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A MAGYAR DALOSKdNYV  
KIADÁSA ELÉ  

А  • vajdasági; nnagyar énekkúltura 
féjl~ődése távolтól' sincs arányban•neni-
zeti kultwráлk szabad fejlődési lehe-
tóségeivel. J6111еhet a. tartomány vá-
rosalbаn és falvaiban több szervezett  

és tekintélyes s гΡámú alkalmi éltek-
kár működ Ik, a dalk.ultura tervszer ű  
aaélaszerűsítése azonban még mindig  
keлés helyen folyik. Iskaláinkban 
igen sok tanító nem ,ért az ének ta-
nításához, még többen azért nem ta-
nítanа& énеke,t, mert nem tudyák mit 
tanítanak, vagy ha tanítanak, sokszor 
egészen értéktélen m űvekkel ismer-
đetik meg a tanúfiákat. De nem egy  
középfoikú tanintézetben, így több 
gimл;áziurnban is az a helyzet áll 
e.ő  hogy az gének nem szerepel a 

-taratárgyak között, mert hiányzk a 
szakeladó. 

Magyar ,énekkar, .az iskolai ének-
ikarokan ;kíviill Íkevés működik. A 
anűködők is gyakran tanácstafianok, 

hogy mit is énekeljenek, vagy panasz-
kodnak, hogy nem tudnak -megfelel ő  
kórusműveket beszerezni Többek•
között még Szuboticán is ez a hely-
zet. 

Falusi műkedvelő  együtteseink, de 
gyakran még fol'kdar csoportjaink ''-s 
sokszor értéktelen aperettslágereket 
és műdalokat terjesztenek. Éstéke-
sebb anyag ismerete hijján, ёs azért  
is, mert nincs megfelelő  irányító 
.szakember, a régi világ elcsépelt, 
igen sű rűn erköficsromboló íhatású 
énekeit adják elő . 

Munkásakciókban résztvev ő  ifjaink 
tanulnak бгiekeket, de magyart keve-
set, mert nem `.1s igen van, aki taní-
taná őket. 

Ez a jеllen,ség 	feltt Іnјы  megér- 
demli, hogy felfigyejjünk rá és hogy
tegyünk is vallamit a helyzet meg-
változtatása érdekében. Nem is szük-
séges magyarázпiiy  hagy az ének  
mennyire szükséges az emberefieté-
be.n,, hiszen mindenki tapasztalatból 
tudhatja, hogy az ,éneknek milyen 
nagy hatása van az ember szellemi  

életére, munkaképességére, s mint . a  

nevéfiés egy ilyen fonjtas eszköze a 
gye,гΡmekekre és a nagyabb daákakra 
egyaránt serkent őleg hat. Itt azt hi-
szem elég csak jegy Példáit felhoz 
nom; mégpedig az ének óriási sze-
repét a népfelszabadító harcokban, 
amikor a dal nagyon sok kilátástalan 
helyzeten segítette. át ,a kifáradt ihar-
casakat és a iközösség вΡ,rejét, lelkes 
hangulatát vitte át a  csiúggedakre. 

A szacialistaepítés hangulatát is  
az ének adhatja leghívebben vissza. 
Lelkesedést, örömöt, lendületet vihet 
a munkába. Termésžetes, hogy nem 
minden dal kelti ezt a Ihatást. Indít, 
ledületbe visz a m гu.nkaszeretetr ő l 
szóló népdal, a lelkes partizándal, 
vagy a mozgósító erej ű  forradalmi  
mu,nkásinduló. Holmi »egy napa vi-
lágról« szóló sfiáger, vagy a vagyo-
nát elmulató földbirtokost sirató ma-
gyannóta valószínű , hogy nem lesz  
nevelő, murrikárаserkentő  hatással, 
hanem épp az ellenkez őjét fogja el-
érni. 

A fenn;a11ó hiány pótl•ására,, hogy 
minél több értékes, szép és nevelő -
értékű  dalt adjon a  közönségnek, a 
HID дriei kiadványai tervébeni szere-
pel egy ebég terjedelmes daloskönyv 
is. A gyűjtemény ádlkalmas lesz arra,  
hegy én+ekkarak, éniekcsоportok, szó-
lóénekesek anyagot merítsenek be-

Iб1е, de menetelésekhez alkalmas in-
dulók is lesznek benne, magyar nép-
dal anyaga pedig kiválóan alkalmas 
lesz iskolai Ihasznáfiatra. 

A dallaskönyv tartailmát nagyjából 
négy csapártba oszthatjuk. Az els ő  

- csoportban lesznek a •magyar népda-
lok, közöttüik vajdasági magyar nép-
dalokkal. A legtöbb éneket természe-
tesen ez a csoport fogja tartalmazni, 
hiszen a gyűijtemény egyik fбoéPja 
.a magyar nrépdallkincs teryesztése. 

•Második csoportban a partizán  
+énуkek és az úijáéрlítés dalai lesznek 
magyar szöveggel. Harmadik csoport  
nemzetközi munkás és forradalmi da-
lokat tartalmaz, míg a negyedik cso-
portban jugoszláv a€pek és más or- 
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szágak népeinek dalaiból ad bemuta-
tót a gYűJte гrnény.  

Bбséges tartalrrLával és megfelel ő -
i'n összeválogatott anyagával a dalos-
könyv allkalњаs lesz a ~r,ra, hagy köz-
re а :dija azokat az énekeket, amelyekre 
nálunk legnagyobb szükseg van és 
aniеууek legjobban elbsegíthetik a 
hanyatló vajgidasági iénekkultura fej- 
lőodését. Természetes, hagy a gy űjte  
тény önmagában még 'nem lesz elég  
arra, hogy a -fennálló helyzetet meg- 

változtassa •  Nagy szükség van arra,. 
hogy szakemberek tanítók és mindet  

,énekettanítani tudó ember .azon . le-
gyen, hogy a gyűjtentiény segítségé-
vel minél elabb ,éneket csaljwnik min-
den vajdasági magyar ajkára, vála- -
mint hogy a most énekelt dalok j б -
nÉszét eltüntessük, hogy helyettük: 
művészi értekű  téneakeket, népdalaktit..: 
és farradalmá dalokat hal'llhassunk ez--

. után magyarul Vai daságban,  
K. L.  


