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Dr. Kálmán Lajos Falun nőttem fel Sza-
badszálláson. 10 éves koromig. Nagyapám
Kálmán Farkas, aki Bartók és Kodály előtt
1905-ben már adott le népdalgyűjteményt.
De nem ő adta ki, hanem másvalaki: Kun
László. De éppen nagyapám neve kissé el-
tűnt az első népdalgyűjtők közül. Én jósze-
rivel egypár levelet, egypár darabot meg-
találtam a padláson, mert ott is kutattam
először. Családi múltunkban is találtam nép-
dalgyűjtő emléket. De aztán igazából véve
Balla Péter volt, aki engem teljesen a népdal
ügye mellé állított. Ő Lajtha László növen-
déke volt. A Soli Deo Gloria Szövetségbe jár-
tam hozzá, aztán Balatonszárszóra. A talál-
kozások tele voltak zsoltár- és népdalének-
lésekkel. Az egész magyar népdalkincs mind
előkerült, mert mind a 4 dialektus területnek

ismerője volt Balla Péter.
Egyetemi hallgató koromban belekerültem emellett Járdányi Pálék

közösségébe is. Vargyas Lajos bevitt engem a néprajzosok közé, a népraj-
zi szemináriumába, ahol leginkább Győrfi István halála után Viski Károly
kezei alá kerültem. Ott aztán, abban a szemináriumban 5-6 éven át megint
csak ebben a szellemben, ebben a levegőben nóhettern fel Járdányi Pál és
Dicsér Oszkár és más hasonlók kezelében. akik a szemináriumba előadni
jártak. Az ilyen iskola majdhogynem többet ért, mintha csakis népzenével
foglalkoztam volna. De aztán, mint Zeneakadémián orgonista növendék
zeneszerzés szakos, így aztán még sok minden rám is ragadt. Tehát, így
aztán végül is etnomuzikológus, folkloristává tudtam lenni.

Mikor és hogyan kezdted el a szűkebb pátria zenéjének gyűjtését?
Szabadszállás 1940. Első éves egyetem í hallgató voltam. A cserké-

szek ott táboroztak a Strázsa hegyen. Kigyalogoltam 6-7 krn-t, jól éreztem
magam. KLilönben cserkész is voltam. Itt találkozván Kovács Lászlóné
pásztor-özveggyel, tőle hallottam először olyan népdalt, amelyet érdemes-
nek tartottam megpróbálni lejegyezni, sőt terjeszteni is. Ez pedig a követ-
kező:

Két hete már vagy tán három, hogya számadómat várom.
Amoda jön amint látom, Serege szórú szamáron.

Milyen jellegzetességeket fedeztél fel a dallamokban?
A kunoknak a pentatóniája valamint a jászok pentatóniája hemiton,

másoké anhemiton. Ezek keverednek a dalokban. Ilyen kevert magyarok
vagyunk 1000 év óta, meg azelőtt még inkább és mai s ez a befogadókész-
ségünk megvan, fennáll. És hát ezt kell zeneileg is valahogy érvényesíteni.
Bujkáló pentatónia, fölcsapó középtáj. Mennyiben lesz Szabadszállás
mégis kicsit más? Hát valamennyiben igen. Elkezdtem figyelgetni, és Ko-
vács Lászlónétói és másoktól összeírogattam egy jó füzetre valót. Volt
benne egy kis romantika is és volt benne a Viski és Járdányi Társaság irán-
ti tisztelet és komolyság, annyira, hogya füzet most is megvan.

Kecskeméten a Kántorképzőben nem hagytak a háború után sokáig
működni. Hogy úgy mondjam nem jött be, egy évig csinálhattam. Tanít-
ványaim hívtak, hogy menjek ki hozzájuk és az édesapjuk ellát muzsiká-
val. Kimentlink vasárnap délutánonként szüleikhez és ott hallgattuk a szép
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népi zenét.
A népzene

- bármilyen irá-
nyú rezsim is
volt uralmon, -
mindig valami-
lyen módon he-
lyet kapott a kul-
túrában, azzal
mindenki büsz-
kélkedni akart
és lehetett is.

Nekem
évenként bizonyítanom kellett, hogy én nem "mozgalmidalos" ember va-
gyok, hanem én népdalos ember vagyok. Én "ballapéteres" vagyok! Ezt
most könnyű kimondani, akkor azonban ilyet állítani, és ilyen mondatot
kimondani nem lehetett, de nem is akartam. Nem rángattam én az orosz-
lán bajuszát. Viszont mindenki megértette.

Hogyan kerekedett ki a Kecskemét környéki népzenegyűjtésből,
néprajzoskodásbál az a 60-as évek közepén elkészült disszertáció, ami
pontosan ennek a térségnek a néprajzát, hagyományait, zenéjét
taglalta?

Jelentkeztem Bálint Sándornál, hogy szeretnék doktorálni. Hihetetlen
szeretettel mondta a nagy katolikus Bálint Sándor: "Drága Lajoskám na-
gyon örülök, hogy egy kállamista ember ... " és így.

Aztán nagy szeretettel elmondta, hogy lehetne megcsinálni: "Csinálja
meg az egész Kecskemét teljes néprajzát, aztán majd abba illessze bele a
népzenét is." De én 1-2 év alatt doktoráltam is.

Sokan a köznapi ítéletben is és a szakmai megfogalmazásokban
is azt mondják, hogy az Alföld a hagyományokban szegényebb vidé-
kek közé tartozik, mert a nyelvterület közepe és a síkvidék nagyobb át-
járó háza volt a történelemnek és a folytonosság nem nagyon maradt
meg.

Mit tapasztaltál Te ezzel kapcsolatban? .
A pásztori életre ez nem egészen áll. Olyan állapotban láttam már a

pásztorok muzsikálását, mint akik már nyugalmazott és pihent emberek.
Nem pedig mondjuk egy izgalmas pásztori életet élnek a fergetegében.

Egopolitaneum, Egopolis Kecskeváros, Kecskemét görögös neve. A
nagy Egopolis 26 pusztát is bérelt néha. Ésez terjedt a mostani Kecskemét
határától messze dél felé és észak felé is. Csak mostmár külvárosok, meg
külterületek nevében mozog és él ez a világ ez a Kecskemét környéki világ.
Erőteljes hatásos kecskeméti, Kecskemét környéki stílus alakult itt azért ki.
Amit én kihoztam alföldiességben - de hát már Vargyas után - például a
rögtönzési hajlam, derűre-borúra, ahol lehet, rögtönzéses, tehát hangis-
métléses kezdések és részek vannak, melyek kedveznek annak, hogy vala-
ki önfeledten részben mulasson, részben pedig hát önfeledten daloljon.

Ilyen alföldiességeket, mint amiket Vargyas leír: mixolydskála, szó-
hangsor gyakorisága, akkor az 5-ös főkadencia. Igen, ezek valóban mint
maradványok megvannak. Nem gondoltam volna, hogy akkora nagy orna-
mentika-hiány mellett, olyan nagy organika gazdagság van. Hihetetlen,
hogy olyan nagy organika bősége van az itteni elj stílusnak.



Én a második sor specialistája lettem, a második soré. Hogy hogyan
válaszol? Kiderül, hogy mindig válaszol. Nem igaz, hogy még B sor sin-
csen, csak az A sor variánsa (egymagvúak ezek, mint Olsvai Imre nem
győzi hangoztatni).

A népzenének ezt a vetületét élvezem nagyon és kutatom most.
A népzenei találkozók hogyan kezdődtek Kecskeméten?
1966-ban indult meg ez a gondolat Heltai Nándor részéről, én álltam

mellé teljesen. 6 találta ki, hogy Kecskemétből magyar Weimart lehetne
csinálni. Kecskemétnek óriási szerencséje, helyzeti energiája, hogy Kodály
Zoltán itt született. Oe ez még nem lett volna elég, mert születni lehet, de
Kodály Zoltán amellett kecskemétiséget vállalt öntudatosan. Tartottunk Ko-
dálytól, ez a tartás ez olyan szent tartás volt, amelyben a Kodály iránti tisz-
telet nagymértékben benne volt. Itt Köcskeméten nagyon erős Kodályos
csoportot, szellemet vittünk, ami mai napig is tart szerintem. Egyfolytában
66-óta, egyfolytában van népzenei találkozás. Most, hogy én bete-
geskedtem a nyáron, most sem állt le, tehát nem személyem hez kötődik,
vagy valaki más személyéhez, hanem ez már jó kereken forog. Ezt már
csak elrontani lehetne, ami remélhetőleg nem fog bekövetkezni, mert
ennek a városnak nagy-nagy presztízs vesztesége lenne. Hiszen igazából
azért mégis csak közép-európai illetőleg hát Kárpát-medencei hírnevet ho-
zott, és még hozhat, a jövő is benne van.

Milyen szerepe volt példdal az óvónők, tanítónők, tanítók kép-
zésében a népzenének a zenei oktatáson belül?

Hálás terület volt, a gyerekeknek nem is nagyon lehet mást adni.
Azokat nem katonadalokkal. és tömegdalokkal kell elsősorban. hanem a
gyerekeket gyerekdalokkal, gyerekjátékokkal, élő gyerekjátékokkal kell él-
ményszerűen ellátni. Olyanokkal, amilyenek Kisfái környékén, meg más
ilyen pusztákon még most is megvannak. Sikerült életben is találkoznom
ilyenekkel, és be is vittem a Tanítóképzőbe. Hát ott a nagy sokasság néz-
hette és volt valami mozgás ennek a nyomán. 2-4-5 évenként megismét-
lődött, ami elég szép idő 50 év alatt, hogy ha állandóan ez a folyamat így
föl-föltör, csak mindig kellett egy nagyszerű pedagógus, mint a Szent-
mihályi Aranka a Kisfáiban, vagy mint a Herbályné Török Jolán Bugacon.

Mit mutat "A Kecskemét környéki népdalkincs kistükre", ez a
könyv amely most jelent meg?

Sajnos mondták, hogy sok dal nem lehet benne, 135-re sikeredett. A

dalok "g" finálissal, a lehető legegyszerűbben lettek lejegyezve. Nem lehet
mindenkinek a kedvére tenni. Mindenkinek a legszebb variáns nem
azonos. Sok ember nem fogja találni pont azt a variánst, amit ő keres. Oe
a variánsát azért megtalálja. A morfológiai kommentárt megírtam a da-
lokhoz, igazodva az Olsvai Imre féle tudományos rendszerhez. Igyekszem
a dalok linearitásából származó zenei értelmet észenefilozófiát megvilágí-
tani. Nem lehet ilyen kis könyvben mindenről írni. Hátha még egészséges
lennék, igen sok terv fűződik ennek a folytatásához.

Kiknek ajánlod a könyvet?
Én pedagógus vagyok és szerintem mindenki pedagógus, aki egy ki-

csit is a népzenei foglalkozású. Tekintse magát mindenki pedagógusnak,
de leginkább az, aki ebből él és akinek ez a főhivatása. Oe tekintse magát
pedagógusnak egyre több ember és legyen egyre nagyobb, szélesebb az
etnomuzikológusok barátainak a köre. Nemcsak a Kárpát-medencében,
hanem Kecskeméten is.

Mit jelentett neked augusztus 20-án az a dfj, az "Életfa "dtj, amit
kaptál?

Maga az, hogy "Életfa". Hát van ennél szebb fogalmazhatású szó?
Nincsen! Ha nem volna, ki kellene találni.

És hát élet? Mi az, hogy élet? Az életet az Úristen adja, és ő adja
belénk, plántálja és a fa ágai, hát azok meg terjednek miáltalunk. Ezeket
az ágakat nekünk kell terjeszteni, mások fölé és védeni másokat és susog-
ni mások felé szerétettel. szerelemmel, minden jóval. Hát az élet. Annál
szebb fogalmazhatóság nincsen. Életfa, pláne fa, amelyik leveledzik, min-
den évben leveledzik, évről - évre megújul, sokáig él, leteszi évenként a
garast a megújulásból, nem úgy mint az emberek, sokszor jobban. Nagyon
leteszi a garast. Életfa, ennél szebbet?! Maga a szó és maga az a társaság,
akiket láttam, hogy megkapták ezt a kitüntetést, nagyon-nagyon megható
és nagyon megtisztelő volt. És azt a szeretet, ami körülvett aztán engem
ezek után, akkor aztán kijön az emberekből mégjobban a szeretet.

Ilyen napjaim, nem is nagyon voltak.
Kecskemét 7999. szeptember 79. vasárnap
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NÉPZENEI HÍREK

- A nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési
Központban az évek során szamos népzenei
együttes lépett fel nagy sikerrel. Ezek a koncertek
igazolták, hogya helyi fiatalok fogékonyak a
népzenére. Katona Noémi művelődésszervező,
hagyományteremtő szándékkal új sorozatot kíván
indítani februártól a HSMK-ban. Célja a felnö-
vekvő fiatalok népzenei ismereteinek bövítése, a
muzsika megszerettetése, mivel az énekórák szá-
mának csökkenésévei, nincs lehetőség arra, hogy
a tanulók a népzene értékeivel találkozhassanak.

NÉPDAL ÉNEKLÉSI VERSENYEK

- A népdaléneklési versenyek ékesen bizo-
nyítják, hogya megfelelő előkészítés ésmotiválás
után a fiatalok örömmel és kedvvel éneklik év-
százados népdalainkat. Megtalálják ezekben a
csodálatos gyöngyszemekben azt mondanivalót,
ami őket érdekli, hiszen a népdal az élet tel-
jességét tükrözi. A II. Országos Mohácsi Népdal-
éneklési Verseny Északi Országrész fordulóján -
melyet Miskolcon rendeztek meg a hét végén,
január 22-én - Engi István, a hagyományőrző
együttesek országosan ismert ésbecsült szakértő-
je is hasonló gondolatokkal nyitotta meg a ver-
senyt. "Öröm hallgatni ezeket a szép ésjó hangú
fiatalokat. Gyönyörködni énekükben, hiszen még
a rnelizmákat, a hajlításokat is nagyon pontosan,
csodálatosan adják elő. S ami nagyon nagy öröm,
hogy ismét egyre több gyermek, fiatal ismeri meg
a magyar népdal szépségét és bátran szépen
énekelik."- A gyolcsinget, öltönyt viselő fiúkból,
népi viseletbe öltözött, befont hajukban szalagot
fonó lányokból a pódiumon szívet - lelket gyö-
nyörködtetően szólnak a népdalok, mert él a nép-
dal annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedekben
erről hajlamosak voltunk elfelejtkezni. Nemze-
tünk fennmaradását veszélyezteti, ha nem ala-
kítjuk ki időben a gyermekek magyarságtudatát.
Népünk történetét csak az tudja igazán megér-
teni, aki ismeri és énekli a népdalokat. mert azok
őszintén vallanak elődeink mindennapi életéről.

- Székesfehérváron is január 22-én tartották
meg a Megyei Művelődési Központban a 29.
Schneider Lajos Népdaléneklési Verseny dunán-
túli területi döntőjét. Az első fordulóban a diákok

szabadon választott népdalokkal álltak a közön-
ség elé. A második fordulóban a zsűri által előírt
darabokat adták elő. A szebbnél szebb produk-
ciók, a színvonalas műsor, az értékelésker nehéz
helyzetbe hozta a zsüri tagjait, Olsvai Imre, Vár-
nai Ferenc népzenekutatókat és Brückler Tamás
népzenészt. A verseny végén számos tanáccsal
látták el a versenyző diákokat és a felkészítő ta-
nárokat. A Mohácson rendezendő országos ver-
senyre a Lajta-parti város képviselői jutottak
tovább, ahová nemcsak hazánkból. hanem az
országhatáron túlról is érkeznek népdalt szerető
diákok.

- Január 29-én Kecskeméten a Bolyai Gimná-
ziumban rendezték meg a II. Országos Népdal-
éneklési Verseny tájegységi fordulóját öt megye
részvételével. _

- "Örizzűk a Balaton népdalait" címmel
énekes- és hangszeres szólisták részére népdal-
versenyt hirdet a Nők a Balatonért Egyesület. Kor-
határ nélkül várják azokat a versenyzőket, akik az
eredeti népdalokat éneklik vagy hangszeren
játsszak. A versenyzőknek 12 népdalt kell tud-
niuk. Mindegyik népdal nak a Balatonnal valami
módon kapcsolatosnak kell lennie. A résztvevők
két szabadon választott dalt énekelhetnek. játsz-
hatnak, a harmadikat a zsűri jelöli ki.

A verseny időpont ja: 2000. április 15.
Helyszín: Balatonfüred
Jelentkezési határidő: 2000. február 15.
Jelentkezni lehet az alábbi címen:
Nők a Balatonért Egyesület
8320 Balatonfüred, Keöd józsef u. 7.
Tel/Fax: 06-87/342-878


