
Egy falu sok dala
Eddig ismeretlen kéziratos zenei gyűj

temény került elő a rendezés során a 
Román Népköztársaság Akadémiája III. 
számú kolozsvári fiókkönyvtárában, ösz- 
szeírója valószínűleg Fröhlich János, 
amint az egyetlen ilyen természetű be
jegyzés sejteti. Az első füzetek fedőlap
ján a gyűjtő Csajágh Veszprém megyei 
kisközséget jelöli meg a keltezésben a 
gyűjtés színhelyéül. Több dalnak a szö
vege is erre a helységre utal.

Hogyan került a gyűjtemény Kolozs
várra? Minden valószínűséggel Seprőd! 
Jánosnak, az ismert nevű népzenegyűj
tőnek, zeneírónak, az iskola akkori ta
nárának küldhette el az összeíró vagy 
valamelyik hozzátartozója.

A gyűjtemény tekintélyes dalanyagot 
tartalmaz: 54 kottafüzetben 1935 dalt. 
Ha ebből leszámítjuk a módosulás nél
kül ismétlődő, s a többé-kevésbé hiányos 
vagy teljes egészében hiányzó dallamo
kat, még mindig közel 1800 melódiával 
rögzített dal áll a kutató rendelkezésére.

A dalok minden rendszerezés nélkül, 
a gyűjtő keze ügyébe került források 
egymásutánjában sorakoznak fel. A 
gyűjtemény törzsanyagát népies dalok és 
népies műdalok alkotják. Költőt s ze
neszerzőt csak a dalok kis hányadánál 
nevez meg. A költők közül Petőfi sze
repel leggyakrabban. Arany János, Cso
konai Vitéz Mihály, Vörösmarty Mihály, 
Pálóczi Horváth Ádám, Kisfaludy Ká
roly, Pósa Lajos megzenésített költemé
nyei mellett Tinódi Lantos Sebestyén, 
Tompa Mihály, Bajza József, Heinrich 
Heine, Jókai Mór, Gárdonyi Géza s má
sok egy-két dala is olvasható. A dallam
szerzők között Fráter Loránd, Dankó 
Pista, Bodrogi Zsigmond, Nádor Gyula, 
Lányi Ernő, Szentirmay Elemér neve 
fordul elő legtöbbször, mellettük azon
ban Egressy Béni, Mosonyi Mihály, Erkel 
Ferenc, Ábrányi Kornél, Franz Schubert. 
Georg Friedrich Händel s mások dalla
mai is megtalálhatók e füzetekben.

Históriás- és virágének, kuruc- és 
huszadik századi katonadal, opera- és 
operettrészlet, XIX. századi népszínmű
betét és XX. századi népszerű dal, bal
lada- és románc, s a szó mai értelmében 
vett népdal különböző válfajai teszik tel
jessé a gyűjteményt, egészítik ki a törzs
anyagot.

A dalok többsége nyomtatott forrásból 
származik. A hallás után vagy emléke
zetből lekottázott melódiák között egyik
másik zenei helyesírása azt mutatja, 
hogy a gyűjtő nem volt hivatásos muzsi
kus, viszont a szenvedélyes zenerajongó

lankadatlan buzgalmával, tizenkét éven 
át (1903—1915). a legtöbb esetben gondo
san, néha utólagos szövegkiegészítések
kel másolta e vaskos kötetre terjedő 
anyagot.

A gyűjtemény jelentősége elsősorban 
művelődéstörténeti. Beszédesen szemlél
teti, miképpen alakul egy századeleji ze
nekedvelő dalismerete, miként bővül ér
deklődési köre a helyi használatú dalok
ból, iskolai énekekből kiindulva,, általá
nosan elterjedt dalokig, s miyen arány
ban található ebben a dalanyagban né
pies, népi klasszikus & viszonylagos ér
tékű elem. Az egyéni dalismeretet tanul
mányozó zenei monográfiához gazdag 
adatanyagot nyújt, hiszen a dalok szá
mát illetőleg leggazdagabb gyűjtemé
nyünknek tekinthető.

Benkő András

Braniszlav Nusics
1864. október 8-án született Belgrád- 

ban. Huszonhárom éves korában már bí
róság elé állítják egy politikai tartalmú 
szatirikus verséért, és „felségsértés“ cí
mén két évi fegyházbüntetésre ítélik. (Er
re utal egy későbbi karcolatéban: 
„ . . .  nálunk hazug hírek terjesztését egy 
hónapig terjedő fogházzal sújtják, de egy 
ártatlan versben közölt igazságot két évi 
börtönnel büntettek . . .“) Egy évi rabos
kodó» után diplomáciai szolgálatba lé
pett; majd felváltva volt minisztériumi 
tisztviselő, miniszterelnökségi titkár, 
tárcaíró, kerületi elöljáró, különböző 
színházak igazgatója, miközben többször 
nyugdíjazták; végre 1928-tól nem vállalt 
többé állást, és teljesen az irodalomnak 
szentelte magát, huszonöt esztendővel ez
előtt, 1938. január 19-én bekövetkezett 
haláláig.

1886-ban jelent meg első könyvecské
je, Egy káplár elbeszélései: meleghangú 
írás a kisemberről, akit belekényszerí- 
tettek a szerb—bolgár testvérháborúba, s 
ugyanakkor felháborodott tiltakozás a 
háború ellen.

A század elején regénnyel is próbálko
zott. A község gyermeke című regényé
ben (1902) a falusi élősdieket — a papot, 
községi elöljárót, írnokot és szatócsot — 
veszi célba. Művészi értéke szempontjá
ból is jelentős az első világháborúban él
esett egyetlen fia emlékének szentelt 
könyve, az 1915, amelyben — a jugoszláv 
írók közül elsőként — megrázóan ecse
telte a szerb hadsereg tragikus vissza
vonulását Albánia szakadékain keresz
tül.
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