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I

KutalóCSnug~
Könyvtára, Buclap-:,:!>i

MIa Néprajz;

\.eltár ~ 'p -

(.r"'T/21

Fe lel/ls ki.ad6 : Dr . Bo'l;-ogi Tibor
tészalt a Magyar ~emzetl MU1;eUP.I - 'l'örténe ti
Muzeum fic t a?rint uZ6i ében
450 rélQ~nyú an, 14 l 4 iv ter j edelemben
Fv.: Dr. Dajbukit Ger gely

Füzetünk az áji gyüjtés második részletét tartalmazza, az uj
dalokat, de azt sem teljesen. Terjedelmi és egyéb technikai nehézségek
következtében anyagunk második részét is további megosztással, két
részletben vagyunk kénytelenek közreadni. Az uj magyar népdalok első,
nagyobbik fele ezuttal jelenik meg, a második, kisebb fele a
szlovák
dalokkal együtt egy későbbi fUzetre marad.
Ez a kettéválasztás szUkségessé teszi, hogy az nj dalokra vonatkoz6 értelmező részt is kettéválasszuk: a mutatók és az olyan megjegyzések,amelyek a mostani anyagban és a következő részben közölt darabokra egyaránt vonatkoznak, a következő füzet végére kerUljenek, mivel nincs értelme még nem szereplő számokat idéznünk, s ezuttal csak a
közlés általános kérdéseiről adjunk rövid tájékoztatást.
Á dalok rendje a következ6: sz6tagszám szerint csoportositva
halad a rövidebb sorokt61 (6-7 sz6tag), a hosszabbak felé (18-21 szótag). Az egyes csoportokon beltil pedig zárlat ok szerint Bzabjuk meg aa
további sorrendet. Ezuttal még elnagyoltan sem követtUk a Népze~e Tára
uj rendezési elvét, mert anyagunk a fenti sorrendben ,már rendezetten
állt rendelkezésre, az átcsoportositás pedig egy négyszáz darabból ál16 anyagban tetemes időt vett volna igénybe; az uj dalok esetében ezek
a sz6tagszám- és kadencia-csoportok is elég j61 elhatárolják a dallamt l pusokat,s egymás mellé gyüjtik a variánsokat. Természetesen nem számitottuk bele a sz6tagszámba az olyan apr6zásokat, amelyek nem mennek
végig következetesen a dal minden során.Elválasztottuk viszont egy-egy
nagyobb csoportban (10-, ll-eseknél) a dur és moll dallamokat egymást61, tisztán gyakorlati szempontból, hogy kisebb csoportokat kapjunk,
amelyben hamarabb meg lehet találni egy-egy keresett dallamot. Á jelen
füzet a tizenegy-szótagosokkal zárul.
GyüjtésUnk a két háboru közti iddszak végéről való (1940-41bdl), s ez a jellege leginkább éppen itt, az uj, "diTatoS" dalokban
jelentkezik. Az "uj nótára" szomjaz6 fiatalság sok dalt tanult a faluban állomásoz6 katonáktól, a legfrissebb katonan6tákat. Ezt az alkalmi
vonását anyagunknak igyekeztünk tompitani: kipontoztunk minden olyan
szövegrészt, ahol alkalmi aktualizálások jelennek meg, amelyek kU1ön-

I
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böz6 helyen ás időben mindig mások. tehát nem képvis~lik a népköltészet
álland6 elemeit. Egészen viszont mégsem szUntethettUk meg ezt a jelleget közlésUnkben.mivel akkor a zenei életre vonatkoz6 kutatás - és általában minden néprajzi monográfia - egyik legfontosabb elemét6l fosztottuk volna meg munkánkat: hogy egy adott történeti pillanatban veszi
szemUgyre a folytonos változásban lev6 hagyomány-anyagot.
A nyelvjárás feltuntetésében lejegyzéseim nem voltak következetesek: a zárt e-t nem mindig hallottam j6l. a pa16c A - a hang pedig a
fiatalság és az öregebbek ejtésében nem mindig volt egyenl~ erejü, bár
általános saj átság volt. s ~zt általában nem jelöltem; egynéhány esetben azonban oly&n er6s volt. hogy önkéntelenül is beleirtam a szövegbe. Ezeket az egyszer már felj'egyzett adatokat mégsem akart8lli most elhagyni, és inkább vállalom a nem következetes közlés hátrányait.
Dalaink lejegyzésében tempo-jelzést csak kivételesen adtunk,
akkor t.i., ha az ~ az általános gyakorlatt61.Ahol tehát nincs más
a16irva, mindig tempo giusto értend6.! dalok korábbi közlései közt található Pt-rövidités KODÁLY: A magyar népzene tanulmányának 1952-i kiadásához általam szerkesztett P~ldatárra vonatkozik.
Közlésünkben a helyszini lejegyzés sorrendjét tartottuk meg.
ahol néhány esetben a közismert vagy helyesebb forma csak kés6bb került e16. B igy a variáns eltérésben va~ jelezve.
A közeli változatokat egymás mellé helyeztük szomszédos számmal vagy azonos számmal A és B alatt. Ahol ezt az elvet a munka során
nem tudtuk következetesen végrehajtani. a mutat6kban utalunk rokonságukra. ! mutatókat a teljes anyag végén fogjuk közölni.

6-7 SZÓ'rAGOSOI

l (l) V

.~rr

J

l•

rl JJ Jil

l. Ez a kislány de beteg!

tEJt (J ri J J J '* I
Nem eheti a tejet.
(8 - - - - - - - - - - -)
l

~ JI J. J J I ) J.
Vizet

inn~,

fu r

l.

I

J

J

U l Jj).

1 it
ol

l

víze sincs,

J t1I

Vízért küldne,de nincs kit.
]l

2. Volt neki egy vén anyja.
Azt küldte el a kútra.
Mig ~z anyja
~iz~rt járt.
J.' ~ ) J,
•
•••••• •,baka vele halt.
o

;.

3. Éd~ \án~om. ki j~r~ itt?
Kinek
a sipkája mar~dt
itt?
J> J
J> J,
Szegény ••••••• baKának.
;,
l'
jl J.
Szálást keres magának •

4. Hát az ágyat mi lelte?
A cica léheverte. ~ ,
.}J, J t
~t
• J, l
Olca~szot a macáva •
Én meg a ••• ,•••• bakával.
Énekelte: Pál Istvánná Lac6 Juci 38 é. r. (barkai születésü).
Átmeneti darab e16ző füzetünk anyaga s az itteniek között:Bart6k C. osztályának ujabb dalai közül való, s itt is középkoru asszony
adta e16. Se a fiatalság énekei közé nem tartozik,se réginek ném mond_
hat6. Egy generáci6val gyUjtésünk előtt lehetett közi smert.

'r

J= 114 - 118 N.F.

l. I~t
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C. l.

l (2) l

2.

rnt Tan
J Irr' Uti
el~tte.:

o~

o'

mikor lesz
Ajf.J.lúbá. bál\,8t,
Ka~d ba ~ fiÚkat
Vfsiik kátonának.
A~~r,lesz,

3. Bözsikém, csöpp szentem
Julikám, JI ;.

Kelyiken
1----.

" r r

Hozd ki a kend6met,
Hadd törül~e~ bele
Könnyes sz~meimet!

induljak~

l.

2/b után Anda Ilon,

r I, r' Jtlr{)~iJrt' 1r:r·jiPfrf'irr>I/

J J
2. Sz6k6tl5l búcslÍzok ,
A barna hara;szik.
Igy
hát az én siivem
)o ),
Soha meg nem nyugszik.

1> J.
4. Nem az a jó gazda,
,M
}> J,
Klnek
hat ökre van,
j
).
De) Jaz a jó gazda,
Kinek szép lánfa van.

"

tnekelte~

4

3. Bözsikém, csöpp szentem,
Hozd ki a kennl5met,
Hadd törl51jem vele
Könnyes szemeimet!

4. Nem adom, nem viszem
;.
Ki a zsebkend6met.
Nem törUlöd bele
1> J'o
Könnyes szemel
de t •

2b után ADdo Ilon:
Ha a sz6két61 bucsnzom,
A barna har?gszik.
Istenemr mit tegyek?
Meg kel érte halni!

16t szép 8zeret6m vanl
Iett6 a

Kelyikt~l bicsázzak?

2. Fölteszi sz~onyát
}> ,.
Karcsu derekára,
Utg' JW9.gyen bucsuni
BÖZSl ablakába.
Juli

(ritmustalanul dudolTa)
(1 . var.)
5. Szépen fölneveli,
Szárnyárf ~reszti.
J> J.
Keservesen
nézi,
J> ) .
Kikor más öleli.

...szabó Erzsi~' 16 é. k. (T.'., l-2. vsz.), huga, Teréz 12 é.,
Mester Józsi 16 é. k. (2h-3 vsz.), Bamát János 28 6. k. és
huga, Anna 18 é. (1-2b. vsz.)" Bábás Margit 22 é. r. (4-5.
vsz.), Hajdu Bözsi 16 é. r. és ADdo Juli 20 é. k. (együtt C.
l-4.), Ando Ilon 13 é. k. (2b l. var.-al + utána dal, lásu
a
sz.-ot),Juhász Mária 15 é. és Márta II é. k., Pál Istvánné 1ac6 Juci 38 é. r' J barkai szül. (1-2b. vsz.),
Ba"tók Erzsi 13 é. r. (l. vsz. l. var.), Cservenyi Juli 16 é.
g.k., Bolyszko Imréné Tamás Piros 31 é. r. (1-2b, l. var.),
Fedelem Józsefné Karaffa Erzsébet 26 é. g.k. (1-2b),
Szab6
Lajos 48 é. r. (l. var.), Cservenyák Gyuláné 43 é. k. (B-t),
valamint a nagyfon6 köz~sen.
Hangfelvétel: UF 4308e
J=

100 Kö.f. l (5) 4

lb Jj J IJI; J)'I
l. Kegy a nap lefelé,

2 b. Sz6két6l búcsúzom,
Piros pUnkösd napJán,
Barnát(H Mcsúzom
Halálom 6ráján.

1---,

" ej rIsF'

l.

r it I

A kaszárnya felé,

•

ef F

J

- ts -
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tnekelte: a Kisfonó (l-4. vsz.), Mester J6zsi 16 é.k., Juhász Mária 15
é. k. és huga, Márta II é., Pál Istvánné Lac6 Juci 38 é. r.
barkai sz. (1-3.Tsz.), Ando Juli 20 é.k., (+4b vsz.,l. var.),
Hajdu Bözsi 16 é.r., Bábás Vargit 22 é.r. (T.F., l-2. vsz.),
Barnák Anna 18 é. k. és bátyja, János 28 é., (l-2. vsz.),
Cservenyi Juli 16 é. g.k., (Bolyszko Imréné Tamás P1ros 31
é.r. nem j61), Szabó Lajos 48 é. r., Cservenyák Gyuláné 43 é.
k. (B. szöveg), KözépfoDÓ (metronom), Kulcsár J6zsi 20 é. r.
citerán.
Közölve: A magyar vers ritmusa, 37.

2. Bemegy a szobába,

L~ül a !a~ágyra..
Bura ~aJtJa a feJét,

I

húlajtja a könnyeit

A komlsz (katona) ruhára.

·2a-b var.-ra

3. Istenem, Istenem!
Vi lesz most énveleml
Elhoztak kato~~, ötthagytam a babámat
Mf~~~é~ (cITlleK) számára.
(Pálné: A fiatal gyerekek számára.)
4. Hej te komisz élet,
Kinek is ismerlek!
J~bb lett Tol~ hazámba, hazánban a babámmal
Tolteni (a) T11ágom.
Ism.-re: A fiatalságom.
4b. Hej te komlsz élet,
Minek is ismerlekI
Odahaza a l~yok, ·ha ti aztat tudnátok.
Jáj d~ n'gyon sirnátok!
B. l. Esté Tanl este Tan.
Nyolcat ut az 6ra.
Minden barna kislán (ritmusvar. )
Készül a fon6ba.
3. és 2c. var.-ra.
2. Is a barna ki slá~
!megy a fanGba,
högy a fon6ba,
Leül a 16cára.

3. LeUl a l6cára

t. Gyere ki, S7ere ki!
Vajd elh~nJUnk Téled!
Vég az éJel kiszál
a lélek be161ed.

5. A leán ki is ment.
Mind összesznrgálták.
Jól
Szép piros TéréTel
! szobát pingálták.

l

··..................
.................. ..
·.................. .

l (5) 'I

J .. 96

4.

.f! J J r F I j J. J ~ I
l. Ha te elmégy, én is el,

,

~

r FI r r r

rr

,1

T61ed nem maradok el.

Ha t61ed el maradok,
1 ___________________- .

4 r c .u
p

~ 1 tr I r r F' rll

j W, WFil·.!

Ihaj, csuhaj, bánatomba meghalok de meghalok.

aj

30-(..

hj

sor

r r I Ét U Q- ri r r [, r It r r rI ~ F' ríT I
p J. r' y J, J. J r J
I t!

rr

I

ff II

ti
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2 • .lz án ökröm, a Virág
Leette a rezedát.
Rei' rezeda rezeda!
Vo t szeretóm, tizenhárom, mind elhagyott, mer csalfa.

'un rt
5 (5) 6

3. Bari Marcsa (Sorok Sári, Fedák Sári, Bozse Mári) libája

Beugrott a Dunába.
Kettót lápett utána,
Sáros lett a, sáros lett a Bari ){arcsa (Sorok ~ári, Fadák Sári, Bozse Márl) szoknyája.

PJ

J. ~

l. Ájfalusi u~án

r),

B. l. AJlt~ssat, b~igá~b!.'
lIag~ VJ~6k bezáM'a. :
Gy~re b~bam, viltsál ki!
Ne hagyjál a kassai kaszárnyában elheM'adni.
.~', ). l'
,I j,
2. K~ váltal~, ~i

BIStál hároa lán,.
l.var.-ra.

, r J lu r r I

fi Jki,

Nem hágylák e~heM'adni.
Rlidóm ~ jJggjdrő~
Kiváltom a iassQi ~aszárnyáb6l a szeretóm.
C. 1. A menyas8zol\1 kötóje
J.
Kl» van
a gyepre t éve.
A menyasszonYi a v6legény lJdlette,

Hogy a szél e ne vigye.

.l három közül az

, r

b I i ) J til

Egyik az án babám.

aj va:r.-ra.

M~;:~·~;ipk~;·~~g·~·gy.asz6, meg a tő. bj var.-ra.
19n~

8-- -----,

l.var.-ra.

I J
2. Azt a szél el nem viszi,

Nem Tagy

5.

}lJ

szereto:

fnekelte: Szabó J,ajosná Farka~1 Erzsi 40 é. r., lánya, Jolán 16 6. és
Szab6 Erzsi 16 é. k. együtt (T. F' J l-2 TSZ.), Juhász Jánosné Szab6 Ilona 43 é. k. (3. vsz.). Pál Istvánné Lac6 Juci 38
é. r., barkai szül. (B.-t metronommal), Bolyszko Imréné Tamás Piros 31 é. r. (C.-t), Hajd~ Jánosné Farkas Ilon 45 é.r.
(l-3., B. l.) lánya, Bözsi 16 é. (1-2.TSZ.), Ando Juli 2O.é.
k. (1-2.), Bábás Margit 22 é. r. (2. ~sz.), Barnák János 28
é. k., huga, Anna 18 é. CseM'enyi Juli 16 é. g.k. (mind l-21
Szabó Lajos 48 é.r. (3. vsz., "Bozse Mári") N.B.Juhász János
né 15 é. Mária lánya nem ismerte. Juhászné: "Szinházi n6ta".

Ji).

2. Három közül egyik (T. malyik)
Enrám neTetett-.
Az csalta meg az én
ArTa szivemet.

.

3. NritTa Tan a babám
Racsos kapUi' a.
Cs6kkal csa ogat hogy
.r-; integet
Cs6kjával
llenjek el oda.

P J,

4-. De én lDnen oda
Ugysem mehetek.
Csalfa kislány Tagyok,
Csalfán szeretek.

B. l. Amott megy az ucán
Három · barna lány,
Közepibe az én
Drága Tiolám.
I

C. l. Ucára nyilik a

Babám ablaka.
Barna legény, lassan
Gyere el oda.

T. Százat csalogatok,
~gyet se szeretek.
2. Az az enyém, aki
lIost rám nevetett!
Az csalta meg az en
Árva SZl vemet.
~;

oda

2. De én innét
Ugysem mehetek,
Lán vagyok én, szebb szeret6t Keresek.

1:nekelte: Szabó Erzsi 16 é. k., huga, Teréz 12 é., Juhász Mária 15 é.k.
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ás huga Márta II á., Bartók Erzsi 13 á. r., Hajdu Bözsi 16 ~
2., Ando Juli 20 á.k., BáMs Margit 22 é. r., Barnák János
28 á. k. és huga, Anna 18 é.,CserTenyi Juli 16 á. g.k., Ando
Ilon 13 é. k., ·Szab6 Lajos 48 é. r. (mind 1-4.Tsz.~ Pál IstTánné Lacó Juci 38 é. r. (B.), Bolyszko Imréná 'l&más Piros
21 é. r. (C.).
BangfelTétel: UP 4307e

r. (e16ször "nem tudja", aztán a 3. sor szövegTar.-áTal tudta), Bolyszko Imréné Tamás Piros ("hallotta", aztán l. Tar.al, szöTegtelenül dudolta), Szab6 Lajos 48 é.r. (2. Tar.),
Bábás Jánosné I6rösi Borbála 22 é. r. (Borsod m., meszesi,
"anyaországi" szül.); a középső fon6 nem tudta.

,# r r r r r

[ö.F.:
~.

F" ~ Fr IJ

"

(5) 8

6.

J:rI

j=

106-114

1 (5) 8

I

K.P.:

Je

80

N.F.:

J J XI

l. Csak még egyszer gyer vissza)

Csütörtökön este

fa

cr

t

r I r r xl
r

JegygyUrHmet add vissza.
Mentem a babámhoz.

tn a gy«r«m vissza nem adom,
Esett az ese6, fujt a szél,

engem be nem engedtél t
Tártalak, de nem jöttel,

~

ft r hl

J

1

r rIF' r lr J;r I . r r r ri

Inkább a sárba beletaposom.

if r F Ir r sF' lau r I t r
Mással beszélgettél.

x

f

3.

2.

-

rI

r.

r r: r r I r r r I r U v F' I J J F II

2. Megy a

gőzös lefelé
Bodor füstje fölfel~.
Szál a
Viszi a sok ••••••• katonát,

Sok kisláDyDak~~abáját. (l. Tar.-ra)

Esett a h6,fújt. a szél,hej Bözsi be nem engedtél
3. Engem, r6zsám. ne sirass,

Ertem könnyel ne húlajtsl
Bullajtottam már én eleget:
Vége a szerelemnek.

tnekelte: Szabó János 39 é. k. (T. F.), Bajd~ Jánosné FQ.rkas Ilon 45 é•

•

~=

106

7/!.
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f

,
,
f

JFr

r I r J.

J

7/B.
íí'1

~

r IJi.

~

8.

5 (5) 4

I

l. Kaptam egy lavelet,

Megy a g6zös lefelé.

r r r t Ir r r

~d

Itt van a zsebembe.

Bodor füstje f1Hfelé.

r

r r r-

/

I• r

r F/

Barna kislány b~jába,

r r r ,. I F J.

J

5'1

Sir a g6zös-szobába.

J.
ft J.
B. 2. Barna kislány, ne sirass}
-f., t
l> J'J
~r em k~~et ne hulass!
Ma varrJák az atilát,
'J>,}..
Hol nap a ~omlSZ ruvát.
J\

J!:nekelte: BOlyszko Imréné Tamás Piros 31-é. r., Szab6 Erzsi 16 é. k.,
Hajdtt Bözsi 16 é. r., Ando Juli 20 é. k., Barnák János 28 é.
k. és huga Anna 18 é., Cservenyi Juli 16 é. g.k., Ando Ilon
13 é. k., Bábás Margit 22 é.r., Szab6 Lajos 48 é. r. (mind A
1-3.vsz.), Hajdu Lajos 75 é. r. (B.), továbbá a nagy-,középés kisfon6ban közösen is (lásd a metronomokat).
"B" formája régiesebb U 5A5A formájával, amiMl kés6bb alakulhatott ki az ABBJcA forma, amire a 4. sor variáci6ja már szinte utal iSi,
a B-t egyetlen nagyon öreg ember tudta, az A-t a fiatalság és néhányan
a középkoruak köz[!.

Az van beleírva:

~~~i
:W=-~~

l 3

il)·F, EJI J Jtil !:p.:

l.

I

.

o

,

rt, F' II

Csuhaj ja, hogy menjek hozzája.
J3 J
2. Nem megyek, hem ~egyek, .
Tiltja a vén anyja.
_
Verje meg az l)strn, .
Csuhaj ja, ~á t61em ~ltiltja.

J J
J.I
3. Verje meg, .verje meg,
.~ f.
J' J.
. Veretlen ne ~ja,
Aki a babáj/:t ..
. ;'» J.
Csuhajja, hdtelen elhagyja.

Énekelte: Kulcsár Ilon 22 é. r.: "ez igen régi" (anyja, özv. Kulcsár
Gézáné Derján Mária 46 é. r. ujfalusi szül.: "csak t61ük hallottam, mikor itt voltak fonni."), Ando Juli 20 é. k. (1.
vsz.), Bábás Margit 22 é. r., Szab6 Erzsi 16 é. k., Hajdú
Bözsi 16 é. r., Bábás Jánosné K6rösi Borbála 22 é.r. (Borsod
m., meszesi "anyaországi" ;Jzül.), CserTenyi Juli 16 é. g.k.,
Barnák János 28 é. k. (l. var.} és huga, Anna 18 é., Bolyszko
Imrén~ Tamás Piros 31 é.r. (szövegét nem j61), továbbá a három fon6ban együtt.
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8 SZÓ'1'AGOSOI
J= 116 Kö.F.

V (V)

v

3.

9.

, # cl ~I
~'~ ~F'IJ J xl
l. Nyárba virágzik' repce.

RajtGW

v~

d4D&kaazálaaba
AdiSa aaridt.. 4n r. csárdá1la.
Kajd kifizetem .. ad6sásom1
Ba t61ed elTálok, ki88llQa om.

la. (B. dallamTar.-ra)

1,-----,

fEJ 44('1 ~ F'I cl

Nwba~

l.

J)11

]l ) .

Sárgát V\rított a repce.
Rajtam vin á fll~ nyelve.
Száradjon el a repce levele,
Hod ne legyen rajtam a falu nyelv6!

U (if be

~.

a falu nyelve.

4. Csárdás kiskalaP9t veszek,

Mellé rozmaringot teszek.
SZ8g9s lesz az út, amere i'árok.
Ann!l jobban szeretnek a ányok!

Száradjon el a repoe leveli,

!.p.;
Honne legyen rajtam a falu

tnekelte: Kulcsár Ilon 22 é. r. (a f6 ritmusban, k4s6bb is mindig, T.
F.), Pálné Lacb Juci 38 é. r. (A. var.-al, 3. szöv.var.-al),
Hajdú Bözsi 16 é. r., Ando Juli 20 é.k., Bábás Margit 22 é.
r., Szab6 Erzsi 16 é. k. (ritm. var., 3. SZÖVe var.), Barnák
János 28 é.k. és huga, Anna 18 é., Cservenyi Juli 16 é. g.k.
Bolyszkoné Tamás Piros 31 é. r' J Szabó Lajos 48 é. r. (mind
l-2. vsz.), valamint a középs6 fon6ban egyUtt (lásd a metronemot). Bábás Jánosné X6rösi Borbála 22 é. to. (Borsod ll. meszesi születésü B. var.~al), Hajdtt Jánosné Farkas Ilon 45
é.r. (3-4.vsz.).

Q

~elve .

B.

3-4. sor A

~r rfJ.UJ.gJMrr
I

.

i
2. Nyárba, szénakaszálásba
.r:-; J>J
Kért válogat
a legény JIa lá~b a!
. Egye meg J~'
a;válogat6
fene!
'11 J.
Mért válogat, ha nincs m6dja benne!
l.4, vsz.
SZÖVe
var., 3. i
J
)
J
RaJtam van az egész falu nyelve.
ft

r

5 (2) l

J]ll J' J. I J

10.

d#i?1

l. sárga lábn kis pacsirta
JI J

t~T3! r r ~ rl J J,q
He szállj ablaki.ba
omra

sírn!

- 19 -

- 18 l (3) l
l.

j rr

e

•

P

ll/A •

J J U J IfJ· Jíi ,

l. Kir megmontam bús gelice,

2.

SzlI a mezei pacsirta.

Ne szállj ablakimba sirva!

,5~ r r

cr

Fr

f ' ~ F"

U w r' t

(ti

Fészked ne rakd az Jt szélire,

~

3. Sirat epgem ~ madár iR,
Földre haj16 virágszál is.
ajlik, hajlik! lehajlik a földre. l.var.-ra.
z is azért haJlik meg el6ttem: (Sz.J.)
z6lna hozzám ha lehetne.
.

f@b E F

r r' tiB

r:-=3

·5 . Erre gyere,ne menj ara.
Jobb-lesz ere, mint amara.
Erre gyere, szivem Mariskája,
Adj egy csókot utoljára.
6. Már én csókot nem adhatok,
Nem a te szeret6d vagyok.
Ánnak adok~ kinek én akarok,
Kinek a baoája vagyok.
tnekelte: Kulcsár Ilon 22 é.r., Bart6kErzsi13 é. r., Szabó Margit
8
é. r.', HajdJ Bözsi 16 é. r., Barnák János 28 é. k. és huga
Anna 18 é., Cservenyi Juli 16 é. g.k. ás J6zsi 14 é., Szabó
Erzsi 16 é. k" huga Teréz 12 é., anyja Szab6 Jánosné Majancsik Anna 35 é., apja 39 é. (var.-al, helyes szöveggel), a
kis fonóban együtt , Szabó Lajos 48 é. r., (mind l-4. vsz.),

J JI

rj r

l

js

J. ,

Kert az úton nagyon sokan járnak, Has1jjk ja csillagos egeket.

BÜs fészkedre rátalilnák.

~

4. Sz61na hozzám, ha lehetne,
Ez a bar? fis m)nYJci3ke} J.
Sz61na hozzam, Jde nem szabad.
Fáj a szive, majd m~ghasad.

r xl

~

Katonának TagJok 1rTa.
,•
J J
2. KateBA az én életem.
Oldalamon a,fegyverem.
ézsarkantyum tSz.J.)
Hogyha én azt összeverem,
irat engem a kedvese••

I"

Szarnyaval az eget has1jja.

Rózsa., nem leszek

HjB.

r

p
l.

Esik az es6 még sincs sár,

v
~Fr FX
Csak a babám udvarán.
,

lJ'
Elhordanám, de nincs annyi er6m,

r r r r I JI,

r il·

ti·

II

+:::ll::

Más lánt csalogat a szeret6m.
A .

~~* i ; #*1
) j J J J EiW---

a tfjed.
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B. 2.
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~el van a lovam ~ergelve. l. var.-ra
ln ülök a nyeregbe.
J ri
J J
Más kislá~ Ul a szeret6m ölébe
En meg mehetek a fenébe.

3. Cigán legén, szalmakalap,
Legén jár az iblik alatt.
Eredj ~ám, eredjc ~nd meg neki:
Je tö~je a rossz OQaKi!
4. :&z a kislány megy a kútra,
Nem talál a 8Yalo~tra.
Hajnalba, haJnal e16tt var.-ra
R6zsafa nyiIlk a házuk e16tt.

.l-t énekelte: özv. Pozsga J6zsefné MUs Julis 45 ~. körüli r. 2.vsz-1i
Hajdú Jánosné Farkas Ilon 45 é. r.
B-t: Hajdú Jánosné,(v&gy más? a feljegyzés nem mutatj~

12.

5. J. há~sság nagyra viszen
A szerelem nagyra viszen
Ingem "a hldeg sirba teszen.
Gyenge gyereK vagy a házasságra, Engem a hideg sirba teszen.
Oreganyid tesz az ágyra.
N.B. A ritmus-eltérések nincsenek
jelölve.
lnekelte: Kulcsár Ilon 22 é. r., Cservenyi Juli 16 é. g.k., Gyarmati
Juli 22 é. r., Bábás Margit 22 é. r., Ando János 25 é. k.,
SZ4b6 Erzsi 16 é. k. és huga, Teréz 12 é., anyja, SZ.Jánosné
Majancsik Anna 35 é., Hajdú Bözsi 16 é. r. (3-4. sor var.-t
is), Barnák János 28 é. k. és huga Anna 18 é.,
Szab6 Lajos
48 é.r., valamint a nagy fon6ban közösen (lásd a metronomot,
mind az l-2. vsz.-t), Bolyszko Imréné Tamás Piros 31 é. r.,
(az 5. vsz.-t szőv.var-al), Szab6 Lajosné Farkas Erzsi 40 é.
A 3-4. sor változata alkalmi kontamináci6.

1. 1I41y a !iszának a széle,

De még mélyebb a kösepe.

,. ,. ~ J:rE Ir r J r I

1 (5) VI

Által akartam én rajta .enni

l3/A.

, F J J J Ir JI J J I·
1. • ••••••••.•••• táborába .
B6ssabimb6t szakaJtanl.
Bazsar6sát

;)-"......,:
,

j

; il í

\

fA

! ..!

~ ;-,
H

.
/,

l

't i
n

U
rf U

r u ":. t:,

JI~ J
~ 1",[,'
-::

t=t

1..,

j

~rlr f &1

Két ·szál majoránna

1.

r

2

Egy szép barna magyar huszár
2. R6zsabimb6 de árilldatos,'
En utánam ne f a ozz
Mert ha én utánam fáradozol,
Soha meg nem hásasodol.

2

i

~

:~:f~t-~f-:::t~~A~Jg~~
. ._ ~E~=t~~J~J~~
;,e i lovi t karélvozza

-23-
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r

j.

)I

».

J.

B. 2. Ne lovagoli', ~ huszár,
Kert leese TÓla.
Nincsen néked édesaqyád,
Sej, aki megsiratna.

2. Ne karHl~.zd, magyar huszár,

Mert leesel r6la!

~)

·
JI J.
J'.
Nlncs
l. tt aJte
édesanyád,
· ak'l megslra
J J.
t na.
SeJ,

~.

.)J.

3. Nem kell engem kisiratni,
J6l vagyok tanitva
(Nem vagyok én dáma - szöveg bizonytalan)
Se~ lépésben, sem raj-rajban
SeJ,le nem esek r6la.
). p ~ J.
4. M~~~ a huszár a nyeregbe
Bele van teremve, k
,
)o J.
J')'
Ylnd rozm~}ng a j6 földbe,
Sej, belegyökerezve.

Kert
Bele
Kint
Hej,

3. Nem kell engem kisiratni,
J61 v~ok tanitva.
Sem lép~sbe, sem árokba
Sej, le nem esek róla.

a huszár a nyeregbe
van teremve •
a rozmariDg a j 6 földbe,
be van gyOierezve.

Az A-ra huzta még rá Szabó Irzai 16 á.k. és Szabó Jolán 16 é •.
r. a köv. szöveget:
l.

zöld zsalus kis ablaknál
muzsikálnak.
Halian sír a hegedüje
Egy ~reg cigánynak.
IgY.

Sz~pen

2. Odabenn egy kislány zokog
Patlolat parnáján,
lor~ könnye vé~igpereg
A halvány orcáJán.

v (5)

V

Ji J Jí J.

I JI J. J J

A kas-sa-i

lo-var-dá-ba

r

r ti

l3/B.

4. Az a legény, akiért sirsz,
Másnak muzslkáltat.
Ha a szived meg is hasad,
Odaadnak másna.li:.

r' I r r ,r' I

Há-rom pi-ros mály-va.

r tr I r r

J JEt

Kö-ze-pi-be de ma-gyar hu-szár

'f

r U )'3.IJ JJ
Hej lo-vát lo-va-gol-ja.

3. Mért sirsz, mért sirsz, szőke kislány,
Miért hull a kö~ed?
N6tasz6val felejteni,
Hidd el, sokkal könnyebb.

n

Álmoskönyvb5l irta ki Szabó Jolán. (A kisbir6 hozta.) Bálban
akarják "elhúzni", mert "csak ők tudják". Rácz Ferenc 27 é.r.: "Kalendáriumok hátán szokott lenni ilren marhaság!"
A-t leventék tanulták a tanit6t6l. ~nekelte: Bartók Erzsi 13 é. r.,
Ando Juli 20 é.k., Hajdú Bözsi 16 é.r., CserTe~i Juli 16 é. g.k.,
öccse, J6zsi 14 é.; Szabó Lajos (8 é. r. a le
.
Bolyszko Imréné famás Piros 31 é. r.: alz uj n6ta, mostani,nem tGdom."
B-t énekelte: özv. Bábás Istvánné J6zsa Julianna 62 é. r., a szádel16iszül. Állit61ag régről ismeri. Lehet azonban, hogy csak alakított

-2&-

a leventékt61 hallott dalon, mert tudott sz~veget r~gt~nözni.
B. hangfelvétele: )(p 431ge

,

J J

l4-.

J. I J J a' I

l. lines sAbb láDJ a magyar láDDál,

,

Énekelte: Rábás Margit 22 é. r. és öccse, István, Szab6 Erzsi 16 é.k.,
huga !eréz 12 é., Hajdt B~zsi 16 é. r., Rábás Jánosné I6r~si
Borbála 29 é.r. Borsod m., meszesi szUI. (é. var.-al.), CserTanyi Juli 16 é. g.k., (mind l-3. vsz.), valamint a középs6
fonó egyUtt is; Sztupák Imréné Mester Borbála 60 év körüli
(b. SZÖV., 1. vsz.-t nem tudja, "csak a fiatalok"), Cserv&nyák G~ 43 é. k. és Szab 6 János 51 é. k. (C. szöv.-t),
Szabó Lajos 48 é. r. (1-2.).

r r r ~ r 1r pil

j

,r
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fékon karcsú denkáúl.

Etrl r r

Olyan

~g~

._t "

1 ::;------,

l' a7l,JIJ
Maga

r

l (!5)'a

,. J J J j I"J1J.IJ lj xl

JI

l. Jaj Istenem, ain.t 'lek,

nádszál;

-

,~

J~1l
3. Még az anyja nem is tudia,
Hogy a lá~a .mijen osalfa.

KaJ megtudja nem sokára'
Legény jár az udvarába.'

b. Addig babám, el nem veszlek
Mig a t6ban halak lesznek. '
Pedig.abban mindig lesznek
Igy hát, babám, el nem ves~lek.
,

c.l~ Végi.s

r r r fflfí~, r rI r II
1

Ha egr madárt61 is félet!

jár a legén után.

2. Maga mondja a legénnek:
J6 leszek feleségének.
J61 van,kislán, en nem bánom,
Osak az anyád ne sajnáljon!

15.

ment•• Jperjeaen

IIveszt~ttim a keavese~.

let ekintek efa ablakon:
ott láto. a i"özsÚl ..... BOn~
babám

2. HlJ.t t~, r6zsám mért vagy Tason?
Ml.~slnt tetté l a vásáron7
SeJ Jem kend6t loptam jegybe,
!zer vagyok vasra verve.

trtr
Ha

egj

r

l~

l.~

CJ I & 1rI F &1 ;

f

eUrka felr.pU,

Bennem a vér meghidegül.
2. . ................ . . .

Nem j61 van & fejem alja.
Gyere,babám, igazitsd meg!
Hogy a Jó Isten áldjon m@g!

(l-2. Tar.-ra)

E. Aki aludttejet akar enni, (itt a szöveg nem illik a dallamra)
Forr6encsre el kell mennl:
ott mérik az aludttejet.
Az ölel meg, aki szeret.

-26-?:l-

C l. Jaj Istenem, j6 a jánnak:
Szere tót tarthat magának.
De még jobb a aenyecskéDek:
Bátran felel a legén,ynek.

2. Jaj Istenem, a jánnak:
Nem viszik azt katonának.
Ha azt katonának vinnák,
Magam is utána mennék.

D. Elment a trif a vásárra.
Batyut kötött a h4tára.
Adtam néki ötven ~ngót
Vegyen érte sejem kandó!.
/:De-B nem vatt seje. kendőt.
Adja vissza (az) ötven peng6t, csubajja.:/

Az utols6 sz6 nem fér rá a dallamra, bizonyit j a,

.*

r

f

)lost viszik az eskavóre
tamet6be
5
1

r f'

Ir r r rIJ J ;II II

r;\

El se búcsÚzhatok tóle.

hogy alkalmi

ráhuzás.
E. Fáj a kutyámnak a lába:
Vegütöt~e

aszalmába.
Ordög bajon a lábába:
Mért nem húzta topánlcába!
li>.

Énekelte: Szabó Lajosné Farkas Erzsi 40 é. r. (1. vsz.), Pál Istvánné
Lae6 Juci 38 é. r. (2. vsz.), Rábás Jánosné Kőrösi Borbála
22 é. r. (Borsod m~ meszesi szül. "anyaországi" B. vsz.),
BarDák Jáno.sné 49 6. k. (O l-2.), Cservenyi J6zsefné Cserbák
Mária 40 é. g.k. falucskai szlovák szül. és lánya,Juli 16 é.
áji szül. (D. vsz.), Szabó Lajos 48 é. r. (E. vsz.).

l ----,

, r

.,
"'/II)

I' IF

l (5) 3

16.

\

r , r- I J J; I

l. Jaj de népe. baraDgosaak

2. Bárcsak addig ki ne vinnék, (néha az l. var.-ra)
Mig én {az) udvarába érnék.
Kopors6Jára borulnék, (6. var.-ra)
JaJ de keservesen sírnék.
e~em nem mond i6nak,
(2. var.-ra)
Teremtse az Isten lonak
Vagy szürkének, vagy f~6nak,
L6nak! Majd mond akkor j6nak.
engem

B. Aki

C. Pesten csináltattam házat,
Ablakot rá háromszázat,
Közepibe tükörszobát,
Kibe babám fescse magát.

(2. var.-ra ritmusvar.-al)

D. Bort iszik az útonjár6,

Akár szegény, akár báró.
De a szegény csak andalog,
Mégis j61 megyen a dolog.

E. Élek, élek, minek élek,
Ha egy madárt61 is félek!
Ha jegy madárka fölrepül,
Bennem a vér meghidegul.

(3b var.-ra)
(6b var.-ra)

Énekelte: Bábás Margit 22 é. r. (T.F., l-2. vsz.), Rábás Jánosné
K6rösi Borbála 22 é. r. Borsod m., méhészl sz.(1-2. vsz.
2. var.-al), Szab6 Erzsi 16 é. k. (l. var. néha, 6a.

-28-

-29-

B(l.Yranko András_ !Ddo Kata '12 á. k. (C, ·D, E TSZ.,
2., 3a, 4., 5. var., .eg az l. sor f6 foraájáyal is _ az E
vsz.-t),CserveIl1i JózsefDé Cserbát Kúia 40 á. g.k. falucskai szlovák szUl. és l~a,1a1i 16 4. áji szül, Bollszko Imréné Tanás Piros 31 é. r., Ssabé Lajos 48 é.r. (utóbbiak val6szimUleg az 1-2. vsz.-t).
"&.f.),

fp

1 (5)b3

~

18.

J TDl[TIJ J Iq r}
1.

l. Brre gyere,

ne

menj arra!

Hangfelvétel: UP 4318d
J obb ut

"ilJl

erre, mint arra.

17.
sej haj feleságem Sára!

Brre gyere,szíT •• Juliakája,

J
GyUjti a pénzt a ládafia sarkába .

r

J ill

Adj egy cs6kot utoljára!

••
fl
.t: ··J.)r~l EEE r F' I~ r- ~r IFfLfre
F' I
.:

rn rU. I J

~

~j'J" t-;e,gyiijtse én majd elmulatom,beteg vagyok,ha bort nem ihatok.

,~t~@4~$~~~di~l~~~~~~
Sej haj, igyunk egyet rája!

Énekelte: Hajdú Jánosné Farkas Ilon 45 é. r. és Pál Istvánné Lacó Juci 38 é. r. barkai szUl. Tudta: Szabó Jánosné Majancsik Anna
35 é. k. és Szabó Lajos 48 é. r.

2. De én csókot nem adhatok,
Nem a t. szeret6d vagyok.
Annak adok kinek én áltarok,
Kinek a batája vagyok.

B l. Ájfalusi kertek alatt

l. var.-ra
Folyik a szerelem-patak.
Aki abból csuhaj egyet iszik, 2. var.-ra
Babájától elbucsuzikA

2. Ájfalusi kertek alatt
J> J.
Három legény zabot arat.
Zabot arat fekete lovának,
J
J
Szeret6t keres magának.

Énekelte: Hajdú Bözsi 16 é. r., &Il1ja is Hajd~ Jáncsné Farkas Ilon 45
é. r., CserveIl1i Juli 16 é. g.k., Szabó Lajos 48 é. r., Sza.
bó Erzsi 16 é. k. és anyja, Sz. Jánosné Uajancsik Anna 39
é. k. (B. SZÖVe és vált.). ·
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l (5) ..
l.,

r Ir r pl

Ii J l 'I

19.

l.

Bátran felel a leg'nynek.

Szolga legény az irígye••

írígye~,

2. Sir a kislány, mikor kérik,

2

e Ir r v f

2.

lj Jcs'll

rrtr

Mer én 6tet nem szeretem.

De még jobban, mikor visziK.
Majd nem sir a nad dunnába,
Ha öleli a babája!

vagy: Mert nem tudja, ki veszi el,
Kivel veri meg az Isten.

B. Mély a Tiszának a széle,

De még mélyebb a közepe.
Hogy Rell azon által menni,
R6zsabimb6t szakajtani!

2. Lefele folyik a Tisza,
Ne~ folyik az többet vjqsza.
RaJta van a babám csókja,
Ha saj~~i'~' vegye vissza!
/:Ha saJna Ja, vegye ViSSZi!
Nem kértem én t61e soha.:
;:'nek~ -:

7

De mág jobb a Illenyecskének:

l. !rem áre., rehár 'rem

Azér 6 nákem

3

Mt

Énekelte: Hajd~ Jánosné Farkas Ilon 46 é. r., és Pál Istvánné Lacó Juci 38 é. r. (1-4.var.-al, B.szöv.-el is), HajdÚné: "Jaj már
a kocikba verték régen, hát elváltoztatták!"

t e:. Fedelem Józsefné

Karaffa Erzsébet 26 é. g.k. horváti szül ••
"Szép, igen szerettem dalolni!" ~rem "" irem (üröm).
l ~5) ..

l.

J JJJJ<IIJ J ?tI

r

l. Jaj Istenem, jó a lánynak:

tr L r u.2-,
r r- I r r al2"[:~
~

Szeret6t tarthat magának .

21.

J = 108 Kö.F. l (5) 5

20.

t*+r r r r LJ I r J ({I
l. Berti/állj be katonának!

r tr

r

j

II'

Jobb dolgod lesz, mint apádnak.

-

....
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r r r r r Ir
JI_

4 (5)~

Dll Daálni, kapüal,

-V'f7riQ]IJ UI~E

22.

'.h Fr, r' Ir r r r I
l • .& tarnai 1'I1sár Uren,

Csak a lányok utá jdni.

Ihajláré csuhaj ja,

2. !Sik 886, d8 Ilia ázok:
1 ege~efa alá álok.
Az ala is azér álok:
Ara járnak 81 a lányok.

B. (NYárba hauzik a Tátra.
llfagr h6 esik a Tátrába
I.F.
~agr szerelem VaJl a lánYba.
e még pagyobb a legénybe,
l. var.-ra

Legény 1'I1sár lesz e héten.

O. J6 földben terem a sóska.
Verjen meg az Isten, Jóska!
Kemencében SUl a l~s.
rörjön ki a nyakad, János!

Hip rop ropogott a gerenda.

Ha megölel a sötétbe.

'-'-i

2. var.-ra

.f;nekelte: Bartók .Krzsi 13 é. ,-., Szabd Jlargit 8 é. r., Oservenyi Juli
16 é. g.k., (l-2. TSZ. és b.), Bolyazko IlIIl'áné ramáa Piros
31 é. r., Bolyszko Józsefné 30 é. kOral, k., Iul c sár Bálint
28 é. r. (2. és b. vsz., 1-2 var.), Szabó Lajos 48 é. r. és
a rözéps6 fon6ban közösen, (lásd a metronomot), valamint a
kis f~nóhan (c. vsz.-ot is).

2, Iét krajcárér lehet venni,
Ihajlár6 c~uhajjal
MijJen 01cs6, m~gse vesznek.
Hip rop ropogott a gerenda.

3. Sz6két ne végy, mer beteges,
lhajláré csuliaJja!
Pirosat se, mer festéke8(
Hip rop ropogott agerenaa.

4. Barnát vegyél, az lesz a j6,
hai'láré cBuhajjal
z esz a j6 csokra haj16,
Rip rop ropogott a gerenda.

l

!nekelte: Kulcsár Ilon 22 é. r. (1-4 vsz., T. F.), Pál Istvánné Lac6
Juci 38 é. r., barkai szUl., Ando Juli 20 é.k., Bábá8 Margit
22 é. r., Szabó Erzsi 16 é. k., Hajdú Bözsi 16 é. r., Bernák
Anna 18 é. k. és bátyja, János 28 é., Cservenyi Juli 16 é.
g.k.
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4 (5) 4

nos 28 é. (l-3. vss.), CserveDfi Juli 16 é. g.k., Szabó Lajos 48 é. r. (eTTel udvarolt a feleségének,más szövege volt:
~má8 8zavak"), valamint a bálban közös énekben.

23.

" r J Jr I v J. J r

1. Kost jöttem én a haretérrl51,

Hej Bözsikém galambom.
Erzsikém de

l. Ájf.luba kidoboltát,

4 F~'! $ rIt' li, r' I
1;""1

2

p

II van 115ve a jobbkarom,

3.

3

hj

rrllr.F.:í

J2 1#I1 J

Bözsikém, angyalom, galambom.
2.

Qyere~r6zsám,te

kötözd be,
Hej, ~özsikém, galambom!
Ha meggy6gyúl,megszolgálom,
Bözsik~m, angyalom, galambom!

.

'J

l 2'

I

r cr r r I U r r, iri

Hogr a 8zappant ne árulják,
3

~

O lj r r I Er'T! r

ri

Kert a lányok csalfák, a lábukat mossák
3. Ha meggy6gyÚl, megszolgálom,
Hej~ Bözsikém, galambom!
Jövö ny&ron te leszel apárom,
Bözsikem, angyalom, galambom!

2b. Nincsen or,:,os. sem szanitéc
patika
í~ej, Bözsikém, galamoom!
LKrzsikém de galambom!
6gyitsd meg a harctéri sebem 2. v.
ósse be a verzl5 sebem,
rzsikém, aranyos BÖzslkám. 3. var.-ra

~

3b. Kiálhatsz már a kapuba
••••••••• (tovább nem tudja)
tnekelte: Szab6 Erzsi 16 é. k. és huga Teréz 12 é., anyja, Sz. Jánosné )(ajancsik Anna 35 ~'J Pál Istvánné Lac6 Juci 38 é.r.barkai szül. (l.,b. l-2. vsz., 2-3.var.), Ando Juli 20 é. k. J
Hajdú Bözsi 16 é. r., anyja, H. Jánosné Farkas Ilon 45 é.
r. (l., 2b.), Bábás Jánosné K(irösi Borbála 22 é. 1_.Borsad m. meszesi sz1U., Barnák Anna 18 é. k., bátyj a Já-

J. folyóba.

patakba.

{3.
, DJJI&r'rr/nJJrrJ
2. Elvitte a viz a szappant.
Utána külték a kappant.
Kig a kappan rep1Ut, a szappan elmer1Ut
J. folyóba.'

Tagy: Mig a kappan kaparászott, a szappan elázott
3. var.-ra.
Régi dallam (formája alapján Bartói:nál O. osztálrban,de ereszkedl5 dallamvonalu), azonban máig él a fiatalság körében.
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ltnekelte: Bábás JáDDs 29 4. r., (anyja, B. Ishánn4
4. r. sz6del6i azUI. soha nem hallottaf),
k. (l. Tar.), feles4ge, lajancaik Anna ~
nos 28 4. (l. var., l-2. vsz.), Bolr8zko
31 4. r. (3. Tar.-al), I.B.CeerTemfi Jali
de nem tudja.

.rózsa JllU,&Dna 62
Szabó .ránoa 39 4.
4. k.4. bátrja,.r'1.r4ni 'aaás Piros
16 4. g.k.hallott~
.

25.
1. S~ár ugas, jaj de uga8

b. l. Szip
Sz4p
Sz4,
Hogr

a napnak felkel4 ••,
a leaen4ae.
a ke,lTea ki8~alOll,
váljak el t61e.

2. Ba majd egyszerI hatlen babó,
aszetal.álkozwa.
gy elmenjllnk egymás mellett,
Kig csak nea is sz6lunk.

3. fe m4sz jobbra, bdtlen babám,
tn aeg megyek balra.
lirba taposom a f4nyképedet,
~d se nézek soha.
l' J.
ft ).
c. l. Ie II enj férll-ez, ne menj férhez
Csárdás ki~~alO.1
y
p L
" Lén
Járd Ileg "az
én, várd lilSg az
J.
Hanainehat li6napo.!
I"

1> J. j. J.
» J. J> J.
2. Izerkileneezerkilenc;. J.

',npt

, D1árfa teteje!

J I rfU

! ·(ocBRárosné, az4p c8trdáané, de ugat a kntrája" kezdetU mIldalból alahlt uj nóta, De11 az e1s6 Tilágháboru idején vált általánosan elterjedtté~ é. Dáig n4pszerU a fiatalság körében.

Hal ványsárga de halváDlsárga

Annak ainale.
íj

J

PJ.O))

2. 1:nJ if. olyan,
4n is olyan
J. J
Halvány sarfa vagyok.
Volt szer~t~m, ~gy áji leg4ny
JI).
J J
plros-barna
De már ng elhagyott.
A
~.

blIf.e.

~L sz i"d
Igaz
ve 1-enne.

l.

J

nap vu

Ba .egT~~, kl8ángyaloa,

J.

»

J

J

3. Majd ha egykor, hatlen bab~m,

Ö~sz~találkozunk,
J
Ugy elválunk mi egymástól,
Még csak nem is szólunk.
I

,"
J J
1 mégy jobbra,
hatlen babám,
tn ~eg · megyék balra.
~ba~tafofom a fénykép~d~t,
Bád se nézek soha.

"

tnekelte: (Illesár Ilon 22 4. r. <"édesanyám hatta"), Szabó Jánosné Majanesik J.nna 35 é. k., lányai, Brzsi 16 é. és 'l'eréz, 12 4.,
lál Istvánn4 Lac6 Juci 38 é. r., barkai szUl. (b.1-2.), H~j
dá Bazsi 16 é. r. ás Bábás 1ánosné 16rösi Borbála 22 é. r.
Borsod m. meszesi szUl. együtt (2. vsz. SZÖVe var.-al), Barnák Anna 18 é. k. és bátyja, 1ános 28 é., anyjuk, B. J4nosné
4-9 4., Ando Ilon 13 é. k., Cservenyi Juli 16 é. g.k., Dancs6
Bertalanné közápkoru cigányasszony, HavraDko Andrásné Ando
Iata 72 é. k., Fedelem Józsefné Karaffa Erzsébet 26 é. g.k.,
horváti szül., Szabó Lajos 48 é. r., özv. Bábás Istvánné J~
zsa Julianna 62 é. r. szádel6i szül. (c. szöv.).
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10 (5) l

26.

rUJ1rr tt ,
I.Százados

6. n.megyak

Hogyha meg találok halni,
Tudjanak fiova temetni.

nr arra kárea:
~nekelte:

Szabad id6t adjon nékem.
( 3)

r r/ffFll

[r-

li temetőbe,

Kiá30m a sírom e15re.

:

Kulceár Ilon 22 é. r. , Cservenyi Juli 16 é. g.k., Bábás Margit 22 é. r., ~Jarmati Jnli 22 é. r. együtt (T. F.), Ando
Juli 20 é. ): ., Ando Ilon 13 é. k., Pál Istvánné La06 Juci 38
é. r. barkai szül. (6. vsz.), Bart6k Erzsi 12 é. r. és Szab6
Margit 8 é. r. együtt (4-5. vsz.), Szab6 Erzsi 16 é. k. {4-5
vsz.), Hajdú Bözsi 16 é. r.,Szabó Lajosné Farkas Erzsi 40 é.
r. (6. vsz.).

Vagy egy órát vagy másfelet.
5 (l) 5

Kegirom a levelemet.

~

Zl.

r

-

Faggyú gyertyát égetek én,
2. Megirom a levelemet
Egy
ragy9~ós csill~ mellett
H
,J
J).
~/
~)
ogy ne mondjak, ilyen-ólyán árv~
Bemegyek akaszárnyába.
'
j

3. Bemegyek akaszárnyába,
Leülök avaságyamra
E""· » J ; '
•
f6~e~zem a horgolt kis kend6met
Kiveszem
'
Siratom a szeret6met.
) J,
J ( !)
4. Lefelé folyik a Tisza,
Nem fOI~ik,az~többá vissza.
Rajta van ~ bab~ csókja
Ha saJ'nál'Ja, vegye
II J, vissza.
'
5 H

o

1

0

}l

j,

• a saJná Ja, vegye vissza,
Nem kér~e~ t61e soha.
Vissza adom a cs6kjai~~t
Fe l eJ't sd · el a szavaimat.
h Jo
'

Barna legént szeretek én.

frr

r r fl ~.;ot r ~ r r

,;t

§inger varrógép jaj de nagyon szép!

A saeret6m jaj de szép!
~nekelte:

Megcsókoflak ezerfélekép.

Hajdú Bözsi 16 é. r., indo Ilon 13 é. k., Bábás largit 22 é.
r. és öccse. István 20 é. együtt, Szabó Erzsi 16 é. k. (l.
var.), Cservenyi Juli 16 é. g.k., Bolyszko Imréné Tamás PirosSl é. r~, Pál Istvánné L8c6 Juci 38 é. r. barkai szül.,
és Cservenyák Gyuláné 43 á. k. együtt, Pozsga József zl é.r.

-40-
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és faJlás Géza hasonló koru r. egy1ltt, Hajdu JánosM Farkas
Ilon ~5 é. r.CN. B. özv. Bibás Istvánné Józsa Julianna 62 4.
száde16i szUl. ne. is hallotta!).

'i

Kár ezután kialbatod ugad

l

' (1)i3

E E Ci

r' I ~i r t,c

28.

1.,

,.~ r F~r r I r r , J·IJ J

*"". r'

karcsú derekadat.

..

6

I .,
" tI l

e,

Piros papucs as áQ alatt.

Belli ölele. a

\

2••

LJ
Jaj de, jaj de r4gen nBa láttalak.

;l

'lJ;

rr

J J JI r

íJ

3,

'r r r

3.

l r

==

Bózsáa,add ide a cs6kos szádat!

~vennélek~ h~ gazdágabb volnál.
{De hiába ~ á világ szépe,
~ hiába hűl-a szemei kODDJe,
(5. var.-ra)
Ba a neved nihcs ~ telekkönyvbe.

Meghalok utánad.
Szöv. var. 1. sor:

~zsás

papucs, 2. sor: Jaj de csoda régen.

1:nekelte: :&rnák József 3) é. k., 'edelem Józsefné [araffa Erzsébet 26
é. g.k. horváti szUl. (dallam-és 8z6veg var.-al.).
1..,

t' /Cr

1 (2) 2

3. !Bszon r szeresd az uradat!
EDmiattam ne veresd ~adat!
Le!z lllég náko csárdás kicsi feleságell,
Iiv:l világomat álea.
,~.

Asszony az akaroltlenni.
- '!fékem a~ba nem parancsol senki,
sem az apám, s8m az édes anyám,
Csak az, ki szeret igazán.
'

29.

2,

r J.

2. [isIány, k61mf1st.e~ ~hlány,

lj

Jártas hozzád mindig álaos voltál.

5• .Addig élell vi1~omat, 1. var.-ra
)(ig szál faja puos szalagomat. 3. var.-ra
De ha fúja fehir jegykend~met,
Gfászolom a szeret6met.
68.var.-ra.
Második (f6-)zárlata hibás, a bels6 sorok teljes azonosságára
való törekvés eredménye. irdekes TÍszont, hogy helY8sen csak egy ,bizonytalan muzikalitásu, téveszt6 asszony tudta. ! kör~éken a~öás
forma állandósult.

- 42~nekelte:

9 SZÓ'l'AGOSOI

Kulcsár Ilon 22 é. r. (l-2. vsz., ~. F.), Hajd~ Bözsi 16 é.
r., Ando Juli ~ é. k. (l-2. + 3-4.vsz.), Hajdú Jánosné Farkas Ilon 45 é. r. (l-4.), Pál Istyánné Lac6 Juci 38 é. r.
barkai szül. (2.vsz. szövegvar., 5. dallamvar.), Szabó Erzsi
16 é. és huga, Teréz 12 é. k. (3 •• l. vsz.), Barnák Anna 18
é. és bátyja, János 28 é. k., Cservenyi Juli 16 é. k. (2.,
3.), Bolyszko Imréné Tamás Piros 31 é. r. (b. szöv.),Fedelem
J6zsefné Karaffa Erzsébet 26 é. g.k. horváti szül. (4. var.).
Szabó Lajos 48 é. r. szád~ldi sz~l.

l (2) l

30.

" J J r J I n i -O J

iii

II kell menni el katonának.

rr1rrrrJ@I

Er

Itt kell hagyni a babám másnak.

rr rr'rFrrHW

Nem zsebkend6, hogy a zsebembe tegyem,

J J r J t4Jlo J ilf
Hogy én 6tet magammal 'vigyem.

~nekelte: Hajdn Jánosné Farkas Ilon 45 é. r.

l

tr J J J] C'

(b:3) P3

V,

J~ J., J (ti

Haza fiuk, Haza, haza

'6 rr r
cr

t

31.

már,

rI~ r r

Mer a piros hajnal hasad már.

61
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-(.5-

r t F r r: r I r r r r r ~I
Ker a piros hajnal tis.ta &raDfo••
t

r r r r r'

7-t,

pIJ l J ~ I

r pI Fl J AI

Iste cs6tollak aee, te nea .ost.

l c's)~

'ib ,,. r r II' 'I Ir r J 45

33.

l. Kagas a kaszárIlla eleje.

:bekelte: Hajti JánosH J'arta, Il.. ~ ,. r.

l ;a)~

"b r r r Fr, IJ'J JAI

32.

lea látoa a babám be16le.
Még a holdvilág sem sut benne.
l3J

,~b r '~tl' I r r I

r r

Kivel a (kedves) babámnak Uzennék.
l.

Kert a piros hajnal hasad már.

2.

N~m

Uzenek, babám, egyebet:

vá l/l/ii»dra
.> J.hajtom fejemet.
J J
J.

.

l .

Vál/l/l al dra hajtom feJemet. J ;
Ugy vigasztalom az árva siiv~det.
JI

:bekelte: SsaM Lajos ts á. r. száde16i szfU.

il

Bárcsak egy madársz6t (is) hallaDák,
rt szállni látnák

Ha.. fiat hasa ha... úr,

Kert a piros hajllIll ri tb arall108.

m

J.

J

Kulcsár I.
más lányok

-46-
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Énekelte: Kulcsár Ilon 22 4. r., Pál I stTánn4 Lac6 Juci 38 4. r.barkai
szUl. (1. Tar.), Bábás Margit 22 4. r., Szab6 Erzsi 16 é. k.
HaJdú Bözsi 16 4. r., ~ja, H. Jánosné iarkas Ilon 45 4. r.
(1. Tar.), ~cz 'erencn4 Szab6 Irzsi 19 4. r., CaerTenyi Jul i 16 4. g.k., Keater .lndrásn4 40 4. körüli, Szab6 Lajoa 48
.s. r. N.B. Bolyasko IIIr'ná 'l'aaáa Piros 31 .s. r. bizoll1talanul, csak halloaiab61.
Kulcsár IloD: "Péderb6l hoztak e87 mell1&ssz0ll1t,& p4deriek daloltát, IIikor 4D khlányk& TOltam." Hajdli Jánosné: "Lánkori nóta."
(özölTe: lj fala zenei élete 11. sz.

l!

~

1 (5) 1

U r t1

J

J

I iP J J xl

tr:t r ro r I Fr F r pF I r r Fr, r F r

J

IlI1é. as a kisláll1 ld a kapuba áll • .lz én sdTa. csak azért fáj.

J XII

Nem akar szeretni a csapodár.

r I ff J r]

J ,(I
=

Benne a 6zeretdm szoba mindenes.

r gE rltFIFr cr F I
Minden a kezére rá van bizva)

V

r rr I r F' r J J ili

Csak a szerelem van eltiltva.

2. Aki a szerelmet eltiltja,
Az Isten áldása nincs rajta.
Mert a szerelemnél nincsen nagyobb.
Erted, kis angyalom, meghalok.

Énekelte: Raj dú Jánosné Farkas Ilon 45 é. r., (lánya, Bözsi 16 é. hallotta aratásba, de nem tudta megtanulni), Pál Istvánné Laoó
Juci 38 é. r. barkai szUl., özv.Bábás Istvánné Józsa Julianna 62 é. r. száde16i szUl"Bolyszko Imréné Tamás Piros 31.
é. r.

'1 [~(5) 4 .

Énekelte: Pál Ishánné Lac6 Juci 38 é.r • .sa Hajdú Júosné 'arka a Ilon.
45 é. r. egy1ltt. "lfyifopa", aondták.

, 35.

l. Kassai kaszárnya cserépzsindelyes.

41

Kié az a kislány, ki a kapuba áll odaki.

u r EI~ Fl• I J J~

~t 2- it r' I F

34.

.ltyali, atyafi, atyafi,

fr

l (5) (.

ff

r r r I Er fr

36.

F il

El kell menni katonának,el.

A babámat nem vihetem el.

-ts-
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zsefné Karaffa Erzsébet 22 é. g.k. ezt is ugy akarta. mint
több más dalát: az l. sort is magasan. hogy egyenl 6 a ~.
sorral. (l. var.)
lia gJdr6 &z,hogr a z8fbembij tegyem a

J J.

r ri

l (5) 5

Er r J J AI

F J :f] J

Ka8zárnyába magammal vigyem.

JI J5 J

i

38.

J XCI

Z6d salugátéros Ca;) ablakom.

tnekelte: Bábás JánoSDá K6rösi Borbála 22 á. r. Bor8od m.máhászi szUl.
P~mlott: els6 sorát is fenn 6nekelte a 2-3. hatására; helyeaen • ~.
Alatta kacag a galambos.
l (5) 5

Ur

i) J I V

37.

l.

7

J. J #1 U r Et r I"

r

l. Klg-Tdgtaa az ujjam. jaj de fájl
l

f

t rcl J r r I Cf rJ Ll

r j

Jobb volna. ha sirnál, sírnál-rínál ádese.:

.,

U r Cr r Iv r cr xl

Nem leszek a tied de sohases.

FUgefa levelet rakok rá,

f

f'

2

7

ff r (F rI cr r r

2.

,\1

u'L/lr lUH ttl

FUgefa levele gy6gyíjj meg!

ft U r n j

tnekelte: ÖZT. Bábás Istvánné J6zsa Julianna 62 á. r. száde16i szUl.,
Hajdti Jánosná Farkas Ilon 45 é. "r.
l (5) 5

! ~ J. J xII

ru F F U

R6gin v6t szeret6m gy6gyíts meg.

J I j J. J xl

Kiment Páter Tercs~ a kÚtra.

2. Jukas akalapom tetele.
Kilátszik a hajam(at) be161e. A zár6jeles részt tévedésb61 diktálta
Szégyellem magamat legén létemre (hogy) 2. var.-ra
Lukas a kalapom teteje.
Énekelte: Sztupák Imréné Kester Borbála 60 é. körüli it.:

Fedelem J6-

Letette a kapát az útra.

39.

- 50 -
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fL-LJ r ru r I r r r #1

b. Kihajtom a libám a r6tre.
Kagam is leUlök mell6je •
Illdáltom ~am, gyer ide babÚl'
Uljél az ölemb. Ilulkáal
'

.trra _Ilt as inok, felrúgta.

ft

r ti J

U

I J J J (il

tnekelte: Szab6 Lajos 48 é. r. szádelói szUl., 'edelea Józsefn6 Siako
Ilon 54 6. k. péderi szUl. (b.-.t Tar.-al, tehát hibásan).

linek tettid 'ercR as átra!

l (5) 5

~, Ji r In

tIlekelte: BaTruko .hdri_ WO Kata 72 6. k.

:fi J

l (5) 5
1.

-1--------~- - ,

J F

Q Jl

KegTágtam az

U

~j~,

j5
jaj

J, J
d~

,i t.1 r I ti r' r 7\

FUgefa-Ievelet

~
rr
Dirr/t
i

~
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Rlkiáltom magam, libu-libukáa!
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lUgef..lenle sej-haj gyógyíts meg!
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l. Kihajtoa a libám a rétre.
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4.1.
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ll. le~a az . uj/jfa, jaj de fájl
~afilevelet raiDk rá.
JIRe!a levele 8ej haj gyógrits meg,
[eCITS8 ki8&Jlg1alo., csc5ko!J I16g.

hi", IE,

Uljél az ölembe Iluskám!
2. tri k a ropogós cseresnIe.
Kérik a pej lovam cser~be.
Nem adom-pejlovam sárga csikó6r, 5. var.-ra
Sz6ke szeret6met a barnáér. 7. Tar.-ra
tnekelte: özv. Rábás Mihályné Kulcsár B6za 47 é. r., Bolyszko Imréné
Tamás Pir~s 31 é. r. (l-2. vsz. 3. Tar.-al), Szab6 Lajos 48
é. r. szá.delói szUI. Tudta: Hajdu Jánosné Farkas Ilon 45 é.r
KözölTe: Áj falu zenei élete 49. sz.
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tUn6 volna. Kárd'., nea a nápdal. éH-e el~bb, egyike lett Tolna akesd6d6 stilus ~iss hajtásainak, aldt feltlnedes&.e ideján használt Tolna fel SzentIrmay saját ssöveg6hez. Jgyéb~nt az JBBA fO~ft t 1
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- BajtQgájja a Tis tetejét.
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Mi ndenféle virág van nálunk.
2

,t~!

Táro. a galamboa levelét.

.
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2. Csak fIgf nalm van a rllágon,
h i . as én l~bb YirágoL
L1.~D'b korán 1; ii szakajtom,
riilapollJlál -el is he"asz tOllt.
tnekelte: HCijd~ Lajos 75 é. r. "IIég legén se Tolt8lll, 13 esztend6s voltam, azt tudom, egy lányt61" (tauulta),
"Bác1askára lIentUnk
szue"el. -lz igen t.:·lott danolni,· Bacsu Erzsi T()lt, ~· mindig
danolt, ha ere ment az áton."
.1 -Csak egy kisláD;r" "fáltoata.

ui. állítólag Szenti.rDq

ne-

-'r szerzeménye és 1875 6ta vált népszerUvé. Tiszont ízig-Térig ujstilu.a népi dallam, el1enkez6 iráLyu .1 és B soraival, ABBA fOrmáj4Y-~,
9-es ritJms4Tal. Vgyanil18D Bart6k 80. Pe1s6ir~gr61. (ahol az utols6
.or ri.sa 8§sseri ...t, lIQ'aDIlZ az IDue8 is többsz6r énekelte as
l. lItOr rit..ltu., az endeU túlap a:erint.) .baJm.7iben Ineke... __
l6bute j6 yoU, QerMKbriban, 1878 k5r1ll. ut már a dal a faluban.
'Cia ~0Il as el86 nipasertlág Jmllálllhal jutott TOlna el oh, &Ili
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Ha fehér kell, f.86ret adok,
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Ha piros kell, as
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jlatta sétál a gálaaboa.
J
J J> J.
Jobb
volna,
Jía sImál áde80!
lenne,
Nem leszek a tied sohasa..
o

2b. 1-2. sor: lakok a szélen, l

A.,tt ._ lakik, 8110tt. (ali jobb sarkon.
.Sárgarezes, rácsos ablakon.
Jobb volna, ha •• stb •
vagy:

HázUnk e16tt ál egy eperfa.
Kapitá~ ur sétál alatta.

Jobb volna ••• stb.

-543. Hem messze VBD id. Idelin. (Idelén)
Ilotorkocsin járok oda én.
Motorkocsi, réz a szege!.(!)
Csalfa a szeret6m szemei.(!)
4. Hol lakol ti s&&e barna IállJ?
Lent a f~l~ végén, (a) jobb sarkán.
T ant a faIÚ végén az a ház:
~garezes, rácsos ablaknál.

- O:) -

Addig a házamb6l ki nea mégyJ

5. Addig a házamb61 ki nem mégy,
Iig fiárom szál gyertya le nem ég.
Ilár a negyedik lS félen ég,
l szerelem még most sem elég.

J

6. M~gyá~tam az új am, jaj de fáj!
Fúg~fa-l~velet raktam rá.
Fugefa levele, gy6gyits meg!
Kedves ki~t'ngyalom, cs6kolj meg!

Kár a negyedik is félen ég,
J> J.

7. Erre gyere, ere nincsen sár.
Nincsen az ajt6mon semmi zár.
Kinyílik az ajt6 magát~l.
Á szeret~m gyenge karjától.
!:nekelte: Szabó Erzsi 16 é. k., hll{;a, Teréz 12 é., anyja, Sz. Jánosné
Majancsik Anna 35 é., Bart6k Erzsi 13. é. r. (7. vsz.), Kulcsár Ilon 22 é. r. (1-2-3ab var.), Mester J6zsi 16 é. k.
Juhász Mária 15 é. k., Pálné Lac6 Juci 38 é. r. barkai szul.
(l. var., l.és 6. vsz.), Bart6k Erzsi 13 é. r., ~cz Ferencné Szabó Erzsi 19 é. r., Hajdú Bözsi 16 é. r., Csertenyi Juli 16 é. g.k., öccse, J6zsi 14 é' J Fedelem J6zsefné Karaffa
Erzsi 26 é. g.k. horváti szül. (3. vsz.), Szabó Lajos 48 é.
r., Bábás János 29 é. r. (2b.), felesége K6rösi Borbála 22
e. r. méhészi szül. (2. vsz.), valamint a kis- és nagyfonó
(lásd a metronomot) és a középfon6 (+5. vsz.).
Hangfelvétel: IlF 4308d
Közölve: Áj falu zenei élete 9. sz.
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Mér a piros haJna aranyos •
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Nincsen i~ ~jt6mon,semmi zár.
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Kínyilik az ajt6 magá~ t:l
A szeret6m gyenge karJá 6 •
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Ha}tog\tja
Várcim á siéret6m ltvélét.
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5 • .r<n nell vagyok oka semminek.
tdesá'hyJám oka mindennek! •
Kért nem fd6tt engem ojannak,
j J
I
I
szegénnek,
it én szérettem magamnak.
Sz~gén református legénnek.
/:
lt én szerettem magamnak,
~e~ tecc&t az édesany~. :/
/: AkiII •. édesanyámnak teccet,
Világéletembe nem kellett. :/

~

6. lliigyágtam az tijam, jaj de fáj!
Fugefalevelet tettem rá. .
Fugefalevele, gyógyits meg,
Keaves kisangyaIom, csókolj megl
II J.
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l. Kihajtom a Hbám a rétre.

Magam is leülök melléje.

I

7. C~utörtökön este gyer nálÚnk!
M}ndfnféle virág vanfná~unk.
H~J~~hér kell, fehéret adok,
Ha plros kell, az meg én vagyok.
8. Félek az Istentól, hogy megver.
Legjobb barátomat megöltemf
En; lS ittam piros véréból.
• J'
" J.
Félek a jóságos IstentóI.

~nekelte: Kulcsár IJon 22 é. r. O-4. vsz., T. F.), Ando Juli 20 é. k.
(l-4., 4.-ben szöv. ' var.), Pál Istvánné Lacó Juci 38 é. r.
barkai szUl., Szabó Erzsi 16 é. k. és huga, Teréz 12 é., Rábás János 29 é. r., felesége Kórösi Borbála 22 é. r. Borsod
m. méhészi szül. (5. vsz.), Rábás Margit 22 é. r. (4-5. vsz.
SZÖVe var. + ismétlések), Sza~~ János 35 é. k. (6. vsz.),
Bolyszko Imréné Tamás Piros 31 é. r. (7., 3. vsz.), Rácz Ferenené Szabó Erzsi 19 é. r., CserTenyi Juli 16 é. g.k., Szabó Lajos 48 é. r. (6. vsz.), valamint mind a három fonóban
kÖzösen (lásd a metronomokat), általában l-3. vsz., a középsó fo,nóban még 8. vsz. is. 43-al állandóan cserélódnek a
versszakok. Középsó fonó tagjai: "Mindegy az, csak ne süljünk: beleI"
Hangfelvétel: UP 43l2e
Közölve: Áj falu zenei élete 10. sz.
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Elkiáltom magam,gyer ide babám!

~ljél az ölembe Iluskám!

la. 3-4. sor:
Egyet koppintok a liba fejére:
Líbu skám, ne menj a vetésbe!
lb. 4. sor:
Gyer ide az ölembe, Iluskám! l. var.-ra.
.;

2. MeDYágtam az uJ' J'am keresztbe. 1
.,.
, . a' de fáj!)
Fojik piros vérem a töidre.
FUgefa-levölet rakok rá.
Mig a piros vérem (a) földre lepereg,
Addig egy barna lány kesereg.
2b. Megvágtam az ~jam, jaj de fáj!
Fügefa levelet raKtam rá.
Fügefa levelem sej-haj gyó~its meg!
Kedves kisangyalom, csókolj meg!
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2. Kilencet utött már az 6ra.
i babám még sincs a kapuba!
Ha tudnáml melyik a babám szobája,
lagam is Demennék hozzája.

3. Akkor szép az erd61 mikor zöld,
Kikor a va~lamb Denne kOlt.
01jan a ndgalamb, mint a bUsHe ján,.:
[SIrTa jár a legé~ek után.
(Kint a kiviritott tulipán.

Énekelte: Sztupák Imréné Mester Borbála 60 é. köruli k.

tnekelte: BáMs Jánosné [ISrOsi Borbála 22 é. r. Borsod a. úhászl,
- sZ1ll., Juháss Ilária 15 é. k ás huga, Kárta, II ,.
Uaval), Bolys
Im'éné 'Dáa Piroa 31 é. r. (2. aetroDoa,
l. var.), Szabd Irsai 16 é. k. és huga, 'eréu 12 é. (laval), apjuk, Sz. János (l. vsz. f6forma), ~cz Ferenc 27 é.
r. rás felesége, Szab6 irzsi 19 é. r., Hajdu Bozsi 16 é. r.,
CserTenyi Juli 16 é. g.k. (l. 3. vsz.), Pál Istvánné Lao6
Juci 38 é. r. (3. vsz.-t énekelte, l-et is tudja), Fedele.
J6zsefné Karafta Erzsébet 26 é. g.k., Horváti szül. (2b.),
valamint a középs6 és kis tonóban kl5z0sen, (lásd a Illetronomot).

46.

l (5) 8

J

r ti

J I~

J J

i

1.Azt mondja a babám, nem szeret.

Mégis elvette a gydr6met.

Lf r IT tU
K~nta,hogy

I IT r r Fr ~I

vár .engem a rácsos kapuba,

lég kilencet nem ut az dra.
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r.,ltUök án egr áj i azek4rre,
Ha- fel1Uök
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Hem szállok ki csakforna közepábe.

, szeret6m bees.tt a vízbe.
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inekeIte: Sza'b6 Lajos"!. á. r. aZ4del6i sztll.
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1. )legr a g6zöa, ripig-ropog a kereke.
l

!nekelte: Zvirinazki Irs.l 15 é. és Ilon 13 á. g.k. szlovák.
N.B. Irzsi a végét helyesen: láro. nélkl! ~ álem Yilágom.
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Barmincnágres hajlik ki bel61e.
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- 62la. 2. sor:
lIagrar huszár
lb. Hat zsák krupli haHikld be16le.
Hat zsák krumpli azt jelenti:
Holnap reggel krtlllplilevest fogunk enni.
le. Nemzeti zász16 hajlik ••
Nemzeti zász16 azt ~elenti:
N~msbká~~,~s~~ .,haza' fogunk mennil
ld. lev levente hajlik ••••
Spkájánál piros mál1Ta lobog.
Látod,babáa, levente köteles vagyok.
2. tde8{Ul1ám JlÍnek adott f4rhezl
Ilinek adott idegen legényhezl
Mért nem adott J n
fl J engemet ahhoz,
ilit a szivem i .s cs~l~gatott.
tnekelte: HajÜ JánosD4 Farkas Ilon 45 é. r., lánya, Bözsi 16 é. (12.vsz.4.var.), Ando Gyula 22 é. k., huga Ilon 13 é. (l.var.,
lb szöveg), Ando Juli 20 4. k. (l-2. vsz.), Bábás Margit 22
4. r. (l. vsz. l. var.), Szab6 Erzsi 16 é. k. (ld szöveg),
Zvirinszki Erzsi 15 é. 4s Ilon 13 é. g.k. szlovák, valamint
a kis 4s nagJ fon6ban kö.~sen.Ando György 64 é.k. (le szöv.)

Ssereleare teraett neki. testiD-lelkem mindenestdl.

.eggr6gr&10k \abáa szerelm4tdl.
.

2. Sári lo~ mind a négy lábára
lIegsántul\ a sebes szaladásba.
Szaladj, lov~, amint lehet, egy pár 6rát, amint méhetsz,
Je. messze van, kit a szívem szeret.

tnekelte: Hajd~ Lajos 75 é. r.
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l. lIessze esik Ájfalu Kassáboz •

, F
lIessze vagyok a kedves r6ssáahoz.
Bnbato ?
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Beteg vAgJok, .egrúgott egy pej16.

lIessze nekem innet oda járni.

Nem vagyok én l6ra termett fattyu.

Igy hát r6zsám el kell t6led válni.

r r rr
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2. Mért ~em folyik a Tisza fölfelé
J.
l'
j J
'
Hogy eJ:l~inne r6zsám"háza elé!
J·
l" J.
I
Hogy
e Tlnne e~ejlliit odáig,
.<,It J. Il fá', ft J.
RÓ zs .....
SZIve n.. Jnli. sokáig!

l (5) 2

J

tnekelte: Cserv~~ák Gyuláné 43 é. k. A variánst - a helyes formát _ a
másodIk vsz.-ban énekelte, amikor már belejött.
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'pb r r J r ,r r r *J IJ J xl
Csaplárosné, adjon bort hitelbe!

52.

~pb J JwJ#J

j

53.

J,rF JIU Jtl

l. Yég azt mondják két szeret6t

*." r r g r I Fr

tartok~

l.

cr
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Pedig meg én szeretni se tudok.

'pR r r r r I r r F r

~ J.I

Csak a szemem szokott az intésre,

I! ~'I
Itthagyom a cifraszfirö. érte.

Ki nem váltom szombaton estére,

Csapja fel a csárda tetejére.
tnekelte: a középs6 fond.

Gyenge karom a szép lány ölelésre.

2. Látod babám, azt a piros r6zsát?
Regge i virit, este járok hozzád.
Iste járok, mikor senkise lát,
Kégis irígy rám az egész világ!
3. Irigreim, hagyjátok szeretni,
H~JátOK a sz«memet rávetni.
~szokott a szemem az intésre,
Gyenge karom (~) szép lány-ölelésre.
Énekelte: Pál Istvánné L806 Juci 38 é. r. ,. HajdÜ Jánosné Farkas Ilon
45 é. r. (l. vsz. l. var.-al, "Talán a második az els6, én
a végét montam!"), Szabó Jánosné Majancsik Anna 35 é. k.,
özv. Bábás Istvánné J6zsa" JuHanna 62 é. r., száde16i szf1l.,
Bolyszlro Imréné '1'amás Piros 31 é. r.
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54.

1. Szo.bat e.te kaellt •• aklitra.

Letett.. a yedr...t

'p'

al

utra.

lna jött. fal. l.ePM1» lú,Ta,

JJ

J J D fl I J r , J. I EJ J #11

2. Kijukadt a Tedrellllek az alja.
ilnagyott a szeret6a, a csalfa.
bálba.
Ha elhagyott, nem tehetek r6la,
Leán vagyok, éaesanyám, Ilem járok utána.
tnekelte: Ando Ilon 13 é. k., Szabd Irzsi 16 é. k. és huga, Teréz 12
é., Hajdú ~zsi 16 é. r., Bácz Ferencné Szabd Erzsi -19 é. r.
A var. Pál Istvánné Lac6 luci 38 é. r.-t6l.

'p J

l (5) 2

F

55.
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1. Anyám, anyám,édes öreg anyám,

Belelápett, kijakadt a yedremnek az alja.
Szedje össze az én civil

ruhám!

Kösse össze, tegye a láda fenekáre!

2. sor.
Míg katona leszelr. nem öltözök bele.

'J

3. sor.

r ti dl

J J JrrrjlvF F JIJ Jtd

f.. sor.

J J
2. Anyám, anyám, édes-kedves anyám!

Te Toltál a fölnev~l~ dajkám.
Szf11etésem ru1pjin jaj de aegörtllUl!
J r-J
;, J
Jógam á háboiüba felneveltél.

tnekelte: Szabó Lajos 48 é. r., tudta felesége,
és lánya, Jolán 16 é.

Parkas Erzsi

(.o

é. r.
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l. Falu Tágán van
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l. Hej de szeretnék fecske madár lenni!

rezg6 nyarfa.

t

8

,

Varrd DsláDJ szeret6je lenni!

Alatta jaz UesÍUlyb háza.

Varr6 kisláDJ csörgeti a gápet.
ÁDJ8m feján fehár fejkend6je,
..fo

J r F r- /r r H' I J J III
Cip6t dagaszt

f~zfa

Húzd rá,te cigány.ez a betyár életl

teken6be.

J J fi J.
J J
2. tdesanyám, jaj de messze estem!
·N~ ·J"b'..cl
. . de,regen
. J, J e tt em.,
C lpvJ~
v JaJ
Iii J J,
, J J' J.,
B zájab~l vagok-e meg rendet?
I~t~n tUdji, látom-e még kend~t!

tnekelh: Szab6 Jolán 16 é. r., Gyarmati Juli 22 é. r., BáMs János 29
é. r. és a középs6 fonó.
A tani tó nrtól tanulták, négy hangra akarta betanitani •
. Gyöngy Pál szerzemtinye; a "Légy j6 mindhalálig" c. filmMl tel'jedt el.

P J.
2. Betyár vagyok én,;betyárnak születtem.
J>. • SI J.
Zöld erd6be a).b~ko~ alatt lettem.
Zöld erd6be bokór a ~zálásom.
Ebbe a faluba ágy sincs maradásom.
tnekelte: rál Istvánné Lac6 luci 38 é. r.
58.
l (5) 4

'pb r r , r' I, J. J.U. Icl
l

J ~jl

l. Barna kislán kiment a harctérre,

Igyenesen(a)százados eléje.

l

j

- 70 -

-713

5

", fj r r eFLt rlt , r~ i~ l "tr tr F r UI] F r
Százado.
6

4~

,

pb (

j

~

-

a kBdT8sea~

5ll,,~ Q.'ru f

~

rj IrJ. 4J.I J Jifi t r , re tr l ff j J r i ,. J I

lásftU

2.

úr, um

j

j

4.

'n, mi6ta bres.a.

~~ kis~, f~gol llág te

sírni,
Pogo~ aég te gyászlenlet írni.
.
intaceruzáTal-Iesz az átrec írTa, 3. Tar.-ra
ák tintáTal
Akkor nea kel oj frissen aondani~)
lIánatailll lesznek beleírTa.

~

J. JI JI J.
3. 11 kel menni, e~ kell katoDának.
Itt ke\ qagyni az ~des&D1ámat.
;,afil! menni messze a csatába,
••• -• ••• száles határára.
legszebb

J. 138 vége

ibI -

rr

,~

~ee.

l (5) 4

(iti

~ JJ I, r

59/4.

I_

v r 1J J *1

1. 84r van kisláDJ a házatok el6tt.

f,b

2

~

-~

r F f f r ,. L r
I

1

rr

,

Kárt tagadod(ho~ sos&a volt aseret6d?

11

3b. lost T!lQok án (a) hRBzadik heabe.
II kell menni .. ssse a harctárre.
J. !I J- ;.
)! J.
B. l. ljfaluján vtgifsUtott a nap.
VágigJlllzsil:il.tattt ~t. J ~
HfQ'J. ha1 ja aeg/lur.a l)ir~a dália! 5. Tar.-ra (als6 ritm.)
Ii nell dáma, ne Tegye m8gára!

2. ljfaluján aktor megyek vágig,

Ha ja Í'Ósúa a keciilába issik.

..
caárclá\a
'fel. poUrt -'p'sra euU
5. Tar.-ra (fe186 rit•• )
[át ti.rjltTal (a) babáját 6lell. 6. var.-ra.
.
:tubU.: Bart6t Irsai 13 ,. r., 85a'b6 largit 8 á. r.,
B1tcz PereneDI!
SSUÓ Irssi 19 ,. r., ille lerene ZI ,. r., CaerTeD1ák Gyuláú .&3 ,. k. (B.), Ssab6 Irssi 16 á. k. (3b szeveggel).

t~~

" ~

::t

ti

r- r r 1 J F' r r 1 J J ill
=i

Hogy egy sz6ke legáD1 jár tehozzád.

h

2. Barna kislány,
;e tagadhatod'
Tegnap ~st~ n~m ~ltaa nálatok.~
ji J, J . n
q.ott»I J.
19-áru~ a II1.alká ci p6m sarka.
Ott
]J J.
1> J.
•
van a nyoma a konyhá ajtóba.

3. Zöld bnzába keskeny agyalogit.
Ez~ aJ. kislánl jaj de h~ r.<--tt
~ •
Ugyan kisUW, hogy tudtál ráDlUmi?
De igazán t~tt~ldk sz~retnil

(

I

c- 73-
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• J" 120-26 K.P· l (5) ..

Je la> N.F.kb.

l (5) 4

J= 114-8 N.F.

, .Pb

r r ~ J. Ir r LI; il J JW+.!

59/B.

l.

l

Er

" 'tfF

Te~p

8-- ----,
Bizonyíjja

l
,
i i
l:i5 FPr· I J r FJ I il r!Jrnrrrr
Fl• tdösaD1ám sírt a kapujába,
2a
2b

2

.

j

r

fo f tr r~ IF !f rr Ir
3-

este nem voltam nálatok.

'p.rtr ri r t r r It

OO/A •

lb

~J-f t IT r~ IBH Ir pHfflJ rrU
Hogy meglátott llle~asszo~ ruhába.
3

1. Barna J,egény, nem is tagadhatod :

Szombat

la

FiYl

.

'tf

M7

.

F. #1 trfrl!rUI

nyalka csizmád sarka:
)(inden

láD1Jlalt

meg kiill

ezt prdbálni. .

.

Ott van a gumisarok a pitarajt6ba.
B. 2. Kocsmárosné, adjon bort hitelbe,
Itt hagyom a cifraszül'Öm érte.
;ga~ nem váltom szombaton estére:
C.sapj3. föl a csárda tetejére!
r

tnekelte: A-t Kulcsár Ilon 22 é.r.,Pál Istvánné Lac6 Juci 38 é.r.,Szab6 Erzsi 16 é.k., Hajdu Bözsi 16 é. r., ~cz Ferencné Szabó
Erzsi 19 é. r., . a nagy fonóban ·közösén.
(Mind 1-2. ysz.),
Bolyszko Imréné . Tam:,.s Piros 31 é. ' r.: ·uj nóta".,
Fedelem,
Józsefné Karafía Erzsébet 26 é. g.k.hórváti szUl. (1-2.var.,
3. vs~.). Az általános forma rom:'ás~ " helyes a variáns, az
ABBA forma. B-t: Bábás Jánosné-·Kórösi BOrbála 22 é. r. Borsod m. méhészi sZul., Hajdu' Bözsi 16 é. r., Ando Juli 20 é.
k., a kis és nagy.ion'i•. N.B. l'álné Lac6 Juci 38 é. r. és Ko'iá.Qf hhánné Takács Irma 38 é. lCöÍílli "nem is hallotta".

.

. 4. hért, hogy én szegén.legb v~ok,
Barna kislaav szeretőJe vagyo~.
. Szeret is a barna kislá41 .e~em,
Meghall:li is kész volna érettem.
"Ezt a többiek még nem is hallották!5. Jnmehetsz már kisláDJJ.a telllPlOlllba:
Széll híred van híres Ualuoal
Be 18 fUhetsz a le~el8! székbe,
Elhervad a virág a-kezedbe.

-
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l' J.
~ J.
13. PiJ~s a~ kigurult ~ ~~ba.
Ii falnsd, na Tesz;' h):ábal
tn fölvett .., aepl?stam
a _l.sárt-dl.
J.
Cw6kot tárak est. aJI babámtUL.

5. Ilaehetsz már ki.lá~ a te.plo.ba'
SZéP
Tan hires Áifalulia!
• "rudo., de mág S08e
Be 1shired
d~loltam, olyan rédIhetsz
a
legels~
székbe,
gI."
I1herTad a Tirág a kezedbe.
6. Azért, hogy én bi T~ok sorozTa,

Ne sirj,babám, nem IGszök katona.
Lesz Wrfr6 hozzám ojan sziTes,
Vajd b óirja , ne~ !agyok husz éTes.
/ : De a r nem Tolt oJan sziTes,
Beirta, hogy elmul tam husz éTes.' /
/ :Vegáj, birő~ kerdj a kezembe'
•
Vögforgatom a kést a 8zivedbÖ!:/
/:AddIg, ~iró, rajtad meg nem nyugi zok ,
Kig a pIros Téredb61 nem iszok!:

7. Házunk el5tt ál egy topolyafa.
Jaj de sokat megá(Zlam alatta!
Megázott a /pörge kis kalapom széle.
Elhagyott a szere 6m, a régI.
8. Viszi a Tiz sej az áji hegyet.
Benne viszi igaz szeret6met.
Édesanyám, fogJa ki apáro.,
,

~ J.
JI J.

Jl

).

.

9. NIncs szebb VIrág a georgInánál.
JI

r r FrIJ,.

l •• 2.

r J lj U ji PHtl

l. 1rd.6 - eri6, de szép kerek erdcS!

,/ r w' lU

'r' r it
1ft

pr o/i

Sárgarigó benne a k.ert1l6;

(helyesen: rétet)

Élem vele gyönyörd Tilagom.
•

tP

~

l

J.

NGöIncs sz~bf 1)g1?Yp~.piros barnánál.
"ndör haját sililára fésüli,
Szeret6jét i~~zán szereti.

IO'I~ csaku.R-v&.J;1 meg kell annak lenni:
Jfaln~6I·kl kell nékem menni
~ sziTesen kimegyek bel6le: '
NIncs szeret6m, fit sajnájjak benne!
ll. Ra csakugr.an szebb a tél mint a nyár
,1:!lYáTa leg any , ki a lány útán j ár.
'
i.Bol ond
L~ én egy ~zép menyecskéhez járok
MIkor tetszIk, Téle diskurálok.
'
vacsorálok.
J J
]l J. )'I J.
I
12. AZ alTégbe ~ikorog a ~t!ém.
M~g;a~~,On$ják, l siéret6m szegény.
Ha mügö]el a ~ye~e két karjáTal,
Ne~ cserélek ezér'jó gazdával.

Sárgarigó ug a fUellllle.
5-

r r , F'

Szép

Tagy

6

I]

~.

~

6.

r , J I J J til r f I t

babú, hogy' Táljak el t6led.
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oo/c.

, p

r r r r I r r'

1-,.

l.

J J I J U xl

•

t

6. Kinek varod, babám, azt ~z i~et?
Nekéd varom katonának vlsznek.
Ha meg vágnak.·.·· ••• ··• 1)
•••••••••••••••••••••••U

l. Szénaboglya, ne borulj, ne bOrulj!

r r r cr

I, r

r r Ir

r 81

7. Édesanyám nevelése v~ok:
Kilenc legény szeret~Je !agy9k.
A tizedik most fekszlk meglialva
Violaszin gyászos kopors60a.

Barna kisláDl, ne b-6sJlj, ne lnlSÚlj!

'p r r r r

If

r' r rIr r &I

OOjD.
~

6~ fi r r

2--"
I

LáJI én ág egy csöppet se busalok,

Még is tudo., hogy ld szabadulok.

Hajtogatja fekete fellegát.

I

,~ f r r

2. Lányok, lányok, áj falusi lányok,
A legénynek cs6kot ne adjatoki
Yertlia a legénnek cs6kot adtok,
Piros kend6 lész a koszorútok.

r I mcr- t r' Ir r (fl

Én felettem ki nem derUI soha
3.,

r r r cr I Jr r J lj J 41 fl t: :

3. Lányok, lápyok, r61am tanuljatoki
A legénynek cs6kot ne adjatok!
Yer az a cs6k nem esik hiába:
Húl a könnyü a bölcs6 karjára.

Sej, haj ebbe a hires Áj-faluba.

JI ;.

4. AlIYlÍIl, anyám, édés,
.kedves anyám!
J, "
,. J,
Édes, kedves felneve16 dajkám!
Áldjon m~g ~z ~sten téged azér,
H~gr ~'ngemet kat~'nának szl1ltél.
)\ ), /I J,

2.

J J r J I J J <1'1 ti" JI FrO

1. Ileg kiderl1l, lieg beborul az ég,

,

l.

l. var.-ra

5.· Katona a kedves kisangyalom.
~tt vi~iik hat fekete lovon.
Áj meg, 1rf.c~~, eseng6s hat lovaddali
Hagy beszéljek egrszer a babámmal!

D. 2.

haj ebbe (a) hires Ájfaluba
pp~
h
szeret6m nem volt benne so a.
Yégi~ azt beszéigetik fe16lem:
.'
I> asszony sose
'71 J, lesz be16lem.
Jámbor
Sej
~

Sz~p

3.

r
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r cl' I
l. Falu TtSgán faragnak as ácsot.
28

2b

, ,. r"\I r r Ur

'f t r r r r r

Ilon 4.5 é. r. (I. 2.), Ando Juli m é. k. (B. l-3. "Nem katonákt61, régi"), Sztupát Imréná Kester Borbála 60 á. körüli
k. (ll. vsz.), Cservenyák Gyuláné 43 é. k. (C. 2., 6.), Havranko' indrásné Ando Kata 72 é. k. (C. l., 4. l. var.-al),Pál
Istvánné Lac6 Juci 38 é. r. barkai szUl.(B. 2. vsz. var.-al),
ösv. Bábá. KihályDé 4.7 é. r. (W. l. vss., var.-k is), valamint a kisfoDÓ (A. 3. vss., B. 2-3. vsz. SZÖVe var.,lásd metronollOt), Bábás Jánosné 22 é.: "Ez tetszett Jánosnak, mikor lIentUnk az eskU.Tőr".
KözölTe: Áj falu zenei élete 6. sz.

Jaj de szá pen csGlCg a baltájotl
2
.
7

I

,. J r

Irigy lányom, kárdezd meg as ácsott

,

r· r

~

"F' F I J

Igy pár cs6kárt ad-e egy forgácsot.
JI J.

61.

l (5) ,

ft Ir Féli

Jr Ir J pJ. IU J, I

l. ljfalu'bu kettő a kisbíró:

3.

rr rF
lOik • dobo. _sik a leTtSlhord6

Ji J.

R. 2. Minek
nekem aJkerbeJa virág,
Jl J.
J...
J
Ha én abból
·J1J·
Mlne
k ne k em
H~ ~ kedves

nem Kotö~ bokrétát.
.
aII tJ'l'"
e Jes l;boJa,
sz~rhőm katona.

Zh. var.-ra

Énekelte: Bábás Jánosné Kőrösi Borbála 22 é. r. Borsod m.méhészi szUl.
(A.-t la, 2a-b, 3. var.-al, T.F.), özv. Bábás Istvánn1 Józsa
Julianna 62 é. r. szádelői szül. nem tudja, csak t51ük hallotta, Ando Gyula 22 é. k., anyja A. Györgyná Rákai Zsuzsa
58 é. k. (A 9. TSZ.), lánya, Ilon 13 é. (A. 7-8., 3. vsz. 4.
var.-al), anyjától tanulta, Gyarmati Juli 22 é. r. (D.), Bábás Margit 22 é. r. (A. 13. TSZ., 5.), Bolyszko Imréné Tamás
Piros 31 é. r. (A. 4. TSZ., B. 2. vsz.), Bartók Erzsi 13 é.
r. (A. 12-13. TSZ.), Szab6 Erzsi 16 é. k. (A. 6.), Hajdu Bözsi 16 é. r! (B. 1-3.vsz. SZÖVe var., l-3. dallamvar.), ÖZT.
Pozsga J6szefné Bábás Julis 45 é. körül, r.
(B. l-3. TSZ.
SZÖVe var.-al, "Fecskemadár", C. 7.), Haj}~ Jánosné Farkas

Jaj d. szépen ki tudja dobolni,

f

p

Jr

}r

IFJ·

r J ,J

J ill

JlelJik legáq, _lyik lút sureU.
l' J.
j:Kenyecskéknikhordja a~ ujságot,
' A lányoknak csak szomo~ságot.:j

2. lj faluban akkor lIegrek végig,
Jlikor babáll a kocsüba iszít.
Jlegkopogtatoll az ablakf4iát:
Náted, ~abáll, csendes jóijszakátt

-80-
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inekelte: Bolyszko Imr4n4 Tamás Piros 31 é. r.
Ferenc 27 ' é. r. (2. vsz.).
Bukto
,

• b

J - kb. 76

(l. vsz.

+

ism.), Bácz
Kig-csalt engémét a földi remény.

l (5) (.

.g ) F' lOS rIJ J~I

l; Kikor megJek Itália felá,

Lesz lIég nlaha cs6kod az eDJém.

r ti

2. Lesz még
Most még
Megcsalt
Lesz még

Vezetnek a D1fr6 szoba felé.
tnekelte: Bábás
li 16
38 é.
16 é.

IOrsz4bt tesznek a farom alá,

nia ollót glSndör baju alá.

l

:Qnekelte: Hajdi Lajos 75 4. r. "CigtDJtÚl hallottam", A rubato-e16adás
. csak alkalmi sajátság: a dallam tipikus giusto uj dal.

)

Margit 22 é. r., Gyarmati Juli 22 é. r., Cservenyi Jué. g.k., Kulcsár Ilon 22 é. r., Pál Istvánné Lac6 Juci
r., Szab6 Erzsi 16 é. k. (l. vsz. l. var.),Hajdd Bözsi
r., Rácz Ferencné Szab6 Erzsi 19 é. r. Szövege müdal .

l (5) 5

2. Göndör hajl!ll1 lÖTágják rlSvidre,
. Beses csákót tesznek a fejeua • .
Bezes csák6m oldalára yágVa:
. Iz a fiú DJ61c 4ves katona.

1 -(5) 5 .

kikelet, lesz még fakadás!
titokban járok el hozzád.
engémet a flSldi remény.
valaha cs6kod az enyém.

64.

De szeretnék hajnali csillag lenni,

,. L!e r, iÉ r e,Wi I

l.

trfrlr ral

Babám ablakára beragyogni J

63.

g r I J J J J J ~'I

2a

2b

l. Kost .még hideg van,r6ssa sé terem.

Kost mág tilos a csók, a sziir81em.
Páros cs6kot kéTnék ut61 jára.

·

~!::r' rrá", t4.··
I IX

r

U
~

-

ö~-
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J
J P J.
2. De szeretnék kék ibolya lenni,
Babám
ablakába.kivirítni!
J J
,·IJ.
O:ryan sZé~n kiviritnék reggel
D_
I J.
JI LJ> I> J
'
~~ggel, ba ám, mikőr a náp fölkel.
.~

l. vsz. ism. /:Sajrzlom, hogy el kell t61e Válni,/
. Soha töboé nem fogok hozz'á járni.:
)'lj.

2. Eredj ,kislány, ha már elindultál,
Ha je~~t megszomoritottál!
Ird fel a nevem a sapkád jobb szélére!
Ha leveszed, (sej,) én jussak eezedbe.

J.

3 •• Dombon TanJ az ÖZTegr.asszonJ háza.
.Be II /'I .
'J J.

nn

~an

a lánya vetett

~a.

Seje, az/á~'J. bársony: {ákar6.

L~ok, a babám nem kedvemre vald.

J

~nekelte: Szab6 Erzsi 16 é. k. és huga, Teréz 12 é. (f.l.),

Pál Istvá~é Lacó luci 38 é. r. barkai szül., (l. var.), Bartók IrZS1 13 é. r. és Szab6 Margit 8 é.r. egyUtt {lásd metronomot~
Hajd6 Bözsi 16 é. r., aQyja H. Jánosné Parkas Ilon 45 é. r.,
~cz FerencDá Szabó Erzsi 19 é. r., !odo Ilon 13 é. k.,bátyJa, Károly 27 é. k. (primás), Bolyszko Imréné Tamás Piros 31
é. r., Fedelem J6zsef 25 é. k. és felesége, Karafta Erzsébet
g.k. horváti szUl., Szab6 Erzsi, hétszer egymásután ugyanavval a pontozással adta e16.
65.
J = 7ö K. és Kö.F. (l (5) 5 J= kb. 88 Pálné ~= 96 K.F. .1= 108 B.E.
-"::ti

~-arrlr LJ
l.

JlJ,

l J J ~. (,

RéteD réten sej, az áji nagyréten
a-, J.
3
4 ----, 7

2. 3.

~ k i fff ~,I r r t Gr Fit l TJ út ',,fu

4~

f; ,.

5. var.-ra
6a-Cb fels6 var.-rá

J

3. Kis kertembe, sej, ~ezedát ültettem.
J
JI J. J' J.
Este,reggel soha nem öntöztem. 2. var.-ra
M~gi~~lnyjlt a rezg6 rezeda virága.
sldrettlrék, barna legéuv, de hiába! 6b. var.-ra

Réten, réten, sej az áji nagy réten
Elvesztettem a zsebbe való késem.
Késem után a páros karikagyür6met.
A~t s~jdál~m, ~em a régi szeret6met! 6b var.-ra
l' J.
J J J
5. Ez a kislány sej elaludt az este.
Szeretője az ablakon leste.
Aludj, b~~ám'Jn~~J~árok el bozzád. 5. var.-ra
iegy iláio1t velád az egész világ.
~.

6. Besoroztak; e~eptet katonának.
Fáj aJ s{i ve' ",f~,,~desanyámnak. 4. var.-ra
-food JI J.,
,...
5
b esanyam,ne Slrasson engem:
• var.-ra
A barcté~dn fojik ki a piros vérem. 6a var.-ra
7. Ezt a kislányt sej viszi a viz, viszi.
SzeretJ6j~ iz ~blakolJ lesi.
.
4. var.-ra
Ne hagyd,babám, a vlznek elvinni,
Gyenge. testem sej .a halnak el vinni.
Énekelte: özv. Bábás Mihályné Kulcsár Róza 47 é. r. (l. vsz., f6forma+
2., 5. var.), Juhász Mária 15 é. k. és huga, Márta II é.,
Bartók Erzsi 13 é. r. és Szabó Margit 8 é. r. együtt (lásd
metronomot), Bolyszko Imréné Tamás Piros 31 é. r. (2. vsz.),
özv. Fedelem Józsefné Simko Ilon 54 é. k. péderi szül. , Pedelem J6zsefné Karaffa Erzsébet 26 é. g.k. horváti szül. (7.
vsz., 4. var.), Hajdu Jánosné Farkas Ilon 45 é. r. és lánya,
Bözsi 16 é., Rácz Ferenc 27 é. r. és felesége, Szab6 Erzsi
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19 é. r., özv. Bábás Istvánné Józsa Julianna 62 é. r. száde-

lői szül., Farkas Gáborné Kiss Erzs ébet 50 é. körüli r. Ung
m. veskóci szül., Havranko Andrásné Ando Kata 72 é. k. (4.
vsz.), Odermarszki Mária 17 é. k., Kulcsár Ilon 22 é. r. (35. vsz.+2. ritmizálva), Bartók Erzsi 13 é. r. (egy más alkalommal) együtt Szab6 Teréz 12 é. k., Juhász Márta II é. k.
és Szabó Margit 8 é.r.-al (4. vsz.+3. vsz., l. és 6a var.),
Szab6 Erzsi 16 é. hugával, Terézzel 12 é., valamint a nagyközép- és kisfon6 többször (lásd a metronomokat), többnyire
4., 3. és 2. vsz.-t, továbbá a bálban is játszották ismétléssel. Bábásné: lánykorában volt nj n6ta.

2b. Amoda lent a kUtnál, a krftnál
Alma terem a meggyfán, meggyfá~. ,l. var..-ra
Minden ~on kettö- lesz, s~J haJ három lesz.
Igaz sziVd szeret~m csak egy l~sz.
3. Házunk el~tt magas a jegeny~.
lVány.sárga aDnak a levele.
,n is ojjan halvány sárga vagyok,
i6ta a babám elhagyott.

t

Énekelte: Bábás Margit 22 é. r. és öccse, István 20 é. (l. vsz.), Sza~
bó Erzsi 16 é. k. (2. vsz.), Fedelem J6zsefné [araffa Er~s~
26 é. g.k. horváti szül. (2b. vsz.+l., l. var.-al), HaJdu
Bözsi 16 é. r., ADdo Károly 27 é. k. (primás), Barnák János
28 é. k. A 3. vsz.-ot Ando J6zsef és felesége együtt.
l (5) 6

l (5) 5

Fl .1

66.

lb J Jil

I

I

67.

I

Uca, uea áj falusi nea,

1'1 Kimentem én a kertbe, a kertbe.

4.

..,--------,1

br r~r

r ttt r tCr r

Utánam jött

ea

c1

ii l

guVLr r

Ut6jára megrak végig rajta •

barna menyecske.
Utójára megállok egy háznál,

A köt6je tele volt r6z sal evéllel,
mályva

ti r r ) J. I r r J J I J

J J fl

A szeret6m rácsos kapujánál.
It J '

Pici szája szerelmes beszéddel.
2. Az alföldi nagy pusztán L nagy pusztán
Alma terem a fiIzfán, a 11lzfáíl.
Minden ágán kettő lesz, sej haj három lesz.
Igaz szíva szeret6m sosem lesz.

.

2 Zárd be, babám, rácsos kis kapudat!
•
) ).
11).
t
Ném taposom többet udvaroda •
Bár eda.i~ se jártam volna hozzád!
Nt ~tkgzótt voI.nfj1z édesanyád!
tnekelte: Fedelem J6zsefné Karaffa Erzsébet 26 é. g.k. horYáti szal.
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68.

~

r /I ~Urtrlj

l. Ha csakugyan így kell annak lenni,

2.

2 --,

r ti r Ic F' pr- [r

'kbE

.r

!

kimegyek

6rmester ur fekete subája,

I

Barna kislány h~z6dik alája.
Ilii

könn~

ttf r r r r I&1 r JIJ./ d Jal

r

gjo§

Ájfalubul ki kell masirozni.

Nagyon

69.

l (5) 8

i

belőle:

I

Kennél jobban huz6dik alája

3

Nincs

J J

szeretőm

ki sajnáljon engem.

l.b. var.-ra
Rozmaii~os a kalapom~széle.
J
oJ i' JOé
d
b 1iJ~ koo tt
Azt
lS az n ke ves ~?}l 0;0 e·
oo
Hej könnyes szemmel kalapomlioz kotte.

b. l. Sej közeledik okt6ber elseje.

nn D

Annál jobban kilátszik a mija te, e
kHtó
három

a fehér lába szára.

négy

Énekelte:

2. Hej ne vigyenek engem katonának!
Meghasad a szive a babámnak.
Meghasad a babám genge szível.
HeJ ha jengemet elraoolnak töle.
c. Már ezután úgy élem világom: la var.-ra
Kis kalapom a S,1memre vágom.
Jobb szememr61 a bal szememre vágom:
Csak a szabadságos kis könyvemet várom. 3. var.-ra.

Bolyszko Imréné Tamás Piros 31 é. r., Pozsga J6zsef 27 é. r.,
Szab6 Lajosné Farkas Erzsi 40 á. r., Hajdú Bözsi 16 é. és
anyja, H. Jánosné Farkas Ilon 45 é. r., Rácz Ferenc 27 é. r.
"Határvadász n6ta".

l (5) 8

70.

1----

7

r I r r t r l :kit-=iI J I J Ali

Énekelte: Zvirinszki István 46 é. g.k. szlovák suszter (l.vsz., fő.for
IDa+ 4. var.), özv. Fedelem J6zsefné
Simko Ilon 54 á. k. péderi szül. (b l-2., l.b. var.), és a középsó fon6 (c. szöv.,
la és 3. var., metronom),

r' f
Kit

r

sze- ret - tem,

r
csak az

Is - ten tud - ja.
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,~b

r r

I

r r

Meg - ta - ga -

~k

dOIl
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r I V F' I r I r

r

Kl
ott lát.ik

a - pá - mat a - nrá - ut,

r r I r r j ,. I~r' J IJill

Ileg ki az igaz sdYd

j

Még - sem ha - gyom ár - Tán a \a- bá - mat.
1Q.
11•

, r r r r II

!II

l

Ii Tessi fel gydrdmet a földrőL,

N+

2. Csaplárosné i kérek egy' liter bort)
Hagy mossa e torkomr~l a tápport! (?)
Másodikat kére~i parancsolom.
Cifra szdröm zá ogban itt hagyom,

t r ri t r'j

3. Hogyha ki nell váltja holnap déIra,
Csap~a fal a caárda tetejére.
Csapja föl a osárda teteJére.
!Dnak adja, ki tabbet ad érte.

2. Ilmehetsz már kislány a templomba:
lagy hired Tan az egesz faluba.
Hedlhetsz már a legelsó Bzákbe'
Elherrad a virág a kezedbe.
•
tnekelte: Barnák János 28 é. k. és huga, Anna 18 á.,Frics6vszki J6zsef
40 é. k. és Ádám Károly 27 á. k., Bolyszko Imréná Tamás Piros 31 é. r., Cserrenyák Gyuláné 43 é. k., Szabó János 51 á
k. (lb. var.). A 2. vsz.-ot Ando Józsl 25 6. körüli k.
A
bálban játszották la. var.-al.

Énekelte: Pál Istvánné Lacó Juci 38 é. r. barkai szUl. A variáns az i«azi alak, amit kés6bb mindig ánekelt. A jelzett zár6hang
(fisz) erósen sz61t.

72.

l (5) 8

rTh r

71.

4· FI;fJ r r lel r J &f±

l. A cipómne~ se sarka se talpa.
2.

Li ; &l

l. Ha kimegyek a Tokaji hegyre,

tv

Nincs szeretóm, se Bzóke, se barna.
5----~------------~--T------_,

Leguritom gyarúllet

~

földre.

fELr 3~#f d 1r~ le

C'tej

Lesz még annak sarka is, talpa is,

r:,EtP-.:<c';
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Leaz szeret 6.

t'u --- -

--i

szőka

! ' of
II
ti
iI,1'i'/tt
i

is bar -

is.

Da

cr

•

tpr;; lj

2. Azért, hogy a
Aiz J.,.
,uJamra hJt
a
Vind a hatnak
Kedves babám,
Jutol, babÚl
Mikor szo.ba!
J

J

"J.

szitarosta sd~,
kJarI.~~ .~.
......
g~émán 6 a szeme.

juttk-t ~szedbe?
nem Tafrr elfeledve' 5. var.-ra.
este ültél az ölem~e.
J

J

J

J

3. Zöld aJ köké~,
zőld a petrezselyem.
J
J..b
~6tágast
áll~bennem
a szerelem.
It J. /l..
J.
)l J.
li. eívem is cigánykereket hány,
Ha-a babám nem szeret igazán.
J;
JJJJJ;
4. Il.1. kell
menni, már el kellett volna,
f. i J.
A szerelem
el nem
fogott
volna.
J. ]l J. J)
,J
•
A.fl szerelen
a bus szívemre szállott.
(Ji
JI) J
J
Engem babám utra nem bocsátott.
J 3 J
,J
J
J
5. H9.~h~?égis ugy kell annak lenni,
Ájfalub1lJ?ékftm)~i kell menni,
Oj,J' szívesen
kimegyek
be16le:
J. J
J
J.
f,
(SOha nem volt szép szeret6m benne. DalolTa '
(Nincs szeret6m, klt sajnáljak benne. Mondva
I'

J

J

6. NlJ.me~~ férhez, 1~~rdás kisangyalom!
Vírd lf:eg az harminchat hónapom!
Ez~rJdi'encven'öt
nap van benne
;-. J. Je J
Jl J.
Jl J.
Ha megvarriál,babám, de jó lenne!

in

J J
7. AF}1.té7e~ SZikrá~ik)a pr...tJro.

ele sége1l1 Méhé,sz]{ere való.
l fl J. - J I'. J,.
olyan
a méhész l meDlecske:
Szép lz ura, még szebbet keresne.

". d

mtR
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;. PH J. J il ;.
15. Kukorica, tengeri, AengJ.ri
Katonának kell menni, k~ll menni.
Hossz~ lesz már ~nt16ttem a~ 6t.
J> J.
Ii J.
/l J. I .
bI
Hagyok, baöám, a SZlve~e nagy ut.
J.

I>

16. Szép a r6zsa hónapos korában •.
Szép a kislán httszéves korában.
I
év u
"tJá':í
.
H~sz
n s r az e'desanYJa,
Hogy ja lánya nem megy férhez soha.
J. » JI J.
17. Zód buzába keskeny
a qyalogut.
II •.
J.
J'
1>. .
,
t
A s5eret~m jaj de hamar ramun •
U~an, ba~ám, hot tut tál rámunni!
•~ J.
.
Jaj de nagyon
tud t alak szere t Dl!
De igazán

18. Addig
Mig a
De ha
Olyan

- 93 -

a lánY talpig bazsarózsa,
legény maga Jár utána.
a lány jár a legény után,
mint egy hervadt rozmaringszál.
+ 5. var.

Énekelte: Szab6 Erzsi 16 é. k. (l-2. vsz. + ism. fÓforma), anyja Sz.
Jánosné Majancsik Anna 35 é.,Pál Istvánné Lac6 Juci 38 é. r.
barkai szül. (4. vsz.), Bolyszko Imréné Tamás Piros (5., 1217. vsz.), HajdÜ Bözsi 16 é. r. (+ 18. vsz.), anyja, H. Jánosné Farkas Ilon 45 é. r. (8-9. vsz.), Rácz Ferencné Szabó
Erzsi 19 é. r., Kulcsár Ilon 22 é. r. (l. vsz. a pontozás
var.-ával, 3-5. vsz. 2-3. var.-al), özv. Pozsga Józsefné BábásJulis 45 é. körüli r. (3. vsz.).
A 4. var.-t akkor /neklik, ha kifutja a lélekzet ból.
Hangfelvétel: MF 4305e
Közölve: Áj falu zenei élete 72 a. sz.

73.

5 (5) .(.

?$~"
L

tr'

J1J. I Err

Cr' Ir r fi!

Amerre mo st magyar fi uk j árnak,

Sötét felhó borítja a tájat •

• ••••••••••••••••••••• patakzik,

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• haragszik.
/I J. )I J. jl _ J.
..
G. Met?Üzenem a ..... klráJnak:
t' J
J
J ; ' J.
,
Hagyjon békét szép Magyarorszagnak!
)I;.
1>
J••• J
J
nkitól
Mer a magyar nem lJe d meg se
,
J
• J
J1 J.
Nincs
is~ joga félni,
csak
az Is t en tól •

Jr-J
rJ
JJ
,
3. Elment a.,. ki rá j Szentpétervárab~,
]l J
r.-:-J
f? J. J ....
Bézárk6zott egy imádsá§os szobába.
M~g~rdezte de Sz~nt letertól magától: .
vfn--i; nrég s~ mtgyar honvéd bakából?
Énekelte: Sztupák Imre 2? é. körüli k. ('cimbalmos), Barnák J á.n~s 28 é.
k., Szab6 Lajos 48 é. r:, SZabó Lajosné Farkas Erzsl 40 é.
r., lánYa, Jolán 16 é. Határvadász n6ta.
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. J3 J
3

r r t r !r r

, p

J' J.

7

6. Tisza .szélén nea jó lefekUdni
Kert a 'isza ki szokott anteni,
Szép szeret6. el ~alálja vinni,
Jaj de keservesen fogok sírni!

01= 78 I.F.
5 (5) 5
2,
2 •.

IJ

rI

J ,l" I

7. Ie menj férhez, csárdás
Jár be az én hérminchat
Bzerkilencvenöt nap van
Ra magvárnál, babám, de

l./ Addig a láDl talpig bazsarózsa,

f

o

p

l.

l~

3.

f EVr Ivr IT I t r rh I tr·

kisangyaloml
hónapom!
benne.
jó lenne!

8. A rozmaring lehajlott, lehajlott. 2. var.-ra
A szeretdm elhagyott, elhagyott.
H~ e}hag~o~~, nem fáJ
senkinek,
Ki gor.dja van énrám vftakinek?

ai

Elhervad

a~mint

Énekelte; Kulcsár Ilon 22 é. r. (l. vsz., f6forma, e186 T. F.), Rábás
Margit 22 é. r. (1.+7. vsz.), Szabó Lajosné Farkaa Erzsi 40
é. r. (8. vsz., 2. var.), Fedele. Józsefné Iaraffa 'l rzsébet
26 é. g.k. horváti szül. (4. vsz. 3. var.), Bolyszko Imréné
Tallás Piros 31 é. r., Farkas Jen6nt§ Gallai Julianna 29 á. r.
barkai sztil.,Szab6 Erzsi 16 t§. t. (4.vsz. l. var.) "apjától
tanulta, Kulcsár -Ilon ráh~ott ,mst!" , Bartók Erzsi 13 é. r.
együtt Szab6 'eráz II é. k.,Juhász Kárta II é. k., és Szabó
Margit 8 é. r.,-al (5.TSZ. 2. T. P. lásd metronomot), valamint a középs6 fonóban (l., 2. vsz., metrono.) és a kis fonóban (2-3. TSZ., metrofiom). A 2-3. vsz.-ot e186 ottlétem alatt még nem tudták. Közben Szent jakabról hozták, lakodalom
alkalmával.

a rozmaringszál.

2. Meg kiderUl, meg beborul a~ ég.
0 .j.
]\
J' J. /I J, "J xHajtogatja (~l~ket1JellJg~t.
Én felettem Ki nem de~lJsohá
Eibe~ gyászos Á)n~k falújába.
3.

Ebb~ gyászos

Ájnak falujáb,

I~

Sz~ritit iem t~rt5ttdm m~g sohá.

J. "
d.
11 r:.
Mégis
azt beszélgetlk
fel5lem:
Jámbor asszon s~s~' l~sz b~151em.
JJ
!lJ.
4. Nincs is annál betyárosabb élet,
~rly l~géby var6ki~lányt szeret.
való kislány zörget~a gépet.
Húzd rá, cigáD1, tz Fi betyárélet!
o

•

./I

J.

5. Bozmaringnak k}t~6 a szokása:
Télen-nyáron lehajlik az ága.
R~ lehaJ l~kt lÍra kisarj adzlk.
Van~gy legéDl, rólam álmodozik.

l
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3a. !úr a disznó, ha a rétre hajtják.
Tartottam én szép sz'r~t6t, barnát.
Kost is ta~tok (u) bús szivemen egyet,
A~ivel a hitre sose megyek.

TIZSZÓ'fAGOSOI II. DUR

J.i.'

l (2) (.
r

/(ii.r..,

~ lL " J. J r IJ J J J. IJ JíE I
h

tfiw r r rIr r J J I r cl I

rX

fU

tnekelte: Kulcsár Ilon 22 é. r., Cservenyi Juli 16 é. g.k., Rábás Margit 22 é. r., Gyarmati Juli 22 é. r., Kulcsár Józsi 20 é. r.
(l-3. var.), Szabó Erzsi 16 é. k. (l-3. var.), Bolyszko Imréné Tamás Piros 31 é. r., Fedelem Józsefné Karaffa Erzsébet 26 é. g.k. horváti sz. (la, 4--5, vsz. 4-. var.), Farkas
Jen6né Gallai Julianna 29 é. r. barkai sz., Pál Istvánné 1,aoó luci 38 é. r. barkai sz. (2. vsz.), Közép Fon6 (lásd a
metronomot).

r a'

lj
~

babáját elcsalja a bálba,

J r r=
~J

A oip6mnek sé sar~Jsé talpa.
Eltáncoltam ~ ~ji nagy bálba.
Maj lesz annak sarka lS, talpa is, .
L?sz mé~ II J.
J. J> I> J.
L~sz szeret6m sz6ke is, barna is.

It

01t;fogok
]l , .

2.

3.

Mikor

5.

) J) J

l. Kinek a leghlJlsk a legtSn1ség.
.

ElmegytkJ'a hegyek közé lakni,
szép szer~~6t tartani.
Leteszem a betyár legénységem,
Ölele~~ csárdás feleségem.

75.

.,.

I

r

4-.

J

Kás kislánnyal táncol haragjában.

I

la. Ism.:
Megcsalja a babáját eIdre,
Gondja van a csipkés fejköt5re.
2.

3.

l (2) 5

Ne menj férhez, csár~ás kisangyalom!
Várd el az én narminchat h6napom!
Ezérkilencvenöt nap ~an benne,
Ha elvárod, igaz szived lenne.
Tcir a disznó tür a mocsárszélen. citerán
Tartottam sz~ret5t, 4e má~ régen.
Most is tartok (a) bus SZlvemen egyet,
Kivel, tudom, (a) hitre sosem megyek •

..

f= J U

) J. I Jr r 4IJ Ji! I

1. Hej ha bemegyek Kassa városába,

I

Egyenesen az' uj kaszárnyábai

76.

- 9i) -
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r r r J 'F r' r r Id

rI

2. Varga 1'6ter elment katonának.
!cél fegyvert csináltat magának.
Aeél fegy1'er~ rózsafa a n.Te.
,Bá Tan Irva yarga Julcsa DeTe. _

Széket tesznek, hogy «jek l. ~j&j

.,
t neke lte: Hodermarszki Karis 17 6. k. falucskai sz'rmazáa. szlovák.
falu~skai (magyar) tanitó tanitotta.

jles
2.

8.Z

olló, göndör hajaa T,«ja,

;.108 Köf.

göndör hajam lehullott a földre.
Csák6t tesznek (a) fejem tetejére.
Az Tan irva/csákóm oldalára:
Hej, ~zabadúlok, babám, nem. sokára.

'Hej~

~t t cl r

l (5) 2

r Iv~f}ll J J EI

4.

78.

1. Özvegyasszony Ures kamarája,

3. Hej, haz&aigyiík( meg is bázasodok.
Azt veszek 81 ( ), ati t én akarok, .
Ilveszem a biró l~szebb lá~át,
Hej, kivel töltöttem el sok öjszakát.
Benne van a lánya Tetett ágya.
tnekelte: Pál IstTánné Lacó Juci 38 é. r. barkai sz.
1 (5) l

77.

Sejem az ágy. bársony a takaró;
l. Iste van már csillag Tan az égen.

t

U

lz a kislány nem én

r r I rr r rI r ti) I

Varga Julcsa mezitláb a réten.

hozz~

való.

la. Édesanyám Ures kamarája •••• Sejem paplan •••• ! kend lánya
t>J,

JJ

JJ

2. Ájfaluba
jertek
házasonnJ-'
» l .,
J J
J> d ,
r ,•
,
Ker ltt Jbnri
..
k
sUtnl-főznl.varrm.
-,JI j ,
I
J
Itt
kapták
föl a 'horgolt
kis kend6t.
J. )o J
r:J
P J.
A legények a menyecske szeretőt.

, Sajnálja a cip6jét felh~zni,

Mert a Péter nem vesz többet .néki.

tr

A
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J. i l' J
J J
3. iste van már, csillag van az égen.
•
" J.
/> J.
KlJ. köpyörUl
a szegény leg~nyon?
,.
"I,
f\ ; ,
Nem könyörUlJo J,más,
csak a j6 Isten.
/> J.
~ vllágon igaz ember nincsen.

faltn bizom, le il elett TOlna,

1).

J) J

ji

J,

4. Zöld bu,ában keskeny agyalogut.
iz 6n babjám j aj de h~r rámunt •
l' J.
Ugran,babám,
hottuttál rámunni?
to J.
De igazán tuttalak szeretni.

Ha ja biró lánya Bzerel... nia Tolna.

tnekelte: Fedelem J6zsefná [araffa Irzsébet 26 ~. g.k. horváti sz.

5. Piros alma kigurult a sárba.
i felveozi, nem veszi hiába.
n felvettem, megmostam a sártól.
sókot ktSrtem este a babámt61.

~

[I

J,

PO co rubato

6. Nem mind J.legén,
aki magát tartsa,
J
CSak a prlccses nadrág feszit rajta.
Nem tu~ja a l~nf~t ~e~aszálni,
Mett~jJa a lányok szivét csalni.

l (5) 2

80.

Kassa fe161 hidégen f~j asz61.

Énekelte: Kulcsár Ilon 22 é. r. (l-2. ysz.), Juhász Mária 15 6. k. és
huga, Márta II é. (l~ vsz.), Ando Juli 20 é. k. FáI Istvánn6
Lac6 Juci 38 'é. r. barkai sz. (5. vsz., l. var.;, Bábás Kargit 22 é. r. 5-6. vsz. 3. T.F.), Szabó Erzsi 16 é. k. és huga, Teréz 12 é. (l, 6. vsz.),Bart6k Béla 25 é. r. (3-4. vsz.
L T. F. ), Nagy Fon6, Köz~ps6 Fonó (lásd a metronomot).

'1f

r r F:e r I t r- v r I r tf4
Fázik, reszket a rozmaring levél.

A caSnil is az árokban reszket;

79.

l (5) 2

4 ,J J JIJ r vU·IJ EI

~n=~~~ít-~~#E

A horváti biró kapujába

, rr r

r' I ~ r , r· I r r

Sirasd babla, katonanik visznek.

li'

I

tneke1te: HajdU Lajos 75 é. r. "Inas (=fiatal fiu) korában jányok" da.
lolták.

Megbotlott a szilaj csik6. lába.

tr
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J
JI J. JI J.
6. Pb'.s a+zat kigurul t a/~ba.
1> J.

81.

1 (5) 3

~i

r r p F' I r r ~ J. I J J li I

Isten veled,babáa,utoljára!
~

)

l,

~±~rlrFtr-lr rEl

1..

.-

Ne. fogok a kapud e16tt járni,

:tPP C' ,

r' Ir r

J

J

Ki felvijéii, nem veaz' hiába.
J
J
tnJfelTet~em, megmostam a sárt ul (-t61)
•I
J
•
Méf.1S elmaradtam a babámtul •
Cs~k~t ~ér~k este a babámt61
kértem

..

tnekelte: Szabó Lajosné 40 é. r. (l. ~sz.), Pál Istvánné Lac6 Juci 38
á. r. barkai sz., Hajdu Jánosné Faru.• Ilon 45 é. r., Szabó
Irzsi 16 é. k. (mind 1. vsz.), Bolyszk:o Imréná Tamás Piros
31 é. r. (2. vsz.), öZT.Fedelem J6zsefná Simko Ilon 54 é. k.
páderi sz. (3-5. TSZ., 1-2. Tar. más alkaloamal 6. Taz.),
ADdo Ilon 13 é. k., Szab6 Erzsi 16 é. k. és huea, Ter6z 12
é. együtt, Pál Ilon 12 é. r., CserTenyák ADL& II é. k., Hajdu Bözsi 16 é. r. (aind 6. TSZ. szöl'8gvar,-al).

~ J. I J J ,&

82.

r r fI

Tudo.,fog a gyenge szived fájni.

i

e

2. frpa J árpa de rövid a szára!
jfa!uban magam vao~ok árva.
Megmutatom, nem lesz soká árva,
! farsangon én leszek a párja.

l. lUnca is annál lIet,árosabb

::::
~ ~ rI
.

jZ:

3. Csiga-biga, dug ki szarvacskádat!
Ha nem d~od, letöröm ~házad.
Te még, babám, igazidd 'a szádat,
. Had csokoljak rá vagy háromszázat!
4.

Ájf~lusi

bir6 kapujába
Lebl11ott az akácfa vir~a
1. var.-al
Felszedné azt sok j6 édesanya,
2. var.-al
Csak a fia ne volna katona.

5. Nincs szebb virág a georginánál.
Nincs szebb legény a göndör hajunál.
Göndör haiát slmára f~sUli,
Szeret6jét igazán szereti.

élet~

w.

helJ kisiliny T8L6

le~D1t

szeret.

('1

fil r r r r Ir rr r' Ir

r "í' I

VaLó kislány zörgeti a gépet,

H~zd rá cigány,ez a betyár élet!

Ism.: Ájfaluján addig-addig jároki
Ulg a szeret6mre nem találoK.

~
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2.

J

fe
l

3.

J

n

barna kislány, mikor hoz~ád iártam, 1. var.-~u
Xapúd e16tt de sokat megált am! •
Kérdezd meg az akácfa Tlr~ot:
Sok j6 écatát töltöttem nálatok. l. Tar.-r~
)

r-,

fe barna kisláJ:!y, !likor hozzád jártam, 1. var.-ra

Ezt a legént min~ig nt.lad láttam.
nt j,
1> J, ,F J,
"
~ én aztat nem~Tf.tém ezemp.~e:
Van

édeQnyád,juttass~ ~'szedbe.

ft r r r r I p r ~ J, I J .J

J P c'l

ru ~

84.

J. I d U &1

l. Be Tan az én zubbonyo. zsebe TarrTa.

r' i r r I r r r r I [ r

>

eI

Barna kislán ait keresel iba?

Énekelte: Kulcsár Ilon 22 é. r. (1. TSZ. e16ször moll-ela6 sorral, kés6bb mindig durban), Szabó Irzsi 16 é., k. (1. TSZ. + ism.),
Farkas Jen6né Gallai Julianna 29 é. r. barkai sz. (2-3. TSZ.
l. Tar.).

l (5) 3

fH
,~

l. var.-rll

l (5) 3

Benne Tan a kis könyvem meg a leszerel6 leTelem,

83.
if

I

SuzterlegéIl1 akar hozzám járni,

)(ár

ezután nell katona ja nevem.

2. iz a g6zös most van indul6ba
Kassa felé van az iránJitva.
,
Ki Tan festve sárgára, leszere16 magyar fiúk számára,
Azon visznek Téglebes szabadságra.
~nekelte: Bart6k Irzsi 13 é. r., ~zab6 Erzsi 16 é. k., Bolyszko Imréné

Xi

ft t

akarja(~csizsmámat

sámfázni.

Tamás Piros 31 é. r., Fedelem Józsefné Karaffa Erzsébet 26
horváti sz., Kis Fonó, Középs6 Fon6. "Vadászn6ta"
(határvadászokt61 tanul ták).

é. g.k.

t t r I t r t r' I j r í' I

SuszterlegéIl1, nem vagyok én dáma,

~4Ji Etu Iv F WAJ J i!~
Verjed a faszaget az anyád piros papucsába!

tnekelte:Pozsga J6zsef 27 é. r., Bolyszko Imréné Tamáa Piros 31 é. r.

l (5) 3

J••, k.f.

"

(r'

J = 108 Kö.F. 85.

r

l. Csillag, csillag,de szépen utazoli

'4t r t ( r', r r- r r lj

ragyog') ,

r "I

Nem láttad-e a babám Yalahol~

- !(J(- 106 -

l (5) 4

4

r Ir', r r ~ Ji I d J il

f r r r FI r r F F' ti
ft

1.

86.
~.

~

~rJ,

Bárcsak lányokat is soroznának,

Jj:l, r

Elkezdett a gyönge szive. fájai.
Vélem egy századba rukkolnának!

J'J

J. J J
2. Kikor
aJ faI kétszer
levelezik,
j , J
J
J
Akkor nékem két;eaztend6m telik •
•i' J. /I l; k l' " J
J
'd Jt
AJ harmad l
nem oJ an naJtY
l u,
.",1 J
dd'
J
,I I
l"
~vár a
19 egy 19az szore tJ/u.
)I

l·

j>

l' J.

JJ

J

]l J.

;

;

l'

,J ,r' r r

IF r r r I

Iipucolnáa a rézsarkanréscungját,

J.

3. 1ftj en Jeled, kis; falwa, örökre I

!lmegyetJ Jén; ~egha1li J.esszire •.
gf,j'ó járja,
l,eseper a hegyek thaJiára.
á.teljesen ó

!JJ';~il1.mit .~~~s

tyÚj~t, csókolom a babám száját.

ürdJá~,

tnekelte: Szabó Brzsi 16 é. k. (kérésemre, e16z~ fonográf-felvétel alapján), anyja Szabó Jánosné Majancsik Anna 35 é. és huga,
Teréz 12 é., Bartók Erzsi 13 é. r., Juhász Mária 15 é. k. és
huga, Várta II é., Pál Istvánné 1acó Jnci 38 é. r. barkai
sz., (Bolyszko Imréné Tamás Piros 31 é. r. bizonytalanul),
mind l. vsz., Kulcsár Ilon 22 é. r. (2-3. vsz., l.-t is tudta; többször egymásután énekeltatve is nehezen vette észre,
hOgI az 1. vsz. és a 2-3. dallama azonos), Középs6 és Kis
Fonó (lásd a metronomokat).
Hangfelvétel: :IlF 4305b

la. Besoroznák véle (!) katonának.
Kipucolnám ••••
Megenném a vacsoráját.
2. Jaj de szépen hara~oznak
Az án kedves galambomnak!
Most viszik a temet5be,
II sem, el sem bucsuzhatok t61e.

~nekelte:

3.

Bárcsak addig el ne vinnék,
1lig én inned. odaé!;'nék!
Hármas harangot húzatnék,
Jaj de keservesen sírnék.

4.

Jaj de szépen muzsikálnak (harangoznak)
Zöld erd6ben a betyárnak!
Zöld erd6ben nyárfaleTél.
Jaj de szép a magyar legeny!

Bábás János ?:l é. r., Pál Istvánné 1ac6 Jnci 38 é. r. barkai
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sz. (2-4. TSZ. Bart6k Erzsi 13 é. r., Szabó Erzsi 16 é. k.,
BollSZko Imréné Tamás Piros 31 é. r., ZTirinszki István ~6
é. g.k. falucskai szárm. szlovák (szövegTar.), Középsó Fon6

5. Nincs szebb virág a georginánál.
WincE szebb legény a ~iro8 barnánál.
Göndör haját slmára f~aUli,
Szeretőjét igazán szereti.

(l. nr.).
J..9Hi.f.

87.

l (5) 5

,At UTi (r r I TJ75l!?F

Énekelte: indo Gyula 22 é. k. (magától, amint hallgatta a többieket a
itmasina" (takaréktüzhell) mögül. Középsó Fon6 (lásd metronomot), Ando Györgyné Bákai Zsuzsánna 58 é. k. (3-5. TSZ.).

1. tdesanyám kiment a kis kerbe.

fLCrrr

u

r I~r

r44±

Peltekintett a csillagos égre.

. Csillagos ég, megölöm magamat,

t

W

ttt1

U

rI j J

l (5) 5

~ J,

r r- I c' ; r J I J J" I

l. Ha felmegyek sej az áji hegyre,

Letekintek a szádel16i Tölgyre;

r r r r r kl

J 1>11

Katonának viszik a fiamat.
2. tdasanyám, ne ölje meg magát,
Inkább kérje meg a Republikát.
Republika maga is azt mondja:
Egyes fiu nem lehet katona.

88.

.....................................................................................................................

................................................................................
J. .

3. Házunk el6tt van egy topolyafa.
Jaj de sokat megá~tam alatta! .
Uegázott a pörge ~alapolll.s;éll.
Klr.agyott :~ s'U';)rp.tóm,a regl.
~.

Viszi a víz sej az áji hegyet.
Benne viszi kedves szeretomet.
~desanyám, fogja ki apárom:

Irr

2. Azért hogy én be vagyok sorOZTa,
Ne félj oabám, nem leszek katona!
~lég széles a gömöri határ, magam. vagyok benne a betyár, l. Tar.-al
Mégse leszek a ••••.••••• katonája.
2. Tar.-al

klfo"om

Élem Téle gyöny 8rü vilugo~.
Mer én maga~ nem há:ok az ágyon.

~nekelte:

Ifj. Ando György 35 é. k., Szabó Erzsi 16 é. k., Pál Istvánné Lacó Juci 38 é. r. barkai sz. (2. vsz., 1-2. var.).
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,

J JI

r r ILr r 10

r Ft t r I r r

rr

cr FI

Jaj Istenem,de szép magyar város!

89.

JI

1. Gyászba Tali már az egész Balaton:

Sose leszek llariskával páros!
2. Bejesett a Mariska a Tiszába. l. var.-al.
Három arany ~rd a markába.
Három arany gydrd a markába.
Oszi rózsa százszor egy orá~a. (Sic)

Jön a g6zös a csinált TaButon.

Énekelte: Zvirinszki István ~6 é. g.k. falucskai szárm. szlovák suszter. Nem volt Amerikában; katonákt61 tanulta Uecenzéfe n, a
kocsmában. "ott sokan összejöttek."

Százezer ágyu áll a harc mezején,

=t= J J! U r I c; ri EJ J II

fitt
A

Igy hát angyalom katona vagyok én.

Énekelte: HajdÜ Lajos 75 é. r., Pál IstTánné 1ac6 Juei 38 é. r. barkai
sz. (sokat dalol ták?) "!meddig tartott az a szezon. Egy darabig danolják, aztán gyün más.
l (5) 5

Gr Ir; 4rl

1.

Ol'J. J )'1

91.

7

r CJ r J 10

JJ

11'1

Nem átkozlak, r6zsám) nem szokásom;

2. Ha nem hitted, hogy katona T~ok,
Majd elhiszed, ha elmasirozok.
Kék attila szorijja mejjemet,
Rezes csákó nyomJa a feJemet.

t= Ja

1 (5) 5

Csak :1 mosd6Tized vérré válj on!

90.

u

Törülköző

1. Kikor mentem ' Amerika felé,

kend6d lángot vessen!
adjon

~=gg :tr t
Hogy

Vissza néztem magyar város felé.

6

ft

ttf bÖ--H rt

szived egy kislányért ne epedj en!
megszakadjonl

~

- 113 -
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'i

2. Ssakajtottam r9zsát bimb6 nálkül.
~eretek egy klslánt tiszta szfvb61 •
• ég most nem az eD1ám de mág lehet
Ha az a j6 Isten egy ~icait szeret.'

~nekelte: Bolyssko Iar6n6 Tamás Piros 31 é. r., Pál Istvánná Lac6 Ju-

1 (5) 6

93.

r í J J. IJ r r J I J

1. Sárga kocsi, káktll. a

nil

J il

rajta;

ci 38 6. r. barkai sz. (1. var.-al, szövegvar.-al).
92.

! szeretóm karjai,

Sárga' csik6 ...an elábe fogn.

karjai
Isten segit,a jövó esztendóre,

Nem akaJ1lak hajlani, hajlani.
Váled megyek babú az esldlv6re.
4
2. aJmbaton
ersti ..ne,J jóJ cite~ázld.
J J ~
T
~.I': J.
lem J6 mindig a (dibi-)dobog6sat járni.
Mert ha J mihdi~
di?i-dbb6g6sat jtrom,
J
1> J. ]l ; .
Annál jobban szeretnek a lányok.

Meg kell annak hajlani, levelet frni,

I'

JI J.

I' l.

3. Ahmftlth&jjel
..del · rosszat
álmodtam~'
, . ,l,
.. j ,
J'
J
J
Al> szeret6m.
menvasszonnak
láttam.
j ..
l> J.
J•
J1 J.
Letáptem a slájert a fej áról,
Ji
Ji •. J
•
J
J
HUllt a Könnye, ' mint a záporess6.

Ha meg akar ölelni, cs6kolni.
óaszel házasodni.

j

~nekelte: Barnák Anna 18 á. k., BoIYsz~o
Imr~-~
J
~
U~
Kis Fon6 (lásd a metronomot).

•~amás Piros 31 á. r.,

· tnekelte: Szab6 irzai 16 á. k., anyja, Sz. Jánosné Majancaik Anna 35
á. és huga 'er6z 12 é., (Szab6ná: "igen régi n6ta!"), 1.T'Z,
(2-3.t ia t~dták), Kulcsár Ilon 22 á. r. (2-3, vsz., l.-t,
ia tudtá), Pál Istvánné 1ac6 Juci 38 é. r. barkai sz., Bo118zko Imréné tamás Piros 31 é. r., Ando J6zsefné Mester Margit 20 é. körU1i k.

h
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'J

l (5) 6

..... J.
r-i
J J
5. Minek nákem a szombat estét várni.
Nem jón engem senki vigasztalni.
Vigasztalo. ~aa ahogy lehet,
Vágják t61~ eivilek a szeret6ket.
Tiltják

94.

r r r r' I r r FJ I d J e-i

l. Kassa: fe161 jönnek a vadászok,

I

of.

1161 megr

r r~

:/.

6. Uükolc fel{ jbnnek a vadászok.
Jaj de szépen szól a trombitájuk.
KözülUk egy mindig csak azt füja:
Nem leszek" a szeret5mé soha.

2. var.-al

2. var.-al

tnekelte: indo Ilon 13 é. k. (l-3. vsz.), Bartók Erzsi 13 é. r. (1.1a5. vsz.), Szabó Irzsi 16 é. k. és huga, Teréz 12 é.
(l-6.
vsz.), Bolyszko Imréné Tamás Piros 31 é. r. (6. TSZ.), Zvirinszki Irzsi 15 é. g.k. falucskai szárm. szlovák és hugai,
Ilon 13 é., Anna II é.,. Kis Fon6 (3. TSZ.), PI1l Istvánné Lac6 Juei 38 é. r. tudta, de: nR csak ojan mostani n6ta". Határvadászokt61 tanul ták.

t.

'U f! M.

á hadnagy, aki vezet;
o

Gyere babám, j fogjál ule keze\ !

1>

J

1>

J, j

2. Nem fogok Aa hadnagy úral kezet.
Inkább irok egr sz~iélmes levelet.
Káma megirom, holnap elo'.vasom, l. var.-al
Holnapután masirozik a galambom. 2. var.-al
p ;.

l.

Erd6, erd6, közepibe nyárfa,

'

3. )Iinek menjek ~ án a templomba
I'! r:.
Hai' J' J.a baDám
nem lá t om a sorba.
J
•
I
J
sem a sorba~em
a sor szálábe.
Lányok vitták a gröngyvirágos temet 6be. 2. var.-al
1'>

4.

~rr Fr

'J

JElj de sokat megáztam alattaj

J.

lassa város körul van keritve •
•••••••••• ~~ ~ keritáse.
;
••••••••••• / a kapufálfája,
Barna kislány sirva borUl rája • .

N,", t",gadom, szeret a Dzeretóm.

J .

95.

I

t,,', ,.
•

0

L. It

/J .
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J

la. !anya, tanya .•••
J.

J.

J

J II

96.

•

2. Ra kiállok este a kapuba,
Széjjeln~~~k hires 1jfiluba.
~
az egész faluba.
Nem:
látom Jazt , ki az ényém lenne,
J.l' r; J,
llibe a szivem gyöllyörködne.
3.

Jj J

1. Vadkörtefa fehéret virágzik,

h J.

Hozz áf ogo~

(!~J .napj aim számlálni.
Hány éjszaka fogok hozzád járni.
Megszá~ál om reggel, délbe, este,
Ir ' ~~ az Jén szívem keseredve.
J

Iia pe.ilovaa alatta cikázik.
J.

3,f

J

4. lis kertemben z61d a petrezselyem
Kajd kigyomlálja azt a kedvesem. l. var.-al
Ha megunja, közepébe borul,
2. Jar.-a!
SUru könnye zbld l~velére . hill.
5.

Citáza lona, cikázz utoljára (ra ra ra)

,#;4 r r p-r
r: Ir ' r ~ r I J
h

Iis~kertemben

zöld a petrezselyem.
babúba meghult a szerele..
.
Ne. csak megIrt1lt, hanem Ileg is fagyot t,
;. J .
Szerelmemre nagy bánatot hagyott.

Bo 1.na.p lIlegJ'l1.ak ••••• " •• ".•••••••••

l

l

J

J

J

2. lág a~ mondják, Jne Jtartsak
szeret6t!
.
. JÖlJ,Ile•. !l. •••••• , ássák a temet6t.
Gyön
azrolasz,
ássa
.
.)I
Aesa bizo~ a jó édesanyjának,

6. Kis ke~te~ben zöld a p~trezselyell.
T6tágast áll bennem a szer.lem.
A sziT~lI\J'is cigánkereket hány,
1> J.
l' J .
J
J
Ha ja babám nem szeret igazán.

l' J.

II J.

meR a
"1>

J.

Nem a ma~ar honvád katonának!
,
J.F J.'
pedlg a szegény

7. Erd6 erd6, de szép kerek erd6! 3. var.-al
KerU1i azt betyár, tizenkett6.
Közepébe mulat egy regruta,
Badacso~i j6 bort szödavizel issza.

•

J

J

2. va.r-ra
•

3. JaJ Istenem, hágY. kell azt megszoknl,
~ ),
J
J
Hogy kell nekem olasz lányt szeretni!
Ha -IHelem, karj aill elhal~llk, . '
.
Ha csókolom, könnyeim húlanak.

tnekelte: Kulcsár Ilon 22 é. r. (1-~.vsz., 4-et Csécsben tanulta,ring16szilvát vittek, vasárnap délután kiultek a lányok, dalolták, megtanuita), Bolyszko Imréné Tamás Piros 31 é. r. (2-3.
vsz., a jelenlev6 özv. ~más Dánielné 59 é. r. nem tudta),
Szab6 Erzsi 16 é. k. és a~ja, Sz. Jánosné Majancsik Anna
35 é. k. (l-2. vsz.), Középs6 Fon6 (5-6. vsz., T.F. nehezen
énekel~e, metronom), Pál Istvánné Lacó Juci sa é. r. barkai
sz. (7. vsz.).
•

tnekelte: Bartók Erzsi 13 é . r., Szabó Margit 8 é~. r., Szabó Erzsi 16
é. k. (var. ), Hodermar szki Maris 17 á. g.k. falucskai szárm.
szlovái, Kis Fonó ( 2. TSZ.) ,asenenyák Gyula '7 é. k. (t-3.
. vsz., szövegvar., l-3. var. ).
.

tr
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1

J·lJ J

97.

F'

l (5) 8

6)
,

]t

t

r' t

r, r r r r I r

r)? I

Ha bemegyek !brna városába,

Egyenesen(a)borbély
Kis pejlovaa, réz a zabolája,
Szilaj csik6,

*' r f) {t', rr
r'

cr r r r'
1

P I t12

rj

cr I r UJJ
pa

lakásár~.

- ti

Széket is adnak, hogy Ujjek la rája,
I

J J ri

T i.;

of.

•

r

Sej, haja, haja leszerelek Dabám nem sokára.
Hi

fÉ1

98.

ff mr' r r Ir r r'J I J J FI

Sej, haja, haja, lemegyek az !lföldre esi - kósnak.

il ff

tles az olló, göndör hajam vágja.
(a)

J *1

: J

h~l földre,
J
l
r:-1
Gyere rozsám 6ze~ed a kötényedbe!
t\AJ~
J'l hJ·
J>T.:k ll'
.1, földr
~nl sza
aj eS1
e Ja
ef
Annyl százszor, r6zsám, jussak az eszedbe!

fmlnt

2. G6ndbr haj8l!l

2. Sej,
haja haja,
lemegyek
az Alföldre aratni!
j
J,
J
J 3 J

ott fogok maidNsdrd rendet vágni.
Sdrd reD~et fogok én ott
C!.~.
.Il'"
uurd a renu, gyöngyha~.at az ,lja,
,
ága
Sej, haja, haja, tied leszek, Dabám, nem sokára.

tr.e\e1te: Kulcsár Ilon 22 é. r. (T.F.), Szab6 Irzsi 16 é. k., Zvirinszk i Erzsi és Ilon 15 és 13 ' é. g.k. szlovák,
Pál Istvánné
Lac6 Juci 38 é. r. barkai sz. (l. var.), Köz'p
"Határvadász nÓta".

és Kis fon6.

J

J

J

J

a

JI

l. var.-ra

J.

3. sej, ha leszerelek, meg is házasodok.
A~t J v~szek
el,
~~it
éAÍ' J.ikarok.
..
Í' j,
J
n
~lveszem a mostani szeret6met,
)\ l,
t
Sej, ~a megvárja leszereléseme
•
tnekelte: Gyarmati Juli 22 é. r. (1~2. vsz.) Ando Juli hozta a faluba.
A 3. vsz.-ot a faluban állomásozó katonák énekelték.
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J.

96 I.P.

'*" r

t:

4

k

l (5) 9

'

tnekelte: Kulosár Ilon 22 4. r. (l-3. TSS.), Pál Istvánn' Lac6 luci sa
á. r. barkai BZ. (1, W. VBS.), Hajdl! JánoSD' Jartas Ilon ~
á. r. (l, 5. TSZ.), és lánya, ~sBl (2. Tar., 1-3. T8S.),
Bart6k Irzsi 13 é. r., Szab6 !erés 12 4. k., 9s&b6 largit 8
é. r., Juhász )(árta II á. k. egJtltt .(láBd a 2. _tronoaot),
!.F.agisz!), Szab6 Irssi 16 é. k. éB hQga,!erás 12 4. egyUtt
(2. var.), Bigó J 6saefné oigáJqaBBzolIJ 60 á. kOrIU, lriOldTaski ldseef 40 é. k. 48 -l.ú7a, Ilon- U é., ZTirinsski kasi
g.k. 15 á. sdoTák, és BaTraDto .bdrásn4 .1Ddo Iata 72 4. k.
egy1ltt, Dol18m llIrém !aúa Piros 31 4. r., lag;r lOlld (láBd
..trol10.ot), Ki s lOIlÓ, (2. TSs-ot szOTegTU' .-al, ami t a ráditSb61 tanul tak, 8 az iskolában, március 15-4n e16adtak.

99.

Fr' I F r F J. I J J I
@

l. 8úga a c.ik6,

fl

J.'2

_ga

lI,Jereg rajta.

r r ,gItt t F IE ul

)(ost akart.. nled be..4l.getDi,

r r t r rI r F , J Ii
Itt

1'&Jl . .

2.

(. (5) l

Sor r r I~ r r t' II'

146,sl bll .sirow.
~., ~áa,
JI.ft "JI

J

tt

I

~

r Ir r r rI r r -I

ul egy holló ti8sta feketálle.

Tig;r~nek

e.ne:em
katonának!
l. Tar.-ra
r.~ J, F:J.
a~ , sztTe
a
babámnak.
l' J.
J
J
a babám gyenge szín,
J::l J
Ba e~e.at elraboIhik t6le. l. Tar.-ra
., J .

)(~halad
JI
)(~basád

~.

t

levijorki ha-j6-ki-kG-t6-be

J

4des kedTel &ll,JáaJ l. Tar.-ra
j.
De 8SOafJ.? TaSárnap d6lutáJll
BásUBk e16tt Is4pen mazsikálnak,
Idluc cigány búa
Itt Tan az id6, ' Tisznek katonának.
Ing.. pedig visznek lolozsTára.
l. Tar.-ra

3. Ie

r

lOQ.

Strga a csikó, sárga oseng6 rajta.
lz a Idslán megyen a templÓllba.

AZ a holló madár minket gyászol,

FFF rlr FF FIJ i,1

2. Tar.

II akarnak tiltani

Ebldogahggal Tan tele a szíTe:
Kit szeretett, az lett T61eg411,Je.

5. Lányok, a legénlt j61 megbecsUljátekJ
Ba meg~ebe~lI is, gondját TiselJátekJ
)l~rt Illnéktink: medilják amarsot
lb elaegyi1Dk, tii meg i tt maradtok.

tnekelte: Farkas .András 75 6. r ..

l

~st61.

-

J

3.

r r r lu--':j} I

of.

t Ly
e· f

1--------'

*~b JJ. f fl r

rr

;

J

Ki~'p~é~i~i~'b~~á~dáb~'kÖiiöit~:

Nem kell néki édesanyja dunnája,
Betakarja 6t a kedTes babája.

101/A.

.~,

I

a 2a var.-ra

~em tudták összehozni a
versszakot, nem is énekelték rá a dallamra.

l' J.

4. Csináltattam ÁJfalupa varodát,
J

J

i' J,

Tetejébe leventéknek kaszárnyát •
egy nemzeti
4bba vannak a határszéli betyárgyerekek.
Áj fal'. si lányok, nem beszélek Teletek!

. l. A bakonyi zöH erddben szl11ettem.
,

J

2. Jaj de sokat áztam, fáztam, fáradtam,
•
J
J
.' J
J
J
MIkor még a Kecskekővőn portyáztam.
9aj6 partján halá3ztam
énl ~j faluba
/
E8~embe juíott, h~gy Tan nékem egy hazám is,
SeJ abba Tan akUkény szemU habám is.

11 SZÓTAGOSOK I. nOLL

1 (1) 2

lGj -

rJifJzCil

a 2b var.-ra

g6zős jai de ~g}ón ropogott,
•
J
J
Ál'; r i' J.
Mlkor engem Jfaluba behozott.
a 2a Tar.-ra
Fekete g6zös, J:i~ ,i.ssza ahazámbt,
Sej, hogy borulják akisangyalom v'álára0

5. Ez a

Anyám se volt, mégis fölnevekedtem.

1

;. J,

"J.

6. Ha csakugyan menlecske Tan a lánybul,

Kerek kbntybt csinálnak a hajábul.
)I J..
J
J
P. J. J J J.
Kerök kontyom a fa1uba me~nézlk,
t
Az uramat a falubi irigylik.
Besoroztak

huszonegy-e~ztend6s

koromba.

7. tletembe mindig szépet szerettem.
Utoljára csunyával kell beérnem.
Igy kell nékem, mer én igy érdemeltem:
MInden este más legénnyel beszéltem.

iF

1941 tavasza 6ta uj n6ta, Szentjakabr61 hoztáK lakodalomba két gyüjtés között.

l (1) 2
b

Jrr

r I r r t r !;PE] ,;;' I

l. Ezerny6cszázhahanötbe szUlettea.

inyám se T6t, mégis felneTekedtem.

=

lOl/B.
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-t,

•I
As is azért nevekedett kedvemre,

Kék a szeae, szemöldöke fekete.
2. Mint a madár, ojjan ánán lHek án.

2. Alig hittem, hogy a nap lenyugodjon,

~desanJám

rágen a sír fenekén.
Kis koromba hallott~ li!írt fe161é'.
A~t s~ tudom,hol van a temet6je.

[ogJ az égen páros csillag r~ogjon.
~o~j, ragyogj fényes csillag sokáig,
Kis~rJ ol a szeret6m kapujáig!

3. Páros ,csillag, jaj de sokat utazol!

inekelte: A-t: özv. Báhás Mihályné Kulcsár Bóza 47 é. r., özv. faaá.
Dánielné Kulcsár P6li 59 é. r. együtt, ugyanugy tudta a j elenlev6 Bolyszko Imráné Tamás Piros 31 é. r. is (l-3. TSZ.) ,
Pc. Istvánné La06 Juci 38 é. r. barkai ez., HajdÚ" JánosM
Farkas Ilon 45 é. r., Bart6k Erzsi IS á. r., Szab6 !eréz 12
é. k., Szab6 Margit 8 é •• r. egyUtt (2-4. vsz.), Juhász Vária
15 é. k. (4. vsz.), indo Ilon 13 é. k.~. vsz. 3. var.a1) ,
lis Fon6 egyUtt (2. vsz.), Hagy lbn6 egyUtt (4. TSZ., lásd
• tronomt), ledelem J6zsefné laraífa Irzsébet 26 é. g.k.
hoMiltln. (2, 6. TlZ. -4-5. var.).
B-t: Hajatt Lajo. 75 á. r.

,P

J=

J

98 N.l.

l (2) 4

r r rIpr

c

[

"J!ln Jutánu
j . .,.
J
Nem láttad-e a babámat valahol?
áttim
biz
én a, rozmaring erd6be,
t
l
n J J J. J .
,
Sárga tearozsa nYllott kl a keze be.
I

l. var.-al
2-3. var.-al

4. tletembe mindig szépet szerettem.
Utoljára csúnyaval kell beérnem!
Igy kell nékem, mer én igy érdemeltem:
Kl nden este más legényel- b es~éltem •

Szentjakabiakt6l tanulta
ADdo Juli Ando Károly -lakodalmán

tnekel te: Gyarmati Juli 22 é. r., Szab6 Erzsi 16 é. k. (Gy. J.-t6l tanulta), Nagy Fon6 (lásd a metronomot), mind ,l. vsz.,Pál Istvánné 1a06 Juci 38 é. r. barkai sz. (2. vsz.), Bolyszko J~
réné Tamás Piros 31 é. r. (3. TSZ.), Ando Juli 20 é. k. (4.
vsz.).

102.

p, , J. J ,.-,

l. H6z8a, r6zsa piros r6zsa levele,

Csak egy kislány nevekedett kedvemre.

L
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;;I
,

n

J r ri D

I j J, J ,..

l.

tjféltájba ker. d a csillag ritkulni.

~b

r r r r I ( r r 1 Ip r' rll
Iej fel r6zsán, ha el akarsz indulni.

6. Barna kislány kime~t a temetőbe. ' la var.-al
Gyöngyvir~ koszorút vitt a kezébe.
Nem találta szeretője sirhalmát
Hová tegye gyöngyvirág koszorúj~t7 3a var.-al

103.

7.

17

2,

)

Kis~alom. hogyha elmész ~onni,
Megkérnezem, kire fogol valláni.
Terád fogok, terád, kedves szeretőm,
Te csaltad meg árva szivem legel6bb.

la var.
3a var.

Énekelte: Cservenyák Gyuláné 43 é.k. (1-4. vsz.,fódall2m+lb, 3b var.),
Szab6 Lajos 48 é. r. szádelői sz. (5-6. vsz.+la, 3a var'h
özv. Pozsga J6zsefné Bábás Julis 40 é. körüli r. (7. vsz.).

Fel is kelet, nem tudok elaludni,

j

J

3

FI r

I

IT

rJ

I

;6

J, J /vr

3 ...

ti?;,

l ~}~

Fáj a szivem, a szerelem gyötöri.

"

2. B~~ l~velem fölteszem a postára. lb
l
MOlaJd mdeEkabPja rasárnap délutánra.
• var.-a •
vas Da am szo~oru levelémetl
A haretéren hagyom az élete"wet'.
3b var.-al.
w

j

104.

J J J r r :r;:rP~;J

Nem j6 csillag Tolna

már énbelőlem.

3. Ha biifo:1om az os'torom nyoe ágra
Rápattanto~ daru sz6rtt lovamra.'
~ov~, sz6rIt száz fele fuja ja szél.
~zeress,r6zsám. ha már eddig szerettél!

lsten tudja, hol ragyognék az égen.

4. Éjféltájban
kisütött a holavila'g •
1- J.
Á., sz~ret6J!l ,abLa fösüli ma ' át.
Göndor haJat százfele fÚjra 'a szél
Kedves r6zsám, de hiába szer~ttél' •

Kagasan sat az a fényes holdvilág,

J J Jl

5. MK~tdszerelmes kiment a temetőbe.
la var.-al
ID ~ k~tten leborultak a földre.
Igy sohaJt fel: nines igaz'lág az é re' /1 I
Ket szerelmest mért nem ad;AK egyti~e? ./, ~~ VU. -. 1.

,lX

Kág onnat is bejárnék,babám,.hozzád.
, Énekelte: hdc Györgyné llákai Zsuzsa 58 é. k.

L

J
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l (5) l

tJt,l

j

)

r r

f

105.

t (,

"
Vig cimbalom hej kihallatszik a pusztára.

LáDJOk, láDJok papot ne szerasBetek,

ft'
Haceak

r r f f I I r r IC

lehet parasztra ...rt tegf8t.t.

Fáj a szivem, meghasad

~ánaiiba.

r

~.

Kert a papD&k • bundája

',J

l j)tr

keske~

reTerendája,

fslrJ;""1

Kilátszik a keret BurCnak az alja.

Énekelte: HajdJ Jánosná Farkas Ilon 45 á. r.,
Borbála 60 á. körf1li.

Sztupák Imráná Kest~

J

,~

)

J.

J

,~

Ezt a kislányt nem a: édesanyja nevelte:
r:I
.' t
Rózaafának a három ágja termette.
R6zsaf~n~k
hej mind a három ágja l~h~jlctt.
1'1
JA szeret6m a más szavára elhagyott.

Énekelte: Pál Istvánné Lac6 Juci 38 é. r. barkai sz. A jelenlev6 Hajdt
Jánosné Farkas Ilon 45 é. r.: "Ezt megtanitom Bözsinek is,
mert szép."
Közölve: Áj falu zenei élete 60. sz. és A magyar vers rit~sa,
39.

f

l (5) l

p~

§

Jg ri

j .j

107.

r r fl) II ) J ,., I

Juhász legény. jaj de göndör a maga bajusza~
Bányász

"b P r' p r I r r r r I p r r (' I .fF r I'
l-

-

J.. 80 _ 96 (kb6bb)

~~bl

f

106

l (5) l

Grlr r ,:jrl:J1jJsJ.JAI

,

-t

Talán bizony cs6kra volna gusztusa;

l. Juhász legány hej de bttsan legelteti a nyáját!

,tU ( C h r r r fl G I"

,i

EskUv6re most viszik a babáját.

l. var.-al

Jöjjön i4e szivem párja, cs6kot adok én.
Tlflsza

$±t.W=-~~--r· f J.it! J J ' \21
Igy is,

t\gY

is a maga babája leszek én.

- 131 -

- 130 -

4. Nem val6 vagy, kis~alom, a l6ra.
Kneis pej lova. táncol, leesel róla.
hB. Jll!g811 felUlök a !l1eregbe
lEt gondOlom, felmegyek az ege~be.

tnekelte: Szabd Erzsi 16 é. k. (anyja t anitotta ), Iözéps6 Fon6 együt t
(Sz.R. tanitotta), Ha jd~ Jánosné ~arkas Ilon 45 -é. r., özv.
Pozsga J6zsefné ~bás Juli s 40 é . körüli r. (dallam- és szövegvar.-al, nlánkori" n6t a).

tnekelte: Hajd~ Lajos 75 é. r.

109.
108.

l (5) l

t~~h ~
A J?
-::;;I

n

!t=4

EII p" J J a': I

l.

1. Jaj de szépen haraDgOzDak hajnalbaS

léket virit (az) áj falusi temet6,
sej az áji

r'
•

1 1...

rí

r r I pc r r r I Pr l- ,d' I

Ritka már az igaz sziTU 8zeret6.
Yost teszik a l11erget kis pejlovamra.

" c: r I r cd r I ~ r
Iét napi zab, széna be

4O
f

l J

Tan

~P r

J ,( \

r r rI r

•

Efrlr

r JIf?1

Ojan ritka, mint a hófehér hol16,

pakolva.

trfD I ~ ;

J

I

<'

I

I

Nem minden legény

Kis pej lovam mégis táncol alatta.

szeret6~.k

való.

2. Fe16töttea a r6zsaszin ruhámat.
le16theted
Nem t~adom, fáj a szivem utánad.
IskUv6mnél majd elmondja az oltár:
tletemnek (a) megrontója te voltál.

2. Ha még ecoer -kiszállok a nyerel b61,
Cs6kot kérek a rági szeretomt6 •
Adjál csókot, kis&noayalom, az t r a!
Isten tudja, l~t s z-e többet, vagy soha.

3. Temet6ba vágyok már én pihenni.
.
~t~ nem fog a szi,am fáJni, sajogni.
aJd ha egyszer megszUnlk a fáJdalom,
Temet6ben-hozzád vagyok, galambom.

3. _Hogy adnák én, magyar huszár , tenéked?
Hisz te engem nem- t i szta szivb6l szeretsz!
Ha te engem tiszta szivból szer etnél ,
Magad mellé a nyeregbe Ultet né l.
-

4. liátkozom ezt a cudar vil~ot:
l~e• . örömvirágára mér hágott?
19 vlradt, már lS hul a levele.
Az én szivem búbánat tal van tele.

.-.:,._.

b

1- 133 -
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I.

Énekelte:Szab6 Erzsi 16 é. k. (anyja: "sz~p"), Juhász Mária 15 é. k.
és huga, Márta II é., Bart6k Erzsi 13 é. r., indo Károly Z7
é. k., a banda primása és Barnák János 28 é. k. együtt (3~
vsz.), Kulcsár Bálint 28 é. r., és Bolyszko J6zsefné 28 é
körüli (2-3. - TSZ.), Bábás Margit 22 é. r. és öccse, István
(2. VBZ;), Kulcsár Juli 18 é. r. (4-5.vsz.), Nagy Fonó (l-2.
vsz., lásd metronomot), Kis Fonó (lásd metronomot).

l·
J
J
ÉdösaDY.ám,azt a
J.J
11 J I>

l. var.-al
2. var.-al

-

J'o

4.

szál
rozmaringot,
•
Amlt nekem a rjgl szeret6m adott,
Kösse össze, te~ye vfzbJ;-1 pC~árba
t>,f..
,..... ll'
I> .IJ
A szere.om
es~~vvJe napJaral

Énekelte: Szabó Erzsi 16 é. k. (hajlitással) és huga, Teréz 12 é. (xnél eltér6 ritmussal l-2.· vsz.), Bartók Erzsi 13 é. r. (l-2.
vsz., 2.-ben eltér6 pontozása lefelé huzott szárral), Bábás
Jánosné K6rösi Borbála 22 é. Borsod m., meszesi sz.(3-4.vsz.
"Ez volt a nótám, ezzel nevettek a lányok: hogy is van?).
Hajdu Jánosné Farkas l~on 45 é. r. (a lányától, Bözsit61).
Nagy Fon6 (lásd a metronomot).
Hangfelvétel: l4F 4309b

110.

F

•

l. Beteg a szeretc5m az ágyba fekszik,

J> f·

3. Vig vagyok én, mer én mindig nevetek.
Azer mondják, hogy mind~nkit szeretek.
Látnák csJ'k a lánggal égó szivemet,
Hogy sajnál~~ régi volt szer~(6met.

5. Ifjuságim, korán húl nak virágid!
Eletemre m&b remény/sem s~árzik.
Sötét keblem szomoru, mint az éjel,
Melyben dJi6 vihar ••••• (nem tuata tovább).

J=

Piros bársony paplannal takar6dzik.

r

~;. r

l08Kö.F.
. 4-.

r

f, r

.'

l (5) l
,

I ~.

f

t

r

.Dj. J ;t)

!

~ fo

6. 'f.

lll. ,

EtU n('i/r.; riali

4.

l. Házunk e16tt egy kis patak csörgedez,
Kej föl csárdás kisangyalom, ha szeretsz,
.1--.

r r J r l rrJ

~

v I JI J, J ,1

-R T.F.!
o

Mind a két karommal által ölellek.
.

I

I

reJ

I

!;: l
I

A szeret6m az ablakon reszkedez.

....

,
~

I

2. Nem kelek föl, mert nagyon beteg vagyok,
I> lk
kelhete
(I. /I)
j
•
•
.PJ
alm oJ n~ok•
•
.. sZ,lvemen a/l bá na tl'···
"J-..1'
:r--. I
At.l"szivemen
százhuszfontos
a bubánat.
fo J . .
J> J.
.
Mer t nem hagyJák szeretnl a babamat.

J J

rt

tHrlrr

Hej de bfrsan keservesen zokogja ki ezt a szót:

r

•

t

r

~6

t ,P

f I ELiJ

6!]'

J

Nyied ki kedves kisangyalom az ajtót!

tr

J

J>J. Jl~ V erF r r dr H r
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la. Házunk e16tt csörgedezik egy patak.
A szeret6m az ablakon kopogtat.
Jaj •••••

-- 135 112.

~z6ke

legény sírva sétál alatta.

2.qem nyithatok, nem mehetek ki hozzád.
Nem nyi tom ki, mert tehozzád nem adnak. Ne~ nyitom ~il nem jöhetsz be é~ozzám.
enyasszonyl J!:oszorumat most fonJák.
~zadnak, kit az árva, gyenge szívem nem·szeret.
tngyilkosa leszek az életemnek.

3. Barna kislány, hova tetted lányságod
teszed
Hová tetted lánykori boldogságod?
teszed
Ájfalusi rozll8.ringos oltár elé letettem.
Onnan többé soha föl nem vehetem.

tk
t)

_

Sej piros kendóm. de elTettél mindent6l,

l~

lb. NYitva van a sz6ke kislány ablaka,

r· r r I ;

f ·
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Elvettél a szépleány életemt61.

t ff r i

ri

r

talic {*I

Mert már nékem nem lesz szaóad

1[.;.,

~~menni,
1

r -~

r r 1r:EJ7D1} J -J JU

Sej nem lesz szabad a legéml1e1 beszélni.

4. Barna kislány, mit viszel a kosárba?

li Tan a te szived alá ~ezárTa?
.
Oj szomorú keserU~ég, kl se tudo~ mondanl:
Nem h~gyják a régI babám szeretnI.

5. Barna kislánYi ha tudta~, hogy nem szeretsz,
Iért nem irta egy szomorú l_evelet?
Tetted volna akármelyik postára,
Eljött volna vasárnap délutánra.
Énekelte: Fedelem Józsefné Karaffa Erzsébet 26 é. g.k. horváti sz. (7.
var.-al, Hodermarszki Mari 17 é. k. és huga, Juli s II é. falucskai szárm. szlovák (l-3. T.SZ.), Pál Istvánné 1ac6 Juci
38 é. r. barkai sz. (la, 2-3. TSZ., 2, 5b, 6, 8. var.), Szabó Erzsi 16 é. k • •(1b-4 vsz., l, 3-5a var.),Közép Fonó (lásd
a metrono.lllot).

2. Sej barázdá
_ba kiköltött a pacsirta.

Ezt a levelet a régi szeretóm írta. l. var.-al
IÖml1es sze1llllel azt olvastam be16le, 2. var.-al
Sej, hogyha lehet, halál választ el tóle. - 3. Tar.~al-

3. Sej,

te~p

este kinéztem

~

ablakon.

lill de Barlln r~ogtak a cSlllagok!
AMny sdrd csillag ragyog az égen,.
Sej,. annyi csókkal maradt... el a neten.

4. Hej, a fiszának ainda -nétr -sz41e sárOs. IlJzepélle három hat!1u les~llo~t.
__
Bal szárwá-va1 ~ja keth a uzet. Hej, most tudom ur, ho.gy a babám nem _szeret •
.tnekelte: Bolys:kolmr4Dé !amás Piroa31 4. r. _ (1-3. 1'8a.), _ Pü lat- .
Tánn4 Lacó -luci 38 4. r. barkai sz. (4_ vas.).

-
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_ l3 rl _

,l;:!ó -

l (5) l

r rIr

113.

r j r I } ) jjfj

l (5) l

"fi r r r r Ir J ~

l. Fájhat annak a kislánnak a szive,

rif~3J4-

l. Piros kendó_,de elvettél

~Í
Kinek más faluba van

114.

szeretője.

mindentől,

r ri r r u -Ft1 t ,c' I

Elvettél a szép kislány élete.tőll

Lám az enyém vHem van egy faluba,

Már ezután nem .ehetek a bálba,
A .

Mégsincs véltra szivem nyugalomba.

Nem állhatok lányok közé a sorba.

t, J.

2. Fájhat annak a legénynek a lába,
Kinek más faluba van a babája.
Ugy kelhannak,iJb~ty~rn~k,
hagy fájjon!
J.
•
Más fal~balIánnézóbe ne járjon!

É~ ne ke Ite '• Pál Istvánné Lac6 Juci 38 é. r. barkai sz.

ti-

)-

J.

3. Fájhat annak a kisláhnak a szive,
Kinek házasodjk a szeretője.
Lán az epyém házasodik, mégs~m fáj:
J
J
.J.J.
t al a'l •
Százat megkér, mig
egy
Igazra
Éne~elte:

Bábás Istv8u 20 é. r.

115.

l. Jaj de szépen harangoznak hajnalon.

'p

.

1. 1

r
Most

r Fri V r- U I P r

Lk I

teszik a nyerget kis pej lovamra.

t·

kz
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"rdig 4r6 ••11" .ál a Dfakába,

~ J
.
2. Csókot nem adhatok huszár-nyéregbe
.Ilert te engem nem igazán sz~retlUl'
a hRsZár
szeretne.
!ert hP. e~em igaz SZ1Tb61 szeretnél
..a a Ia:.száii
szeretne '
Magad 4el1' a ~8regbe Ultetnél.

r r I~

J ~ J I } J. J

tc' 1\

De aseretdk T41e bálni egy ágy:ba.

tnekelte: Barnák János 28 4. k. és huga, Anna 18 é.

Ultatne.

Ilaga

3. lem TUÓ Tagy, kisallg1alom, a lóra
te
'
Ha ~~ugrik, könny~n lee snél róla.
De .... egys~r 4n 1U1Ik a ny-iregbi,
~ fölUlllk
.
táncolhat Telell a csillagos égbe.

J •

4~

:tnekelte: Szabó János 51 ,. k.

100, 112 I.'.
r--- l..,

~

r

~ • 184
11,-"

117.

l (5) 2
ft

3.

r U IJ r r ~ I Js J j it I :Ili

1. Állok, állok a temploll sarkán eg11tdUl ,
s:

.f.

'F r
b

l (5) 2

J

b I /J Urt u IJ J

116.

r.r I J U JI J·I J J;-J jf t

Arra jön a régi babáll, kikerUl.

r ~ rIr r r r I a r r r
of..,

J, ,< I

Hogy is lehet egy kis1ánnak olyan k6sziTe,

f~

1 -

1

ó,

2·

'"f'A

f:::F:::R

{,.

ra U Uel JI r r pl} J. J" ti Jk ;mti,.

Hogy a régi szeret6jét kitagadja be161e.

-
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i

2. (i fekszik 6tt rezg6 nyárfa tövébe?
~ kilences magyar baka megl6ve.
BaJtársai bajnéttal ássák (a) sirját,
A barkai lányok keservesen siratják.

Za. !gy
Nini,Kilencös
nini, mihonvéd
fekszik
bakaa rezgő
lelővelnyárfa tövébe:
Barjtársai kardal ásák a sírját,
Falubeli magyar lányok keservesen siratják.

3.

5.

~ar.-ra

Inká~ addig .modjál el egy h1l lillát,

6. var.-al

BÜ~an
nyerít a kapitány -úr pejlova
JaJ de
)-.J-

Mert nem tudj~ hová lett a gazdája.
n J- J
Amott fekszik:J -.a rezg6 nyárfa ~övJb;h
Három éles olasz gojó van a szívébe 16ve.

Hogy az Isten segíjjen, mint katonát.
Énekelte: Hajdft Jánosné Farkas lIon 45 é. r.

Énekelte: Bolyszko Imréné Tamás Piros 31 é. r. (l. vsz., f6alak), özv.
Rábás Mihályné 47 é. r. és özv. Tamás Dánielné 59 é. r. je_
lenlétében, akik szintén ismerték; Pál Istvánné Lacó Juci 38
é. r. barkai szUl. (2. vsz. 3. metronommal), majd ugyan6 Haj.
d& Jánosné Farkas Ilon 45 é.r.-al együtt (3. vsz.),Szabó Xrzsi 16 é. k. (l. vsz. l-2. var.), ugyanigy Cservenyi Juli 16
é. g.k. szlovák és ADdo Juli 20 é. -k.; özv. Pozsga Józsefné
Rábás Julis 40 é. körüli r. (2a. vsz.), Nagy Fonó többször,
lásd a két metronomot.

l (5) 2

~ r p Jlr r ~ J;~~~~ :'

J

= 138

119.

l (5)1>:3

~,pgEJ7F1~~L€r~EW1~~:-":~*--Szomszédunkba van egy öreg eperfa,

118.

Barna kislány eszem azt a csöpp szádat,

Had sírjon az árva madár az ágon,

Csak te ne sírj árván maradt galambom!
Énekelte: Bábás Margit 22 é.r. (N.B.: öccse,a
többi lányai.)
te, Sem a na~on6
éJ I"

-

ro

é • István nem ismer-

- 142 -
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1 (5)P3

Non giusto

4~ ro r J Fiu J11
b

la>.

.

j J. J ,'."< I

l/l f r ; rI e j

Slrd erdc5 a bakonyi nagy erdc5,

rr I r r t

Paj tásomat a bel táJmnal le1'lfgtam,

Az a híres

betyár~l~gány

neTelc5.
SEeret6mnek a nyakába borulta.
tnekelte: Hajd~ ·Lajos 75 á. r.

Súrd erdc5 neveli fel a betyárt,

'1 ••
, : ): fi e
ÖZTegyasszony neveli a katonát.
Énekelte: Hajd~ Lajos 75 á. r~

tn
1 (5)P3

r r r JIt

j

r r I .p

J. J , « I

121 • .
Y~st

Az Alföldön három ávig kaszáltam,

rt

'~ rle •Ecrl~rrl?1
•

Sarju hejett fttrjemadárt l~vágtam.

is tudtam a lányokat szeretni.

::

meg' vagyok hervadt mályva piros levelej

Elhervaszt egy szóka legény szerelme.

Énekelte: Bolyszko Imréné Tamás Piros 31 é. r.

Á
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l (5)b 3
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123.

2.

_

Hadd sírjon as árva madár az ágon,

~Lr ~r 'q

r

'.1 i. kelek, mert ne. tudok aludni,
ugy ae.

r V 7iLt=a~
:: ~,'~1~~...

Csak te ne sírj árTán maradt galambom.

! szerele. ne. hagy n4ke. D1Ugodni •
. Nem hagy nékem a szerel.

2. Feltettem a levelem a p6stára.
Majd megkapja vasárnap nyolc 6rára.

Inkább addig mondjál el egy bd wt,

.

r

2&. Szombat este megirtam a levelet
Vasárnapra a babámhoz érkezett.
Olvasd, a~ám, szomorJ levelemet:
r6zsü.
Kassa mellett hagytaa az életemet.
A harcUren

Hogy az Isten segíjjen, mint katonát.

Énekelte: Szabó Lajolmé Farkas Erzsi 40 é. r.

3. tjfél után egyet utött az 6ra.
gyere, babám, kisérj az álomásra!
~em megyek én mert a szivem meghasad,
Ha Ti ssza kel i onnét jönni magalmak.

l (5)J>s-4-

~ r r JItL:r::::t I ;,
' l~

Hajnal fe161

felé

~esd

J. J

i<

I

tnekelte: Pál Istvánné Lac6 Juci 38 é. r. barkai szUl. (l-2. vsz.),Sza_
b6 Lajos 48 é. r. (1-3-2& TSZ. szövegvar-al), Hajd~ Jánosné
Farkas Ilon 45 é. r.: "tudtaa valamikor".

124:,

a csillag ritkulni.

l25/A.

l. Ájfalusi bir6 levelit kapott;

Kelj fel kislány. ha el akarsz indulni!
bRbám

~r

r

Szedie össze mind a fiatalságot.

L

- 14€ -
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Sz~dje

rOllOa), Cserven,yák Gyu1~ 43 á. k. (3. vsz., 1-3. var.).
R-t PálIstvánná 1806 inci 38 á. r. barkai sz.
KözölTe: Pt 386.

össze mind a fiatalokat,
J.

Akik bemaradtak, sej haj azokat.

•

tr

f

2. Ájfalusi bíró háza de magQs,
Benne három ablak sal~Uros.
1l'egyediken maga néz ki a blr6:
~ertek ide, fiuk, itt a behívó!
Igyunk fiuk, itt van már

,~h[r f rit J ul J J J ?~.\

pb

rr r

I'

106

l (5)!0:3

rr

j

126.

r I Js J J 7< I

'izenhárom fodor van a szokn,yámon,

,P b r

3. Csipkés késem a zsebembe de áles!
l. var.-ra
Ez az án szeretőm, ez a kis kényes. 2. var.-ra
Ha kányes is, kinek mi gondja (rája)!
Ez az én szeretőm, ez a kis barna.
3. ás l. var.-ra
l (5) 4,

J•

~

j

t t I r r hl I P j r I
I ("

Én azt hittem,fárhez megyek a n,yáron.

l25/B.
De már látom, nem lesz semmi belőle,

.A barkai bir6 háza de magas!

!izenkettót levágatok belóle.

~ Három ablak rajta zsalugátáros.
~nekelte:

Negyediken náz ki maga a bir6;

Bolyszko Imréná Tamás Piros 31 é. r. Kontamináci6.

náz ki maga

4!b
Gyertek ide fiuk, itt a behiv6!
Énekelte:

~t

l (5)1>3

r

~, r- \r r J. f I Ji J. J ,< I

Nincs édesebb a fekete

szólőnél,

Bolyszko Imréná Tamás Piros 31 á. r. (l-2. vsz. T.:r'.,met&ince igazabb az
éaese"Qb

első szeretőnél.

127 •.
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I

Szabd Lajo8né rarkas 1... &81 40 á-el egyUtt a 2. TSZ.-Ot l-2.
Tar.-al.
Ker as al.6t felejteni addig nem lehet,

f~ b

,.

P P ri r

r

J

'o,.:

r l} ;. J / I

J-92 I.r., J : 86 (ö.P.

Kig a hideg .írDa el n.. t.aetnek.
~nekelte:

,. r

r

129/.A
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1
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/ir,

l. li6zsabokor piroslik a hegytet6n,

Szabó Lajosná 40 á. r.

l (5)~3

t ...

l (5) DS

.
~ b.
e
•.
<
"
~ L f ; t C r b r I ti' J. J

r r I r r ,. ~ IFJ· ; / I
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r /./1

Piros kend6s kisliD1 sétál a mez6n.

I

l. ittlÚl1áron három aba, d. piro.!
Szép a mez6n, megszápUl a Tirágtól,
A legánn.k(a) lánhoz járni n•• tilo8.

'p p r t rI

f

.z,

r rr, I' r' fl I

!ilos Tolna,mág akkor is eljárnék,

Ha egy igaz Bzeret6re találnék.
2.

Csillag,~c,illag, jpj~de

sokat utazol:
Nem láttad-e a rózsamát Talaboi?
I
J
./1 J.
•
•
J
I
J~
Láttam
blZ
énJáJfalusl
nagy réten:
J J
JI. J.
~
Sárga cSlk6t étetett köt6féken.

Ének~lte Hajd~ Jánosn~ Farkas Ilon 45 6. r. (l. vsz.), majd h~ftval,

Yeg attól a piros kend6. kisláQJtól.

2. Szép az élet az erd6be ideki.
Kis pajtásom, faluTégr61 gyere ki!
Itt virágzik a kakukf~ szarkaláb.
Nem porzlk itt, puha fiben jár a láb.
3.
Csíz, pinty6ke dalolja a zöld ágon:
A fekvés is jó alatta zöld ágyon.
4. Kék szivárván koszo~zza az eget. l. Tar.-ra
Jártam hozzád, kisangyalom, eleget. 2. var.-ra
Isten tudja, merre van az én hazám!
Sirat-~ég engem az édesanyám?

--?
:~
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5. Nem szeretek vastagnyakuI parasztot l
Mer azután sokat kell sze~~i markot.
lár ezután bótos legént szeretek,
drótos
Aki után asszonság · is lehetek.
l (5)'3
;-

,~'u LJ

1

LJ r: r r dh. J >,21

4a.·

r

,I

Af,..

r tr

129/B

UB

l. Kegl1zenem sej az áji birónak.

, / t'r r rt'tUI p rr ;,'\ ,. I gIV') dlL
Annak az akasztófára

val6nak~

A-t énekelte: Szab6 Erzsi 16 é. k. és huga, Teréz :2 é. (l, 5. VSZ"
főalak 2, 4. var.-al is, T.F.), Juhász Mária 15 é. k. és
bQga, !lárta II é. (1. vsz., SZÖVe var.), Ando Ilon 13 é.
k. (l. vsz., 4. var. eltérése), Ando Györgyné Bákai Zsuzsanna 58 é. k. (4. vsz., l-3. var.), Bolyszko Imréné Tamás Piros 31 é. r. (5. vsz.) J Nagy Fon6 és Középs6 Fon6,
(lásd a metronomot), Kis Fon6 és l~nyok együtt a bálon.
B-t énekelte: Kulcsár J6zsi 20 é. r. (l. vsz. főalak, 2. vsz. la-2a
var.-al, T.P.), Pál Istvánné Lac6 Juci 38 é. r.
barkai
sz. (la- 2. vsz., lb-2b. var.), lánya. 1100 12 é. is,Riz
Jolán II é. k. és Cservenyák Anna II é.k. (la vsz.+ 2-3.
n6táskönyvból la-2a, és 3b var.-al), Hajdú Jánosné Farkas Ilon 45 é. r. a 3. vsz.-ra: "Ezt még nem is hallottam igy kiforgatva!"

Ne keressen engemet, engemet az erd6be,
I.

130.

B:

Megtalál a Farkas vendágl6jábe.
la.

2.

3.

Megü~enem a sarkadi bir6nak:
Márvánk6ból rakassa ki az útat!
~rvánk6b61 rakassa, simára csináltassa!
,~kassa ki, rakassa, márványk5ból rakassa!
Jön a babám, csikorog a csizmája.

Párja oélkUl még a vizre sem szál.

Mikor keztem kuferomat pakolni,
Elkezdett az édesanyám ~okogni.
Édesanyám, ne sirass köszönöm a nevelést!
Lehajoltam, megcs6ko i tam a kezét.

FOlza.arja,
Fölhabozza

Dombon v~n a budapesti kaszárnya.
Odaleszek három évig bezárva.
A három év majd lejár! babám nem hiába vár:
Itt hagyom a budapestl kaszárnyát.

Sirhat sz babám, nem leszek a tied.
katonának visznek.

e

~gy

issza a vizet,

- 152-
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2. Kessze esik Áj falu Barkához.
Kessze úb. Járni ababúboz.
KeSBZe nékell inned. ~di'járni
t
J
J
Igy hát, babáll, el kell t6led válni.

3. I?,s kertemben van egr rozaarina&ál.
Kepontu már, hogy n~ járj éDhozsa.
Migmontam aá néked-száze.'rszer:
EdesaDJám nell néked nivelt f81. -

Énekelte: CserveDli Juli 16 é. k., Bábás Kargit 22 é. r., Gyarmati Juli 22 é. r., Kulcsár Ilon 22 é. r., Ando Juli 20 é. k., inda János 25 é. k., Pál Istvánné Lac6 Juci 38 é. r.barkai sz.
(szövegvar.), Hajd~ Bözsi 16 é. r., Bartók ErzBi 13 é. r.,~
do Józsefné Kester Kargit 20 é. körüli k., Kester Józ8i 16 é.
r. (ritmuseltérésekkel, 2. var.-al, néha l.-el iB, az utóbbit egyszer indo J. is), Az els6 aetronomot CserveDll J. szerint, a másik a Nagy Fonó egyUttes éneke szerint.

~.

IV

P~ja

l •I

ilj.

NéJ. köszönj
ott, J'hbt
sZlip lán nincsenI
l' i' J.
JI J.
Kár ezután
kerülö.
azN,árkot,
J< I·
~ J.

Ott köszönök, ahollegént látok.
J.

6. Ne menj férhez, csárdá. ki~aloll,
l·
" liónapoal
Várd JlÍg azt a haraindhat
lzerki1~ncvl~öt nap van benne.
Ha migvárnál, igaz SÚTid lenni!
.ro

JI

fölkavarja,

tgy

I

l /

41- t

Ht.

P

id~geDl~határ,
J> J.

~~~~ bl~e, ~itrt

,.

J.

J

J

3. var.-ra

:;,

q ir

Sírhatsz baháll,n•• lessek a tied.
2. Kinek" nékem az

1».

Kinek
még a 'Itszeret6
énnékem.
)o J.
J
Körülnézem eg~sz gyengeségem:
Igazat mond édesanyám n~kiiJl..

issza a vizet,

r ~ tlr r , J·I J J z~ II

J.

2. var.-ra

8. Éd:~ám llÍnd~~JlOndta nék..:

I

~--------,

Ji

J"

J J

r- t.

·r f ~rl r r

J"lJ.

5. Ne ugorj ott, ahol árok nincsen!

7. J!idesanvám, csak az a kérésea:
J.
}. }. " .
Báli rUhát csináltasson n&ke.!
JI J. varrattasson
Báli rUhat, kék~atlac köt6vel,
"J .
JI J,
Hagy békdljek ki a szeret6mmell

nél.k1ll még a TÍzre Bem száll.

~H r l(jr

var.-ra

Jékem any~ ojan tei"et adott,
Aait61 a szeret6m e hagyott.
Most is ojan szeret6~_~ott el:
II se hagyott, már elfeleJtett...

i>

l. Nincs szebb madár a gelleudárnál:

n

a szivem fáj!
Ájfalusi hitár.fele nézek,
t> J.
.' J.
ott van, akit igazán szeretek.

la var.-ra

Énekelte: ÖZT. Bábás Mihályné Kulcsár Bóza 47 é. r. (l. TSZ.) özv. Tamás Dánielné Kulcsár Póli 59 é. r.-al egyUtt, Hajdn Bözsi 16
é. r. (l-3. vsz., la Tar. T.F.), H. Jánosné Farkas Ilon ~ ,.
Szabó Erzsi 16 é. k. és huga, Teréz 12 é. (l-3. vsz., lb var.)
Rácz ferenc 27 é. r., Bolyszko Imréné Tamás Piros 31 é. r.(5.
7-8.vsz.,utolsó Illetronom), Hajdu Lajos 75 é . (6. vsz.},Bábás
Kargit 22 é. r. és öccse, István 20 é. (8. TSZ., lb. Tar.J.,
Kis és Középs6 'on6 (lásd a metronomokat).
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132.

r I v J. J zr

Kilenc hete

Nincsen nékem egyebem egy pohárnál,

má~mi6ta

halászom ö

Nagy az árviz,sehol se nem találom.
Abba sincsen

egy~b

egy szál virágnál.
2. Tizedikre kifogtam a kend6ját,
Hágy sarkára rávarattam a nevét,
Közepibe bubánatos virágot.
Jaj, Istene., jaj de árva is vagyok!

Virágomnak a neve kék .nefelejts,

~nekelte: Frics6vszki József 40 é. k.

'G ; no

l (5) 4

134.

A ~. J: J

I

IC

4.Jaj de szörnyt! messzi vagyok teMledl

~nekelte: Gyarmati Juli 22 á. r. (kárdásemre: "Nem oj száP"), Nagy Pon6.

Mégis sokat álmodazok

egy faluban állomásoz6, b6dvaszilasi katona (lásd a metronomot).
{ Quasi giusto

!" r l r tr I r

•

l (5) 4

r

133.

J. , i J J. J

l. Édesanyám is volt nákem, de

már

i

j

r

r

f

r

re

felőled.

FP-n

(JI E

Messze vagyok, de sohase feledlek,

P

nincs,
Vétek-e az, hogy igazán szeretlekt

Mer elvitte a szegedi nagy árvíz.

2. Szomszádunkba van egy (magas?) eperfa.
Barna kislány epret eszik alatta.
Barna kislány, eszem azt a szép szádat,
Adj egy cs6kot, maj meghalok utánad!

I

- 156 3. Házunk e16tt kelepelget a rója.
Ha kijönne a galambo. egy szora!
Ha kiiönne a galambom éfthQzzáa
l csi lagos egeket is lehuznáal

:J:.

~'

tnekelte: !odo Károly 27 é. k. (a banda primása), SzöTege:
(dallamát) "csinálta rá a hangot".

,P JI

l (5) l

~. ~

ti r

l (5) 4
b

r r e t \ ~ r'

r vI JI

J. J

lz a kislán tejjel mosdik nem TÍzzel,

köny~b61,

135.

Törülkö&ik rózsabimbó levéllel.

n riti ..J I (21

l. Kegizenem, Tegy magam is megmondolll,
Fehérebb is a

! jó Isten egy irTat sose adjon.

hósz~Dd

Tirágnál,

Pirosabb is a pünkösdi rózsánál.
~nekelte: CserTenyák ~láné 43 é. k.

Ker az irTat még a bokor is bantja,

f·

J J r r Ir

u r r I J J ~21

Nincs oj ember ki azt megTígasztalja.
2. ilegizene!ll ngy magam is me~ndom:
Soha senxl s.ip szeret6t ne tartson!
Kert a szépet más is fogja szeretni.
Az én sziTelll sose fog meg~godni.
tnekelte: Cservenyák Gyuláné 43 é. k.
más hangon ismeri).

fFF
l.

r r ti I ~

l (5) 4

F' r ~ I JI J. J i I

A harctéren a magyar honvéd az e1s6,

6t Tezeti Ferenc Jóska legel61.

(Hajdn Jánosné Farkas Ilon 45 é.
Kég messzir6l kiáltja a bandának:

Legszebb nótát a magyar honvéd bakácak!
huszonötös

137.

. - 159 -

-158 /

fo J,

Ism.: 6rmester ur fels6hajt az imához:
Isten v~t~k ti barkai kislányok.

fJ, r

fJ,

J J

r

;, /I

,. .

2. Ha el}n1ftltJ8zJa ~6z~s, ~~ menJen!
Én utánam senki ne keseregJen!

K:s~regje~ ~ind~n

fDli

jnekelte: Szabó Lajos 48 é. r. és felesége, Farkas Erzsi 40 é. r. (l.
vsz.), "Regula Ede históriája"; ön. Pozsga Józsefné BáMs
Julis 40 é. köl"i1li r. (2. vsz.), "A férfi oj vastagon, az
asszony meg vé knyan , oj szép volt, hogy sirni lehetett rajtal" (Yiskolci ist6riás házaspártól hallották.)

ffá~r,

'fl J.
J.
II b a~
'"ám"~r.
tn is kesergek
a kedves

139.

Énekelte: HajdJ Jánosné Farkas Ilon 45 é. r. (l. vs~.), Szab6 Lajos~
Farkas Erzsi 40 é. r. (l-2. vsz.), Pál Istvánné Lac6 JUCl
38 é. r. barkai sz. (l. vsz. SZÖVe var.+ ism.), Bart6k Erzsi 13 é. r."Szab6 Erzsi 16 é. k. és huga, Teréz II é.,
Bolyszko Imréné Tamás Piros 31 é. r., Kulcsár Józsi 2O.é.r.
(citerán, 2. vsz.) és a Kis lon6 együtt" (a fiatalok mlnd a
2. vsz .-ot).
Poco ruba to

'p ce il' e
ID

~'l,~

.(32

l (5) 4-

e' b

Magyar lányok öltözzetek fehérbe,

Menjetek a nagy kaszárnya elébe!

138.

Nyissátok fel a kaszárnya kapuját,

(

I Ji J, J zr I

1. Edelini kurta kocsma belseje,
Minden kislány ölelje a babáját!
Piros véreI, alutt véreI van tele.

inekelte: Szabó Lajos 48 é. r. és felesége, Farkas Erzsi 40 é. r.

1~ ~ r·
6

Meggyilkolták a kocsmárost és nejét,

t

l (5) 4
b

~

\-

S~

l'!
•. ~

r

Er
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140.

J. J

1\

Látod babám, látod azt a'nagy hegyet,

Kgy szép lánynak kioltották életét.

~p r t ! rI r

r t F' 11::/ FS

Ha az elfogy, akkor leszek a tied.
2. Jaj Ist6nem, jaj de nagyot vétkeztem,
Mikor ij szomorú tettre elvetemedtem!
Szigyent hoztam én aZ,egé~z c~aládra.
Ifjd éltem a kötél maJd kloltJs.

nem jön ki a sz6tagszám)

(?

e i
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142.

r..: ER il

t,fl!I

A.

z('

l'~ I
.

I

t

t

l. Kék sziTárTány koszoruzza az eget;

ist a hegyet zsebkend6vel is elhordom,

Pb

r tF

j

t

r\p r-r

,J •

I

Jártam hozzád kiaangyalom eleget.

Mágis csak tied leszek galambom.
jnekelte: ~rtók B41áD' Józsa Gizella 52 é. r.
Isten tudja, aerre Tan az én hazám,

'ib r r

l (5) (.

141.

p J·lr frJ. I~ J J lel

f

Pb

~

r

r

r

r t

I'"

cr I,, J.

J 1"<' I

Zsindelezik a kassai kaszárDJát.

Besorozták a legénség legjaTát.

2. Uea&D1ám, .ost vagyok sdf id6be:
lost Tagyok a tizeBnyolcad~k TDe •
lár TOlna .ég ijen korán a~hal&i,
Bózsa hejjett bIabót leszakijtani.

Maradt itthon kett6-három nyomorult,

3. Alig hiszea, hogy a nap lenyugodjék (-jon),
gY az égen páros csill~ ragyogjon.
. og, ragyog páros csilfag sotAlg,
IlS rJ el a szeret6m kapUJálg.

1

i:

,,~

b

~

r r ri r I r

~

rr

J i~ J J

ze il

Rátok lányok még az ég is beborult.
2. Hadd sírjon az árva madár az ágon
Csak te ne sírj, árTán hagyott~aiamboml
Inkább addig mondj el egy-két
imát'
Hogy az Isten segljjen, mint ka onát!'
Énekelte: Hajdi Jánosné larkas Ilon 45 é. r. és Pál I stvánné Lac6 Juci
38 é. r. barkai sz. együtt.

IiU

4.

~~ szeretnák a templomba ott lenni,
auol az a hatlen pár fog esködni.
Me~1gatnáml hogy tagaa ki szivéb6l,
Nem fél-e a Jóságos jő Istent61.

Énekelte: indo Györgyné Bákai Zsuzsanna 58 é. k. (l. TSZ.), ADdo J6zsef 25 é. kőrüli k. (2-4. vsz., l. var.).

-
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143.

p I J _. ~ t~-JI

~jfáltájban

körüljárnáa az eget;

Diófából van a házunk fedele,

-I.

r j r r I p r' r t~ I
<

I

Utudnám meg, hogy a babám kit szeret.

l topoja mind kilátszik be16le •

.4~'

r r r r r r r ! I LJ

la. De szeretnék fényes csillagnak lenni,
Barka falun kemé~en végigsütnil
Uegnézném, ho~
kl J.sétál
a faluba,
J("J.
1<
A szeret6m kivel beszél titokba. l. var.-al

E' I

Lám megmontam,barna legény,ne szeress;

\

r

r rrI

D:

B l. Fényes csillag, jaj de messze utazol!

C' ~ I J J. J ,ot"' ~

Nem látod-e a r6zsamat valahol?
2. nr.-al
Láttam biz én kinn az áji n~ réten,
Sárga csik6t étetett köt6féken.

Nincs egyebem, csak mit két karom keres.
2.

2. Nincs. egyeb~m ~gy aranyos pohárnál,
Ablaklmba kinyllott egy vir~szál
Arról iszom én a vizet" szüntelen.'
Kost tudom már, hogy a rózsám bdtelen.
~nekelte:

~nekelte:

Cservenyák Gyuláné 43 é. k.

l (5) 4-

-+rt j" p V r\r r r pI j J J (~/ I

De szeretnék csillag lenni az égen,
A falunkon végig sütni er6senl
Keglitnám, hogy ki sétál a faluba,
Ki beszél a babájával titokba.

Hajdú Jánosné Farkas Ilon 45 é. r. (l. vsz.), Bolyszko Imréné Tamás Piros 31 é. r., Szabó Lajos 48 é. r. száde16i sz.,
özv. Pozsga J6zsefné Bábás Julia 40 é. körüli r. (mind B 12.-t 2•• Tar.-al), Pál Istvánné Lac6 Juci 38 é. r. barkai
sz. (la. vsz. l. var.-al).

144.

t.

}= 172 N.F.
1

iJJ j U L

l. De szeretnék_csillag lenni az égen!
l .

r

l (5) 4

J = 78

r \ r r r=j21t"""i·. ~

145.

=

!

l. Ezt a kislányt még akkor meg-szerettem,

Isten tudja, hol járnék még az éjjel;
Mikor véle

legelőször

beszéltem.

wc: Ifol!

rr±tf ff J'! ti
J

- lM-

'F r r r

!

,~

J IY

Megtetszett a
"1

7

r r r I i r· fJ I

g!Ö~örtt

2 . ~'

r ~

.Ltib -

J.~
l

szép sZ&Yáé,

l

f~ trUlr r r FI}J·J ,? lu.
Homlokára

göndörödő

hajáé.

2. Kis kertemet Maros vize borijja.
A szivemet nehéz bánat szoríJ~a.
A szivemről le nea megy en ahanat,
sem szálott
Mig csak párja ne~ leszek a babámnak.
3. Kinek varod babám azt a

metronoa, T.F.), Bolyszko Imréné Tamás Piros 31 é. r.(2.vsz.
eltéréssel), négy kislán1 egyUtt: Bart6k Erzsi, Szab6 ~eréz,
Juhász Kárta II é. k. és Szab6 Kargit 8 é. r.; Hajd. Jánosné
Parkas Ilon 45 é. r. (2. TSZ.), lánya, Bozsi 16 é. (u.a.),
~ZT. Pozsga Józsefné ~bás Julis 40 é. k~rUli r. (2.vsz.)Bábás Kargit 22 é. r., Barnák János 28 é. k. és buga, Anna 18
é., Fedele. Józsefné Karaffa Irzsébet 26 é. g.k. horTáti sz.
(l. vsz., lb és 4. var.-al), Jegy lon6(lásd metronomot),1,2,
5. vsz.), Kis Pon6.
[özölve: Áj falu zenei élete 79b

zsebkendőt?

Néked varom, hogy legyek a szeretőd.
Négy sarkára varok négy rozmaringot,
Közepébe egy nefelejts virágot.
)l

J.

J.

J>

•

4. Dombon van a kisangyalom lakása. la. var.-ra
Földre hajlik ~k a rózsafája. 3. var.-al
Pülemüle szoko,tt r~'jt~ tanyázni.
o'
Ji
" J.
Jaj de nehéz tőled, babám, elválni!
JI

J,

5. Bíró ~am, tegyen törvént, ha lehet!
Kit szerettem, az
az;enyim
nem lehet.
j
J. i'
Hallod, babám, azt fütyUli a rigó:
sZ~;elJmb~ nem parancsol a bíró.
6.

BeszeDBfeztea a kassai börtönBe.

~llnesen nékem egyebem egy poh<irnál.
Abba sincsen egyeb egy szál virárnál.
Virágomnak az a neve: nefelejts.
Rég megmo nt am , kisangyalom, ne szeress!

tnekelte: Szabó Erzsi 16 é. k., huga, Teréz 12 é. (3. var.-al a 3. sor
végén "szaváról" szöveggel, apja rászólt: "nem vagy tót!~
va~!"), Eart6k Erzsi 13 é. r. (l. 3. vsz.), Pál Istvánné Laco Jud 38 é. r; barkai st:. (1.,4-6. \'sz., ia v:.r., második

t

C

Dtter!

it...

ifJ-

r'tIU"v/!z

Gyere babta mosd ki aztat fehérre,

Holnap megyek a

f~bir6

elébe.

Ism. F6~ész fiT, ojan ~ az én bajom'
A legjobb clmooráaat s zur t am agyon.
la.

Be van az én ingem-gatyá.m sze!UlYezve.
. Beszennyeztem a kassai börtönbe.
Gvere, babám, mos ki aztat fehérre!
Honap megy ek a f6biró elébe.

la. var.
2. var.
4b var.

- 166 -
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F6~iró úr, igen nagy az én bajom:
LegkedTesebb cimbora. sztrtam ~on.
J6l Tan fiam, Ulla hát a 16cára.
Bllátom'a bajodat nem sokára.

2. BaráZ*ida kikeltek a pacsirá~k.
Szomo
sírnak az édesanyát.
Szomo 4desan1ák, ne sírjatok,
Megvigasztal (a) szabadságoB flatok.

u. ugy

2a. F6bir6 ÜT, adjon Iste~ j6napo t!. d?lb Tar'3 Tar
Adjon IIJten. kedTes flam, ml b,aJo
4"
F6bír6 úr 1gen pagy az en baJom:
a Tar.
LegkedTes~bb cimboram szúrtam agyon.

3. Mikor mente. Mecenzáfen keresztUl,

.

3. Jobb lábamon, bal kezemen Tan a vas.
~enge a

szeret6m s~ive, megha8~d. I
Te meg, babám, ~r~dJ h~za, ne Slrass.
ügy is érted csörög rajtam ez a vas.

u· ugy

hekelte: Danosó J~n6né, a cigánybir6 középkoru felesége (l. TSZ.+
. ) Frl' osóTSzki József 40 é.k~la-2-3.Tsz.Tar.-okkalhBolylS.U l.,
kkal) D
szko Imréné Tamás Piros 31 é. r. (2& TSZ. Tar.-O
, an-.
csonénál a 4. sor formája vált véglegessé.

:bekelte: .indo Julis 20 é. k., bátyja, János 25 á., Pál Istvánné Lacó
Juci 38 é. r. barkai ss., Ssabó Jánosné Kajancsik Anna 35 é.
k., (lánya, Erzsi 16 é. egy kicsit tudja), Bolyszko Imréné
f&más Piros 31 é. r. és a Xözéps6 lonó ·(lásd a metronomot),
mind az l. TSZ.-tJ Iomár Pista 40 é • . k. (2. vsz.), Hoderma~
szki Karis 17 é. g.k. falucskai szlovák szárm. (3. vsz. Szepsiben szolgáló falucskai szloTák lányt6l tanulta, lásd a második metronomot).
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~

kb. 96 Kö.F.

~'. EEr:r If

:fLt r !
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= kb. 108

147.

l (5) 4

r· VC'lp J. J iS- I

u \r r yfl t r

r 6/ I
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r t ri F r' r ti r r
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r' ~r rlr r

J

J.

80

148.

riv J. J?~/I

r

Sárgarépát nea j6 dombra 11ltetni,

-f.. .

pérhez mentek az áj falusi kislányok.
a barkai
-'It

'Vb
L

'1..~

i legénrek sirva jöttek utánUDk.
Mindegy kkel ke~et fogt .. sorjáTal,
j bab18t61 bucsústam utoljára.

r? I

Nem is maradt a számomra még egy se,

r"Jfi
-1 f.

,
I

Il i,t

Ön.gY&S8zohy lányát nem j6 szeretni .•

r ti

lr

t

r

r

igya t az6ltam (az) özvegyasSZOIl1 láll1ának:
~--I

fp E r' r rI p r· J
b

"3 --;:::;--,

tPl, J.

J

Hazament és megmonta az an,rjának.

(12

I

'

1..

J.

r'bil ;·lhJ

Fe:
~
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l' J.

2. Ájfaluba tát ~ton kell bemenni.
De 8zeretn4k a babámaal beszélni!
J, t ~j\
--<
•
f
' szere
I J't nl,
.
Ker..
szJ..... p lJesz,.-8
18
ogJa
J·.·
J.
J
J
Árva sz!v.. szaz fel' fog repedni.
J

J

J.

J> J.

értéke az l. vsz.-ra TOnatkozik~ a második a 2. TSZ. l-2.
sorára, a harmadik a 2. TSZ. utolsó sorára. "Bzt nem lehet
oj bátran, mert ez oj csendes, hallgat6."

h

*

3. Kég a kalász ki S8 hánta a fejit, l. var.-al
J>.;~
1> J.
J'
fl
Jlár a maa.a.r ki is Tágta a szemit.;
=j~
J> ~
h
.
• egá~, ma"df:r, l~sz ~ádJ.gondom a nyáron (a nyáron)!
Leszek vadasz az ájl nagy határonI
2-3. var.-al

~

l (5)

r r

~

r r I ~ r r', IJ. J. J

150.
l ....

1. I'k szivárTáDf koszoruzza az eget,

~nekelte!.Bolyszko

Imréné !&más Piro831 é. r. (l. TSZ., T.l.),Jndo J6zsi 25 é. körüli k. és felesége, Mester Margit 20 é. körül k.
(l. TSZ.), Középs6 Fonó (l. TSZ.), Pál Istvánné Lacd Juci 38
é. r. barkai sz. (2. VBZ., . . tronom), Fedelem Józsefné Karatfa Brzsébet 26 é. g.k. horváti sz. (3. VBZ., 1-3. Tar.).

~ =

4-

136, laD, 138

l (5)

~

KItiltották t61ea a 8zeret6..t.

U9.

r· p t r I ez : r ::1) J J ,R I

Iltiltották, hogy én hozzám nem adják,

l. Párja nélkll 8zál a madár a réten,

'b

~

)

It}

tou r-"

~ ti

rtt I

Verje meg az Isten az édesanyját!

Párját keres az idegen vidéken.

t>

L·

bt
c

~nekelte:

Ijnye,babáa,de idegen Tagy hozzám!
2. Bsik ess6 karikába, csöpörög.
Barna kislán szobáJába teser~g. l. var.-ra
Ki-kinyitja szobája két ablakit, l. Tar.-al is, anélkül is
Ugy hallgatja az ess6 suhogását.
~nekelte:

Pál IstTánné L&c6 Juci 38 é. r. barkai sz. A metronom els6

J.

2. Három le~ele van az eperfának.
Három szer~t6je van a betyárnak.
J.
"
Leszfkajtoa az eperfa
levelét,
Ilszeretem a betyár szeret6jét.
Szabó Lajos 48 é. r. száde16i sz.
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P J
f
l. Sírhat vagy ríhat az az tSdesall1a ,

151.

IS II

~.

r fr

Kinek háboruba ktSszU16dik a fiai .
elmegyen .
i

b

r

rI t

I-

"

1
b

J

ri r r

~,~

r gr r !

I P r-

j

r Ktr ~r r ,< I

Abba viszi az én gyászos levelea.

r I~s
d r I rl r I

Kezét vagy lábát goj6val ellöYit.

I:.

152.
l. Házunk e16tt megy a kocsi sebesen,

J.•

f

..

r

.t,
I J g r In J

Ileg se hal szegény, élTe elteaetik.
2. Pajtási hogyha látsz elesni enge.et l
&Uj e lOTadr6l, l6j ~on e~eme'tt
Vagy sz~onyo~t szegezd.a mejjemnek,
Ie-hagyJ SOkálg szenvednl engemett

B. l. Megjött a levél fekete pecséttel. B-t 1-4. var.-ra
MegJött az orosz százezer emberrel.
a IlUszlta
Százezer emb~r van a harc mezején,
ágyu
Kétszáz ágJUval ál a harc mezején,
Stenuss, -J6 anyám, elmasírozok én.
Igy hát
[ Igy hát, aagyalom, nem leszel az enyém!

b

2.[Pajtás, ha látod testemen sebemet,
lKedves pajtásom, ha lhtod vesztemet,
!6lts .eg a fegyvered, l6j agyon engemett
iles bajnétot s~egezd a szivemnek!
Ne hagyl szenvedni sokáig engemet!
tnekelte: Pál Istvánné Lac6 Juci 38 é. r. barkai sz. (f6forma l-2. vsz
át), a Nagy Fon6 (B-t), Sz~b6 Irzsi 16 é. k. és Szab6 Jol á
16 é. r. (B-t a közismert szövegeltérésekkel).

lz van irva gyász levelem lapjára:

Sárga homokos föld a testemet takarja.
testem
J

J"

J.

J

J

2. Jaj Istenem, hol fogok én meghalni,
Hol fog azJ énJ piros
vérem.kif~jni?
J
r-:-J ,. J.
A kassai közkórhazba ja vasáRYon.
~
J
J
)"~
{A tiroli hegyek közt
a sziklákon.
JI ;.
()
•
Uegüzenem a babámnak, hogy ne várJon.

"J.

tnekelte: Kulcsár Ilon 22 á.r. (l-2. vsz. 1.F.), Pál Istvánné 1ac6 Juci 38 é. r. 'barkai sz. (l-2. vsz. SZÖVe var.-al,hajlitással),
Hajdú Jánosné Farkas Ilon 45 é. r. (l-2. vsz.), Bo1ysako Imréná Tamás Eiros 31 é. r. (2. vsz.), Szab6 Erzsi 16 é. k.(l2. vsz., 2-ban hajlitással), Szab6 Lajos 48 é. r. száde16i
sz. (2. vsz. tiroli szöveggel), ás a Nagy Fon6 ~etronom szerint). A 2. sor végén látható m6dositásokat Kulcsár I. csak
az l. vsz.-ban énekelte, késdbb sohasem.
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153.

,
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C r CI Ip J.

J

,dt

21

1JJ.

cr El rFr rll ff cr Ef Ü~

l. SzcSnát - zabot ne. adok a lov8llD&k,
ZaboB 8zalllát
,

~bI r

Hová

r r t r r 'I p r r r I
f

Tegnap temet tem el cSdesanyáaat.
~
ék az

tr Lr
~nyáa

teszed le a leányságodat.

k J

fr E1::t Ir r r ?

P.j falusi gyöngyvirágoB oltár elé HIteszed,

21

t"=Ef.)f[J f1 Q I' Jí ~ .•t , ( / II

sincsen, szeret6m is elhagyott,

Onnan többé soha fel nem veheted.
:

f= 150

2. ÁrTa csaná l csípta meg a kezeaet.

Barna legény csalta meg a szivemet.
Barna legény, ne csald .eg az árva szivemet!
Ugyis tudo., hogy n•• leszek a tied.

tnekelte: Cservenyák Gyuláné 43 é. k.

2. var.-ra

\

l (5) 5

155.

~f1JJ ~ r' r tt Jt~J.:·i~
(J:F~
- ~~~l. Háromszor is elindultam elmegyek,

3. Nincs édesebb sz616 afeketénél.
Nincs igazabb az els6 szeret6nél.
Kert az els6t felejteni nem lehet,
Vig a hideg sirba el nea temetnek.

tt~~Jt:t4;:::r t.U,~·:tcrI~~·~~.:·~~~-: .:-=-~~~~. _:.u ~=~~~
De nálatok soha be nem

tnekelte: Hodermarszki Maris 17 é. falucskai szárm. szlovák k. (Kecen
zéfen tanulta). Középs6 lon6 (t61e tanulta, lásd a metron~
mot), n.b. a Kis Fon6 nem i8lD.erte.

~ehetek.

~ Él- '~Jf~'"
'. -", ~
.~
--===---==::.-:::.
. of'. ~~-~
.- -:=-~-:_ _ .- .... - .. u. _....
:- .... : - :. ..:-.......
1!::.f'
._..__ .-:-:.:
~~
:.:~~:::.:::...

Kapud

előtt

:~~.

.1 3 .C:

ugy elfogott valami,

Hogy r.n ;":~ ti-;t

kise tl1dolli monuani.

--'.=~=--=-
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157.
2. lát száp 1eye1et irtam a babáanak~
lddié1 párnát gyepge fejem aljánaK!
De ~ nekem azt Yá1aszo1ta Tissza:
Göndör hajam legyen a fejem alja.

~,

I.

I' [[!Imr lutJ1cr
1. Ha még egyszer husz esztendds lehetnék,

tnekelte: ljl IstTánné Lac6 Juci 3& á. r. barkai ss.
3

' ,ph r· pu

l (5) 5

tUi 1 J' il·

156.

e7

J ( 1

1. Esik esd karikába csepereg,

~

4

•

~

3.

If

~II .~ : _EJ _f _r_!!J_ÜJ,! ti! I
I

t ifr
I

Barna kisláDJ szeretdje 1eh.tnák

,

,-Barna
- -- -kislány szivének a csábító

.

szerelme,

-1--------'-----1

r r U It r

Barna kislány(a) fegyház eldtt kesereg.

r rI ) J. J 7(/",,,,:

G

Az tesz engem a hideg sir fenékére.
Sirva kéri a börtönyi urakat,

Wgy pár szóra eresszék ki babáját.

Z. liengedni, barna kislány, nem lehet,
nJ.

~ert

f.

I'J./

.SZlgOru a törvénvszék,s nem enged.
J. J'.
1- J.
Jf J , J
J J
Most lS sétál a vármegye udvarán,
Bajta a vas mind a két'kezén-1ábán.

la Ha még egyszer husz esztendős lehetnék,
A lányok'közt jobban széjjel nézhetnék.
Választanék ojan igaz szeretdt~ kettőt,
Ki bevárja ezt a barom esztendot.

5. var.-ra

2. A tornai megyeházra süt a nap.
Abba ülnek a vizitáló urak.
Egyik írja gyenge te~te~ állását,
Masik irJa oabám elbúcsuzását.

5'. var.-ra

3. lis kertemben •••••••• ültettem,
Reggel-este trágy.alével Ontöztem.
forro vízzel
Mégis kindtt keze-lába, szakálla.,
Verd meg, Isten, a sok •••••• rakasra!

tnekelte: HajdJ Jánosné Farkas Ilon ' 45 é. r.

•

4. Ha még egyszer tüzes menykd lehetnék,
l tornai megyeházba beUtnék.
~yonUtném a vizitáló orvost,
A~l engem katonának besoroz •

5. var.-ra

5. var.-ra
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5. [is kalap<?a, ha föltesse. a I~gre,
Másfél évig nea tesze. a fejeare.
Másfél évig rezes csák6t vieelik.
A babáamal levél által beszélek.
I:Majd beszélek vasárnapon dél_tin'l
Mikor sétál sej az áJI f6uccáA. :

4. var. fele6vel
Nem ke~)neki édesaDfja dunnája,

6. Jem ide va16 szUletésa vagyok én.
2. var.-ra
Messze földrül vándorolta. ide én.
i. var. alsóra
Igy jár, aki messze földr6~ vindorol: 5. var. fellM'lre
IIncs babája, ki válúa borYjon.
~ Tar.-ra
7.

Betakarja 6t a kedves babája.

Miko~

kezdtem kuferomat pakolni,
Akkor kezdett édesaDftm siratni.
tdesanyáa, köszönö. a nevelést!
Hat holnapig nem eszea a kenJerét.

5. vltr.-ra

~nekelte: Szabó Brzsi 16 é. k. (f6foraát, kés6bb apja szerint l-es var. -

al, la vsz.-t 3-4-5 fels6vel, 2-t 5 als6 var~al - "apától hal
lottaa" - 3-at ugyanugy - "B.I. hozta Csécer6l",apja: "nea erre a hangra" - !.1.), Bács Béla 21 é. r. (i. vsz.), Iulcsár
Ilon 22 é. r. (5. vsz. 3. var. fels6vel, 4, 5. var. fels6vel,
tudja la-t és 4. végét), Bábál l'nolné (6~si Borbála 22 é.r.
Borsod m. meszeli IZ. (6. vsz. 2. var., 3. fels6, 4, 5. fels6
és 7b var.), Bart6k Irzsi 13 é. r. (la vsz. 6. fels6 var.-al,
7. vsz.), Gyaraati lali 22 é. r. (l-6. vsz.) Pál Istvánné Lacó Juoi 38 é. r. barkai sz. és Hajdi Jánoená farkas Ilon 45 é.
r. (2. vsz.), BollSzko I.réná Tamás Piroe 31 é. r. (1a-2.vszJ
Nagy Pbnó (lásd a metronoaot) és a lis Fonó (l., 7. vsz.).I.A
Szabó Jánosné Kajancsik Anna 35 é. k. és Szabó Jolán 16 é.r.)
"iz ne. is szépl.

~P (8-t
,

l (5) 5

ti L
h

_ _ .')

tr r rI ;
-

-

158.

J.

íj ,("

.1. ~zt a kislánt nem az anyja szUlette,

I ::

2. lis kertembe (van) egy r6zsa t de pirosl
A legénnek jánhoz j~ni de tIlos!
Tilos volna, -'g akkor is eljárnék,
Ha egr igaz szeret6re találnék.
3. Ih kertembe van egy bokor muskátli.
Bús gellice azon szokott meghálni.
Bús gelice búsan ul a fatet~n.
Párja nincsen, neke. sincsen szeret6a.
1:lek1 párja, nekem ninc len szeret6a, I
Mégis gondot visel ránk a teremt6m.:
4. !sztalo.on ég a gye~tIa, hamvadozi~k'
Barna kislán .ellette sZunDya Zl.
Ne sZunDIadoBz, barna kislány, gyere ki!
Gabás legénJ •••••••••••••••••••••••••• /nem tudtal.
tnekelte: Havranko Andrásné indo lata 72 é. k.

,P t r L! r
b

l (5) 5

ro I

t: u

..'

J

(r

I

l. ljfalusi bir6 háza de magos,

'pbrr rt tr,!rrrrte"
Három ablak rajta

Barázdába a pacsirta költötte.

159.
z

~alugátéros.
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Negyediken náz ki maga abird;

,@ P tI U r r,1fiu J (21 ct

Piros r6zsa nyiidogál a hedtet6n.

l

Igyunk fiatalok, itt abebiTó!

'i

Ism. Megállj, bir6, kerül j csak a keze.be,
Megforgatom k~semet a szíTedbe!
2. lifalusi bir6 l eTelet kapott;
SZedje össze a sok fiatals~ot.
De sok fiatalnak a szeme könnyezi k,
Mikor a babáját 16ra ültetik.

1- - - - - - - - - - __ I

Piros kend6s kislán sétál a .mez6n.

r

f- -r- I-T- r- -r-;- I P r r l
,-TSzép- -a- mez6,
megszépul a Tirágt61,

,~bU::::rJ
I ___

tnekelte: ÖZT. Bolyszko Jánosné T6t Maris 60 é. körUli k.

~_..J

-l.
•
,~ b

l (5) 5

I

rr

rr

I J7;. J ,FH

Meg att61 a piros kend6s kislánt61.

160.

r r rI L r r r I;' J. J 1"- I
~nekelte:

J6zanságban nagy bennem az akarat,

Havranko Andrásné Ando Kata 70 á. k.

162.

l (5) 5

Néha, néha teleiszom magamat.

f----.

l,

of'.L.

r r +4~F -uHtl
;1

Nézd el babám ezt a csekély hibámat,

::

Barázdába fészket rak a pacsirta,

Ez a barna kislán levelét írja.

-

Néha, néha a patak is megárad.
B6dTa
h.ekUte: 'fuás Gba 33 é. r., bIlo c,~rgy 35 é. k ...
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,. t f ft I r t jU T r r
Irjad,barna kislány,azt a
,

ií

~'~ F

t

2. Iék iboja, ha lehajtja a fejét,
bura haJtJa
tgi harmat nem öntözl a tÖTét.
Száj le harmat kék iboja száraz tövébe,
Hagr találjak egy igaz szeret6re!

I

levelet~

r r r r r I Dr« r' b J;YJ~
1-,

j

Á

q

Énekelte: Szabó Lajosné Farkas Irzsi 40 é. r. (nénje, Hajdu Jánosné F.
Ilon Mil tudta), (l. vsz.}, Bolyszko Imréné Tamás Piros 3lé.
r. (2. TSZ., bizonytalanul).

Mig megirod,talán el is felejted a nevemet.
Énekelte: Hajdft Jánosné Farkas Ilon 45 é. r. és ÖZT. Pozsga Józsefné
Bábás Julis 40 é. körüli r.

1 (5) 5

164-.

Alig Tarom, hogy a nap lenyugodjon,
163.

l (5) 5

,.~

r r'r ri DE r', l? J.

{z(21

l. Kék ibolya,ha lehajtja a fejét;

Mit mondanállbabám,hajelhagynálak~

te t r ~ fi r t
L"

Ragyogj, ragyogj

p~ros

csillag sokáig,

t41J/r"f~_==

Azt mondanám:Terjen meg a teremt6!

tr

Hogy az égen paros csillag ragyogjon.

U 1ffi-~~:J:..z~II~~

Sose voltál igaz sziTd szeret6.

Kisérj el a szeret6m kapujáigJ
Énekelte: a Nagy Fonó.
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it= 164 N.F.

~P V
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U IV:J;::J

j

(T

l. Csak ti tokba akartalak sseretni,

l. Ha fölmegyek sej az áji hegyekre,

-+

b

r r r rI t t

t

'I P r' r

166.

165.

"

!

r

I:.

I

.,F

~
b

L

1~

,

r r r I T r ~ np r· r I

-f.

J

,C"'

J.,."

De ki kellett annak világosodai.

Föl tekintek a csillagos egekre.

~.
,

I

Csillagos ég, merre van a magyar hazám,

Kerre sirat engem az édesanyámJ

Kit is ér a

t

~

~ ssere~,

r· , J rI r'

p Jí J·I Js J. ; cr II
2

Ha egymáaé nea lehet11nk sohasem.
l' J.

2. HaJ.

sej az á"Jl k ocsmáb a,
Rágyujtok ~gy honvéd cigaritára.
J J J zora
n J J;r
Cigareta füstje mind felszál a leveg6be. l.var.-ra
J' J.
J } "
Babám
könnye
mind lehullott a földre.
J.

beme~ek

Énekelte: Kulcsár Ilon 22 é. r. (anyja nem hallotta, csak t511k),Nagy
Fon6 (lásd a metronomot), Pál Istvánné Lae6 iuci 38 é.r.bar
kai sz. (2. var.), Hajdu Jánosné Farkas Ilon 45 é. r.nem na
gyon tudta).

rr

J)

I

J J

2. Il van az én boldogságom temetve,
J.i6ta n~ ~zek a sse.idbe.
I.t
..~
rlUITogása,
•
I
7'-"i J~_ J J J
lá~ leti4,l a boldogsága örökre.
",

J.

J

J

..

3. Ha .. as latan nea egymásnak teremtett,
•• ' J. 1> J.
/I J.
J
J
Ilnek adott a sz1vUDkbe szerelmet?
'b
J
J
Job lett v9~a .essze tájr61
Hírt se. h~ll~l' 'gJlIlá~r~l sohase.
tnekelte: Iulcsár Il•• 22 é. r., &a'b6 Insi 16 é. k., Ando Jóuefn4
.
Kester Jlarg~t 3) é. tör1lli k., (Bolysw Imréné
Piros 31 é. r. ne. ismerte), és a Nagy JODÓ, (lásd a .etro-

'_8

noaot).
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Bubato

,

r

1 (5) 6

r ~r:::

167.

I tJ r , I F J. J ,F?I

Minden bÚmat bánatomat kisirnám,

Bár minden fa piros almát teremne,
r

LL

,

"

De nincs kinek, mer elhagyott a

í

ti

í

ff'

bab~.

Minden anya barna kisjánt nevelne l
('

2. Ugy elmegyek birt sem haltok felÓlem.
Parja-veszte{t kis madár lesz belólem.
Leszálok egy zöld erdőbe zokogva
Sirt keresek egy nefelejts boKor~a.

Nevelt nekem egy jó anya egy bunát,

J J VI J

,

r r' ~ II

Jaj Istenem, hogy felejtsük el

J, J

(ez

II

Énekelte: Cservenyák Gyuláná 43 é. k. (1-2. vsz.), özv. Pozsga Józsefné
Rábás Julis 40 é. körüli r. (1. vsz. szöveg és dallamváltozatokkal).

egymást~

Nem jól van a fejem alatt a kis párna,
A kassai kaszárnyába de csuhaj ja,

'F' liF'jtrrrlvC-rr<1
Gyere,bab~)igazidd meg alattat
Nem jól van a fejem ajja, csuhaj jal

, r' tp r'l' ,. ' r r I

• Ha ki
De
~

tudn~

~~. r' U

panaszolni magamat,

'!

fl r-

l

&

FJ I ~ r r ;; I

Ha valaki meghalgatná szavamat.

Gyere
t.,

fl

!'

ctU E I rtTJ ; tS

bab~

igazidd meg,

r r ~ rIr r

r r ~ IJ

J, J

fl

Fáj a szivem/vigasztald megJ hogy ne fájjonl
la. 2. sor: Nem j6l van a fejem alatt a kispárna.

2

I
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!nekeIta: Bo1lszko Imr4n4 !amáa Piros 31 é. r., Hajdú Jánosné farkas 1lOD 45 á. r., Pál Istvánné La06 Juci 38 é. r. barkai sz. 48
Szabó Jánosné )(ajancaik Anna 35 é. k. mindhárman szöTegTar._
al (a helyesebb szöveggel), Szabó Lajosné Farkas Brzsi 40 é.
r. s-öv. var.-al és la.-val. (N.B.lánya, Jolán 16 é. még csak
nem is hallotta.)

1 (5) 7
"

li

r 1 tr r! r r I J.

171.

J. J

iS?'

Jlez6cári sugár toro~ de magas!

Két betdvel rá van vágTa Kez6cár.

-fE r fl r FJ aD I; J.

l (5) 7

,. r J p [I r§~ fJ I,

170.

J. - J

i

2

tnekelte: Tamás Géza 33 é. r. Körtvélyesi bálban tanulta. Semmiképp sem
- nyugodott bele, hogy valami hiányzik a dallamb6l (t.i. a 2.sora valószinüleg 5. foku zárlattal).

tdesaDJám ké~en nevelt fel engem,

=

l (5) 7

(Non-Giusto)

~ t ,

F

b

ti r r r r I~

172.

J J

Fényes csillag, jaj de 80kat utazoli
Illek iB én a

legé~ek ölébe~,

Nem látad-e a babámat valahol:

~nekelte: Pedele. J6zsefn' Karaffa Erzsébet 26 é. g.k. horváti sz.

II

Besorozott katonának a császár.

??

IareBU derékra szoktatott engemet.

j

Láttam biz én Lip6tvári fegyházba,

Csik6t lopott,azér van odazárva.
Énekelte: Bartók

~la

60 é. r .

?

fE

<

I
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Poco rubato

~~ b

r~

l (5) 7

r t I r ~ nl p J,

173.

J

?

i/I

!jkaimra száz pár cs6k Tan felírTa,

l. Kisangyalom ha meguntál szeretni,

4'~

ru

~

r I t r r eI J J, J

I

?

'II

Sej kisangraloa csak te t ••sel a _irha.

Szabad néked más szeret6t keresni.

Keress szebbet, keress jobbat, nem bánom,

..
175.

Ne bánd, az én gyenge sz:íTem, hagy fájjon!
2. Ugy elmegyek, híremet sem halljátok.
Parom Teszem (párja vesztett helyett) kis madár lesz be16lem.
Klmegyek a zöld erdőbe zokogva
Sírt asok egy kék nefelejts bo~orba.
~nekelte:

l. !l'l1zr61 pattant barna kislány 'fagyok én.

Sztupák Imréné Mester Borbála 60 é. körüli k.
Iinek csók kell, hozzám jöjjön, adok én.

'tib r

l (5) 8

tr , r Itu r@ 'J"

174.

íLi "

Sej kisangyalom a te hatlen ,szerelmed,

f~ h t

'f

P

A~.
ti t r ,~! '1 ~ c' ri I 3J ' "--00 r :t/15tU'"

ldtam is én százat is egy

'pl r f,

)I

1

legé~nek,

Cl)

V r'lr r

! legszebbet Tálasztom szeret6mnek.

Az csalta meg az §n árva szívemet.

""ll'I
I

a;
[FÁ
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J Jd

j,

J

J

2. Ha jelindult ez a R6z6s, hadd menjen!
.f..
lj ....
r J. IiJ .
~n utánam senKi ne keseregjen!
j
uJt'
é
tinam
·
er az, ak'l~?
Slrva
kesereg,
Áz áldja meg, aki engem teremtett!

-

la var.-ra
6. var.-al

28 3-4 sor.: Keseregjen minden ~a fiáárt
En is keserg~k a kedves babáiart.
•

J

I

J

.JI J.

J.""

J)

J

J . JI J

J.

;

4. Hideg sincsen, mégis bef~yott a tó.
Szeret6m sincs, mégis r61am van a sz6.
I
)
Hát ha még egy szép szeret6t tartanék!
!jfaluban talan meg se maradnék!
J

J

J> J.

j.

J,

5. HfzdJ rá, cigány, szakadjon el a húrodl
Már ennékem rigysem s~~áig hazod!
Májd ilhUzdd nékem A~~rikába,
AJ· 1>1'. l! '
I' J,. k vá rosa'b a.
~merlAa NevlJor
"Mások meg Jgy dalolják:"
52 3-4 sor.: Vajd elhdzza •.•••.•..••.. rezesb andája,
En meg csak rigy ma sirozok utána.

"tn igy nem igen tudom,
6.

~ J •J
~~ lS

OlT. Bibisné: Kost pássított.. rá, .tg a .enye. dalolt. '4gy 8oroo8ta,
asI Dano16ba ~ 8.4p, ha tObb. több, tObb!- CA zárójeles var.-t a
aenye tette hozzá.)

ai

3. Mit legénykedsz, ha nem fog;j6l a kaszád!
l
.I> J . • I
J.i._ J )o J . J
.d
~;I~~s~~lJ. Í'" s1 me!.~~k e~ fozzá •
Kzért a te arva szíved ne fájjon!
A te szived az enyémért nij UJjon!
I
I
I' J.
J- J, J.
~
Nem jól kaszál sz, nem ölel sz meg a nyáron!
il J.

7. Ba te tudtadl.hogy te e~elll nea szerehs,
Kárt hostál ~ v&rosolllból e~et?
jlattál volDa eDg8ll igac aZÜba
~attad volna a ~i8 szive.at pihenni/
·.Ife hoztál TOha idepny orasigbal
fIIá. is gOndj,t tudta volna Tiaelni./

I

amugy jobban tudom." (Kulcsár I.)

J J
ji J. J J
voltam valamikor valami,
tn i~ tudtam ~ l~génnek ha~udni.
Most se vagyok hervadt r6zsa levele,
I
J
I
eJ
J1J.
Nem liervaszt el egy barna legény szerelme.
leJány

PJ.

8. Édesanyá, _)St vagyok száp id6be, '
J

I

Most
vagyok a tizennyolcadik
'Tben. .
J
J
J
r
Kár v6na lIl~Dgelllet fárhez adni,
R6~si h~jjett a billlbót l~szikijtiail
9. tn fele~tem ~iába dörö~ az ég,
Az án buzám ugysem vágla el a jágl
Majd ad nákelll-~erenc Jözsef komisz kenyeret, la.Tar.-ra
Mib61 eszek három ávig eleget.
J

J.

4 J

J

J

J> J.

10. Nem jó fd az útitd as OkOrnek.
Ne higy, kislány, a mostani legánynek!
Mert a legány ojan, mi~t ~ jeges fa:
Básnt a nap, lCJlvad a já~ /óla.
!

W van as, kutya cigápy, hogy elf11j,
~llábOn álj, mikor nákem hegedUlsz!
FáIlábon álJ, mikor a babámat forgatom!
Jaj de régen nem volt ijen jó dolgom!

ll. Nem

12. Ha tudtad, hogy te engemet nem szeretsz,
Kár szomorítottad meg a szivemet?
'rwltad te ast, hogy az nekem nagyon fáj
Hogy ti engem, barna kislány, algCsaltái.
13. Egy tányéron három alma, de pirosl
A:legánynek lányhoz járni nem tilos.
Tilos volna, .ág akkor is eljárnák,
Ha egy igaz szeret6re találnék.
l~

EZunk
e16tt mennek el a huszárok.
desanyám, én is közéjük álok!

n leszek az els6 század szakaszvezet6. lb var.-ra
Nea a világ az a három eszteni6!
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t> ;.

t> J J

kai sz. (l-5., 10-11, l~, 16. vsz.), Szabó János 51 á. k.(4.
19. vsz. ' ritan8tslanul), özv. Pedele. Józsefné Simko Ilon 54
é.• k. })áderi sz. (3). TSZ.), Kulcsár Juli 18 é. r. (l., 15.
TSZ.), Bolyszko laNDI 'ramás Piroa 31 é. r.; Bart6k Irzsi 13
é. r. egyUtt Szab6 feréz lj é. k., ,Szab6 Margit 8 é. r.és Ju·
hász lárta II á. k.-al; Hajdn LajoB 75 é. r. (5. TSZ.), ABdo
Ilon 13 é. k. (14. vsz.), Pál Ilonka 12 é. r. (14. vsz.),valaaint a Nagy Fonó (lásd a metroJu)mOkat), - ' ~Kuzéps6 Fon6
(lásd a metronomot); a Kis 70n6 (5., 13. vsz:) és a bálon a
lányok (l. vsz.-t többször, 5. vsz.).

15 • (ák iboja bfira hajtsa a fejit.
4. var.-ra
..s~ J,
J!l5i har~t nemlntözi a tövát.
2. ás 5. var.-ra
SzáIJ~h&rmit a kék iboja száraz tövére. 2. is la var.-a
H6ttalá.j~ egy igaz szeret6re?
J

J

J

~

J'o ;.

j. J.

16. Csák titokba ákartalak szeretni,
J J
J•• » io •.
De Ki kellett annak vllágosodni.
, •
J. h".J. d J'<li. t
J
lncsen annyl
aJa SZa a ené ked ,
.J.
fl J
J
~ J.
J. '"
Ilnt
ahányszor
sZldott
anyám
teérted.
17. Fekete bomb61 van a nagy ess6.
Sosti voltál igaz sziTd szeret6.
Mertha igaz sziTd szeret6 volnál,
Irigyeim szavára nem halgatnál.

I1s6 zárlata 'eltér az általános foraát6~·as oktávtöráss81 énekelt 2.
sorhoz val6 'tv8zetésb61 származik.
Közöl ve: Áj falu zenei élete 7. sz.

18. ilig várom, hogy a nap lenyugodjon,
Hogy a~ ágen a párOl csill~ ragyogjC?111
BagyogJ, ragyogJ, páros csillag soiilg,
KisörJ el a szeret~m kapujáigl
19.

'F

ngy

akartalak szeretni, ne tudják.
De az egek rám világoS1tot ták.
Rt. világositotta a száp csill~os ég,
Hogy te enge. oj igazán szerettöl.

~

b

Errr

r,

176.

(5) 5

fi I f r· r

l t

<

I

l. Ugy akartalak Bzeretni, ne tudják,

Ic var.-ra

20. tdesan,yám, ha me~ntál tartani
Vé~ el engem a vásárba eladni!
AdJ oda egy piros-barna legénynek!
J6 leszek-ön annak feleségönet.
tnekelte: Kulcsár Ilon 22 é. r. (l-5. vsz., a f6alakba bejelölt+la, 6.
var.; 'r.F.), Szab6 Erzsi 16 é. k. (l, 2&, 3-5, 10-11,
13.
vsz.), Bart6k Erzsi l~ é. r. (l, 2\, 4-5, 7 ssövegvar.-al),
ll, 13. vsz.), Bábás JánosDI K6rösi Borbála 22 é. r. Borsod
a. meszesi sz. (5. vsz. "lZt szokta. Jánosnak danolni",
7.
szövegeltárései, 8. vsz., 2. var.), özv. Bábás Istvánhé J6zsa Julianna 62 é. r. szádel6i sz. (7. vsz.-ot rögtönözte),
Hajd! Jánosné Farkas Ilon 45 á • . r. (9, l~ vsz. la. var.-al),
Szabó Jánosné Uajancsik Anna 35 é. k. (9. vsz. la. Tar~al.),
Hajdu Bözsi 16 é. r. (10-12, vsz.), Mester Gyuláná Fedelem
Mari kb. 28 é. k. (14. vsz. lb. var.), Kulcsár J6zsi 20 é.r.
(15. TSZ., 2-~. varr-al), Pál Istvánné Lac6 Juci 38 é.r.bar-

,!

.t

Lb

"t;;

r,·

E.

•t:

r:~

r r rI r r r

lA?

I

De as eget rt. világo.itották.

,~br

k

trrirrrr(t r ri

1·

r rr 1
' \

Rám világositották a kék

r·

,

egek~

,

J J I ~ ,. r' pI ) JI J

o • .

r lJ

Hogy én téged oj igazán szeretlek.
2. tYi ha van a hál6szoba ablaka,
arna kislány könyökölget ki rajta.
is Mariska
'
is Mariska juhásznénak nem val6~ l. var.-ra
Gyenge lábát mind felveri a tallo.

- 194t>

kunsági gyerek vagyok), Kl:Széps~ Fon6 és Nagy Fonó
lletronoJlOkat) ~
. KözölTe: Áj falu zenei élete 21. sz.

J.

8. Jaj de bajos a szerelmet titkolni,
Tövis közül az iboját ki~iédnil
fl J.
dné m, de megszurJa
..
.L.' t< ,/, (
l"
J) kjezeme.
J
t
,
Ja gy~nge
Klsze
Kit szerettem, az az enyém nem lehet. 2-3. Tar.-ra
sosem lesz.

II SZÓ'!'AGOSOI I I. DUR

tnekelte: Ando Juli 20 é. k., Pál Istvánné 1ac6 Juci 38 é. r., Szab6
- Erzsi 16 é. k., (.ind 1-2. TSZ.), Bolyszko Imréné Tamás Piros 31 é. r. (3. TSZ. 2-3. var.-al.).

178

. l (V) V
~=

160-170 N.F.

4 (5) 8

(lásd a

177.

ft li ti J J J Bir J. JlI
l. Ezerny61cszázkilencven edik hbe .

Füred alatt a Balaton zavaros,
Mi történt a csabai csörös kertbe.

r J I il

Barna kislány, mér vagy rám oly haragos:legény

,~ .2t

r· ti , r·1 r r

J • I J J lJ Iy

-r.

<...

il

J J I JI J. J I f I

Barna kislán felállt a gépasztalra,

r EI

Majd kiderül énfelettem odahaza az égbolt,

r r r I~ r Js J I J J J J I , r· J

i (

<

I!

Véletlenül beleesett sej haj a

Adj egy cs6kot kisangyalom, már a harag eHg volt.
2.

SzerettelekJe~etlenegy virágom,
Ugy, mint tiged, senki t ~ dagy vÚá2on.
".. göndör h,,·J·
J JA
Ke'k a szeme,
aja az é n bJld--:"J
o ogsagom.
Rajtad kivül ne~ siereteksenkit a n~ világon.

tnekelte: Kulcsár Ilon 22 é. r., Szab6 Erzsi 16 é. k. (3-4. sora helyébe egy önálló dallamot illesztett: Végigmentem, végigmentem sej az áji f6uccán, lásd a Régi népdalok 50. sz-át=Jász-

..

dob~a.

,

2. De 'ezt mindjár szeret6ie meglátta,
! két kezét a ~ejére koc$O~ta:
Gépész uranil. áJon el a maslna,
_ I
Mert szeretom beléjesett s~j naj a dobba,
3. Barna kislánt feltették a kocsira,
Elvitték a szeret~je há~ába.
Piros véri ágy fOJlk, m1~t a,patak.
Szeret6je siratná, de seJ haJ nem szabad!
~nekelte: Hajdtt Lajos 75 é. r. 1892-t akart dalolni, de nem jött ki.
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1893-ban jött haza jaerikábdl, akkor danolták a legények.6
olyan volt, "h081 ~szer hallotta, már el tudta danolni".

,. r-, f r', y r r

r

I r ro

I

cl

Édesanyám,eresszen ki hozzája,

179.

r r- pI) il. J IW" Ire.
Fáj a szivem,majd meg hasad utána!

Bózsa Sándor mesitláb ment a táncra,

J

J

r r

r I r r r rI~ J.

J

I i?

J

J

J

2. Ráérsz még, te, édes lányom, kimenni,
J
J J
J
Ráérsz m~g te a legénnyel beszélni! ~do~, anyám, tudom, hogy még ráérek,
A~tris tudom, hogy nem sokáig élek.

I

Kert nea vót meg a csizaája vasalTa.

J

[ilenc koTáca sej ,haj ne. mert. felTálalni,

J

J

JI J.

Isa.: Vasald,kovács ej haj, kilenc forint az ára,
l I ' d megl~JWL
.~'" vas~uap
~J;,_)\ J.a cs<u-~
lt-"~b a.I
.aJ

,

f

l.

t

•

lf

84 N.F.

~ =

J r p r \' r

63, 66, 138 K.F.

J

J

)1J
il
JJ
.r-:1
r
lJl
Azt a hegyet a zsebkend6mhen lS elhordom, ha birom,
Csak a tied l~gfék, kedves galambom.

l (l) 2

r ~ r l-tale I

Édesanyám, nem tudok elaludni,

éi

J> J.

1> J.
J
J J
J
5. L~~.od, babám, amott ~z~. a nagy hegyet?
H~ ~lhordod, akkor leszek a tied.
__--,--,--,

!Dekelte: HajdJ Lajos 75 é. r.

~=

J

4. Zöld erd6ben terem a mírges kigyó.
Szép kisl~~ól van a legény-cftábító.
Lf.to.dn J b~bám'.h~i/en j6 az, ki c'lr6.nya:
S~~et6je sziv~t nem szomorijja.

Kert nem tudott rózsapatkót csinálni.
l' J.

J J

3. {edves babám, akkor leszek a tiedd,
Edes rózsám
J> J.
Ha a kaszás eléri a kék eget.
De a kaszás nem éri r:L'a kék eget,
J
J
II J,
.
Igy, liát, babám, sosem leszek a tled.

r

Házunk e16tt legényt hallok beszélni.

180.

6. A bakonyi zöld erd6ben születtem.
Dajkám se volt, mégis felnevekedtem.
Ugy ny6tem t~l, mint erd6be~ vadr6zsa:
Besoroztak húsz esztendős koromba.
7. Kinek nincsen szeretője, kereseen
VÉagy sz6kére, vagy barnára szert tegyen!
n lS szert tett~m egy piros barnára.
Jaj, de sokat fáradoztam utána!

- 199 - 198 Énekélte: Kulcsár Ilon 22 é. r. (1-5. vsz. T.F.), Bo1yszko Imréné Tamás Piros 31 é. r. (6. vsz.), Hajdu Jánosné Farkas Ilon 45 ·
é. r., Ando Juli 20 é. k., (1-5. vsz. ~. azonos pontozással,
többi eltér), Pál IstTánné Lac6 Juci 38 é. r. barkai sz.,
Bart6k Erzsi 13 é. r. (4. vsz.), Szab6 Erzsi 16 é. k., Fe~
delem J6zsefné Karaffa Erzsébet 26 é. g.k. horváti sz. (6-7,
4. vsz.), J~sz Mária 15 é. k. és huga, Marta II é. (5.vsz)
Kis Fon6 (többször, l-5. vsz.-okat külön, lásd metronomokat~
Nagy Fon6 (lásd metronomat).

181.

~ .

De nincs ojan kasza,aki levágja.

rI r 'r

» } J.

~.

/I

JI J. 1- J.

1... 2. Tar.-ra
aJ Tadga1amb. J
J
I
.J. J
J
Jaj de szépen szól az áJl nagyharang!
3. Tar.-ra
Azt Teri kl .ind a két oldalara:
Szeret6mnek Ajfaluban nincs párja.
J

J

tnekelte: Szokoly IstTán 30 é. körüli k., Pál IstTánné, Lac6 Juoi 38 é.
r. J Bolyszko IstTánné Tawás Piros 31 é. r. (4. TSZ., Tar.-ok~

J ..

78

r r

,
1.

l. Iiskertembe kiviritott a mályva,

J.

4. Búzakalászt szedeget

1 (2) 2

J JIJ J J

Dombon van a

182.

r IJ·J· J tC?1

kis~alo.

lakása

r r r J Ir r t r Io) J.J ? I
?

Földre hajlik annak a r6zsafája.

Yajd levágja a babámé, ha éles!

Fule.üle

Még az éjjel magával hálok,édesl

Jaj de nehéz t61ed babám elválni l

2. Hova hajtod, Plalka béres, az ökröd?
Talán blzony kis kertembe bekötöd?
Oda bizony, n;r~ka béresi nem kötöd!
Gyenge a rozmarlng ága, etörOd.
3'- Kis kertembe ültettem kék iboját.
Szomszéd asszony félti tdlem a lányát.
Ne féltse t61em a l~~i j6 asszon;r!
Ugyse kell a mi ház
menyasszony.

szokot~

rajta tanyáznl,

2. Ezt a kislányt még akkor megszerettem,
Kikor véle lege16ször beszéltem.
Keg!etszett a erönyörü szép szaTáér,
Homlokára göndörödll hajáér.
Énekelte: Pál Istvánné 1ac6 Juci 38 é. r. barkai sz. "Iz már csak ojjan halgat6bb, ojjan csendesebb."
KözölTe: Áj falu zenei élete 59. sz.

"
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'i

1 (2) 2

03]

183.

tit? I,

rr~rltrrrl

J. J ,a;' I

6 ad nek•• puskát,kardot,

Sej la ••ára b.futott a gyor.ronat,
[osic~re

SárgazsiDÓrO! nadr4got, de nem bánoa.

,; t ti ! r J I r r

r1 J

(iZ

betelte: Szabd láno. 39 ~. k., fele_ge, lajancaik .lJma 35 4.: "h
Mg ezt soha nea hallott..", lIlIIla, Irzsi 16 ,. .... "BolD'
tudtad aegtartani, holD' ne. daloltad sohase?" Irzai: "Hogy
k4rtUk apáa6kat, hogy daDoljanak, aztán so ••a, csak n4ha néha egyet as ágyban!"

I

Mind a tizeahároa talpig r.h'rbe,

Osak az emf'a GltOzott fek.t6be.

1 (2) 5

J J J r I J J J JI J\ J, J E'--I

inekelte: Szahd lajo. 48 é. r~, felee4g., larkas Brzsi 40 ~. r. 6s a
[tOZ~P.~ Fond (sSÖT8gTar._al), amelynek lányuk, lolán is a
BgJa.

185.

?

fis.tabÁzát Tálogat a Tadgal..b.

Jaj de sz6pen szól az áji aagyharangl
184. '

1 (2) 5

,

JI J.

J J IWI J r Cll J ,. fl

lerenc ldska édesapáJa di nea búoa,

l

(z

I

"

r_~ rJ J_ .;,

I

r

s_
_P
J J I J J. I
lzt Teri ki aind a kétoldalára,

,

o.

Feles6ge 6desaD1ám de nea báno••

Szeret6mnek Áj faluban nincs párja.
tnekelte: Szabó Erzsi 16 6. k. (T.l.), Bolyszko Imréné Tamás Piros 31
é.r., Középs6 Fonó.
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,#
l.

v (3) v

J J ;

186.

J Ii J r· i IJ, J J ce

~

3

~ JIJJ

mr

rrlr r

Ha bemegyek(a)vizitáló szobába.

Gyáva legény, kinek kett6-három nincs,

Inge.. gatyáa lerakom egy csomóba.

Kinek piros-barna szeret6je nincs.
J
J.
1> J. teS'
k " "I
2. Aki nek
11lpCp
sz~re ~e'J ~ressen.
_
Vagy sz6kére, vagy bar;ára szert tegyen!
J
J
:, J.
~n is szert tettem egy pirOs barnára,
Mé~i~ ki vagyok a szívébc5l zárTa~

116mbe ál három orvos, jól megvizitál;

J "J

No~e

3. Látod, babám, ~tt azt a naRY hegyet?
J )
J J
,to r.:
Ha elhordod, akkor leszek a tled,
J.
)o
J'> J Jt
J
J J
;::-:l
Azt a.hegyet a zsebkénd6mmel lS elhordom,
J."
'"
J.
Csák a tiéd legyek, kedves galambom!

fiaa,nem leszel szabad madárL
II l,

2. Szabad madár án csak akkor lehetnék,
JI J.
Ha a császár katonája
nem lennék.
~asas ajtó, hulljon le rólad a zár
Akkor tudom, hogy leszek szabad maAár.

"J.

4.

) 4.
5. tdesan.vám,nem tudok elaludni.
I' J.
b bJ> J'élni

!:nekelte: Szabó LajosDé Farkas Erzsi 40 é. r.

'1
1.

~de" babám, akkor leszek a tied, .
Ha a kaszás eléri a kék eget.
De a kaszás nem éri el a Kék eget.
Igy hát, babám, sosem leszek a tied.

Lfgí~tJ~lok a kapu ~ esz . •
faösanyám, eresszen ki hozzáJa:
~ szivem. majd meghasad utána.

,ij

J

t'

1

3 (3) 3

r v r IT r I , r r ' t I

.f.

t,.

187.

.

i

~ne!;:elte:

szeret6j~.

J.

I

lám.

2

Két pántlika a harisnyám köt6je,

Gyáva legény, kinek nincs

]l

6. llesrófolom rézsl'rkanytUII taréj át,
Berúgqm a csendbiztos tr ajtaJát.
. C1:end~i~tO!JUr~ j~ verj l
azt a nagy VRsat! 34.var.-ra
Gyenge az én babám szíve, meghasacU
Kulcsár Ilon 2.2 á. r. (l-2. TSZ.), Bartók Erzsi 13 á. r. (5.
vsz.), Szabó Erzsi 16 á. k., Hajd~ Lajos 75 é. r. (6. V8Z~34. var.). Kis FOnd (3-l. vsz. "Nea igen szépIW).

Köz01Te: Áj falu zenei élete 65. sz.
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188.

l (5) l

l (5) l

fi n

,
l.

Ilavai börtönajtó de fányes!

l.

j

r LJ I~

J lJ

I

rI

I

Ha kilHgyek ara ugos tetc5re,

1.

rflmrrp?1 iD
Abba van a Rózsa Sándor bezárTa.

r r rr rL /- r I EJ
'"

Rózsa Sándor sose szabaduljon kil

ott látszik .eg, ki az igal sleret6,

Ii veazi fel ar&Dg1dr6. a földr61.

szélin álijják a bitófát,
B6zsa Sándort akaszt ják. (!z_~-el jelzett rész itt kimaa szél lila ingé!! gatyáját,
rad)
össze rézsarkantyus cSIzmáját.

d

l

JI

Ilavai börtönajtó hasadj meg!

2. Duna
Kire
Fnja
Veri

Lehajitoa araQ1grdr6a a földre.

)I

2. Kitették a ~oltt~stet az.udv~rra.
Nincsen akI Véglg-~ossz~g s~rassa.
lost te!szik meg, kl az ~gazl árTa:
Senki se borul a koporaóJara.

J. J

3. !isza vize ki szokott önteni.
Ne menj oda, R6zsa SándorJ mer elvisz!
Elvitte a csipkés késem, Dotomat.
Akivel az anyosomat megöltem.

4. Kár volt néked, Rózsa Sándor, megtenni,
Kár volt néked a v~onér megölnl.
Biró uram, rég volt már ellenségem,
Feleségem még jobban rábiztatott.
Énekelte: Rig6 J6zsef 60 é. körüli cigány, a feleségével együtt, teljesen azonos szöveggel! (Házban lakó, dolgozó cigány, korábban
Torná körül magyar- pásztorok mellett bojtárkodott.)

tnekelte:

ÖST.

Bolyszko Jánosné 'lót Karis 60 é. kiSrIlli k., Hajdll Lajos
.

75 é. r. (1. var.-al).

l (5) l

! kantinba három cigán1 hegedül,

Kantinosné maga járja egyedül.

190.

- ?lJ7 -
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r r

r r(r r r rI' C'

JzF

3. Nem láttam én a kUkénszelllfl. bár6lánt
Ha nem hiszi, vizsgálja meg a tanyá!.
Benne van a o~frtsZdröm, a rézba1tám,
Benne van a tB.jUkpipú, k1anétáJI.

I

T4rdig lir a sejell sál a nyakába,

r r r fr I~ r J

I

~ Ii

J.
t. Jaj
de"

szipen.kifar&~t't azt a fát,
J'> J.
•• J.
Jt'J .
Kire szegén jUliász1egént &kasszák'
J J.
,~ja Ja szél ~olC6 jngét, gy~~~~ gatyáját!
~n Istenem, mért szerettem bár61yánytl

J J 2f I

I

De szeretnék véle bálni as ágyDal

hekelte: Ando János 25 é. k. és Pozsga J6zsef 'z7 é. r. "Iatonáéknál"
talll1ltált.

"4

J = 92
re

1 (5) 1

191.

r ~ r-I p r' r ~ I Ji J-J < I
z

l. Rásutött a nap a bár6 házára,

tnekelte: Pál Istvánné La06 Juoi 38 é. r. barkai sz. "~n tanitottam rá
a lányokat." Hodermarszki MAris 17 é. g.k. falucskai szárm.
szlovák (együtt arattak, ott tanulta).

't

1 (5) 2

~

!

r Cr

eJ? {Sr; I J J. J

Z

-1 .

tn Istenem,mért vagrok bár6 lánya,

r

21

I d

i!'
f: ;

t::a:1 :-aU
El:~ í:::t::t=f

I·

A csillagok, ha beszélni tudnának,

fi" j r r r I r r r t I ~ r-r],

Ki könyökölt a bár6 legkisebb lánya.

192.

~.

,

?

I

t., "$
I

r

r I r lLr

A lányokra sokat kivallanának.

fi

r r r r \r

j

e rI' r- ~ /"' I
2

A lányokra sokat kivallanának,
Kért nem vagyok j~sz legény babája!
J J

2. ~ báró se vette eRt JtrJ~fára,
.
Elugratott a,legközelebblk.t~ára.
Adjon
Isten
J6 napot, te kis J Uhászl
I
J
J> l ;Nem liittad-e a kIlkényszelllfl. bár61ánt?

:fi

j

~ O r

e r rI J: i, J

I

?

I

Sok szép lányok szégyenbe maradnának.

~nekelte: Bartók Béla 60 é. r., Bolyszko Imréné Tamás Piros 31 é. r.
(l-2. var.-al).
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t*

,

193.
1..

j

r Ef r

r

,t

Bnr6 csillag ritkán ragyog az égen,

,

A. babámmal nea beszéltem. e Mten.

A. legényre mindent kivallanának,

r r r r
Sok szép lányok szégyenbe maradnának.
r.------,
2. B~a ;!&ló az iUfd az ISkörnek.
Be liigy 'JoJkisláDJ J - a IIOstani legénynek!
Jler a leg&ny ojan; mint a j~g~'s fa'
Básnt a nap, leolvad a jég róla. •

• r

!

Zsebkend6je most is itt van zsebembe,

3. Barna kislány, ai van a te k15t6dbe?
.II~

van a te szived alá lekötve?
Olan bánat, ki a8 tudom mondani'
Nea akar a kiaangyalom szeretnii

Majd id ado. a babámnak estére.
tnekelte: özT. ledelem J6zsefné Simko Ilon_ ~ é. k. p&deri sz.
zonytalan intonáció).

(bi-

195.

l. Zöld ciprusnak földrehajlik az ága,
194.

l (5) 2

r r rr t
l.

L

r r I JI J. J

I ,2

+vtJ;LJ tUri' r EI'? I
Ráhajlik a vizitá16 szobára.

I

A. csillagok ha beszélni tudnának,

rrrrjr r

1

i .

r t I ~ r'r/?'j

1.

JII ti

Sok j6 édes- édesanya sírva jár el sej haj a161a,

A. legányre mindent kivallanának.

Hogy a fia hároméves katona.

~

210 -
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2. Jlár minálunk, barna legén, ne grere!
Ne áj mindig a kapunk eleJébeI
Vegaondtam Sár háromszázszor, háromszázszor, sej-haj
Edesanyáa nem tenéked nevelt fel.
3.

e~r8ser:

~

~k

sziTárváM koszorUzza az eget.
tiltották t~lem a Bzeret6met.
rabolták
Elrabolták t61ea azt a, tól .. azt a sej-haj egyet is,
Babolják el az én életemet is'

kell menni katonának messzire,

Itt kell -hagyni a babámat, édesanyám, nincs kire.

tnekelte: Pál IstTánné 1a06 Juci 38 é. r. barkai SS., Szabó János 51 é.
k.,özv.Pozsga József~ Bábás Juli. 40 é. körnli r. (3. vss.).

Arra kérem édesanyám vigyázzon a göndörhaju babámra,
196.

l Ol) 2

Járjanak el a templomba imádkozni minden áldott vasárnap.
A8ztalomon tinta, penna, papiros.
Az asztalon

~nekelte: Szab6 Irzsi 16 é. k., Kis Fon6 (lásd a metrono.ot, a vége
lassabb).

A babáan&k rózsás levelet irok.

ttl~ r r JI j:t r I r- :

J> .. 156.

r r Fj J I

r

Megirom·a levelem, felteszem apóstára,

ft

1

fJ.

(3 ) ,

El.

n

l.

.of

A.jJ J J, ,2_II

J> =

2.- J 1 J

r \lr

164- N.'.

l (5) 2

r ti r- ~ IJ, J. EJ

I

.-<

El kell menni katonának messzire,

'CI

I

Ugy kUldöm el •••••• l8gyarországra.
liires
Énekelte: Kulcsár Ilon 22 é. r., Bartók Erzsi
Szab6 Margit 8 é. r. együtt (lásd a
bó Irzsi 16 é. k., huga Teréz II é.
jancsik Anna 35 é., ADdo Ilon 13 é.
metronomot).

Itt kell hagyni a babámat, nincs kire.
13 é. r. (l. var.-al) és
második metronomot. Szaés anyja, Sz.Jánosné Mak., Nagy Ponó (lásd
a

198.

,

I

.l,

Urr
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199.

l (5) 3

, r v ri )

Terád hagyom,legkedvesebb pajtá80a,
l.

íJ.

r r I ib ~, J l21
t

Somodiban sutik a jó perecet.

I

~lj~d véle világodat, nem bánom!

2.íHa letelik ez a másfél esztend6 1
tuajd ha letelik a három esztendo
6 pajtásom, add vissza a szoret~m!
azajövök
lted vele világodat idáig,
jó nlágod
a te élted.
n meg fogom kopors6m bezárt áig.
élem

~

~

3. Vékony haja van az édes almának.
2. var.-ra
Szép term~te van a mostani leánnak. 3. var.-ra
Szép termete, vékony karcsú dereka,
Homlokára göndörödik a haja.

4. Vékony haja van a piros almának.
Mért nincs nékem oJ szeret6m, mint másnak!
Mert ha nekem ojan lenne mint másnak
Nem soroztak volna be kaionának.
~. var.-ra
fnekelte: Kulcsár Ilon 22 é. r. (l-2. vsz.), Szab6 Erzsi 16 é. k.,
Bolyszko Imréné Tamás Piros 31 é. r. (4. vsz.), FáI Istvánné 1ac6 Juci 38 é. r. barkai sz. (l-2. vsz. szöveg el.
térései, els6 metronom), Hajdti Jánosné Farkas Ilon 45 é.
r., Bábás Margit 22 é. r. (T.F.), Szabó János 51 é. k.
(3. vsz., 2-3. var.), Nagy Fonó (lásd a metronomot).

'f
:f

f

Tizennyolcesztend6a legényt szeretek.

hat

r r f r I~ ro , r', r r r pr
Lánpajtásim azért haragszanak rám,
Pajtásaim

r r r r IJ J

P J. I; J. ta

« /I

Hogy tizennyolcéves legény a babám.
J
J J
J
P J.
•
2. Nem vagyok szép, csak a szemem lilakék.
l
J
J\ J.
J' 'LJ. 'LJ
J
é
.I.
Nem vagyOK én a uauamnak el g SZ8P.
Vieiók ojan, kiért, babám, elhagytál.
1>~~ .
'I' J . .
J
J. t t
IUlönb
legény
Jár hozzám,
min
e vo lt.l.11
•

tnekelte: a Iözéps6 'onó, !ndo Juli 20 é. k., bátyja, János 25 é., !ndo Ilon 13 é. k., Bábás Margit 22 é. r. (2. TSZ.), Szab6 Erzsi 16 é. k., Bolyszko Imréné Tamás Piros 31 é. r.
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J J P r IJ r r·

a>o.

~ I ~ J. J

1;Z

I

2

I

P

r"

IfJJ

TÖTis közUl az ibolyát kiszedni.
lj

JJ

JJJ)

, B-!- L !_ -~I_~--'UAI! Cr1 r ,-r'l
Kiszednéa, de megszurja a gyenge kezemet,
l
J
J J
J J Jg
J--..

J J

r r IJ r r·

~I)

J.

J. J ' 1 !It .1

.

tnekelte: Pál Istvánné Lac6 Juci 38 á. r. barkai sz. (l. vsz. fóalak),
Hajdu Istvánné Farkas Ilon 45 ir. r. (u;a.), Bolyszko Imréná Tamás Piros 31 é. r. (u.a.), Fedelem J6zsefné Karaffa Erzsábet 26 é. g.k. horváti SZ., any6sával, özv. F.J.-né Simko
Ilon 54 é. k. péderi sz.-el (u.a.), Szab6 Lajosné Parkas Erzsi 40 é. r., (u.a.), Szab6 Lajos 48 é. r. szádelói sz. (2.
VSZ., 5. var. 5. vsz.), Parkas András 75 é. r. (l, 3-4.vsz.,
mindet különböz6 alkalommal, abejelölt ritmuseltáréssel),
Szab6 Erzsi 16 á. k.

'b r

1 (5) 3

Fr p

r· r
1

r

t ri ~

201.

J. J

1(2

Vágig megyek sej az áji f6uccán,

l

Kit sserette. az az e~é. nem lehet.
J

J

J.

J rJ

i J

fl

JI J.

2. Ia8sa széle körül van i~~~ával.
Gyere, •.~babám,
szedd a töt6d aljába!
J.
Jukas
aLoabáR
köt6je
sej-haj a lila.
I'J.,
.' J.
lihnl
be16le
a teljes iboja.

Betekintek a kisangyalom ablakán.
5. Tar.-al
Betekintek a kisangyalom ablakán,

3. Jmerikát jaj de régen bujdosom.
[iunnék éll be16le, ha tudnék, hol.
~ nem lehet, mert nad tenger keríti.
A szíTemet llagy bubánat epeszti.
Piros zsebkendó van néki a párnáj án.
4. ! csillagok, ha beszálni tudnának,
KeDyecskákre mindent kivallanának. 4. var.-ra
KeAfecskékre mindent kivallanának,
Sok me~ecskák szágyenbe maradnának!
JI J.

5. Nincs már csillag, mer lehullott a földre.
Nincs szeret6m, mer el~ott örökre.
Lehullott a remé~ségem r~nyes csillaga,
Csillag nélkül dC ~ötét az éjszaka!

Énekelte: Ando Gyula 22 á. k. "Mint sz616cs6sz, hosszu éj szakákon még
fundáltam i s." Ezt "mindenki megtanulta t61em". Egyszeri,
folklorizálatlan forma, több össze nem il16 elemból kant amínáIva.

•
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,

J ru

I

r rI J

J Ji J

&21

I

~ )

.t babuqi csárda cserepssindelyes,

Benne a szeret6. &soba IIindenes.

rr rI

,. r r U f rI r

Hegedülte: .indo Károly 2!l é. k. 6 "fundálta". Szöveg4r61: "Lehet ere
sokat: Sz6ke vize a 'iszának - hallgatónak ~e. így Tisz [áka töván költ a ruca. Jatyör'szgette.: jó lesz es csárdásnakl· Játszotta a bálban is, mikor egr ia6re kivette a
cigáIIJ kedbc51 a heg.dit. (Egykori ugyar 'banda prillása.)
IGsölve: Áj falu zeDei álet. 55. sz.

Minden a kezáre rá van bizva,

Csak a, csak a szerelem van eltiltva.

l (5) ,

1:nekel te: !ndo Józsi ~ á. körUli k. "1:n hozt .. csehországi katonaság_
ból."

Barna kislány meg;r a btra itatai,

,-"

I.fo

I.
pi

~,. I'v f
I

i.
,

203.
I I
ft

:

Szeret6je megy TÍzár aosogatni.

J

il'

•

I

Keservesen h~za fel a sugárfát,

Halgassa a szeret6je panaszát •

•

tnekelte: Tamás Géza 33 é. r., Iözáps6 Fonó.

2JJ4..
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205.

*=~-FFfF1# :11A ~_~·~-~~~+------=:~desanyám is volt nékem, de már nincs,

k :.- ! ..
~." F~

fA.~ ~ _. - - ;o?

-

Mer elvitte a szegedi nagy árvíz.

J

rrI

~~~v

elIt! b t I;

J. J

?2

1/

r ,

Hadd tudjon egy határvadász beszállni!

t~=~rttfJttrE:
má~mi6ta

r r I r r r r r rI r

B6zsabokrot ki kell vágni, a hadihaj6nak meg kell állni,

g±fé~:ri :=-r'= -f--.:é~--=:--=:::

Három éve

f~:1::Y fl 1-4

2. Áji lányok, öltözzetek fehérbe!
Nemsokára megyek acsatatére •
.. .. .. . .. .. . .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . . .. .. . .. ..

.

.

......................................................................

halászom,

l~·: _
==r=t Uf!
~
:::t= -1 t-~
.-'t=:.
==.!~b~t@11'lj~~~
i

Könnyeimtül még az eget se látom.

's: ne kelt e: özv. Pozs~a J6zsefné DáMs Julis 40 é. körüli r.

Énekelte: Szabó Erzsi 16 é. k., huga Teréz II é. (l. TSZ.), ADdo Ilon
13 é. k. (l. T.F.), Bartók Erzsi 13 é. r., Juhász lárta II
é. k., Szabó Yargit 8 é. r. (egyll.tt: 2. '1'.F.), ZTirinszki lIon 13 é. g.k. a falucskai ' származásu szlovák suszter lánya
és huga, Anna II é. (2. TSZ.), a Kis FonÓ (l-2. TSZ.), Nagy
Fon6 (lásd a metronomot). Határvadászoktól tanulták.(N. B.:
Bolyszko Imréné Tamás Piros 31 é. r.: "Uj n6ta, nem tudom
az ujakat.")

l (!'i) 5

~~~m~i~~_j?ff-.~====
L

Ál egy hajó a Balaton viztc be ,

,J-r~~=f1:-r~-:;t~J:;~fi. z:.~t-t:~. -~~0=
r.:e,~akadt

egy :"0z:1abukor- t'~.:~éh'.

Elmehetsz már akar le is akár fel,

~··J·::~··~f.~-i-L~:tltt=:{~gJ-~~~~:.~~:~
A magyarnak párját nem találod fel.

- .220 -
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inekeit.: Ando 'erenc 52 á. k., Pál Istvánné Lac6 Iuci 38 é . r. barkai
az. (l-3. Tar.-al): "Iá ilyet hogy 1udnak kitalálni! Eszembe
ne. j.tna, pedig ,ugye , tudo.!"
lert a magyar térdig jár is a vérbe, a vérbe,de a Térbe a TérLe,

r r ~ rI , r r

J I Js J. J ,;;/

II

l (5) 5

209.

légaem sshajt rel a csilla-gos égre.
~nekelte: Szab6 Lajosné Farkas Erzsi 40 é. r., Zvirinszki Ilon 13 é.

g.k., a falucskai szára. szloTák suszter lánya, és huga An-

l.

sea

a sert61, sem a bort61 ' danolok,

na II é.

lj falusi szép lánfokt61 btcsJzok.
208.-1-

l.

.~
i5·

Szerbuss gJerekek, Isten veletek leányok,

Verd mag Isten a mészárosnak bárdját!
l----,

r • kr ! t t r Ir r r I
dZ

j.

prr

lér Tágja el a szegény borjá lábát 1

lár én többet tihozzátok ne. járok.
/I

~.

rrr r

SzegéD1 gyenge bornyli nem bír álni a lábán,

ft

J.

J . JI 1't J.

2. ~aPitány Úr, lIIit61 Téres a lába?
adnagy uram
J . Il
alán-bizony el16tt~k a csatJba?
1l16tték a jobb láb~t hijlásba.
lábam a
Ileg kell halni, fiai., a csatába.

1~

i J J 7] r r r ti ; i. J ' ,z /I
Barmincnágyes baka viszi a hátán.
2. Ha be~egyek sej az áji kocsmába,
LeUlök egy cserésnyefa l6cára.
Cseresnyefa ágai ••••••• (tovább nem tudta).

3. Barna kislány, mit viszel a kosárba?
Orvosságot Tlszek Galiciába.
Bl16ttéK a babámnak a jobb kezét,
Arra viszem, bekötözni a sebét.
tnekelte: Hábás János 29 é. r. (l-2. vsz.), Szab6 Jánosné Majancsik Anna 35 é. k., Rig6 J6zser 60 é. körüli cigány ás Frics6vszki
J6zsef 40 é. k. együtt (2-3. TSZ.), A hajlitást HáMs Jánosné
K6rösi Borbála 22 é. r. Borsod m. meszesi sz. énekelte.
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111 J

l J II Ji J. J

210.
I' 2

Aki legény, vegye ki, ezt csak betyár teheti,

Áj falusi hegytet6n a hegytet6n,

t r

r L r r I r r eJ

r

2
I

1

j

tnekelte: Kulcsár Ilon 22 é. r., Bábás Margit 22 é. r., Cservenyi Juli
16 é. g.k., Gyarmati Juli 22 é. r. (N.B. Bolyszko Imréné Tamás Piros nem ismerte.)

./.

rtti

i t

tiitr.rrJ '/

Bevágom a csipkés kést az asztaloa,
Csipkés késem bevágom

tnekelte: Szabó Irzsi 16 é. k., Bolyszko ImréDá !amás Piros 31 é. r.,
!odo Józsi 25 é. köruli k. (mind l-2. vsz.), Kulcsár Ilon
22 é. r. (lásd metronomot), Cservenyi Juli 16 é. g.k.,Gyarmsti Juli 22 é. r., Bábás Margit 22 é. r. (mind 3, l.vsz.).
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j

4

f

Ha bemegyek sej az áj i csárdába,

~~

e r I J. J. J,d':11

3. Ha kimegyek sej ~Z
á·i n~ hegyre,
Leülök e rozaari a tövebe.
Rozmari pgl1a jóst: ,babáJa szive szomorú:
Látod, babáJa, fejemen a koszorú!

Nem akar a Bözsikém szeretni.

1.

cr

2. Ha bemegyek sej az áji csárdába,
Ráülök a cseresnyefa asztalra.
Jobb kezembe a pohárlIbai kezembe a babám~
Hátam mögött szöpen nuzza a cigány.

Kis pej lovam nem akart a dombra fölmenni,

t'~-tid ~ <;mJ' ,<

I

Még az éjjel vérbe fürdik valaki.
este

Szántogat a szeret6m a szeret6m.

r LtJ•

u

,1.
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l. Összeveszett a pipa a zacskóval,

L

• .I-::i "\1---,
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A csutora amasina tart6val.

,2

212. '

3.

Ult

!.I

..
-~-

- 224 -

ff
Pipa elment Románia fe16,
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Száz icce bort, száz szál gyertyát melléje,
.lA

1

i

~;t;;;i- Il i" fi
UU
li

A zacsk6 meg .Ame r ika fe16.

Hagy igyék a szegény betyár legényke.

2. !ecer egy csötörtöki napon
3. var.-ra
Zacsk6 óekopogtatott az ablakon.
rJ J
J J,l
l
Je est6t, j6 gaf.d~, házaJöttem már!
Van is bennem j6 angol dohány. 2b. var.-ra

tnekelte: Rácz Ferencné Szab6 Erzsi 19 é. r. A "Betyár kend6je" dalb etétje volt.

3. Hej, a P~~ik~st fogadott,
Romániábul hogy hizajutott.
~
Pipa megtáncoltatta S~i-h~j i zacsk6t,
A csutora amasinatartot.

l (5) 6
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4. Ere a pipaszurká16 felugrott:
Hát ént edes j6 gazdám, hova jutok?
Itsza lde a zsacsk6m sej-haj szélire!
Fel is kötlek a sallangom végire.
~nekelte: ~zab6

Tisz~

214.

szélén,jegenyefa tövébe

János 51 é. k., majd a Kis Pon6j Sz. a fronton tanul-

ta.

Ül egy kislány a babája ölébe.

ft
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:';z.~ z icce bort hozat babájának.

..

szőke

Tiszán a habot,-de

~~~~-E~=jJ;~ JI J. t#f~~

Ninc sen párja a Buzáné lányának,
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Egyik nézi
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A mRsi k meg a rab7og6s csi l lagot.
Énekelte:

Hajd.u

Jáno:: né Farkas Ilon 45 é. r.
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l. Páros csillag ritkán ragyog az égen,

rt

r !f

,--

LJ
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Jaj de szépen csengett pengett az este,

~

Ojan i s van, akinek párja nincsen.
Mikor a babája bteresztette.
inekelte: Hajd~ Jánosné larkas Ilon 45 é. r. és lánya, Bözsi 16 é.

I

1 páratlan csillag párja én vagyok,

Most már engem a szeret6. elhagyott.
2. lle·-ismerni a mostani me llYe c ské t •
llert úgy köszön: adjon I sten.rri 6. estét!
~n meg csak ugy bety~rosan fog~dom:
Adjon Isten magának lS, galambom!

~:ekelte:

Fedelem Józsefné Karaffa Irzsébet

~6

é. g.k. horváti sz.
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Ez a legény rezet l opot t az este,

Réz sarkanty~t csináltatott be16le.

r

Benzet6
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