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volna összegyűjteni vagy a népnyelvi szövegnél jobban érzékeltetni az  
ingadozásokat, hogy a .köznyelvi, az irodalmias és a régies alakok válto-
gatását is nyomon kísérhessük a közlésb ől), Az emberélet fordulói mind  
tartalmi, mind kivitelezés szempontjából a jugoszláviai magyar néprajz  
egyik legjelentősebb könyve.  

VAJDA Zsuzsa 

2 ORRAS ÉS HAGYOMÁNY  

Tihomir Vujič ić : Muzi ćke tradicije Južnih Slovena u Ma đarskoj — A 
magyarországi délszlávok zenei hagyományai, Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 1978  

Tihomir Vujič ićot kiváló felkészültség ű  zeneszerzőként, zeneért őként  
tartottuk számon, nem utolsósorban pedig a muzsika népszer űsítőjeként,  
aki ötletes, humoros, szinte .mutatványszer ű  produkciókkal lepte meg  a 
közönségét az alkalmi, úgynevezett népszer űsítő  adásokban, műsoraktian.  
A mutatvány mögött persze mindig komoly munka rejlett, mint ahogy  
komoly munka a Magyarországon él ő  délszlávok zenei hagymányait be-
mutató .könyve is.  

Mindenekelőtt azonban — ha talán fölöslegesnek is t űnik — néhány  
alapvető  mozzanatra kell rávilágítani. Bartók Béla 1919-ben a Zenei  
folklór című  írásában a következ őket állapítja meg: „Magyarországon  
másfél évtized óta (...) mintegy 10 000 magyar, szlovák és román, sok-
kal kevesebb ukrán (rutén), szerb, bulgár és cigány dallamot részben fo-
nográffal rögzítettek, részben — különösen az egyszer űbbeket — hallás 
után jegyeztek le, minden egyes nemzetiség anyagát saját kereteiben ren-
dezték, egymással összehasonlították és ezzel áttértek az összehasd  n-
1 í t ó zenei folklórra". Kodály Zoltán A magyar népzene cím ű  mun-
kájában ezt írja: „A nép életéb ől lassan, de kérlelhetetlenül irtja a ha-
gyományt maga az élet. Ezzel szembeszállni, egy természetes törtéve*_i  

folyamat elé gátat vetni: hiábavaló törekvés volna. Mosta m űvelt réte-
gen a sor, hogy felkarolja, meg őrizze, hogy élete cselekv ő  része legyen."  
S végül még egy idézet: „A népi dallam olyan, akárcsak egy él őlény:  
percről percre, pillanatról pillanatra változik." (Bartók)  

Nem véletlen a három idézet, hiszen a bartóki—kodályi iskola néhány  
fontos alapelvér ől van szó: lehajolni a népm űvészetért, felemelni, értékeit  
pedig a kölcsönhatások és a változások összefügéseiben vizsgálni. Ezt  
tette Vuj іč ić  is; szorgalmas munkával rendkívül gazdag anyagot gyűj-
tött össze, azt a kölcsönhatásoк  jegyében vizsgálta, a kitekintésben pedig  
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a magyarországi délszlávok zenei kultúrájának közelmúlti állapotát ele-
mezte, tehát a gyűjtés idđszaka utáni változásokat is regisztrálta. 

Visszanyúlta forrásokig, a talált értékeket tartósítani próbálta. Köny-
vének célját szerényen így fogalmazta meg: „Els đsorban énekelni és ze-
nélni valót nyújtani." Gy űjtőmunkája, szakmai elemzése jóval több 
ennél. Ha nem is az els đ , de a legteljesebb vállalkozás ezen a téren. 

Tihomir Vujič ić  könyvének előszavában először is a Magyarországon 
élđ  délszlávok számbavételére tesz kísérletet, a földrajzi, nyelvjárási 
szempontok és a betelepülés idejének figyelembevételével, megállapítván, 
hogy az ott lakó vagy az oda áttelepült népcsoportok egymástól megle-
hetősen elszigeteltek; a Magyarországon 616 délszlávok népszórványok, 
szigetek, amelyek „éppen emiatt őriznek egy régies hagyományt —, vagy 
éppen itt alakítottak ki egy olyan újat, mely esztétikai értékén túl szá-
mos művelődéstörténeti tanulsággal is szolgál". A felsorolásnál a Rába 
menti szlovéneket, a  Dráva menti, a Mura menti, valamint az ország 
nyugati határai mentén él ő  horvátokat, a dél-baranyai, a mohácsi és a 
bácskai sokácokat, a bácskai bunyevácokat, a szentendrei „dalmatákat", 
valamint a szerbeket említi, akik fáként Baranyában, valamint Budapest 
és Szeged környékén élnek. 

Mindezek zenéjét négy dialektusra osztotta, amelyek közül akad ho-
mogén csoport, többségében azonban er đteljesen kifejezésre jutnak a 
különféle zenei kölcsönhatások, els ősorban, természetesen a magyar nép-
zene befolyása, de német—osztrák, cseh és szlovák zenei anyag kevere-
dése is kimutatható. Néhol meg egyenesen egy dalban békésen megfér az 
operett-dallam vagy annak foszlánya, magyar hallgató- és bakanóta, 
egész vagy töredék, népies magyar m űdal, helyi ízlés szerint befogadva. 

A magyarországi délszláv népzenét mint hagyományt els ősorban mu-
zsikusok, valamint a falusi kórusokapolták, a század elején viszont már 
a lemezek és a rádióadások is er ő teljesen hozzájárultak a népdal terjesz-
téséhez. Ma általában a hangszeres zene t űnik életképesebbnek, a hajdan 
énekelt dalok is főként így élnek tovább, megfigyelhető  továbbá a tisz-
tán hangszeres harmonikazene népszer űsége. 

Vujičić  végül az egyes dialektusokat m ű fajonként is elemzi (epikus da-
lok, gyermekdalok, lakodalmas énekek, siratók, lírai dalok, katonadalok ;  
tréfás dalok, alkalomhoz kötött dalok stb.), valamint szól a jellegzetes 
hangszerekről is. 

A 400 oldalas posztumusz könyv túlnyomóan természetesen az elmé-
leti részt alátámasztó zenei példatárból és szövegy űjteményből áll. Ez 
utóbbi szintén módot nyújtana a kölcsönhatások további vizsgálatához, 
az egyes variánsok kialakulásának nyomon követéséhez. 

A könyv igazolta szerz ője szándékát, hosszabb távon megalapozot-
tabbá teszi a magyarországi délszlávok zenei önismeretét, ugyanakkor 
felhívja a figyelmet az eddig nem eléggé hozzáférhet đ  zenei értékekre. 
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