
citera mindenkié című, bemutatókkal illusztrált előadása helyeslés mellett ellentmon-
dást is kiváltott; voltak, akik tempóbeli és dinamikai árnyalásait a népi hagyomány-
nyal ellentétesnek, finomkodónak ítélték meg. 

Az egyik résztvevő szavai szerint „a szervezők kifogyhatatlan energiája és ügy-
buzgalma Kecskemétet a népzene rangos és most már hagyományos fórumává tet-
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te". Egészítsük ki: annak ellenére, hogy ezen a fórumon a vitás kérdések csupán 
felmerülnek, de semmiféle határozatok, állásfoglalások nem születnek. Vagy talán 
éppen azért? A sokféle élmény, a különböző vélemények a kérdések újrafogalmazá-
sára késztetnek, az elhangzottak termékenyítően továbbgyűrűznek. Mégis, a részt-
vevő olykor sajnálja, hogy ez vagy az a megnyilatkozás nem kap szélesebb körű 
publicitást. Erre gondolhat, aki a VIII. Népzenei Találkozóra készült szöveggyűjte-
ményt lapozgatva Barsi Ernő Népdal az iskolában című rövid, de nagyon tanulságos 
előadását, vagy Olsvai Imre nyilatkozatát olvassa. Olsvai példája annak a folklóris-
tának, aki nem vonul el szaktudománya fellegvárának falai közé, hanem energiá-
jának jó felét a népzene újjáélesztésének, a revivalnak szenteli. Mondanivalóját a 
sokat emlegetett ,»huszonegyedik óra" köré csoportosítva utal azokra a tanácsokra, 
amelyekkel Kodály látta el az ötvenes évek végén a Rádió népzenei munkatársait : 
a cigányzenekar az úri mulatozás hangszeres formája, a nép azt sem ismeri, hogy 
az utolsó versszakot gyorscsárdásba ha j t sák föl, ez is az úri mulatozás szokása; ne 
keverjenek egy műsoron belül nótákat és népdalt, hozzanak többféle, színesebb fel-
dolgozást, és hozzanak kíséret nélkül éneklő falusi csoportokat. Olsvainak van mon-
danivalója a táncházi muzsikusok számára: ne húzzák rá a még élőben elsajátít-
ható széki és gyimesi harmonizálást az alföldi vagy dunántúli táncokra; ahol auten-
tikus hangszeres kíséretnek nyoma sincs már, mer jenek kellő stílustisztelettel úgy 
komponálni, „mintha nem is volna". A pávakörökről elmondja, hogy legtöbben mejz-
sze vannak még fa lu juk népdalhagyományainak teljes ismeretétől, mer t ebbe bele-
tartoznék a már kihalt, de régi gyűjtésekben följegyzett dallamanyag is. Tegyék élő-
vé a régi stílust. És azután? Lépjenek tovább területileg: a megyében, az országban, 
a szomszéd és rokon népek felé; lépjenek közelebb más műfajokhoz: fejlődhetnek 
tánccsoporttá, előadhatnak balladát stb.; és fejlődhetnek alkalmilag több szólamban 
éneklő kórussá. Az utánpótlás tekintetében Olsvai példának tekinti a három megye 
úttörőit mozgósító mohácsi népdalversenyeket. Nem kell minden szépen népdalt ének-
lő kislánynak hivatásos művésszé válnia. A cél, hogy éneklő nemzet legyünk, hogy a 
magunk örömére tud junk jól énekelni. 

Megszívlelendő tanulság maga az az immár intézményesített kecskeméti kez-
deményezés, amely rendszeresen szembesíti a népzenét felélesztő városiakat a ha-
gyományőrző falusiakkal. Megszívlelendő és követendő, hogy milyen szívesen fo-
gadja a tanuló if júság a falusi öregek énekét. Sem őket, sem a városi népzenei együt-
teseket és énekeseket nem vontuk még be eléggé a népdaloktatásba. Talán azon 
is érdemes elgondolkozni, hogy a helyi hatóságoknak jobban kéne segíteniük a he-
lyi népszerűsítő népdalkiadványok megjelentetését. És talán tovább lehetne lépni 
azon a kecskeméti kezdeményezésen, amely kivitte a szabadba a népművészeket. 
Nyugaton üzletként is kitűnően prosperálnak a nyári „folk"-fesztiválok. Vajon me-
lyik városunk veszi előbb észre, hogy a kórus- és néptánc-fesztiválok mintájára 
évenként össze lehetne hozni az ország legjobb népzenei együtteseit, talán még a kül-
földről meghívottakkal is? 

Széil Jenő 

Szakmunkásképző iskolák honismereti vetélkedője 

A Munkaügyi Minisztérium évek» óta rendszeresen meghirdeti a szakmunkáskép-
ző iskolák számára az úgynevezett politikai, de tulajdonképpen komplex „vetélkedő-
ket". Ezek minden tanévben egy-egy kiemelkedő eseményhez vagy évfordulóhoz kö-
tődnek és iskolai szinten kezdődnek, majd a legjobbak országos döntőn vesznek részt. 
A vetélkedők témája szorosan kapcsolódik a honismereti mozgalomhoz. 

Az 1974/75-ös tanévben meghirdetett vetélkedő-sorozat hazánk felszabadulásá-
nak 30. évfordulóját köszöntötte. Célkitűzése volt, hogy a szakmunkástanulók meg-
ismerjék szülőföldjük 30 éves társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődését, különösen 
az if júság életének alakulását, valamint a felszabadulással kapcsolatos helyi emlé-
keket; tanulmányozzák szakmájuk és iskolájuk történetét, gyűjtsék össze ezek tár-
gyi és írásos emlékeit. Az 1975/76-os tanévben a KISZ IX. kongresszusa tiszteletére 
hirdettük a vetélkedőt, amelynek az volt a célja, hogy a szakmunkástanulók megis-
mer jék a magyar kommunista if júsági mozgalom történetét és tanulmányozzák is-
kolájuk ifjúságmozgalmi múltját . Az 1976/77. évi vetélkedő-sorozat a XI. Világifjú-
sági Találkozóra való felkészülést segítette, a következő, 1977/78-as pedig arra ösz-




