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ÁJ FALU ZENE l ANYAGA 

l. RtSgi népdalok 

Majdnem húsz esztendeje. hogy napTilágot látott zenei leírásom 
az abaujmegyei Áj falur61. l J. tanulaány a falu zenei tSletét elemezte, 
és azokat a tanulságokat vonta le, amelyek egy ilyen Ids táreadallli 
egység Tizsgálatáb61 származnak a zenélés m6djára tSs az ellbere.k zenei 
élményeire vonatkoz6an. Magát a zenei anyagot azonban nem kÖZölte. 
Mindössze nyolcvan zenei ptSldát melltSkeit, amelyek rtSszben teljes da
lokat. részben csak sorokat tSs más idtSzeteket tartalmaztak. 

Ez azonban még ízelít6nek is keTée az egtSsz zenei anyag ismer
tettSsére. amely öt-hatszáz népdalb6l és ugyanannyi mddalb61 áll. Igas 
ugyan. hogy különböz6 tanulmányaimban többször hoztam fel ptSldának áji 
dalokat a kUlönböz6 probltSmákra. Kodály tanulmányához készUlt ptSldatá- . 
ramban pedig az áji dalok legszebb darabjaib6l néhá~at közrebocsátot
tam. Ez azonban csak kis töredtSke az a~agnak, s még annak is csak 
részleges közltSse, mert hiányzik me1l61e'mindaz a kisér6 adat, válto
zat-jelztSs, ami egy ilyen monogr'ifikus gytljtés különleges tSrttSkel nem 
is sz61v~ arTÓl, hogy a sztStsz6rt közlések,kUlöDÖsen foly6iratok szsk
cikkeiben n~d p6tolhatják az együttes publikáci6t. 

Szükséges tehát egy helyen kiadni az egész anyagot, hogy Tize
gálhassuk mind~ . a problémát, amely a zenei élet vizsgálatán t{TUI 
merül fel magáb6l a teljes anyaggy«jtésb61. .llyen feladat a falu és 
környéke sajátos területi kultúráj ának meghatározása; megállapítani 
egyrészt, hogyan illeszkedik hele a gyajtés a ~elTterület egtSsztSnek 
anyagába, a megfelelések alapján felvázolni a környék kapcsolatait Bás 
területekkel, megállapítani a m«TeltstSgi hatások útját. Másik feladat 
az anyagban mutatkoz6 fejl6dési szint megrajzolása: milyen fokán Tan a 
oivilizáoi6s fej16désnek,mennyire ragaszkodik még korábbi hagyollányai
hoz,menDYire képes új hatások befogadására? Ilyen lIegállapításokb61 a-

l. Vargyas L.: Áj falu zenei élete. Budapest, 1941. 
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lakul ki majd anyelvterületet behá16z6 mdvel~d~si áramlatok t~rk'pe.l 
Term~szete8en legjobban a gytjt~ vágezheti el ezeknek a prob

lémáknak kutatását, aki közvetlen ~lményD~l ismeri az anyagot, a vidá
ket ~s az embereket. ~ppen ez~rt nea csak anyagunkat akarjuk a kutatók 
rendelkezésáre bocsátani, hanem hozzá is szeretnánk f~zni azokat a 
vizsgálatokat is, amelyek nélkül falumonográfiánk nem volna teljes. 
Sőt hozzáadhatunk Olyan vizsgálódásokat is, amelyek nemcsak a gy«jtés 
ssdkebb területére nézve tartalmaznak tanulságokat, hanem általánosabb 
árvényfek; ahol az eg~sz magyar n~pzene valamely kérd~s~hez egy falu 
zenei anyagának teljes áttekintése is nyÚjt kttlönleges szempontokat. 

Kindezek alapján, úgy érezzttk, nem v~gzUnk fölösleges munkát, 
amikor húsz ~v után megragad.juk a N~prajzi Közlemények által nyuj
tott lehet6séget, közreadjuk kéziratban porosod6 anyagunkat, é3 megki
séreljUk kidolgozni a fenti k~rdéseket. 

lz a kiadás egy foly6irat hasábjain természetesen nem olyan 
egysze~, minthogy 1200 dallamr61 van szó,azon belUl kb. 600 népi dal
lamról.A folyóirat sem vállalhat ta ezt a mennyis~get teljes ege~zében, 
hiszen egész ~vi [vterjedelmét is meghaladta volna. Azért csak a népi 
anyag kiadására vállalkozott két részletben. A jelen fUzet tartalmazza 
a ~gi népdalokat, továbbá a régi egyházi népénekeket, cigánydalokat _ 
mint a gyHjtés arhaikns r~szét - és a közvetlen szomszédságban gyfijtött 
r~gi dalokat, amelyek adalok kihalásának véletlene folytán Ájban már 
nem kerUItek e16 a gy«jt~skor, de a környék régi zenei életére jelIam
z~. A következő r~sz a jllv~ ~vfolyam egyik számában tartalmazza majd 
az új dalokat, valamint a falubeli szlovákok szlováknyel~ dalait, 
minthogy azokat is mind a fiataloktól jegyeztUk le,lIint az akkori id~ 
ujabb dalait, amelyek tehát inkább illenek a magyar anyag második ré
széhez. 

.!ermészetesen nagyon kívánatosnak tartanáa,hogy a mdzenei ere
detd anyag is kiadásra kerülhetne egyszer, mert nem c8ek~ly mdve16d~s
tört~neti és társadalmi tanulság rejlik benne, aminek kidolgozása szin
t~n meg~rn~ a fáradságot, maga az anyag pedig tanulságos volna a népies 
mddal kutatói számára. Rem~ljük, hogy egyszer lehet~ség fog nyílni er
re is. 

1. Lásd tanulmán,yomat: Das Musikleben im Wlgarischen Dor! und die 
Methoden seiner Erforschung. Deutsches Jahrbuch für VOlkskunde, Bd. 
111,447-4-69 1. 1957. Errevonatkoz61ag különösen 449 l. 
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A k~t füzet tartalmának elhatárolása - r~gi ~s ~j dalok sz4t
választása - nem egysze~ feladat. Elvileg k~t módon volna következe
tes; l. stilus alapján: vagyis minden, ami nem új stilusú, az e~s6 
r~szbe kerUlne,az ilj stílus pedig a másodikba; 2. az ~letben betöltött 
szerepe alapján: az öregek dalai az els~e, a fiatalság, a fon6k d.al
anyaga a másikba. 

C sakhogy egyik lIódon sea lehetne az eg~sz an,yagban egyöntetden 
megoldani a kérdést, másriszt nell is vezetne ~nde~tt a 'Va16ságos 
helyzetnek megfele16 ere~D1re.lgy páldául egylk krltériua sem alkal
mazható az alkaloeoz kötött dalok és az egyházi n'pénekek dfajában. 

A n&pszokások dallamai (kántálók, betlehemeaek, medvejáták, 
hangszeres tánczene stb.) régi dallalilok, "'-J stílusú nincs köztük, ugyan
akkor a fiatalság életéhez kapcso16taak, minthogy a szokásokat a fia
talság gyakorolja. De ugyancsak a mindenkori fia~~lság gy~orolta. 6ket 
régen is. Ez tehát nem a mai fiatalság ldlzt él6 UJ z.enei dnat. Dllnt a 
tulajdonk~ppeni dalokban mindaz, amivel a fiatalság él; hanem a régi 
~letforma és a r~gi zenei hagyomáD1 tovább~lése a fiatalság ~letében 
is.Az öregek egykor ugyanúgy ~ltek velük s ennek lIegfelel~en ma is ~p
pen ~gy ismerik, mint a fiatalok. Nam lehet k~tséges, hogy ez a falu 
régi zenei anyagába tartozik. 

Ugyanosak más meggondolásokkal kellett válogatnunk az egyAázi 
nép~nekek között. Kár bizoD1os válogatással történt a gyUjt~s ia, mert 
olyan nagy tömegd búcsús ponyva kerUlt e16 legf~b adatközl~m, Z6diné 
házában, hogy abból egy k1Uön kiadványt le.tett volna szerkesztem.De 
egyr~szt igen sok szOveget h'zott rá (80ks~r er6ltetetten is~ ugyan-

ra a dallamra másrészt sok dall .. igen blZOD1talan körvonalu volt. 
:eket már fel ~ell jegyeztem. De kihagytaa az an,yagb61 mindazt, ~i a 
lII.i énekeskönyvek D1omtatott dallama iTal egyezett, vagy ~rzelg~s,uJabb 
ponyvateraék volt. Iz az "uj" ugyanis már a "lII1dal." fogalma alá tarto
zik az egyházi népének terUletén, 8 csak akkor volna ~~telme közlés~ 
nek, ha a világi III1zenei &D1ag is egész te~jedelmében kladásra kerlll
ne. Viszont mindazt, ami arhaikus stilust Jelent, és feltehetőleg vagy 
biztosan egy-két század 6ta száll nemzed~kr~l nemzed~kre, tehát a nép
hagyományba tartozik, itt közöljük a r~gi dalok között. 

A tulajdonk~ppeni n~pdalok között vannak o17an dallamok, aae
lyeknél a stílus krit~riuma és a fu..'lkci6 máe-~8 osztály~zást követel. 
Igy például van egy sor olyan dal, amely nem uj stílu~u, els6sorban 
nem visszatér6 formájú, mégis szorosan kapcso16dott a ~~at~lsá~ élet~-

. i d l lá ában egyUtt él a legdivatosabb uJshlusu dalok-hez; IIlndennap a o s 
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kal, s hangvételében, hangulatában mitsem kUlönbözik azoktól. (PI."Su
gármagos, sugármagos a nyárfa teteje", "Sárgát virágzik a repce", "Áj
faluban kidobolták, hogy a szappant ne árulják - Elvitte a TÍz a szap
pant"~ "Mély a Tiszának a széle, de még mélyebb a közepe" stb., tehát 
ABlD,lllehe többször AJlIC formáj! dalok.) Ezek általában Bartók e/IV. 
osztályába/tartoznak, amely csoportról Bartók is megemlíti,hogy közel
állnak az u~.sti~ush~z,s több darab összeköt6 kapocsként szolgál egyes 
IIIIldalok és UJ shlusu dalok között. Ezek a dalok Ájban ugyanÚgy fel
hangzottak a fonóban és más egyUttes dalolásban,mint az uj stilusú da
l~k legújabbjai, azokkal egyUtt jelentették a fiatalság akkori zenei 
dIvatát. Nem lehetett tehát elválasztani az új daloktól még akkor sem 
ha esetleg egyik-másik régebbi keletkezéBa, vagy ha általában ismerték 
6ket az id6sebbek is. 

Viszont meg~juk a régi dallamok közt azokat a nem-új stilusú 
dalokat, amelyeket az Id6sebbek mellett sokan ismernek a fiatalok közül 
is, de a közös dalolásban nem játszanak szerepet. Ezeket a fiatalok 
hallják szaleikt61, kUlön-kUlön el is dalolják, de nem jelenti számuk
ra a saját dalkincset, nem élnek vele Úgy, mint saját divatos ~alaik
kal. 

ForditT8 viszont kiemeltUnk néhányat az újstilusú dalok közül 
és a régiek közt adjuk közre, mégpedig nem elvi,hanem gyakorlati okok
ból: Mindene~eI6t~ ilyenek vannak az I. Függelékben, ahová a környék
belI falvak öregelt6l feljegyzett - Ájban nem ismert - dalok kerUItek. 
Azt a néhány régi, újstilusú dalt, ami ezekt61 e16kerUlt, nem volt ér
demes elkUlöniteni és a második rész egy új fUggelékében közölni. An
nál keTésbbé, mert ezek is többnyire "poco rubato" e16adásban, régies 
szöveggel kerUItek e16, tehát ebben a formájnkban "régieS"-nek mondha
tók •. Ugyanilyen néhány áji dal is, amely emellett még vagy teljesen e
gyedülá1l6 példány országosan is,vagy valami helyi sajátságával elvá
lik dallamcsaládja többi tagjától. (49.,52.,57.,63.) Ezek itteni alak
jukban valami régiesebb hagyományt képviselnek,mint az újstilusn dalok 
nagy tömege,egyuttal alig hallható, ritkább dalok, azért a régiek közé 
soroltuk, anélkUl, hogy magát a dallamtörzset is ujstilusunak tar
tanánk. 

N~gy dal :is~ont, .ame~y formá~ában visszatér6 felépítéBa, s e
gyéb tulaJdo~ságal mIatt IS ujstilusunak min6sUlne, a régiek között 
szerepe~ gyl.{Jteményünkben! azonba~ már elvi alapon, ezeknek ugyanis már 
dallamtörzsét sem tartom ujstilusunak.(Leginkább 70., továbbá 47., 51. 
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és 62.) Ezeknek ugyanis rubato s6t parlando az e16adása, mégpedig ne. 
alkalmilag, a nea-teljes hangon dúdoló énekes jóvoltából, hanem szUk
ségszerden és minden e16adásában. Kásrészt ezek a dalok sosem az uj 
stílus dalaival élnek egyUtt, még kevésbbé a fiatalok fonóbeli, Tagy 
más egyUttes dalolásában, hanem mindig a régiekkel egyUtt olyan éneke
sek ajkán, akik régi dalokat tudnak; gyajtéskor is a régi dalokkal 
egyUtt jelenik meg az énekesek tudatában még akkor is, ha történetesen 
fiatalabb énekes adja e16. Kizárólag régi szövegek társulnak hozzájuk, 
amilyent a mai fiatalok divatos dalai közt nem találunk.A 70.dal hang
nemében iS .6riz arhaikus sajátságot. (L. a jegyzetet.) A 47. nyolcsz6-
tagos, ami már szinte el is választja az új stilustól. Ott u.i. igen 
ritka a nyolcszótagÚ dal, s ami van az is a legrégiesebb forma (több
nyire AA5A5A felépítésd), vagy k6tes határeset. ! 62., 6,6,8,6,sz6tag
számú, A13al felépí~6sd dallam, tehát mág Tisszatér6 szerkezete és 
giusto e16adása ellenére sem volna szigoTÚan véve újstilusU.EgyedUl az 
51. volna giustoban énekelve tökéletesen ujstilusú, viszont ezt itt 
is, másutt is minden korosztály rubato-ban adta e16, a betyárballada 
szövegével. 

Vélemé~em szerint ezek a dallamok már megvoltak az új stílus 
uralomrajutása e16tt, vagy - mint a negyedik - a st ilus alakulásának 
kezdetén keletkezhettek,s m6g nem jellemz6ek a stilusra. Ezeket ezért, 
s teljes joggal választhat juk le mint régi dalt. Szerintem a giust~ e-
16adás az ~j stilusnak conditio sine qua non-ja. Éppen ez az a nagy 
kUlönbság, amit a fiatalság a felsorolt dalokban érez, hogy sosem Te

szi bele 6ket saját közös repertoirjába: a fiatalok közös,társaságbell 
6neklése más, mint giusto nem lehet. 

Abb61 a körUlményb61, hogy az áji és környékbeli öregek ajkán 
már él néhány új st ilu sú dal is, mint "r6gi" nóta - sok valóban régi 
között - nem szabad arra következtetni, hogy a stilus korábban alakult 
TOlna ki, mint ahogy az eddigi köztudat szerint történt. S6t, ez a kö
rUlmény csak meger6síti az eddigi elképzelést. Minthogy ujabban több 
kísérlet történt messzibb multba visszavezetni a stílust vagy annak e
gyes elemeit,l nem árt ezzel a kérdéssel kissé részletesebben foglal-

l. Szabolcsi B.: Adatok az ui magyar népdalstilus történetéhez. Uj Ze
neI Szemre 1950. Népzene ~s t6rténelem. Bp. 195!I 26-58. Lásd err61 
~ Ethn. 1955,514-7 és Szabolcsi u.o. 519-~. !oTábbá Rajec~ 
1L~odiarium Hungariae Kedii Aevi. I.Hymni et sequentiae.~ 
}9;16. V. lap. 
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kozm. 
Nem akarok a kérdés minden ágával foglalkozni, kUlönösen nem a 

st ilus egyes összetev6inek felt«Déseivel, e16zményeivel, történetével. 
lz olyan történeti és összehasonlít6 munka, ami messze vezetne jelen
legi témánkt61. Minket az új st ilus csak mint kialakult jelenség érde
kel, .vagyis többé-kevésbbé hasonl 6 dalok tömeges jel?ntkezése •. Ezeket 
a dalokat több sajátságukkal közösen lehet jellemeznl, de ez a Jellem
zés mindig csak megközelítés, sosem adja a dalok teljes leírását, sem 
lényegét; s a jellemzésre felhasznált egyes vonások külön-külön máshol 
és máskor is el6fordulbatnak, (pl. a különféle visszatér6 formák: 
!A5nA, !BB1, a kötött, menete16 ritmus, bizonyos sz6tagszám-képletek, 
az alkalmazkod6-pontozott ritmus, az emelked6-ereszked6 dallamvonal 
stb.). Számunkra tehát az a kérdés: mikor keletkeztek a ma ismert, di
vatos dalok azok a dalok, amelyeket mi uj stilusunak mondunk, s mikor 
vált uralko~6vá az a stilus, amely ezeknek a daloknak tömegéb61 kiraj
zol6dik. Ehez tudjuk azután viszonyítani az Ájban szerzett tap~sztala-
tokat. "-

Az ilyen történeti vizseálathoz régi népdalgy«jteményeinket 
lehet csak felhasználnunk, amelyekkel szemben általában bizalmatlanok 
szoktunk lenni, minthogy csak igen csökkentett mértékben jelentik az 
igazi népzenét. Csakhogy mi most éppen azt keressUk,aai ma a fels:inen 
van amit a legkönnyebb megtalálni, ha valaki a falu dalait keresle Ha 
ez : régi gy«jtemények idején is ilyen uralkod6 volt a falu zenéjében, 
akkor meg kellene találnunk azokban a gyUjteményekben is, amelyek ép
pen a felsz{nen úsz6, a mindenki számára könnyen feltárul6 zenét tar
talmazzák. Mit látunk tehát bennük az új dalokból? Pálóczi Horváthnál, 
a régebbi diák-melodiáriumokban (lásd Bartha kiadványát) és lrany Já
nos népdalgyffjteményében semmit. A legels6 példány Kubinyi-Vahot ~Ma
gyarország és Erdély képekben" c. gy!íj teményes md IV. köt., 84. lapJán 
jelenik meg l854-ben. (!BBtA 8 sz6tagos, változatlan tempo g~usto rit
mus). Szini l865-ben megjelent gyffjteményében 200 dallamból lsmét egy 
akad: az "lki szép lányt akar venni" szöveggel ismert dallamtipus. (8 
sz6tagos, változatlan tempo giusto ritmus, !A5A~ A forma). Ez is, az 
előbbi is ma már " régi"-nek számító példány, mindenképpen a stilus leg-
régiesebb darabjai közé tartozik. Bartalusnál, akin~k anyaga 1871/72 
évi gy«jtésből származik, 706 dallamb61, amelyből 443 tekinthető nép
'ialnak, 30 akad, ha mindent, ami visszatérő formájú, ideveszünk, még 
~jiztosan műdalt is. Ezek is tulnyomórészt olyan formák, mint az előbbi 
,,~ttő. El6ször Vikár gy{!jtésében találjuk egy!1tt a fiatalok ajkán,mint 
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kialakult stilust, szinte kizár6lagosan. Vikár l892-ben kezdte gyHjté
Bét, s válogatás nálkül gydjtött, hiszen nem lávén zenész, s e16tte a 
népzene ismeretlen lévén, nem is lehetett szempontja a válogatásra. 
(Err6l tanúskodik is számtalan madal-felvétele hengerein.) 1905-t61 
kezdve azután Bart6k és Kodály már virágzó stilusként találkozik vele, 
s mint mindketten megállapítják! csak a fiatalság élt vele, az id6seb
bek nem ismerték. Tehát l854-t6l kezdve sz6rványos és nem legjelle __ 
zőbb példái lassan szaporodnak, s a 90-es években látjuk mint kialakult 
stílust az akkori "ánek16 közOsség", a fiatalok ajkán. Hogy illik bele 
mindebbe az áji tapasztalat? 

Gy«jtésem ideján - 1940-ben - é16 legöregebb ek: 70 évesek 1870 
körUl szUlettek és a 90-es ávek idején voltak 20 évesek, vagyis náluk 
is kizár6lag az új stilust kellene találnunk - ha ugyanolyan viszonyo
kat tételezUnk fel náluk is,mint az Alföldön és a Dunántul fejlett vi
dékein, ahol ez astilus e16sZCr kivirágzott. Csakhogy Áj anyelvhatár 
peremán, a DJelvterUlet távoli, eldugott, északkeleti szögletében fek
szlk, ahová gy(í-jtásem idején is több éveB lIegk6sássel jutottak el az 

,. ntlS'ldön már régen ismert dalolt, - akkor is f6leg a faluban állomásozcS, 
alföldi katonák rávén. Ide tehát régen is megkésve jutottak el a div&
tok. Ha az Alföldön egy húszJST88 legény vagy lány kizár6lag ttj stilustt 
dalokkal élt a 90-es évek idején, akkor nagyon megfelel ennek a kápnek, 
hogy az áji legéDf vagy lány sok régi között csak náhány uj stilusút 
tudott ugyanabban az idt5ben. Sc5t az is lehet, hogy azt a náhányat is 
később tanulta - hiszen t6lUk nem 1890-ben gyUjtöttea, hanem 1940-ben. 
7D-80 hes korukban, s egyik-J!lásik áneke~l bbtosan tudolI is, hogy 
egész áletében álland6an gyarapodott daltudása. 

Ugyanígy állanak a dolgok ds arhaikus vidéken is. Irdélyben 
pl. még ma is csak a 1egpolgárosultabb Kalotaszeg tart ott, ahol 60 év
vel eze16tt az J.1föld - hogy szinte kiztrólag az új stilus él a zenei 
hagyomáD;yban; más vidékeken keverve találju a régivel. Láthat6lag ú
jabb időben, fokozatosan terjedt el, análktll, hogy olyan egyszerre ki
szorította volll& a rági dalokat, mint az AlföldöJl. )[oldriban pedig vi
lágosan. csak a II. világhábortt után jelenik meg, coaka, "félreértett" 

l. Bartók: l magyar népdal, ILV; Népzenénk és a szomszél népek.tbnépze-18 
~4. Kodály: A ~ar p.~pzene 1952,32.; Jlagrarság a zen .. en, 
("lii a 'ItJJ!iifii'i?' szerk. SzekfU Gy. Budapest, 19W.) 
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formákkal. Ha pedig még távolabbi tertlletekre vet jUk tekintet11nket.hi
vatkozhatunk a morva példára, ahol kitUn6 és nagy gyUjteményekkel ren
delkezünk a mult század közepét6l kezdve, s ahol az átvett, ~j stilusÚ 
dalok (amiket a közös katonáskodás és a bels6 munkásvándorlás azonnal 
elterjesztett), csak a 80-as évek kiadványaiban tUnnek fel eHSször. 
Minden jel arra vall tehát, hogy a mult század utols6 harmadát6l kezd
ve terjed ez a stilus a nyelvterület közepéről fo~ozatosan a szélei 
felé. 

Az áji dalok csoportosításában tehát nem követünk el hibát, ha 
a fiatalság által divatban tartott és használt dalok mellé odatesszl1k 
az "uj" csoportba azokat is (egy-két kivételtdl eltekintve), amelyeket 
csak egyes öregek tudtak ugyan, de új stilusÚak, s nem lehetnek régeb
biek, mint énekeseik fiatalsága. S réginek csak olyant minősitettünk, 

aminek a mai énekgyakorlatban már nincs szerepe, keletkezése pedig a 
legrégibb időktdl kezdve legfeljebb a mai öregek fiatalsága idejéig 
nyul6 id6közre tehetd. 

Amint látjuk, Áj zenei anyaga határk6 az id5ben, ahonnan az új 
st ilus alakulásába,egyes darabjainak régiségébe vagy újságába pillant-
hatunk bele. . 

De ugyanilyen határk~ a térben is: több jellegzetes mdvelődési 
terület találkozási pontján fekszik. Ez kiderül, ha végigtekintünk da
laink területi elterjedésén,variáns-kapcsolatainak f~ldrajzi elhelyez
kedésén. 

Mindjárt meg kell itt jegyeznem eldljár6ban, hogy a variáns
összefüggés megállapítása nem mindig könnyd és egyértelmd dolog. Vannak 
világos összefüggések, szinte élesen körülhatárolt variáns-csoportok, 
amelyeknél könnyd meghatározni, hogy egy dal beletartozik-e, vagy sem. 
Máskor meg egy-egy dal egyik sorával, vagy fordulatával egyik dalcso
portra hasonlít, másikkal másikra, sokszor nem is dallamcsoportra, 
csak különáll6, egyes dallamokra. Példaként eml!thetjUk 3. dalunkat, 
amely az I. Függelék 1. dalára igen hasonlít . (Pl . l. sor 2-3. ütem, 
2. sor, 3. sor l-2. ütem). Ugyanakkor külön-külön nézve mindkett5t, 
más-más sajátságaikb6l kiin~ulva (pl. a lucskai dal l. üteméből, a két 
dal kadenciáib61) egészen eltérő összefüggéseket állapíthatunk meg. 
Egymáshoz va16 hasonl6ságuk lehet annak eredménye is, hogy a két dal 
ut6lag hatott egymásra - azért távolodott el saját dallamtörzsétől is 
- (így értékeltük a jegyzetekben) - de lehet, hogy a sejtett összefüg
gések nem állnak fenn valójában; sőt az is lehetséges, hogy a két dal 
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két egyaást61 nea tul_ágo_an távoles6 dall .. t6rs_ Gs_setot' lánca ... e. 
A daloknak réazletprobléaáit,iáltozat--Gs ... ~seitnek .data

it a jegyzetekben találja az olus6 adalok uUn. Itt csak az -er."
nyek nagrobb táTlataira akarunk rÖTiden utalai. Ihel1tt .ondok kDslÖ
netet az llad6aiai 16psenetutat6 C80portll&k,hotJ a lI8Q g(jt .. 6ny át
vizsgálását lehet6T' tette, kllODÖsen Jár~i 'álD&k. T.Triaeos l.ré
nek, Rácz Ilonának 4s Sároai BáliatDat, akilalek szins k.6sre.dklSü_e 
nélk111 az 8JI1Bg áttekintése 118a is lett Tolna lebehégn, s atitaek a 
Tariáns-BsszefUggésekre wnattos6an sok 'rUkes Íltbaigazitút ~.~ 
hetek. ..!:~} 

Áj felvidéki fekT6se magát 61 'rt.t~d6T' teszi,hogy szorP*;W __ p
csolatai legyenek az egész felTid4ki ' .. nal, 811.ely a Duna-!isza ' _II&

lát61 északra helyezkedik el, s lIBDob"bárl!- a palócság nyelTjáráei ' 4. 
etnikai területe. Iz az 6szaki SáT aHg1&l'ság egyik ismert hsgyoány
őrzd terUlete, Bart6k szerint itt van a a. n6pzene ll. dialektusa.Csak 
ezen a vidéken találhat6 több 'dalunkDak Tariánsa, (zár6jelben azok a 
dalok,amelyeknek csak helyi változata kapcsolódik ehez a Tid'khez Tagy 
itt nagyon n6pszerd, a dallaatörz~ azonban tágabb értelemben megvan 
máshol is): (2) 3., (12), 19, 34, (35), I. FUgg. 13. 6s esetleg (~l). 

Peltdn6bb azonban, hogy meiln1ire nem ez a legkiemelked6bb ka~ 
csolata az áji dallamoknak. lég több dallam kapcso16dik ahoz a terU
lethez,8IIlelyr61 kiskunhalasi gynjteményeabenl írtam (7.1. ++ jegyzet); 
egyes dalok az egész Alföldön és alelTid6k AUöldre nyíl6 részein 
Tannak elterjedTe,valamint a Duna aent6n fel a Csal16kOzig.Az ott meg
látott összefüggés az áji dalokban is jelentkezik: (4), 10, 15, (16) 
(ilyen volt talán 34-is, lásd a csongrádi var.-t) 37 (az Alföld kele
ti felérdl), 39, 51, (53), 56. Iz a teralet 6szakkeleten többnyire A
bauj-Zemp16nig terjed, nyugaton Hontig, náha Nyitráig, (a Duna mentén 
néha messzebb nyugatra is). 

Vannak azonban olyan áji dalok is, aaelyeknek csak az llföldön 
találj uk meg rokonságát. PeltUn6, hogy ezek is elérik száaban a felvi
déki dalokat: 7., (16)., 18., (43b), (44?), (45), 70. Izek közt is a 
45. sz. az Alföld északkeleti, fels6tiszai r6szein Tan elterje4Te. I
lyen kapcsolat szintén jellellZ6 Tidékünkön: Tannak dalok, amelyek a 
keleti részekkel:a Fels6tisza-Tidékkel és Ird6l1yel tartanak kapcsola-

l. Régi népdalok Kiskunhalasr61. N.Cz.L. és V.1 .• gy11jtés&b61 kisílriM.j~, 
V .L. Bp. 195(.. -. 
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tot (l+t az e16bbiekben már felsorolt dalok ie szerepelnek): 10, 12, 
26, 32, 37, 4-1, 45, 61. Sc5t eg'1-k4t dalnak egyenesen csak Brd~lyben 
(illetn más rolláni&! tertUeten, teMt Bartók IT. dialektusában) van
nak megfelelc5i: 33. 6s l.lUg«.l. 

A (8?), ~, (30?), U, 's &s l.lUgg. 9. dalnak i8lll~t más "sá
von" találjuk .ag párjait: &Son a "pera-Tid6ken", lIIely a dn- tSa nyu
gat-dunántuli hagyoaáD1c5rzc5 terUletektc5l a Felvid~ken keresztUl Brd~
lyig sz~les félkOrívben sze~lyezi a nyelvterUlet tulajdonk~ppeni kO
ze~t: az Alföldet ~s a vele szoroe kapcsolatban levc5,haeonló fejlett
s~gd dUDántuli területeket. Iz az Osezefllggá8 teMt nea annyira föld
rajzi, mint inkább fe j lc5a#si kaposolat: a fej16dé8ben hátrább lev6, 
u.n. reliktum-terUleteket kapcsolja OS8ze. 

A fennmaradó egy~b aegíelelé8ek már inkább v6letlen kapcsola
tok, sellllllint Osszef1lggásek (i, a kOzeli Tariáns tekintetében),38., 
46., (57), ól., (65), I.PUgg. 6-7. Itt is rejt6zhetnet felderítetlen 
összefUgg4aek (munkásTándorlás, palócok kirajzása, katonáskodás, pol
gári hatások hasonlósága, stb.). de inkább a kiveazéa folyamatának v~
letlenei folytán bukkannak fel rendszertelenUl itt-ott hasonló dalok 
Talóaágos kapcsolat nnkUl. . 

Ha Osszefoglaljuk ezeket a megfelel~seket, azt állapíthat juk 
meg, hogy .Áj és körny~ke nlóban olyan 8zerenos4a pontja a D1elTterü
lebek, ahonnan szinte mindenfeU D1!lik kilátás. Mint hátruaradt te
rület - a Dunántulig. Mint a FelfOld egy része az általánoa alföldj 
kapcsolatok rév~n az egász Alföldre,ezen kivUl kUlOnösen a keleti-fel
s6tiszai részekre, ahol kOlllOly egyez~sek sutatkozu.k lIé« abban is,hogJ 
milyen SZÖTeg Ililyen dalIasmal jár egyUtt, s6t bizoD1os addalok elMol' 
dulása tekintetében is. IUlOnOsen sok egyezés jelentkezik a Hortob~' 

körll16ki pásztorhagyollányokkal. Ájtdl d~lre, forna, Jánok határában, ~. 
Boldn völgyében sok alföldi juhász legeltetett J t6lUk származik ez a 
kapcsolat. 

iz erdélyi részekkel való kapcsolat is er68eb\, ha a szövege
ket is tekintetbe vesszük: igen sok régi népdalszöveg él itt, amit ál
talában már inkább csak Erdélybc51 ismerUnk. Azonban ez is, s a dallam
összefUggések is inkább közvetettek: az északkeleti végekkel,Szabolca
Szataárral vald kapcaolatából fakadnak, ahol még több az ilyen elem;eb 
ben csak egy kelet-fe16 vilszahúzódd arhaikaanak maradváD1ait,azon be
IUl jelentkez6 egyezéseket látbatunk, seamint va16ságos területi kap
csolatok szálait. 
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Ha tehát most eltekintttDk az ilyen, kOzvetett, e inkább a ha
gyoaáD16rzés régies fokával magyarázható kapcsolatoktól, akkor valós&
gos terUleti kapcsolatként aaradnak az északi (palóc) BáTTal Osszeköt6 
szálak egyfe16l - s ... n~iben ez a sáv kapcsolódik az ilföldhöz, kOz
Tetve aTTal is - aásfe16l a keleti részekkel, beleértve a Hortobágy 
környékét le Biharig.VagJis le vonhat juk ·a tanulságot általánoa népraj
zi szeapontból,hogy a magyar D1elvteruleten belUl van egy 8zélel erte
lesben vett palóc-4azaki advelts~i tertlet, van egy alföldi-palóc- ,
szaknyugati (dunaaell'ki) összeflgg6 adveltaé«i terjedéa-terulet, van 
egy arbaine perellTidék-nek nnelhet6 sáv, mely dnD11lg&t-Dunántultól 
az 4szaki sávon kereezt1ll Erdélyi« és aKárpátokon tuli aag:raroltig nyÚ
lik (kidve Ialotaszeget). Természetesen az utóbbiak,az eghz roaániai 
magyarság ebben egy k1llön terllletet alkot, sokkal nagyobb és máa j eUe
g« arhaiZll1lsokkal.. De klShégteledll vannak olyan szálak is, amalyek a 
fenti területekkel Olszekapcsolják. 

Izeknek a területi kapcsolatoknak felsorolása ne hagyja az 01-
vasdt abban a tévedésben, hogy g:rdjt'aUnk csak itt vagJ ott megtalál
ható zenei &D1agot tartalaaz. Igen D8g18Zt.R a terllet sajátos, csak 
itt találhat6 dalainak 8Záma: l, 9., ll., 13., (20), 21-2., (23), (25) 
(28), 29., (31), 36., 48., 54-5., (59), 72., l.lUgg. 12.~ "lönösen, 
ha hozzásztlitjuk a jellegzetes, csak itt jelentkez6 variációk, helyi 
variánsok aztaát is: (24), (40), (58), (66), 71., (73), I. Ftgg. (3), 
ll. Van ezeken kívUl m~g néhá.D1 igen ritka dallas is: 7., 12., 33. 48 
46. De igen sajátos, helyi jellegzetesség az egyhási n6p'nekkincsnek 
eg'szen arhaikus anyaga is, s6t ide tartozik az a n'hány ci~dal is, 
amelyet II. l't1gge16k.11nk tartalmaz. Nyelvjárásak ugyanis Hajau indrás 
cigánydal-kutatéIlk megállapítása szerint az a "ro .. ~r", asi a alt 
században még általános volt MagyarországOD, az u.n. ItllllLg18.l'-cigánt' 
nyelT, ami az6ta egyrészt iU8ztria felé, -'sr'szt Lengyelország fel' 
kih~z6dott az országb61, s helyUket az u.n. ltoláh-cigáDt--ok neuet
ségei és nyelTjárásai foglalták el. A dalla.okban is felt«nik néhány 
olyan példány, amelynek sajátságai az általa kUlönlegee cigáD1 népze
nei sajátságnak mondottakkal egyeznek, s 111& már f6leg ~sak a szabolcs
szatmári cigányoknál találhat6k fel. 

A Itritkaságok" azonban nes csak kivételesen fenntartott régi
ségb6l származnak, hanem bizoD1os tendenciák érv'D1esUl~s'b6l is.Ilyen 
mindjárt az a jelens'g, hogy bizoD101, sz'leaebb körben elterjedt dal-
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lamokból ezen a terUleten elTariilódáe utján bizoaJoa új dallamok vál
nak le, amel1ekn4l Jág tllbW-bdal"b4 látható a kapoaolat az általános 
dallaatör~zsel, de már egredi ~ltozatok, saelyek csak Áj 4a asdkebb 
környéke terUletén élnek. Jaa lehetetlen, hogr es 4ppen relitta.-tera
leti jelenség, ahol .4g - asdkebb terlleten - er6aen toYább 'l a zenei 
néphagyoJllány. .lz új hajtások, _lyek caak virdpd úpb.lt-6.ri'ban fej-
16dhetnek ki, úr csak a adkebb terUlehn uraclhatDak .eg,aert a töb
bi területen aokkal el6bbre haladt az élet áta1akuláaa,s Bár ne. vesz
nek át -uj- fejlemlSnyeket ilyen - rlSg! - aJl1&g'bcSl. (Lásd 21., 40.) 

Sajátos jelenség. de azélesebb teraletet kapoao1 öas .. a -rél
dallamosítá". Itt nagyobb számban vannak valóaágoa fél-dallaaok is: 
73-6., I.FIlgg. 14.J de vannak úgysoro8 dalok is. amelyek azonban lé
nyegltkben klShoro8Ak: 22., 23., 21!, 25 •• 31. bekben ugyanI. .iladen 
valószíadatSg szerint osak kISt sor maradt fenn az eredeti dallaaból, s 
a nlSgyaoroa formát ágy érik el, hQgr egr sort megismételnek, egr pedig, 
a bizoaJtalan körvonalú, átnzet6 harudik. TBgf rögtönzéa, vagy az e
redeti harmadik sor maradYáaJait tartalmazza talán. Kinthogy bizonyos 
esetekben szélesebb területre - az egész 'szakkeleti részre - terjed 
ki ez a gyakorlat •• ásrészt nálunk több dalban is tapasztalható, talán 
valóban -tendenciáJ1ak.ll nenzhetjUk. S néha kerekebb. s6t nagyon is ked
velt formák is alakulnak ki be16lUk. (21. pl.) 

Ilyen tendenoia itt az ötfo~sítás is.amir6l azonban már írtam 
monográfiámban (50. l.), itt tehát nem sZÜkséges kitérni reá.Ugyancsak 
feltdn6 a ~~végd variáns-párhuzamok jelentkezése, éspedig mindkét 
irányban: hogy M-Tégd dalokat leugró kvart-véggel.!i2-végdTé alakíta
nak át, (ilyen példát hoztam tannlJllányomban a 24. dallampéldában és a 
45. lapon) , több példáját láthatjuk majd a második részben, az ~j da
l ok közt; itt talán ilyen a 9 •• ami a 33.-hoz hasonló dalokból alakul
hatott; és vannak utólagosnak látszó ~végd variánsok is: 30. varián
sa, 52 •• 72., I.Függ.lO., (12). ts valami hasonló, (középkori érte
lemben autentikus-plagális) viszony van 38. és 69. valamint 71. két 
változata között. Mindenképpen úgy látszik, hogy itt még ISllSnken 41 a 
kétféle zárlat mint ugyanannak a dalnak (hangneJRi viszonytl8.k?) kISt le
hetséges formája. VISgs6 fokon nem lehetetlen, hogy es is az ötfokÚság
nak még er6sen é16 érzet ével van összefUgglSsben. 

Izeken az általánosabb jelenségeken belUl egyéni, személyi sa.
játságok neh~zebben állapíthatók meg. Legfeljebb egyik legjobb éneke-
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se~, a 75 éves Hajdu Lajos dalaiban jelentkezik valami feltdn6bb jel
legzetesség, amit megemlíthetünk. Nevezetesen csak nála, de nála több
ször találunk nagy ugrásokból,zeg-zugos irányváltozásokb6l felépített, 
nem simán kanYargó, hanem szinte szögletesnek ható dallamvonalat. Ez 
lehet esetleg egy fejlettebb ötfokU stilusnak nála fennmaradt sajátsá
ga is, de lehet egyéni sajátság is, ízlés-jelenség. (P~ldák: 22., 30. 
var., 36. negyedik sora, 43a, 46. harmadik sora. ez itt jól hat, 55., 
71, 74.). Ugyanakkor mindig legszdrtebb, szinte klasszikus vonalakat 
kapunk másik kitdn6 énekesemnél, Szab6 Lajosnál: 3., (6.). (26), 27., 
s6t 4b oktávtöréses l. sorával is, a-hoz viszoDJítva. 

NéháD1 sz6t kell sz6lnunk anyagunk közlésének rendjér61 is. 
llindeneke16tt elkUlöníthetUnk benne néhány nagyobb c·soportot, 8IIir61 
már szóltunk: a tulajdonképpeni dalokat (1-76.sz.),néháDJ szokásdalla
mot (77-83.sz.), valamint az egyházi népénekek csoportját (84-99.sz.) 
és két fUggelékben a nem-áji (g~möri) dalokat és az áji cigánJ-nyelTd 
dalok csoportját. (N.B. a cigányoktól feljegyzett magyar szövegd dalo
kat mint magyar nép- vagy mddalokat a megfele16 magyar anyagba sorol
tuk.) 

A tulajdonképpeni dalok csoportosítása az Akadémiai Népzeneka
tató Csoport legÚjabb rendszerezési elvei szerint, annak egyszerdsí
tett formájában történt, (minthogy kevesebb dallamr6l van sz6, különö
sen alig néhány új stilu8ÚrÓl). Ez abban áll, hogy a dallaasorok e!7-
máshoz való magasság-viszonyát vessz[k tekintetbe, (~int Rajeczty is a 
Melodiarium mutat6iban), kUlön~sen az els6 kett6nek viszonyát az utol
s6hoz, ill. a záróhanghoz. Ilyen alapon kUlönUlnek el az ereszked6, e
melked6 tipusok és alosztályaik. Ezek szerint következnek nálunk is e
l6ször az ereszked6 dalol (l-33.), azután azok az ereszked6 tlallamok, 
amelyeknek els6 két sora egy magasságban van, többnyire azonos is (34-
8.); azután az emelked6-ereszked6 tipusok (39-77.),s végUl néhány fél
dallam (73-76), amelynek formai felépítése nem megállapítható vagy má

sodlagos. A csoportokon belül kadencia-rendben követik egymást adalok 
(magasabbról alacsonyabbra haladó sorrendben).Ugyanígy a többi csopor
ton belül is (szokásdalokban, egyházi népénekekben és a két Függelék
ben. ) 

Meglep6, hogy aD1agunkban - s talán az egész magyar anyagban 
is - több emelkedő dallam van, mint ereszked6. (Az I.Függeléket is be
leszámítva 44 - 41, lásd: l-38. ill. 39-72. és a Függelékben 1., 9., 
II szemben a 2-8., 10., l2-3.-al.) Pedig itt néhány kivételtől elte
kintve nem szerepel benne az újstilusú dalok nagy tömege. 
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Otfo~ dalok az anfagaak szint~n nem nagy száza14kát teszik k~ 
annak ellenáre, hogy as öttokáBftáB olyan nagy szerepet játBzik a ~ör
ny4k zenei fz14s~en. De 4ppen ez4rt, mert láttunk n4htDf k4ts~gtelen 
utólagos öttokisftást,f61eg addalon,naa TeBzUnk ötfokUnak ainden olyan 
dalt, a.elyDen a dalIa. fe14pít4se nea dönti el a k~rd4st,csak a r~sz
letek ötfokÚak. Az ilyeneket eddig beleszámítottuk az ötfokÚságba, itt 
azonban csak a Tilágosan öttoki fe14pítésd, TagJ tulnyo.óan ötfotá 
r4szIetekb61 álló dalokat aoroljak tel. 

I. csoport. Az itteni Tariáns ötfoki: 4&, 71, ll?, IB?, 19, 20 
25, 31, 35, 40, 46, 47, 51, 70-76. Összesen 18 %. 

II. csoport. Az itteni Tariáns nem Tilágosan ötto~, de a dal
lamtörzs az (legtöbb Tariáns&, összehasonlítás stb. alapján): l, 3, 5, 
6, 8, 10, 15, 28, I.Függ.l. Az I-II. egyUtt 30 %. 

A II. csoportban k~tes: 22-3. III. csoport; más (ne • .l!!:-dgd), 
kétes ö tfoku ság: 42, 48, 70, < s-tdna);55, 21 <.!!&-dgd); l'Ugg. 13 (.!!_ 
T4gd). IV. csoport. !r6B, r~szleges ötfokÚság: 39,~. Az összes 
egytl tt 41 %. 

Ueggr6z6d4... Bzerint ugyanis sokszor tul tágan ~rtelmeztuk az 
"elhomályosult ötfokÚság" fogalmát, s száaolnunk kell sokkal több ut6-
lagosan ötfokÚsitott, eredetileg De. ötfokÚ dallaamal is. A "r4gi- a
nyagban csak így fogunk megkltlönMztetn! é. rétegeket is a kTinhál tó 
4s ötfoku r4tegeken kin1l. Ilyen "rétege" ugyanis már kl:lrTOnalakban 
s~intén jelentkeznek. 

Dalaink sokf~leség6re,bizonyára sokféle eredetére is ráTilágít 
az a sokféle kadencia-tipus, aai a mutatóban fel Tan sorolTa, s amely
hez alig-alig tartozik több egy-egy dalnál. Ahány dal,&nnyifUe kaden
cia. szótagszám-ritmus szerint .~inkább csoportba állnak adalok. 
Tulnyoad a ~as ~s ll-es csoport, feltdn6en keTés a 12-es. és & 9-es. 
A 8 szótagosak között Tan a legnagyobb Tariáció Tersszakforma tekinte
tében.!z a sz6tagszw.-osoport tartalmazza ugyanis a legtöbb r~gi adze
nei 4s idegen eredetd Tersszakképletet.Viszont ennek osztatlan parlan
do-rubato dalai a 6 szótagosokkal egyUtt s az ugyanilyen ll-esek az i~ 
ten! ~ag legrégiesebb része. 

Mindent egyheTetTe az áji ~s szomszédsági gyUjtés Táltozatos, 
r~gi •• , BOt tekintetben 9gyedU~lló ~s esztétikai aze.pontb61 is ~rt~
kes dala~ag, melyennek a Tid~knet tözelmult zenei izlés~t igen ma
gaB foton tutrözi. RgyszerSlllind a r~szben az egészet: a magyar népze
ne teljességét is méltóan k4pTiseli. 

Parlando 

w§znn6 yolALV DALWQI 

8 (5) 40 

C sint a Lajos katona se Tóna, 

l. 

~, r'( (f o r II u III FtU U-rJIrr6 I 
Ha a stóci hegyre nem ment T6na. 

Reginának ment pántlikát venni, 

,d~A r(tglJJtI 
A Haladi ~letét elTenni. 

2. Lajos, Lajos ne öld meg férjeaet, 
Ii neTeli fel a Bot gyermekea! 
Nem báno. b, akarki neTeli 
De 6neki itt kell megdOgleni! 

3. Csinta Lajos fekete g]lbáj~ 
Aitó megett a peD~sz befog~a. 
Edesanylm, Tiselje hát gondját! 
Nem takaro. be t~bb' Reginát. 

4. Csinta Lajos sartanms csi_ja, 
Nem pereg má Barka ralui'ba. 
Nem pereg aá Barka falu ába, 
A Regina deszkás udTará a. 

5. Hej, Regina bánatába IIit tett? 
Háróm heti, hogy .ár leTe.t se. ett. 
Bebezárja aagát-a kis kerbe, 
Ugy siratja Lajost aindég eerre. 

tnekelte: HaTranko lndrásn' Ando Iata 72 ~. k. 

"Ne higyjétek, hogy ez találmány, e~ igaz TOlt." 
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Parlando 

4' fr L tr c EJ 11 rf~ I 
Csinta Lajos rab sose lett v6na, 

$. r r r r t r kr I e r \ I 
Ha a st6ci hegyre nem ment v6na. 

4f L cr r fu f r g I§ r (",U 
Reginának ment pántlikát venni, 

A Haladi életét elvenni. 

2. Csbta Lajos beunt a !utTkába, 
IiDájja Baladit ~jinkával. 
lKJ'al azt a Halaai-ijened! 
K'g-4n aa elvesze. az életöd. 

3. Csinta Lajos Dsertls4g4be 
! barkai bir6nak Uzente, 
Ke«Uzente, hogy doboItassa ki, 
Bogr Reginát senki ne szeress8 

4. Csinta Lajost most kísérik vason. 
Hármat kiilt a Fekete Sason. 
Pandur uram, csak arra kére. még, 
Reginával beszélni engedjenI 

Énekelte: özv. Szirotnyák IstTánn4 86 é. 
Xiskovácsvágása, (Kovácsi) GÖBÖr Tm. 1940. 

lia. 

Ugy látszik, helYi dallamtipus. Iadenciában azonos, de csak 
távoli rokonságot mutat6 dallam Xöröshegyen (Somogy II.) van feljegyezve; 
ebb6l hi~zik dalunk jellegzetes melodikája. A két utols6 sor dalIa.
vonala emlékeztet a "Nall lIIeasze v8Zl ide Kismugi ta" dallutörzsére.!n
nek van magasb61 indu16 formája is, de az mindig 7 (5) 4 zárlatokkal 
épal fel, s els6 két sora se..t hasonlatosságot nem mutat dalunkhoz. 

Kint a gömöri változat mutatja, nem véletlenttI felbukkan6 for
ma, mert a szomszédságb8Zl is el van terjedve. 

Közölve: Áj 3. sz. 
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A parlagon n6 a szarkaláb, 

$rb t F r r I r hl r r ~ 1/ 

Néz a szemem közé legalább! 

I lttJ r 
No de ne bánd, hát minek néznél, 

Úgy lenet, hogy még megígéznél. 

2. Kost is ojjan nagy az én bajom, 
Nem kell a bor, pedig szomjazo •• 
Be be hunyo. én a szememet 
Elaludnám, sehogy nem lehe!. 

3. Ha felülök p~j paripáDra, 
Nincs az eszem a kantárszára. 
Aztán, mikor már észreveszem, 
Házatoknál áll a 16 velöm. 

4. Ne légy oj~ durcás,violáml 
Ha nem szeretsz, mon Ileg igazánl 
Ha hejjettem más legéDJre vársz, 
Ne félJ, akkor engea sose látsz. 

5. Jaj de szépen esik az es61 
Gyere haza barna szeret61 
Kert megázilt a birke ggbád, 
Kegver ~rte az édeBaDJád. 

tnekelte: Hajdd Lajos 75 é. r. 

2. 

Régi, kvintvált6 tánodallam. Pa16c t~leten régóta igen nép
szerU, azért mult századi n6t~~jteméDJekben, valamint Bartalusnál is 
sok változata van. Ka is megtalálbat6 a pa16cok kozt, valamint Dunán-
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tul egyes brIlletein, Iiskuhala801l (gJ1ljtedll1e. 30. sz.-a) 4s a Hor
tobágyoll - DJ'ilriJl az epsz .&J.fölcUln nt ulaha - v4g1l1 !rd4lyben 4s 
Bakovinában. lind.matt 7. foku els6 sorral, ami kYintváltó szerk~zet. 
s~erint _ logi.kus. _ 

Rubato 
8 (5) bS 3. 

t b a· ,. II ,.. ~ ,. ~ Gp r ií r c I f F r I s r- r s 1/ 

Ájlalusi lenyYes erd6 a t&lQ'áa, 

"bt r F r IF F r G I k r F ~ II 
Ott Tár eDgea ainden .. te ababú, 

4ft r p r ri t r t r I p r- r ;~ I 
ott talilja ar&B1Tes.z6s tanlájtt, 

-ip ,.. ~. 
ijf r s c F I t r J ; I J' J. J k II 

Kellette a sugár j~D1efáj't. 
i J. J> J. 

2. 118&Dg1aloa ha .egullt41 szeret,i 
Szabad Dlfbd ú. kislbt ta azer'tni. 
JI~ndj J. le ról .. önlkJ'e, J 'n ne. búoa, 
!e báiltsd, az 4n aenge szín. hac' fájjonl 

!nekelte: Szabó Lajos 48 4. r. --

"Görgei pásztortól- (juhásztól) tanulta. 
Változatai: Szomód (Komároa •• ),lógrád,Borsoa,Göaör a. 48 eD 

baranlai Berze l'l1lQ-nál. 'oTább_i ro~nal 7 (5) 113 kadellcfa-tipuanál. 

bbato 8 (5) 1 
4-• 

. ~~ r r O D r r " 
Kikor aegyek Budapestre, 

~ ~~) ~ ~ Gr CJ - Er r II 
Budapesti tÖrT4nyazékre, 
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cr r J II 
Látom az urakat írai; 

~ , " I ,.,- ,.t_. 
if J J J J LJ J J XIlJJ J J m·11 J_rIlTar:):" 

Kind rám tekint valamennyi. 

2. Rám szab ták a hároa 'vet. 
Szabaduln'k, de nea lehet. 
~irhatsz anyás, jaj-szóval iSI 
Egy fiad volt, rab lett az is. 

3. Caireg-csörög a vasajtó. 
TaltD i"ön a t6alectartó? 
Irtam evelet anráanak. 
IUldjölI ruhát a fiának. 

tnekeIt.: Szabó János 51 ,. k. 

4-. Elhoztát acivilruhát; 
~Úl zokogva "borul t rám. 
Sirhatsz ~áa, Jaj szóval iSr BgJ fiad volt, rab lett az is 

5. J.~ &!!;IÚl, 'des&DJ'áa 
G jjbn Dlzze aeg a szotás: 

t szál deszka a nloszolyám. 
Itt halok aeg 'desanIás! 

Hubato, parlando l (5) l 4/a. 

Kikor aente. Budape atre, 

~~P r a cr r I r r ft II 

Láto. az urakat irni; 

2. Rt. szabták a hároa 4vet. 
Szabadu1n4k,de nem lehet. 
Irt.. levelet anIámnak, 
IU1djön ruhát a fiának. 

3. ElkUldt'k a civil ruhát, 
All!áa zokogva borul t rám. 
"Slrhatsz &nyú jajszóval is, 
Ea fiad volt, rab lett az is!" 
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4. B6thajtásos as ~n szobám, 
V4g a holdvilág sem sUt rám. 
Hát a Unyes nap sugára 
Hogy sUtne sápadt orcámra. 

5. Csörög, csattog a vasajt6, 
Talán jön a tömlöctartö? 
Két szál gyertya a kezébe, 
Napjaimat lrja 6 le. 

6. "Anrám, anyám, édesanyám, 
JöjJön,nézze meg a szobám! 
Két szál deszka a nyoszo1yáa. 
Itt halok meg édesanyám!" 

tnekelte: Szab6 Lajos 48 4. r. 

P6tlás aásolatb61. Eredetije elveszett a Rádi6nak történ6 másolás al
kalmából. 

Dallamunknak több variánsa van 2. fokon végz6d6 harmadik sor
ral. ('!'ara, Nógrád, Hevu, Szabolcs és Bihar ll., Pl. B. 189.) Da11U1khoz 
hasonlóan h fon harmadik sora Tan egy borsodi 4s egy marossdki vál-

tozatnak. 
A B. var. l. sorában állandósult az oktáv-tör4ses leugrás. 
H~gfel vétel: ul 43IDb 

Giusto J = 134- 7,6 (5) 4,4 

~ j L i II 
E:: r kr U U I r r r r 1 Ur II 

5. 

Fáj a kutyámnak a lába, mer megUtte aszalmába, 

fh r LL r I 
Hej ted rá, mos ted rá! 

4p r J r J í r ~ r I j J J J r t r r I 
Uccu ted rá, ~ed rá,ed rá, mermáho1nap nem érek rá, 

~f f) cl r1 J II 
HaJ ted rá, mos ted rá! 

-23-

~ E ~ J.. j . r r I r r ru [ r F FI t tr I tUr II 

tnekelt4k: Havranko AndráSM ADdo Iata '12 •• t.a Szab6 Lajos 48 é. r.; 
Hajdu Lajos 75 é. r. 

1., 3; var.- Hajclu L.J 2 •• Szabd L., a Wlaabeli var. as els6 ének-
16, Ha'fl'8Jlkoú. 

Hirea "Zörög a kocai" sSOvegll Wl&lllUlk (illi! lIllA 313-76.sz.) 
kiaprdsott formája. Ilyen váltosatot as ora~ keletibb fel4n fordul

. nak e16, ahol aár ritkább maga a dallaatörzs. 

Giusto 7 (5) 5 

L r r r j r r 
tdesaJl1ám is volt néke., de már niacs, 

Vert elvitte a sz~gedi nagy árvíz. 

Kilenc hete, már m i6ta halászo., 

Nagy az árvíz, sehol se ne. találo •• 

2. Tizediken kifogtam a kOt6jét, . 
Négy sar~a r!varrattaa a nevét, 
Közepire bubánatos vi~t. 
Jaj Istenem, de árvának maradok! 

Szabó Lajos 48 é. r.; Fricsov8zki J6zsef 40 é. k. 

6. 



.. 
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Országos .. elterje4t 4&11 ... T41tosatai a tiszta kTintaegfele
lht aut at ják ., (5) 'b3 zÚ'latokkal • . Dalunkhoz hasonl6an 5. foku a har
madik sordg egy' Be"1I,f6telken (HSTes a.) felj egyz.tt Tariánsban. 

I 
Bubato ., (5) (. 

r r fr 
. Ka két hete Tagyis hároa, 

Hogy a számad6mat láttlllll; 
t;'\ ~ r.\ " '" 

@~ r r f F I U' r l' II 

Amott gYUn egy szamár-háton, 

6 lesz talán, amint látom. 

2. Iözel.dik a aangákhoz, 
Csak azt kérdi, Tan-e károm. 
lároa nincsen, de nea is lesz, 
Kég ez a ~áj kezemen lesz. 

tnekelte: Rig6 J6zsef 60 é. körüli cigány. 1925-ben jött a faluba. 
!ornán született. ott bojtárkodott magyar pásztorok mellett. 

Ritka dallam - talán a "Kismargita" dallamának elágazása, ami
re 3-4. sorának Tonala er6sen emlékeztet. Ebben a formájában néhány 
táToli, inkább kad.ncia-rokonán kiT1l1 (Tura, Békés, Maros-Torda m.) 
egy kétségtelenül azonos Táltozatát &csedi adta közre a Hortobágyr61. 
Ezt az összefüggést az áji dal alföldi pásztor-szöTege is alátámaszt-
ja. 

HangfelTétel: KF ('3l7a 

2. Három bokor sal'ta, 

Hároa kislán kapálta. 
n 

Nem kell nékem a saláta, 

Csak az, aki kapálta. 
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3. Három bokor ribizli, 

Három kislán szemezi. n 
lem kell nékem a ribizli, 

Csak az,aki szemezi. 

(.. Hároll bokor gyöngyTirág, 
Lányoké a me~ország. 
K~s a csipkebokor, 
Fiuké ug a pokol. 

B./ 81&116 Irzsi, Ssab6 Lajoa 
J. JI ) J. J' j. 

ttrge Tan a gOd!!rbe, 
j J J. l' i N· j 'li 

Nincsen &ki kiontse. 
JI (' J> J. 

KeWn 1lrp kf!!:t~ekJ , J> J. J 1. \ 
Pici pioi piros szalagra kOtlekl 

gatyaaadzaua 
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c. / Bo17nko~ 
l. 161 jú. aki elTesú 

J' ~. 
,ile_stll Tlheti. 
,,__ I J. _~. 
\lUndlJrhaja, csepp s-la. J. I" )' _. 

in vagJok a babája. 

~ J. 
2. sf.rga cukrot ropogtat 

IDgia aval csalogat. 
tY -. I' .I. 

le csalog&ss engeaet. 
I .I. : j.l. 

Ugy s .. leszek a 'ied. 

:anekelUk: Hajelu lúoan' larka. Ilon 45 4. r.; lánJa BlJzsi 16 4., Pál 
htftJml L&06 luci 38 4. r., SsaM Irzsi 16 4. k., lPIga , ... 
ri. 12 4., bdo lali 21 4. k.J Barnák l6ssef ro 4. k.J hu
po hna 18 4.J ~sel"T8D1i J6 ... fn4 40 4. k., láll,'1a Juli 16 
4., !Dio Ilon 13 4. k.J Bo17szko I.r4n4 'aaás Piros 31 é.rJ 
SsaM Lajos .a ,. r. 

B4p krlnhált6 táncdaliaa. IUllJnblJs~ hagyoJláIl1~rz~ terl1lete
ken. egymást6l elssigatelve került el~ (Boaogr .egyében, a kOz4ppa16c 
tertlleten: Galgaaácsán, 16grád h Borsocl .. gyáben, valamint a déni 
osáDg6kDál 4s Bukovinában.) Iyilván .ég tlJbbfelá meg lehetne találni. 

Giusto 9 (4) 4 

@p trUlrtrtll 
9. 

Fáj a ImtJÚDak a lába. 

,. tv MI r'r t n 
rer megUtte a szalmá ba. 

-2:'1-

J r Iv cr ~ II 
Sárga recece, 

t1f1l 
Rózsám szeretsz-e? Nem' 

tnekelte: özv. 'edelem J6zsefná Blako Ilona 54 é. horváti szUletáBU g. 
k. Bizonytalan, táveszt~ 'nekes. 

Giusto 8 (l) VII 9/a. 

ar Jlr rlr r II 
Ugat a bird kutyája, 

@ t r O 'r r' r J I 
Három csend6r a szobába. 

§ 
Sárga recece 

J r I p J JI I J x " 
R6zsám szeretsz-e? NemI 

2. Most Tallatik Lajos báosit,! (sempre) 
HOTa tette Dávid bácsit. Re r. 

3. Legel~l is az~ vallotta, 
Hogy az OrdögJukba csapta. 

4. Másodszor meg azt vallotta, 
Hogy a k6!alba b.rakta. 

5. Harmadllzorra khaHotta: 
Szekeren Titte a Parkra. 
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6. Keg is lelték a r~tjébe~ 
Husz krajcár volt a zseoébe. 

7. Sdpen szólnak a hara~ok. 
Kost temetik Dávid bátyot. 

8. Iicsin vót a koporsója. 
Ker kevis TÓt mar a csontja. 

!nekelte: ösv. Ssirotnr'k Istvánné 86 é. 
IistoTácsTágása. (Iovácsi) Gömör Ta. 1940. 

!Ikalai alatulatnak látszik. bár Békés megyéb6l Jegyeztet fel 
egr hasonló dallaaot. i továcsi változat meggr6z6bb mind vonalát mind 
kadenciáit tekintve. (iz ájit egr téveszt6, bizonytalan énekest6l je
gyezt .. fel.)B1s6 két sorának ritmusa dudan6táint 4+2+2 szótagbeosztá
su csoportjával azonos. Ilyen dallam átalakitása, esetleg kontamináci-
óval. 

Parlando, rubato 8 (~) ba 

~ ~ ~ j r cr r20 E F 
10. 

Ki tanyája ez a ~árfás, 

Nem hallik be a kiáltás. 

@imF J) Ettr r I 
Vagy alszanak, vagy nem hallják, 

4, r rrkf cr rlJ Jrtffi 
Vagy talán nem is akarják. 

- ~-
2. De egr. kisltn meghallotta. 

MindJ&r az a~jáDat aoDdta: 
Iresszék be,éaes~áml 
Yer ez talán as én baDáa. 

!nekelte: indo GyHrgr 64 é. t. 

A kaziSlD.ert wDebrecennek van egy Tize- dallamcsalád tagja, 
melynet nogáj-tatár változatát Iodá~ Hsszeállitásábó1 ismerjUk. (Pl. 
A magyar népzene 1952,22.)ls a dallam er6sen el van terjedve as észak
keleti UfHldHn (Hortob~, SzatJllál"-Szabolcs, Bere~, Zemplén), a pa1ó
coknál (Borsod, Heves, Nyitra), megtalálták továbbá a CsallókOzben, 
Zala és Tord.-Aranyos .egyében. 

Hangfelvétel: Mr 4315 b 

Rubato 7 (4) l (4.ns.) 
11. 1· ~ 1. 

@pb r r r r I €J r r Ir ur U r r I 

Ra egy madárt61 is félek, 
Cr.,) V") 

o ; fil-Wr r:ul~rrJI 
Ha egy madárka felrepll, 

Bennem a vér meghidegszik.+ 

2. Tartozom én a zsidónak 
+Száz liter bor árával. 
Jaj Istenem. hOgJ adjam meg. 

. Rogy a babám ne-tudja megl 

3. Elment lózsi a vásárra. 
Beleesett a Dunába. 
Nincsen aki kimentse 6t, 
liT kell neki elpusztulni • 
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~. Háraaa T~UDk aink testTárek, 

{i4g BeJl ugyunk igaz lelkUk 
Iz6Tal. Kertba miDk i~z lelkUk Tolnánk, 

• Egymás D1akába borulnánk • 

+= Parasztok így igazították ki: meghidegUl, 
kilenc Ii ter 

Rig6 oigány azt felelte: "aindegy az". 

Énekelte: Ri" J6zIef 60 4. körU1i cigány. 

BgyedU1ál16 dallaa. Zárlat-tipusa is igen ritka: 7 (t) l;ilyen 
dallamot csak kettőt ismerünk: egy 6-sz6tagosat Balatonlel14r6l, B egy 
nyolcsz6tagosat Tildr6l (Bars m.). Ezek azonban dallaaTonalukban nell 
hasonlitanak rá. 

KözölTe: i -Kagyar TerI ritmusa" It. lapján. 4B Ft 124 

Parlando 5 (4) b3 
12. 

rlrCrrlr r/II 
Két heti már avagy három, 

r • • E -1 . ~ r ± tk I r 
l. (gramafon-felTétel kor) 

" e· J 
F xII * tit ri II 

Hogy nem láttam a juhászom. 

~ L'l" 

F" -h I (PJFJ ~ r I tri 
Amott jön már, én úgy látom, 

Feketeszórú szamáron. 
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2. Azt kiáltja a juhászoa: 3. iBZ kiáltja a juhászoa: 
CI J 

Hozd be azt a kolollpoBat! Van-e ötTen forint kár oa? 

Nincsen biz ott édezs gazdáa, 
fl. 

Kutya iSBza meg a Térit, n .. 
Uert nea aludt el a bojtár. Zsid6 Telzi .eg a b6rit. 

tnekelte: Hajdd Lajos 75 4. r. 
"Szendr6i Tásárban tanulta e«1 fiú jahilzt6l, aonta, hogy olyan n6tát 
tud, a~t senki. Soha nea danolta, legények e16tt se. izt jobban meg
tanulta, amit akkor hallott, aeg jobban is eszébe Tan. 

Par1ando 

4, r e r r r r Ir r ;til 
1. Kikor megyek Budapestre, Fehér Lász16 IOTat lopott 

,~ r r r r f ro I I' r tr I fF f r r r 
Budapesti törvényszékre, A Fekete halom alatt. 

Nagyot pattant az ostora, 

~P r r F r r r I cl J ci II J J J J J j 
Én elkezdt~· szomorkodni. Keghallotta Gönc városa. 

2. Irtam leTelet aDIámnak 
Küldjön ruhát a fiánakf 

KiskoTácsTágása (Kovácsi) Gömör TIl. 1940. 

Énekelték: Dányi J6zsef 48 é.; Dányi J6zsefné 68 é. (var.-al) 

12/a. 

Dánylné a dallamot Fehér Lász16 szöTegére énekelte, ZnamecnéTal együt\ 
aki azonban más ik dallamra tudta, s Tégttl mindketten aTTa! adták e16, 
csai Dányiné seg1tett a szöTegben. A teljes szöTeget tehát annál a dal 
lamnál közöljük. (I.Függ.ll.) 



\ 
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Parlando 12/b. 

4 r r r r r ff I r! r Ir I 

~IJ~ r r xl 
'udott volna gondolkozni, 

J J J J J J I J Ja/r: J h~ 
Tudott volna diszn6t lopni. 

, 
2. De nem tudott gondolkozn!, 

lem is tudott diszn6t lopni. 
flaantj elment halálára, 
,asas ános t&n1ájára. 

4. lincs Siaonnak sirat6ja 
Cifraszdri kopors6ja, , 
l!lck[alevél takar6l al i 
~~nyes balta a tejfoKa: 

3. Vasas János nem kedvelte, 
A ráz pisztojt filemelti, 
A ráz pisztoJt felemelté, 
Szegány Simont agyonl6tte. 

5. ISisik es6 száp csendesen, 
r Simonné keservesen. ............. 

• • . e •••••••••• 

B. Ilegrén az nyáj, megyen az nyáj 
IOrnyeskörUl a gaz alján. 
Vajjon hol áljat ejibe? 
Ierek erd6 kOzepihe. 

Lucska, GÖllÖr TIl. 1940. 

tneke1te: Iocsis István 61 6. csordás, csucsoai szUletáBU. 

Parlando l2/c. 

/Kt4-MilJ I r r i I 
Szép a katona dOlmánya, 

~6 fr r r r r r I t' r ,4' I 
Csontgombokk~ l ki van varrva. 
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~ r- (1:'\) 

~r mUltUr I 
Vc ha a vér elborítja, 

~ 1- A-

f r 1 t r rj I J JA' I r:tr r LtJ 
Anyja szívét szomorítja. 

2. Ha fölcsapik a szekárre, 
Kit lábára, kit kezére, 
~gy viszik a sirhalomba, 
Az örök nyugodalomba. 

3. Vág a sírb6l is kiabál: 
Ediaanyám, ha meglátnál! 
Ha meglátnád a testemit, 
KönD10 togná el szemedet. 

Lucska, GölllÖr n. 1940. 
tnekelte: Vozári Ilihály 62 é. 

Parlando 

4. Ilág a sírb61 is kiabál: 
PaJtás uram l aeg'j, aegáj! 
Nem vagyok en m~g meghalva, 
Visssaaegyek .ág taluaba! 

5. tn, furvézer, nea eng.d.a, 
Kert aig nea cselekeihet.a. 
O fels6ge azt vágezte: 
Vidd, ha a goj6 elérte!~-

,~ rrrrrjlr 
12/d. 

r II 
Jaj istenem, gyöngy orsz:lgom, 

Még csak hatirját se látom! 

Látom füstjét, de csak alig, 

:@LfIIln I J J A'II 
Hogy IlZ ég ",latt söt"tlik. 



-
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2. Jaj !stenea, hoTá l ek 
Idegen f&ire ho,", ~l kl 
Id~gen f6d határjá~:nJe 
BUJ dosó mind sze~rry árTa. 

IiskoTáCSTágása Cr OTáos1), Gömör Tm. 1940. 
lnekelte: ÖZT. SzlrotQ1ák IstT~ 86 4. 

Parlando 

W' r r r r r r I e & 'f i tr/~ 
LOTat lopott Fehér László 

~, r r Ei r r I r F AI = 
A Fekete halom alatt. 

4,an/anl @ 
Elvitték 6t vig Egé'rbe, 

@' EJ J J J J/J Jif g 
Víg Egernek temlecébe. 

2. ~e~all?tta Fehér Anna 
E ,s8al ~ klastroaba vi l! ~ent ~Tíg ~erbe • 

g ~ernek temIicebe. ' 

3. ~!!~' :U:{~; T;it::f~ln2i? 
Csak terdlaJ gondolkozok.' 

4. Bátyám bátyám ~ h 
lic~Odá itten á b1ráf László, 
{lbílsdmene a bírdhoz 

r nak udvarába. ' 
5. EBíró, bír~, bírd gazda 

Tressze kl a bátyámat ' 
Válval mérea az aranyát 
ékáTal a hU8zasokat~ , 

-,,-
6. I .. till _Ült t'l atUI-. 

S. dkinJ. a husaeocl. 
B'J'l Tn. u 'Gab. 
Ibwad1al egJ heS.pra. 

7. n, ...... a Wt~. 
, tulioMk rost üos. 
!'!t~á. bátHa. .blr Unl6. _ .üta Itta a bú6s 
Ujjat .. li u ,oüa. 
Ibwad1al .. 817 W_pra. 

8. ".at M"~ leh'r Jaa, 
,e.M"j nli a. 'coaka. 
~ •• 'r.cl is .l .... t .... 
au&walt a ugGl.tiil. 

9. I .. 1W.~tott l.blr !maa 
l b'tt~ aúp a"Tára. 
'be .. b aut a bíreShos, 
T.le b h'lt u 'coaka. 

10. !eoir utÚl .r'ltájba 
JaooaOrda TOl t a. udn.rba. 
Biri, bIri. bíreS gu4a, 
CslSr!'.t hállok u udn.rba! 

ll. ItJlk.l rünl l.k'r Alma, 

HD a tuDO roBt'jÚ'a. 
t7Ú, bábá, leWr L'nl~, 
.... a'g l., T8ff1 aegholtu? 

12. Jelel. a taliotart6: L1tt bnai a W~t: 
Aba~I.I!!.c. · 

13. ll ........ hh'r __ 
, lIírd_ lub.riba 

r\irii 11 aeptkosaa: 

14. Kol46riacl TIm ftljoD, 
!alUbda.. lqpt n.1IIl. 

JWUI1Oa, 
tJdTU'OÖ& ns rüadi~. 
'Iged u Grdac rap4joial 

IlekoTáo.npsa (ImcaU HaDr u. ~. 

GZT. S.lrot~ IatftDDI 86 •• 
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~ludo, rüato 5 (,) '1 

, [ r r e B I ~ r .. I 
12/f. 

Pereg az IQ'ltj. forog az IQ'ltJ 

41. r (ual r ~ltl 
Köröskörul a hegy alján. 

@'r' ~ hiU F ri 
Ugyan hol Itlljak elébe? 

~U J Jj niJ J,d JJ] JJ Jl 
Stlrd erd6 közepébe. 

l. )(a !alt hete. ngyia hItrO. B. Boa a Bzú&d6a: 118. láto.: 2 • .bt kátrdezi: T&n-e kltrod? 
hOU jön IIÚ. aint látca ID az mondo.: nincsen kltrcd· 
Háro. feka te szaúron.' IJ~DCBen k4roll, de nem is lest ~g a nJltJ a Kezemben lesz. • 

3. I)(6f azt IlOndodi nincsen károd' 
o az els6 ko o~Bod? . 

IutJa itta meg a Térit 
Zsiad Tette meg a b6ril. 

Iiskoncaftgf.sa (Ion08i), GölllOr .... 1940. 

Kerekes 16zsef 3) 6. (apja juháss TOlt). 

'fipikus pal6c dallall. Rendkh1U elte . 
ás Gömör magyében toTábbá lont Be rJedt BeTes, N6grid,Borsod 
több Yáltozata taÍálhatd Bartal~snlt~g! Zemplén és Nyitra megyében, és 
építésIkbell azonosak, de dall&mTonal~ áTolabbi Tltltozatai,melyek fel-
terUlet keleti fe16n találhat6k- B&ká k!ss6 másként alakul, a nJalT-
helI, Csik megye ter1Uet~n Ba~i_~8, zatmár, Szolnok-Dobdka,UdTa~ 

p ld ~..c ' .... uan éli loldvltban 
a co~l, aint a fenti Yálto t • 

divato sabb régi stilusu dall ami za okb6l is kitUnik,ez az a leg-
Tegekat leginkább éneklik Á~' re a balladákat, régies népdalszö
lunk ráhuzTa, ami a falu; !~~ Tiszont alföldi pásztorszöTeget talá
~rthet6. s 1 8zoms~djainak alföldi kapcsolataibdl 
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I nru'llllClIOport egy tagját ás tebb BsI)Teg&t bautattaa -l ... 
Qar nrB ritauBa" 21-22 lapján, k6t tagját, nlaaint tebb 4all~ 
riáci6ját "Ugor r6teg a magyar n6psen6ben" talDlJ.mán1oa 61-5. BS. pU
eláj ában. Ut6bbi tanulmányomban a s1rat6T&l ás a sirat6-tipl181l reci tá-
16kkal hoztall kapcsolatba. 16ts6gte1en. h081 az egéBz dal1aac80port 
inkább ae.-ötfokD. recitál6 4allaanak látszik e81ea helleinek ötfoka 
fordulatai ellenére is. Ezek a fordulatok köllllyell 1IBg1arúh

at6k 
a pa-

160 terUlet er6sen pentatollisá16 hajluaánl. ai sok k6h6gtelell ut6-
lagos ötfokusitást is lehet6T6 tett. 

la~feITétel: f64allaa P 72/1/0; J1 Tar.: IP 4326 a.; :. nr.:" 
ID' 4325 a 

KözölTe; Áj l. sz. 

Rubato 5 (4) l 

~. cr F F Tt tr I en 13. 

II 
Débrecenbe, zöld erd6be szUlettem. 

~ ~r- re •. t:\ ty sr· 14 L vi U r I 
Dajkám se volt, mégis felnevekedtem, 

@ ~ tr t3 I t r re- c I ~ r· J)( = 
Úgy n6ttem fel, mint erdőben a gomba, 

~P r r r; cr r ~ 1)3 J tell 
Besoroztak húsz esztend6s koromba. 

tnekelte: indo GJUla 22 6. k. 
.Sz6116kerUl6t61 tanulta" (pincében részegen dalolta). 

'ltltozat n6lkUli. magában ál16 dall ... 
(özöln: Pt 151 
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7 (3) • 14. 

r . r ~ r' I vr r 
S"peallaA4 a bajD&1., 

r cl r r I r r ~ xl 

~ ... ri a bsem-e: 

hekeltes -Pü ImáM Lao6 1110i 38 ,. r. 'barbi adleUIId. 

-Voltuak BarUÚl b-upl1t 'ei, tellett Wolai a 14DJob&k.-

Js e"lz DJelTteraleten elterjedt Wl .. , de elterjedt.ág'nek 
n .... grebia _úban ftD feljegrene. (Igr pl. az ilfISldet cnk egr 
DII1karil.i •• egr h6aes6dlúhelli feljegyz4. UpTisell a DaD abdf
aiai gy1ljte_DJben, holott tlskaDhala.i gy1ljt_JI18a'ben 'fIalalr6I,Ieclt
ke_tr61 b CeGaar61 (lWU ••• ) ie tal'11lÜ (16. fa 90 •••• ) Táltos&-

, tot, as 1It6bbi kettat eg& •• en -fel_iai- gy1ljUeb61. OIJlUl dgi duda
i a6ta, aait .'g aiDdenfe1' tuduk sokszor a fiatalok is. 

-, 
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GMlsto 

rLu FiU I r r t Fi"r· 
Kikor még én húsz esztend6s nsa TOlt .. , 

f r C r rur I F r r «I 
Kár án akkor házasodni akart ... 

'lzenkét lánt kérettem meg része.re, 

~ r r l' r r cr r ri it J. J:I 
Kind a tiienkett6 hibát lelt benne •• 

2. iz els6nek kicsi Toltam, az Tolt baj, 

Kásodiknak csalfa Toltam, az Tolt baj, 

Harmadiknak, hogy a szemem kákellik, 

Negyediknek a termetem nem tetszik. 

) J. 
3. Ötödiknek, hogy a péze. keTá. Tolt, 

Hatodiknak gazdagságom csekély Tolt; 

Hetediknek, mért nem p~pán jötte., 
J' 4. 

Nyolcad iknak, mért nem Párisb61 jötte •• 

4. Kilencedik sziTarfUstöt nem sziTel, 
rJ. 

Tizediknek nagybaj~sz~ legény kell; 

Tizenegyediket anyja nem adja, 

Tizenkettedik nem megy férhe{ ~oha. 
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5. Igr hát babám, nem lehet megn6sUlni, n, 
Gyalázattal kell a világon álni. 

Gyalázattal élem a világosat, 

Amerikába vitetem magamat. 

!nekelte: Hajdá Lajos 75 á. r. (Hajdá 1ánosn' 1arkas Ilon 45 á. r. is 
isaerte). 

"Bódvaszilasi katonától tanulta" 

Az "Azt hittem, hogy nea kellek katonának" szöveggel közismert 
dallam változata.(Lásd B.58 •• rodály: A magyar nápzene 1952,1~.)Ugyanez 
Csongrád a-b61 gramofonra is van véve: 1 5~A. (teker6sökt61). Itteni, 
eltér6 zárlatu formája is gyakori, f6leg az Alföldön és északi perem
vidákein ('l'orontál, Bács-Bodrog JI., Kiskunhalas, Pest ... MI Nagyk6rös 
és Csomád, Zeaplén, Bereg, Borsod, Heves, Nógrád a.). Emellett ~ohács
ról és Zala m-b61 is van adatunk. 

Parlando 
16. 

'~ B 
..." Hogyha kihuZOill ebMl a tölgyfá'bul kifarago! l b 'lnkós bo tomat, 

k: J1- I<' ~ 
~$llHTrjJ4In'r r ;1 

A cs,irJába elki ál t om 13!lgamat 
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b. Ha fölemelea azt a girbe-görbe görc.oa boto .. t, 
l csárdába elkurjaatoa ~t. 
Takarodjon aindeDki az utJ4ra; 
Itt iSZlk az Iszterházy leghíresebb legaakacsab •• etytrja 

f:nekelUk: 

Parlando 0 16/a. 
J r I 

2, Eltörött a kisszamaram lába. 

r r r F aijr-u F ... 11 
De sokat elment a nagy Horto1ágJra. 

r f IT cr r12t} I tr r I 
elhordott! De sok UrUt bárányost61 

J:Pl I fl ,. pl ~ ti J ilII 
Ac'l patkó a lábár61 lehullott. 

Kester András 48 ,. k (l-2 TSZ. hIaTranD Andráan' 
ta 72 á. k. (a b.-t, csak BZóval) 

indo Ia-

u.('..!~er A. gyerekkorában tanulta. 11lhásza6ta. "ht aulatságban lehet 
sz9pen. Borzaaztó vidit6!" Szepaibe mulatságba elánekelte, egy hétig 
ű t tartották • 

Parlando ~ 

JJJJfnolnr 
16fb· 

I 
Az alföldön híres gulyás vagyok én, 

,~ t r r:; uJ J I vr r A' I 
Nyolc bo j t árnak számad6ja vagyok én. 

,~ L r r r-_I r r (~~~ 
Nyolc bojtárotl IIrizi a s :ép guly,ít , 

@f J~Tl1ljJt14~t-
J.!ag~1 !D fózök genge'. borjd vac sorát. 
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2. Kif6tt már a genge borjú vacsora, 
NYolc bojtárom, nort is innánk,ha vóna. 
Kridj el a szomszádunk tanyájára, 
Kérj egy lovat egy-vagy két pár órára. 

Mondjad néki, mindjárt visszabocsájtom: 
A csárdába veres borért rugtatom. 

tnekelte: Farkas Gábor 50 é. körüli, r. 
"JaeMkálu tanulta." 

Parlando, rubato 

f5 F rJ 
Az alföldön hires gulyás vagyok án, 

C9 - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -) 
. - ~ !! ~ ~ b I ( C F t uj I or r' r t{! 
Iilenc bojtár számad6ja vagyok én. 

(8 ------ -- - - ---- - _____ o) r... 

@~ f r r r Uru I r J J '11 
Kilenc bojtár 6rizi a szép gulyát, 

k 2>_ . l 2,. l ..~ 

~~ IH:Lu :11 ft r b I v J. Z til JJ, J ,xii JPhI 
Magam f6zök gyenge borjú paprikást. 

J d 
2. Eltörött a kis szamaram lába. 

De sokat elvitt a nagy Hortobágyral 
Hajtott juhot, bárányostul, jerkéstül, 
A lábár6l a rézpatk6 elveszvén. 

3. Eléve~zem tölgyfából kifaragott bunk6s botomat 
ElkurJantom a kocsmába ma~mat' , 
Takarodjon mindenki az utJára.' T 

/:Yer ltt mulat az Eszterházy Koseleki legvitézebbik:/ 
~ hires betyár bojtára. 

~nekelte: Szabó János 51 é. k. 
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Tulnyomórészt az Alföldr6l ismerjük,(lásd kiskunhalasi gyUjte
mányem 35-7. és 92. Bz-át,az ut6bbit Derzstomajról, továbbá Hódmez6vá
sárhely, Nagyk6rös, Kecskemét, Tura, Uj szász, Hatvan, Borsodszentist
ván), az Alfölddel szoros kapcsolatban lev6 Sárköz, továbbá Hont, Gö
mör megyék, Bukovina és egy Vas megyei le16helyr6l. Régi, vegyesértékU 
gyUjteményekben igen gyakori, továbbá Sepr6di székelyföldi kéziratos 
gyüjtésében is szerepel.! C. forma az általános harmadik sorvégz6t el
változtatta az 5. fokról 2.-ra - ebben egyedül áll.Egyébként mindhároa 
áji változat szövege is elárulja alföldi, közelebbr61 hortobágyi szár
mazását. 

17. 

r r r I t r f III 
Nincsen pénzem, de majd lesz,+ 

4 f r t f r r r I r r r :1 
Vajd ha Budapesten vásár lesz. 

;. Hfr r r I UJJ J ti 
, Eladom a szürkét, veszek feketét,++ 

Ölelem a barna menyecskét. 

l. var.-al. Szabóné: indo György (20 var.-al) 
Kost jöttem én Sárosb61, Párizsb6l 
Abból az idegeny városból. 
Yegtanultam Denne három magyar sz6t: 
Nyisd ki csárdás kisaDgyalom az ajtót. 

+ i~dO Károly: (l.var.-al) 
J ol -.. J j 

Kalap a feJemen. nem kend6 

• 



• 
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++ CseM'eD1in6: 
Xladoa a .álkát (.csajkát), Teszek kanalat, 
Jaj de kiaulatoa aagamat. 

:bekelt6k: Pál Ishánnil 38 ~. r.; Hajdu Jánosná 45 é. r.; Barnák Jáno8 
28 6. k.; Bolyszko Iuén4 'fIÚs Piros 31 é. r.; Szabó Lajos 
48 6. r.; Szabó Jánosn6 Kajancsik inna 35 6. k.;indo György 
64 6. k. 6s fia Iároly 27 6.1 Cservenyi Józsefné 40 á. g.k. 

Ritka dallam, <Somogy, Zala, Koson megyéb6l és Isaszegr61 Tan
nak feljegyzései), de régi dalgyUjteményekben is szerepel. Talán csak 
szintén nem eléggé ~gyUjtött" dallam, mint a 14. Kagasan indul6 sorai
val,fokozatos ereszkedásável,azonos két bels6 soráTal olyan tipus le
het, amilyent Kodály (i a. népzene 1952,28) mári dallamokkal kapcsolat: 
ban tárgyal. (HasonlÓ felépítésU Pt 52.) Hétszótagu táncdallamnál, aDl 

dalai nk egyik régies csoportja, ez a feltevés kézenfekT6bb, mintsem 
ujabb, .usenei eredetre gyanakodni benne. 

? . r r E j 
. ~) ," lrr Imr 

Fényes csillag, jaj de sokat utazol 
1· ' 

~ r ~ ~ ~ ~ ~ I k ~I ~L tJ1i ls r" r xl 
Nem láttad-ö a rózsámat valahol? 

~ b4.", ~1 5.~~ ~ 
~~ CrlJ LE6 luf'rxt 

Láttam biz én lip6tTári fegyházba. 
6 · , 

f':\~ ... ~ 1\ 
i J Pf' p I Jl J. J fl 
Csik6t lopott, azér Tan odazárva. 

18. 

bekelték: 
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I. 

U J. p I Ji J. J JI 

2. Debrecenbe sutik a jó kenyeret. 
Tizenhat esztend6s kis lánt szeretek. 
Ugy szeretem, szóval ki se mondhatom. 
KaJ meghalok, ha egy napig nem látos. 

3. Ha kimegyek arra Wos tet6re, . 
Lehajintom arany r6m a fölare. 
ott látszik meg, az igaz szeret6, 
Ki veszi fel aranygydr6m a földr61 • 

indo György 64 é.k. (l-2. vsz., l., 4., 7. var.); 
Imréné Kester Borbála 60 6. körüli, k. (3. TSZ., 

var.h Havranm indráBDI !nd.o Kata 72 é. k. (3., 
TBz.) 

Sztup'-k 
2., 5-6. 
8.Tar. (1. 

Variánsai az Alföldön találhatók. As els6 sor végének jellemz6 
menete ~-r6l 2-re is sokfelé ugyanigy hallható. 

Felvhe: JlF 43l6/b és F 73/B/b. ugranattól az énekest61. 
KözölTe: Pt 150 
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Parlado, rubato 7 (b3) VII 

r r r r u· r f II 
Három huszár a csárdába 

~ ~ r.-

~mr ti r r t;;; 
Igy gondolkozik aagába, 

~P cl r r ru J J II 
Igy gondolkozik magába: 

HOTá megyünk áccakára? 
~ e. 

19. 

2. Igr közUlök kitalálta: 4. N~m~ feklt'~'lekflle" ~zt~áa~bba, 
ÖZTegyasszony kunyh6jába, Nea ö Q e ~j ~It J ai 
ÖZTegr as~zoDl kunyhójába, Felk nek Ein ojian j6kor, 
Hol az ajt6 nlncs bezarTa. EjtEil után egy Orakor. 

J' J. 
3. Gyer be huszár a házamba, 

rli a d{Tány,~j le rája, 
lz ~amF1is le van TetTe, . 
Hogr-na akarsz, fekUdj bele. 

tnekelte: Szab6 1ártos lH 4. k. 

5. ÉjfEilután egy az 6ra, 
Kej fel huszar, erigy haza! 
Kág a kutyák sem ugatnak, 
Szomszádok is (mind) alusznak. 

aia 

-IatoD&ságban, 6-011 huaórokMl" tanulta. 

Kintegy 20 Táltozata kizár61ag egy szükebb, közáp-pa16c terü
letr61 Ta16: Pellt m. ászaki szále, Nógrád, Heves, Borsod m. ás Derzs
tomaj. !z ut6bbi helyság a Nagykunság ás HeTes m. határán fekszik; l&
kossága a Nagykunság, HeTes m. tSs az éllzakibb rászek lehuz6d6 szegény
ségáb61 állt össze. Áj is a leirt terület száls6 peremén fekszik. Ezt 
jelzi l. sorának kadenciája is, mely az összes többit61 eltár61eg nem 
5. (pl. Pt 121, Derzstomaj), hanem 7. Itt61 eltekintve dallama minde
nütt igen egrságes, szinte változatlan. 

SzöTege is kiTátel n~lkUI az ittenivel azonos, aminek megfele-
16je egy francia aubade (hajnali ánek). Szöveg ás dallam ilyen szoros 
összekapcso16dása elág ritka jelenság. 

- 4,7 -

8 (l) 8 
~ 20. 

r r Frrj ~C'I 
ilek, 4let, ainet 4lek, 

r EJ F]j í J i,l: 

lia egr aadárka felrepUl, 

~ 1 4~ ~ 1 A,J Ja J Jc."; @ 

Bennem a T4r meghidegUl. 

2. leteledit, alkonyodik, 
!luJra-ánea takarodik. 
Bar
Gulya _nel lege16je, 

na kislÚl1 a 'Mre ... 

inekel te: lIanaDko bc1riBÚ !DIlO Iata 72 ,. k. 

! 3-4. BOr bisonytalanl a 4,. aort tf.G1tll tlSbbJl11re al la nr.-a1. f __ 
kelte. 

Bisonytalan kÖrTOnal1l hÚ .. , riltoat nUW. Uecl a 21-25., 
h 30. IIz.-rdl mondottakat. 

l aagyar Ter. ritmusa 14,. lapján kOzOlt ... 
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Poco rabato 8 T. 6 T. 5 (l) 5 

:,3, ~, 21 • 
.." I -

U U Ufr rg 
Áld meg Isten azt a papot, 

fifj Cq ri JJ ri ! 
iki ainket összeadott. 

~ rdl try r ~I 
Sose szerettUk ai egymást, 

J t' ~ 
E r I J ~ f I J Jitl 
K4gis ránk atta az áldást. 

l. Bartók Erzsl2. ADdo György kás6bb 3. ifj. Szabd János ~. Bartdkú 

, cm II ru r [UJ " W r EiU I G F' ru r I 
I Szabó Lajos 6. Szabó Lajoa 7. bÚ Glörgy khc5D'b 

tze-rir ar r' III r Ur Ur r- II r U r tr cr 
9 Szabó Lajos 

, 9. C C I O ~ p f I J J d' I j II r II 
8. CseneD1ákn4 

IEfBUrfl 

2. tdel&n1áa 80k száp szaTa, 
lire nea hajlott .. soha. 
Hajlanák atr, de aár k4s6, 
KSlk e16ttem az e86. 

3. ~de sa!lJ'áa róz8&fáj a~ 
ln voltam ardzIa rajtaj 

legszsbb úJa 
De egr betlár leszakaj{ott, 
lalapJánál elherTalztott. 

- ~9 -

7. td8S~áa1nki skoroaba 
Zárt'l vó a koporsóba, 
Rogy ne n6ttea volna ~ra, 
'e-lenn4k senkinek rabja. 

8. likor aegyek talsa felá, 
IYilnak az egek kátte14, 
SIrnak a tán18a csillagok, 
BuYognak ró a 
lerl tudják, hogy árTa vagyok. 

~. lihz ki anláa ablakidon, 9. Id6k, id6k, eaultatok 
Kost vilznek ki a kapudon. 14g eszembe S8 juasato~l 
N4zz utáDaa keservesen; Szeret6ia ne sírjatok, 
Látsz-e többet, vagy sohasem. iz4r, hDgJ katona T&g1ok. 

áldjon Jaj !ndo Glörgy 
5. Isten veled te lji Tölgy! 10. Iatona aár az án nev .. 

Leh!tlz .tr 4R t8161ea zöld! !Dnak nevelt anyáa e~e., 
VagJ: ln rel61 .. lehetsz aár zoli, 14g a bSlcs6be rin~tott, 

-Akár ki il Tirú:ozhataa, liior engea beiratott. 
Kíg án u~a lelapollak. 

6. 11 kell aenni, ha esik ia, 
Noha nehezen esik is. 
Nehezen esik a járás, 
Edesanyáa, az elválás. 

ll. Ájfalusi teaploa e16tt 
HAroa ~ diöfa n6tt. 
Három á~, hatleTe14; 
A szere{6m,kUk4nl szead. 
/:J.mijen án árTa vagyok 

szeret6t is ojat tartok.:/ 

,t:nekelták: öST. UMI lihálra' Iulcsár Róza ~7 á. r.; ön. 'l'aúa Dáni
eln4 Iulcsár Póli 59 4. r.,Kulcsár 1ánosn4 Ilek Mária ~, ,. 
r.; id. Bo111zko Iarb4 k. eg:y11tt. (i tMall .. 4. allenne 
jelzett elt4r4aek.) 
Bart6k BUán' 1ózsa Gizella 52 á. r. (l-3., 5-6. Tsz.h Ir
zsi láJl1a 13 4.; Szabó largit 8 4. r. (l., 3., 5. TsZ.);Bá
bás Ishánn' !6th Znsl&IlD& 5l 4. r. (l-2., 4-6. TBz.hHaj
du Lajos 75 4. r.1 BarDák 1ánosn4 ~9 4. k.; fia 1ánoa 28 ,. 
(l~.Tss.); Sztupák Iar4n4 leater Borbála á. k.; Havran
ko And~an4 72 4.k. (l-2. TSZ.),ÖZT. Fedelea 1ózsefn' Simko 
Ilon 54 4. k.1 's aeD1e, 26 4.; F. 1ózsetn' Karatta Er
zs4bet, lndo GlörD 6(. 4. k.1 Csenenlák Gru!áná ~ á. k.; 
Szabd Lajos 48 4. r.J Szabó J'nos (ifj) 39 4. k.; fele8áge 
laJ&DCaik ADna 35 "J l~ Irzsi 16 4. ás feráz 12 4., a 
ralu minden lakosa, greraebk la, ismerl4k. 

Akkor szokták dalolni, aikor kijönnek a hitrdl a templomb61. 



- 50 -

b t O 8 (1) 5 
Poco ru a '"' 21/a. 

~4: L: r rJ cr r I 
lehár Lászl610Tat lopott 

! Fekete- haloR alatt. 

Er± tit rlr eff 
Nagyot pattant az ostora, 

Meghallotta Gönc városa. .... 

B. (dallama ugyanaz) 
l. MesanyáR sok sz'P sZaTa, 

Kire nem halgatta. soha. 
Halgatn6k már, de már k6s6, 
Esik e16ttem az es6. 

2. El kell Renni, ha esik is, 
Noha nehezen esik is. 
Nehezen esik a járás, 
!6led, babáR, az elválás. 

3. Isten veled, Lucskai Tölgy! 
Enmiattaa lehetsz már zöla. 
Akár ki is virágozhatsz, 
Kig 6n t6ged letaposlak. 

Kiskovácsvágása (Kovácsi), Gömör m. 1940. 

fnekelte: Dányi J6zsefn6 68 é.; Szabó Andrásn6 Lukács Borbála 67. é. 
(Barkai szuletéstt). 

Dá~in6 erre is, más dallamra is kezdte az alábbi szöveget.Znamecnéval 
egyUtt végül is egy más dallamra énekelt6k el (I.FUgg.ll.)ahol Dányin6 
csak aszöveget segitette összeszedni. ott van további szövege. 
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Menyasszonybucsuztató, s Rint ilyen egy szUkebb gö-or-abaaji 
terület elterjedt dallama. (Bodvaszilasról 68 SZOgligetr6l k6ziratOl 
változatok.) Teljesen egyOntetUen kialakult dallaa. M6gi8, 2. 61 4. 
sorának ismét16dése nem látszik eredetinek. (Lásd a 20-25. és 30. da
lokkal kapcsolatban mondottakat.) Mintha valamelyik sora kimaradt,~ 
felcserél6dött volna, s ezáltal szigete16dOtt volna el annyira, hogy 
teljesen társtalaunI áll a tObbi népdaltipus közott. Ha p6ldául a Tál
tozatokban jelentkez66. f9ku els6 zárlat tal vesszük, második sorának 
utols6 k6t hangja pedig fennmarad a ~n,közel kerül Pt l80-hoz (Izer
nyolcszázDegyvenhatba el kell menni háboruba), egy szint6n magában ál-
16 csikaegyei dalhoz. Még igy is fennáll bizonyos 8orrendcsere, mert a 
csiki dal 3-4. sora hanyatlik le az alaphangra, .aig az ájinak a 2. 61 
4. De mindkett6 elhelyezked6le, mozgása a skálarendszerben azono B, 
mindkett6 ~v6gU, .4!!r-jellegU dallaa. 

Hangfelvátelei: 10' 4*SJ9/a, 1 73/B/a. 
Közölve: lj 2. sz., Pt 181 • 

/ 
Rubato 8 (1) , 

. @~ tLv r'ld 
~ 22 • 

I J) r $ II 

Esik eB6, jaj de Bzépen csep.re«. 

Ráborul a csaplárosnl Tállára. 
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r ~ . 
2. Csaplárosné, hal pecsenyét hozzon kend, 

J>~ · J · t 
i melléje ~citronyos bort töltsön kend, 

,j J J J 
Szolgáloját trázstrjr.~íja kend, 

Ha csend6r jön, hiradásul legyin kend! 
adja 

l- J. 
3. A szolgá16 beugrott nagy ijedten: 

Itt jön kilenc ~sandár-kiTon fegyTerrel. 
Geszter J6ska se Tette jazt réfára, 
Báugrott a bodor bársony lOTára. 

~. Beugratott a duba i erd6b •• 

LOTa lába megbotlott egy gyUkérbe. 

LOTa lába megbotlott egy gyökérbe. 
/'J. 

ott fogta jel kilenc zsandár fektábe. 

J' ~. 
5. Geszter Jóska halálig azt kiált j a : 

J J J 
Van még néki Nyirbátorba két lánya. 

~ J J J J 
El is mentek a két lányér hintóval , 

El is hozták szép fekete hat lÓTal. 

tnekelte: Hajdu Lajos 75 é. r. 

'l'el jesen társtalan dall8/l. Lehet, hogy oktáT-törésekMl állan
d6sultak iallamTonalának egyes helyei (pl. 2. sorának l-2. uteme, 3. 
sorának l . üteme. 

Har~lemezen: F. 72/8 
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Parlando 8 (1) 3 
23. 

~~ jt 

rrrrrrrr (rEl 
Mikor még én nyócesztend6s nem Toltam, 

iz apá.t61 lOTat lopni tanultaa.+ 

ip f nj i V7fiEi& ? II 
tn lopt am el a vármegye hat 10Tát; 

~ ~. I A. 
@p r L rar tc ti I ~ J. J II cr J. ~ I J'J J t I 

Engem keres éjel-nappal horkoláp.(komiszárus, meg bandurok) 

+ ~ helysz ini lejegyzésben lopni tanul~ áll, nyilTányalóan elírás le
Jegyzés közben. 

tnekelte: HaTranko indrásné indo lata 72 é. k. 

~: bizonytalanul énekelt részek 

Bizonytalan körTonalu dal. 2. sorát romlásnak érezzük, aintha 
a nem jól tudott helyen előre hatott volna a 4. sor. Azonban több ilyen 
- azonos 2.és ~.soru - dal Tan e környéken: pl. 21., 22., 24-25.; 
általában ilyenek az l. f6zárlatu dalok. Ezek közt Tannak igen határo
zottan kialakult, mindenki által igy tudott darabok is (21.). Ennek 
ellenére romlásnak tekinthetjük, amelyből időnként általánosan elfoga
dott formák is alakulnak. Ugy látszik, eZen a terttleten a Táltoztatás
nak - vagy romlásnak? - ilyen tendenciája él: a 2. sort elhagyni, (el
felejteni), fél dallamot al kotni a dalok l. és 4. eorából,s egy bizon~ 
talanul Tariált elejti ismé t l éssel (néha az ered.ti 3. sorral), egészi
teni ki ujra 4 sorossá. (Lásd kUlönösen 24.-et, és jegyzetét.) 
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Rubato,parlando 8 (1) 1 

rjeFrFIOr 
("-

r- r 
2A. 

Kiszáradt a tobul mind a sár .ind a víz. 
r.-

U I Ji J xl 
KibUI itat szegény gulyás eleget? 

u Ff rr1r rr p- J·I 

sokat 

E dalIa. alaptipusa ereszked6-kYartváltd, 5 (4) 2 zárlat okkal. 
Ez a forma igen er6sen van képviselve az Alföld~n,kUlönösen a Horta
bág;;- melléklin és Szabolcs-Szatmár megyében. Ezeru:h111 el6kerf1lt Csong
rád és Békés megyében, Nagyk6rösön,valamint Nyitra,Hont,Heves, Z •• plén 
é. Beret; megyében, a Sárközben, ErdélybQn és MoldTában. 1. Zobor
vidéken giusto alakja általános, Békésben és Beregben parlando és 
giusto forma együtt keru It e16; Szabolcs-Szatmárban kimondottan tánc
n6ta. 

Er6sen variá16d6 kadenciákkal is elterjedt (a fenti területe
ken kivUl ilyenek Baranya, Gömör, lis igen elváltozva Zala megyében is 
e16kerUltek). Példánk romlottnak látszik,mégis sokfelé találjuk hason-
16an, az l. fokra lefut6 második sorral. Karcsa (BOdrogköz), Gulács, 
Gát (Bereg), Ricse (Zemplén), Tiszaigar (Szolnok), Hajduhadház, Bor
sodszentistván le16helyekkel. Ezek azonban mind -esetlegeSR formák, t. 
k. féldallamok, némi variáci6val az ismétléskor, mint az áji is. Ugy 
látszik, az északi részeken ilyen felére csonkult formában is sokfel' 
elterjedt, illetve vált bizonytalanná az alaptipus kadencia-képlete. 

i f6tipusr61 lásd: Vargyas: Ugor réteg a magyar nép zenében 
' ~dály-emlékkönyv 1953, 3~., 68-76. sz. 
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Rubato 7 (1) 5 

Fl U r r f F 
25. 

Budapestr61 Rrvencsnek visz a vas&t, 

Ara visznek el sok szomorn fi~t. 

"" "" J ~J G r I r ter fi re I 
Isten veled,éde~áa,elmegyek, 

r- t tr I ttiJl ~ J J x I 
Vagy meghalok vagy a bab~ leszek! 

tnekelte: Szabd János 51 li. k. 

Társtalan dallam. Lásd a 23. dal jegyzetében mondottakat. 

Giusto 7 (1) 4 26. 

Amerika szép helyen van, 

$ p F r s n r' p JJ J. II 
Ker a világ k~zepin van. 

Ott van az én babám laktanyája, 

,~ Ffll V r I J J xii 
tn is elmegyek utána (kimegyek hozzája). 
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2. lI.egírtlJl a Ws lenlet 
! ragyo«ós csillag mellett. 
Hod ne legyek ijen-ojan árva, 
ln is kimegyek hozzáJa. 

tnekelte: Ssab6 Lajol ~ 4. r. 

"ltozatai a mienkhez hasonló harmadik sorT'ggel (4.fok.) a 
lI1elrler1llet keleti !elán: sok Bukovinában, továbbá C sik, Szilágy, 
Su.~, Bihar a. h a Búa,« tert11eUn, nluint egyeUen BaraD1a .e-

griWIl. 
bS-al a harmadik sordgen: KOlllároa, Tas, Zala, Somogy, Bar&D1a 

a., la .... Bihar a •• a lI.ez6s4g 4s Bukovina a le16helyei.Tehát a palóc
ÁC b a k!SÁps6 .uföld nem ismeri. Ugy látszik, hogy egy dallutörzs 
kIlGa1tes6 elágazaisai ktllOnböz6 területen terjedtek el. Ha ugyanis kö
zeli roko~t. a kÖTetkez627. dalt és annak további rokonságát vesszUk 
tekintetbe. aktor kialakulnak az Urea foltok helyén a megfelel6 dallaa-

elágazálok is. 

Giusto 7 (l) b3 27. 

ijr ~ r r Fl I G r I k nl ~ 
Ha ja betyárt agyon ütik, 

" bEr tr I vfl ~i2G 
Sárga f~ldbe eltemetik. 

',p r r ~ r I r J j r I ] 
!ltemetik sárga földbe, 

~~P C r r F ) J,I J J KI ] 
Sej az áji telllet6be. 

Énekelte: Szab6 Lajoa 48 4. r. 

Rit.usban 4a dallamfordulatokban is pontos megfele16i a követ
kez6 területekr61 ismeretesek: Tolna. Somogy, PozsoD1, Nyitra, Hont, 
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N6grád a., fura (Pest m.), Irdély és Bukovina. 
l-2. sora alapri tlluban: Sárköz, Somogy, Zala III., Egerbocs 

(Eeves III.), Diósad (Szilágy a.), 4s Erdély (Mez6ség Gyervr6 Talaaint 
Se ·"'"Sz • • ~, pruu.i 4kely gy1ljtése). Ugyanez a tipus harmadik .orngen Ilur 
terccel (3) a köz'ps6 Alföld jellegzetes dallaaa és igen sok r4gi grI} 
te.ényb6l is ismeretes. (Lásd pl. Kiskunhalas 20. sz-ot és a hozzáta
zött jegyzetet.) 

! felsorolt tipusváltozatok a 26. ss-al egrltt teruletileg i. 
elktllöual6 elágazása! ugyanannak a dallaatörzsuek. 

Parlando, rubato 7 (1) '3 28. 

rrCr rrultrcl 
A lI.~lincbe+ van nékea a lakásoa, 

j r rr r~ ;J 
Á temploaot csak(~tet6r61 l'toa. 

~P r ,frlrrFJ.1ur xl 
Sárgarig6 a i:.4ntoroa, a papoa. 

ff J. J I JJ, J ,ql 
A vigasztal, ha T&D valaai bajom. 

+ Kigline: a falu felett DJUl6 erd6. hegy s" egr rész. 

tuekelUk: Ando G71l1a 22 é. k.1 Big6 lózsef 60 ,. kortlli oigánJ is tud· 
ta. ' 

Ando egr GnU.tól tanalta. 

Közvetlen megrelel6j~r61 nincs tudoaásunk. 2.sora a 2l. é. 30. 
dal 2. sorával azonos. 
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Giusto 6 (1) 2 
29. 

A. ~ b 1. r r r r I r r ri " A r· r j r I r r r II 

Hej kis katlan, kis katlan, 

Kosd fel kialány az edé~t, 

4. I 4. ~ r r r r I lj· J ;11 r r ~ . I r J J ,n 
Ugy öleld .ag a legényt. 

hekelUk: bj Hajdu UDOmé larkas Ilon 45 é. r. 
cj 'ál Istvánn' Lae6 Juci 38 é. r. 

6 (1) 2 29/a. 

r r 'F tr I r I- r II c. rrpr~Flrrprl 
~ lej kis kincsem, kis kincsem, , 

tdes kis feleségem, 

F F C r IR r r J d I r r r r I b~ r' r I 
Téged ölelni nem kár, 

U(g a nap az égen jár. 
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2. Hej jároaszög, járomszög, 
Nincsen a cSlzsmámba sz~g, 
Ha nincs benne,veretek, 
Barna legényt szeretek. 

~nekelték: aj Bart6k Bélán' J6zsa Gizella 52 ,. r., Bábás Istvánné 16-
zsa Julianna 62 ,. r.J Szab6 János (ifj.) 39 é. k.,fel •• , 
Kajancsik Anna 35 é.J lá~ai Irz.i 16 ,. és !erél 12 é.JiD
do Györgyné Ráka! Zsuzsa 58 é. k.J Szab6 Lajos 48 ,. r. 

Bart6kné: "Posltogattunk, daloltak; aikor aár aludtak ezt k.zdt ••• • 
Szab6 János: "Jlaai1cától hallottuk." BáU.ú: "Lagziba .... 16." !D1ja is 
az öregekt6l tanulta. 

Ismeretlen dallaa.Jlég hasonl6 kadenciáju dal sincs aásutt f.l
jegyezTe. 

.l. Giusto .1.108 5 (1) 7 

~Il r r r F I fi r; r r I 
Bz a legény ugy éli világát, 

& (tiC U F I ua r u II 

r r r I r r r til 
Odadja zsid6nak, 

.As •••••••••• y&l6D&k. 

2. Bz a kislány ~gy 'li világát, 

lég az anyja aIUszik, killUlatja magát 
shét61 iJJfEHig 
jfélután három Aráig. 

3. Túl 8 Tiszán, Le~elorsz~ szélén 
Rózsa virít! Csuh8Jja, 8 barázda szélén, 
Egy két szá , három szál; 
Kurva vagy te r6zsáa, megcsaltál. 
Csalfa 

30j.1. 

tnekelték: Hajdu Lajo. 75 é. r.; özv. Bábá. Istvánné 16zsa Julianna 
62 é. r. 
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30IB. 

ls a kisl~ VC &li Tiligát 
Kariskának larde j6l nn dolga, J 'T'~ 

r r r r t r~, r r rj j J I orr II 
Kig alaik as anyja, dU a pogácsát, 

'?~ 

,/ G r pq r r (,( ~ F' r , r r r : I 
Olajba, ne. Tajba, 

ElolTad a szeret6je szájába. 

2. Vett az anyám hacacÚ'h ruhát. 
Az aljára csipk4t, derekára pltyk4t, 
Csipk4set, pityk4set, 
! libára sárga oip6t fdz6set. 

~nekelt4k: Hajdu BOssi 16 4. r., Szabó Irzsi 16 4. kt' Szab6 'er4s 121 
4. k.; ifj. Bácz Fereno 28 4. r. 4s felea4ge Szab6 Irssi 19 
6. r.~ CserTeD7i luli 16 6. g.k.; C8erTe~i 16zsefD6 40 4. 
g.k.; Bolyazko lann' 'BÚS Piros 31 6. r.; Pál IstTl!DJlá L. 
06 luci 38 6. r. 

Igen kOzkedTelt dal a Dunántul 4s pa16cobál. (Vas, Sopron, 
Veszpr4111, Zala, Somogy, Komároa .. ben és a SárkOzben, n18lllint Bars, 
Nógrád, Borsod 48 !bauj lI-ben.) Hó~z6Tásárhe4i 4s bttkoTinai Tálto
zatai arra intenek, hogy a tObbi területen is i .. erhetik, csak nincs 
e14g feljegyz4sUnk. R4gi n6tagyUjte1ll4nyekben (Limbay, Szunyoghné,) is 
lIegtalálhat6. 

Váltakoz6 Bzótagszáau heterolletriku8 sorai (amit itteni elt4-
rhe! is mutatnak) talán a kanásdánc Upusb61 származnak, aint It! a. 
Ters ritmusa" 75-6. lapján felTetett ••• U.o. közölte. az áji Táltozat 
szöTeg4t 4s ritausk4plet4t is. 
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Parlando 5 (l) l 
~~. l!:. (:to 

!.~~ ~r tgr~;~Cf~tJ~~, t=~J ~r~l~ 
Ilegunta lIIÚ' est a falut szolgGni, 

31/!. 

; 
KegaRta lIIÚ' a 'triton feljárni. 

lI:gtJ tiLt1rrJII 
Inkább leszek zöld erd6ben nagy \etyár, 
LeTesze. a kezemet a nyájaarul, 

r r FJ b F' bir I i' j J ít :1 
Mégse. leszek a falunak kutyája. 
Edd Ileg bír6 panaszos kenyeredet! 

B. Parlando 
~. e:. r r r r Cl Fl , L l j I 

Ha kihaj to. a nyájamat a gyepre, 

@f f;t d [F r f I J Ji J xl 

3ljB. 



Bizonytalan kÖrTonalu dal. jz öreg ei~ sok aindent huzott 
rá. Ugyanez t.k. a 2l. dal is,eltár6 kezd6sorrali 2-4. sora szinte te~ 
jesen azonos. A 28.dal 2.sora is idetartozik: az tUnik fel itt az j-B 
Táltozat 2. és 4. sorában ás a 2l. dallamban. Ebben a formában ll.áshol 
nem él. 

Hangfelvétel: Mr 4317/b 

Giusto 

b' ~I tr 
.. (1) 2 

r 
32. • 

Ifrrrll ~ 
Száz szdnak, száz szónak egy a vége, 

~! EJ r4J Ittf=;t=-i11= ~ 
Fekete tehénnek fehér teje. 

if [3 r fl JPJ JP- J I = 
j galambom köt6je eleje 

,. ti r pl@1Uf: i 
Kerek mind a georg18 levele. 

~nekelte: HaTranko Jndrásná indo Iata 72 á. k. 

jprózott ritmusai ellenére is kivehet6, hogy 4+4 alapritmu
su dudanótáink rokona. (Lásd pl. pt 257. Ilyen dalok Zemplén, Szatmár, 
Bihar, valamint Nógrád, Hont és Nyitra m-b61 vannak feljegyezve.) Egy 
hason16 ritmusaprózásu, de dur változat P arád ró l (Heves m.) ismert. 
Régi táncn6ták "modernizálása"; els6 látásra ujszerU, mUzenei tipusnak 
látszik, amit fokoz szövegének slágerszerU hatása is. 
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. pP UiJ f r -- rt.) Jl=ItuTFfIPf 
Aki minket összeadott; 

iTI) f r--!- -J--r-- i-r:-~~-=--- o:: -:---=-=-:--:-- f.-·· ---_. - ----_. -- - . _.- -
Soha se szerettük egymást) 

2. Hej Kovácsné. haj ja-4 kend~ 
A kapuját nyissa ki kendl 
Ker itt hozzák a kend men,4t, 
A Parkasné nevelését. 

3. Hej Iovácsné,hajja-4 kend~ 
A ka~ját zárja be kend! 
Ker elviszik a kend lánYát~ 
Ki söpri ki az udvarát,{hiJ~jdj~}. 

B.j Havrankoné 

l. tdesanyám sok szép szava, 
Kire nem hajlottaa soha, 
Hai-lanék már, de már kás6: 
Es k el6ttöm az es6. 

2. Addig élem világomatI, 
Kíg szél fúja pantli~t. 
K~lient fúja feJköt6met, 
Buval élem esztend6met. 

3. tdesanyám is volt nékem_ 
teservesen tartott engem' 
Eccaka font, nappal mosott, 
Jaj de keservesen tartott. 

4. Mindennek azt- kommendál om: 
Szerelemnél jobb az áloa. 
Ker az álom tiszta i-ÓSág> 

ny~oda oa 
Gyomor-gy6gyít6 orvoság. 
A szerelem szívfájdalom. 

5. Jaj de sokat, jaj de rágen, 
Jártam a somodl ~éte~, 
Kit haszonyérL ~lt hIába, 
Kit a szívem IáJdalmára. 

<). Estve kés6nne jár hozzám, 
Tilalomba tart az anyám. 
Tudod te azt eszemadta: 
Nem szabad a tilalaasba. 
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7. Addi; ~lek. még egy fecske 
.Még egy sz~p barna mEfnyecske. 

t!lekelUk: Pál 'I)stvánn~ Lacó Juci 38 ~. r.; Hajdu Lajos 75 é. r.; (2. 
vsz. I Havranko Andrásné 72 é., k. 

Ritmusával a dudan6ták e é " 
vonala is beleillik ebbe a tiPu~a~ P;:z:::~:~J ába tartozik~ , Dallam
Ietsa negyedekben Koldvában ittem' 't b l dallamrokonal: egyen-

, rl IItlB an Hárskutr61 (G " ö szomszédságban), azonos SZöve el . , 0 111 r m., a 
son16 dallam dur változatban C

gg
.-., lS'bcsak 3. sorának 5. a zárlata.Ha_ 

Sl~ 111.- en. 

EHBSZKED6 DALLAMOK 
l-2. soruk egy magasságban 

Giusto 5 (5) 5 B/ Hajdu Jánosné: 3~. 

~~-J~E.f - l r r -J~ I ~~:-~~:'=:-::~~:~~~-:--:_='~~---:--=-~~-~~-== 
Kútágas, gémest61 

..;-: PH) - . P~ t -- ~ -f f-- - ~ .. --------=-~.:..:..: --rt II f--- , f- 'il-- -=_-==-=-- _, ________ _ 
-~ -=. ,." - - _._- -- - '----~--

Leszakadt vedrestttl. 

~~c:, ltmttrfl 

~ igr1J~~ ~~W--cr71f--~ l~ 
lea ado. a r6zsáa a világ'rt. 

B/. Sz~pas.zoDf b6ribUl 
'adt.c.ke sz6ribll 
Jincsen ollan csizmadia, aki ab\61 csizmát varna 
~le8 bicska nélkUl. 

tnekeltfk: Szab6 Lajos ~ ~. r.J Hajdu Bözsi 16 é. r.; ADdo Juli 2O.é. 
k.J ~bá8 Istvánnl! J6zsa Julianna 62 é. r.J Hajdu Jánosné 
Farkas Ilon ~ ,. r. (a-b. vált); Barnák János 28 é., Anna 
18 é. k.; CaervenIi Juli 16 é. g.k.; BolI8zko Imréné Tamás 
Piros 31 é. r. 

, bálon Ando KárolI 27 é. k., aparasztbanda primása játszotta.' kis 
fon6 lányai nem ismerték. (14 é. lányok.) 

Egy csongrádmegyei feljegyzést61 eltekintve csak az északi sá
Ton ismeretes Bars megyét61 Zemplénig. Több régi káziratban ás n6ta
gyüjteményben is felbukkan. 
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Giusto 5 (5) 5 35. 

@,~ f r f r ft! r I tJltrf[-=-: __ ---~;;~~-~ __ -=-~ 
Feles~gem jóságát r~gen kitanultu, 

ld DB€! butykos páj blltit az ágyba talál tam • 

.f- ~ ~ -f r r r r tttJ IH-r I =-151-r;-rrlt~ 
Uccu ádes feleségem, de jó gazdasszoD1 vagy, 

(Akit eg~sz ~letedbe gyUjtál)+ .ind el pocs~koltadl 
Jait Ossza keresgett!l ' 

+SZÓTal 

Énekelták: Sztupák Iar~n6 Kester Borbála 60 ~. körüli k.; Havranko An~ 
ráan6 indo Kata 72 6. k. (l. var.) 

Alaptipusa kvintváltó,7 (5) b3 zárlatokkal,a kanásznóta szöve
~vel: Somogy, Zala, '1'olna ~8 Baranya m., tehát a D61dunántul terüleUn 
(egyetlen csikrákosi adatot nem 8zámitva). N~aileg hasonló p~ldánkhoz 
az a szint~D kvinháltó forma, ahol 9 (5) 5 fokokon zárulnak a soro k 
(Zala, So.ogy, Tolna, Hont ~8 Bereg m.), illetve 5 (5) l-en (Zala,Tol
na, Baranya mellett Hódmez6vásárhely, Szabolcs m., Kalotaszeg 6s Buko
vina). Az áj i formához hasonló egy baranyai példán ki vilI az é szaki 
D1elvhatár ment~D kerU 1 e16: Neszm~ly (Komárom), Zs6re (Nyitra),Ipoly-
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kelenye, parád, Borsod m., Fomos (Bereg). Ilyen kadenciával távolabbi 
formák is kialakult~k a dallamtörzsb61, f6leg az "6 ~n szegán:r kisma
dát- kezdetu szöveggel, valamint l3-as kanásztánc ritmusban (pl. Igal, 
Somogy m.). 

Giusto ~ .. 126 5 (5) 1 36. 

~=fFtt=JÍ1=1tm L II -
Kikor megyek a vizitációra, 

~'il r Pv*=--1J~~J r 'til 
Ingem, gatyám lerakom egy csomóba, 

~&) cr r %TI rr r nr r F I r r J ';91 
Kalapomat levágom az asztalra, asztalra, • _ . . -=r=t 
Könnyes sze_el tekintek az urakra. 

2. Kikor Cea a f6orvo. ~izitáltt' 
Edi.an az .. biton slrdo 1 ~ 
Eredj aza t édes.,nyáa, 7:n~'dlJ m~~t~i/ 
lz is j6 lesz katoDána~, a&J meg s. 

tnekelte: Hajdu Lajos 75 é. r. 

"Ezt is, !l6g kis inas TOltu, aikor hallottu." 

Variánsa nem ismeretes. 
Közölve rt 2U. 
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( 7 
( 

( 

Giusto ~al40 l (l) b3 37. 

, H' ~r4-E J/I 
0..) Megöltek e~ legbt 

@d cr r fi]:=tY1 
Hatvan forintjá6rt,+ 

Bevetett6k a 'lszába 

-1. ~ 1(1. 1&-tztzr =Fr"iii#-e~~Bm 
Szürke pejlová6rt. 

J> l . j ~ , 
2. Tisza be nem vette, 

J> ,J. 
Partjára kitette . J> J, 
Arra jött egy r6vész legény, 

~ J, 
Mindjárt jelentette. 

Jo J. . 
3. Arra jött az anYJa, 

~ . J> J>.I. • 
Költi, de nem hallJa, 

J n .. J . . 
Gesztenye színd göndör haJa 

J. r i .I . 
Vállára van fagyva . 

4. Arra jött az apja, 

Sz6lítja, Dem hallja. 

Sárga sarkantyús csizmája 
.' JI i •. Láb ára van fagyva. 

5. Arra jön babája, 
J. l' 

Költi azt már hallja. 

Kelj föl csárdás kisangyalom, 

Borulj a vállamra! 

I~· i J. 
6. Borulj a vállamra, 

Maj elviszlek haza. 
JI J. J> J. 

Három napig feküdj az 6n++ 
•. j J' J. 

Paplanos ágyaaba! 

)o J. 
7. Kiterftel-e hát 

j J.:' J. ? 
Valami vászonyra. 'I 

J ~ .' o' Kiterítlek kedves babám 
.I. t 

Kétsoros vászonra. 

• ' ,:. J' •. 
8. Csináltatol-e hát 

J'J . I ~ , 
Valui kopors,Jt? 

; J, 
Csináltatok/kedves babt., 

Kárvtftyk6 kopors6t. 

J' J. i J. 
9. Iivereted-e hát 

J'.. t •. 
Valami szögekkel? 

i J. i J. 
Kiveretem,kedves babám, 

ri' •• i ~. 
Arannyal, ezüsttel. 

+ Bzer Ioroná6r 
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i J • 
10. KeiílL zatod-e hát 

.", .. 
A hármas harangot? 

J oi. 
ltegb1zatoa, kedves babám, 

jJ. 
Búdán mint a hatJt. 

J' •. 
ll. Iik{s6rsz-e tehát 

t J ... J. 
A temet6-sáncig? 

J' J. i j. 
Klkis6rlek,kedves babáa, 
J>~ 

Örökös hazáig. 

++ Fogy "csatán" (=fon6banda) belfil így is: feküdni fogsz 
Igy n6tás kÖDJ''1ben (Kulcsár Juli): Harlll&dnapig, negyed napig 

Feküdj a házamba. 

B/ l. Iocsmárosn6 hajja, 2. Hunout a vármegye, 
Száz icce bort adna! Wem iszik be16Ie. 
Uegitatnám a vármegyét. Sdra erd6, fekete föld, 
Hogy ne lennék rabJa. (l b) Rejtsetek el benne' 

tnekelt6k: "[özépcsata- (16 é. láDJ'ok ton6ja); Bart6k Erzsi 13 ~.r.(l. 
Tar.-al); Pál Istvánn6 La06 Juoi 38 ~. r. (ritmusvar.-al).! 
Bábás Margit 22 6.r. ; Hajdu Bözsi 16 ~. r.; Barnák Anna 18 
6. 6s János 28 6. k.; Cservenyi Juli 16 6. g.k.;!ndo György 
64 ~ . k.:(b. var.); Kester J6zsef 16 4. k. (lb var.); Iul
csár Juli 18 é. r. (l-6. vsz-t.); (indo Juli 20 ~.k. nem 
tudtaJ) 

Bart6k B6lá~ J6zsa Gizella 52 é. r.: "De szép n6ta ez igen'-
Dallamunk a pa16c vidéken és az Alföld 6szak-keleti részein 

van elterjedve. (Heves, Borsod, Gömör - ott sok - Abauj és Zemplén m., 
továbbá igen erósen Szaboles-Szatmár megyében. Szolnok és Fejér •• -ból 
is van l-l magában ál16 feljegyzés. Dalunk a szanolcs-szataáriakhoz 
hason16an a Uegölt l~ény szövegéhez kapcso16dik, aig a pa16cok több
nyire az KElmegyek, elmegyek, el is van vágyáso" kezdeti szöveggel 
vannak feljegyezve. 

Hangfelvétel: KF 4314a. 
Közölve: RöpUlj páva, 513 (116.sz.) 
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Giusto l (1) 2 

38. 

--'--
'eleségem ojjan tiszta, 

ktt~~~~~- ~ 
I~ocer mosdik egy hónapba, 

JL=c--Ritill-fJ?Am "-J l 
Hej dinom-dánom, .!g &lek is bánom, 

Rogr .egházasodt .. ! 

2 ! 8zem'be ojan csipa, 3. Kenyeret is jól tud SÜtni, 
• 1[int akar egy tajUk pipa, Ot~zö'i"-hatszor befdt neki, 

Hej dinom stb. Hej dInom, stb. 

4. A pájinkát nem szereti, 
Ot-hat liter keves nekl. 
Hej dinomt dánoa, mig 'lek is bánom, 
Hogy aeghazasodtam. 

tnekelte: Hajdu JánOSD' 'arkas Ilon 45 6. r. 

Dur változatai vannak Somogy és Bács-Bordorg meeréb6l. 
gI1k is azonos. 

Szöve-

KYlLIBD6 - ERESZIED6 VON!LU DALLAMOK 

Tempo giusto l (7) l A. 39/! 

@,b V r J J I F r J J I 
De szépen szól, de búsan szól 

,b V r- r F I r F r & I 
! szegedi nagy harang. 

~l r r r r I r r r J I 
Húza aztat este, reggel 

JI J. I ~ r I ~ J. J xii 
Harminchárom vadgalamb. 

2. ! har~k ~ san szólnak, 

fr
SOk templomban vannak; 

n meg csu l1gy betyár módra 
lelem a babáiát. 

~nekelte: Pál Istvánn& Lacó Juci 38 &. r. (barkai szUletésd.) 

Eredetije elveszett a rádió számára történt lemásolásakor. Kásolatb61 
közölve (ahol az esetleges rit~uselt'rések, további 'nekesek ~a m.tra
nom nem volt feltUntetve). 



~ 
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Giusto ; -kb. 96 B. 

r J F Jr I F j p J. I 
Iia kertesbe egy rózsafa, 

~ ~ ---. ~. r r ~ r I r r F ~ I Pl~ I cr Fil 
Három biab6 Tan rajta. 

izt besz~li a szeret6a, 
(k a faluba) 

39/B 

bf r j r I ~ J. J;r( J J r r I r J. J KII 
Hogy 6 azt leszakijja. ' 

i' J. ;~. 
2. Ne szaki~~d le kisangyalom, 

J' J. Q..11 i ~. 
KiTirit nem soká~ra 

Jo~ . t •. 
Kajd ha a hajnali csillag 

~ ~. J' 4' 
!Undökleni fog rája. 

tnekelték: Bart6k B~la 60 é. r.; Kester András 48 é. k. (l . Tar.);HaT
ranko indrásn' indo Iata 72 ~. k. (2. Tar.). 

Szokásos n6ta TOlt ez. (Velem-belieknek tudni kell) :' 

Elterjedt alföldi dallam, mely sz6rványos egyéb lel6helyekt6l 
(Vas m., Uurakeresztur, Kolozs m.) eltekintve csak ott és az ilföldre 
nyi16 északi peremvidéken ismeretes. (Bács-Bodrog, H6dmez6vásárhely, 
Nagyszalonta, Kiskunhalas és Pest megye más részei, Mohács, SEabolcs
Szatmár, ibauj, Borsod, N6grád, Pilismar6t (Esztergom •• ), Zoborvidék 
(Nyi tra . 

Fe ltUn6 egyöntetüséggel mindenUtt nagyjáb6l. i. formánk van el
terjedve. B. forma alkalmi variáci6. 
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par, ..... (.) . >-kb. 160 

if rj II r r I 
J6 estét, j6 estét 

40. 
(~-ek gyorsabbak) 

@e fr r EJ r r I 
Csáti biró asszonTl 

4.fp ~ ./o ~. 
r II r ~f I 

faUn alszik la úr 
_ r."\ 

F II' 

2. ilszik atr, a1.zik úr 

iz ut6szobába, 
,I J 

Be is "lf11takarTa 

Piros pap1&Diba. 

J> ~ . 
3. Ha alszik, kötse fel, 

KU1dje el abá1bal 
4 J ~ 

Kék sely •• ruháját 

8tse fel aagáral 

~. Iaraazain caizsaáját 
r.\ 

Vegye", a lábára, 
J ~ 

Iát pár ar&D1gydnlt 

Húzza az ujjáral 

(;"I 

J I 

5. ló esté~~6 estéti 
Bit .inek1Livattá1? 

JI' J J J ~ 
Gyere Ille ae11'a, 

" J J ~ .I" Kajd aeg.,ndo. aindjárl 

6. I .. jött ... én ,Ini 
JJfI~JJ 

Se. pedig pihenni, 

[edve. azeret~ .. e1 

Igy picit an1atni! 
tican 

7. Bún rá ciginy. hlÍzz rá 

IBt~t61 reggelig, 

Bogy a babú Bsh. 

[ett' repedjen .egl 



8. Eresss ki, bocsáss ki 

Egy kicsit pihenni, 

Karmazsin csizsaámból 

J. várt kiönteni. 

9. No szabad, nell láhet 

.Nem lehet kimenni, 

A. IIUzsilmsoknak 

Nem szabad pihennil 

n 
10. Átkozott~z apa 

I J -AZ az ádes&nya, 

Ii egyetlen jányát 

Bálba elbocsással 
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11. Iste elbocsássa, 

Reggelig nea látja, 

Reggel nyolc 6rakor 

HalTa Tiszik haza. 

12. Harangoznak d6re, 

'41 tizenkett6re. 

Csáti biró jányát 

Kost teszik a r6dbe. 

13. Száp sejem ruhába, 

Sz4p rehár rátyolba, 

Sz4p gyöngy keszoruja 

Válára hajoln. "" 

hekelte: Hattanko Andrásnl ~A.ndo Kata 72 á. k. 
A 44. dalból Tált ki: csak kadeneiái kUIO bö k . 

lamfordulatai mind azonosak. Viszont nagyon határ:zo:::n'ki:~~: ;al
ma, a ballada 13 Tersszakán egyöntetUen énekelte végi • or-

_ Közöl ve: pt 19 g 
.L Giusto 5 (5) 2 

~ r-LtJ cr j /I 

Elsejáre kapálatlan maradtál! 
l. szöv. var. 

far Kr , r I fF1i t t! 
Kegkapálja az a barna lány, 

Kinek sárga mider van a derekán. 

41. 
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2. Sz6nát eszik az ökrö., 

Ha j6lesik, az 6laaba bekötö •. 
I i.· j 
Ugy megyek a babáahoz 

TUdom elvár szombat este magához. 

1. SZÖVe nr. 

Sz6te legány, barna lánJ 

Oleletlen,cs6kolatlan maradtál. 

~nekeIUk: ön. Bábás Kihályn4 Iulcsár iSza 47 ' .• r.; (ön. !'amás Dá.
nielné 59 á. r. nem tudta), Hajdu Jáncsné Farkas Ilon 45 4. 
r. (1. Tar.-al) ás lánya, ~zsi 16 é.J Bábás Istvánn4 J6-
zsa Julianna 62 4. r.J Bolyszke Imréné !'&ús Piros 31 4. r. 
bizonytalanul, 1. SZÖT. Tar.-al.; Szab6 Lajos 48 4. r. 

Hont megyét61 Zemplénig ás Beregig az északi sáTon ál,Talaaint 
Szatmárban ás Erdélyben. 

Parlando 4 (5) 4 

t=;J:U r· I JfJ r·l 
42. 

Tisza szálin elaludtam, 

§ Efrfrrlr rxl 

Korán reggel reI6brette.: 

~ 1. ~ J J J J J J @ ~ ~ I J J xII 
-l " ~ 
fr .Er [fI 

Kilencz zsandár áll aellette •• 

2. Zsandár utak mit akarnak, 

Talán Tasalni akarnak? 
.I' ~ " 

Nem akarunk .ink Tasalni, 

3. Az 4n lonm nem elacl6, 
-i.Szilaj csikd. 

Nem is zsandár alá valól 
~ ~ . 

Kert ha arra zsandár Ulne, 

Lovat akarunk eserálni. Szegány huszár hOTá lenne? 
1'Szilaj csikót gyöttUnk Tenni. 1·Hát a betyár 

Énekel ták: Dancso Bertalanná 40 á. korali cigányasszony; Csenenyák 
Gyula 47 é. k.; (Cservenyákn6 43 á. csak töred6kesen tudta.) 
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A "Bujdosik az árva madárA szöveggel közismert dallam. Ez a 
dallamcsalád is nagy terUleten él, de elterjedése más, mint az eddigi 
daloké. Az Alföldr61 mindössze a "névad6" tiszacsegei (Hortobágy) és 
egy szatmár megyei változat ismeretes; egyébként a Dnnántul (Vas, Sop
ron, Zala, Somogy, Baranya, Fejér és Bács m. a Duna mellett, volta
képp adunántuli terUlet kisugárzásaként), a pal6coknál Turán, Bars, 
Heves, Borsod, Abauj m.-ben) és Erdélyben (Szolnoi-Doboka, Csik, Ud
varhely m. és Bukovina). A nyelvterület közepén tehát hiányzik, az Al
földet félkörben körUlvev6, hagyomány6rz6bb területeken azonban minde
nIltt megvan. 

Hangfelvétel: Kr 4,317d 

Parlando, rubato. 4, (5) 4, 43/A. 

r -CZErEtEr I r r (tJ:::g 
Fokos nyelem rézel van kiöntve. 

Mint a viIIam forog a kezembe 

! pusztShoz messze van á varas. 

fA •. ,.. b 
p: I r c j mM I ti J JI! 

Nem irt nekem kilenc komisziros. 

2. Esik ess6l ázik a heveder, 
gyenge láDa. szoríjja a kengye~: 
gyenge lábam vas k~ngyel szoríJJ&, 
Fij a szivem, babám szomoríjja. 

Ének~lte: Hajdu Lajos 75 é. r. 

"Má azt régen, legénykoromba, itthon (tanútam) ... 
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Parlando 4, (5) 4, 43/B. 
r.-

E r r 3 r r r r Jllr--'F II 
SzoBon nap sokat Wsan slltött rám, 

t t f . ~~ ~. I .1 _ -

- - ±: f lJ L Y' ~ f' r XII 
Nem sut több', b6thajtáso8 a szobám. 

'e :t. 
~rfFrtUlturll 

Vas az ajtóm, az ablakon sem lehet. 
t. r C;rJ tr u I 

1> I 2.. 

t J. J I I Cl' v J. J xl 
lij a szívem 'rted, babám, megreped. 

2. Nem láthatlak galambom a könyemt61: 

Mint a zf~r, úgy pereg a ~~ememb61 
~ - t Szobám földjét könnyeimmel ázta o~ 

2.. 
Jaj Istenem, hová lett a víg napom. 

3. Víg napomat nem annyira sajnálo., 

Csak egy igaz szeret6. volt, aszt bánom. 

Szerencsétlen lettem én e világba, 

Igy itéltek három évi fegyházra. 

4. Az anyám is szerencsétlen volt nekem 
3. t Szerencsétlen 6rában is szUI engem. 

Azér átkot nem mondhatok reája, 

Inkább könyet hullajtok sírhalmára. 

hekelte: Ando György 64 é. k. 

"Ennek is igen szép hangja van!" 

o 
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!'iz és tizenegy sz6tagu forllája egyaránt általános. A-formánk 
nsebb részekt61 eltekinhe az általános "Kismargitalt dallamot mutatja. 
l B-foraa középItt áll a .oll~[ismargita· és bizonyos aixolyd dalok 
kOzGtt, .elyek Szendre bár6, Csali Pista stb. szöveggel élnek az AI
fOldöB. (Lásd pl. kiskunhalasi gyUjteményem 42., 95-7.sz.-t.) 

Hangfebétel: l-KJ' 432(.ja, B-JIP 4315ja 
[OzOlTe: Áj 44-45. IZ. 

l. dall .. Bnbato 4 (5) l 

@ r r r r rf711 
a.j Verje meg az Isten 

1:."" 
U ry r r xII 
A aészáros bárdjátl 

'" ~ 

r F r F EJ 
Mér Tágta el~'a sok 

_zegény 
~. -?P-------,,=-----,'~ • .....,\ 
J~ T] II 

Ökör borj~ lábát. 

a. 2. Verje aeg, verje meg, 
Veretlen ne h~ja, 
Hogy az én Iste •• 
Solia aeg ne áldja! 

44jl. 

bj l. L6ra csik61, 16ra, 
nszaladt a .éne s 
Csak egyedal maradt , 
Magára a nyerges. 

3. Ha be talál menni 
{

Sok kárt fog ott tenni. 
Nagy kárt talál 

ba ja 

2. Blibe, elibe~ 
Sárga ló elénel 
Ker be talál menni 
A virágos kerbe. 

(eaves galambomnak 
Sokat kell fizetni. 

4. Jó ember a biró 
Szeretem a jány!t, 
Ker kiadja cs6kér 
Lovam kantárszárát. 

-79-

~nekelték: indo Ferenc 52 é. k. (a l.vsz.); hdc György 6(. é. k. (l 
dall .. b SZÖVe 1-4 vsz.); Havranko Andrásné Ando Kat. 72 é. 
k. 

Ando György: "!alán csak a mi családunk tudta. Még a nagyanyámt61 •••• " 

Rubato {:\ 44/B. 
ErG vrll 
Csepereg az ess6, 

Nem akar elállni. 

Ez a barna nsján 

, rr[f1r JII 
Vélem akar hálni. 

Bj 2. Addig barna kislány 
Nem hálhatol vélem 
Kig a{temploa f6djln 

Oltar e16tt 
Meg nem eskadsz vélem. 

3. L6ra csik6s 16ra, 
Elszaladt a mánesI 
Nem maradt a tanyán, 
EgyedUl a nyerges. 

C. Rubato ' 

4. H •• Ulhetek 16ra, 
Mer el vagyok zárva, 
Ott van a~ojtárom, 
Számoljon 6 róla. 

5. Számolj csikósbojár 

i sok lo~ott lórúll 
n is majd számorok 
százas bank6rul. 

~~ f r rj r F " 

44/C. , 

Haza legénJ, haza, 

Mert be van az hajtva. 



:gnekel ták: 

• 
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Bir6 udnrába 

~& t r:t1 f J" 
Sz6l a cseng6 raJta 

c/ 2. A lova a kárba, 
Maga a csárdába. 
Szigyen a legánynek 
Fiatal koriba! 

Farkas András 75 é. r. (B. dall .. l. vsz.); Hajdu Lajos 75. 
á. r. (B. dallam 2-5. vsz. + tudta l. vsz.-t is.); HaTranko 
Andrásná Ando Kata 72 á. k. (O dallaa l-2. vsz.). 

r r r It 
J 

85(5)TIl 

~ F'" 
Amott van egy nagy ház, 

t:t ~["I rreJ Frl ~ ~ ~ fO",,,Jill a "m, t 'ÖM'"" .. " a ...... 

L:> t:\ 

EsFr LtJII 
Abban van egy asztal, 

Zölddel leterítve • 

2. Abban van egy asztal, 
Zölddel leterítve, 
Rajta van egy pohár, 
Méreggel van tele. 

3. Akárkié legyen 
Az a tele pohár, 
Csak én ártem jönne 
Egy hirtelen halál. 
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4. Szállj el fecskemadár 
GömörBn keresztUl! 
Mondd meg az anyámnak, 
Hogy be vagyok zárva. 

5. Kondd meg, hogy itt v~ok, 
Kondd meg, hogy rab v~ok, 
A miskolCl fegyház 
Vaságyán hervadok. 

6. Térdig bevasalva, 
Könyökig a vérbe, 
Szemem be van esve 
A nagy sötétségbe. 

7. Deszka a nyoszolyám, 
Tégla a vánkosom, 
Kígy6k, békák szeme 
A gyertyavilágom. 

Kiskovácsvágása (Kovácsi), Gömör Tm. 1940. 

tnekelte: Kerekes j6zsef 20 é. (apja juhász volt). 

A zár6jelbe tett 3. sor néha elmarad. 

5- és 6-soros formája országszerte elterjedt.4-soros változata 
igen ritka, kUlönöseL ahol a jellegzetes, kvintben felel6 leugr6 kva~ 
motivum legalább egyik felében megvan; ilyen csak a Hortobágyr61 és K~ 
k6házár61 (Zemplén m.) kerUlt e16. 

Mint a jegyzetben közölt dal bizonyit ja, a környékben élt az 
5-soros forma. Elváltozott formáját mutatja a 40. dal. 

A f&iaHam hangfelvételei: p 73/B/e, MF 4316/a és 4307/a.; A 
jegyzetben közölté: MF 4329/a. 

A f&dallam közölve: pt 6. 
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Giu8to 4 (5) l 

'pb r UJ I r UJ 1/ 

Á/ Iibajtottaa a libámot 

, " r r I tr r fl 
sej haj apástra. 

Arra jött a bír6 fia, 

Keghajingálta. 

2. Ne hajingáld bir6 fia hamvas gunárom 
Hazamegyek, az apádnak elpanaszolom.' 

45. 

::: 

3. fdjon Isten, bír6 uram, sej haj j6 napot I 
dJon Isten, édes lányom, néked mi baJod: 

4. A.fia meghajingálta hamvas gunárom. 
Klt kér~z érte, édes lányom, néked megadom. 

5. A fejéér, a lábáér két köböl buzát 
A zuzáér, a májáér két arany almát: 

1. 
~r r!ELJlrf1JlrUJ~~ 

6. Hát még az a tarka-barka hamvas far.lea 

~ e' ~. 
~;=F kr I Cf tr I r rt II ~ 

Hát még az maga mennyit ér! 

Végy el engem bir6 fia 
Nem kell semmi bér' ) 

l. ? Mári ? szoknyája 2. . 
Rá, rá

ti 
recece, ................... . 

~~a:~ ;e~e~e. T~iá~'kdii';i~~t'iiiál, 
Az a te bajod. 

3. ~faluban kidobolták 
, rá recece •.....• 
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tnekelte: ifj. Rácz Perencnd 18 d. r. (4nekelte fonográfba).; Tudták a 
kis-közép ds nagyfon6 tagjai, 4s sok id6aebb asszoD;T. 

Eredeti feljegyzése elveszett (a Hádi6 sztmára törtdn6 aásolás alkal
mával). Kásolatb6l történt a p6tlása. Izen biányzott az ö88zea 4neke. 
teltUnteth., nlamint a B. szöng, aminek osak eml4k.zetMl sike1"11lt 
töredékeit leírni. 

Sajátos ritmusával j61 elkUlönU!6 dallamcsoport, mely egyfe-
161 a "Zug az erd6, zug a mez6" vagy "Á osikdsok,a gulyások kis lajbi
ba járnak" vagy "Lám megmondtam, Angyal Bandi" szönggel ismert fe1s6-
tiszai dallal tart rokonságat (lásd pl. pt 44., nálunk csonkult formá
ban 73. sz.), másfe161 a "Halálra tánooltatott lány" dallamával, (53. 
sz.). tszakkeleten közelebb áll a szatmár-szabolosi foraáboz _ ilyen a 
mienk is - s többször kaposo16dik bozzá a "Gunaras lá~ azöveg.,vala
mint az "Ángyal Bandi"; ritkábbu pm8itd. Á Dunántul kizár61ag páro
sit6. Elterjedésterulete: Bákés, Szabolcs, Abauj, Borsod, N6grád, Pest 
Hont, Bara, Veszpr4., Pej ér, BaraDf&, So.ogr, Zala, SoproD m. (Lásd 
KNT IV. 317-46.) A változatok gyUjtés. f61.g a párositó-azövegUekre 
terjedt ki. Kás szöveggel a nea ealitett területeken Cpl. Hevesben) is 
e16ke1"11lhet. 

HangfelTétel: IP 4312/a. 
Iözlés: RöpUlj páva, 511. (115.8z.) 

4-6. 

r~trfr Ir r iti 

:. 
iagott vágott kesely lába. 

"",,, ~ l rj ti tr I JÍz\11 
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2. [apitill1' ur kirollkodik, 

HOD a lOTaa nea j6l ugrik. 
S :! 0j"J-oo 

3. Panaszoloa a tiszteanek: 

Nincs ereje a testeanek, 

[oaisz kiill1'~r, .6 nincs benne, 
Nincs a huszáraak ereje. 

zor J a .ag a derekát 
T4gja beli sarkantyÚját. 

-
inekelte: Haji6 Lajos 75 6. r. 

Il'g ritka dall.. tObbl-k . 
Toles6 pontokon bukk.nnak'fel. (B';;6;bb6 kOzeli rokonai egyaást6l tá-
t6 Hey .. a., 6s ea so.oai dall .. ) ~' Szataár a., [alotaszeg, Pász-
6s ea Urkllz! Táltozat, de igazán ·aZOll:n1lag kOzeli ea kOl!ároaaeg,yei 

:bekelte: 

RangfelT6tel: , 72/A/a. snak ezek sea neTezhet6k. 
[OzOln: Pt 18. 

t' 
.. fi il 

CBÖrGg-caattog a Tal&jt6. 

faló JIJn a tealIJctart6 
ö • 

Wl rtJlr V II 
Kez6be hozza a grert1át, 

II J ] J J /J J /1 
Tizitájja bdDö. rabját. 

2. Xizitájja az Tasaaat 
vrttlnei: az rabskomM1. 
li az rabságoanai öru!" 
[6s járja ja Sz:!Te korÚl. 

47/a. 
" 

!:i!!b~:~~s 75 6. r.J (Gl&raati Juli 22 6. r. hallotta lako-
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Rubato l (5) , 47/b. 

r r r { r r 1 (J e' A11 

KeD a juhász a tanyára. 

~ ~ t r r t tI U 1 t cr r I 
Ráz fokos Tan a kez6be, kez6be. 

Kea a szamár örIJmábe. 

2. HoTá a6gr te juhászledDti 
Kegy~ a szeret6a aelI6. 
Szüad.6D&k leáJl1ához, lán1ához, 
iz 'n kedTes Kariskámhoz. 

3. Oda biz te hiába .6gy. 
i Juliska hU kebelán, 
i Juliska hU kebe16n, kebe16n 
Nyugszik már egr parasltleg6l11'. 

IiskoTác8Yágása (IoTácsi), GIJmör ~.~ 19~. VIII. 

~nekelte: Ierekes József 20 6. (apja juhá8z Tolt). 
Formailag uj 8tilusu, e16adásában 68 szerep6ben rági dall ... 

(Lásd a 70. jegyzet6t.) i b. e16adója ugyan 20 áTes legánl, aki bányá
ba járt dolgozni. de mindazt a dalt, amit fonográfba ánekelt, juhász 
apját6l tanulta, s egy sem Tolt közte, sai a fiatalság közkedTelt, ia
mertebb dalai kOzá tartozott Tolna. fudatosan -rági dalükat- Tálasz
tott a gyUjt6s á8 a fonográf-felTátel kedTáárt. (Lásd mág: 12 f, 44 a, 
I. FUggel6k 6. dalokat.) Dalunk többá-keTásbbá hasonló rokonai, rubato 
6s giusto ritmusban igen elterjedtek az egász országban. Közelebbál16 
Táltozatokat találunk Tarár6l, BorsodszentistTánr6l, Talamint Bákás 6s 
Bihar megy6b6l. 

F6dallamunk hangfelTátelei: F 73/i/C; IlF 43l9a 
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Poco rubato l (5) 8 48. . ~ g 
cr:t I F r F r I ~ §':I:$g 

Az kardoanak aarkolatja ezUstb61. 

Moat csavartaa ki a n~met kezéb61. 

Xi kell Terni & hazábul, 

Áldott kis lfagyarorsUgbttl örökre. 

2. Ifajd kiTerik a kék ingás huszárok. 

116re .én a aagyar lovasságok. 

L8j j .tina l18g7ar baka! 

Nem jön atr a többet vi~a de sohal 

~ekelte: Hajdu Lajos 75 é. r. 

"Egfszer tánc Tolt a kocsmában, egy somodi legény danolta.Lehet, hogy 
azóta ae danoltaa." 

Máshol ismeretlen. Szótagszám- és ritmus-felépítésében rokon a 
"Xilencet ütött az órai este vaU- szövegU,mUdalként i~ elterjedt dallam, 
dallamrokonság nélkül. Az uj st ilus régebbi darabjai közül való helyi 
alakulat. 

Hangfelvétel: F 73/!/& 
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49. GiulJto l (5) 6 

f==t--r-rr]7 ri JJ xE2 
Bóthajtásos az én nobÚl. 

ir tr r rt{ I F F .d 
Kég a hódvilág sea sUt rt.. 

r r t ti r f ff f I 
Hát a fényes nap ~ár& 

r rE Fm r lj J:11 
HOgf aI1tne herTadt orcámra. 

Énekelte: Hajdu Lajos 75 é. r. . . 
Az ilyenf~le felépitéal1 dallamoknak nagy sokasága az uJ st1lus-

. ti usrokonai számtalanok. De dallamTOnalának ban ~rthet6Té teszl, hogy p . t lálunk V~etlen 
- tI egfele161r8 nem a • "6.1 , 

és ritmusbeosztásának közvel e:; i árdról (Pozsony m.) jegyeztek fel. közelebbinek nevezhet6 dal amo s g 
Hap~felvétel: Kl 4318b 

Giusto B: J = 96-100 

~- l~ -r r ~ r' I r r i. I 
V~gig megyek, végig megyek 

Sej az áj i f6uccán. 

~J.1~~~ rpr- 2=-- F 
. Betekintek, betekintek 

50. 

$wb w±tPll' cl cr~ B. IE: § ~ 
Kisangyalom ablakán. 
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Onnan is csak az hallatszik: 
J J. 

A./. 2. r, .Jol J .J 
3. V~gigszánto., végigszántom 

Szivem párja gyere be! 
~ .J 

Adj egy cs6kot, egy utolsót, 
"ti- n J J. J 

GYere, Uljél az ~lembe! 

Sej az áji f6uccát, 
J.1 Jo J. 01.1 ) J 

Vetek bele, vetek bele 
".I i j. Piros pUnk~sdi rózsát. 

4. Ha a fisza, ha a Duna 
J J. 

Piros rózsát teremne, 

Mi~d;n sz6ke, barna kislány 
JJ. Határvadászt szeretne. 

Azel6tt: Harminckettest 

l. Fölszántatom, fölszántatom 

A barkai f6utcát, 
.J J J j. J J ~~. 

Vetek bele, vetek bele 

Piros pUnkösdi rózsát. 

J> ~. 
2. Ha a Tisza meg a Duna 

'" .I. J' .~ Piros rózsát teremne, 
J. J> Minden sz6ke barna kislány 

;.J. 
A babáját szeretné. 

f J. i J. 
3. Kisfalusi gyerek vagyok 

J>.J. .• Kisfaluban sZUlettem, 
.J. J> " J. Kiskoromtól nagykoromig 

" . l J ol · Renne f e] llévekedtem. 

B./ 
4. Jo J. Fölnevelt az édesanYám, 

J> J. J>.J. 
Dé csak tizennyolc évig. 
. ~. l J' .I-

Tlzennyolc éves koromba '. 
.> J. 

Rámöltötték a komiszt. 

5. V~gig mentem, végig mentem 

Kisfalusi f6uccán. 
ri J. J. J' • ol 

VéletlenUI betekintek 

A szeret6m ablakán. 

i J. 
6. Mél onnan is azt hallottam, 

J. J 4Í 
Sz vem párja gyere' be! 

Adj egy cs6kot, egy utol s6t, 
J. rJ J- .I. 

Aztán U1Jé1 az ölembe. 

fnekelték: ~i7ab6 EnHl lG 6. k.; hU/73 Teréz 12 é'i anyja Sz. Jánosné 
l""j:>.lJcsik Al1M J5 é.; S7:íM laj os 48 R. r.; Bart6k Erzsi 13 
é. r.; Hp.jrtll JlÍnos!lé Fa rhs Hon 15 é. r.; lány'! Bözsi 16 é 
Ando Juli ?O ,i. k.; Ba r niÍk Ánm, l A é. L; bátyja János 28 é 

(J -3.vsz.); G!'nl'7~~,i Juli l~ 68 J6Z20f 14 é. g:t.;Pál Tst-
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Tánn4 Lacó Juci 38 é. r.(B. Tar.); Bábás IStTánné 16zsa 1u
lianna 62 é. r. (B.var.); BolyszkO Imréné Tamás Piros 31 4. 
r. (B l-2 TSZ.) 

lád' "Régi n6ta ez is." t 
.Szab6-csa • . t IrdélyMl és a sr:omsddos e-Országszerte általánosan lsme~. . 

kr KI égebbi feljegyzésben nea lsmerJük. r!11ete u r 

Bubato l (5) 5 B 2 Rácz r. 

t WIU r) I J raJI r 
A. 1rd6. erd6 a Bakonyi erd6. 

P 

51. 

l.! (Ritkán Ba legény benne ja kerlU6. Bolyszkoék) 
rna '."1> , • 

'!l ~f:1 ur ~~ o-r
tBf1rlUiJ r r ft I QfU I 
Közepibe a bakonyi csárda • 

f J~n EU J lj j~1I 
J> '3. 

Abba iszik hat bityár buj ába. 

2. J6 ~stét kiváno~ c~apl~rk~s~t~? 
Hát ez a hat sZllaJ CS1. 
Od be Tan annak a gazdáJa. . 
Mo:t jött ide. nincs egy fé16ráJa. 

.. ki hát annak a gazdáját! 
3. ~!~~~tsuk mi~, hl!: megadja magát. 

Ki se megyek meg se~ ~doll magam. 
Aki legény, kjtsa be Ja lovu. 

B./ 
Iisllargi tka 

l Nem messze van ide lisma~ica • 
• KörlSs-kijr!11 IIIOssa azt alsza. 

~.b, KözeptSbe badacsotnI!·b C!áj~i:' 
Abba mulat 2 be ~~ • 

l leg"ny 

dj I t '6 estét' 2. Csaplárosné l a jls.e~stkó kié?' Hát ez a szep sz aJ á' 
J 6 bort i szit · annak a gazd J a • . 
Kost 'ött ide, nincs egy fél6ráJa. ~rkezett 
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3. It'idje ki hát annak a gazdáját! 
Nea bántjuk Ili, ha me~dja magát. 
Ii S8 megy ek, meg s8 adom magam. 
Aki l~gény, najtsa el a lovam. 

betyár 
igen 

4. A lovamat nem is nagyon báno. 
nyerget,izzajt~m 

Csak a nyereg-izzaJt6t sajnálom. 
NJereg alatt van a 
Nyereg-izzajt6ba bugyelláris, 
Abba never háromszáz dollár lS. 

százezer 

5. Három ezrest adtam a csik6mér, 
Negyediket rával6 szerszáMér, 
Otöaiket egy szép barna lányer, 
Hatodikat v~le halásáér. 

5a. (Rácz Ferenc) 
A másiiat adtam a lovamér, 
Harmadikat ráva16 8zerszááért. 
Negyediket egy szép barna lányért, 
Kit- nem adok széles e világ4rt. 

+ Kolozsvári, Dolozsvári= Rácz F. 

-, 

Énekelték: Hajdu Lajos 75 é. r.; ifj. Rácz Ferencz 27 é. r. (var.-k a 
B szövegben); Bolyszko Imre 32 é. k.; öccse J6zsef 30 é. kö
rül, felesége famás Piros 31 é. r.; Pozsga J6zsef 27 é. r., 
Szab6 János (ifj.) 39 é. k.; Mester András 48 é. k.; Nagy
középfon6 lányai. 

Hajdu L.: "Amerikában tanulta egy embert61." Máskor: "Még talán 18-19. 
éves legény voltam, én hoztam a n6tát Tornaujfalub61;a többieknek is 
eldan6tam, hát danoltuk." 

Mester A.: "Juhászn6ta. 1924-34-ig a kocsmában juhászlegények dalolták~ 
~.: "Egy le eény hozta a 28-as években." 
Lányok: "Kulcsárék bérese tanította." 

Az Alföldön és annak északi peremén van elterjedve. (1-1 -fel
jegyzés van kivételesen Zala m-b6l és Erdélyb61.)Lásd a 70-r6l mondot
takat. 

Hangfel vétel: F 72/A/b, IIF 4322 
Közöln: Pt 94 

, 

Énekelték: 

- 91 -

52/a. 

Danna, dunna de kerek az alja! , hl U ElE F r I s F" F J I 
Hároa éjjel aindi« lId_t .. lIIIgU\l'a. 

Megsegit az Iste __ ég valaha: 

Párosával aludjunk alatta. 

fold be babáll nyoszolyád a falig, 

Véled alszok kivilágos virradtig. 

r jJ t f r I F EJ r iyll 
Reggelig, Juliskáll, sej reggelig, 

hl F Ei F ImF' F &1 
Még az édesanyád aluszik. 

Sztupák Imréné Mester Borbála 60 é. körüli k.; özv. Pedele_ 
Józsefné Simko Ilona 54 é. k. (B); (Hajdu János~ Parkas I
lona 45 é. r. hallotta, de nem tudta.) 
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Igen elterjedt, ujstilusu dallamtörzs. Sz&-ra leugr6 zárlat tal 
csakugy, mint dó-n vágz6d15 sorokkal. (Lásd az utóbbira" J. Tacsárcsi ha
last~ ismert dalát ás kiterjedt rokonságát.) J. 3. sor ritmus-tagolása 
ritka; ehez hasonl6t csak Felsl5tárkányban (HeTes a.) ás Ásványrár6n 
Győr-Sopron m.) találtak. J. közeli fornalján azonos szöveggel, de Ta
laaiTel táTolabbi dallammal jegyezták fel. 

Hangfelvátel: Ml 4317/e 

xtGiusto l (5) 4 

~ rtr1ro ll 
Érik a káposzta, 

Sárgul a levele. 

r tf , hl r II 
Búsul ez a kislány, 

Hogy nincs szeretője. 

2. Ne b~sulj te kislány, se ne siránkozzál" 
Lesz neked szeretAd, 
Csak j6l imádkozzál. 

53. 

ínekelh: Sztupák Imrén' llester Borbála 60 é. kGrI1li k. 

o 
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J eatát j6 esUt, 

LJ tI r r til 
Csáti bir6 asszony! 

fr r rfr, 
Talán már aluszik 

tf U I' J til 
! kedTes galambom? 

2. Aluszik, aluszik 
A nagy szobájába, 
Be is van takarTa 
Rózsaszin paplannal. 

3. Kölcse föl, kölcse föl, 
Küldje el a bálba! 
Küldje el a bálba 
R6zsaszin ruhába. 

Lucska, Gömör vm. 1940. VIII. 25. 

~nekelte: Kukta Lajosné Árvai Borbála 40 é. 
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@tTr err ri 
"Jó napot, jó estát, 

@P E r hl r cr '4sll 
Csáti biró aS8zoD11 

Talán ú aluszik 

2. Aluszik, aluszik 
A fil.~ szobában. 
Be iB van takarn 
Piros paplanával. 

3. K~cosé fel, k~ccse fil, 
Kddje el a bálba. 
K~rmazsin csizsmáját 
Buza a lábára! 

4. 'riz pár ara~mr~t 
Buzzon az uJJara, 
Zc5d seiaa rUháját 
Occae ril IlagáraI 

5. Eljöttell, eljött811, 
Minek hittál r6zsám? 
~yer.A Uj le, igyál, 
Maj .. gtudod mingyár 

6. !i aegimuzsikusOk, 
Est6t~ reggelig, 
Kig a Csülbirö 
LáD7a el nem alszik! 

7. Bocsáss ki, galambom, 
~ kicsit pihenni, 
Karmazsin csizmámbul 
A vért kiönteni. 

8. Nem lehet kimenni, 
Nem lehet pihenni 
Karmazsin csizsmá~bul 
A vért kiönteni! 

9.Átkozott legyén az 
Alla é8 az anya, 

II egyetlen lányát 
bálba bocsájja! 

10. Este elbocsássa r Reggelig nem látja, 
Reggel ~olc órára 
Balva viszik haza. 

ll. J6 naP9t, jó estét, 
Csáti biróasszony! 
talán már meg is halt 
A kedves galamboa? 

12. leg.is halt, Ileg is halt, 
,Kl lS van temetve. 
A szép hire-neve 
II is Tan felejtve. 

Lucska, Gömör Tm. 1940. VIII. 

Éneke:te: özv. Tisza Istvánné 60 é. 
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t? Bnbato 4 (5) 4 53/C. 

@, r rii'r H I 
. "Jó es ; jó e8t~t 

i ~ ~ 
W uJrr ti 

Csáti "biróasszoD7! 

Talán már aluszik 

@r J J J) I J j ti 

2. Alszik már, nyugszik már 
Az els~ szobába. 
Be is van takarva 
Piros paplanába. 

3. Ba alszik,k~cse fel, 
Iűgyo el a bálba. 
Karmazsin csizmáját 
Házza a lábára! 

4. Ut pár aranygydrdt 

~
zzon az ujára, 

gszin sejeinruhát 
tse fel magára! 

5. ~gSZin sejemruhát 
tse fel magára, 
tse fel magára, 
gy gyUj jön a bálba! ' 

6. Eljöttem, eljöttemA 
H~t ainex hivattáll 
Gyere,~j le igyál, 
Majd megmon~oll mingyárl 

7. No most~muzsikusok, 
HUzzátOK reggelig, 
Kig a Csáti oiró 
Lánya el nem alszik! 

A kedves galambom?" 

.... 

8. Bocsáss ki, galambom, 
Bocsáss ki pihenni, 
Karmazsin csizmámboi 
A vért kiönteni! 

9. tgszin aejem ruháa 
I testeahez tapadt, 
lát lIár aranymrtIm 
Az uJamra daga-atl 

10. Nea lehet, nea szabad 
Kimenni pihenni 
KarmazsIn osizmáAb61 
A vért kiönteni! 

ll. Megvirradt, msgvirradt, 
Váge van abálnak. 
V áge van, vága van 
A iiró lányának. 

12. Átkozott az apa, 
Az az édesanya, 
Ki egyetlen lányát 
A bálba bocsátja! 

13. Eate elbocsátja 
Reggelig nem látja, 
Reggel nyóc órakor 
Halva Tiazik haza. 
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U. Nyisd ld, anyám, nyisd ki 
Leveles .opuö.at, 
Vesd is meg, veld is meg 
Halálos ágjaaatL . 

[iskovác sTágása ([ovácsi), GOJlÖr Ta., 1940. 

hekelte: id. DáD1i Józsefú 68 6. 

Giusto l (5) 3 

r A Ir ml JcfII 
Br-dc5-be er-dc5-be, 

Szép kerek er-dc5-b. 

Ilvesztitt.m az ökröm 

53/d. 

Í r r EIt ri ri I~f r r IF ri hl 

3. Ismerem a csenR6t, 
Tót is a kezemDe. 
[ereszturi vásáron 
Vett.m virág ökrömr. re re stb. 

4. Száz forint as ára. 
Bózsáa adta rája. 
Ar~ozott betavel 
lan a neve rávágT&-v&-va stb. 

[iskovácsvágása ([ovácsi), Gömör vm., 1940.VIII. 

lIogyorósi Imréú 6l é. 
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Az egész nyelvterületen elterjedt dallam. A kózeli vál tozatok, 
amelyekben a dó-szó lel~rás ennyire ki van emelve, mind az északi te
rületr61 valók, továbbá a Tiszavidékr61, le Biharig. 

A gömöri variánsok (a-c) fenn maradnak a dó-n, s a kvart-leug
rás csak az utolsó sorban jelentkezik. Igy a 2. sor végével kvint-meg
felelés alakul ki, ami a ritmus rubatová lazitásával egyUtt közel hoz
za dalunkat a 44. dalhoz. 

A d. változat f6 motivuma (l-2. sor) ismét közelebb van az a
lapformához,csak az aprózás és betoldás uj és eredeti benne. Tulnyom6-
an a Halálra táncoltatott lány balladájára éneklik, mint a-c változa
tainkat. Más vonatkozásban lásd a fenti változatokat: Kodály emlék
könyv 1943, 297-99. Az egész dallamcsaládban sok az uj dó-végU válto
zat. Lásd pl. MNGy XIV. 5-6 sz. dalt és jegyzetét (365.lap). 

F6dallamunk fonográfon: IlF 432la, ,g. var.: IlF 4325b,.,g. var.: 
IlF 4329b • 

.,g. var. közöl ve: pt 184 

Giusto l (5) b3 

@p b V r F IlJ J ~'II 
Udvarom közepén 

2... I 

@vw f r [ I Ei r Á II 
Van egy nagy eperfa. 

Hej az alatt ál, babám, 

Két szép pej paripa. 

2. Te ülsz az egyikre, 
En meg a máslkra 
Ugy megyünk elJ ~abám, 
Idegenyországna. 

54. 

(4. TSZ.) 

1. {2. vsz.) 

r r J 

3. Ha jeImé sz, ha jel is, 
Csak hozzám igaz légy, 
Iga~ szereteted. 
Hamisra ne fordljj! 
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4. Hamisra fordí~od, 
Szivem szomorlto~. 
Az áldjon .eg, babám, 
Aki majd terimtett. 

tnekelte: Szab6 János 51 é. k. 

Ebben a formában társtalan.Durban már Tannak közelebb á1l6 for
mák, amelyek a -J6 eatét, barna lány" jambikus dallamáb61 származnak. 
(Az utóbbi egyik ~ltozata Bart6k 165.) 

Hangfelvétel: UP 4317/0 

Poco rubato l (5) l 55. 

@ rrrr ar JxI 
Bároa huszár a csárdába 

Piros bort iszik b~jába. 

ott gondolkozik magába, 

lj hová .anjen éccakára. 

2. De az egyik kigondolja: 
GverUnk r6zsám ablakara! 

3. Nem fekszek én az ágyadba, 
Ker elaiszOk viratyora. 

rész az ágya, meg van vetv~i 
Ej gyere r6zsám, feküdj be ö! 

N~ féli r6zsám
i
felköltelek, 

Ej haznig is e kísérlek. 

Énekelte: Hajdu Lajos 75 é. r. 
"Itt Ájba; tán 15 éve volt, egy estve gyUtt 3 legény más falub61, 

n6ta." 

dl1-

!árstalan dallam? (Mindössze Badacsony-Tördemic-r61 van felje
gyezve egy melléállithat6, aUdalszövegU dal, amely azonban variánsnak 
nem igen neTezhet6.) 
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Giusto l (5) l 56. 

@if E'r U L fr [:11 r r J &11 
Scerbiába tiltött a háborG. 

f r r r t fL r I s F" r '11 

Bod ne voln4k, hondd baka, lIZoaor41 

&erbiüa ki1íT a bábordl 

2. Ferenc Jóska kiadta parancsba, (1) 
!ki civil, tedje le a kalapot. 

tnekelte: ZTirinszki István 46 é. ,.k. (szlo~k). 

Igen szilárd, szinte változatlan körToD&!. dal.Az Alföld egész 
terUletén ismert (Peat, B4~a, Bihar a.-ben, IiskuDhalalon,Talaaint as 
Alföld északi szé14n, Galgaaáosán,Bor80dszentistvánoa). IseDkiTUl csak 
az északi megyékben (Abauj, Borsod, Nógrád, Hont, .Iyitra, lsztergoa), 
a Iiaalföldön (Iomároa, Sopron, Moson), PeMr, Baranya és C aik .egyé
ben Tan feljegyezve. Sok alföldi dall .. elterjedéle hasoaló, aint a 
Régi népdalok Kiskunhalasr61 c. gyUjteményben aeg lehetett állapítani. 
(7. lap ++ jegyzet.) 
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JUlIato. l (5) l ' 

~f r l r r I r r uli J. J ~ I 

r r r J I r r r r I rt r >ij 
Ballot Tisznek az it~16 8zo'b~ba. 

Balli id6 ••• g ne hosszabb1játokl 

2.!8angitnfk az eperjesi k6rházba, 
eteg ~ok,Tigyetek a k6rházba, 
igye tak az operi16 szobába! 
eg:retek 

Iárdi t61e a f60"os, ai bajod, 
TáguiTa16 sebeiare meghalok. 

Tan 

3. Hánu.. len let irtam az (édes) ariyáaDak: 

tároll fárnát Wdjön fejaa aljánakl , 
Rigó: :izt rta az Idesanyáa leTlibe:) 

isszakapt .. a j6 an,yÚl lenlIt: 
Sdrd könnye. legyen a fejem alja. 

~. Jobb keze.en, ballábaaon Tan a va. 

B/. Rigó: 
Jaj csill~ok, jaj de sokat utaztoki 
Nem láttátok a babámat valahol? .r eperjesi 
Láttuk bizoDJla kissai fogházba, 
Hajdu e16tt Sftált koaisz ruhába. 

57. 

tnekelt6k: Farkas Lajos r. id6 .. 1Ib f4rfi, (korát De. jegyezte. fel). 
Bolyszko Imre 32 I. k., .felenge, 'fui. Piros 31 4. r.JBi
gó Jdzsef 60 ,. körüli cig~ ls feles4ge; (Kester Andrá. 
48 I. k. n811 iaerte.) 
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Országszerte ismert uj stilusu dal. Példánk, J-l-l zárlataiTal 
a dunántuli változatokhoz áll közelebb, semmint az fszakiakhoz. Közel 
áll hozzá r. FUggelék 7.sz. és 63. sz. dalunk is. 

Giusto V (5) b3 58. 

i&~f~~j#~~§JHI ~~~ 
Elveszett. az ökröm 

Rozmaring ard6be. 

~:2:=.: ~ I 
~ r 1-( r F r i J. II 

(Szabd .Tános) 
~ 'E 

Elszakadt a pici ráncos csizaáa 

A nagy keresésbe. 

2. Né- keresd az ökröt, 

Kert b~' Tan az zárTa. 

Ájfalusi bird udTarába 

Szd l a cseng6 rajta. 

3. Ismerem a cseng6t 

Vékony szdlásár61. 
.J.; ) ~. 

I SlIerell az áj i ki slányokat 
J. J> 

Nyalka járásár61 (Iarc~ dere
kárdl), 

Énekelték: CsarTeDJák Gyulánl ~ I. k.; Szabd .Tános 51 I. k., Szabd 
Lajos 48 I. r. 

Ebben a formában nincs megfe1e16ja. Rokonait lásd a 66-67. sz • 
l aIban és Tariánsaikban. 
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Giusto 3 (4-) 3 fi:! . 
~ ~~---~~------ ---,,--- ------=--""-,.. t ·-T;-~-- ------ ---- - ---:x: =-_ _ _ - ~'I.t-~---_-=-------- ----------0.. - --r- ------ -- _ . . 

Áj fa hba a t00 ~1J1'ih~ ci tört6nL 

~ -.': --~ _ '':--. :::-::-.t. •. -~ .. ....r:-_ .. - ------;r~ ---=:f ---->'-h.:..L.. - .--- ---~--~- -. :, A .. ---;(. ..
_ _~--~- t--";.~ -_: ~::'7.:.t:::--1~ --=_~.:.: ._-~-=~.:-.:.. ..:-_ 

JuMsz A!.'.lri st E?j .b ~'d l mel~ö aé. 

r - ,:----, 

;f:::=~f-'liOO!±iL-2I tf:.-:r.:==. z\+~~~~ ~ 
Bir6 uralI'!. !f'0n -:la.D' :lZ én baj 0:1: 

t=rr=€~=1~~~ 
I,egkedvesebb paj táao~ szúrta;~ ag:wn! 

Hajdu Lajos 75 á. r. 

"Még oj kis inas voltam, akkor történt a dolog ." 

EgyedUlál16 dalIa •• 3-4.sora orSZ&f,~Z 6rte ismert típussal egye 
zik, ds l-2. sora társtalanul áll féJ~zeg kadeneiáival.TaláD konlaai
náci6? 

Poco rubalo l (h3) 7 B. Hajdu Jánosné 

;,b tr a W --±::==1 hJ .~rr-.l-:Gl ~ __ -_~- ~. ~~-
Uikor v6t, a~or V0t 

SO. 

&,a 

Vitták k aton~n~k 
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B. Hajdu Jánosnt! Hajdu L. 

&=t;tgr I J J ;ti T. F. :y;; 
c. FeketEi f-'uMba, 

iarkant yus cc,~zmába, 
ITgv lYen t el bucsuznl 
Hajdú udvarába. 

3. Kariskéa,kincsecsklf •• 
Hozd ki a kend6cskéa, 

t 
Hagy t~ralö. veli 
Fexeti sz~.~c~k'.! 

B. 1. Elmegyek elmegyek 

El is van vágyáso., 
~ . J' i ol · ~ ol· J> •. 

2. Akkor lesz .ikor l •• s 
(C sak akkor Tárjátok) PIlln. 
Visszajö .... tele. 
Haz .... 

Áj faluban ,ki sangyaloa, 
r' , t ~ d ~ 

Nincsen maradáso •• 

Maid ha egy sze. buza 
Száz kereszt.t tere •• {S h.va~ 

Páln': 

3. Az pedig a. sosi. lesz 
PedIg az 
Hogy annyit ter •• jen 
f~ hát k.dTe~ kisangyalo. 
~l.sza ne Tárj engea. 
(Nekea se várjátok 
Hazajövetele.) 

B. "I/a. Elaeg)'ekJ elmegyek. 
Az iJen Dennetik! 
Csak a kedv.. .zeret~.et 
El ne szeress.tekl 

Bábas Wargit (2. ás 4. Tar.-al) Bábásn' (f~dallaa + szöTeg var.) 

C. 1.{Ez lesz j6, ez lesz j6, 
(iz a 16, ez a ló) 
Ez a sárga csikól 

{BZ a Horth! Miklós 
(Köztársasag)~ (Garibaldi) 
Kánesáb6l valo. 

2. Megkötöm lovamat 
Szemort fUzféhoz, 
Lehajtom fejemet 
Négy kesely l ábához. 

C. l. Tége: (inda) 
Ez a deres esik6 
Huszár alá va16. 
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D. l. Ando 
'el is Tan ~ergelve, 
Fel is kantározva, 
Ugy m~gyek el rajta 
A-babühoz néha. 

B. l. Pálná: (3. a var.-al) 
Akkor lesz, mikor lesz 
Barkában nagy bánat, 
Mikor a szeret6m 
Viszik katonának. 

2 • ., b. 2. 
3. = b. 3. 

tnekelték: Hajdu Lajos 75 é. r. (1-3. vsz.); öZv. Mester Gyuláná Tisza 
Anna 47 á. k.; Pál Istvánné Laoó Juci 38 é. r. (R); Hajdu 
Jánosné Farkas Ilon 45 é. r. (b la-3); Ando Juli 20 é. k.J 
(u.a. 1 a.); Bolyszko Imréné Tamás Piros 31 é. r.; (C.2.) 
Szabó Lajos 48 é. r.(B 1-3); Ando György 64, é. k. «f~ l.var
D); Bábás Istvánné Tóth Zsuzsánna 54 é. r. és lánya Margit 
22 é. 

Hajdu Laios: "Még kisfiu voltam,danolta egy inas. Tudom, cseresznyézni 
voltunk. De azóta se hallottam soha, hogy danol t ák volna.-

~ Poe. rubat. l (b3) 7 ro/a. 
F pb n ti I D .1 EJ 

Rlm6gyek, elmegyek, 

&E-DCJQr l 
El is Tan vágyásom. 

tt-urr! liIit 
Lucska falujába 

~$Jjj lj cl I 
Nincsen maradásom. 
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2. Akkor Hisz énnüea 
Visszajövetelé_J Mikor egy sze. Duzakalász 
Száz kef~szt§t ter~ •• 

3. Az pedig sose. lesz, 
Hogy annyit ter8ajNn. 
Igy hát, kedves kls~alo., 
Vlssza ne várj enge.' 

Lucska, Gömör Tm. 1940. 

özv. Grego Istvánné •••••••• Mária 39 é. 

Az egész nyelTterületen elterjedt, alig variálódó dallaa. 
Hangfelvétel: , 73/A/b. 
KözölTe: Pt 316 

tdesanyáa a leTele. hoza ki! 
3 I ] . t ... :~ H e...:e ji r s V r I r r E r I tr [ I Ef jj I EL C I 

Hozza ki a menyasszon1i levele., 

4 .... I~. Ir ~ 
U u· FiLt I lj' J, J@I r F fi I ~ J, kll 

Ájfaluba nem tudják a nevemet. 

Énekelték: 

2 Á 'faluba nem tudják a nevemet. k' 
• Ki'd megtudják hogyha menya~szony lesze, 

AzJén nevem~~~~a8z1~~·_1\~i~! · kák,} 
Ha meghalok, kinyilol asiromon. 

a siromra Ultessék! 

Hajdu Jánosné Farka~ Ilon 45 é. r. és huga . Szab~ Lajoan4 
Farkas Erzsi 40 é. r.; Szabó (ifj) Jánosné KaJancslk Anna 
35 é. k. (szöv. Tar.-a!); Pál Istvánné 1,ac6 Juci 38 é. r. 
(dallamvar • ) • 



- 106 -

Az .~sz D1elvteruleten elterjedt dall... AlfGldi foraája 
b3 (4) 7 zárlatokkal,erdU1i riltozata.i 4 (b3) 'II-el 6piti re11lg1&D
ezt a zenei tartal.u.t. Da11lllk a btt6 kOst ~t.enet, s ebben a ror.~an 
egyedUl áll. Bogy ez De. vdletlen vari'l's .tve, .utat ja a k6t elt6-
r6 v'ltozat, ... 11 azonban .á __ -'s ele.eivel kapcsolja Gssze as alföl
di 6s erdd17i tipust, s .iDdkett6ben kOZÖI az els6 sor 1. zárlata. 

1 P3J .. 
Giusto CiJ J J J ld .hl D 62. 

&pb J J J J J J I 
Zavaros a !isza, 

No akar higgaw. 

, ~ PAl" 
• lz a hires Bog'r Iare 

@f' J, j ti J J .1 I 
Átal akar .enni. 

2. Átal akar menni l Lova~ akar lopn , 
KecF~emáti zöld vásáron 
El ::.X'lrja adni. 

5. Aran~ a zablája, 
EZUs~ a kantárja, 
Ez a hires Bogár lare 
Annak a gazdáJa. 

3. El akarja adni, 
Pánzt akar szerezni. 
Ezt a hires Dul' fárcsát 
El akarja _TeaDi .. 

6. Lánco~ a zsiványra, 
Kezére lábál"al 
Ez a hires Bog'r Imre, 
Legyen annak rabja! 

4. Náz ki, Karcsa,néz ki, 
Ablakod firha~jánl 
Kost kisárik BOgár Imrát 
Aranszin paripán. 

7. Harangoznak délre, 
Fáltizenke~re. 
)(ost kisér Bogár lmrát 
A veszt6he láre. 

inekelUk: 

8. Leül akarszékre, 
Felsohajt az égre: 
Jaj Istenem, sok rablási. 
Most jutnak eszembe! 

Cservenyák Gyulánd 47 d. k.; (Szab6 Lajos 48 é. r. l B)/b 
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tdesanyám r6zsafája, 
(2. TSZ. Pálné) 

@é C eu ~ F' I r r J I E r r F r r I 
Engem D1itott utoljára. 

1. (2. vsz. Pálnd) & .. 0 1 ! 
~~ F r r r I ~ r- cr r I r r Lll F I 

Bár sohase D1itott volnal 

3----, 3. (3. TSZ. Páln') 

rLtJ j J.I J J I~II J J.II 
Szebb a bi.b6, .int a r6ssa. 

? Azt hisze~lted' lhogyléln báánlnoo:' HogY. te tu e e ke v • 
Elvalásom csak egy.állág0m'l 
Van még legény a Vl on 

J. J 
cl l. trem érem fehér érem, 

Sz6ke legény az irigye., 

Azér irigyem 6 nékem, 
j ~. 

Ker én 6tet nem szeretem. 

I:Irigyejje, kinek tetszik" I 
Szeress babám, amin tetszl~ 

3. Azt hiszed te, hlOgy.énksirok, 
Pedi~ gyászleve et-lro , 

I~~k:t a toll a kezembe, 
Nem irok a leveledre. 

2. Le, le, lefolyik a !isza, 

Nem folyik az több6 vissza, 

Rajta van a babt. cs6kja, 

Ha sajnálja, vigye vissza. 

cI 3. 
JI J, 

Piros Rózsa fehért játszik.
i N~m báno., ha máshoz i'ársz s. rö kezdten el az aIvá ást, 

Tö bánod meg,babám, nem .as. 
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,_ b.j Szab6 Lajos 62jb. 

+--+ - --1-::~J- --J:~ - - -~fI-4 ._, f ~- :r - .::.::--:..-=-_ ;gg: ~::- I . --.:: - - j . __ o - :-:ct: :. ___ :...:. 
'- Za varos a Ti sza, 

~~:':.l r==-r ~f--#~~~ 
Nem akar tisztulni, 

~trt1It]=t_~fIí~F 
, 'z a h{res Bogár IlIIre 

~~~~}&l~t~-~~ 

bj 2. Átal akar menni, 
Csik6t akar lopni, 
Debreceni nagy vá~áron 
Pézt akar szel'8zni. 

Átal akar menni. 

3. Csaplárosné, hajja, 
Száz itce bort adna! 
Uegkiná1nám a vármegyét, 
Hogy ne legyek rabja. 

4. Huncut a vármegye, 
Nem iszik be16le: 
Mert a hires Bogár Imre 
MOst van a kezébe. 

Énekelták: Ando János 25 é. k.; Kulcsár Ilon 22 é. r.; CseTTenyi Juli 
16 é. g.k.; Barnr.k János 28 é. k. és anyja B. Jánosné 49 é. 
Szab6 La jos 48 é. r. (b); Pál Ish~inné Lac6 Juci 38 é. r.; 
(2-3. VS?., var.); Rolyszko Imréné Taaás Piros 31 ~. r. (C) 

, 2-3. v~z. + C SZŐV8C ű~ uallaama! aa új n6ta, Nagy- (Nl) Kis- és Iö 
zépfon6 (KÖF) tudja, t, ',ütt is dalolták. Öregek: máskánt, lilás szövegre. 

Régi. fom ~.i' , a 5 686 sZ6tagszáau,l vagy VII (b3 ) 4 kadencia
képle tu da]}a.mi<lZ ~gé sz I\V elvterUleten általános.8-szótaeosra. kiapr6z
Ta, HI (b3 ) h3 kadencillr.kal tl ,: abb formája alairu1t ld.s s7,jnt~n ország 
: z"rt" -i : t 'd ':noss 'Í 7 ' l L 

• 
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b b loco Hubato l (3) 3 63. 

Mikor engem negyvennyolc csendér kisért, 
ro> 

r F r F E r Fj I E r' r el 

r F r r [r Fl I EJ r I 
Jobb kezemen,bal lábamon van a v ••• . 

fJD f F r -I J J, J/II 
J t " h l , Jaj Istenem, szabad éle ea o van. ~ 

2. 'sz mondja az (7) a csend6r kapitáD1: 
Hová va16 szUletás vagy te pajtá.! 
Kisszentmik16s, lagymargit az 'n hazám. 
Ott nevelt betyárna~ az éde.anyáa. 

• MikOr (a cs'nd6r Sisa listát vallatta. 
3 Szegedi tt az erd6be hal~tta, 

Cs'nd6r plár, táritsd aeg a vasaaat! 
Jobb kezemet csontIg vágja atr a va •• 

4. Sze~di hát b~tt aballangba, 
Hol fekadtek hussoDD'gyen sorJábba. 
!alpra fiuk, kljjetlk-hát gr.orM an, 

. [inrik atr Slea lestát aagaba! 

5. lCi~tt el!! tize~olc hu betyárt' 
Hogy hiD c.end6r kí86ri Sisa listá • 

'Csik negrvenh't aeg egr csind6r kapit~; 
Kís'rik ~er fel' Si .. lestát. 

6. SzeieAL-hát ki-srajtott e16reS: át f~l' '" -C.eJid6rtiplár, ereszd hát is .. re 
-('szebb leszek 'leteat6l "bo~á~t l • 
Kint Sisa lestát szabadra C8 J n • 

7. .. cslnd6rök fil tGzUk aszuront atr
i Hogy elvé~it (a) hároa betyár bAlá át. 

De hátulrll o.ak n~dvennyolcat 16ttek. 
Negyvenkét clend6rt a földre ejt8ttek. 
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8. A kapitány észrevette a baját 
»egszorít~ keselylábd pejlová{ 
Kegszorítá ke8e~ylábú pej lová!, 
A kapitány Egernek vette ~tját. 

9. Sisa Pista beugrott az erdőbel 
Nagy örömmel ~ajtott az egeKre, 
Nagy örömmel sohájt fel az egekre: 
Csak még egyszer szabad ember lehet tem! 

10. Szegedi, add ide aparipádat, 
Te meg,pajtás,hétlövettt puskádat. 
Utolérném ezt a csend6r kapitánt, 

/ 
Elvégezném azt a gyászos halálát. 

:El is érta Eger varos szélébe 
A kapitánt azonnal le is 16tté:j. 

~nekelte: Szab6 János 51 é. k. 

Közel áll hozzá Függ. 7. sz. Lásd az ottani megjegyzést.Kásf~ 
161 közeli rokona az 57. sz. dalunk is. 

64. 
J = kb 108 l (b3) 1 
~ .~./ ~ jj ~'tJ . ( il 81/ 

Vármegye kapuja 

@@ r r l r I ff r it I 
Sarkig ki van lIli ha. 

• 

Oda van bézárva.babám, 
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2. Látom az urakat: 
f ,J. 

Huszonnégyan vannak. 
j ~ ~.I. 

Kind a hussonnégyeJ1, babáJa, 

Rólu tlnicskoznak. 

i J. i~· 
3. A huszonötödik 

~ J. i.l 
Levalemet írja. 

.I .I 
I/a/ szép csárdás barna kislány 

A nevem diktálja. 

4. Diktáld, r6zsám, diktáld, 

Diktáld a nev.met. 

Itt jön okt6ber elseje, 

Tudom, hoa elvissnek. 

tnekelte: Hajdu Lajos 75 é. r. 

J' J. i ~. 
5. R8pUj I18.dár, repUj 

Ájfalun karesztUl, 
, .I. i.l· 

.epUlj b a gal~bomhos, 
J ~. 

Kaga van agyedUl. 

JI J. 
6. Ha kérdi, hol vagyok, 

J' .I. 
KoDd ast. hogy rab vagyok, 
';.1. J>~ . 1> .I . 

j 16csei kaBzárnyába 

. Jv1d v1Jon vagyok. 

7. Hab vagy r6zslÚl, rab vagy, 
""- .. bit~' 'L 
J!,D. meg e eg v-«10a.. 

Gy6gyíjjon .eg f id Iaten, 
~ .I. 

Még kiszabadulok. 

Táltozatai az Alföldö~ (Békés, Bihar, Pest, SSOlDOk, Hajdu, 
Csongrád •• ) éa az ész~ati részeken (Nyitra, Heves, Gömör), vala
mint a Dunántul egyes részein (Zala, '!'oba, távoli variánsok ~ajér é, 
Veszprém •• ) találhatók. Lásd még a 58. és 65. sz. dalt,.int kadencia
variánsaB • 
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65/A.. 

2. 
(~~) 

Száj le huszár a nyeregbe,(!) 

Szakajts egyet r6la. 

2. miS leszállottam, 
ózsát szakajtottam . 
' falusi hires lányok köztll 

et választottam. 

4. Ne keresd a lovam, 
Wer be van az zárva: 
Ajfalusi biró udvarába 
Szól a cseng6 rajta. 

3. Elveszett a lovam 
Rozmarinrrd6be, . 
Elszakad a Dici ráncos cSlzmám 
A nag,.-lreresesbe. 

5. Ismerem a cseng6t 
Vékony sz6l ásáról: :t} 
Ismerem az ájfalusi kislányokat 
Vékony derekaról. (csak szóv 

B./ Bábásné 65/8. 

~.T_l.~t.!t :~~~f~ 1 
~.'~~~--It::--+~ 

Egy veres hagymáért. 

, 

,t J'~- r ~ - --J-f ~ . í-tl _ 
~ - ,- - 1- -~-~--

Szép ki ~ pejlováért. 
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2. tisza he nem vette, partjára kitette • 
.Arra ment egy révészlegéll1, haj6jába teHe. 

3 • .Arra ment az anrja, sz6líjja, nem halii:; 
Gyere fijam, gyere fijaa, borulj a ny ba. 

4 • .Arra ment az apja, szólíjja, nem halli·a. 
Gyere fijam, gyere fijaa, borulj a vá laara. 

5 • .Arra mén rózsája, szólíija, meghallja; 
Gyere rózsám, gyere babü, borulj a Tállamra. 

6. Iisiratol-e hát apád-anyád e16tt? 
lisiratlak, kisangyalom egész világ e16tt. 

~nekelték: Pál Istvánné 1ac6 Juci 38 é. r. (barkai szUletésa) és Hajdn 
Jánosné Farkas Ilon 45 é. r. egyatt (+ Kovács Istvánné !a
kács Irma komjáti szUletésd, aki "nem énekel", de a dalokat 
ismerte), Ozv. Bábás Istvánné J6zsa Julianna (száde16i szU
leétsd) 62 é. r. (B) 

~: "Azért, hogy más falub6l val6, a n6ták ugyanazok." 
Szab6 Erzsi 16 é. k.: "Ez oj t6t n6tal" 

Egy Gömör megyei és (8 sz6tagos) Gy6r megyei változata van fe~ 
jegyezve. További rokonsága:64. sz. dal és variánsai, valaaint as 5S. 
dal. B forma hangfelvétele: Ml 43lS/c 

A. Giusto Ja 132 
-tk 
@' 

-

66/!. 

rrrrlrru r JI 
Árpa árpa, de rOvid a száraI 

Mag.. vagyok a faluba árva. 

Magam vagyok kisangyalom 

A. faluban árva. 
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t~. J'~. J ~ . 

2. Gyere babám a sz.k~rem után, 

Majd relyeszlek odakUnn a pusz tán, 
J> J. 

I J. ~ 4' tanyán 
Majd relyeszlek kisangyaloa 

Odakin (!) a pusztán. 

B./ 

l. Esik •• 6 az árpa tal16ra, 

Gyere,babáa, tan1jj .eg • cs6kra! 

Gyere ked yes kisangyaloa, 

Tan1jj meg a cs6kra. 

2. Nea megyek én .aer sokan meglátnak . 
, mert nagyon sokan látnak 

Elárulnak az édesanyámnak. 

Elárulnak kiaangyaloa 

Az édesa~ámnak. 

H 
3. Erre gyere, ere nem lát senki 

l~ · J' ~. ' 
Betakar a eifraszdröa 8zéli. 

n l4' etakar a, kisangyalo., 

Cifraszúröm széli. 

j> ~ . 
4. Ha betakar, gycrrött lesz a szoknyám, 

.' J. i> .I. 
Haza~egyek, megyer édesanYám • 

• '.. .' J- ~~ ~.." ~ . Hazamegyek, kisangyalom , .. ,;. 
Megver Sdesanyám. 

~ C 6~. 

M'- Ct~- (JAk-~~~~~~ 
Azért hogy a szi ta-rosta kerek, 

r~1 e T-5j~:f~=:-.~~=---~;~ 
'r':lm vagyok én bety~rgJerek. 
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~·:'=fi7fEtJ ri rSf 
~egáj te sz6ke barna lány, 

f!'ll'kd t.ék : Hajdu J"!1osn~ Farku!! Ilon 45 é. r.; Pál Istvánné Lac6 J~ci. 
38 é. r. (b~rkai szület4sú); Hajdu Lajos 75 é. r. (C) 

NépdalTál tozata nincs. 1-2.sora egyezik egy régi .udalféléTel, 
amely több da:gy~jteményben szerepel (Beré~i, Kenesei, Berecz:Nemzeti 
lant). Hogy Talóban ennek továbbfejlesztése, azt mutatja a C. Tariáns 
harmadik ~ora, amely még közel áll hozzá; ann~k ugyanis haraadik sora 
a köntk.ez6 t~-:··.Ll"i::f J 1 A 4. sor már az összes áji Tálto-
zatban elt'r6. ~ . , tJ Ugy látszik, egy n'pi izl's sze-
rint továbbfejlesztett mUdallal yan dolgunk, ami az~rt yolt alkalaae 
az átvételre, mert 1-2. sora más népdalokra is emlékeztetett. Meg is 
aaradt változatlanul, .ig az idegen részt átalakították. 

.~~,4~[=fE3~fJ)]J kin: • 
Száj le huszár a nyeregb61, 

#~~:··- t7-EJJTmj 
Szakajts egyat róla! 
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2. tn is leszálottam, 

B6zsát szakajtottam, 

Ájfalusi lányok kösUl 

Egyet választottam. 

3. Nem szállok le r61a, 
J> J, 

Nem kell bazsar6zsa_ 

tn a tiéd, té' pedig az ln-hm 
~gy se leszek soha. 

4, Villás farkú fecske, 

Szép barna menyecske, 

Hot
J 

tuttál te idejönni 
j , iJ . 

Az idegen földre] 

B. 
=l 41 I 
~ r il r cr r-I 

Nincsen a csá-szárnak 

Ojan katonája, 

67/B. 

rrrr1rr JUI 
Mint a harminc-négyes baka, 

, J J J,J"fJ Jxll 
Kiál a glédába. 

2. Iiál • glédába, 
Bagnét oldalára, 
Sárgarezes kiscaákóját 
Balszemére vágja. 

3. Bev~ja csákóját 
Fetele szem~r., 
Honne lássa ainden kislány. 
Kerre hul a könnye. 

tnekelték: Hajdu Jánosné Farkas Ilon 45 é. r.; Szabó Lajos 48 é. r.; 
Farkas András 75' é. r. (B var.), Bolyszko Imréné Tamás Pi
ros 31 é. r. (l-2. var.); Szab6 (ifj.) János 39 é. k. (7fo
nóban,a vendéglát6 lány apja)4. vsz . l . és 3. var-al. 

ÉnekelUk: 
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Tempo giusto 5 (5) 3 

,t'PIaf I r r ~ l 
67/C. 

~ Áj falusi ucca 

IörUl bazsar6zsa. 

Szálj le huszár a fekete lovadról, 

&- .; J' r r J I J J xl 
Szakajts egyet r61a! 

Hajdu Bözsi 16 é. r.; Szab6 Erzsi 16 é. k. huga Teréz 12 é. 
~. anyja Szab6 (ifj.) Jánosné lajancsik Anna 35 é.;indo Ju
li 20 é. k.; Barnák János 26 é. k.; Juhász Mária 15 é.k. é, 
huga lárta 11 é.; Bábás Margit 22 é. r.; Cservenyi Juli 16 
é. g.k.; ADdo Ilon 13 é. ,k. 

Országszerte elterjedt dallam. B. foraája a legáltalánosabb. A 
2. -Tel jelzett variáci6 is elég sokezor felbukkan. ol C. forma dszont 
ebb 61 k~pzett legujaib variáns.Ez vOft divatos a gyUjtés idején a fia
talság körében. 

A f6dallam (A.) közölTe: A a.vers ritmusa, 78. 



2. Hogy felöltözködik 
Kocsisi ruhába, 
Ihajja stb. 
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Giusto v (2) 2 68. 

@iJa J JIU JI 
Igyszer 8C királJfi 

, j rrrrlr JII 
Mit gondolt magábp.? 

! '-f • 
~ ~ J j J I iiJ J I 

Ihajja cnhajja 

@-w JJJ JI JJ I 
Mit goDdolt magába? 

7. Nem egyek, ne. megyek, 
Mer én gazll~ "agyök, 
Ihaj ja, c8\\hijja 
Gazdagra is .,ögyok. 

3. llae«1 megkéretn! 
Gazd~ embir lányát. 
Ihajja stb. 

8. Elmegy megkéretn! 
Sze~ny embir lányát. 
IhaJja stb. 

4. Isten hozta nálunk, 
t11jön le minálunkl 
Ihajja stll. 

5. Nem azér jöttem én .. 
Hogr én itt leülj eE, 
IhaJja stb. 

6. Hanem azért jött .. 
Jösz-e hozzám, .,agy aem? 
Ihajja stb. 

9. I.ten hozta nálunk, 
t11jön le Ilinálunkl 
Ihajja stb. 

10. Nem azér jöttem án .. 
Hogr én itt leUljeK, 
IhaJja stb. 

ll. Hanem azér jötte., 
Jösz-e hozzám, .,agy se.? 
Ihajja stb. 

12. Elmegyek elmegyek 
. Mer ~n szegé~ .,agyok 
Ih,-jja, csöbaJja, 
Szeg~nyre is .,agyok. 
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Viszik anánémet 
Aranyos hint6ba, 
Engem is elyisznek 
Szamár taligába. 

Fektetik nánémet 
Arany nyoszolyába 

Énekelték: Szabó Lajosné Farkas Erzsi 40 é. r. (és lányai, Jolán 16 é. 
éa Margit 8. á.) 

Csak gyerekkorában dalol ták, mint nagy lány nem. Gyerekeinek a kukori
cában, babszedés közben tanította. , 

If 

~ G tr , 
tr 

~ 1( 

2. Isten hozta nálunk 
~ Szegény kocsis legény. 

lhaJja stb. 

3. tljjön le minálunk 
A kocik partjára! 
Ihajja stb. 

4. Nem azért jöttem én, 
Hogr én itt leüljek! 
IhaJja stb. 

Giusto V (3) 2 68/a. 

JJJJIJUI 

Csáti biró lánya! 
Gazdag 

J J i I J' J j\1I 
Ihajja csuhajja 

Csáti bir6 lánya. 
Gazdag 

6. Nem mggyek, nem megyek! 
Sz~gény kocsis legény! 
IhaJja Itb. 

7. A szomszédunkban Tan 
Iosárköt6 lánya. 
Ihajja stb. 

8. J6 eshét, jó eshát 
Iosárköt6 Unya! 
Ihajja stb. 

5. Hanem azért jöttem, ? 
Jösz-e hozzám, vagy s~m. 
Ihajja stb. 

9. Isten hozta nálunk, 
Szegény kocsis legé~ 
IhaJja stb. 



10. UjjGIl le aidlUDk, 
Ru.fa kaIlap4rat 
lhajja sti. 

ll. He. az'rt jGtt .. éll, 
Rogr éll itt le~ljek, 
lbiJja .t\. 

-12. Rane. az'rt jött .. , ~ 
JI .... e hossű, ~ .... 
lhajja .t~ • .. 

13. IlaiQekl ~ !lakY!!t I 
Sze~~ ~.i.-l~., 
lbaJja .n. 

14. J6 estTát, jó est.'t, 
Gaz~ biró ltaJa~ 
lhajja stb. 

15. Ist en hozta nál~t.t 
III d g" királyun&. 
Ihajja stb. 

Lucska, GG.Gr a., 1940. 
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16. ttljön le minálunk, 
Blrson kanapé ra! 
Ihajja stb. 

17. Nem azért jöttem én, 
Ho~ én itt le~ljek, 
Ihaj ja stb. 

18. Hanem azért jöttem, 
Jösz-e hozzám, vagy sem? 
Ihaj ja stb. 

19. Ilmfgyek, elmEgyek 
Fels~ge8 · kirájo.! 
Ihajja stb. 

20. Nem k~llesz atr nékea, 
Ijj~~-ojjan lánya! 
IhaJJ& stb. 

21. Banea a, kUl néUa, 
Iosárköt6 lányaI 
Ihajja stb. 

inekelte: GZT. Feh4r JáDOsné Jobbágy Klára 75 é. (fornagörg6r61,apja 
- napszállOs) • 
5. foku f6zárlattal általáno.; ezenkivUl még sokféle kadencia

klSp1ettel ál. Az ittenihez hasonl6k: Ujszász (Pest m. lásd B.172 = Pt 
201), Szolnok a., N6grád m. (itt több is), nlamint egy sopronmegyei 
feljegyzá •• MiDdig a Rázasu16 királyfi szövegéhez kapcso16dik. Dallama 
fUDkci6s dur aelodikájával, terc-sequentiájával idegen eredetre vall 
(ú.t? szloTák'i'). Minthogy hasonl6 az I. FUgge14k 8. dalábos, aaely 
Ilá .. t eredetd, va16szinUleg onnan származik ez is - talán ugyanannak 
a 4alaak elágazá.a. 
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'feapo giuto , (2) 2 

, 1 p13 ftQ I 
69. 

Fele.égea ojjaD ti.sta, 

, JJJj JJJJg 
'4taser mosdik egy h6napba. 

Hej n6rl de nórba 

fl fl f1]J 11J J til 
Csill-csale, csaladár' gadss6ba. 

2, A szem4be ojan csipa 
Mint egr le~el tajt4k pipal 
Hej n6ré stll. 

3. Kenyeret is j61 tud sntnl' 
Otször hatszor bef~t neki' 
Hej n6ri stb. ' 

4. ötször hatszor befat neki, 
Mé~is sUletlen veazi ki. 
Hej n6r4 stb. 

~nekelte: Szab6 János 51 é. k. 

'falán a ·Virágíkná1 áll a világ" dall8ICsaládjába tartozik. 
(Lásd UNT IV. 355-77. Legközelebb: 370. Szabolcs __ b61.) 
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70. 

u • ..wt UIv. U .. Dk't lÚ1 horija it a bádogot. 

rú r I td r C hl r I 
!lMllkát u., Uata felllr r1Ihiba. 

JrD rCJ ri r ro (rE-Iif Jed 

:lnekelt6k: Ssa'b6 lóos 51 6. t.; SsaM Lajo • .a 6. r .1 Haj du lá.Dosn6 
larta. Ilon ~ 6. r. 

.ilföldi clallla. "ltosata!: BortoWQ, Ssabolca, Bihar a •• 
Jászber.snJ, tJj.sllas. GalgaMria, SÚ'Oapatak, ruwnt a t,t .ilfölddel 
.soroa foUl6r-tapcsolatbaa 1 .. 6 ter1ll.tell 'el8C5ireg (!olJaa a. lásd 
Bart6k UWt 187) 4a Bar&DJ& a. GruofODOIU , lllfo "Uott leseI • •• " 
.a1S ... l !b..caeg4r61, a Borto'Wc1 •• 416r6l. Alföldi jell ... 
gli_t __ ai elleH tit UTOlabbi (tcrCa!~ i f. eQ O~1IS0Jl eldUo
sott 1IOaOgJi) dltosata ••• '&IIJIÜ ozentinu úg ujabban feljeQsott 
nltouta! b. cle &SOt aiDll a BaUa-tczlhl aÖT8~t .. pontos dall __ 
fol'ájllt 6rz1k, nylldnnlóan a tiadnu,otb<Sl jutottat el utólag as ,_ 
neke_kbes. 

Fatllre.et as uj ás a rági stilus között, p'ldája aindannat a 
prob14.anat, aai as uj .tilusaa1 tapcsolatban felaerU}. Felápít'se az 
uj .tilus egyit jellegsete. fol'ája: .l.lBl három hosszu, azono. sorral 
as elojb á. T4gln, a kös6ps6 haraadik pedig elUr szótagsdaban is, 
rit.sában is. DaUuTOnala is, as alulról aagasra feliTe16 sdls6 so
rok, s az ellentátes, magasról loereszked6, 8-5. fot között mozgó B 
sor, igen jellaas6 as uj atil.sra. ötfoku jellege sea kir i.ó: igen sok 
uj stllusu dal hasonlóan er6sen pentatónikus. 'issont aindig rubato az 

, 
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el6adása (Bartóknál egyenesen parlaDdo), és S08e. az uj stilu8t dalo-
16 fiataiságt61 kerül e16,hanea mindig régi stilusu és más régi dalok
kal egyutt; olyanokt61, akik ezeket tartották fenn - még ha tört'nete-
sen fiatalabbak is. - -----

Ilyen dallamok lehettek a stilu8 kialakulásának els6 stádi..ai? 
Vagy ezek lehettek a régi dalok közt a kiindulásul szolgáló.minták? 1-
setleges régi hagyományára utalna az is, hogy hangnemében 18 kül~nle
gu arhaiz.ust 6riz: &. ..!!-.li!:.!-..!! ötfon hangsort , aai a mari knál ill é~ 
egy zárt területen mint kUlönlegesség, angoloknál is van rá péld~, 
bolgároknál is egy' BzUkebb terUleten egy bizonyos dallamfajtában, s 
nálunk is sokszor felbukkan, bár variánsaiban a.,!!!2-pentatóniával vál
takozik (~~_~ zárlat helyett ~-g-g. mint Ballánál~,s. nálunk a 1A atr 
többnyire szerepel benne, csak a ~ alatt hiányOl alndlg. 

l. Balla Péter: A magyar népdal kistUkre, 73. 
2. Karij kalUk muro, Leni~~ad-M08zkva 1951: 56,58L78, 87, 891-9~, 1(5 

148, 151, 153-7, 166, 168, 203, 208-9, 212, l2l"t), 231-2, 4J7 2« 
267. sZ.l Lach, Robert: Ge8iDge rus.ischer Krieg~fangener. t. Bd. 
3. Abt. Tscheremillische G.slnge.~ien 1929: l-ll. sz. stb. lá1unk 
WichllAnn he erei közt is' IP 02 • Dgolokná1: Shar, Cecil J.! 
!nglish Poji So~s from the so~ eP-l 1pPalaChians.!d.Ey K.Karpele! 
London-Jew Iork-!oronto, 1952. 140/~ BZ. Lásd err~l cikkemet· Some 
Parallels of Rare )lodal structures in Western and kstern Em-ope 
~ournal of IF~ I, 22-28. 1958 2. pont (23. lapon. ) a hozzátartoz~ 
Jegyzetekkel. 

3. [acarova-[undova, Raina: Ig~rcsinszka pentatonika. Izvesztija na 
Etnogr. lluzej lIV, 78-93 (1943). Ezt a tanulaányt az .16z~ jegyzet
ben ldézett e16adáso. alkalmával még nea ismert.a. 
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BIlbato v (1) , 
71. 

Bereg Náni kiaent az erd6re, 

IITI ! cr r ! Dr J II 
LefekUtt a r6zsafa tövibe. 

UJ Jt,il r I Q J I 
~yet-ket6t kiáltottam neki: 

EJ r lj lj t 
Kelj fel Náni, aer megcsal valaki. 

2. ~reg Náni se vette tráfára, 
~en~sen futott a csárdába. 
Kocsmárosná száz ice bort hozzon, 
Kág az éjjel csak magam mulatok! 

3. Bereg Náni piros pántlikája, 
Tedd el Nánl a ládafiába, 
Ha lányod l~sz,karcsu derekára, 
Ha fiaa llY'sz, szalmakalapjál'a. 

40. Ugyan Náni, nem fájt-e a szíved, 
Hogy megölted kilenc gyermekedet? 
Hogyne fájna, mikor majd meghasad! 
Kiér holtig csörgetem a vasat. 

~nekelte: Hajdu Lajos 7~ á. r . 
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Poco rubato VII (V) V 71/a. b f" 

.~ EJ J J 1 J1 r 1 n ~ ;11 
Cainta Lajoa sarkantyus csizaáJ& 

fJ?rJ I ro J I J)J rel! 
lea pereg már Barka falujábal 

Nem pereg már Barka falujába, 

{'OV/H ulJn,l1 
,",rese8 haris gyászos kapujába. 

-
~nekelte: özv. Znamec !ndrásn4 Románi Julianna 8l á. 

liskovácsvágása (Kovácsi), Gömör T.B., 1940.VIII. 

Társtalanul ál16 dall ... l-2. sora emlékeztet egy dnnántuli 
dallamra, mely "Három szab61egények mek mek me~ szöTegg~l ismeretes. 
Viszont az els6 sor a "Szegány vagyok, szegánynek szUlettem" (pl. Pt 
185) közismert dallamára is emlékeztet, kUlönösen annak ~Té~ vált~ 
zataira. (Pl. kiskunhalasi gyUjtemányea 31.sz.-a. Lásd az u.o. 32. a
latt közölt dalt is + Pt 192.) 3-4-. sora pedig a MNr IV. 868-73. sz-ra 
emlékeztet, kUlönösen az északi, gömöri, esztergommegyei páldákra. 

Ha azonban a kiskovácsvágási változatot mellé tesszUk, már e
gász dallammenete sem áll a~ira társtalanul. Ez a dallam viszont az 
ország kUlönböz6 pont jain bukkan fel (Gy8r ll., .Tá8z'l,erény, H6dmez6Tá
sárhely, ~rd) ás a legtöbb régi dalgyUjtemányben (Bognár, S~ini 73. 
sz., T6th István, Szunyoghná, Limbay, Bartalus kézir., Berecz), s6t a 
"Szeget szeggel" népszinmUben is szerepel. Val6sziDlleg innen terjedt 
el a néphez, kUlOnOsen YidékUnkDn,ahol 20-30 éves hagyománya van a .0-
kedve16-népBzinaU e16adásoknak. 

Viszont a felsorolt dallamok Ca -Három szab61egányet- kiTé te
lável, mely osak váletlenUl hasonlit) vágs6 fokon Osszefüggnek, s a 
"Szegány vagyok,szegánynek szUlettem- és a "Piros alma kigurult a sár
ba- (változata a fent idézett kiskunhalasi 32. sz.) dallamainak ~vá
~ formájáb61 alakulhattak, keveredhettek. 



2. Víg a lova, víg 6 maga, 
Víg aparipája. . 
Vígan várja a róssáJa 
Kegvetett ágyára. 
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Giulto l ev) 4 72. 
, , ~ 

J J' r r I r r J' j, II 
Ug as erd6, Idg a llu6. 

Vaj jon ki fldgatja? 

JJvF'lrrJr l 
falé bholQ' Bósla Sándor 

V Ji J I J J lJ xl 
! loTát itat jal 

3. ! rózsája sejem ágyát 
K~asra vetette, 
Bózsa Sándor a csákóját 
Rajta felejtette. 

4. Hozd ki rózsáa a csákómat, 
Hagr tegyem fej emre, 
Hogy ne IUssön a fányes nap 
Kacsintó Bzemeabe! 

~nekelte: Hajdu Lajos 75 á. r. 

Bgyetlen dur változata van feljegyezve a szomszédságból. eLieze 
GÖlDÖr a.). Itt is .e-vágU dall&lllla.k M-ra feleBuszott záróhangjával 
lehet dolgunk; mindhárom utolsó hangját .e-ra elkápzelve már nell áll 
társtalanul a' magyar néPlialtipu80k kISzlItt. -

Hangfel vétel: IIF 4319 

PtLD.lLWlOI 

Giusto (4) 
~. -1. 

Szabó Vilma ki.ent a kiB kerb!l 
ss6loDe, 

t . , ~ A . I 2 
• i 

Lefektldt a diófa tödbe. _ _ 
2 a = 6.vrlz. 2 b.-Báb's J. fltyUlve. 2 c • 3. TrSS. 

~ EtUuJ1Jrrr 
2. ~!.:t-kett6t. kiáltott .. neki: 

""6IJ J 4 l . a J J 
lelj fel Vil.a, .er meglát valakil 

3. Dl ~zt Vilma ne' Jetta tréfára, 

Beugrott a bec sárdi csárdába_ 
közeU 

J J. J lJ ár lá .1 __ ... . 4. Parancsol ta osap os D1 ......... . 
J. J' i.!· ~ CI b Vi'-á -'-I Tiz icce bort hosson e Lm nA4 i, J J. 

5 !aint Tilaa a bort ivogat j a, 
• ssa 

Iilene esend6r a~ ;jtót rányitja. 

lJ 
6 Nt ;ost Vilaa, vald ki a bblSd.tl 

• J J J ~ 
Hova tetted háro. gyermeked.t? 

n 1.1· 
7. Bgyet tett •• a diófa tevéb., 

( .I J CI J) 14· 
A másikat Sajó mé11 vizéDe. 

73. 



BollsHon' 
faus Piros 

Pozsga J6zsi 

Hajdu Bezsi 

Haj dD Bezsi 
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• i. 
8. Har!:ludlknak .ost lette. gyilkosa. 

gyilkosa .ostv&gyok. 
J J. 1 

Jaj Istenea d. nagy bUnbánat as. 
~btlnös vag}"ok. 

fel lelllek akasztTa. (Fricsóvszki) 
J'4. i j. 

9. Aaint Vilaát a csend6r k!sdrje 
Kig Vilaát a csend6rök nllatjh. 

Szeret6je az ablakon leste. 
nhi. 

) J. lJ. 
lJe lesd babiia gyászos tHateet: 
Ne !llSzd 

Kin miattad szenvedem ezeket. 
femiattad 

J J. j- J. 
ll. Ha kiszaoadulok a börtönb61, 

~ j. JI ol. J> j. I J. 
Leveszik a vasat a kezemr61 

. 12. Akkor mondja Talaki SZ/.:.be: 

Ugye Vilma, ~ltd1 a börtönbel 

i J. j> .I. .I' J. 
13. Szaba Vilma piros pánt1ikája, 

J J. Jo J. Jo J. 
Nem fonja már többé a hajába. 

J j. .l' J. 
14. 'edd el Tilma a láda fiába: 

Kajd j6 lesz kislányod ~lába. 

~ekeltdk: Kulcsár Ilon 22 é. r. (1-8. vsz. "Nem tudom j61; igen-igen 
régil") citerán is játszotta.; Pál Istvánné Lac6 Juci 38 é. 
r.; Rábás Istvánné J6zsa Julianna 62 é. r.; Bolyszko Imre 
32 d. k. és öccse J6zsef; !ndo György 64 é. k. és felesége, 
Rákai Zsuzsa 58 é. k.; Bolyszko Imréné Tamás Piros 31 é. r. 
Pozsga J6zsef 27 é. r.; Hajdu Bözsi 16 é. r.; Fricsóvszki 
J6zsef 40 é. k. (ének közben felállt és ragyogó arccal, har 
sáDyan fuj ta); Rigd J6zsef 60 é. körüli cigán1J Hayranko And 
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rásné !ndo Iata 72 é. k.; CserTeqyi Juli 16 é. g.k.; Szab6 
Lajos 48 é. r.; Horvát Jani 20-22 é.; Kulcsár J6zsi -2O é.r . 
(citerán a var.-t a középs6 fon6ban tánchos); Bábás János 
29 é. r.: gyerekkorában - nemrég - csengett az 6dal (ett61 
a n6tát61); RáMs lIargit 22 é. r. "egy csöppet", dallamát 
j 61; Szab 6 Erzsi 16 é. k. "nem tudom, nem kedT8ltea"; !ndo 
Juli 20 é. k.(kevéssé). 

Tulajdonképpen két soros dallam. Ebben a formában egyedUlál16. 
Viszont kétségtelenÜl csonkulás utján alakult a szabolcs-szatmári (+ 
Bereg-Zeaplén-Abauj-Hajdu m.) hires "Zug az erd6" vagy ".l csik680k, a 
gulyások kis lajbiba járnak" dallamb61, (lásd pl. Pt 44.); asáltal,hogy 
l. és 3. sorának második utemát elhagyták. (Lásd err61: A magyar vers 
ritmusa, 81.) Ájban viszont igen elterjedt volt ez a "ro.rott" forma, 
ami t azonban még esztétikai szempontb61 sem lehet kifogásolni:két tel
jesen kiegyensulyozott dallamsor áll egymással s~emben, tizeseink egy 
kedvelt ritmusformájában. 

Kedveltségét a sok énekesen és változaton kiVÜl mutatta az is, 
hogy egyik feln6tt férfi-énekesea (Fricsóvszki), e16adása közben aD1-
nyira tUzbe jött, hogy felállt és ragyog6 arccal, teli tUd6vel fujta 
~l hátr lev6 szakaszait. 

llubato 
Éf~ 00 1 [tU I F II 

.l tornai vármegye há z de sárga, 

~f r ~ J J. I U r v I J' J. J xl 
Harmincketten vagyunk oda bezárva. 

2. A poroszl6 minden éjjel vizitál, 
Ugyan szegény fogoj, aluszol-e már? 

3. Aludnék 6rmester Úr, de hiába, 
Nincs atattam se leped6, se párna. 
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4. Haza üzenek az édesan:ráJmak: 
Páros párnát klldjön fejem ajjának. 

5. De 6 arra azt Tálaszolta Tissza: 
Göndör hajaa legyen a fejem ajjal 

inekelte: Hajdu Lajo. 75 6. r. 

"ldallsa: TalószinUleg egy dal 3-4 sora. 

Parlando, rubato 
75. 

ttQ J f ,JII 
Jaj, d. bánom, hogy megházasodtam, 

,~ cr LU IT tifJlJ J ,d 
Hogy ij hamar megcsaládoBodtam! 

2. Sok a purgyó, sok kenyár kell néki{ 
Szép az asszony, jó ember kell nék. 

tnekelte: Be.rnák János 54 é. k. 

-.. 

"1l6hhzk'r61 hozta (?). Kikor csigát aennek csinálni lakziba." 
'éldallaa: TalószinUleg 43. dalunk családjába tartozó Tariáns 

1. és 4. sorából alakult. 
IhIbato 76. 

kezdetben Tégleges forma ! I ji t:\1'\ 

~ ~ tu r EJtLr I Cf F r x" tr r r 
Csütörtökön Tirrad(ra, Tirradóra 

@' nm Ol; ;;,1 @ff F ~ J ~ 
Ultea az álmos hajóba. 

2. De még el Be szenderedtea, Bzenderedtem, 
Kilenc zsandár ál mellettem. 

3. Csend6r urak, mit akarnak, ait akarnak? 
Talán Tasalnl akarnak? 
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4. Rea &karjuk, •• akarJ- .. gnaalDi, 
Caak .egibrJuk kOlessil. 

5. 'egkCItes.dDk, ~.uj~, 
lagrYÚ'adrs el 18 ~. 

6. JaDriradrdl 1~1 Baclape8tre_ 
otT te ... k ft. as egy •• lIe. 

7. js e" •• \61, as egy •• \6l • tett •• lIe. 
IQ "'p kblbJlllt ....... 

betelt4t: lMW. Iatdu' 16 ... 11lli&llll8 62 ,. r. <8SÜe15ih (onk 
nG'Yept IAgJM ••••• (ata köslpkonl ••• sou;r la). 

-n. iskol'a IÚl1 TOltaa, _OIIadclban klt JUIQ lePDJ (w!t), tanultá\:, 
bdltek a omllenl 'n _g ocluent .. hallgatni. Akkor TOlt uj nóta. , 
hangja oj •• 'p bm.6al (hallgat6)-

,.ndall ... Itt asonban .lir as önálló alialaazás utólagos batá
át ie tapasztalhatjuk: as ela6 4 asótagoa .OUTUII Egism6tUs6t. Iz
által kap 'falai kerek_pt e. a rCldcl forul a ho .... bb el~ r'" u
tó nyoaaUkoaabb lesllrá.t ad. a. Itg1ssera II n6tap. sor. 



ALDLOIOIOZ IOfÖ'l"f DjJ.OI 

5 (1) (. 77. 

Ctg [pr ~ 
Akkor járja a medve, 

Mikor náti j6 kedTe. 

J J J J FEnE 
Ilaga járja, aga járja, 

Maga furujálja. 

Énekelt~k a fiatalok mind. 

Fon6játák. "i medve". Kát játáko8 (le~n1) játs8za,a többiek éneklik 
hosú as alllb1Ji-.-dal.lamot. Az egyik a medve, ten.Yer~ zllaCgTe haj
la~ozik. s altaI.as pillanatban nagy pofonokat ad a Tédekez6 állás
ban várakoz6 társának. 

A dudaaenéve1 rokon ae10dikáju dallaa. Lásd. taDlllmánycaat: a 
duda .tán a -var D4pi \úozeMre. i ilU r. Oszt . Iözleméll1e1 TIU 
(956),2U-9f. lt:i..-némettl1: St.dia llelllOriae Belae _t6k Sacra 19M, 
503-W. 

KözölTe: u.o. 38. ill. ~. sz., továbbá: Szabolcsi: A XVII.szá
zad. ugrar vUlg'! dallaui,87. 
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Fue 

kt EEY I tr f nr I ti ~ Ir'/~ ~I 
&. tJ r I tmb I r i '7 'I' ~ F IE E I .... 
'f tiff I n HU IF F If tittru 

,. HHEI r E 1\[1 fÍUlttUfl 
~, ' ;- .' . Da eapo al Fine 

~:t: " t- 't: 
@< [at I fJhAUr!u '1'1 
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Giusto l, l, 5, l, 5, l, 5 (8 soros) 79. 

r eJ r r 'a J J it I 
Vj •• zt.Dd~D al ia4djUDt! 

r u r r I U J J (fl 
Sdlet.tt 14ns, abk \lIIádjllDkl 

[r cJ r . r I E r r J r II 

r B r r 'U fi J xl 
Bogr fiat ssdljCn a n ... s Tllág. 

,(: f r r F r r r f I EJ cr r á"1 
Vi e ast end" , Tig as eI'M

I 
most kezd Jjulnl, 

BIri.U IIIÚ': a .esslás II DdeD hívek4! 

, r r r J r r r r I J J J J J iri , , 
Vjülástor Tig C~l most kesd hir4etnl. (Sicl) 
Legyenek hát as Istennek lIiDllen sRntekfl (Sio!) 

hekel Uk: cigáJl1Usson;yok egytltt. 

Ujeszt8nd"-kassöDt". Kár csak a c1gán;yok járDak .,.le. 

Ssöyeg la. clall .. ls romlott. 
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Giusto 5 (l) 3 

@l r:rn Ur r I cr r r r III 
l. Krisztus Jézus sZUletett,örTendezzUDk, 

,* F UJ EJ J I O j J ,til 

l. DáTidnak Téréb61,tiszta szÜz méhéb61 

l. SzUletett Krisztus nekünk. 
-I 

&* an EWIU r r 
2 • .!szUzess~g l11ioD khirgázott • 

. @~ ElIJ g rIQ .. J J 811 
2. lIegterIIi a anrei sz4p Tirágot. , 
2 • .l kegyes Jézuska lIinek11Dk meghozta. , 
2. Született karác80nyra. 

Énekelt~k: Ando 'Ilon l3 4. k.1 Grega Jolán 13 4. k. 

Szab6 Péter 5 é. r. otthoD, ját4k közben 4nekelgatte. 

80. 
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Kántá16 ének. Karácsonyeste járnak gyerekek. Az ablak alatt 
éneklik. Beformátusok is mennek ?elUk, még a nagyobbak is, de az a
jándékok e16l elszaladnak:. Cigányok is járnak, ("6k gyönyörl1eket tud
na~I). Kalácsot kapnak. A parasztgyerekek inkább gyümölcsöt (hosszu 
tarisz~ába). Bent meg?árják az áneket, aztán ki?iszik az ajándákot. 

Giusto 81. 

ECU I .. J J (dl: 
Nosza, pai·tásl szegyed-?egyed a dúdát! 
Húzzunk e a I:is Uzusnak egy n6tát, 

, I: tU r fi r :1 Ja r rtl u J J rtl 
Aki most nem rágibe Kis Jézuska, Kis Jázuska! 
Született Betleliembe. 

tnekelte: Ando György 64 á. k. 

Bégi betlehemes dallam. A gyUjtás korában e16adott betlehemes-
játékban nem szerepel. Szintán duda-melodikáju dallam, mint a 77. 

Hangfel?átel: Ml 4310/a. 
Közöl?e: MNT II. 6l7.sz. 

Poco rubato VII (4) 4 

@ 82. 
E,§P ~P~J~J~J~~I ~ ~ J ,~ 

Csordapásztorok 

ki 
~- r r F r r r I 

Mid6n Betlehembe 

r r F r erEj 
C sordát 6riznek 

&t%E~.~ 
Éjjel a mez6be, 

? Isten angyala " 
Leszállott melláJök, 
Nagy fHelemmel 
r.lik meg 6 szi?Ök. 

3. Örö.et mondok 
Nektek, ne fáljetekl 
Kert ma szUletett 
A ti Ud?össágtek. 

tnekelte: Ando Ilon 13 á. k.; 
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4. Menyetek tehát 
Gyorsan a ?árosbal 
ott találjátok 
Jázust a Já.zoJban. 

5. Elindulának, 
Es el is i"u'tának 
Szent hai ákához 
lz ág a föld urának. 

SzUl6k: Szt1z Máriának 
J ónapot mondának. 

Iancsoll1i kántáló. J. betlehe.ben ia ánekIit, ÓS szöTeggel .• 
Minthogy a teljes betlehemesjátát közölTe Tan a III! II. 366 

szú alatt (a 485. 4s utáni lapokon), sllinthogy a többi betlehelles 
dallllllOt ktlllSn nea áneklik, legtlSbbaek csak a játák sZlST8g4TeI össze
~sben yan 4rtelae, itteni közl'sUkt61 eltekintunk. 

Quasi giusto, parlando 2 (5) 5 

r.-. I: r r J "r r I tr fi ill J rt II 

83. 

Krisztus urunknak áldott szt1letésén 

rUr rlrrrrJr xl 
J.ngyali Terset mongyunk szent Unep4in. 

,~ r cr ~ r I ~ r cr ) E I 
lej Betlehemnek mezejében régen 

KÖD1Tben. 

@ ~ L V tr J I J ej I r cl I cl 
Zengett ekáppen 

Énekelt'k: Szabó Jolán 16 á. r. ás huga Margit 8 á. 

Református gyerekek kántá16ja. 
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lWgi sapphikus 'nek. lBg1jábdl meg is uradt az eredeti ritIlUs
ban. Szabolcsi Zt.kk. 65+ lapjáa Tlgig pontos ritIlUsban kozli,<a.ilyen 
az e186 son), P'czell [irály hire 17. slázadi 'nekeskOJQ"T4b61 • .lI á
jiak 4nekeakOJQ"Tei\ea a mell'kelt ritmilálásban volt meg, vagyi. __ 
DanolY&n egyenletes, kihlllott Iw!gokkal, allogy a laol tárokat 'neliik • 
.A gyakorlat .4gis feutartotta a rit'JIiku. formát. 

EGnr1ZI mmDI 

Dics4rte.s4k l'sus kopors6ja, 

$ ü' r f r IT I r r r r ~ r I 
Melybe halva fekszik Isten fia. 'f' r r r r ir r j r tr r II 

• .1 halIlInak á!út ~o.t alusSI&. 

i rb r F r p ~ r I M J I 
ElroMaolt tagj ai t ~osdalj a. 

2. Minden tagja a nagy fájdalomtul 
ltolvadott neh4z ilnjaitul. 
Irontatott ostorozás alatt, 
MegtOretett sok bUneink miatt. 

3. Bír a SI41 Kária fájdalmába. 
Siratja szent fiát szent sirj ába. 
IOnnyekkel áztatj a szent tagjait, 
Bús csókokkal hideg tetemeit. 

!. Itt ~szik al 41et tereat6je, 
~~ásl koporsóba nyugszik Istene. 
Ke"gYáltozott a fÖld-természete, 
Mer gyásl koporsóba van Istine. 

5. Ánán maradt a sz'p Sz4z M&ia, 
Kert elmaradt t61e kedves fia. 
Világ v4tke halálát okozta, 
.1 keresztfát válaira nyomta. 
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6. GIertek ide árvák~ Káriáh~z/. . 
Banatos özvegyek ~zdz Anyanxnoz. 
Kegk6st6lta arvaságtok sorsát, 
Az özvegység keserU poharát. (Kihuzva:"mert nem 

Ó
" • visz rá") 

7. Kária, árTáknak: szemel 
Reád néznek szegények.Ugyei. 
Ohaitanak özvegyek sZIvei,. 
Fohászkodnak bnnösök lelkel. 

Énekelte: Zöldi Andrásné Kajko Anna 57 é. k. (templomi és bucsui e16é-
nekes); Ando Györgyné Rákai Zsuzsanna 58 é. k. is tudta. 

Bucsus nyomtatványr6l énekelte. Még nagyanyáik vették. T6lUk hallották 
a hangját. Most már nem lehet bucsun ilyet kapni. (A hangját hol tanul 
ták?) "Nem tudják, talán csak 6k csinálták magukt6l!"! nyomtatványon 
dallamntalás van. Át javítások vannak rajta. 

Ils6 három sorában jelentkez6 következetes 4+6 tagolás arra .a 
tat, mintha a dudolásban elmos6dó ritmus eredetileg a kazépkori énekek 
egy ritmusfajtáját 6rizné: m J.I mJ l' J. (Pl. Vásárheli András é-
neke.) i ,) 

Rubato 5 (3) 2 85. 
r- r.-. 

LJJJSrl1 
A piac közepén 

tEv ~ 
Van egy topolyafa, 

~ 0 

F" ru , J I 
Annak a tetején 

Három rozmaringszál. 
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2. Kötik a bOkr/tit 

Az apr6 jángyalkik. 

AvaI kedveskednsk 

A mi Jédusuitnik. 

Énekelte: Dancso Jen6né, a cigánybir6 középkoru felesége 

Hatsz6tagos sorai , dur-hexakord hangterjedelme igen arhaikns 
dallamstilust képvisel. Népénekeink legrégibb darabjai kazé tarto-
zi k. 

Hangfelvétel: KF 4327c 

Rnbato 

J J J 
Köszöntünk szép szaz Mária, 

r r I 
6, fájdalmas, kegyes anyaI 

Akik ide hozzád jö~tUnk, 

'ft! J j J j I r F J J I 
Képed e16tt térdepelünk. 

További 6 versszaka van lejegyezve. 

Énekelte: Zöldi Andrásné Kajko Anna 57 é. (templomi és bucsui e16éne
kes) • 

"Levélr61". B6jtben, a "Fájdalmas szUz" napján (szept. 3. vasárnapja) 
és május 3., a szentkereszt feltalálása napján éneklik. 
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Terc-.equentiája idegen a .agrar népzenében, nyolcsz6tagos a
lapritllllllA, aoll-heukDri ~terjedel .. alapjin szintén igen arhains 
tipus. 

87/l. 

J ld I 
l f'Dl'. uap lair len1QgOdott. 

! • r.. 

~' t r r r I r r r r ~ ri I 
l f~ld Iziue .Otéthe aaradott, 

@" i'f n J Iff tn r J I 
Nappali féDl 'jelre Táltozott, 

!: b ---=l ~:::J ~ t;'. 

@~ J J , i] I H tr t J I 
Fáradt hotnek ~dal.ut hosott. 

2. Minden álat mén (a) ~odaloara, 
lz latent6l kirindelt~'loara. 
De én, uru úgy megyek ágyamba, 
Mintha menn&k gyászoa kopors6mba. 

3. Noha most (is) friss (és) egészséges vagyok, (?) 
De több napot l18~mnak nem nagyok. 
Ezt gondolom: mindennap utolso~ 
Kég ez éjjel kelhet a kopors6. 

~. lz ágyuba ZOkOgTási költözöm, 
Vtnkosoaat könyemmel öntözöm. 
De megbocsáss, .er aziTemb6l bánom, 
[önyem miatt sZ8membe nincs álom. 

5. Ne szólits ki, uram, készUletlen, 

H
ezeaa els6bb az enyhit6 kútra, 
gy juthaasa~ a me~ei jusra~ 
gy bocsáss el engem a nagy utra. 

6. Napkelett6l egéaz nagnyugatig 
Benned biztam én mindég fáradtig. 
Ha megölsz is, mindig oanned bizom, 

(iÖ~~m miatt azemembe ninca álom). 
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inekelte: ADdo G10~ Büai Zsuaanna 57 é. k. "lav b.Ua .olt, a 
tanit6 Titte Lucakára, [oyác.iba a kdruara; pa •• i6tat •• •• é
nekelt. 

"Ezt uguba reggel aeg eete, Mg a aes6n la aiDdig énekelek Y8Q' d.a
nolok.-

B/ BIlbato l (1) 2 1> frl/B. 
@.,- J' J , J 1 JI J I F r J fJ J I 

Van égJ g)'ODlOr! kert, gJfllllDt as ajtaja. 

o J I 
jgl r6zsát terem, BOha nincs beúna. 

Ilncsen rajta lakat, kODD1en beleléphet ... 

i,· J' J n J r I r r l J il cl I 
Ha tiszta ja szlyed, te i. r6sas lehet ••• 

TOTábbi ké t yersszaka yan le jegyezye . 

l:nekelte: Zöldi AndrátIM [ajko inna 5'l é. k. t .. plolli 4. buoni el~4ne
kes. 

l-B Táltozat ~SUl az !. látszik eredeti nek, tero-aequentiájá
YBl,ABCl felépít4s4Tel, egyazerUbb dalla.TOnaláyal. !bb~l apr6zásokkal 
pougyolábbá tett l2-41s sorokat alakítottak, s yalószinUleg a.l4teset
hiba folytán m~isaételték az els6 sort. B. foraának helyenkint hang
r6l-hangra megegyez6 yáltozata 961-B is. Min!hárDat ugyanas 4nekelte; 
szöyeg-ráhuzás, tölOnféle azöTegetnek Tég néltöl egyetlen dallaara é
neklése nála aindennapi j elenség Tolt. 
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Bnbato 5 (2) b3 

r 
Jaj nagy kedye. (I) tartott 

Sre relmes ss11l.~tteJIl 
('öl 

r r F rFtfJJI 
fi nUk1ll úr e Yil~a 

,~' J, J r F J t f 
Boltig árTa lett •• ! 

2. Hol yau, kitt annnek 
!1lM1SkIll Til,'ga, 
Il ..... tt bús szi.eanek e senaes boldogsága? 

88. 

ineblte: illU Andrám4 (ajko ADna 57 4. k. (te.plea1 41 bucsui e164-
nekes). 

Dallaát UODOS szöY8ggel lásd KODOZ G~r 1771-i 4nekeskönyT4 
\en.(~sli Ssabolcsi: A a. zenet~t. k4zik. 52+ lap, d.1 pontjában.Lásd 
Itba 19'7,29', u.o. közölte. la. 

CA bal1e. szöng: Jaj nagy lcedTe,!l tartott). 

Ballato l (3) (2) l y8/t1 (2) zárlatú k4t80ros dal. 
89. 

J, J J J 
Nyisd meg, uraa, nyisd meg azt a szeDt kapudat, 

, • LJ J IT ~ 11 r' UJ Jj 4 21ZD J I 
Kapud e16tt lácit egy aranyos karszák. 
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2. Abba neTelkedik asszonyunk Mária
t
, 4 

Asszonyunk Mária, Istennek szen anD1J a. 

3. A~gy~lok repde.8n~k, sz4pen öryendezDik 
Angyalok repdesnek, szépen öryendeznik. 

Énekelte: DancBo Jen6né, a cigánybir6 középkoru fele.ég •• 

Legkisebb hangterjedelsU dallam gyUjteményUnkben:dur pe nt akord. 
Egyuttal legröYidebb sorok is: 6 sz6tagosak. Dallaaához hason16an szö
Tege is igen arhaikus. A aennyek kapuján tul, arlJ!1 karszékben, rend
szerint almafa alatt gyermekét ringat6 Kária képe ig.n k.dTelt régi é
nekekben. (Lásd: Do.akos Pál Pét.r, A .aldyai .&g1ar~, 11.258.) 

Hangfelyétel: Kr ~327\ 

Giusto 2 (2) 2 
90. 

J J D J I Q J J til 
1. Mennyb6l szállott szent gyeraek, 

. 1. Leborulunk előtted. 

l. Imádunk és magasztalunk 

1. Édes kisded Jézusunk. 
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tJr cr ft j I tF r f J JE 
2. Hála néked, ági szeretet, 

@ 4r r --+ J j I r r F r j ti 
2. Kiért lelkünk régen epedett, 

'J~Fr F J.1Frrr ll 
2. Hogy szUz méhMl istáll6ba 

41, J j r J I J ;g J I " 
2. Jöttál ártUnk, menll1 ura. 

tnekelte: Zöldi Andrásné Kajko inna 57 é. k. ~templomi és bucsui e16é

nekeo) . 
l-Z. sorának er6s variációja elég ritka jelenság. 

Non-Giusto (dudolva) b3 (l) 2 

&LnnJ I J f1 r KI 
Seregeknek szent Istene, 

t:\ 

r r r r IEJJJ;t11 
Kenny föld kegyes fejedelme, '* r r r F I r éj J;'" 
J6 j el , j6j el én KrisztusomI 

Ne hagy u~Jls6 6rámon! 

.. 

91. 
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MegTan J6sva1: Lelki gyöngyök c. énekeskönyvben. Bet.és kath. "közöS
ének. Szabó Lajosné Farkas Erzsi i2 é. r. csak a kath. változatot tud
ja. 

tnekelte: indo Györgyné Rákai Zsuzsa 58 é. k. 

Koll-pentakord, nyolcsz6tagos rubato dal.tnekanTaguDk régi ré
tegébe tartozik. 

Poco rubato Z (1) Z 
~ ~ ~ 

J 4' J. I EJ O a J I 
92. 

Sz'dz liária el!1 Tildgra nékUl (I) 

U &11 Jxll 
Szent fiát hozá. 

r.- t:3 r.. 

f3r~E1Jlh FU J 
Aludj el virágom, nyugodj el magzato., 

Igy ánekeljt1nk és örvendezzünkl 

~ekelte: Dancsó Jen6né, acigánybiró középkoru felesége. 

Helyes szövege: "e világra nékUnk". 
Hangfelvétel: IP !323c 
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Quasi giusto l (1) .. 
93. 

Ya szü-le-tett a mi urunk. 

Ja v r I r v 
r----

0'11 
Jézus Irisztus, mi megvált6nk. 

Nem született palotá-ba, 

@V II , J I J ~ h '14$ 
Csak egy rongyos istál-16ba. 

'ovábbi három versszaka van lejegyezve. 

~nekelte: Ando Györgyné Rákai Zsuzsanna 58 é. k. 

A W[irje kirje kisdedecske" szöveggel közismert, dudan6ta-rit
musu karácsonyi ének változata. Itteni ritmusa - az u.n. "giusto sil
labique" (lásd cikkemet: Egy francia-magyar dallamegyezés tanulságai, 
Nt 1958, 155-60.) - a helyszini lejegyzés alkalmával világosan kivehe
t6 volt. A fonográf-felvételben kissé elhomályosult, mint azt közölt 
formája mutatja. Akár dudan6ta-ritmusa, akár itteni - óeur6pai "giusto 
sillabique" formája igen arhaikus sajátság. Ezt meger6siti moll-ppnta
kord dallama is. 

Hangfelvétel: UP 43 lOb 
Közölve: YN1 II. 554. sz. 
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Poco rubato l (l) b3 94. 

~P r r ~ r I r ~ Ir' ~ ~ J. I J J 6 I 
6 ai11 szerencsésen én aa fellbredt .. r 

Áloa szakadását mily örömmel vettear 

t ~ i';\ t;\ :f3'-' f:'\ 

@,' uh J I F r' r r I i ri r I r r r r I 
Aaiket csak migálaodtam, Igazán láttam s hallottaa, 

6, de aegörUltem, ó de megörQlteml 
var. énekeskönyvben. 

~" r r r r II' r II i~ r' I j J :1 

2. Egy &JIg1al 'lmaban Úl,. titkot jelentett 
Hogy a Szlz ~tnak szent fia szmletett ' 
Jézuskának hivattatik, nem nagy pompa kivántatik 
Isten gyermekének, Is~en gyermek~nek. 

Énekelte: Zöldi Andrásné [ajkö~ 57 é. k. (teaploai és bucsui e16é
nekes). 

J. lányok tanulták. Le van irva nekik. [omárná tanitotta. (L. var-át 
n l elki gyöngyöt" Poroszló. tnekeskönyv. -A nép ajkáról- felirattal.) 
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Rubato? (nea telje. hangon dudolTa) l (l) 2 

k )J J j I ill J I J lU ~ J ,rll 9':. 
Beborultak úr az egek, lI101cra jár az óra. 

@ [fJ J I Dl j I J r [J J' J. II 
KészUlhet már minden lélek a nyugodalomra. 

& eu J I r O J Ir p v J I F U J II 
KérjUk a szép Szuz Máriát, adjon nekünk jóéjszakát, 

:! 'j D k ~ 
~ i J A i J "II ~ r O t J '11 

Mindn.Tájunknak, uen, mindnyájunknak amen. 

bekel te: Ál1do GyörgyD6 Báb! Zsuzsa 58 é. k. 

Szab6 Lajosn4 42 4. r. tudta. Oktoberban szolták, (mikor est. mennek a 
templomba) r6zaafUz4rután. 
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Bíborpiros r6zsa nyilik a Golgotán. 
r.> 

~~ J r J J lj d J I r J &3 j J I 
ott áll a fájdalmas sz«z, aint egr lilioaszál. 

jEge ~ r D J I F' r J) J, j II 
Nézi, hogy szent fia szenTed a keresztfán • 

&E J J J J I f uj J I r j J \' U ). J. 
6 el ne hagyj, légy Telem fájdalmas Sztl~an,yá.al 

BI Rubato l (l) 2 

@V J?JlJ A 1_ 96/B. 
f:\ 

t J. II • 

1. SziTrepeszt6 bánat mélységes tengere, 

~ J'-fJ3 J r I llU j J II 

Fájdaloa és gyász lett sziTem temet6je. 
i.: v v,," bt;' rí--I==i t:' 

lj ~ r I r r F r~ J r it J. ~ r J II 
AnIa ugrok, lIégis én maradtaa árván, 

eresztrán. 
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2. JaJ, kedTes gyermekem, szlTelI rdzsaága, 
Sz~relme8 ~zato. lelke. gyöngyTir~' 
JaJ, de árTán hagytál, jaj, -de messze mént'll 
Reid borul a sir, a gyászos szemfedél. 

3. Oj nahéz a bánat, ször~ a fájdalo., 
Ha reád tekintek, halvány 8zé~ csillágoIII 
Ar~szín hajadon Térharmat plroslik. 
Nincsen oj SZiT, amaj rajtad mag nem esik. 

4. Lankadt karjaimmal ölelni akarlak, 
De,nem ölelhetell"csak gyász keresztfádat. 
FáJdalmam ne. látJa két szemed csillaga 
Mert reá borult a gyászhalál fátyola. . ' 

5. DTUdo., hogy szeretn41 ölelni kezeddel, 
e át Tannilk Terve tompa Ta.szegekkel. 

Isteni sziTedb61 az utolsó cs~pp v'rt 
Hegyes dárda ontá ki a bUnösökirt. 

6. Kese~6 öZTegyek 4s kik ánák Te,gytok, 
j:~t:k~elt~l~rf:~ ~nfi1óát:teI~ok. 
Mej érettetek van hét f6rrel átTérve. 

7. Szent fiad testének gyáazkereaztfájához 
Az én bus aziTem ia kö~áldozatot hoz. 
F~jda~d hét t6re Tarje át szívemet, 
Flad puos Tére mossa meg lelkemet.o 

~nekelte:- Zöidi Al'ldrásn4 Iajko !nna. 57 4. k. (templomi 48- bucsui 0164-
nekea) •. 

l-B-t Különböz6 id8ben kalön 4nekk:4nt adta e16. 

Láad a 87. jegyzetn. A B. 4nek szövege lária siralma, ugyan
annak a mUfajnak kltse!, barokkos stilusu .leszármazotta, amelynek els6 
lIagyar TersIlnket is köszönhet jUk, az Óilitgy'ar Máriasiralmat. 
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RU~ato l (l) l 97. 

nl J 14f;\ I I [ _. _..... - . -
~ J., Fit rl -~~·~·tt----.-~ .. 

Aki a SzUz Máriát anyjának nevezi, 

;- J J J. rJ r It ·r.:·~{J T$=t=~: ~~ 
Szent örömmel siessen nevét köszönteni! 

."!y: 'u~r~J .g'~] t J:~f}:::+~~=v-4i4~ 
Refr.: Óh irgalmas és kegyes, ki hozzánk oj kegyelmes. 

~ .. -'. =4E~~~J-~A'~~i~fH=-=~==i+-=~' 
- UdTözlégy SzUz Mária, malaszttal vagy teljes. 

További négy versszaka Tan lejegyezTe. 

tnekelte: Zöldi Andrásné rajka Anna 57 é. k. (templomi és bucsui el6é
nekes) • 

Bucsus ponyva "levél"-en: "Dallaaa a Dicsértessék a Jézus Kr.szt.neve" 
98. 

:, -i Ilubato 1 (l) 2'1 _____ r:- 1.~, v~z _ __ .. 
*-==--:'.F.--::=!·:~· ~~~"J .-::.t:::~~~~· 
"~t =---y ~:~ ~J y: l u.~ _=J: . ... ···"'J=J·-·---l~~--:---······-·--- . 

'1. Köszönteni jöt tunk, szent keresztfa. 2. 

~~-~H~~~~~*N~~· ~~I~I ~fJ1~~+~;=n==~-
f:J:~----'--'--

Látjuk rajta Jézust, meg van halva. 

~~~Jm~~· ~~~---~.~~~~ 
Alatta SZUz anya, nagy zokogva 3 • 

" .3. f:\ I • 'h TSZ. 

~i:~i=Ef~1r:tr~~f§3~J~'J,I~~ 
Jézus piros vérét csókolgatja. 
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2. ÁS áruld Judi. hogy eladta, 
Hanainc ed at p'nMrt odaaata 
i gonosz zsid6tnakL hogy fogják meg, 
lagos keresztfára Ieszlt.k aig. 

3. Harminc eZUstp4nzre,Judis, a4rt szcrultil? 
ledves .esteridt6l elpártoltál. 
!alán valaaibe s4rtetl t4fid 
VagJ sz6ul ulaha bántot t&ged? 

4. lárt ne. adtad inkább láriának, 
Vagr pedig Kária )(~olnának. 
Ezer annyit adtak volna 4rte, 
Csak ne adtad volna J6zust a kir'sztre. 

(MLehet ugy, hOgJ -a kere.ztre', de bele kell tenni 'Jázust' a keresz~ 
re, oj szápen gYUn ki.-) 

5. Kid6n Jásus a keresztfán megh6t, 
iz eg4sz vil~on set4ts4g volt. 
Kária szent fIát nem látF.atta, 
[e serve. DJögás4t csak hallgatta. 

Énekelte: Zöldi indráaná [ajko inna 57 6. k. (templomi ás bucsui e164-
nekes). 

"Lev6Ir61· (bucsu. poD1vár6l) ánekelte. ~zt, rágee-r'gen egy v4n kol
dus járt erre, az 4nekelte. Aztán egy öreg ember tudta. iztán 'n mond
tu neki, hogr is van csak? Iajko hdr!s bácsi, aikor inasok vol tak, 4-
nekelták a kereszt alatt •• 

Zár6hang alatti kadeneiái, az als6 doainánsig nyuld hangterje
delae, melodikája idegen - aUzenei jellegtt. Szövege naiv-Dápi gondol
kozásra vall. ÁS ujabb n4pi vallásos ponyva jellemz6 darabja. 
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Mária drága neve, lelkUnk édes öröme. Kária, 6 MAria 

~r~€i=F~8 J lj j J] n tcJ 
.zus an,yja, Esedezz41 érettem, Ülj mindenkor Ilelletteal 

~-prrFJ] J 1"49 J J J J tJ I 
Seregeknek anyja vagy, [érUnk táged, el ne hagy I 

Mária, 6 Mária, T4rits j6ra ! bünben evez6ket, 

~ J J J J J €J II 
Téged nem szeretőket! 

:nekelte: !ndo Györgyné Rákai Zsuzsanna 58 é. k. 

Különleges formáju - vagy zárt forma nélküli? - dallam.Sz6tag-
9zám ismét16dései szerint két hason16 versszakra tagolhatnánk,7,7,7,4, 
7,7 szótagos sorokkal. Iadenciái már egy esetben - az 5. sorban - el
tér6k volnának a két Mversszak"-ban. Uintha talán a 2. és l. foku zár
lat nem teljesen szabályozott váltakozásával volna dolgunk.Ebben az e
setben a siratóhoz hasonl6 dallaatipus példája volna. Ennek ellene mond 
viszont nem ereszked6 dallamvonala, bár e16adása recitá16.Viszont dal
lamfordulatai kötöttnek lá~szanak, knlönösen a 3-4. sor jellegzetes,is· 
mét16aotivuma. Inkább variált versszaknak, de saJátos 4s ritka vers
szaknak foghatjuk fel, amelynek zeneiJeg t.k. nincs is f6zárlata, ha 
csak nem vesszUk annak az ismételt motivnmu közápr~sz lezárását a 4. 
sor végén. Azonban inkább 2-2-2 sorb61 fe14pitett dallam, nagyrészt e
gyenl6 ártékU kadenciákkal. 



I. FttGG!IJI 
(gl:I.tJrl dalok) 

Parlando, rubato 8 (5) 1 

4th r r r r t LPg I g f ec(· 
_ EzernyolcszáznegyvenéStben sZl1lettem, 

~~b t T F r cr J r I f r r .l; I 
Ferenc Józsep katonáj ává lettem. 

~ II ~' (l- t::: r.'I lJ' S ru C ( U I O j .a: 
~letünknek a legszebbik korába 

4>w'rl tJ EsF r' ~ I) J, J A'II 
t j jel-nappal harcoltam a csatába. 

2. Becsaptunk a Pímont-féSldre csatázni. 
Táborünknak vezáre volt G~ai. 
Gróf Gyulai vitt a harcra bennUnket, 
!artóztatta a csatába nápUnket. 
De hogY. látta nápUnknek JÓ áUását~t-( Piskár~hoz vonta roppant táborát. J a dalIa. második fe16re) 

3. Juniusnak huszonnegyedik napja 
SzerencsétlenUl fordult a magrarra. 
~ert ez napon a~i vitéz elesett 
Számba venni sehogy S8 ne. lAhet.lt. 
ott volt egy harc, lIIej egész nap meg nem.szlnt;} + 
ikkor szent- János napja gyászba merilt. J 

Lucska, (Hl.tJr vm. 1940. 

tnekelte: Hajnos István 72 á. 
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Iadenciáinak és dallamvona1áDak pontosan meglele16 dalt ne. , il
merUnk.AráDJlag közel áU hozú egész daUaaanethe1 egr oergróo80ma
falvi dal;ennek azonban csak 1-2.6. ~ •• ora hasonló járásu,3.sora b3-as 
zárlatával már kie.ik. lözelebb jutunk léDJeg6hez, ha - JárdáD11 taná
csát követve - ne. kadeDCiáihos ragaszkodunk, hane. jelle.z6 dallaafor
dulatait velszUk t.kintetbe: a nagy sext-ugrást az els6 Utemben 3!~ 
között, valaaint 2-3. sorának egész menetét. Akkor kiderUl rokon. ága a 
.Szél.s vizen kaskeny palló •• - kezdetu székely dalunkkal,(lisd lodály, 
A magyar népzene 1952,13. lap). A 16 k.1I.lönbség az, ooO 1. sora !-r61 
nea 1Ip'ik le c-re, hane. felMgr .B:':'r., 3. lora meg TIl. helr.U csak 
1. fokra (f helyett g-re) BUUyed le.!yilván ugyanannak a dallaatörzs
nek egy korán elsz~ete16dött hajtása. 

Hangfelvétel: lIF ~26/b 

GiUlto 1 (5) 6 2. 

@* J r I Q JIJ NI 
JÓ es-ttst, jó ea-Ut 

" r r I (r r I r ti 
Csá-ti bi-ró asz-szoDJI 

Al-szik-e, al~szik-. 

i*'S J J I Q J I J ,\'I 
A ked-ves ga-lut-bo.? 

2. Alazik, bizonYJ alszik 
Ott bé a szobáoa. 
ott b6nt a szobába, 
Tiszta kartony ágyoa. 

3. [6cs. fel, k6cse fel, 
I:dgre el abálbal 
~e el a bálba • 
Sz~p piros csizmába! 
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4. Kej fili jányom, kej fel, 
Kr~ e abUbal 
Irigy el a bálba 
A pIros osizsmábal 

Kiskováo8vágás& ([ováosi), Gömör vm., 1940. VIII. 

tnekelte: özv. Szirotnyák Istvánné 86 ,. 
Formailag szabályos uj stilusu dallam. Azonban ilyen rövid (6 

sz6tagos), sorokb61 ál16,régi szöveggel e~ttjár6 dalt nem igen hall
hatunk a fiatalokt61. Bégi gyUjtemányeinkben (Bartalusnál és a korabe
li más nótáskönyvekben), a mult század utolsó harmadában ilyen dalla
mokkal jelentkezik el6ször az uj stilus formael,~. Ezek a stilus leg
régibb tipusai, amelyek azóta már ki is mentek a divatból? 

Giusto l (5) 5 3. 

@&b n r ri r r lU j I J (q 
A barkai torony tetejébe 

,~b Q r r I r r I tr r I re ól 
Szál egy madár tiszta feketébe. 

@W
V cr r r I r F I tJ r i r ;E 

Az a madár, r6zsám, min-ket gyászol. 

@~ v n r r I cr fi I EJ. J 1.1 4 
El akarnak tiltani egymástól. 

Lucska, Gömör vm., 1940. VIII. 

Énekelte: özv. Tisza Istvánné 

A "Garibaldi csárdás kis kalapja" szöveggel közismert, ország
szerte eltorjedt dallam változata. Eltér a közös formát61, hogy bels6 
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,. 

sorai aránylag alaesoD,f júásua.k: }-&-ig, s hogy. a két sor változatla
nul ismétl6dik meg, aíg az általános formában a 3. sor ritmua- és ka
dencia-változatot hoz. Egretlen közeli formát Borsodszentistvánon ta
lálunk. 

\/ 
.~ I . 

Bubato l (5) 4 ' 

@& b r r hl IT r rj I J J xl 
Csinta Lajos rab sose lett volna, 

ip' r eLr car ~U I r r A'i 
Ha a st60i hegyre &em aent v6na. 

.$'» r r r ro EJ qu I r r' \' ,\1 
HegiDának unt pántl1kát Tenni, 

@,b UB rrn I J J -I 

2. Mikor Lajos Haladit megölte, 
Feleságe a fa mödl n~.zte. .. 
Ugyan Lajosl. ne ~ld meg hit!esea, 
[i neveli fol a hat gyermekem. 

3 Jár Regina bánatába ai t tett? 
• Haraadilapja, hogr mt levest sell ett. 

Bezáratja m8«át a szobába~ 
ott siratja tajoat bánat j aba. 

4. Csinta Lajos pat701atJatlbája 
Nelll lobog mt Barka f ltjii a, 
IDkább lobog 'orna városlba, 
! vármegye -DJomda szobájába. 

5. Csinta Lajos sarkant~8.o8izmája 
Nem pereg má Barka fiU.lt~~bba, 
InkáDb pereg 'orna riro_ a, 
! vármegre DJomda szobájába. 
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6. Csinta Lajos száp fekete szöri, 
A penész a kamrába lepi. {I> 
Edesanyám Tiselje hát gondját! 
Nem takarom sá bela Reginát. 

Lucska, Gö~r Tm., 19~. VIII. 

tnekelte: ÖZT. Fehérné Jobbágy Klára 73 é. 

Uj stilusu dalla~. Apr6zott, kétutemes formája a kÖTetkez6, 
tripodikus dalnak, jelentéktelen kadencia-különbséggel. ! jelzett "ru
bato" csak azt jelenti, hogy az öreg el6ad6 ne. teljes hangon énekelt, 
osak dudolTa. 

5. 

Esik ess6 a derenki Tárba. 

~ r- t r r I F cr- i~)r' l r r ($4 
Sz61 a osöngő a juhom nyak4ba. 

&wt C' G G r 1-r--$U4~ 
Erre juhász, erre juhom nyája! 

&Cr r v ri r r r r pg-#{:: 
Itt lakik az öZTegyasszony lánya. 

2. Itt lakik a rozmaring uocába. 
R6zsát virit mind a két orcája. 
Bárha mindjárt aranyat Tirítna, 
Mégsem kéne nékem az ő lánya. 

3. tdes~ám kényen nevelt engem. 
Karosú der4kra szoktatott engem. 
Illek is ám a legény ölébe~ 
Mint a virág a vlrágoS keroe! 

1ucsk~, Gömör vm., 1940. 

Énekelte: ÖZT. Fehérné Jobbágy Klára 73 é. 
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Uj stilusu dal. fisztasz6tagoeaink egyik "alapforaája". (10-
zeláll hozzá a "Rig6 madár ne szállj fel a fára" szöTeggel közismert 
dallam. ) 

Giusto VII (5) 1 
6. 

l7it- Ta a te-me-t6 

@&b r r r r I r r rt II 

Mind a n4gr ka-pm-ja. 

ij" r G ra1fP r JI 
Bár-csak en-gea te-aet-n4-nek 

,,, r fi tQJ I J J ;fl 
Sej ab-ba a fe-ke-te sir-bal 

2. S!rollJl&k teteje 
Iör111 Tan Tiri~. 
! kOTácsi híres lányok 
Sej,seedik r6la. a Tirágot. 

3. Szedjétekl szetj'tek 
R6l8lll a T rágo , 
Osak azt az egy feh'r liliomot 
Sej, lánJok, 1. ne szatajcsátokl 

4. Ha le,zakajcsátok, 
El ne herT&sszátoJtI 
Ultess'tek a síro. e1ei·,re, 
Sej, a4jen a fekete fö dbe 

Kiskovácnágása (Iovácsi), Göa1lr Tilo, 1940. VIII. 

~nekelte: Ierekss j6ssef 20 4. (apja juhász Tolt). 

Az eg6sz -Dunántul népszerU dall8ll, továbbá Csik megyában.Sz6r
vánlosan slőkerUlt Bék'sgyulár6l, I saszegr6l , a n6grádmegyei Márkházá
r61 - ez egészen közeláll dalunkhoz, még elsB sorának ugrál 6 meneté-
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vel is. lem lehetetlen, hogy e dalunkat ia l.h.tne .Ig gyUjteni a töb
bi terUleteken is.Itteai szövege is általiDDa a legtávolabbi terUlet.
ken. 

(Giusto?) Parlando, pooo rabato l (b
3

) l 

L" r~ J J J] I J J. J A I 

ip EH r cr k F' 1 E r' r ifi 
Hogy a földön betyárgyerek is legyen. 

,~ r r r J Ej O I r r ti A ~ 
Ha a földön b~tyárgyerek nem volna, 

Kutya..... imádkozni se tudna. 
bötyár ••••• 

2. Ha beDJÚlok a kis lat'bim zsebébe , 
(Jaj) a. kevés öttor ntos van benne! 
Leszakajtot a mdnesb~l egy csik6t. 
Áldott zsid6, kedves zsido majd ád érte nagy bank6tl 

Lucska, Gömör Ta., 1940. VIII. 22. 

tnekelt.: Hajnos István 72 é. 

7. 

" 

Táltozatai tulnyom6an a Dunántulr61 s7.ármaznak. Néhány van He
ves,Borsod,Gömör megyéb~l (Rozsnyó környékér6l,tehát a közvetlen szom
szédságb61),és l-l feljegytés Bács-,Udvarhely_ és Szolnok m.-b61. Lásd 
még közeli rokonságát 57. és 63. sz. dal unkban. 

Giusto , (2) VI 

@~ {J J J J J J I 
t-des fe-le-sé-ga! 

II l. E r r ~ i r r II 
Ili ba-jod an-gya-Iom? 
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J. 

~ ' C- ~ 

LJ J j an II 
Néz az embert, a rosz embert 
A tehénen cifra kantárt 

r r r r J (\ II 
Hol itt a pejló? 
O ki látott még? 

Kit ke-res itt IZ a pej-ld 

JJ3JJ il 
.lz ud-va-ro-aoJl? 

2. Néz az •• birt
l 

a rosz embirt, 
Hol itt a pej d? 
Tehenemet eresztette 
xi a szolgáló. 

3 . Á tehénen cifra kantárt 
O ki látott még, 
Kióta fennál a világ, 
.A csillagos ég! 

6. Szol~lónak pörge bajuszt 
O ki látott még, 
lIi6ta fennál a világ, 
A csillagos égi 

7. ledves feleségem! . 
Ili bajod, 8.MYalom? 
lIit keres itt-ez a csizma 
A te kasznidon? 

8. 

4. Kedves feleségem! 
Ili bajod,~alom? 
lIit keres itt a katona 
A te ágyadon? 

8. Néz az embert, a rosz embert, 
Hol itt a csizlll&? ,. 
Tejes köcsOgomet tett .. 

5. Néz az embert, a rosz embért, 
Hol itt katona? 
Szolgá16mat hideg lelte, 
Azt tettem oda. 

NB. 7-8-9=4-5-6. helyesen. 

Pel a kasznlra. 

9. l köcsOgOn r~zsarkantyut 
O ki látott .. ~g, 
Ilióta tennál a világ, 
A csillagos ég! 

Lucska, Gömör vm., 1940. VIII. 

Énekelte: Tóth Jánosné Szab6 Juli 36 é. 

A 2-3, 5-6, ~s 8-9. vsz-ot mindig a variánsra kell 'nekeini. 
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lindig a "legcsalt t'rj· balladájáhos kapcsolódik. B sZOl'egr61 
tudjuk, hogy németekt61, po~va utján terjedt szét a 18. század végén, 
(mikor egy versszerz6 leforditotta angolból); bizo~ára onnan kerUlt 
hozzánk funkoiós dur dall ... is. 

Poco rubato 5 (1) 2 . 

r ± FJ ri ri I ,re- r (ri 
Hid~ szel16 tijdogál a kopáron. 

@. tr u tt1J I V l J e'l 
legf1senéa a babállnak, ne várjOJl. 

Osend aeg hát örökösen, nem bánom. 

tto 
B~s a szívea, ~il másnak ajánloa. 

2. rura~'bI1ra, 'III1bánatra szt1lettea. 
Nea asi ~a Jlevelt f.l e~ém. 
Mosto volt, IIOstoha a vi1~ is. 
Száraz ágon sírhat már a madar is. 

Lucska, GömOr vm. , 1940. TIlI. 

Én ~ kelte: özv. Fehérné Jobbágy Ilára 73 é. 

9. 

Régi p.ótáskönyvekben és népsziDmUvekben igeJl gyakori. Valószi
nU azonban, hogy :. néphagyomá~b61 kerUlt oda, aert a Dunántulról az 
északi pal6cságon keresztul as északkeleti végekig nagyon er6sen elter
jedt, éppen a leghagyomá~6rz6bb terUletelren. (SOlIOgf, Vas a., Csal16-
4ÖZ, Nyitra, Hont m., Tura (Pest a.), Nógrád, Heves, GöaOr, Zemplén, 
Bereg, Szatmár, Csanád a. ISa a Hortobágy melléke.) Legstlrllbben GOmör 
m~~ "Ml kerin t e16. 
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Poco rubato l (2) l 10. 

ir J J J J f J ro lj J. J. ti 
Geszter Jóska bárson lovát nyergell. 

& fDl UlJ Iv J. J ,{II 
I":'-tZn7B fl rJ I fU eJ ~ 

Barna kisján, ne sirassál engemet! 

{J]TJ I) J. J 
Ha erre jársz, Nagykárolyba keress megl 

2. N~ylrárolyi fenyves erdő .lanht~~. 
Oda ~ ki kisangyalom ~ OZZöa. 
Keglitod az aran vesszős t~ámat, 
Aranyal .. súgár jege~efámat. 

3. Kajd kimenyek hát én, rózsimi elődbe. 
Ara~almát kötök a készken6dDe. 
Oda.gyuk a kemiszárul uraknak! 
Hogy ne fogják meg a rózsáma rabnak. 

Kiskovácsvágása (Xovácsi), GöaOr u., 1940. 

KiskovácsTágása (KOTácsi), GöaOr Tm., 1940. VIII. 

. ABB.! formáj u dalok inkább 
Variánsa nincs. Ilyen, UJ stilusu, ~ 6 lto16dott 

' árásuak le-~ kadenciákkal. Nyilván ~-r61 ~ -ra e 
U~~ ,~Y t 
zárlatok változtatták meg ennyire a dallam vonalá • 
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Bnbato l (l) 8 ll. 

r v tr I u f' J J[--
'ehdr László larat lopott 

Cn91 EJ r· ;'1 JI 
A 'eketi-haloll alatt. 

Nagyot pattant al ostora, 

&4. V tr 1] I r J il 
Keghallotta Genc városa. 

2. Elvitták 6t dg BgÉ!rbe 
Víg Bgernek töilöcábe.' 
Keghallotta Pehér Anna 
Hogy a bátyja el vu rbgva. 

3. Kingyárt megyen FeMr Anna 

i tömlöc~ek rostélIára' 
átyáa, bát{áa Feh~r László 
18z-e még e, vagy megholt ll? 

Se ne. dlek se nem halok 
Kindig r6laA gondolkozok.' (A dalla. 2. reldre.) 

4. Bátyám, bátyám, Fehár László 
Ki Itten mostan a bird? ' 
TörOk Kiklós itt a biró 
Az akasztófára val61 ' 

5. El is lIent 6 a biróhoz 
! birónak asztalához ' 
Biró~.bir6, biró gazda 
Engeo.Je ki a bátyimat. ' 
Tálal lIére. az aranyat 
Vékával a huszasokat. ' (A dalIa. 2. felére.) 

6. Nem kell nekem tál aranyod 
Se~ vékával a husza80d. ' 
HKiáJál velem egy éjszaka, 

engedem egy-hónapra. 
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7. Fehér Anna nem hallgatta, 
Leszaladt a rabajt6ra: 
Bá tyú bátyám, Fahár 1ász16, 
Azt mondotta ltt a bir6: 
Hájak véle egI écaka, 
Kiszabadulsz egI h6napra. (A dallam 2. felére.) 

8. Fehér László azt mondotta: 
Ne hájj véle egy éccakal 
SzdzesSéged is elveszted, 
A bátyádat megöleted. 

9. Fehér Anna Dell hallgatta, 
Véle hálott egy éccaka. 
Valallikor éféltái'ba 
Nagy csörgést ha l &I udvarba. 

10. Biró, bir6, bir6 gazda~ 
Ki csör{Sg l tt az udvaroa? 
Lovam viszik itat6ra, 
Zabola csörög szájába. 

ll. FeMr Anna nell halkat ta, 
Leszaladt arabajtóra. 
Bátyám, bátyú, Fehér Lász161 Elsz-e még te, vagy megholtá? 

12. Kegsz6lalt a tömlöctartó: 
Ne keresd itt a bátI~datl 
Vég erd6be sík mez~e 
Akasztófa letejébe •••• l 

13. Bir6, bir6, i~z hdtlen, 
Verjen Ileg az igaz Isten! 
Szdzességemet elvetted, 
A bátyámit megölettedI 

14. Kosd6~ized vérré vállon, 
!6116kend6d lángot bAD1Jon, 
.1 j6 Isten meg ne áldjon, 
A j6 Isten meg ne áldJon. 

tnekeIUk.: özv.Znamec .1ndrásn' Románi Julianna 84 é. és Dányi Józsefná 
68 á. (Znamecné dall ... , a szöveget Dá~iné tudta jobban, 6 
azonban más kát dallamra kezdte). 

Nyolcszótagu, dallamban elág közeli rokonai J J I rTJJ I .I J 
ritmusuak. (Komárom és Nyitra megye terttlatér61, valamint több régi 
dalgyUjteményben: Tóth István, Kiss Dénes, Bartalus.) Tizsz6tagos, tá
volabbi tipusrokonai Somogy megyéb61 valók. 
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Poco rubato l (l) 3 12. 

u J IJ1 J" 
Lám megmondtam,!ngyal Bandi,ne menj az !lföldre , ..:::::c::::::: " h ~ 
J~ rlu~rlriJIAJII 

••••••• ~ ••••• (több szöTegére nem emlékezett) 

KiskoTácsTágása (KoTicsi), Gömör vm., 1940. 

tnekelte: Dányi J6zsef 48 tS. 

Ilyen formában máshol ismeretlen.Va16szinüleg 3-4. sora erede
ti, s az ~leje feledésbe merült. Az els6 ktSt sort azután az utols6 sor 
b61 ismétléssel oldották meg. 12-eseink között nem találunk kUlönben 
AlBA formát. 5/8-os e16adása erdélyi sajátság. 

HangfelTétel: YF 4325/c 
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Giusto l (l) l 13. 

'@ ,b F' J ~ r I F. r r r I r J íf I 
tdesanyám mindig mondta nék .. : 

@v li r J ~ ['I c r r r I r J -«1 
J. 8zeret6 ainek még énnéke.' 

$,' p r p F' IF r I' Ir J J I 
. Ha én kO!1l.lnbe. ueugesége.: 

ir' ~ F' r r I r F r I u J J I 
Igazat mond édesanJáa néke •• 

Lucska, Gö~r Ta., 1940. VIII. 

Fehér Lajos kb. 60 é. 

Kimondottan ·északi" ~ipus: Nyitra, Esztergom •• (Pilisaar6t) 
HeTes, GlSmör (innen több Táltozat), és Bereg m. - Baran;ra .egyéMl e
gyetlen példánJ. 
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P':l"lande , peca rubato (2) 14-. 

n J J J J 'r to I SJ J'.., : " 
herr. 4n járok, ág a fák is sirnak , 

r t F Er r r I E to I J J rll 
H.j gyenge ágairól a levelek h~lnak. 

3 2. HÚljatok levelek, rejtsetek el engea' 
Hej, aer az 4dh &nyú lína kerel 4Dg·ea. 

3. Si~all 4de~ aD1áa, mig e16tted 1árok, 
HeJ mert bIzon nea tudoa, hol történ haláloal 

Kiskovácsvágása (Kovácsi), Gömör va., 1940. VIII. 
~nekelte: özv. Szirotnr'k IatvtnD6 86 4. 

Féldallaa, va16szinUleg egy régi recitá16 t" k _A • le Ebb f rmáb lpusna ..... 80dik fe-
• en a o an nem lehet felismerni dallamtörzsét. 

Fo rdítása: 

II. ltJGGlW 
(oigú;1dalok) 

• Civa tuke koronica. 

(oronica le hart'aske, 

f+ J:rO It@t-JI J J II 
Bi SU ['('.ni ~e rupunema 

Tartsad já~ a köt6detl 
'Dobok neked egy koronát. 
! korona a kovácsnak:~ 
Huszonöt eZRst. 

f: 'ekelh: DanCBO Dezs6n4 köz4pkoru cigáD1asszony. 

"Ez a legkedvlsebb acigányoknak." 

l. 

+ (Hajdu András fordftásában ez a hely ki van pontozva. falán draszti
kus kifejezés, amit a gyUjtéskor máSk4nt fordítottak?) 

N.B. A helyszini lej 'gJzés a magyar helyesírás szerint történt. Hajdu 
András fonetiku~~ átirta, annak alapján, kis változtatással kös
löm. (i=j, valawint a jelölt helyen!! a helyszini le jegyzés sze
rint, Hajduná1 S 
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BitaBát lásd a 3. dalban h. MagJar dalokban is tlSbbaslSr ta.
lálkosaDk Tele. (Pt. 65., 198., 277. - erre eal'kestetnet ia egres r6-
Bsei - .sa lodá!y, A magJar n'pseD83, 2'1.) Lehet ágb eredeU cigáDJ
dal b. 

2. 

Akana/k/.i sTi1'o., 

w 
ProTUd&l' terd'il'o •• 

,w P3 TI ~ Im I 
laar mandar pue en: 

!: ~ ~. :r-- I 

~~ FJ JllJ J 
lothar rollJl'e liPoa? 

2. IRI L'U'o. unge /helYBsin'n: rorm'e/ 1'il'o. 
Clbi'a S""arolatar, 
Bokhal'a Tatratar, 
Nalasa sasa tar. 

3. IB./ Culol pin/'i CUjOl{ 
tele r ~oroha toraha? • 
Uéar ucor?) ... éajor 
!ira eketaha. 

4. Il'Sar ae tut ué~-ra II ra leketaha • , 
Mira leket~a ( elyszin'n: Kiri leketa) 
Cupa oheTa/ha/. 

porditáaa: l. Most jötte., as ajt6ra álltam, Immár k'rdik t6lea:honnan 
Tatte. asszoD1t? 

2. Vatte. -.gaaD&k, Tetten a~is Sárost61, áhes tUzhelyt6l, 
...... /7/ ap6st61. 
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B 3. Folyit a Tis, folyik a TárOS alatt, Várj enge., lányo, 
• a kötMdel. 

4. Ahogy b Tárlak Upd a töt6111lel, a kOt611111el, csupa di6-
Tal. 

tnekelte: Bigd J6ssetná 60 4. körlli cigáD1aBBsoD1. 

Kagrar dalokra - fokozatoBan ereBzked6 jellege 4. 6 sz6t88OB 
rubato dall ... ellen4re - S88 eml4keztet. 

5 (5) 2 Gi1lBto, lassan 
3. 

'pb II ts I U r I r /1 
Akkor i ~aj biri kin'i, 

"b r r r 1\ cr r I r t< I 
(ana Biro Ditenela, ,t r u nlr ri J it II 

Miro miro bikenela, 

h,u tu r \ lJ J I J t I 
o kitliki le miköla. 

Forditása a cigányok szerint: 
E16ször a lán ke~r 
Mikor kenreret árut, 
Mikor elaai a kenyeret (tur61'al), 
A kiflit meg mátkal. 

I 

Hajdu András szerint: 
Akkor a lány nagy bu.szkai Kikor majd kenyeret ad e , 
Kenyeret, k::&:~~t ad majo. el, 
A kiflik a l. 

Énekelte: Dsncso Jen6ná, a cigáD1bir6 köz'pkoru fel.ságe. 
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tipikus oigÚJ7dal., Hajdu András anyaga 411 aegállapiUsa sze
rint utols 6 sorának k4t sár6 ate .. a legjellegzetesebb cigtD1dalokban 
szerepel, uelyek hasonlóan as okláT-fölötti hangok:r61 indulnak 48 fo
kozatos eressked4ssel, a fenti strlattal 4rik el as alaphangot. 

Quaai giuato, lasaan 

Dukhand'ias airo kalo serolo. 

6f ' r hl F r r r f I ff~r r il 
I'ina pijoa n'ina hajom deTlale. 

Dukhand'ias airo kalo sirolo. 

[~arul is 4neklik a kÖT. szöTeggel: 

laj de neh4z ere partra kimenni 
'OTisk alul k4k ibolyát kiszednl. 
[iszedná., de megszurja ja kezemet. 
Iit szere~tem, az az enyém sosem lesz. 

N.B. Ezt a szöTeget Hajdu András nem n6zte át és nem forditotta le. 

tnekalte: Dancso Dezs6n6 köz4pkoru cigányasszony. 

Uj stilusu magyar népdal. 
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l. 
Sojaaaa~ 

~-tcll F F E ~IH ~l .1 - (8-- --l) ----:) 
(Jaj de) O joj gel'as o man'as. 

Forditása: (Hajdu András szerint) 

Kentem magam az uton, 
? TOlta. asszonnyal. 

(Jaj de) 6 jaj, elment, 6 elhagyott, 
Három fiut 6nrám hagyott. 

tnekelte: Dancso Jen6né, a cigánybir6 kozápkoru feles6ge. 

5. 

Magas járása az e186 sorokban, 3. sorána~ zár6motiTUma a nagr 
leugrással. cigány-jellegzetességek. 
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Pherdal .ori p/b?liranori. 
!" . ~ ~ 1« ~ 1 -

~i L t F r v cr I t' r I 
BarCal: UJlge te pagleha., 

,,. r UJ p JS! J J MI 
" Ca la mange te dineha.f 

Forditása á cigányok szerint: 

Hajdu .1Ddrá.: 

Kitörták az án keze.et 
! szeret6. aiatt. 
De inkább eltorták TOlna 
Csak a .zeret6. Tiaazaadták Tolna. 

Iitört4k a karoo~kámat, 
Szeret6c.ká. miatt. 
Bárcsak nek .. törták Tolna, 
Csak 6t nekem adták Tolna! 

6. 

-t, 

tp g .' I 

tnekelte: Danoso Dezs6ná (tornai azUletá8U) kOzápkoru cigányasszony 

Ritmusa jellegzetesen magyar. ITintTált6 tadeneiái a magyar 
nápzene rági rátegáhez kapcsolják. 
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Bnbato 7 (b3) b3 7. 

j=-n TT ~tr;lrUll 
Ha ae aira 8ukarea parunen, 

4~b f ! TI r ID ri tr r F A II 
, paafif .a sero rozmaria 8azinenl 

,~b r r r r cr r I fu] r fr i\J 
Ibda pal aa ari kedTesni dajöri, 

Le jikiDCa o abllÖra cord' ola. 

Forditása a cigányok szerint: 

Ha meghalok sz'pen t •••• a.t.k, 
! f'j.m m.li.tt rozaariDg9t Ul.e •• etetr 
Edeaanyáa fog a fej •• mellett simi, (Hajdu: 
! kö~eit fogi nulatni. 

(Hajdu: ! sze ei a könny.cskák.t hullatja.) 

Énekelte: Dancso Jen6n4, a oigánybir6 köz4pkoru feles4ge. 

anyácskám) 

A 2-3. sor Tágán jelentkez6 cigányo8 kadencia ellenár. is ki
Tehet6 egy rági, II sz6tagos magyar dal kOrTonaIa. 
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I. Jlutat6 5 (3) 2 85. 
T (3) 2 68&. (L'.d , (2) 2-n41 i.) Sorzá.r6 h!!a8:ok 

10 (b3) l 15. \ 
8 (b3) 5 l6t-a (161)>-t U.d 8 ( 3) 2-n41 11) l (7) l 39ab. 

9 1'.8 (b3) b3 17. 8 (5) 4 1-
a (b3) 2 l6c. 8 (5) b3 2., 3. 
7 (ba) 5 18. a (5) l 4. (Usd l (5) l-nU is). I.FUgg. l 
7 (b3) TIl 19. (t.k. 5 (b3) 'II) 8 5 (5) VII «/D. 
l (b3) 7 6O+a., 61. (Usd 1 (4-) 8-úl. 11) 7 6 (5) 4 4 5. 
l (b3) t 62. 7 (5) 5 6. 
l (b3) 3 63. (60. nr.) 7 (5) 4 7. 
l (b3) 2 86., 87. 7 (5) b3 8. 
1 (b3) 1 64., 66. (L'.4 l (b3) 5-~1 i.), I.~.7. 5 (5) 5 34., 35., 40., 84. 

TIl (b3) b3 62&. (TIl (b3) 4 is). 5 (5) 3 67/C. 
V (b3) l 65. 5 (5) 2 41. 

7 1'.5 (2) VI (/f. 5 (5) l 36. 
5 (2) b3 88. 4 (5) 8 53abc. 

4 (5) 4 42., 43ab. 3 (2) 1 89. (Lásd 1 (2) l-n4l i.) 
2 (2) 2 90. 4- (5) l 44., 45., 46. 
l (2) 2 52. (Lásd 1 (5) 5-n41) l (5) 8 47a., ~. 
1 (2) l 89. (L'sd 3 (2) l-nil i.), I.PIgg.IO. l (5) 7 I.FUgg.3. 
V (2) 2 68. (L'8d' (3) 2-nll i.), 69. 1 (5) ~ 49., 50., I.PUgg.2. 
V (2) VI I.l1lgg.8. l (5) 5 51., 52. (Lásd l (2) 2-n~l is) 
8 (1) a aJ. l (5) 4 47b, 53+d., I.FUgg.4. 

8 1'.6 (1) 5 21. l (5) '&3 54., I.FUgg.5. 
8 (1) 4- 22. l (5) l ola (Lásd 8 (5) l-nél is), 55-7. 
8 (U b3 23. VII ( 5) l I.F11gg.6. 
8 (1) 1 24. V (5) b3 58. 
8 (1) VII 9a. 9 (4) 4 9. (Lásd 9a-t 8 (1) VII-nél is) 
7 (1) 5 25. 8 (4) b3 10. 
7 (l) 4 26. 7 (4) l 11. 
7 Cl) b3 27-8. 5 (4) b3 12&-f. (f~ 5 (4) 7) 
6 (l) 2 29. 5 (4) l 13. 

3 (4) 3 59. 5 (1) 2 I.lUgg.9. 
5 Cl) 7 30. l (4) 8 61 (Lásd l (b3) 7-nél is) 
5 (1) l 31. 7 (3' 4 14. 
4- (1) 2 32. 

b3 Cl) b3 33. 
b3 (1) 2 91. 



2 (1) 2 
l (l) 8 
l (1) 5 
l (1) " 
l (1) 3 
l (l) b3 
l (1) 2 
l (l) l 
V (1) T 
l (T) 4 

TIl (y) T 
T (T) 2 
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92. 
I.lII&g.ll. 
70. 
93. 
37., 1."".12. 
94. 
38., 87b .• , 95., 96&b. 
I.P1Igg.13. 
71. 
72. 
71a. 
98. 

2 - l nHtüoúa, T8Q 

2 l 2 (2) 3 l 
2 l 2 (2) 2 l 

99. 

Szótagszú 

6 

5 x 6 
6 
6 
6 
6,6,7,7 

Példa118l1Ok 

(8) 74. 
(4) 73., 75. 
(b3) 76. 
(2) I.PI1gg.14. 

II. )futató 
Szótagszám ás ritlllUs~p1et 

RitIllUsfajta 

rubato, parlando 

rubato 
giusto 
giusto . J n ~ J1 ~ n J.I cl 
giusto ~.J n J d 

giusto, a 6-os: J n J ,j J 

! da10k sorszúa 

40., 44-., 53a-c, 6O+a,85. 
89. 
44-a. 
54., 6&a. 
53. 
I.FUgg.2. 
53d. 

6,6,e 

6,6,10,6 
6,6,10,10 
7 
7,7,7,4,7,7 
7,7,8,7 
(9)(9) 
7,9,9,9 

(ll) 

7,11,7,11 
8 

8 
8 
8 
8 
8 

8 
8,5,8,5 
8.8,6,6 
8,8,6,8,8,6 
8,8,6.11 
8,7,8,7 
8,8,10,8 
8,8,11,6 
8.8,11,8 
9 
10 
10 
10 
10 
10. , 
10,5,12,5+5 
10,10,8,6 
10,10,10,11 
10,12,6,11 
(l3}(9) 

giUBto 

gi1l8to 
giu.to 
giusto 
parlando 

gillato 
rabato, par1ando 
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rubato? ; ti· iH •. cl cl 
t'Ubato 6+2 
giUBto 
giusto .rmJ J J 4 

giusto As 
+ 

8 8 
giusto, 1-2.80ra:JTnJ'J. 1'.1. 
gillsto 
gl11sto 
giusto 
giuato 
giusto 
giusto 
giusto 
parlando 
giusto 
rubato, par1ando 
rubato 4+61 
rubato 6+4 
giusto 
giusto n J J ,j ,j n J J 
rubato 
giusto 
giusto (t.k.4z8) 
glusto 

37., 62., 64-5., (/I., 88. 
I.PI2gg.6. 
58. 
u. 
8., 1(.. 

99. 
90. 

17. 

41. 
4., 7., 10., ll., 19.,42. 
55., 86., 91., I.lUgg.l1. 
21. 
U~ ...... f., 20., (.6?, 4'1a. 
49., 62&. 
33. 
93. 

27. 
45. 
9. 
5. 
69. 
39ab., 50. 
26. 
38. 
47a. 
2. 
l., 43a., 51., 8'1. 
84. 
9B. 
I.lII&g.4., 5., 13. 
I.PIgg.3. 
92. 
66. 
32. 
30. 
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.1 parlando 

II 'parlaDU, l. (40.) lOr W~-

l'''Te1 
II ,i •• to 

11,11,8,11 nbato 
11,1l,U,l1 p • .to 
12 par1ando 

2ü2 par1u40 (fHdal1u) 
12,12,16,12 naatG 

l' bM.cUno 
1,,1',16,12 
19,19,11,19 par1ado 

3., 13., 18., 22., 23., 
25.,28., 31., 43\, 63., 
l.rtgg.1., 7. 

16+&\. 
6., ~., 52., 56., 571, 
59.,61., I.PI1g.9. , 10. 

~. 

36. 
U., 1."".12., 87b., 9E 
a\. 
1.IIg.U. 
9'. 
35. 
95. 
70. 
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Varevas,L.j Das Uusikmaterial des Dorfes Áj. - Die vorliegende 
3ammlung ist eine Erganzung zur Monographie des Verfassers (Áj falu 
zenei élete c Das Ilusikleben des Dorfes Áj, Budapest 19(.1), die nur 
einige Melodienbeispiele als Beilage TeTÖffentlichte, das Material 
selbst aber unTeTÖffentlicht liess. Dieses Material bedeutet cca 600 
Volkslieder und ebensoTiel Kunstlieder. Daraus ent~lt unser Heft die 
alt0n Volksweisen, ein anderes Heft des nachsten Jahrganges wird die 
nenen Weisen publizieren.Die Herausgabe des Kunstlied-Katerials bildet 
eine weitere, Torlaufig nicht angesetzte lu/gabe. 

Die Verteilung auf "altes" und "neues" stellt gewisse Fragen, 
die TO. Verfasser auf folgende Weise gelöst werd.n. Er balt im grossen 
und ganzen alles fUr "alt-, was nicht ~ neuen Stil der ungarischen 
VolkSDIUsik gehört, die \'I eisen neuen Stils hált er aber im grossen und 
ganzen fUr -neu". Solche Lieder tauchen nömlich Ton der Mitte des 19. 
Jahrhundertes an TereinzeIt in unseren Sammlungen auf; erst in den 
neunziger Jahren ist ein entwickelter, einheitlicher Stil bei der 
Jugend zu beobachten. Die lIt en Ton Áj - die zur Zeit der Sammlung 
(1940) 70-jahrigen - wussten schon neben Tielen alten Jeisen Einiges 
luch aus diesem Stil.Diese waren in der genannten Zeit eben ~jahrig, 
')ildeten also die damalige singende Jugend. Dies aber zeigt, dass der 
Ileue Stil in unserer Gegend - am Rande des Sprachgebietes - spater 
lerrschend wurde, als in den Zentren, (auf der Tiefebene und auf dem 
Grossteil Transdanubiens), wo er damals schon als eine allgemeine Mode 
I~alt. 

Zu den neuen zahlt der Verfasser neben den Weisen neuen Stils 
,iuch diejenigen, auch von den ilten bekannten Lieder, die die Jugend 
ln ihrem gemeinsamen Singen (in der Spinnstube, im Ball, bea Singen 
,iuf den Strassen usw.) allgemein gebrauchte. Dies war also damals 
13estandteil der musikalischen Mode. (Weisen in straffe. Tanzrhythmus 
ohne Ausnahae.) 

Zu den alten Liedern wurde dagegen alles gereiht, wae - zwar 
Ton Uten und Jungen gleicherweise bekannt - i. gell8Ínsamen Bingen 
schon nicht mehr zum Vorschein kamJ alsa ein Teil des alten Liedgutes, 
ler noch Uberliefert wurde, aber schon nicht I18hr zur neuen Mode 
I~ehörte. Und ausnahmsweise sind auch e1nige lfeisen neuen Stils zu den 
IIlten gereiht; nicht nur deshalb, ... eil sie nar Ton einigen alten 
GewahrsleuUD bekannt waren,sondern auch weil sie oder ihre linzellleiten 
Ton der alIgemeinen Form des Varientenstammes abwichen, mit alter
ttlmlichen Texten im altert11ml.ichen (rubato-) Vortrag Torgasungen wurdeDo 
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also in Zeit und Raum fUr ein indiTiduelles Gebilde galten. 
Ver!asser skizziert weiterhin die geographischen Zusammen

hange, die sich aus der Verbreitung der Varianten der leisen Ton Áj 
ergeben. Das Dor! befindet sieh in einer abgelegenen, nordöstliehen 
Bcke des Sprachgebietes.SelbstTerstandlieh steht es mit der nördlichen 
(Ton Palotzen bewohnten) Gebirgs-~one in enger Beziehung. Dann hat das 
Gebiet Beziehungen zur Ungarischen Tiefebene (zusammen mit der nörd
lichen, sieh auf die Tiefebene öffnenden Gebirgszone sowie mit dea 
nördlichen Donautal bis zur westliehen Spraehgrenze; da werden namlich 
meistens die Lieder der Tiefebene Terbreitet.Bs ist auch ein dritter 
Zusammenhang festzustellen und zwar mit den ringsua das ungarische 
Spraehgebiet liegenden Rand- und Rüekzugsgebieten (Ton sUdwestliehen 
Transdanubien her tiber die nördliche Gebirgszone bis SiebenbUrgen und 
bis zu den ungarischen Volksgruppen ausserhalb der Karpathen.) Endlich 
nat das Dorf und seine Umgebung Beziehungen aueh zu dem nordöstliehen 
reil der Tiefebene und eventuell aueh ZU SiebenbUrgen. Die letze - wie 
Lueh diej~nigen zu den Palotzen - scheinen wirkliehe ·Zusamm~nge" 

von zwei Gebieten zu sein,wo zweifellose gesellsehaftliehe BerUhrungen 
hinter den Ubereinstimmungen bestehen. 

Das Material wird folgendermassen gruppiert. Die ersten Tier 
Gruppen bilden die eigentlichen (nieht-brauehtumsgebundenen) Volks
lieder: l. Jeisen von fallender Melodienlinie (l-33.); 2. ahnliehe,die 
mlt zwei gleiehen Zeilen einsetzen (34-8.); 3. Weisen von steigender
fallender Linie (39-77.); 4. bruehsttickartige ~elodien (erste bzw. 
zweite Halfte von leisen). Innerhalb der Gruppen werden die Lieder 
nach Kadenzen geordnet. Danaeh foIgen die Gruppen einiger Bra.uehtums
lieder (77-83.) und der kirchlichen Volksgesange (84-99.). In dem 
ersten Anhang befinden sieh alte Volkslieder. die in der Umgebung 
~esammelt worden sind, aber in Áj schon nicht mehr aufgefunden werden 
konnten. (Diejenigen von der Umgebung dagegen. die eine Variante in Áj 
besassen.sind nach dieser Variante in den Anmerkungen veröffentlicht.) 
Im zweiten Anhang haben Lieder mit Zigeunertext Platz gefunden. Die im 

-Dorfe aufgezeichneten slowakischen Lieder werden im nachsten Heft pub
liziert, da sie zu den neue n Liedern der Jugend gehörten. 

Uber die besonderen Eigentümlichkeiten und Probleme einzelner 
Lieder berichten die Anmerkungen und zwei Indices. 

TartaloIlj eg1z~k 

Áj falu zenei anyaga (I. R~gj n~pdalok) 
Ereszked6 vonalu dallamok 
Ereszked6 dallamok, l-2 soruk egy m&gas-'gban 
Emelked6-ereszked6 TonalU dallamok 
FéldallaJlOk 
Alkalomhoz kötott da10k 
Egyházi ~p~nekek 
I. li'Uggel~k (gOlIlSri dalok) 
II. FUggeUk (cigá~ok) 
Kutat6 
Das Musikmaterial des Dor!es lj 

3 
17 
65 
71 

12'1 
132 
139 
156 
171 
178 
183 
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