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Néhány szó az olvasóhoz 

Hogyan kerültem kapcsolatba Ájjal, ezzel a felvidéki kis magyar faluval, me ly a Tria
noni békeszerződéssel Csehszlovákiába került, majd a második világháború idején át
menetileg újra Magyarország része lett, s ma Szlovákiához tartozik? És miért dolgoztam 
fel ennek a falunak a teljes zeneéletét? Mindkettőt Kodálynak köszönhetem. 

Mikor egyszer a Rádiótól megbízást kaptam arra, hogy előzetes népzenei gyűjtést vé
gezzek gramofon-felvételek készítése céljából, Kodálynak kellett kijelölnie a gyűjtés 
színhelyét. Ő elővette a térképet és így szólt: "Én elkezdtem végigmenni a nyelvhatá
ron. Rozsnyóigjutottam. Maga folytassa onnan". S rámutatott a térképen Ájfalucska ne
vére, Abaúj megyében. 

Ez a téves megjelölés két falut egyesített: Ájt és Falucskát. Én Ájban gyűjtöttem, s az 
anyag rendkívűl értékesnek bizonyult, Kodály is nagyon érdeklődött iránta. 

Mikor aztán doktorálásra jelentkeztem, s néprajz professzorom, Györff)r, Kodályhoz 
küldött disszertáció-témáért, ő ajánlotta egy falu teljes zenei fáidolgozását, amit korábban, 
A magyar népzene első kiadásához (1937) írt előszavában így fogalmazott meg: "De leg
tanulságosabb volna egy-egy község teljes dallam-térképét, zenei életének minden részle
tére kiterjedő leírását, más szóval zenei monográfiáját elkészíteni". És minthogy ismerte 
áji gyűjtésemet, ajánlotta, hogy ennek a falunak a zenei életét dolgozzam fel. 

Ezt a munkát végeztem el és jelentettem meg 1941-ben disszertációmban, az Aj fa lu 
zenei élete című, 80 dallampéldával illusztrált tanulmányban. Az összegyűjtött teljes ze
nei anyag közreadására azonban, sajnos, az akkori viszonyok között gondolni sem lehe
tett. (Még az utánam elkészűlt két másik zenei falumonográfia, Járdányi Pál: A kidei ma
gyarság világi zenéje, Kolozsvár, 1943 és Halmos Istdn: A zene Kérsemlyénben, Buda
pest, 1951 című munkája is csak szövegközti dallampddákat tartalmaz, a teljes anyagot 
ők sem tudták közre adni.) Húsz évvel később, 1960,1961 és 1963-ban, Aj fa lu zenei 
anyaga címen, a Néprajzi Múzeum csak szűk szakmai körök által ismert és hozzáférhe
tő kiadványsorozatában, több részletben, napvilágot látott aztán az összegyűjtött népze
nei anyag is. De a teljes anyag több mint felét kitevő műdalok megjelentetésére akkor 
sem, és azóta sem volt mód. Ezt a hiányt pótolja a jelen kiadás: a falu teljes zenei anya
gát közreadja, a tanulmány mellett. 

Evvel kapcsolatban meg kell jegyezzem, hogyanéprajztudományt, a népzene- és 
néptánc kutatást sokan és sokszor vádolták meg romantikussággal, érték-központúság
gal és - bizonyos témák preferálása miatt - a valóság idealizálásával - az "objektív", 
szociologikus látásmód kárára. E kritika tarthatatlanságát Kodály fentebb idézett sorai 
1937-ből, akárcsak disszertációm - Magyarországon, és tudtommal a világon is az első 
zenei falumonográfia - ékeseri cáfolják. Ebben az összefüggésben nyer különös értelmet 
az, hogy végre a teljes anyag (népzene és "műdal" együtt) jelenik meg nyomtatásban, 
amiképp e két műfaj az életben is egymás mellett élt. 
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Az idegen nyelvű olvasó számára itt rövid magyarázattal tartozom. "Műdalon" vagy 
"magyar nótán" sajátos, újkori magyar jelenséget értünk: a 19. század második felében 
a városi lakosság "nem hangverseny-látogató" köreiben létrejött dallam- és szövegfajtát, 
ami rendkívül gyorsan divattá vált, és falun is elterjedt. Ennek a zenének az eredeti nép
hagyományhoz, a parasztság zenéj éhez semmi köze nincs; mindössze 4-soros formája 
és versszaktípusai egyeztek meg a népdalokéval. Ám mivel éneklése nem tért el azok
tól, a nép is át tudta venni: a falvakat már a 19- 20. század fordulójára elöntötte ez a vá
rosi eredetű "népi" stílus - nem kis félreértést okozva a valódi néphagyományt nem is
merő emberek körében. 

Bartók és Kodály munkássága óta népzene és "műdal" egymáshoz való viszonya tisz
tázott, a kettő művészi-esztétikai értéke közötti különbség pedig közhely. A "műdalok" 
szociológiai fontossága nem jár együtt művészi-esztétikai minőséggel. Olvasóim, a va
lódi népzene értékein felnőtt generációk, a táncházak látogatói számára legyen nyilván
való, hogya "nóták" közlésének tudományos, nem pedig művészi jelentősége van. 

Közel 60 év telt el azóta, hogy disszertációm napvilágot látott. Minthogy nemcsak ak
kor volt úttörő, hanem még ma is annak számít, szükségesnek tartom, hogy végre vala
hára a nemzetközi kutatás elé vigyem. Ezért a tanulmányt és e bevezető sorokat angolul 
is közöljük. (Ugyanezt, sajnos, már nem tudjuk megtenni a dallamszövegekkel, ami a 
terjedeimet aránytalanul megnövelné. Munkámnak elsősorban zenei jellege azonban ezt 
nem is teszi szükségessé.) Remélem, mind a magyar olvasók, mind a külfóldiek talál
nak benne megismerésre és felhasználásra érdemes anyagot. Ezzel a reménnyel bocsá
tom az olvasókelé ezt a részben második kiadást, amely azonban egy részében teljesen 
új, ott tehát első kiadás. 

Könyvem nem jelenhetett volna meg, ha az új kiadással együtt járó rengeteg szer
kesztői munkát kedves kollégáim, Bereczki János, valamint Domokos Mária, Paksa Ka
talin és Rudasné Bajcsay Márta - saját egyéb fontos munkáikat háttérbe szorítva - ma
gukra nem vállalták volna. Önfeláldozó segítségüket ezúton is hálásan köszönöm. 

Áji munkám, Ájbeli több hónapi tartózkodásom életemnek különösen kedves emléke. 
Áj minden lakosának utólag is köszönöm, hogy befogadtak és megajándékoztak mind
azzal, ami e könyvnek az anyagát és értékét adja: dalaikkal és adalokról - azokon ke
resztűl pedig önmagukról - tett vallomásaikkal. Különösen azoknak tartozom hálával, 
akik házukba is befogadtak: Szabó Lajoséknak, egykori kedves házigazdáimnak, vala
mint a Rácz családnak akikkel kapcsolatom az időközben eltelt 60 év ellenére is eleven. 
Köszönöm mindenkinek, aki még él és azoknak is, akik már eltávoztak, mindazt a szí
vességet, amit tőlük kaptam, és amit sosem tudok felejteni. Könyvem legyen a hála je
le: állítson emléket mindnyájuknak, akik segítettek létrejöttében. 

Vargyas Lajos 



Afew words to the Reader 

How did I come into contact with Áj, this little Hungarian village in the upper northern 
part of the country that was annexed to Czechoslovakia by the Trianon Peace Treaty and 
then again belonged to Hungary from 1938 to the end of World War II, and is now part 
of Slovakia? And why have I elaborated the entire musical life of this one village? I am 
indebted to Kodály for both. 

I was hire d by the Radio to carry out a preliminary folk music collection for 
gramophone recordings and Kodály was to designate the site of it. He got out his map 
and said: "I started along the language frontier. I got as far as Rozsnyó. You should 
continue from there." And he put his finger on the village of Ájfalucska, in Abaúj 
county. 

This erroneous name combines two villages: Áj and Falucska. I did collecting work 
in Áj, and the material proved highly valuable and drew a lot of attention from Kodály, 
too. 

When I later regis tere d for a Ph.d., István Györffy, my professor of ethnography, sent 
me to Kodály for a dissertation theme. Kodály recommended a monographic elaboration 
of a single village which he had defined earlier in the preface to the first edition of 
Hungarian Folk Music (1937): "But, the most illuminating endeavour would be to map 
of a village's entire melody stock, the description of its music life in minute detail, that 
is, to create a musical monograph of it." Since he knew of my collection in Áj, he 
suggested elaborating the music of that village. 

That work was completed and published as my dissertation under the title "The 
musical life of the village of Áj" in 1941, illustrated with 80 music examples. Given the 
circumstances, however, one could not think of publishing the whole collected material. 
(Not even the two village monographs - Pál Járdányi's The secular music of the 
Hungarians of Kide, Kolozsvár, 1943, and István Halmos's Music in Kérsemjén, 
Budapest, 1959 - were able present their entire collections apart from some examples 
incorporated in their studies.) Twenty years later, in 1960, 1961 and 1963 my folk music 
collection was published in install ments in the bulletins of the Ethnographic Museum, 
wich were only accessible to narrow professional circles. The stock of "art songs" 
amounting to more than halfthe entire material, however, has remained unpublished to 
this very day. The present publication makes up for this deficiency, giving the entire 
musical material of the village in addition to the dissertation. 

Let me note at this juncture that ethnography, folk music and folk dance research have 
often been accused of romanticism, of value-centeredness and, on account of their 
preference for certain themes, of the idealization of reality, to the detriment of an 
"objective" sociological approach by many people. The unfoundedness of this 
accusation is verified by Kodály's above idea cited from 1937, as weIl as my dissertation 
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which was the first monograph of the music of a viIlage in Hungary, and, as far as I 
know, in the whole world. In this context it assumes special importance that at last the 
entire material (folk and "art" music together) is published in print, just as the two 
genres exist side by side in reality. 

I am obliged to giv e some explanation to foreign readers. "Art song" or " popular 
Hungarian song": nóta is a peculiar Hungarian development of the latter half of the 19th 

century among the "non-concert going urban population". It became highly fashionable 
rapidly and spread to rural areas as weIl. This music has nothing to do with the original 
folk tradition or the music of the peasantry, only its 4-line form and strophe types being 
identical with those of the folksongs. Since its performance, however, is similar to the 
latter, the rural population were als o able to adopt it: this "folkish" style of urban origin 
had already inundated the viIlages by the tum of the 19th and 20th centuries - greatly 
misleading masses of people who did not know the real oral traditions of the peasantry. 

Since the endeavours of Kodály and Bartók, the interaction between folk music and 
"popular art music" has been clarified, the difference in the artistic and aesthetic values 
of the two being now commonplace. The sociological significance of "art songs" does 
not imp ly any artistic or aesthetic quality. The Readers - generations brought up on the 
real values of genuine folk music, the visitors to "dance-houses" - will certainly realize 
that the publication of popular Hungarian songs has a scientific rather than artistic 
importance. 

My dissertation was published nearly 60 years ago. Since even today it is stiIl 
considered pioneering, I think it is necessary to acquaint international scholarship with 
it. Therefore, the study and the introduction have also been translated into English. 
(Most regrettably, the song texts cannot be given in translation as it would sweIl the 
volume disproportionately. As the work is first of aIl of a musical nature, this flaw is not 
unsurmountable.) I do hope that both Hungarian and foreign readers will find material 
in it worth learning and using. In the hope of that, I am releasing the second edition of 
the work - and the first edition of a substantial part in it. 

My book could not have been published, had it not been for the self-effacing efforts 
of my dear colleagues, János Bereczky, as weIl as Mária Domokos, Katalin Paksa and 
Márta Bajcsay Rudas who set aside heaps of their own work to perform the meticulous 
and demanding work of editing. I am deeply indebted to them for their unselfish 
assistance. 

My work and stay lasting several months in Áj are still precious to me. I herewith 
thank aIl the inhabitants of Áj for accepting me and presenting me with what constitutes 
the material and worth of this book: their songs and their confessions about the songs, 
and through them, about themselves. I owe a special word of thanks to those who put 
me up in their homes: Lajos Szabó and his family, my dear hosts, and the Rácz family, 
with whom I am stiIl in lively contact despite the 60 years that have pass ed. I thank aIl 
living and dead for the kindness that I have received something wich I can never forget. 
May my book be a token of my gratitude: a memorial to aIl who have helped it come 
about. 

Lajos Vargyas 



, 
Aj falu zenei élete 

, 
The musical life of the village of Aj 





Bevezetés 

Ár kis falu Abaúj megyében, közel Tor
nához. A síkság és a hegyek találkozásá
nál húzódik meg egy V alakú völgy szá
jában. Előtte széles síkság: keletre Kassa 
felé nyitva, délre a Bódva völgyén át 
Miskolc felé. Ezt magyarság lakja. Mö
götte a hegyekben már nemzetiségek él
nek. Fölötte a völgyben a legközelebbi 
falu: Falucska már tót; a hegyeken túl 
Mecenzéf, Szomolnok német (mánta) vá
roskák. 

A falu kicsiny, mindössze 85 házból áll; 
lakossága 404 lélek.! De még ez a kis tár
sadalom is különböző elemekből áll. Lako
saiból 234-en katolikusok és 143-an refor
mátusok. Néhány, Falucskáról beköltözött 
görögkatolikus család képviseli a nemzeti
ségi elemet,2 és a felvégben, az összeszo
ruló völgy oldalában ott a cigánysor. 

Egy ilyen kicsi falu a nyelvterület szélén, 
mely kicsinységében is összetett, akár a 
nagy egységek, hálás anyagot szolgáltat a 
társadalmi szempontú néprajzi kutatás szá
mára. A nyelvterület szélén lévő vidékek a 
társadalom egészének vérkeringésében ke
vésbé vesznek részt, itt inkább találunk régi

Bolyszko Imre és Bolyszko József háza (24. és 25. 
szám). A háttérben az áji hegy és az "Isten kocikja" 

sziklaszirt. 
A tanulmányban közölt felvételeket Vargyas Lajos 

készítette 1940-ben 
The houses of Imre Bolyszko and József Bolyszko 

(numbers 24. and 25.). In the backgroulld the 
Áj mountaill with the "God's cranny" cliff. 

The photographs ill the essay have been taken by Lajos 
Vargyas in 1940 

es állapotokat, mint a központban, ahová minden áramlat összefut, minden erő először hat. 
Ezért polgárosodó parasztságunkban a régi népkultúra állapotát inkább a nyelvhatár mentén 
lévő peremvidékek lakossága őrizte meg. Ha tehát egy falu zenei életének megismerését tűz
tük ki célnak, hogy vizsgálatával a népzene és általában a népkultúra néhány alapvető kér
désére kapjunk feleletet, akkor keresve sem találhatunk alkalmasabb területet ennél a falu
nál. A vidék: a Bódva völgye, Gömömek magyar része még elég gazdag népzene i hagyo
mányokban. Az egész vidéken él még a fonó, a hagyományos dalkultúra legfőbb életben tar-

• A ma Szlovákiához tartozó helységek hivatalos szlovák nevét lásd a 178. oldalon (A szerk.) 
I Az 1938-i felvidéki összeírás szerint. 
2 A falucskaiak elszlovákosodott ruszinok. 
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tója. Maga a falu nemzetiségek érintkezőpontján, élénk kapcsolatban polgárosultabb és el
dugott, régies életű falvakkal egyaránt, Amerikát járt lakosságával,3 a csehek húszévi ural
ma alatt leválasztva a magyar törzsről, annyiféle hatásnak volt kitéve, hogy rendkívül sok ér
dekes kérdés kutatását teszi lehetővé. De legfőbb előnye kicsinysége, mert így alapos, meg
közelítőleg kimerítő anyaggyűjtést lehet benne végezni és megoldhat juk azokat a feladato
kat, melyeket a zenefolklór az ilyen irányú kutatás számára kitűz. 

Ezek a kérdések akkor merültek fel, mikor a népzenekutatás túljutott a legfőbb alapve
tő feladatok megoldásán. Az anyaggyűjtés nagyjából befejeződött: a további gyűjtés már 
csak variánsokkal szolgál. Az anyag stílusrétegeinek szétválasztása, az egyes rétegek ere
dete, a kapcsolatok más népekkel, műzenével és más hasonló kérdések megoldása már 
biztos alapokon nyugszik. Szóval nagy vonásokban elvégezték mindazt, amit az anyaggal 
statikailag lehet: megállapítani, hogy mi történt a népzenével az idők folyamán. Ezután 
már az a kérdés következik, hogyan történt mindez? Statikus keresztmetszet helyett bele
pillantani a folyó, történő életbe és így kapni meg a feleletet bizonyos kérdésekre. Műkö
dés közben figyelni meg azokat az erőket, melyeknek eddig csak eredményeit láttuk az 
összehordott anyagban. Így pl. összeállíthatjuk az anyagból egyes dalok variánscsoportja
it, megállapíthatjuk a különbségeket, de hogy ezek a különbségek hogy keletkeznek, ma
gát a variálás folyamatát nem ismerjük meg, legfeljebb csak következtetünk rá. Nem tud
juk, hogy csak a továbbadásnál változik-e meg a dal, vagy pedig már az egyes egyének 
tudatában sem él a dallamnak változhatatlan alakja. Van-e tudatos vagy önkénytelen vari
álás, vagy pedig csak a rossz emlékezet folytán változnak a dalok? Ha van tudatos variá
lás, mi az oka, hogy megy végbe? stb., mind olyan kérdés, mely nélkül tudásunk nem tel
jes, melyre azonban csak részletes, az egész életre kiterjedő kutatással tudunk válaszolni. 

A mai néprajztudomány azt a felfogást vallja, hogy az egyes elemek veszítenek értel
mükből, ha a maguk szerves összefüggés éből kiragadj uk őket. Mindent egész összefüg
gő életében kell bemutatni, hogy igaz képet és értelmet nyerj en. Ezért fordult a magyar 
néprajz mindinkább az osztatlan élet megjelenítése felé .4 A népzene területén Kodály 
mondta ki az ilyen kutatás szükségét A magyar népzene5 előszavában és kitűzte azokat 
a feladatokat, melyeket egy falu teljes népzenei feldolgozásánál meg kell oldani: "Szö
veg és dallam puszta feljegyzése, ha mégoly pontos, még semmit sem mond a dallam 
életéről, élettanáról. Megállapítandó: változik-e ismétléskor vagy idővel ugyanazon éne
kes ajkán? Szándékosan-e vagy öntudatlanul? Továbbterjesztése jelent-e mindig válto
zást? Mik a változatképződés körülményei, okai, törvényszerűségei? Régi feljegyzések 
helyi és személyi adatai alapján újra felkereshetők az énekesek. Nagyérdekű megfigye
lésekre számíthatunk: évek, évtizedek múlva változott-e a dalok előadása? Ha nem él
nek már: van-e nyoma a dalnak vagy velük tűnt el? A megváltozott élettel változott-e a 
zenei ízlés? Fogyott vagy szaporodott a dalkészlet? Miért hagytak el egy-egy dalt? 

3 Az egész vidékre jellemző az amerikai kivándorlás, és az is, hogy visszajönnek. Sokan vannak ugyan most is oda
kinn, akikkel állandó kapcsolatot tartanak fenn. De a legnagyobb része a kivándorlóknak csak szerezni megy ki 

és egy idő múlva hazajön. 
4 Györffy Szilaj pásztorok és egész nevelő iránya. Vargha László A tilalmasi tanyák c. dolgozata a népi építkezés te

rületén hozott új eredményeket ennek a szemléletnek alapján. A folklórban Ortutay Fedics Mihály mesél c. mun
kájában jelentkezik ez a szemlélet egy mesélő teljes vizsgálatában. Az egész közösségre nézve lásd: Banó István 
A népi epika életformái. Ethnographia, 1939. egészen új szempontokkal. 

5 Kodály A magyar népzene. Budapest, 1937. 
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Külön tanulmányozás tárgya: a zene a közösség életében. Mennyire becsüli, mennyi
re fontos számára. Mekkora a zeneszükséglete. Becsüli-e a feltűnőbb dalostehetséget, 
vagy rossz szemmel nézi, haszontalan időtöltésnek tartja a dalolást. Nem csak azt tart
ják-e ,jó dalos"-nak, aki egynéhány, a közösségben nem használatos, "uras" nóta modo
ros előadásával tűnik fel? A közösség vezető rétege menriyiben törekszik "fölfelé" zenei 
szokásaiban is? Hat ez a többiekre? Az egyre élesebben elvál ó falusi proletariátus zenei 
ízlésben is elkülönül-e a törpe- és kisbirtokos osztály tól? Vannak-e még közös dalaik? 
Melyek az osztályhoz kötött dalok? 

Keveset tudunk a dallamok elterjedtségéről. Milyen mélyen gyökereznek a társada
lomban. Hányan tudják, elhatárolható-e valamely szűkebb körön belül. Dalolási alkal
mak, szokások. A terjedés módja: puszta hallás útján vagy írás, nyomtatás segítségével. 
(Írott, vásári nyomtatott daloskönyvek.) Van-e tudatos, szándékos dallamtanulás, vagy 
csak "ráragad" az új nóta, aki hallja. Mennyi része van a terjedésben szövegnek, dallam
nak? Tudnak-e szöveget dallam nélkül és vis40nt? Ráfognak-e tudatosan új szöveget ré
gi dallamra? Van-e, aki vállalja ilyennek a szerzőségét? 

Nincs pontos tudomásunk a nép énektechnikájáról, hangterjedelméről, zenei hallásá
ról, felfogóképességéről. Mi a dallamismeret átlaga, hol kezdődik a kivételes emlékező
tehetség, mindig együtt jár-e kivételes előadóképességgel. 

Nem ismerjük eléggé a nép hangszereit s a velük való foglalatosságát. Hogyan tanul
ja meg, aki tudja: magától-e vagy mástól? Mikor, mit, kinek játszik? Pénzért is (táncra) 
vagy csak kedvtelésből. Parasztbandák, kottanemértő falusi cigányok zeneéletéről nincs 
semmi pontos leírás. Milyen hangszerekkel élnek, ki a szervezőjük, tanítójuk, hogyan 
készülnek egyenként és együtt a szereplésre. Hogyan gyarapodik zenekészletük. .. legta
nulságosabb volna egy-egy község teljes dallamtérképét, zenei életének minden rész
letre kiterjedő leírását, szóval zenei monográfiáját ellcészíteni."6 

Ennek a feladatnak megoldását próbáltam meg - Kodály irányításával - abban a ku
tatásban, melyet 1940. év folyamán végeztem Ájban, a Magyarságtudományi Intézet 
ösztöndíj ával. 

Először két hónapig, azután egy félév múlva újabb egy hónapig tartózkodtam a falu
ban - miután előzőleg tisztán múzeális célra végeztem itt gyűjtést és ily módon megis
merkedtem a faluval. Rendkívül élénk dalolási életet, nagy dallambőséget, fejlett ének
technikát, sok énekes szokást, fonót, gazdalegényekből álló "parasztbandát" találtam, 
egyszóval meglehetősen sokágú, fejlett "zenei életet". Ennek vizsgálata tanulságos ada
tokat szolgáltatott az előbb felsorolt kérdésekre. 

Első lépés volt ebben a munkában a falu teljes dalkincsét összegyűjteni, mégpedig 
nemcsak a szorosabban vett népi dallamokat, hanem bármit, ami feltalálható, tekintet 
nélkül származására és értékére. Szükséges továbbá ezt az anyagot egyének és korosz
tályok szerint is részletezni, vagyis nemcsak az a fontos, mi található fel egy faluban, 
hanem, hogy kik, hányan tudják, milyen az elterjedtsége, szerepe egy dalnak a falu éle
tében és viszont: egy személy mit, mennyit tud és hogyan tudja az egyes dalokat. 

6 Ezzel a magyar zenefolklór a hazai problémákból kinőve messze túljutott a rokonszakmák célkirnzésein. A mese
kutatók pl. még egy kiragadott mesélő külön vizsgálatával vélik megoldhatónak a folklór problémáit. L. Ortutay 
Fedics Mihály mesél és külfóldi mintaképeit (idézve uo.). 
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Ez a gyűjtés Ájban igen gazdag és változatos anyagot szolgáltatott. Az összegyűjtött 
dallamok száma 1200 körül van. Ebben az anyagban a legváltozatosabb elemek vannak 
együtt: régi és új népdalok, műdal (ezalatt mindaz értendő, ami nem népdal, tehát "hall
gató", kuplé, sláger, iskolai "tan"-dalok stb.), egyházi ének (búcsús ponyván, vagy csak 
szájhagyományban élő, esetleg már csak cigányasszonyok által használt énekek), szlo
vák és cigány dalok. 

Még elég szép számmal került elő a népzene régebbi rétegéhez tartozó dallam. Kö
rülbelül 60 ezeknek a száma. Feltűnően sok köztük az alföldi pásztor- és betyárnóta. 
Torna és Jánok körül még ma is sok alföldi pásztor legeltet, különösen juhász. Ezeknek 
köszönhető a pásztordallamok fennmaradása: a pásztorság ugyanis jobban őrzi hagyo
mányait és jelenlétük folytán ezek a dallamok mindig felújulhattak, míg a régi falusi dal
lamok lassan feledésbe merültek. Egyes szívósabb életü dalok azonban ezek közül is da
colnak az idővel. Ilyen pl. az, mely Nyitrától Zemplénig minden faluban megtalálható 
az öregek közt; ez volt ennek a vidéknek legjellegzetesebb dallama még 50 évvel ezelőtt 
(1). Másik, még ennél is általánosabban ismert dallam egy menyasszony-búcsúztató. 
Még a fiatalok is mindenütt tudják: (2). Messze vidékre el lehet menni vele, mindenütt 
ismerik. Ez az egyetlen alkalomhoz kötött dal: mikor "kijönnek a hitről", akkor dalolják 
a menyasszonynak. Később látni fogjuk, hogy társadalmi háttere van annak, hogy ez a 
dal oly szÍvós életű. Olyan hangot üt meg, me ly mindnyájuk életéből fakad. Általános 
érzés, mindenki lelkében visszhangra talál, amit kifejez. 

Hozzá kell számítanunk a régi anyaghoz azt a sok régi szöveget, amely most új dalla
mokra, sőt gyakran műdalra húzva él, de határozottan régiesebb, mint az új dalok egyéb 
szövegei. Sok olyan van köztük, amelynek régi dallamát inkább csak Erdélyből ismerjük. 
Bizonyság ez, hogy nem is olyan régen még itt is életben voltak ezek a dallamok. 

A régi anyaghoz képest rendkívül nagy az új dallamok száma. Körülbelül 400 került 
elő a faluból. Némi túlzással azt mondhatjuk ennek alapján, hogy az ország területén élő 
új dallamok mind megtalálhatók a faluban. A fiatalság dallamaira mindenesetre vonat
kozik ez: amit az országban ma a fiatalok dalolnak, azt itt is tudják. (S ami még nem is
meretes, az állandóan szivárog be a faluba.) 150-re tehető, amit ezekből az új dallamok
ból a fiatalság használ, ez tehát a falu mai, élő dallamkincse (avval a 30-40 műdal1al, fő
leg csárdással együtt, melyet szintén mindenki tud és használ). 

Mind a két csoportot felülmúlja számban a műdalok tömege. Ezeknek a száma körül
belül 600-ra rúg. Mindenesetre sokkal több jutott el a faluba az úri osztály műveltség
javaiból, mint gondolható lett volna. Később látni fogjuk, hogy mik ennek az útjai és mi 
a jelentősége. 

Az egyházi énekek legnagyobb része búcsús ponyváról származik, kisebb része kán
táló cigányasszonyok, gyerekek dallama, betlehemesek éneke. Számuk 60-70. A beköl
tözött tótok dalaiból is van feljegyzés (ugyanannyi dallam); természesen többet tudnak 
ennél, de náluk magyar dallamtudásukat is vizsgálni kellett. Cigány dalt keveset sikerült 
feljegyezni (ezalatt kizárólag cigánynyelvű dalokra kell gondolni, magyar nyelven so
kat tudnak). Itt a gyűjtést a cigányok különleges viszonyai akadályozták. 

Mindezt összegezve azt láthatjuk, hogy rendkívül nagy az a dalkészlet, amit egy fa
luban feltalálhatunk. Ez a dallambőség nemcsak a falu összességére vonatkozik; külön
külön az egyeseknél is meglepő nagy daltudást lehetett találni. Különösen a férfiaknál 
volt ez nagy a sok műdal révén, úgyhogy teljesen sosem lehetett kimeríteni egy ilyen 
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ember dallarnkincsét. Pedig sokan felírták 
papírokra, ami napközben eszükbe jutott, 
s csak arról kellett egymás után kérdez
getni a dalokat. Egy középkorú embernél 
300 is volt felírva, főleg műdal, de ezen
kívül is majdnem minden népdalt tudott, 
ami mástól előkerült. Megközelítőleg 500 
körül mozog ennek az embernek a daltu
dása. 

Ez a dallambőség már önmagában rá
irányítja a figyelmet a daltanulás kérdé
sére. Honnét, hogyan gyűlik össze ennyi 
dal? Külön útja-módja van-e, vagy egy
szerűen ráragad az emberekre, öröklődik 
nemzedékről nemzedékre? A követke
zőkben látni fogjuk, mennyire tudatos az 
igyekezet az ájiak közt mindig új és új 
dalt tanulni, s hogy ez milyen jellemző és 
sajátos vonása az áji életnek. A daltanu
lást vizsgálva egész életük a szemünk elé 
kerül, mert család, falub eli társadalmi 
élet, a vidékkel való érintkezés, a mezei 
munka, az élet minden mozzanata alkal
mas arra, hogy új dallal gazdagítsák tudá
sukat. 

Farkas István (?) a háza előtt (I9. szám), 
egy kisgyerekkel 

15 

István Farkas (?) with a chi/d, in front of his house 
(number 19.) 



Daltanulás 

Áj környéke, a Miskolc-Kassa-Rozsnyó között elterülő vidék sűrűn egymás mellett 
fekvő kis falvakból áll. Ezek közt az apró falvak közt nagyon élénk érintkezés folyik. 
Már maga ez a közelség is azt jelenti, hogy a szomszéd falvak lakói a mindennapi élet 
folyamán sűrűn kénytelenek találkozni, érintkezni egymással. De a legfontosabb össze
kötő kapocs messze vidék falvai közt az összeházasodás. Az egész környék át van sző
ve a rokoni viszonyok szálaival. Itt ugyanis szinte szabály a más faluból való házasság. 
"Ezen a tájon nagy divat más faluba menni. Még itt alig lehet mondani, hogy itt ma
radtak" - mondják. Ájban pl. a következő falvakból vannak asszonyok (illetőleg "em
berek" is, mert sokan elmennek vőnek más faluba): Lucska, Szádudvarnok, Torna
szentjakab, Szádelő, Péder, Méhész, Torna, Barka, Falucska (egy félszlovák ember vett 
innen feleséget, egyébként nincs összeházasodás), Tornaújfalu, Krasznahorkaváralja, 
Tornahorváti, Komjáti, Csécs, Somodi, Jánok, Becskeháza, Szögliget, Tornagörgő, 
Bodoló, Zsarnó, Nagyida, Meszes (Borsod megye), Veskóc (Ung vármegye, ezek Ame
rikában kerültek össze), Körtvélyes. Összesen ötvennyolcan kerültek vidékről és hu
szonheten helyből az asszonyok közül. (A beköltözött szlovákokat és két mánta csalá
dot nem tekintve.) Áji leányok a következő falvakban vannak férjnél: Szepsi, Torna
görgő, Torna, Komaróc, Méhész, Hidvégardó, Mecenzéf, Sompdi, Buzita, Tornaújfalu, 
Gyöngyöshalász (Heves megye, ide egy katona vitte el az illetőt), Szádudvarnok, 
Csécs, Bodoló, Szádelő, összesen huszan, míg helyben csak heten vannak férjnél. Ilyen 
körülmények között ritka a szerelmi házasság. A menyasszony idegenbe, majdnem is
meretlen emberek közé megy. Innen származik a menyasszonybúcsúztató sok szomorú 
verssora. 

A menyasszonyt tehát vidékről hozzák. Ilyenkor nagy csapat leány megy szekéren a 
faluból a menyasszonyért, s onnan is nyoszolyólányok kísérik el az új párta faluba. Az 
ilyen vidám ünnepi alkalmak nem folyhatnak le nagy dalolás nélkül. A két falu fiatalsá
ga ilyenkor kihasználja az alkalmat, hogy egymás nótáiból tanuljon. Ezért hallani lép
ten-nyomon ilyeneket a dallamokkal kapcsolatban: "Ez igen régi nóta. Komjátiba vol
tunk menyasszonyért harminckét éve, Szakál Boriér, onnan hoztuk". "Péderből hoztak 
egy menyasszont, péderiek dalolták, mikor én kislánka voltam". A víg leánycsapat éne
kére kicsődül a falu népe, igyekeznek elkapni a hallott nótákból valamit. "Buzitai lány
tól tanultam - beszélte egy lány -, itt voltak menyasszonyér, mondtam neki, dalolja csak 
még el, mer a hangja tetszett". 

Minden lakodalom tíz-húsz új nótával gyarapítja a falu dallamkészletét. Magán a la
kodalmon is természetesen sok új nóta előkerül - nemcsak a vendég falusiaktól, hanem 
a helybeli öregektől is. Ha a menyasszonyvivőktől vagy a lakodalmas vendégektől nem 
volt elég idő megtanulni a hallott új nótákat, ott marad az új menyecske. Tőle ki lehet 
kérdezgetni mindazt, amit a vidékiek daloltak. Második áji tartózkodásom idején egypár 
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új dallam és nóta fogadott, amit előbb nem hallottam. Közbeesett egy lakodalom május
ban: Tornaszentjakabról hoztak menyasszonyt. Azóta mind a szentjakabi nóták járták a 
fonóban. S még november végén is tanúja lehettem, hogy tanulják az egyik sokverssza
kos történetet, amit a szentjakabiaktól hallottak a lakodaimon. A férj húga tanulta meg 
otthon az "ángyikától", tőle írták le a legkisebb fonóbeli leányok és a fonóban tanulták 
a papírról. Egy hét múlva voltam ugyanott, már nem kellett papír, dalolták vígan. 

A különböző falvak legényeinek ad alkalmat találkozásra a különféle bál és mulatság. 
A legények eljárnak a szomszéd falvak báljaira, sőt amelyik házasodni akar és asszonyt 
keres, egészen me_sszi falvakba is eljut, így aztán minden bálból kerül haza valami még 
nem ismert nóta". "Legények hozzák a dalt innen is, onnan is. Ők járnak mindenfelé bál
ba." Meg is említik, ha ilyen nóta kerül elő: "Én hoztam a körtvéjesi bálból!" Vagy: 
"Udvarnokiban bálban a legények dalolták, hát mi is velük." (Ezt 75 éves embertől hal
lottam, tehát régen is ilyenek voltak a viszonyok.) "Egyszer tánc volt a kocsmába, egy 
somodi legény danolta!" stb. Minél tovább legénykedik valaki, annál több nótát halmoz
hat föl emlékezetében és annál több "különleges" nótát szed össze a mulatságokon. Van 
a faluban egy negyvenéves legény, ki állandóan "házasodik". Rendszeresen eljár a fo 
nóba és a vidék minden báljára. Ennek a dallamtudása mindenkit felülmúl a faluban. 
Egy lány mondta róla: "Ojan nótákat tud, hogy Ájba ojat senkise. Mindenfélét tud, hall
gatókat. A legények közt egy sincs ojan!" 

Nem kell azonban lakodalom vagy bál a szomszéd falvak érintkezéséhez. Ily külön
leges alkalmak nélkül is állandóan találkozik életük a mindennapi munka folyamán is, 
és mindez folytonos daWmulásssal jár együtt. "Szilasi réten voltam kaszálni. Szilasi le
gények jöttek a tőtésen a vendégi búcsúról, ezt danolták" - beszélte egy öregember. Ál
talában a munkaalkalmak és munkaviszonyok is nagyon összefűzik a különböző falvak 
lakosságát. Aratóbandák nemcsak egy faluból állnak össze, vannak olyanok is, ahol 
szomszéd falusiak dolgoznak együtt. Ezek a bandák krasznahorkaváraljai, szesztai gaz
dáknál dolgoznak egész messze falujuktól. De még a gazdák is távoli falvakba jutnak el 
a mezei munkák révén, rét jeik, földjeik vannak ugyanis más falvak határában. De csak 
az újabbi időkben, amióta a falu gazdagabb lett. Azelőtt is megvolt azonban a messzi ha
tárban való munka: "Régebben szegényebbek voltunk, a Bódva mellett csak részibe ka
száltunk, hétfőtől vasárnapig együtt. A Miglincbe is - ez a falu fölött lévő fennsík, ak
kor még uradalom volt -, éjjel jöttünk haza, mindig daloltunk." Ma a Bódva mellett sa
ját kaszálóik vannak a jánoki, somodi, tornai, bódvaszilasi határban. Az állandó együtt
dolgozás a szomszédok között sokszor valóságos vendégbaráti viszonyt alakít ki a kü
lönböző falukból valók között. Egy gazdának a jánoki határban voltak kaszálói. Ottani 
szomszédai munka idején szállást adtak neki, megvendégelték, igával, sőt munkával is 
kisegítették. Mikor aztán ők kerültek az áji határba - juhos gazdák lévén az áji hegyol
dalban béreltek legelőt -, akkor ők találtak otthont az ájiaknál. Általában igen barátsá
gos, társaságkedvelő a nép ezen a vidéken, és nagyon megbecsülik, ha valaki modorban, 
érintkezési formában ennek kifejezést tud adni. Az ilyenek közt könnyen megy a barát
kozás, még ha idegenek is; sokszor véletlenek folytán, valami balesetnél nyújtott segít
ség vagy más szívesség alapján. (Jellemző, hogyatótoknál ezt a különbséget emleget
ték egyedül: a falucskaiak "oj vadak, mogorvák". Egyébként jóban vannak velük.) Az 
ilyen ismerősök, akárcsak a rokonok, messzi falukból is meglátogatják egymást, a fiata
lok elmennek egymás mulatságaira, s olyankor két-három napot is ott töltenek vendég-
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ségben. Vegyük ehhez az összeházasodás miatt sűrű rokoni kapcsolatokat s megértjük, 
milyen élénk az érintkezés a vidék falvai között. Lássuk mindezt a nótákkal kapcsolat
ban: "Somodiból volt itt ősszel egy lány, oszt az tanított." - "Csécsből hoztam. Ringló
szilvát vittünk. Vasárnap délután volt, kiültek a lányok a ház elé, oszt ezt dalolták." -
"Hallgassatok, Tornán a lányok evvel dalolik végig a várost." - "P. Margit hozta 
Jánokról." (Rokon lány, látogatóba volt itt.) - "Szepsibe szolgál egy lány, ott tanulta, H. 
Maris. Leírta Janinak, mer neki nagyon tetszett." - "Nemrég tanultam egy lánytól, ki vá
roson szolgál." (A "város": Szepsi.) "Még legén se voltam, tizenháromesztendős vol
tam, azt tudom, egy lántól hallottam. Nádaskára mentek szekervel. Az igen tudott danol
ni, Bacsu Erzsi volt, mindig danolt, ha erre ment az úton." A vásárban is lehet tanulni: 
"Szendrői vásárba tanultam egy fiú-juhásztól. Azt monta, ojan nótát tud, amijet senki
se." Ha ilyen nagy a lehetőség és az igyekezet, hogy a környékben, ahol csak lehet, nó
tát tanuljanak, milyen lehet akkor ez a törekvés a falun belül? Bizonyára még nagyobb 
lehetőségei vannak. Legfontosabb ebből a szempontból a legszűkebb környezet, a csa- . 
lád. Az egyik háznál az ember - negyvenéves férfi - dalolt egy nótát. Utána megszólalt 
a felesége: "Én még ezt soha nem hallottam. Hogy tuttad megtartani, hogy nem dalol
tad sohase?" Erre megszólalt a lánya is: "Hogy kértük apámékat, hogy daloljanak, aztán 
sose, csak néha-néha egyet az ágyban!" Ez a szemrehányás nem volt egészen jogosult, 
mert köztudomású róluk, hogy az anyja állandóan tanítja a lányát nótára. Mikor színda
rabban szerepelt és egy "dalbetétre" volt szüksége, akkor is anyja tanított neki egy oda
illő ismeretlen nótát. Mondta is egy másik lány, mikor csodálkoztam, hogy nem ismeri 
anyja nótáit: "Engem nem tanít az anyám, mint Szabó Erzsit." Persze ez a panasz ismét 
nem volt egészen jogosult, mert gyűjtés közben ennek az anyja is mondta, ha valami 
szebb dal került elő, "Ezt megtanítom Bözsikének is, mert szép." . 

Egy tizennégyéves leány dalolt egyszer egy műdalt, aztán elbeszélte a történetét: Va
sárnap délután elment a család litáni ára, csak a tizenkétéves húga és apja maradt otthon. 
A kislány aztán addig kérte apját, hogy "tanítsa legalább egyre", hogy végül az apa kö
télnek állott és - bíró, tekintélyes gazda lévén - egy háborús műdalt tanított a lányának. 
Utána újabb könyörgésre egy másikat is. Mikor a többiek hazajöttek, a kislány nagy bol
dogan fogadta őket az új szerzeményekkel s mindnyájan megtanul ták. 

Egy öregasszony beszélte a szüleiről: Az anyja ugyan nem tudott dalolni hamisan 
énekeIt, a kisöccse rá is szólt, hogy "Mama ne danoljon"- annál inkább tudott az apja. 
"Odaállított bennünket sorba, osztán úgy tanított. Csöpp, pirinyó kislán vótam, oj finom 
kis hangom vót." Mikor aztán nagy lett, ő vette át az örökséget. Az öccse panaszkodott, 
hogy a fia nem tud dalolni, akármit csinál vele. Erre ő összeszedte a gyerekeket és taní
totta: "Szittyavi-tézeka harc-riadalma ... " (Ezt az éneket a vizsgán hallotta az iskolában.) 
"Hát gyönyörűen ment". ÖrüIt az öccse, "fog az inas tudni". "Öcsém, így tanítik a gye
rekeket"- mesélte, s hozzátette: "A csöpp szájukon gyött ki az a gyönyörű hang, igazán 
oj szívreható volt." Azt különben meg lehet állapítani, hogy sokat adtak arra, tud-e a 
gyerekük dalolni. Ha nem tudott, azt mindig külön felemlegették: "Még nem hallottam 
a dalját." S ugyanúgy viszont, ha jó hangja volt. 

A fiatalok nem maradnak meg a szülői házon belül daItanulási vágyaikkal. Másokat 
is, az idősebbeket, a falu jobb dalosait mindig faggat ják azokért a nótákért, melyeket itt
ott lakodalmakon hallottak tőlük, vagy egyéb, "az ő idejükbe való nótáér". "Kérdezzük 
az öregektől, hogy vannak azok a nóták, amivel még ringatták őket, mer mindig azt 
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mondják - aztán elvisszük a fonóba!" - és diadalt aratnak az új nótával, mert csak ők 
tudják. Jóhangú asszonyok, akik nekem is többet daloltak, többször emlegették: "Én ta
nítottam rá a lányokat." "Sokat tanítottam már a lányoknak." Vagy: "A kisinaskák gyüt
tek, tanítottam: így szép, így danolj, - de most már a bánataim miatt nincs kedvem". 
Ugyanez az öregasszony mondta: "Mind régi hang ez, csak amit most danolnak, a kato
nanóták (az új). Mind a régiek jönnek vissza. Jönnek a legények, az ember úgy játékból 
mondja: Mi ezt, vagy azt danoltuk lánykorunkba. Mingyárt kérdik: hogy van mami?" -
(és meg is tanulják?) - "Meg, hogyne, igen örömest". - Ez általános, mindenütt hallani: 
"Nem új ez, mind régi, mind a régi nóták jönnek elő, régi hang ez csak ujjítnak benne, 
elbérmálják," stb. Az egyik lány nagyapját fosztásnál mindig kérik a lányok, hogy da
loljon régi nótákat; dalol is. "Mijen jó, most ez új lesz." "Jobb, ha öregektől tanulunk 
régit, mert ami új, nem is új, nem is érdemes danolni." Ezért gyakran az egészen öreg 
embereket faggat ják nótáért. 

De sokszor a legkülönösebb helyzetekben állnak neki nótáért könyörögni: "Mikor az 
útat csináltuk,7 a legények kérdezték: Gizella néni, tudja maga azt a nótát? Hát mikor 
ebédeltünk, eszembe jutott. Hát mondtam: Legények, írjátok fel ezt a nótát, most eszem
be jutott". Vagy ugyanaz a középkorú asszony: "Erdőben (hazafelé jövet) pihenőben da
noltunk. Két legény könyörgött, tanítsam meg legalább a nótáját, ha a hangját nem is." 
(A "Kék nefelejcs" kezdem műdalt.) Egy másik eset: "Mult esztendőben Barnák Anná
nak kellett danolni a patak szélén. Emlékeztek, mikor a birkákat mostuk, majd megfat
tunk a hidegbe." 

Úgy látszik mindenféle helyzet alkalmas a fiataloknak daltanulásra. Egyik nótájukat 
egy "nagyidai katona húzta, mikor a dekung mellett ástuk a krumplit". - "Voltunk 
Bartánál krumplit ásni, kellett dalolni a lányoknak." Egy fiatal legény egy régi, pásztor
vágású dallamot tudott. Szőlőben volt kinn, a szőlőcsősztől tanulta, ki a pincében része
gen dalolt. De még érdekesebb: egy öregember egyik nótáj át a katonaságnál az "egyes"
ben tanulta egy fiútól. 

A szülőktől, idősebbektől való daltanulásnak nagy a jelentősége, ha meggondoljuk, 
hogy az asszonyok rendszerint idegenből kerülnek a faluba. Így a falun belül való dal
tanulás is a tágabb vidék dalanyagának kicserélődését jelenti. A gyerek az anyjától is 
sokszor távoli falu dalait tanulja meg. Így közvetlen vagy közvetett átvétel révén az 
egész vidék dallamkészlete állandóan forog, cserélődik. Minden, ami benne van vagy 
ami belejut, ezer finom csatornán át eljut a legkisebb zugba is. 

Ezen az úton, a szomszédo~ felől Ájt különböző áramok járják át. Egyfelől polgáro
sultabb falvakkal érintkezik, Tornával, Somodival, a távolabbi Szepsivel, másfelől a he
gyek elzártabb völgyeiben, Rozsnyó felé eső kis falvakkal: Barkával, Lucskával s a fő
útvonaltól távollévő olyan kis falvakkal, mint Szádelő, Méhészke, Körtvélyes. - Bár el 
lehet mondani, hogy az egész terület, le egészen Miskolcig azonos képet mutat nép ze
nei szempontból. A vonaton pl. az egész Bódva völgyéből összekerült katonák daloltak 
egyszer, még a Miskolc melletti Sajókazáról is voltak köztük; ugyanazokat a dalokat le
hetett hallani, amelyeket már Ájból is jól ismertem. Legfeljebb egyik szöveg másik dal
lamra ment és viszont. Még a hallgatók is, műdalaik is ugyanazok voltak, mint amiket 

7 "Közmunkába." Ilyenkor minden háztól kell menni valakinek. Ezt igen gyakran veszik igénybe. Télen pl. havat 
elhányni az útról. 
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Farkas István (?) a háza előtt (I9. szám) 
István Farkas (?), infront ofhis house (number 19.) 

Ájban is minden fiatal tud és sokat dalol: ,,(Áj-)falusi fenyveserdő aljában" és "Kime
gyek a temetőbe, beszélek a csősszel". Más faluból való menyecskék dallamkincse főbb 
vonásokban egyezett az áji lányokéval. A legáltalánosabban ismert dalokat egyformán 
tudták. De azért mégis van színezetbeli különbség az egyes falvak közt. Barka-Lucska
Kiskovácsvágása az elzártabb völgyben egy fokkal régiesebb állapotot mutat, mint Áj. 
Ezt már az onnan származó áji asszonyok dalaiból is látni lehetett. Ottani gyűjtésből az
tán kiderült, hogy minden korosztálynál egy fokkal régebbi anyagot lehet találni, mint a 
hasonló korúaknál Ájban. Amit ott a legények tudtak, azt Ájban már csak a 30--40 éves 
emberek. A "Csáti bíró lánya" balladája itt csak dallama nélkül került elő vagy valami 
műdallamra húzva, Kiskovácsvágásán, Lucskán még nagyon sok változatban meg lehe
tett találni az eredeti dallamot. (Ájban is megvolt ennek a dallamtörzsnek a vidéken ál
talános formától eltérő változata, de más szöveggel.) 

Viszont Somodi, Torna itteni viszonylatban nagy, polgárosult helyek, 1300-1600 fő
nyi lakossággal. Torna még hozzá vármegyei székhely, "város" volt a múltban. Itt a ci
vilizációs jelek sokkal erősebbek, mint akárhol máshol a vidéken. Somodiban már tel
jesen polgári a viselet: "szűk ruha", hosszú télikabát van a lányokon, míg Ájban "szé
les", bő a szoknya és kendőben járnak. (De azért ez a széles ruha is egybeszabott már, 
nem a szokásos paraszti viselet, a külön szoknya, blúz. Sokan varrónőnél csináltatják 
Tornán, vagy készen veSzik a vásárban.) Tornán sok az iparos, négy bérautó is van 
üzemben helybeliek kezén. PolgáfGsultabb jellege és városi múltja ad is lakosainak va
lami nagyobb öntudatot. "Büszkék" - mondják róluk -, "ők tornaiak", pedig sokkal sze-
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gényebbek, mint az ájiak: rosszabbak a földjeik és több hozzá az ember. Érdekes, hogy 
éppen az egy Tornával nincs jelenleg összeházasodás, pedig legközvetlenebb szomszéd
juk, és vasút, posta, templom, üzlet, jegyzőség stb. mind odakapcsolja az életüket. 
Egyetlen lány ment férjhez Tornára, de az is oda beköltözött ájihoz. Tornáról asszonyt 
csak az öregek hoztak Ájba. Annál érdekesebb ez, mert még a hasonlóan polgárosult 
Somodival is nagy ez a kapcsolat. Erről az oldalról tehát inkább polgárosultabb hatások 
érik Ájt, felszínesebb, városiasabb dalanyag kerül a faluba iImét. Ezen a két falun túl az
tán megint olyan kis parasztfalvak következnek, mint az Áj körüliek. Vannak közöttük 
régen elmagyarosodott ruszin falvak görög katolikus lakossággal, például Tornahorváti. 
Ezeknek is ugyanolyan a népzenei anyaga, mint a többi magyar falunak. Meg kell itt 
még említeni, hogy a hegyekben lévő nemzetiségi területek: Falucska, Mecenzéf stb. 
szintén jelentősek a népdalcsere tekintetében. Innen is kerül a faluba magyar nóta. Ezt 
a jelenséget később látni fogjuk a nemzetiségi viszonyokkal kapcsolatban. 

Ez a közvetlen környezet az a gyüjtőterület, ahonnan Áj dallarnkincse összegyülik. 
A vidékről hozott nótát aztán egy-egy jó cimborával, barátnővel együtt jól betanulják 

és úgy "mutatják be" a többieknek. Ilyen nótatanulásnak magam is szemtanúja voltam, 
de öregektől is lehetett hallani hasonlót a nótákkal kapcsolatban: "Kis iskoláslány vol
tam, a szomszédba két nagy legény tanulta. Beültek a csürbe, én meg odamentem hall
gatózni. Akkor volt új nóta." Ugyanolyan eset ez, mint amikor a lányok papírról tanul
ták a fonóban a hosszú új nótát. Valóságos komolyan vett tanulás. És ide tartozik az is, 
amit az egyik lány mondott a húgáról: "Ha én tudok egy nótát, addig nem hagy békén, 
míg meg nem tanulja." Ez persze viszont is érvényes: amit a húga az iskolában tanult, 
azt meg a nénje tanulja meg tőle. 

Bőséges alkalom nyílott aztán új nótát tanulni, mikor a "magyarok bevonultak". Ez a 
nagy esemény valóságos örömünnep volt, mely egy időre ki forgatta az embereket a ren
des mindennapi életükből. Nagy énekszó nélkül ez sem mehetett volna végbe. A bevo
nuló katonák nótáit kapták az ájiak először az anyaországtól, s talán nem ez volt a 
legkevésbé maradandó ajándék a fiatalság számára. "Mikor bejöttek a magyarok, csak 
néztem. Ezek (a kislányok) csak úgy zuhogtak. Egy hétig mindig csak táncoltak." (Az 
új nótákra.) A gyerekek közt persze nincs nemzetiségi megoszlás az ilyen dolgokban; a 
falub eli tót suszter kislányai is kiélvezték az általános boldogságot: "Jaj, annyit tanul
tunk, mikor a magyarok bejöttek". Az a 40-50 új dallam és ugyanennyi új szöveg régi 
dallamra (a műdalokat nem számítva), amit a katonáktól vagy azóta más úton tanultak, 
ez volt még egy fél évvel ezelőtt is állandóan hallható, ez volt a divat. Mondták is a lá
nyok: "Most már csak azt lessük, hogy vadászoktól tanuljunk újat". Ezek közt az újak 
közt a többség természetesen katonanóta, a legújabb, háború utáni termés. Van köztük 
néhány nem katonanóta is, de ezek ebben a formában a legújabb időkben váltak általá
nossá, mint pl. a közismert "Alma a fa alatt". Az a tény, hogy ezek a nóták eddig nem 
juthattak el a faluba, azt bizonyítja, hogy a politikai határnak mégis volt elválasztó sze
repe a népkultúra terjedésében. Pedig érintkezés addig is volt a határon keresztül a két 
rész között legális és illegális úton egyaránt. Határátlépési engedéllyel jártak át ismerő
sökhöz, rokonokhoz és ez a közlekedés a határmenti falvakban még élénkebb lehetett. 
Házasságokat is kötöttek a határon keresztül. Illegálisan pedig ugyanannyian jártak át, 
nemcsak csempészni, hanem minden ügyes-bajos dolgukban. Az ilyen érintkezés pedig, 
mint láttuk, mind alkalmat ad a nóták terjedésére. Ha ezek a dallamok mégsem jöttek át 
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a határon, arra kell gondolnunk, hogy ezeknek a legfőbb terjesztője a katonáskodás. Et
től valóban el voltak zárva, mert sem a faluban nem állomásozhatott magyar katonaság, 
sem katonaviselt legények nem hozhatták magukkal. "Csehországi katonaságból" is 
hoztak ugyan nótát: az elszakított rész távolabbi falvai közt kicserélődtek a dallamok, de 
ez csak egy kisebb terület; a nagy egésznek vérkeringéséből ki voltak zárva. A magyar
országi termés így ismeretlen maradt számukra. 8 De a katonáskodás hiánya sem magya
rázza, meg teljesen a daloknak ezt az elakadását. Hiszen a határ tulsó oldalán lévő fal 
vakban ugyanúgy kellett ismerni a lányoknak is a katonanótákat, mint most Ájban, s 
ahogy mindenütt ismerik és dalolják is a lányok az egész országban. Azt pedig láttuk, 
hogy a szomszéd, határ menti falvakkal megvolt az érintkezés. Volt rá eset, hogy tanul
tak is "anyaországi kislány tól" nótát. Ily módon a katonanótáknak is át kellett volna jön
niök a határon. Arra lehet meg gondolni, hogy talán a szöveg lehet akadály. (Horthy 
Miklós, Magyarország, kutya cselák stb. a szövegekben.) Csakhogy daloltak ők ilyen 
nótákat is a csehek alatt, sokan ültek is értük: 

1. Ha felmegyek, sej, az áji hegyre 
Letekintek a szádelői völgyre 
Le-Ienézek Szlovákiára, azt kiáltja, minden hiába: 
Szaladj, cselák, jön a Horthy katonája! 

2. Azért, hogy én be vagyok sorozva, 
Ne félj, babám, nem leszek katona! 
Elég széles a gömöri határ, magam vagyok benne a betyár, 
Mégse leszek a republika katonája. 

3. Isten veled, kisangyalom, már én elmegyek, 
Csehországból írok neked gyászos levelet. 
Tintám nem lesz, megírom a cselák vérével, 
Tollam nem lesz, megírom a bajnétom hegyével. 

Mikor a nagy mozgósítások voltak, az ilyeneket fennen énekelték, s a csehek nem 
mertek szólni érte. Ha ezek éltek a csehek alatt, akkor a magyarországiak is bejöhettek 
volna. 

Valószínü, hogy mind a két dolognak volt hatása: kimaradtak a közös magyar kato
náskodásból, és ez azt jelenti, hogy elvész egy fontos közvetítő, nehezebb az útja a da
loknak. Még jobban megnehezíti ezt az útat a politikai határ: akadályozza a társadalmi 
érintkezést, a leválasztott részt kikapcsolja az egységes vérkeringésből. 

Ez az elválasztás lehet az oka annak is, hogy olyan sok régi dallam és szöveg felújult 
"elbérmálva", hogy az öregeket annyira faggat ják nótáért. Nincs elég új dal, a leszakí-

8 Ha valóban helyes ez a felfogás a katonaság szerepét i lletőleg, ha csakugyan összefügg bizonyos dallamok elter
jedése a katonáskodással, akkor elgondol hat juk, hogyamúltban is megvolt ez a jelentősége, különösen abban, 
hogy az új népdalstílus feszes ritmusú menetelő dallamai annyira uralomra jutottak a népzenében. Annál is inkább, 
mert 60- 80 éve az egész lakosság részt vesz benne. 
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tott kisebb közösség nem termel annyit, amennyit a szükséglet megkíván. Valószínü, 
hogy egy-egy kisebb területen csak igen kevés új dal keletkezik bizonyos időn belül, de 
viszont a sok kis terület dallamai mindenhová eljutnak a dallamok vándorlása folytán, 
és így minden falu az egész nyelvterület összes dallamát használhatja - míg a határ ál
tal elválasztott kisebb terület csak a maga termésére van utalva. Annyi biztos, hogy dal
hiány keletkezik a közösségből kiszakított kisebb területeken és ezen a dalhiányon kü
lönböző módokon igyekeznek segíteni. Így például a falucskai tótok sok magyar nótát 
tanultak, mert el vannak vágva a szlovák falvaktól és nem tudnak új nótához jutni. (Lásd 
a nemzetiségi fejezetet.) Az ájiak ebben az esetben az öregekhez fordultak volna. Ezt a 
feltevést két dolog bizonyíthatná be. Először az, ha a mai öregek idejében még nem lett 
volna meg ez a szokás. Akkor ugyanis még nem volt ez a terület elszakítva, ők még ben
ne éltek az egységes nagy Magyarországban. Ha tehát ők is ugyanúgy faggatták az idő
sebbeket nótáért, mint a mai fiatalok, . akkor a határnak, az elválasztásnak semmi része 
nincs ennek a szokásnak a kialakulásában. 

Sajnos az öregeknél nem lehetett tiszta képet kapni ebben a dologban. Volt aki azt 
mondta, hogy sohasem tanultak az öregektől, csak egyik lány a másiktól. Mások meg 
erősítgették, hogy "bizony tanultak". Már ez az ellentmondás is elárul valamit, mert a 
mai fiatalságnál annyira általános és nyilvánosan tudott dolog az effajta daltanulás, hogy 
ilyen ellentmondás náluk nincs: ők egyöntetűen tudják és mondják, hogy sokat és sok
szor tanultak az idősebbektől. Ez tehát azt bizonyítaná, hogy ha volt is az öregek idejé
ben, mégsem volt mmyira gyakori és általános, mint most. Az elzártság kifejlesztette a 
már meglévő vonást, befelé fordította az életet. 

Másik bizonyíték volna, ha a környéknek határon innen maradt falvaiban nem talál
nánk meg ezt a daltanulási formát. Ezen a vidéken ugyanis annyira hasonló jellegűek a 
falvak, hogyha csak ebben az egy vonásban volna különbség határon inneni és túli terü
let közt, akkor biztosra vehetjük, hogy a határ, az elválasztás okozta a különbséget. En
nek az egy kérdésnek a megoldásáért is érdemes volna a kutatást folytatni egy ilyen fa
luban. Ha pedig ott is ugyanolyan viszonyokat találunk, akkor csak a virágzó énekkul
túra nagy dalszükségletével magyarázható ez a jelenség.9 

Felújulhatnak régebbi népdalok egészen modem úton is: a népdalkiadványokból az 
intelligencia közvetítésével. A fiatalabb tanítók újabban már tanítanak ezekből is elvét
ve egyet-egyet. Így került a "Horthy Miklós táborába két szál majoránna" (Bárdos Lajos 
101 népdal 28. sz.) a leventeünnepély alkalmából a fiatalsághoz; a tanító tanította. Na
gyon kedvelt darab lett. A leányok aztán alkalmaztak rá új szöveget. Álmoskönyvben, 
kalendárium hátán találtak egy verset, ami megtetszett nekik, erre a dallamra húzták rá. 
Abálban akmják "elhúzni", mert csak ők tudják. Dallam, szöveg külön-külön mind fe
lülről, civilizációs úton került hozzájuk, s az egész folyamat mégis a népkultúra törvé
nyei szerint való, s ki tagadhatná, hogy az így létrejött dalnak ugyanolyan a szerepe, 
mint a többi egyéb módon tanult nótának. 

A tanítótól tanulták a "Légy jó mindhalálig" c. filmből ismert: "Falu végén van egy 
rezgő nyárfa" kezdetű dalt. (Négy hangra akarta tanítani.) A falucskai (magyar) tanító 

9 Az is kideiÜlhet, hogy csak a nyelvterület szélén levő falvaknál van meg ez a vonás ilyen intenzíven, ahová az 
egész terület termése csak lassan, későn jut el. Ottlétem alatt hozott egy legény a fonóba vidékről egy nótát, amit 
az Alfóldön már jó pár év óta dalolnak. 
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tanította az "Este van már, csillag van az égen"-t (Kerényi György Madárka 88. sz.), a 
"Szeged felől jön egy fekete felhő"-t (103 népdal 8. sz. változata), a "Zászlós (levente
oktató) hozta, aztán olyan forgandó nóta volt sokáig", sőt még a rádió is gazdagította a 
falut a "Sárga a csikóm, sárga a nyereg rajta" két somyi szövegvariánsával. IO 

Látjuk tehát, ahol él még a népkultÚfa, ott lehet "visszaadni" felülről a népi kultúra 
termékeit. (Természetesen nem vonatkozik ez a régi dallamstílusra, mert az már nem él.) 
Mert hiszen ott ez is csak egy alkalom a daltanulásra a sok közül. Hasonló az eset, ha 
gyűjtés közben előkerült régi nótát a fiatalság megtanul. Egy asszony dalolt például egy 
dalt, utána odaszólt a lányoknak: "Szép, ugye, lányok?" "Szép, majd megtanuljuk!" fe
lelték, és csakugyan később már tudta is a lánya. Az egyik öreg énekesnek régi dalait, 
melyeket első gyűjtésem alatt fonográtba énekelt, második ottlétem alatt már felírva ta
láltam tizenhárom éves kislánya nótái között. Ugyanennek egyik dalát, melyet az isko
lában a többiek előtt dalolt a fonográtba, a házigazdám ötéves kisfia később már dalol
gatta, természetesen csak hozzávetőleges formában. 

Azonban nem ez a legnagyobb kerülő, mikor az intelligencián keresztül jut el egy-egy 
dallam néptől néphez. Nemcsak osztályokon, világrészeken is átmegy, amíg idekerül. 
Amerikába kellett ájiaknak elmenni azért, hogy vizsolyiaktól megtanulják a "Kondorosi 
csárda mellett" dalát. Az "Az Alföldön híres gulyás vagyok én" pásztornótát is ott tanul
ta egy öreg ember, pedig azt itt a faluban is sokan tudták. De ez nem is csoda, hiszen oly 
sokan voltak kinn és annyira egymás közt folyt az életük, hogy szinte az otthoni életet 
folytatták. Aki kiment, ottani rokonai, ismerősei után ment, erről a vidékről ugyanis már 
a legelső évekből van kivándorló, 1880 tájáról. Így aztán mindenkit ismerősök fogadtak, 
ismerősök igazítottak útba, ők szereztek munkát, lakást, egymást ajánlták be agyárakhoz, 
sőt ők kommendálták össze a házastársakat is hazai szokás szerint. Ennek az együttélés
nek éppen olyan lényeges eleme volt a nóta, mint a hazainak: otthon, kocsmában, minde
nütt daloltak. "Amerikába tanultam, de nem gramofonról, háznál" - mondták egy nótá
ról. "Minden este ittunk egy kis sert otthon, aztán danoltunk!" - ti . akik összejártak egy
egy családnál. Éppúgy, mint itthon a faluban: kinek-kinek megvan a maga helye, társasá
ga, ahová téli estéken eljár. Itt csak az az érdekes, hogy meglett férfiak, "emberek" is dá
lolnak külön alkalom nélkül, míg otthon ez nemigen szokás. De érthető a magyarázata: 
kiszakítva megszokott környezetükből, ez hozta vissza az otthoni világot, ez jelentette a 
hazagondolást. Egy öreg mondta a következő műdalt és történetét: 

"Hallottam Amerikáról sok szépet beszélni, 
Boldog is, kit a szerencse jól szokott hordozni. 
Engemet is talált egy rossz, de a jó elkerült, 
Boldogtalan e világon én vagyok egyedül. 

Nem okozhatok én senkit, magam vagyok oka, 
Nem kísért ki a faluból senki kézen fogva. 
Sem a jegyző, sem a bíró, sem a falu nyelve, 
Hanem ez a kutya pénzvágy hozott engem ide!" 

10 Egy rádió volt a faluban, a tanítóé, de már az sem működik. Ez akultúrhatás Ájban nem lényeges. Még így is szer
zett a rádió nekik örömet, mikor ráismertek a "Hej, még a búza ki se hányta a fejét" kezdetű daluk változatára. 
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"Mikor én ezt eldanoltam Amerikába, sírtak az emberek, mint a záporeső . Még emel
gettek is, vittek volna házról házra!" 

A "szalonokban" folyt a nagy dalolás, a közös élet. Ezért kerülnek elő nótákkal , rend
szerint műdalokkal kapcsolatban ilyen nyilatkozatok: ,,Amerikában egy szalonba dalol
ta egy ember, szikszai, igen szép hangja volt." ,,l892-ben egy tonna sert fizettek nekem 
Amerikában, hogy ezt eldanoltam." "Ezt, mikor legelől voltam Amerikába, akkor danol
ták.!" - ti. hétszer tette meg az utat oda-vissza. Így kerülnek bele a szövegekbe ilyes
mik: "Viszi a víz a szószajdi hidat". "Pittsburgba danoltuk" - magyarázták. A szalonok
ban különben egészen hazai hangulatú élet folyt: verekedések esetén a szomszédok, 
gömöri ek, abaújiak összetartottak. De máskülön~en is teljesen azonos formákat mutat 
ottani életük a hazaival. Nézzük csak a nóták oldaláról: "Amerikába hallottam egy ,nő
től' egy lakadalomba, oszt én ezt felfogtam akkor." A "Sújt az átok, mert szerettelek" 
háború előtti műdalt dalolta egy asszony: "Amerikába tanultam Szakál Maritól. Én ara 
tanítottam meg: Rácsos kapu, rácsos ablak." Jellemző ennél a "kultúrcserénél", meny
nyire volt érzékük, hogy pontosan hasonló értékűt adjanak. 

Ott is mindenféle hely és idő alkalmas volt daltanulásra, csak ezek a helyek krump
liásás és hasonlók helyett itt most kissé mások. Pl. "Amerikába a gyárba dolgoztunk. 
Egy fiú kérdezte: Tudja-e maga ezt a dalt?" (Jellemző, hogy egy műdal volt az aradi ti
zenháromról.) Vagy: "Egy fiatalember mellettem köszörült az (olló)gyárba, azt mondta: 
Ezt daloltuk tegnap a színdarabban." Ez is hazai szokás, a színdarabjátszás: éppúgy mint 
a dalárda: mind a kettő régi hagyomány ezen a vidéken; mindezt Amerikában is megte
remtették maguknak. Így aztán a "Tavasz elmúlt" hazafias dal is eljutott az ájiakhoz. 
"Amerikába énekkartul, de én nem voltam akkor benne. Mikor a magyar nemzeti szö
vetség zászlóját kihozta Zseni József Budapestről , akkor danolta az énekkar." "Ameri
kában farmon dolgoztam, volt velem egy veszprémmegyesi fiatalember, attól tanultam." 
Ez már egészen itthoni helyzet, csak "veszprémmegyesi" helyébe kell somodit vagy 
újfalusit tenni. Az otthoni világot élték odakinn is. Ez a világ egy kicsit kitágult, na
gyobb körből vett fel hatásokat, színeződött, de alapjában maradt a régi. Az Amerikából 
hazatért lakosság hozott magával gramofont, hozott emlékeket nagyvárosokról, civilizá
cióról, kényelmes életről; kultúrájába nagymértékben vett fel polgári hatásokat, mégis 
folytatta itthon az életét a régi keretek közt. Az itthon maradt lakosság élete maradt a ré
gi, s aki visszajött, újból beállt ebbe az életbe. 

Mennyire a régi maradt a lelkivilág, mutatja a népkultúra egyik j ellemző vonása, a 
népi ponyvának nagy jelentősége. Énekes koldusnak, vásári ponyvának, kikiáltóknak 
még mindig nagy szerepe van minden civilizációs hatás után is. 

A középkorúak közül mindenki tudta a 18. példát. Ezt vásári énekesektől tanulták: 
"Minden történet erre a hangra megy, mert ezt fiizeten árulták. Miskolcról járt két öreg zsi
dó. Mióta a csehek elkaparintottak bennünket, nem járnak." Gyilkosságok, amik történ
tek, mindjárt megjelentek a vásári kikiáltók énekében és lapjain. Ezeknek stílusa igazodik 
a népi balladastílushoz (l. a 41 . példát). A meseszövésnek bizonyos formulái adva vannak 
a népi stílusban, s kénytelenek ezekhez alkalmazkodni, mert csak az ismerős hang, a gon
dolkozás azonos formája tud a népnél igazi hatást elérni. Erre igen jellemző példa, amit 
egy öreg ember beszélt: hallgatta a vásári énekesek darabjait; ezek közt vegyesen volt po
litikai gúnydal, anyósokat csúfoló vers és hasonlók, de mind igen távol attól, amit népi 
hangnak nevezhetünk. Aztán jött a következő, különben sok helyütt ismert nóta: 
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Szegény embemek szegény a sora, 
Krumpli az ebéd, tök a vacsora. 

EGY FELVIDÉKI FALU ZENEI VILÁGA - ÁJ, 1940 

Akármi a vacsorája, csak legyen a csutorába bor vagy pálinka, 
Annyit iszik, hogy afőd is mozog alatta. 

Az utolsó sorban ez a szemléletes kifejezés: a főd is mozog alatta, ez ragadta meg a 
figyeimét: "Mikor ezt hallottam, ez tetszett meg!" - annyira, hogy ment utánuk s ezért 
az egyért a többit is megtanulta. De ha meg is tanulják az ilyesmit, közkinccsé csak az 
válik, ami közel áll a népi stílushoz, gondolkodásmódhoz. Ilyen a 41. példa. (A "törté
netek" dallama.) Ez annyira élt a nép közt, hogy a fiatalok száján át is alakult az újabb 
népdalok mintájára. Ma dalszöveggel ebben az új formában él a fiatalok között. Min
denesetre közelebb állt ez a dallam a népdalok szokott formáj ához, mint a többi, amit 
vásári énekesektől tanultak. Azok kelthettek pillanatnyi hatást, meg is maradtak egyes 
emberek emlékezetében, de sohasem váltak általánossá. 

Ezért hát a "történetek" kellőképp érvényesítik is a népballadák formai és érzelmi sa
játságait és így meg is van a hatásuk. Egy megölt kocsmárosról, "Regula Edéről" szóló 
történetről mondta egy asszony: "A férfi oj vastagon, az asszony meg véknyan, oj szép 
volt, hogy sírni lehetett rajta." Persze az is hozzájárult a hatáshoz, hogy ismert szemé
lyekről, közismert eseményről volt szó. De nemcsak vásári árusok éneklik meg a neve
zetes eseményeket, falun is rögtön kialakulnak helyi balladák ezekkel kapcsolatban. A 
szereplőket mindenki ismeri, soknak a leszármazóival még találkozni lehetett, egyszó
val nyilvánvaló, hogy megtörtént helyi eseményhez fűződnek. "Ne higyjétek, hogy ez 
találmány, ez igaz volt" - mondják. Van ezek közt olyan, amely minden költőiség nél
kül, szolgaian ragaszkodik az események elmondásához, de van olyan is, me ly már bal
ladai fordulatokkal van tele és alkalmas arra, hogy variálások folytán kerek, szép balla
dává alakuljon, pl. (3). De nem kell ilyen személyes kapcsolat a történetek hiteléhez, 
anélkül is teljes a beleélés és az együttérzés. A "Csáti bíró lánya" történetét mondta el 
egy öregasszony és aztán külön szóval is magyarázta, hogy addig táncoltatták, míg vér
rel lett tele a csizmája. Erre egy másik öregasszony mély felháborodással szólt közbe: 
"Marhák!" . 

De nemcsak a vásári zsidók alkalmazkodnak a nép kultúra lelkivilágához, hanem.a 
kalendáriumok szerkesztői is. Úgy látszik, ismerik a nótaszükségletnek ezt a nagy fo
kát. A kalendáriumok, álmoskönyvek egy-két lapján mindig közölnek egy pár verset 
is. Ez aztán növeli kelendőségüket is, mert ezek a verSek nem maradnak a kalendáriu
mok lapjain: lányok, legények kiírják, ráhúzzák valamelyik alkalmas dallamra és meg
van az új nóta. Így húzták rá az említett "Horthy Miklós táborába" dallamra a követ
kező verset: 

Egy zöld zsalus kis ablaknál 
Szépen muzsikálnak, 
Halkan sír a hegedűje 
Egy öreg cigánynak stb. 

Sokszor az ilyen versek egészen eltalálják a népi hangot, (vagy talán a néptől veszik 
át, amit közölnek). Ilyesmit is tanultak nótáskönyvből: 
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Mikor kezdtem kuferomat pakolni, 
Elkezdett az édesanyám siratni. 
Édesanyám, ne sirass, köszönöm a nevelést. 
Lehajoltam, megcsókoltam a kezét. 

Dombon van a budapesti kaszárnya, 
Oda leszek három évig bezárva. 
A három év majd lejár, babám nem hiába vár, 
Itt hagyom a budapesti kaszárnyát. 

Persze jönnek ilyenek is (egy öregember dalolta): 

Lassan foj a patak a zöld erdő alatt a kis gelle várja a párját, 
Csend van a faluba, kislány a kapuba régen várja már a rózsáját. 
Szívecskéje lüktet, halja a lépteket és keblére zárja rózsáját, 
Csókot ad ő csókra, szépen gelle módra, erősen átfonja derekát. 

27 

Ismerte a "Lent a falu végén" dallamát, erre húzta rá, mert a szöveget akkor még nem 
tudta. A dallamot meg egy urasági kocsis feleségétől hallotta: "Mentünk Körtvélyesre 
lakodalomba Becskeházáról", mégpedig hintón, amit az uraság adott kölcsön. Ilyen ura
ságokkal jóban lévő cselédek nem is állhatnak elő alábbvaló nótával. Ennél jobb szöve
get is közvetít azonban a kalendárium: a "Télen-nyáron pusztán az én lakásom" is elő
került egyszer: "Ezt a hangot adtam neki, a vers Tompa Mihály népdalja" - magyarázta 
az öreg. Kérdésemre aztán megmutatta a könyvet, amelyikből vette: Amerikai magya
rok Kossuth-naptára (még egy régi olvasókönyv is volt, amelyikben megvolt ugyanez). 
Ez a Kossuth-naptár is az amerikai magyar élet teljességéhez tartozott. Hazai párja: 
Naptár. Népirodaimi vállalat. Budapest, VI!., Hársfa-utca 8. 

Ezeknek a kalendáriumszövegeknek a szereplése rávilágít a dallam és a szöveg viszo
nyára. Láthatjuk, hogy ez igen laza. A tudatos "ráhúzás" a legáltalánosabb szokás. Igen 
jellemző ebből a szempontból egy öreg énekesem szívessége: a felesége tudta a "Csáti 
bíró lánya" történetét, de csak a szövegét, dallamát nem. Elmondta hibátlanul az egész 
verset, de a dallamot sem őtőle, sem mástól nem lehetett megkapni. Legközelebbi ottlé
tem idején az öregember azzal lepett meg, hogy "van már annak a történetnek hangja!" 
és eldalolta a következő műdaldallamra (4). "Lehet ezt másra is. Ha ez jó, akkor az a két 
sor, ami ott van legalul, az is éppen rámén." (5) (ti. ha a hosszabb dallamra énekli, ak
kor két sor fölösleges marad a végén.) Mondta az asszonynak: "Ha már a tanár úr sze
rette ezt a nótát, hát beszéld el nekem, majd én csinálok rá egy hangot." Ugyanő volt az, 
aki borbélynál hallott muzsikálni egy dallamot, megtanulta és keresett rá egy szöveget, 
amelyik rávisz. Énekekkel kapcsolatban is megfigyelhető ugyanez. Egy öregasszonynál 
rengeteg búcsús levél volt énekszövegekkel. Nem mindnek tudták a dallamát, ilyenkor 
az öregasszony szólt: "Add csak ide, majd én keresek neki!" Vagy: "Majd én megtalá
lom, melyikre lehet." Némi gondolkozás után aztán talált is dallamot. Itt azonban bo
nyolult versszakszerkezetek fordultak elő, több, mint négysoros strófák, különböző szó
tagszámmal, úgyhogy nem mindig sikerült teljesen a ráhúzás. Ilyenkor aztán a nem 
"pászoló" helyen némi erőszakot követett el a dallamon: aprózta, beletoldott hangokat 
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stb. Ilyen helyen aztán bizonytalanná vált a dallamvonal, a ritmus. (Az ilyen helyek, mi
kor megbomlik a dallam kötött formája, nyitnak rést a variálás számára.) 

Egyáltalán nem veszik szigorúan, hogy a dallam az ismert szöveggel le van foglalva. 
Ami rámegy, azt lehet arra "pászítani", "lehet még ere a hangra mást is". Különben is 
szeretik, ha egy dallamra sok szöveg van. Sokáig lehet a dalt énekelni, mégsem unal
mas. "Négy sorocska, mi az? Danolóba úgy szép, ha több-több-több!" - mondta egy 
öregasszony. 

Az aztán, hogy melyik nótára húznak rá sok szöveget, önkénytelenül elárulja az íz
lést. Egyes kedveltebb dallamokra 15-20 vers is van (6-7). Ezek lehettek a legdivato
sabb dalok egy időben, s akkor minden hasonló szótagszámú verset arra alkalmaztak. 
Minthogy ll-es és 10-es szótagszámú verssor a leggyakoribb a mai népdalstílusban, 
azért ezeknek a kedvelt darabjaira megy a legtöbb. Egy 8-as vagy 14-es is lehet hason
lóan kedvelt, ha nincs is ilyen rengeteg vers ráhúzva, de a többi hasonló szótagszámú 
közül azért kiválik. Ilyen a következő (8). Ennél a harmadik sor eltérő szótagszámú, te
hát még kevesebb olyan vers van, amelyik ráhúzható. 

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen mindegy, melyik nótát melyik dallam
ra éneklik. A sok hasonló vágású dallam és a sok ráhúzott szöveg közt eltévedhetnek 
ugyan, különösen az idősebbek, akik már régen nincsenek gyakorlatban és különösen 
olyan szövegeknél, melyek csak rövidebb ideig éltek együtt a dallammal: időleges ráhú
zások, nem váltak kedveltekké. Az ilyeneket eltévesztik. Az is természetes, hogy külön
böző korosztályoknál más dallammal találunk egy-egy szöveget, hisz láttuk, igen sok
szor csak a "nótákat" veszik át az öregektől, a "hangját" nem. Mégis az a helyzet, hogy 
egy korosztályon belül minden szöveg valamelyik dallamhoz tmiozik (ha több szöveg is 
egy dallamhoz), és ha eltévesztik, az "tévedés", nem "mindegy", s szólnak is a többiek: 
"Az nem ara visz!" Egészen ritka az olyan eset, hogy egyes dallamokra nézve mindegy, 
melyik dallamra melyik szöveg megy. Ilyen a következő két dallam (9- 10). 

Ezek a dallamok ritmusban annyira egyéniek, annyira kiválnak a többi közül, viszont 
egymással annyira megegyezők, hogy érthető itt a csere. Annál inkább, mert sokan nem 
is veszik észre, hogy más dallamot énekelnek: megtörtént az is, hogy egy lány elkezdte 
az elsőt és egy másik versnél áttért a másik dallamra, anélkül, hogy észrevette volna. De 
még itt is van bizonyos megkötöttség: az egyik szöveg, a "Csütörtökön este" csak a 9. 
példára mehet, a másikra nem szokásos. Ha ezt a szöveget mondtam valakinek, errő l 

mindjárt ez a dallam jutott az eszébe, nemcsak ájinak, hanem más faluból való menyecs
kéknek is. Legények, ha felírták, hogy mit tudnak citerázni, ezt a dallamot mindig "Csü
törtökön este" szöveggel jegyezték fel. Viszont a többi már mehetett erre is, arra is. Ha 
tudakoztam utána, "mindegy" - mondták. Jellemző viszont, hogy egy harmadik ilyen 
ritmusú dal már külön életet él, azt már nem cserélgetik (11). Ritmusa pontosan ugyan
az, mint az előbbieké, de a dallam vonala már jobban eltér: (~3) sorzáró kadenciák. Han
gulata is más, itt már nem mindegy a szöveg. 

Annyira nem mindegy, hogy inkább a szövegről ismerik fel a dallamot és csak avval 
tudják. Számtalanszor tapasztaltam, hogyadúdolva vagy fütyülve hallott dallamot nem 
ismerték fel, kérdezték a szövegét. Erről aztán eszükbe jutott, és tudták dalolni az előbb 
még fól nem ismert dalt. Ez természetesen nem áll az igazán jól tudott, frissen emléke
zetben élő dalokra. Fiatal lányok az ő folyton használt nótáikat mindig megismerték a 
"hangjáról" s valamelyik hozzáillő szöveggel el is tudták kezdeni. De itt is van bizonyí-
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ték, hogy a szöveg él elsősorban a tudatban: egy nagyon muzikális, jó énekes lány da
lolta az egyik dallamot, először "Isten veled, kis falum, örökre" szöveggel, később pe
dig több más dallam után ezzel: "Csillag, csillag, de szépen ragyogol." Mikor mondtam, 
hogy a kettő ugyanaz, nem hitte el, de mikor többször egymásután elénekeltettem, rá
jött, hogy tényleg azonos a kettő. Az is a szöveg elsőbbségére vall, hogy a dallamok új 
szöveggel felújulnak, újra divatossá válnak. Még érdekesebb bizonyíték a szöveg fon
tosságára a dallam megjegyzésében a következő példa: a "Felleg borult az erdőre" kez
detű műdalt egy lány nem tudta egészen biztosan és többszöri próbálkozás után sem bír
ta a harmadik sorát helyeseri elénekeIni (12). "A második versét jobban tudom" - mond
ta, s ezzel dalolva sikerült a dallam. Igen sokszor előfordul, hogy valami nehezebben 
vagy gyorsan megtanult dalt nem is tudnak a leírt szöveg nélkül elénekelni. Rengeteg 
nótát tanulnak meg úgy, hogy leírják. Sokaknak egész "nótáskönyvük" van, de nem 
nyomtatott - a kalendáriumok álmoskönyvek verses lapjait is nótáskönyvnek nevezik - , 
hanem kézzel írott. Összeírják benne, amit tudnak. 250-300 dal is van egy ilyen flizet
ben. Persze ebből le kell vonni az egy dallamra menő szövegeket, viszont az ilyen flizet 
sose meríti ki a tényleges tudást. Nagyon sok lánynak volt ilyen flizetbe vagy összefű
zött papírokra írt nótáskönyve, de a legények közül is soknak. Ha más nem, több notesz
be, papírdarabokra felírt sok nóta. A katonaviselteknél akad egészen rendes, bekötött nó
táskönyv is. Ezeket a katonaságnál szerezték. A csehek adtak ki emlékkönyvet a kato
náknak, nyomtatott képek díszítették az egyes lapokat. Ebbe aztán egymástól írták le a 
verseket, nótákat, vicceket, és írtak bele egymásnak emléksorokat. A legnagyobb részt 
az ilyen könyvekben mindig a nóták tették ki. Természetesen csupa műdal: hallgatók, 
"Piros pünkösd napján" és hasonlók, slágerek magyarul, csehül, cseh katonanóták. Az 
ilyen nótáskönyveket aztán egymástól elkérik és kiírják, ami megtetszik. (Sőt a nagy 
részét a katonaság alatt is egymás könyvéből írták bele.) Az egyik embemek a könyvét 
jelenlétem alatt kérte el egy huszonhat éves legény. Megnéztem, mit írt ki belőle. Ilyen
fajtákat: "Mért nem szabad (hogy) szeresselek", "Mért fáj az úgy, ha te mást szeretsz", 
"Ami köztünk történt, az a kettőnk titka", "Piros pettyes kis kötődbe láttalak meg téged" 
stb. Jellemző azonban, hogy ezekből alig egy-kettőnek tudta a dallamát is, illetve nem 
is tudta, csak hallotta. Néhányat a könyvtulajdonos eldalolt, mikor hazajött a katonaság
ból. Az is jellemző, hogy maga a tulajdonos is a legtöbbet csak úgy tudta már, ha meg
nézte a könyvben a szöveget. Egy másik fiatal "ember" is katonasági flizetéből dalolt, 
enélkül nem tudta. Aki meg elviszi leírni, annyit se tud belőle, sokszor nem is hallotta a 
dallamot, maga a vers is eléggé csábító számukra. Annyira, hogy nemcsak kölcsönké
rik, hanem lopják is egymás nótáskönyveit. Ottlétem alatt tűnt el az egyik lány 300-ra 
rúgó dalgyűjteménye, valamelyik legény vitte el. Egy emberről mondták, hogy egy ko
mája ellopta a nótáskönyvét, s már másnap ott volt érte az illetőnél. (Nem csoda, hogy 
felnőtt emberek is ennyit adnak ilyen dolgokra, ha még "uraknál" is ezt látjuk: az egyik 
embemek volt egy nótáskönyve, testvére, akiből "tanár, nagyságos úr" lett, elkérte tőle, 
hogy mind leírja.) 

Mire használják ezeket a nóta szövegeket? Pusztán a verset élvezik, vagy van konkré
tabb haszna is? Van: levelekben használják fel. Néha csak egyes sorokat, kifejezéseket, 
de néha egész versszakokat is. Ezért minden kedves nekik, ami vers. Házigazdám lányá
hoz jött egyszer egy barátnője elkérni a verseskönyvét. (Valami vidéki "költő" kötete 
volt, amivel házaIni szoktak. Helyenkint egész népdalszerű versek voltak benne.) A lány 
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hosszasan olvasgatta, jegyezgetett belőle. Kérdésemre aztán sok szégyenkezés után a 
barátnő kivallotta, hagy biztosan levelet akar írni. Volt is alkalmam ilyen levelet olvas
ni: az aktualitások közt sokszor egészen összefüggés nélkül - de annál hatásosabban -
érzelmileg odaillő versbetétek voltak. S a szép kifejezéseknek mindig megvolt a hatá
suk. Legények mutattak egy hosszú verses levelet, amit négyen közösen állítottak össze 
egyikük szeretőj éhez búcsúzólevélnek. A hosszú levél a legkülönbözőbb szótagszámú 
versekből volt összeszedve. Egy könyvből írták, meg nótákból, "ami pászolt a helyzet
hez", meg maguk is írtak bele. (Az említett kalendáriumokban mindig van "Levél a ked
veshez" vagy "Távollévő kedveshez" c. verses levél, s ilyet aztán katonai emlékköny
vekben is többet láttam leírva.) Ezt az érzékeny műdalokból és népdalsorokból egyaránt 
összeállított közös szerzeményt - jellemző - a többiek is leírták maguknak, nemcsak az, 
aki küldte. Én magam is az egyik társszerzőnél láttam. Tréfából megkérdeztem, vajon 
tetszett-e a lánynak. "Biztosan megkönnyezte!" 

A verses beszéd vagy általában a finom kifejezés kedvelésében odáig mennek, hogy 
egy húszéves legény szerelmes lévén, levelezőkönyvet hozatott. Hogy aztán ez az egé
szen idegen és számukra nem is mindig érthető stílus mennyiben került használatba, ar
ról már nincs tudomásom. 

De nemcsak ilyen levelezési célra képesek "anyagi áldozatot hozni", pusztán nótata
nulásért is megteszik. Így pl. egy énekes koldus volt itt Mecenzéfről, dalolt egy műdalt 
s a legények meghatározott mennyiségű babot, lisztet, egyebet fizettek neki, hogy tanít
sa meg őket rá. A szövegét leírták, de sose tudták az összes vers ét füzet nélkül. 

Eza sokféle mód és alkalom, melyet itt felsoroltunk a daltanulásra, mind azt a folya
matot mutatta, hogyan cserélődik ki a nép közt élő dallamkincs az egyesek, a korosz
tályok és a falvak közt. Tehát azt láttuk, hogy mik azok az utak és módok a nép életé
ben, amelyeken a nép zenei műveltségelemei vándorolnak. Lássuk most azokat, amelye
ken keresztül az úri osztály zenéje jut el a néphez. Természetesen az előbbi példák kö
zött is igen sok volt, amikor éppen műdalt tanítottak egymásnak, de akkor már ez leju
tott a néphez és ugyanazt az utat járta, minta népdalok. Az átadás maga a népkultúra té
nye volt: néptől néphez. Ez volt a fontos, függetlenül attól, hogy amit átadtak egymás
nak, műdal-e vagy népdal. A következőben azt a folyamatot fogjuk látni, hogyan kerül 
valami bele a népkultúrába kívülről, a polgári társadalomból. 

Műdal a néphez nagyon sok csatornán át áramlik. A nép és a vidéki intelligencia közt 
minden szakadék és ellentét dacára sok közvetlen érintkezés adódik. Különösen a pap 
és a tanító kerül lakodalom, mulatságok révén közvetlen és barátságos érintkezésbe a fa
luval. Ilyenkor mindig jut el valami a néphez a felsőbb "kultúrából". A "Végigmentem 
az ormódi temetőn" -t pl. egy öregember a szádelői paptól tanulta egy vacsorán, legény
korában. Egy másik mulatós nótát ugyancsak tőle, "mikor együtt mulattak egy 
lakadalomba". Mindig vannak olyan kiváltságos egyének a faluban, kiknek bejárásuk 
van az urak közé. Az egyik férfi - különben a Magyar Párt megszervezője volt a falu
ban - a tornai kaszinóból is hozott nótákat. "Sokszor bejártam az urakhoz" - mondta. 
Érdemes megnézni, milyen kultúrkincsek kerültek Ájba a tornai kaszinóból (13). 

A cigány is közvetíti a falusiaknak mindazt, amit az uraknak kell játszania; "Udvar
nokiba lakodalomba Balázs Jani húzta", hogy "Kinn a pusztán szántok, vetek, kezem, 
lábam fáradt, Téged pedig az uraság viganóba járat stb." A legközvetlenebb az érintke
zés úri osztály és parasztság között az iskolán, tanító n keresztül. Itt lehet nevelni a né-
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pet arra, ami az úri osztálynak kedves. Ilyesmiket tanultak az iskolában: Császárkörte 
nem vadalma, Debrecenbe kéne menni, A megfagyott gyermek, Föl, fól vitézek, a csa
tára, Rongyos csárda két oldalán ajtó, oda rugtat pej paripán Patkó (ez az elmés 
találóskérdés a hét patkóról az egész országban el van terjedve), Árpád apánk, Zöld er
dőben jártam, virágok között (magyar kettőst tanított a tanítónő, annak volt a zenéje), 
Ájfalusi sürgönyoszlop jaj de magos, Káka tövén költ a ruca (ez a kettő egy iskolai ki
rándulás eredménye), Csínom Palkó (ezt minden korosztály az iskolában tanulta, de so
hasem éneklik: iskolásnóta), Édesanyám, csak az a kérésem, A tavasznak ünnepével 
ünnepel a lelkünk, Krasznahorka büszke vára, Erdő mellett nem jó lakni, Mátészalka 
gyászban van, Icike-picike a tornai utca (ez az iskoláskönyvek kedvelt dala). Könyv
ből van a következő is (14): 

"Régi mesénkre emlékszel-e még, volt egyszer rég, egyszer rég, 
Szép tavaszon ragyogott fónn az ég, volt egyszer rég, egyszer rég. 
Ó, hogy most mért nem mesélsz már nekem, nekem, 
Boldog idő, soha nem feledem, soha, 
Hallani vélem a hangodat még: volt egyszer rég, egyszer rég." 

"Ennek nincsen semmi értelme" - panaszkodott a lány, aki előadta. Nem is dalolják 
soha, s így kárba veszett az a nagy fáradság, hogy egy hétig mindennap tanulták az is
kolában. Ezek különben mind "iskolás nóták", amelyek a mindennapi haszálatban nem 
szerepelnek. 

Iskolai ünnepélyekkel is terjed a dal, a szülők néha megtanulják, amit ott hallanak. 
Így tanulta meg a "Szittya vitézek" -et az említett öregasszony. Amerikai iskolai Üllnepé
Iyen hallotta az egyik asszonya "Leng a lobogó, megperdül a dob" kezdem éneket. 

A régi tanítók közt sok volt a tanulatlan "rektor"; ezek ugyanúgy beletartoztak a falu 
közösségébe, mint a népi iparosok. De mégis többet érintkeztek urakkal és így sokat köz
vetÍthettek a néphez. Egyik legjobb öreg énekesemnek mostohaapja is ilyen rektor volt. 
Tőle is tanult nótákat (műdalokat). Modernebb eset, hogy a mai időkben a tanítónő az 
Ünnep c. folyóiratból tanít meg egy népieskedő dalt a falunak. S az idők jele, hogy ilyen 
félreeső helyen, olyan két kis faluban, mint Áj és Falucska, két tanító és egy leventeok
tató zászlós is akad, akiknek révén a népdalkiadványok egy-egy dala is eljut a faluba. 

A tanítók közvetítése az is, ami színdarabok és dalárdák útján kerül a néphez. Mind a 
kettő régi szokás ezen a vidéken, s természetesen kihez fordulhatnának máshoz; ha szín
darabot akarnak előadni, mint a tanÍtóhoz. Nem is igen tudná más a színdarabban sze
replő dallamokat, mint ő. (Néha még ő sem tudja.) Ez a legközvetlenebbül ható terjesz
tése a műdalnak. Először is megtanulják a szereplők és összes barátnőik és barátaik, akik 
bejárnak a próbákra hallgatni, mert ilyenkor ez éppen olyan szórakozás, mint a fonó. 
Azután hallja a közönség, és ami megtetszik, hamar elterjed. Várják is, hogy milyen új 
nóta van a színdarabban. Egy asszony külön az egyik nóta kedvéért jött le a felvégből 
meghallgatni az előadást, annyira tetszett neki. Nagyon sok műdal jut így el a fiatalság
hoz. Itt körülbelül ötven dalról derült ki, hogy színdarabból származik, bár nagyon sok 
már nem jutott eszükbe, ezek, úgy látszik, nem nyerték meg a tetszésüket. Nemcsak a 
helybeli színdarab számít: szádudvarnoki, szádelői, mecenzéfi előadásokon is tanultak 
ájiak nótát és viszont. (Sőt, mint láttuk, Amerikában is.) Dalárdából természetesen keve-
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sebbet tanulnak - nehezebben megy a betanulás - , minthogy azonban az egész vidéken 
majdnem mindenütt volt vagy van dalárda, az egész vidéket nézve mégis jelentős. Itt is 
ki kell terjeszteni a vidéket Amerikára: bridgeporti dalárdából is jött haza műdal. 

Amerika mindenképpen jelentős a műdal közvetítésében. Már maga az a tény, hogy 
kimozdulnak a faluból, városokon át utaznak, mindenféle emberrel - nem parasztokkal 
is - együtt vannak hosszú úton, vonaton, hajón, mindez nagy lehetőséget nyújt olyan ci
vilizációs hatások felvételére, melyek otthon a faluban ülő embert nem érik. Mégis a leg
fontosabb az, hogy az amerikai élet, a jobb kereset hozzájuttatta őket a civilizáció olyan 
eszközeihez, amelyekre Ájban gondolni sem lehetett, például gramofonhoz. Nagyon sok
nak volt odakint gramofonja; akinek nem volt, az másnál hallgatott. Sokan haza is hoz
ták, itthon is volt alkalmuk hallgatni az ájiaknak. Egy öreg, akinek amúgyis roppant nagy 
műdaltömeg volt fcilhalmozva emlékezetében, csak gramofonról huszonhat dallamot 
mondott be, de valószínű, hogy egy évig folytatva a kérdezgetést, még egyszer annyit le
hetne tőle összeÍrni. Mindről tudta, hogy ki dalolta: Király Emő, Fedák Sári, Solti 
Hermin, Rózsa Lajos stb. Sőt még ahol a cigány magában játszott a dalok után, azt is el
dúdolta. Valószínűleg nem egyszer hallgatott meg egy lemezt. Mástól is hallottam: 
"Amerikában én is olyan sok gramofon-nótát megtanultam, de elfelejtettem." Itthon is ta
nultak amerikás ok gramofonjáról egy-két nótát. Ma csak egy gramofon van a faluban, de 
nemigen használják. (Kisgyerekek vannak a családban, csak ők játszanak vele. Ha majd 
fonóba fognak jámi, valószínű, ez a gramofon is szerepet fog játszani a falu életében.) 

Igen fontos közvetítője a polgári társadalom mindenkori kultúrtermékeinek - a hall
gatóknak, kupléknak, slágereknek - a falusi iparosság. Egyrészt közvetlen érintkezés út
ján a falusiakkal, másrészt azáltal, hogy falusi gyerekek inaskodnak náluk. Ájban csupa 
olyan iparos van, aki pusztán az iparból nem tudna megélni, csak a parasztmunka mel
lett végzi mellékkeresetként. Ezek persze éppolyan tagjai a falu közösségének, társadal
milag és kulturálisan egyaránt, mint akármelyik gazda vagy napszámos. (Rendszerint 
gazdák gyerekei.) De inas- és legényéveik alatt Mecenzéfen, Tomán, Szepsiben meste
reiknél a polgárosult iparossággal éltek együtt és itt bőven kapták a polgári kultúrát dal
ban is. "Még azt mondják, ez se szép" - ezt egy asszony szerint "egy molnárlegény ze
nélte mindig nekem" (hegedülte). Egy másiknak kőműves udvarlója a "Kérges a tenye
rem"-et hozta. "Repülj, repülj, kis pettyes katicabogárka" is megtalálható Ájban, a hely
beli asztalos Eperjesen tanulta egy segédtől. Felsőmecenzéfről ugyanő hozta az "Ezért 
a legényért nem adnék egy almát" dallamát, egy stószi segédtől tanulta. "Ha meghalok, 
a sÍromhoz nem kísér ki sehol soha senki", ezt egy buzitai segédtől Szepsiben. "Ólmos 
eső verdesi a legénytanyám ablakát" kezdetűt az egyik fiatal suszter tornai mesterétől ta
nulta inaskorában. Ugyanígy a 26. példát. 

Ugyanilyen fontos közvetítő a katonáskodás. Amilyen nagy szerepe van az új népda
lok, bakanóták terjesztésében, éppolyan nagy a hallgatók és főleg a legújabb slágerek ter
jesztésében is. Nem sorolhatjuk fel mindazt, amit ezúton tanultak, a "Kislány, vigyázz" 
és "Oly hosszú ez a vasárnap" és hasonlóktól az "Az egri ménes mind szürke"-félékig és 
a legkülönbözőbb hallgatókig. "Mindenfélét lehet ott tanulni" - mondták. Természetes 
is, hiszen mindenféle ember találkozik ott és él együtt. Így volt ez régen is, öregemberek 
műdalainak nagyrésze katonaságból való, sokszor pedig katonáskodásból hazatért roko
noktól tanulták gyermekkorukban. Még nagyobb a jelentősége a faluban állomásozó ka
tonaságnak. Ezek állandóan terjesztik a fiatalság közt a legújabb városi dallamokat. 
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Ami a legényeknek a katonáskodás, az leh~tne a lányoknak a szolgálat: kimozdulás a 
faluból, városiakkal való érintkezés. Mégis, érdekes, hogy abból a kevés dalból, ami így 
került a faluba, csak egy a műdal: a "Bíró uram, panaszom van" dallama. Az öregek ide
jében Lőcsén szolgált egy lány, az hozta a faluba. A többi népdal. A lányok Szepsiből, 
Mecenzéfről is ilyet hoznak haza. Kassán is szolgáltak néhányan, rövidebb-hosszabb 
ideig, de ezek ott nemigen érintkeztek senkivel. Lehet, hogy más faluban nagyobb a je
lentősége a szolgálatnak, ahonnan többen szolgálnak Kassán, Miskolcon és ilyen módon 
biztosan sok minden kerül bele a vidékdalkincsébe. 

A civilizácó azonban szolgál egyéb alkalmakkal is, melyek a polgári kultúrát közve
títik a felfelé törekvő parasztság számára. A "Csak egy kislány" -t például a fiatalok az 
utóbbi időben tanulták meg Tornán a moziban, valamelyik mulatós magyar filmből. Az 
"Egy rózsaszál szebben beszél"-t Rozsnyón a színházban hallotta egy asszony. Volt a fa
luban tánciskola is: egy cigány táncmester járt ott az egyik télen, akkor még böjtben is 
táncoltak. Ennek köszönhető a "Szomorú vasárnap" és a "Trom-trom-trom-trom-trom
bitás" és egy pár fox. Érdekes, hogy néha szöveg és dallam a civilizáció különböző esz
közei útján kerül el hozzájuk. A "Megugrattak Hortobágyon a karámból egy csikót" szö
vegét "lapról" - valami kalendáriumból - tanulta egy öregember, a "hangját" aztán 
gramofonról Amerikában. A "Darumadár útnak indul, búcsúzik a fészkétől" egy vásári 
levélen jutott el hozzá, de a hangját nem tudta, "csak kinn Amerikába danolták". 

Még kórház is lehet dalközvetítő: a "Messze fóldrőljön egy madár, szájában hoz egy 
levelet" kezdetű, háború alatt divatos nótát Rigó cigány a frontról jövet tanulta meg a 
kórházban egy pincértől, aki mindig ezt dalolta. S zárjuk be a műdaltanulás sorozatát az
zal, mikor az áji legény tornai részeg cigányoktól tanul nótát. 



A dal élete 

Változatos sorozatát láttuk azoknak az alkalmaknak, melyek révén az új nóta eljut az 
emberekhez. Ebben a változatosságban egy volt állandó, az a mohó igyekezet, hogy 
mindig új és új dalt tanuljanak. Ezt a törekvést tudatosan ki is fejezik: "Mikor fiatal vol
tam, ha egyszer hallottam egy nótát, addig nem nyugodtam, míg meg nem kerítettem, 
akarhova kellett érte járnom" - mondta egy gazda. "Nekem mindig az a szép, amit még 
nem hallottam" - vallotta egy fiú. De öregembereknél ugyanígy van: "Mindig azon vol
tam, hogy újat tanuljak." Mint már láttuk, az új dal nemcsak önmagáért való öröm, ha
nem a többiek előtt dicsőség is. Különösen lányok igyekeznek mindenáron kiélvezni 
azt, hogy a többiek nem tudnak valamit és tőlük tanulják meg. "Ez a három nóta új volt, 
mikor lány voltam. Ponóba elmentek a legények, aztán ezt elkeztük, mind visszajöttek: 
hogy van?" 

Ha mindig kerül új, ha mindig a legújabbat szeretik, akkor a régebbinek nem sok le
het a becsülete. Így is van: mindig van egy készlet, ami közszájon forog, ehhez mindig 
kerül új és mindig hagynak el belőle régit. "Jaj, az mán nagyon régi, nem is igen tu
dom!" "Olyan régi, már nem danolják. Talán a télen nem is igen danoltuk. Csak az igen 
új nótákjárják." Ami régi, arra azt mondják: "Rég kimeszeltük vele a kocikot!" (vagy a 
házat). "Jaj, már a kocikba verték régen, hát elváltoztatták!" - mondta egy asszony. Egy 
lány nótájára azt mondta az anyja: "Én ezt a nótát nem tudom, ez új nóta." - "Ez új?Már 
régen kimeszeltük vele a kocikot. Már nem is igen danolgassuk, inkább újakat dano
lunk." Így volt ez régen is. Egy 75 éves öregtől kérdeztem, hogy sokat dalolták-e az 
egyik dalt? "Ameddig tartott az a szezon. Egy darabig danolják, aztán gyön más." A ré
gieket aztán, hogy nem igen használják, lassan elfelejtik. Egy dalt a "középső fonó" lá
nyai alig tudták összeszedni. Mentegetőztek: "Régen énekeltük, nem jut az eszünkbe." 
Egy lány bizonytalan volt egy dallamban. Kérdtem tőle, hogy talán új, azért nem tudja 
még? "Igenis régi, oszt nem sokat danoltuk." Asszonyoknál még gyakoribb ez az eset. 
Ők már kimaradnak a mindennapi dalolásból, sokszor nem tudják a dal egy-egy sorát, 
vagy az egész dal nehezen jut az eszükbe. "Pedig vígan danoltuk kilencszáztizenkettő
be, menyaszonyér voltunk!" Szabadkoznak: "Kinek van az eszébe? Lagziba se me
gYÜnk." Van olyan eset is, hogy nem felejtik el a dalt, tudják, mégsem kerül a tudatuk
ba, megfeledkeznek róla: "Má ijet hogy tudnak kitalálni, eszembe nem jutna, pedig ugye 
tudom!", - mondta egy asszony, mikor kérdeztem tőle a "Verje meg az Isten a mészáros 
bárdj át" kezdetü dalt. Lányoknál is előfordult, hogy nem jutott eszükbe sokáig valami, 
ami "gyakori nóta" volt régebben. 

Tehát ugyanolyan divat uralkodik itt is, akárcsak a polgári világ slágerei közt. Csak
hogy itt nem múlik el minden dallam, mint a slágereknél. A különösen életrevaló, sike
rült dalok elkerülik a divatnak ezt a pusztító hatását és túlélik más, kevésbé életképes 
társaikat. S ha nem is szerepelnek olyan sokat, mint a legfrissebb dalok, de azért mindig 
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elő-előkerülnek; hiszen egy bálon, vagy egy hosszú téli estén a fonóban nem is volna 
elég a divatos nóta, ha sokat dalolnak. Ilyen tartós élem dal a 8. példa, vagy az említett 
"Csütörtökön este gyer nálunk". Ez a mai fiatalságnál olyan szerepet tölt be, mint az öre
geknél az említett menyasszonybúcsúztató: messze vidékre el lehet menni Ájból akár
melyik irányba s mindenütt ismerik. Az ilyen nótáknak már a megszólalásakor is ére~
ni, hogy kedvesebbek, mint a többi. Együttes dalolásnál, ahogy egyik a másik után rá
kezd egy-egy nótára, nem egyforma lelkesedéssel dalolnak. Vannak dalok, amelyikbe 
nem is mindenki kap bele, egy-kettő elkezdi és magára marad vele. De ahogy az ilyen 
közkedvelt nótákra egyszerre rázendítenek, frissen és kedvvel, az igazi spontán tetszés
nyilvánítás. Éppoly biztos, befolyásolástól ment bizonyítéka a tetszésnek, mint a kedves 
dallamra ráhúzott sok versszak. 

Néha meg is nyilatkozott a divattal szemben az érték tudata. A lányok, akikhez ké
sőbb jutottam el, tudták, hogy az újabbakat már felírtam és előszedték a régebbieket. 
"Ezek nem oj újak, de igen szépek. " A divat változásával, a folytonos felejtéssel és új
kereséssel szembeszáll az értékekhez való ragaszkodás. Az eredmény az, hogy sok se
lejtesebb dallam elhull és a szép megmarad. (Sok ezek közül is elvész, egy faluban csak 
egy részük marad meg, de máshol megint mások, s egy nagy területet tekintve a szelek
ció mégis megmenti az értékesebb dallamok többségét.) Ugyanaz a jelenség ez, mint a 
magas kultúrában: a minden időben meglévő sok közepest kiszüri az idő, a múltból csak 
a legnagyobbakat látjuk. Vajon nem ez az oka, hogy a régi népdalok közt oly sok az ön
magában zárt, kimüvelt, szinte alkotásszámba menő darab és aránylag igen kevés az 
esetleges, kialakulatlanabb forma? Nem szelekció eredménye ez is? Hiszen már ennek 
a stílusnak bomlása, lassú kihalása idején mentették meg a még élő darabokat, mikor 
már nemigen termett sok új, egyre jobban merült a feledésbe az egész, s csak a kiemel
kedő csúcsok, a legsikerültebb darabok maradtak fenn. Virágzó stílus idején viszont sok 
a selejtes, a stíluselemekből kialakuló múló próbálkozás; a stílus állandóan termel újat, 
s ezek közt mindig kitermelődnek egyes fejlettebb, szebb alakok, melyeket az állandó 
szelekció kiválogat és megtart. 11 

Az elmúlással szemben nemcsak a tetszés, a szépség tartja meg az emlékezetben az 
egyes dalokat. Vannak ezeknek az egyéni élettel olyan különös kapcsolatai is, amelyek 
mindig emlékezetessé teszik egyesek számára. Nagyon sokszor a szöveg ad valami ak
tualitást a dalnak. Ilyen volt a "Felleg borult az erdőre" egy asszonynak. Férjhez adták 
a szeretője bátyjához. Attól kezdve az öccs mindig ezt dalolta. "Evvel foj togatott." Ad
dig nem is hallotta tőle soha. Vagy: "Evvel udvarolt az uram" - hallani egyes dalo k
ról, legtöbbször olyan nótáról, amelyikben benne volt az asszony neve. Vannak aztán 
dalok, melyeknek valami különleges használatuk van és erről nevezetesek. "Ha felka
pom azt a tölgyfából kifaragott bunkós botomat" kezdetű dalról mondta egy gazda: 
"Ezt mulatságban lehet szépen. Borzasztó vidító. Szepsibe, mulatságba eldanoltam, 
egy hétig ott tartottak." Vagy egy másik: "Fosztogattunk, danoltunk, mikor már alut
tak, ezt kezdtem." 

II Itt azonban felmerül az a kérdés, hogy az új dalok legjobbjai is sekélyesebbek, felületesebbek, mint a régi dalla
mok legtöbbje, nem érik el azoknak tartalmi, érzelmi mélységét. Mi ennek az oka? A néplélekben történt válto
zás? Összefügg ez társadalmi változásokkal? Veszített a népélet az utolsó száz év alatt lelki intenzitásából? Nem 
képes már olyan érzelmi elmélyülésre; kisebb értékű, felszínesebb fonnákban is kiéli magát? 
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Sokszor ilyen külső ok nélkül is megragadhat egy-egy dal valakit különösebben, 
pusztán egyéni tetszés alapján. "Minden embemek, minden asszonynak van valami nó
tája." (Rendszerint persze több is, mert aki ezt mondta, azt is kivallotta, hogy "ő mind 
azokból dalolt eddig".) Az ilyen "nótát" aztán a többiek is tudják egymásról. A harminc 
év körüli emberek mind kérdezgették, hogy egyik társuk dalolta-e már azt: "Halálma
dár, halálmadár szállott a ház falára." Nagy volt a derültség, mikor megtudták, hogy va
lóban egyet "adott be", éppen a kérdéses nótát. 

A 18. példát korosabb gazdától hallottam. Hosszabb ideig nem sikerült megszólaltat
ni, végre azt mondta: "De egyet mégis elmondok." "Szokásos nóta volt, velembelieknek 
tudni kell" - mondta. Az ilyen szokásos nótáknak aztán gyakran van valami történetük. 
Egyszer az illető gazda legény társaival mulatott a kocsmában valahol a vidéken. A 
szomszéd asztalnál idegen legények ültek. Megindult a vetélkedés a nótában: egyet ők 
kezdtek, egyet amazok. Amit tudtak, folytatták velük. Végül is előálltak evvel. "Külön
leges nótát tettünk rá, hogy ők nem tutták!" 

Sokszor azonban minden különösebb magyarázat nélkül valami szituációval kapcso
latban marad meg egy-egy dal az emlékezetben élénkebben, mint más: "Még kisfiú vol
tam, danolta egy inas. Tudom, cseresznyézni voltunk. De azóta se hallottam soha, hogy 
danoltákvóna." Az "Egyszer egy királyfi" történetét egy asszony kukoricában, babsze
dés közben tanította a leányainak, evvel a heiyzettel együtt merült fel az emlékezetében. 

Mindezek azonban egyéni jelentőségű dolgok, melyek révén egyesek a véletlen kö
rülmények alapján emelnek ki valamit a nagy dalkészletből. Emellett van a mindig ér
vényesülő általános tetszés: a legszebb, legkedveltebb dalok a legtöbb embernél ilyen 
külön jelentőség nélkül is megmaradnak. Mennél több embert veszünk számításba, an
nál kisebb jelentősége van az egyéni, esetleges körülményeknek, és annál inkább érvé
nyesül az, ami általános. 

Bármi is az eredménye azonban a divatnak, a folytonos új és új hajszolásnak, annyi 
tény, hogy ezáltal a nemzedékek közt eltolódás keletkezik a dalkészletben. Ha a két-há
rom éves dal már régi és nem dalolják, akkor természetes, hogy a kisebbek mindig csak 
a felnövekedésük idején hallhatókat veszik át, a régebbieket pedig már nem tudják, mert 
nem is hallják. Minden korosztály dallamkincse érintkezik egy darabig az előtte való 
korosztályéval, de annak egy részét - a legrégebbieket - már nem ismerik s egy új rész
szel már ők is tovább mennek, mikor azok már asszonyok, nem járnak fonóba, vagy el 
is kerülnek a faluból. 

Igen észrevehető ez az eltolódás, ha egy kicsit nagyobb korkülönbséget veszünk vizs
gálat alá. Valósággal megszakad a kapcsolat az egyes korosztályok közt. (Leszámítva a 
mindent túlélő dallamokat.) Korosztályon a fiatalságnál az egy fonóba tömörült lányo
kat és velük egykorú legényeket kell érteni. Fonó persze nem évenként alakul. Ájban 
például három fonó van. A legidősebbek 22 éves lányok és 22- 26 éves legények. (Rend
kívüli eset, hogy ilyen későre tolódik el a házasság, már maga ez a körülmény is idéz
het elő változásokat az életben, hagyományban, ízlésben.) A középső fonó a 16 éves e
ké. Ez a tulajdonképpeni igazi leánykor. A közbeeső évfolyamokban vagy nem volt elég 
lány önálló fonóra, vagy pedig szétkapkodták őket feleségnek, s a maradvány ide vagy 
oda beolvadt. A középsőkkel is jár két 18 éves, ezek közül az egyik egy darabig a na
gyobbakkal volt egy bandában. Van aztán "kis fonó" az iskolából kikerült 14-15 éves 
lányokból. Itt ti. nyolcosztályos elemi van a csehek óta, 14 éves korukig járnak iskolá-
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ba. (Külön asszonyfonó nincs, de jobb barátnők, szomszédnők összejárnak ketten-hár
man és egymásnál sorban fonnak. Ez kicsiben az, mint a fonó. Persze itt csak beszélge
tés folyik, nóta, mese nagyobb közösséget kíván.) Már a három fonó közt is van eltoló
dás. A nagylányok "nem divatos", "régi, de oj szép" dalai közt sok volt olyan, amit már 
a középsők nem tudtak. De még nagyobb a különbség, ha a 30 év körüli asszonyok dal
készletét nézzük. (Persze, csak az áji származású asszonyokét, az idegenből jötteknél 
természetes, hogy van különbség. Helybeli asszony viszont nem sok van, ezért inkább 
embereket kellene mondani.) Itt, még ha közös is a dallam, egészen más szövegeket ta
lálunk. De nagyon sok olyan dallamot is, melyet a lányok már nem ismernek. Ezek ép
pen az új dallamstílus régebbi darabjai, melyeket a 30 év előtti gyűjtések hoztak elő, 

. köztük olyanok, melyeket kiadványokból, feldolgozásokból ismerünk. Ezek régies ebb 
fokot képviselnek az új stíluson belül, mint a lányok dalai. Ugyanez áll a 30 évesek és 
a 45- 50 éves asszonyokra, emberekre. Ezt a folyamatot aztán keresztezi az, amelyet már 
jól ismerünk, hogy az öregektől állandóan tanulják a nótákat és "hangokat". Mert az 
egészen régi, amit sohasem hallottak, az természetesen újnak számít. Ha öregembertől 
fosztás közben tanultak valami régi nótát, mondják: "Mijenjó, ez most új lesz!", és hoz
záfűzik: "Jobb, ha öregektől tanulunk régit, mert ami új, nem is új, nem is érdemes da
nolni." Ezért aztán állandóan hallja az ember az öregektől: "Mind a régi hangokat dalo
lik, csak elbérmálva", "A régi nótákat újít ják hangokkal", "A nóta nem hal meg, mert 
amit negyven éve daloltak, azt megin dalolják", "Mind a régi nótát szedik elő, csak újít
nak benne. Megváltoztatik a régi nótákat." (Viszont előfordul, hogy még keveslik is az 
öregek, amit a fiatalok tudnak az övékből: "Nem sokat tudnak ők, én már hányszor kér
deztem, hát nem tudják!") Így tehát az előző korosztályok elfeledett dallamkészlete -
vagyis a szelekció folytán annak csak egy része - a tanítás révén újra visszakerül. Így a 
dallamok kiveszése nem egyenletes és gyors, hanem állandó visszaütések folytán lassú, 
lépcsőzetes. És későbbi korosztályok így régiesebb állapotot mutathatnak a közvetlen 
előttük valónál. 

A kiveszés folyamatát még jobban meglassítja az, hogy a szomszéd vidékek anyagá
val, mint láttuk, állandó a kicserélődés, ott pedig hasonló folyamatok mennek végbe. Így 
ami itt nem újul fel, megjelenik a szomszéd faluban s elterjed a vidék többi falujában is. 
A "Kovács pengeti a vasat" kezdetű műdalt majdnem mindenki ismerte Ájban a 40 éven 
felüli asszonyok között. A lányok viszont első ott-tartózkodásom idején nem ismerték. 
Ősszel visszamenve a fonókban ez fogadott. Tomaszentjakabiak hozták alakodalomkor, 
azóta új. Ájban véletlenül még nem tanította meg senki a fiataloknak, Szentjakabon már 
továbbadták s eljutott ide is. Ezért aztán egy-egy dal származását kutatva igen változa
tos képet kapunk, amit ennek a folyamatnak ismerete nélkül nem tudnánk megérteni és 
ellentmondást látnánk benne. A "Nem messze van ide Kismargita" alfóldi betyárballada 
eredetéről a következőket hallhattam: "Még talán 18- 19 éves legény voltam, én hoztam 
a nótát Tomaujfaluból. A többieknek is eldanoltam, hát danoltuk" (75 éves ember). "Egy 
legény hozta a 28-as években" (30 éves ember szerint). A lányoknak "K-ék bérese tanÍ
totta". A korcsmáros, 45 év körüli gazda szerint ,,924-től 34-ig juhászlegények danolták 
a kocsmába". Minden korosztály máshonnan kapja ugyanazt a nótát. A "Kihajtottam a 
libámat" dallamát a "középső csata" (csapat, banda, fonó) evvel a szöveggel ismerte. 
Egy vidéki kislány tanította nekik. Szüleik, középkorú asszonyok is tudták. Anagylányok 
egyáltalán nem ismerték, a 30 évesek avval a szöveggel: "Áj faluba kidobolták, rárá, 
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recece". Íme, ha egy dal folytonossága egy korosztálynál megszakad, beáramlik a vidék
ről, ha ott még eleven népkultúra él. 

Mi a sorsa ebben a folytonos változásban a műdaloknak? Láttuk, milyen sokféle úton 
áramlanak ezek a nép felé . Egyes emberek több százra menő hallgatót és más effélét hal
moznak fel emlékezetükben. Mi ennek a szerepe a falu életében, közkinccsé válik, vagy 
marad egyéni különlegesség, mely hatástalan a közösség szempontjából? Mi a közvéle
mény, a közösség állásfoglalása a műdallal szemben? 

Ha megszavaztatnánk a falut, asszonyt, legényt, leányt, öreget, fiatalt egyaránt, pél
dául a hallgatók felől, nem hiszem, hogy akadna valaki, aki ne a mellett döntene, hogy 
a hallgató a legszebb minden nóta között. Olyan nagy a tekintélye az úri osztály kultú
rájának, hogy a tudatos énjük szerint legőszintébben nyilatkoznak meg, ha ahallgatót 
bec.sülik minden dal közt legtöbbre. Nem ilyen nagy már az egyöntetűség, ha az ösztö
nös életüket vesszük szemügyre. A gyakorlatban nem érvényesül teljesen az, amit tuda
tosan és jóhiszemű meggyőződéssel vallanak. 

Mikor egy huszonnyolc éves ember nótáskönyvét nézegettem és láttam benne a sok 
hallgatót, megkérdeztem, hogy annyira szereti azokat? "Hát az a legszebb." Mégis a 
könyvben lévő hallgatók legnagyobb részét már csak úgy tudta eldalolni, hogy nézte a 
könyvben a szöveget. Volt, amit úgy se nagyon. Más legények leírták róla a nótákat, de 
alig egy-kettő volt közte, aminek hallották is a dallamát a fonóban vagy egyéb helyen 
az illetőtől. Két-három volt ezek közül, amit maguktól is eldaloltak nekem, a többit csak 
akkor láttam meg, mikor a kezembe került a nótáskönyv. Azokat is mindig papírral a ke
zükben dalolták, szövegét már nem tudták a nélkül: előszedték a régi kincseket a gyűjtés 
számára. 

A legérdekesebb cáfolat aztán az volt, mikor az illető hallgatópárti ember felesége 
egy népdal után (6. példa) azt mondta: "Ezt szereti János!" - és elmondta, hogy ezt a 
dalt a lakodalomkor hallotta az ura, és azóta mindig ezt kéri a feleségétől, még az ágy
ban is daloltatta vele. 

Egy másik legény is mondta egyszer: "Jobban hallgatókon töröm a fejem, mint ijen 
csárdáson. Tudja Isten, én azt sokkal jobban szeretem." Mégis ő volt az, akinek a szá
mára le kellett írni az "Erdő, erdő, erdő, marosszéli kerek erdő"l2 szövegét, mert "az ne
ki igen tetszett". 

Az előbb említett nótáskönyvben volt a következő rendkívül ízléstelen hallgató (l4a). 
"Jaj de sokan leírták ezt!", - mondta a tulajdonos. Mégsem állt elő vele egy legény sem a 
gyűjtés idején, pedig elég sok mindent előhoztakrégi papírjaik, feljegyzéseik közül. Erről, 
úgy látszik, már teljesen megfeledkeztek. Az úri dalok felsőbbrendűségébe vetett hit és az 
ösztönös gyakorlat közt különbség van. Hogy mennyire megvan a különbség, mutatja egy 
húszéves menyecske esete. Ő is akart dalolni, mikor apját faggattam, és egy iskolás éneV 
kel állt elő : "A tavasznak ünnepével ünnepel a mi szívünk."l3 Csodálkoztam, hogy miért 
éppen ilyesmivel kezdte. Erre aztán a többiek megmondták, hogy nem tud hallgatót és szé
gyenli; keresett hát valami hasonlót, amivel mégis előállhat, mert nem akart ő sem elma-

12 Egy lány városon való szolgálatból hozta. Úgy látszik, ez is a kiadványok útján került el hozzá az intelligencia 
közvetítésével. Maga a dallam addig is ismeretes volt a faluban más szöveggel. 

I3 A dallamot is kissé leegyszerüsítette: a "Bérces Kárpát ormán őrt áll" ismert dallamára ment az ének. Ennek rit
musából a következő lett: (15) . . 
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radni a többiek mögött, hogy csak parasztnótát tud. Ez az asszony férjhezmeneteléig 
együtt járt a mostani nagy-Iányokkal fonóba. Ezek ugyan ma már tudnak itt-ott hallgatót 
is, de nem sokat és nem mind. Az egyiknél például azt hittem, hogy azért mond csupa nép
dalt, mert előző gyűjtésem alkalmával csak azt vettem fel fonográfra. Ezért külön bíztat
tam, hogy hallgatót is dalolhat, bármit, ami eszébe jut. "Nem tudok én hallgatót" - felel
te. (Azért mégis tudott ilyesfélét is szolgáltatni: "Kérem, kérem, ezredes, divatba jött a sze
relem", "Kislány, kezeket fel" stb. Ez még a tánciskolából maradt itt. Az ilyesmit is csak 
azért hozták elő, mert igen törekedtek arra, hogy olyat daloljanak, amit még "nem adtak 
be" mások. Amit már fólírtam, azt nem akarták dalolni. Nehezen lehetett megértetni, hogy 
engem az is érdekel.) Ugyanígy mondta az előbb említett menyecske is: "Én hallgatót nem 
tudok." Egy harmincéves asszonynál az egyik legény dalolt egy hallgatót. Kérdeztem a 
menyecskét, hogy ő nem tudja-e? "Dehogynem, hisz ez volt a mi hallgatánk." Erre az 
egyik lány nevetve mondta: ;,Nem is tudtak hallgatót, K. J. monta, hogy nem tudtak egyet 
se elhúzni." Ez az egy hallgató is az a dal volt, amit énekes koldustól vettek meg, s ezt is 
papírról és közerővel próbálták összeszedni, de nem tudták már minden versszakát. Az 
asszony nem is talált szavakat védelmére, csak annyit mondott: "A mostaniak többet tud
nak." Ugyanez mondta, hogy: "A hallgatókat nem szerettem eszembe tartani." 

De még a "mostaniak", a középső lányok közül is az egyik azt állította, hogy ő hall
gatókat nem tud, "nem tudnak a lányok, a fonóba nem dalolják". Itt is inkább csak egyé
ni tudás, mikor egyik-másik dalolt ilyesmit. (Ide persze csak a hallgató-tempójú dalok 
tartoznak, csárdásszerű műdalt annál többet tudnak.) Egyes egyéniségek hatása különben 
is fontos lehet a korosztályok ízlésében. A középsőknél volt egy lány, aki mindig csak 
olyasmivel hozakodott elő, ami nem népdal: akár hallgató, akár iskolás ének vagy más 
műdal, csak legyen rajta valami uras. (NB. Nagyon érzik a különbséget: "Sohase hallot
tam, ez nem parasztnóta, ha' ojjan uras" - mondta egy lány egy hallgatóra. Fonográf-fel
vételnél, ha látják egy-két esetben, hogy mi kerül felvételre s mi nem, már később sosem 
hoznak elő műdalt. Ha mégis valaki elkezdi, a többi rászól, hogy az nem jó, "falusi nó
ták" kellenek stb. Vannak azért csárdások, melyeket magukénak vallanak. Erről később 
lesz szó.) Az uras dalok szeretete családi tradíció volt ennél a lánynál, az ő apja volt az, 
aki a legtöbb műdalt tudta a faluban. Ebbe a "bandába" tartozik az a lány is, akit anyja 
olyan sokat tanított nótára. Ez is sok műdalt tudott, mert anyja is azok közül való volt, 
kik az illő lojalitáson túl is hajlanak a műdalok felé. Míg a lánya dalolt, mindig unszol
ta: "Azt dalold már, amit a színdarabba daloltak. A színdarabba oj szépeket daloltak!" 
"Oj szépek, mégse azokat huzi el!" Ha közben népdalok kerültek elő, mindig elégedet
lenkedett. Ha nagyon nyilvánvaló volt rajta a népi származás, mint az "Elvitte a víz a 
szappant", arra mindjárt rámondta: "Ez nem szép, ne is tessék írni." Csak ai nyerte meg 
a tetszését, ami valami vonásban műdalra emlékeztette. Nem így az ura. Szó került arra 
a menyasszonybúcsúztatóra, melyről már említettem, hogy a legkedveltebb dala a vidék
nek (2. példa). "Az nem szép" - mondta az asszony. Az ura elkezdte magában dúdolni, 
aztán meg szólalt: "Ez nem szép? De még ojan szép nincs is több az összes között!" 14 De 
még ennél az asszonynál is vannak jelek, hogy csak velem szemben szégyellte annyira a 

14 Tetszésnyilatkozat és nemtetszés is bőven van népdalra, műdalra egyaránt. Nem mindig lehet megállapítani, hogy 
milyen befolyás, lojalitás stb. váltja ki ezeket. De az olyanféle önkénytelen megnyilatkozások, hogy " igen ked
ves nóta volt ez nekűnk" mindig népdallal kapcsolatban fordultak elő. 
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népdalokat. Mikor a lánya szerepelt színdarabban és kellett neki egy nóta, egy szép nép
dalt tanított neki, ami régiesebb és szebb, mint a ma felszínen mozgó nóták. 

Az azonban tény, hogy a középkorú asszonyok sok műdalt tudtak és tanítottak is a fi
ataloknak. Ez viszont nem öröklődött tovább, a 20-30 év közötti lányoknál, asszonyok
nál semmi nyoma sincs, mintha ők egészen más világban éltek volna. Csak most, az új 
generációnál van ismét visszatérés a hallgatókhoz, de csak egy idő óta. A legényeknél 
más a helyzet, ők sokkal több hallgatót, slágert tudnak. Többet járnak ki a faluból, ha
marabb hódolnak be civilizációs hatásoknak, mint az inkább konzervatív lányok. Van 
köztűk, aki hallgatókért lelkesedik: "Oj szép, mikor a cigány húzza!" - mondta egy-egy 
érzelgős műdal után. "Ojjan csuda szép ez!" Egy másik meg a jazz-darabokért. 
"Jánoshegynek hegye van", "Meredek hegyeken terem a szerelem" és hasonlókat emle
getett folyton. (Tudni nem tudta őket.) Mindig kért, hogy tanítsam meg arra: "Muzsikus
nak dalból van a lelke." Nem régi nála ez az állapot. Kassán, mint katona jutott el szín
házba, kávéházba, ott csapta meg a számára ismeretlen, új világ szele: még a táncosnő 
vonaglását, a muzsikusok mozdulatait is mutatta, ahogyaritmusra imbolyogtak. Odavolt 
érte. Csodálkoztam, hogy mennyit tud ezekből. "Még talán nem is sokat tudunk. Ülűnk 
a tuskón. A műveltebb emberek többet tudnak." A színházról is egy nagy alaktalan fé
nyesség élt benne. Részleteket mesélni nem is tudott. (Csupa kabaré- és operettszerű da
rabokat látott.) A városi rafinált élettel való találkozás egészen kiforgatta énjéből. 

Ez ugyan szélsőséges eset, de mindig voltak a legények közt, akikben megvolt a na
gyobb hajlam az effélék iránt. Az asszonyok egy Menyus nevű legényt emlegettek, aki
től a sok műdalt tanulták. "Járt mindenfelé dolgozni", onnan hozta őket. A "Gimbelem
gombolom, légy enyém, angyalom" és a "Londonnak vannak sok számos utcái" és ha
sonlók mind az ő közvetítésével jöttek be a faluba. A maiak közt is van ilyen: "M. And
rás, az tud csak szépen! Ritka, amit az nem tud." (Ti. hallgatót.) 

A legények, emberek nagy részénél nincs ilyen túlzás. Tudnak sok slágert, sok hall
gatót, de azért teljesen benne élnek a falu népdalvilágában. Sőt még arra is van példa, 
hogy az ellenkező oldalra billen a mérleg. Egy harmincéves embert kérdezgettem, hogy 
a már felírt műdalokból mit ismer. Nem nagy kedvvel felelgetett, inkább "új" dalokon 
gondolkozott közben, amit "talán még nem Írtam le". Amit Ígyelőhozott, az mindig nép
dal volt, mégpedig az új stílus egy-egy régebbi, szebb darabja. Ennek inkább az ellen
kezőjéhez voltam szokva: népdalok kérdezgetés e közben hallgatóra fordítják a szót. Az 
egyik ilyen nótánál azután (16. példa) egy másik legény, aki addig a ládán fekűdt, fel
ugrott. "Ere már felkelek!" és odajött meghallgatni. Pedig ez a legény a "nem dalolók" 
közé tartozott, nem volt hangja, vagyis hallása, de azért a szép nótákat, úgy, látszik sze
rette. Ebből a korosztályból mások is inkább népdalokkal álltak elő, mint műdallal, sőt 
nem is nagyon tudtak olyasmit. Az egyik például a "Valahol a Volga mentén"-t akarta 
eldalolni, de nemigen tudta összeszedni. "Úgy tudtam már végig, hogyha valamelyik 
nap eljön a tanár úr ... " De mégsem lehetett olyan nagyon biztos benne, mert mikor el 
akarta kezdeni, a felesége figyelmeztette: "De nem tudod jó!!". Itt is kárbaveszett a ta
nító fáradtsága, akitől annak idején tanulták: hiába próbált előszedni emlékezetéből egy 
nagyon uras nótát, azt az egyet sem tudta már, amit valaha tudott. 

Vannak dalok, amiket, ha meg is tanulnak és néha dalo l nak is, mégse vesz senki se 
komolyan. Kűlönösen a sületlen szövegű kuplék, slágerek tartoznak ezek közé. "Nohát 
azért bolondos nóta, nohát a többi közt ez is jó!". "Ojjan nóták csakugyan, hogy a kutya 
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se enné meg!". (Egy menyecske mondta, mikor az ura dalolta, hogy "Ityóka, pityóka, 
ripityóka ... a kisasszony ölelje meg, a nagysága csókolja meg," stb.) "Ilyen cifra nótá
kat nem akartam." (Mástól került elő a "cifra nóta": "Adj egy édes csókot, drága kis ba
ba, így kívánja ezt a huszárreklama, csókot, csattanósat, icipici cuppanósat," stb. A "Tó
nika húszéves"-t is tudják a lányok a tomaszentjakabiaktól, de mindig nevetés van, ha 
elkezdik. Nevettek akkor is, mikor az egyik legény elkezdte "Az esküvődön én is ott le
szek" kezdetű dalt. "Az nem szép" - és nem engedték eldalolni. Biztosan valami "illet
len" van benne, amivel a legények bosszant ják a lányokat. Az ilyesmit persze csak ők 
használják. "Ezt már csak az inasok." A lányok is tudják az ilyet, nevetnek is rajta, de 
nem dalolják. Sok nótának ezért van ilyen helyen kétféle szövege: egy "illedelmes" és 
egy kevésbé illedelmes. 

Az ilyesmi sohasem tud az énekgyakorlatban nagy szerephez jutni. 
A lányoknak, sőt a középkorú 30-35 éves embereknek is hiányzik a hallgató a dal

készletéből s a másfajta műdal is igen kevés. Pedig egyes emberek igen nagy tömeget 
halmoznak fel emlékezetükben. Miért nem kerül bele a közös dalolásba? Csak maguk
nak őrzik meg, nem adják tovább? Ez a nagy műdaltudás többnyire már emberkorban 
halmazódik fel: Amerikában, katonaságnál, urakkal való érintkezésben stb. Már pedig 
akkor túl vannak a dalolás idején, legalább is a közös, együttes, dalolásban nem vesznek 
részt. Amit már ilyenkor tanulnak, azt maguknak tanulják. S amit ebből a daltanítás út
ján tovább is adnak, az oly kevés - férfiaktól ritkább an is tanulnak a fiatalok -, az en
nek a 2- 300-ra menő tömegnek csak elenyésző töredéke. A dalolást fiatal fiataltól veszi 
át, akárcsak a gyerekjátékot gyerek a gyerektől. Aki kinőtt belőle, már alig van befolyás
sal rá. A fiatalságnál pedig, a fonókban a lányoké a szó. Ők vezetik a dalolást, a legé
nyek csak velük énekelnek. Ritka az a legény, aki maga vezeti a nótát, s az is csak a lá
nyok ízlése szerint teheti. Ők pedig megtanulnak ugyan sok mindent a legényektől, de 
aztán a közös gyakorlatban mégis kiesik az idegen elem, a használatban érvényesül az 
ösztönös ízlés, a szokott, hagyományos formák. 

Az a kép, amit a falu dallamanyaga mutat, hasonló ahhoz, amit a nyelv szókészleté
ben látunk. Ha szótárszerűen leírunk mindent, ami benne van, az idegen eredetű szavak 
túl súlyra jutnak az eredeti, mondjuk finnugor szókészMtel szemben. Már az élő beszéd
ben fordított a helyzet: ezek az ősi szavak olyanok, hogy minden mondatunkban hasz
nálnunk kell őket, míg egy-egy idegen szót esetleg egy évben egyszer, ha elővesszük. A 
dalkészletben ugyanígy van. Az a daltömeg, ami innen előkerül, nem egyformán jut be
le a használatba. A falu élő dallamkincse az, amit a fiatalok közösen dalolnak a fonóban 
vagy más alkalommal. Ez pedig túlnyomórészt népdal: kb. 200 az újabb dalok közül és 
legfeljebb 30-40 műdal, az is csárdás, ami közel áll a népdalok formáj ához. A falu any
nyi idegen hatás között is megmaradt hagyományos kultúrája mellett. 



Variálás 

Láttuk, milyen változatos körülmények között történik a dalok továbbadása. Lehetetlen, 
hogy eközben változást ne szenvedjenek. Hiszen sokszor a megtanulás körülményei is 
olyanok, hogy nem is lehet teljesen hibátlanul, hangról hangra megtanulni az új dalt. 
Többnyire csak futólag, néhányszor hallott dallamot és szöveget kell megjegyezni. Ezért 
már maga az átvétel is legtöbbször variálás, mégpedig kisebb vagy nagyobb, aszerint, 
hogy mennyi idő állott rendelkezésre a megtanulásnál. Lépten-nyomon hallja az ember: 
"Csak egyszer hallottam, már tudtam." Egy 45 éves gazda mondta legénykoráról: "Még 
az udvaron se voltam csendbe, fütyültem vagy daloltam. Egyszer hallottam valamit, már 
eldaloltam." "A hangot én hamar megtalálom, egyszer valaki eldalolta, de aszöveget 
nem" (14 éves fiú). "Egyszer meghallottam, már én azt tudtam" (40 éves asszony). "Ha 
én előttem eldanoltak egy nótát, rögtön megfogtam" (75 éves ember). Vég nélkül idéz
hetjük az ilyen nyilatkozatokat, mert mindenki elmondja legalább egyszer. Egyszer az
tán egy öreg dalolt egy nótát, mire a fia azt mondta, hogy még sose hallotta. Ő is azt ál
lította magáról, hagy csak egyszer kell hallania egy nótát, már tudja. Erre eldaloltattam 
vele az előbb hallott dalt: valóban nagyjából megjegyezte a dallam vonalát, szerkezetét, 
a sorok záróhangjai, a dallam főbb iránya megvolt, csak közben a kitöltő hangokban volt 
itt-ott bizonytalanság. Nem volt határozott alakja, ami az ilyen bizonytalan éneklésnél 
gyakran megtörténik. Nagyon valószínű, hogy igen sokszor adódik olyan alkalom, hogy 
csak ilyen hozzávetőleges formában jegyzik meg a dalt, különösen, ha nehezebb. (A fen
ti tulajdonképpen egy sorból állt: A A5 A5v A.) A keretek nagyban-egészben azonosak, 
s a közbeeső hangokat az illető egyéni ügyessége vagy ügyetlensége szerint az ismert 
dallamfordulatok segítségével tölti ki, így jött létre a 17. példa. Ez a nóta, amelyiket a 
"nagyidai katona húzott a dekung mellett". Nem volt idejük, úgy látszik, teljesen meg
tanulni - biztosan csak az ismétlődő második felét hallották gyakran - , nem figyelték 
meg, hogy a második sor azonos az elsővel és így oldották meg valahogy a hiányzó sort. 
Csakhogy a katona maga is a faluban lakott az örsön, később meg lehetett tanulni tőle 
nyugodtan a dallamot, azért később már az eredeti AA B A formában dalolták a fonók
ban. Így jönnek létre az olyan variánsok, melyek fő vonásokban megegyeznek (18-19). 
A rossz emlékezet azonban ennél még nagyobb változásokat is idéz elő a dalokban. Van
nak esetek, mikor határozottan lehet látni, hogy az énekes nem jól emlékszik a dalra, sőt 
önmaga meg is mondja. Ilyenkor meg lehet figyelni, hogy milyen változások történnek 
a dallammal. A harrnincévesek ismerték még a következő példát (20). A nagylányok kö
zül egy emlékezett rá, de nem volt benne biztos. Nagy nehezen a b) formát adta neki. Az 
eleje az előbbi példa két sora, a vége pedig ennek a dalnak egy sora. Az egésznek a ter
jedelme csak feleannyi, mint az eredeti dal. Tudta, hogy nem jól mondja, de az emléke
zetében megmaradt elemeknek elég kerek formát adott. Egyáltalán: nemcsak az ismert 
dallamfordulatokkal segítik ki magukat a bizonytalan helyeken, hanem az ismert dal-
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Iam-részletekkel is (21). A második felébe egész önálló dallamot toldott bele egy lány, 
a bJ formát. Különösen gyakori ez gyerekeknél. Sokféle dallamot összekevernek, nem 
jól tanulják meg. A 22. példa a faluban a fiatalok közt élő két dallamból keveredett ösz
sze egy tizenhárom éves, különben jó dalos kislánynál. Ilyenre sok példa van. Ezeknek 
a kontaminációknak egy része később is megmaradhat náluk. Különben a variálások 
mindig ilyen tudatban élő elemek példájára történnek. A következő 23. példa analógiá
jára lett az ismert "Kis kutya-nagy kutya" kezdetű műdalból a következő forma: (24.) Itt 
is bizonytalan volt az előadó tizenhat éves lány a dallamban, érezte, hogy nem jól van 
így. (NB. A faluban tudják az eredeti formát is.) 

Az aztán egészen gyakori eset, hogya kvinttel magasabban ismételt középső dallam
sorok hatására már az elsőt is fenn kezdik és így AS AS ASv A vagy B B Bv A szerkeze
tek jönnek létre, és az ilyenek állandósulnak is. 

A "romlásoknak" igen nagy a jelentősége, ha arra gondolunk, hogy ilyesmi az idő
sebb korban a dalolási gyakorlat megszűntével még többször megesik. Ha nem tudják a 
dalt hibátlanul felidézni emlékezetükbe, valahogy kivágják magukat és belenyugszanak: 
"így van". Különösen, ha valami olyan megnyugtató, kerekebb formára jutnak, mint az 
előző 19. példa. Ilyenkor aztán egészen határozottan kezdik állítani, hogy ez az igazi 
formája a dalnak. Ezt gyűjtés közben állandóan tapasztalhatjuk. Néha később ki is de
rül, hogy másképp van a dal, és az illető is úgy tudta. Márpedig az öregek - láttuk, - ál
landóan tanítanak dalt a fiataloknak. Valószínű, hogy daltanításnál is bőven fordulnak 
elő ilyen esetek. 

Még jobban ki vannak téve a "romlásnak" a műdalok. Ezeknek egy része, különösen 
a slágerok és az újabb végtelen hosszú hallgatók annyira idegenszerüek, hogy alig képe
sek megjegyezni még azok a legények is, akik különben vonzódnak hozzájuk. A 25. pél
dát a középső fonóbeli lányok tanulták egy jánoki, félig úri rokonlánytól. "Szép, csak ne
héz" - mondták. "Alig tudtuk megtanulni, de szégyenkeztünk kérdezni. Csak kétszer da
lolta el, mi meg csak néztünk egymásra. Aztán egyik ezt tudta, másik azt, aztán össze
raktuk." De még így is sokszor hibáztak benne. A harmadik sort is a negyedikre kezd
ték, aztán megálltak: "Eltévesztettem. Lenn kell." Különben az egész dal a bizonytalan
ság és formátlanság bélyegét viseli magán; látszik, hogy nem igazi alak, bár az eredeti 
sem lehetett különb. Mondta is a gazda, akinél voltunk: "Ez ojan nóta, se eleje, se vége." 

A "Hortobágyi gémeskútnak gémje van" slágert katonáktól tanulták a lányok. "Oj ne
hezen tudtátok megtanulni" - mondta az egyik. Ezt mutatja az eredmény is: kihagyások, 
szövegsorok nem a megfelelő helyen stb. Látszik, hogy az ilyesminek nem érzik a for
máját, annyira elüt az ő négysoros strófaszerkezetüktől. A másik nagy idegenség, s talán 
a legfontosabb, a szöveg. Nem csoda, ha nem tudják megjegyezni az ilyenféléket: "Van 
egy kis dunaparti favillám, ritkán csap oda be a villám, jöjjön maga baba, úgyis tudom 
maga régen spórol rám" stb. A legény, aki előadta, csak papírról tudta, leírta egy kato
na, mert "nem tudta sehogy se megtanulni". Pedig műdalkedvelő legény volt. A dalla
mon is meglátszott ez a nehézség: folyton átment más hangnembe, úgyhogy mikor az 
eleje visszatért, már egy kvinttel mélyebben volt a kezdésnél. "Oj furcsa, nem? Meg a 
hangja is nehéz!" Erősebb kritikát nem kockáztatott meg, Ugyanez tanult tornai meste
rétől egy keringő dallamot (26). "Ojanok -, mondta - hogy senki se tudja biztosan." De 
még a négysoros hallgatóknál is megesik, hogy nem érzik meg a formáját. Ez különö
sen az igen hosszú sorokból álló daloknál van meg, ahol az első két sor azonos. Ilyen-
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kor a második sort elhagyják és három sorra csonkul a dal (27). Még gyakoribb sláge
roknál (28-29). A legtöbbször ezáltal a szöveg értelmén nem történik erőszak: úgysem 
állnak az egyes sorok elválaszthatatlan értelmi kapcsolatban egymással. De még ha úgy 
volna is, az sem akadály: hiszen egész sereg hiba, értelmetlenség vall arra az ilyen szö
vegekben, hogy nem is gondolnak az értelmére, annyira távol áll az ő világuktól: "Is
mertem lelkivilágot, te is ismersz engemet." (Asszony.) "Késő jössznek hideg szelek, 
csapkodja arcomat." (Asszony.) "Esik eső sűrű csöppje sűrű felhők árja, Szomoruan 
csapdossa a ragyás csárdafalat." (Itt a rím maga útbaigazíthatta volna. Erre saját szöve
geikben inkább űgyelnek. Mikor egy cigány dalolta, hogy: 

"Ha egy madárka fólrepűl, 
Bennem a vér meghidegszik" -

a magyarok kijavították, hogy "talán meghidegül".) Egy tizenhárom éves kislány dalol
ta az ismert slágert: "Indul a svábhegyi fogaskerekű, ez csak a babámra vár", a követke
ző ' sort dallamostul kihagy ta, aztán következett: "Hogyha lenne hűtlenségem verseny 
Budán, megnyerné az első díjat az én babám." 

Van egy valószínűleg német eredetű dallam, ponyvaszöveggel, melyben ilyen nyelv
tani lehetetlenségek vannak: "Ott láttam három grófot, egy csónakon halász" és "Mert 
én egy szegény leányka, te gazdag grófvagyol". Érdekes, hogy az ország túlsó felében, 
Baranyában ugyanezekkel a szavakkal mondták el. Ott meg is kérdeztem, hogy mond
ják-e máskor is beszéd közben, hogy vagyol? Akkor kezdett csodálkozni az illető, hogy 
mit dalolt; nem is figyelt rá addig. Az eredeti ponyvaszövegben lehetett így és változta
tás nélkűl átvették. A "Sárika, Sárika, kis szentem"-ben egy asszony így énekelte a har
madiksort: "Szál a madár is azt dalolja nekem." A férje rá is szólt: "Mindig oj tótokat 
beszélsz!" Ő ti. tudta jól a szöveget. Mindezek az értelmetlenségek azt mutatják, hogy 
nem is gondolnak az ilyen szövegek tartalmára; teljesen idegen világ ez számukra. (NB. 
Minden egyes esetben többször elmondták a kérdéses helyet; így véletlen nyelvbotlás
ról nem lehet szó.) 

De nemcsak a szöveg vagy a forma lehet idegen a műdalokban, egyes nehezebb dal
lamfordulatok és kűlönösen a moduláló helyek mutatnak állandó ingadozást (30) .. Egy 
dalt nehéz volt megtanulni. Kérdésemre, hogy mi volt a nehéz, azt felelte az illető lány: 
"Le meg fel igen kell menni." Íme, harmadik sora, ahol ezek a nagy ugrások vannak: 
(31). Egyáltalán műdaloknál sokszor kiesnek a hangnemből, gyakran éppen a befejezés
nél (32-33). A 3/4 ritmusoknál is folytonos ingadozások vannak (34., 13., 15. példák). 

Ezek az elváltozások mutatják, hogy kűszködika nép az idegenszerűségekkel, hogy 
tördeli, koptatja, mert csak azt tudja befogadni, ami hasonló a megszokott formáihoz. 
Ami közel áll ezekhez, azt gyorsan átalakítja, beolvaszt ja közéjűk. Kűlönösen meg le
het ezt tenni a régebbi műdalok rövidebb 8-14 szótagos darabjaival. Ennek a folyamat
nak első lépése az, hogy a hallgató tempót giustosítják: feszes csárdásnak éneklik a hall
gatót (35-38). Erre igen sok példa van, kűlönösen kislányoknál, de nagylányok is, sőt 
asszonyok is feszes giusto tempóban és ritmusban énekelnek el olyan dalokat, mint az 
"A csap utcán végig" és a "Zsindelyezik a kaszárnya tetejét". Jellemző, hogy az "A csap 
utcán"-t egy öregasszony és menyecske lánya együtt énekelték s az öreg hallgatónak 
akarta: "Csendesen kell dalolni, nem oj sebesen" - mondta a lányának. Az meg erősítet-
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te, hogy "sebes nóta". Az ilyen sebes nóta, ha jól hangzik csárdásnak, kap más szöveget 
s már így is nagyrészt hasonult a népi stílushoz. Az ilyeneket már sajátjuknak érzik. Ter
mészetes, hogy a szöveg miatt érzik elsősorban annak, viszont az is érdekes, hogy hall
gatókra sohasem húznak rá más szöveget, az "szent". Csak csárdást éreznek magukénak. 
Ez a legfőbb különbség a hallgatók és a népdal között: a tempó. 

Ha a giusto-rubato ellentét ilyen lényeges, akkor ez magyarázza a régi dallamok ki
szorulás át is az énekgyakorlatból. Egyetlen régi rubatodallam van, amit a fiatalok tud
nak, a "Nem messze van ide Kismargita". De ez is csak úgy él, mint a hallgatók: tudják 
sokan, de a közös éneklésben, fonóban nem veszik elő. Ami a régi dallamstílusból ma 
is él, az csak giusto-tempójú lehet: 7-es szótagszámú táncdallamok vagy olyanok, mint 
a "Kihajtottam a libámat, sej-haj, a pástra". Evvel magyarázható, hogy a régi daloknak 
inkább csak a szövege újul fel, a dallama nem. Néha előfordul ugyan, hogy fiatalok is 
tudnak egy-egy régi pásztornótát, megtanulnak ilyet is öregemberektől, de ez a közös 
dalkincsbe nem kerül bele. Pedig már nyoma sincs annak a lenézésnek, amit a 30-40 év 
előtti időkből említenek: hogy a fiatalok gúnyolják az öregek régies dalolását. Ha 
gyűjtés közben előkerült valami régi stílusú dallam (2. példa) és éppen fiatal legény 
vagy lány is volt jelen, nemhogy gúnyolták volna, inkább azt hallhattam: "igazán ez 
szép!" A szövegeket át is veszik, mint azt az előző fejezetben láttuk. Nincs tehát más oka 
annak, hogy ezeket a dalokat mégsem éneklik, minthogy a rubato előadásmód már ide
gen az ő kizárólag csárdáshoz szokott énekgyakorlatuknak. (Itt ismét felmerül az a kér
dés, mi okozta ezt a törésszerü változást a néplélekben? Annyi bizonyos; hogy itt ismét 
valami sekélyesedést kell megállapítanunk. A régi rubato éneklés akár közösen, akár 
magánosan, nagyobb koncentrációt, érzelmi elmélyülést kíván, mint a maguktól folyó 
giusto dalok.) 

A giustosított dallamok aztán további átalakuláson is átmennek, míg végre egészen 
népdalformát nyernek. A következő lépés: ötfokú fordulatok kerülnek bele. Ilyenkor 
már nemigen lehet elválasztani a dalt a hasonló népi dallamoktól. A következő példa; a 
"Tisza partján faragnak az ácsok"(39) népszínmű-dal ötfokúsított formája. "Ere jó tán
colni a bálba!" Szerkezete, dallamvonala teljesen azonos a népi dallamokkal, ha még öt
fokú lépések is kerülnek bele, a legjobb népdallal is kiállja a versenyt. Ugyanilyen a 38. 
példa. Ezt már a sorok záróhangjainak kis változtatásával hozták közelebb a népdalok 
szerkezetéhez. Mikor ezt a régi hallgatót a lányok gyors tánc közben frissen dalolják, 
meg nem különböztethető a többi népdaltól. Egyáltalán a szerkezet, az uralkodó A B B A 
forma is igen kötelező példa, a műdalok AA5 B A formáját is erre változtatják el. Külö
nösen, ha nehezen intonálható ugrások, vagy modulációk jönnek létre a kvint-transzpo
nálással (40). Ugyanilyen változást szenvedett a vásári énekesek ballada-dallama 
(41-42). AA5 B A-ból A B B A lett ötfokú lépésekkel, lírai szöveggel, csak épp szinkó
pás ritmusa árulja el műdal-eredetét. Sokszor egészen kis fogásokkal adnak népi zama
tot a giustosított műdalnak (43). Az "A csap utcán" dallama ez hangról hangra, csak a 
kis aprózás benn új és friss. 

Az előbbi 40. példánál egy más érdekes jelenséget is láthattunk: az eredeti tízszótagú 
dalra tizenegyes szöveg van ráhúzva. Ez a jelenség nem ritka és elég fontos tényező a 
variánsalakulásban. Már említettük az egyházi éneknél idegen szövegek ráhúzásával 
kapcsolatban, hogy a nem teljesen illő szöveg kényszeríti az énekest, hogy változtatást 
tegyen a dallamon. Mikor aztán megbomlik a dallam zárt alakja, akkor nyílik lehetőség 
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a variálásra. Az énekes kénytelen valahogy megoldani a dallamvonalat a bizonytalan he
lyen. Vagy már neki sikerül ez, vagy annak, aki tőle ezt a bizonytalan formát átveszi. En
nél a példánál a tizenegyes szövegnek csak annyi szerepe van, hogya sorok záróritmusát 
megváltoztatta. Okoz azonban nagyobb különbségeket is. A következő példában 
(44-45) az eredeti tizes dallamot egy másik öreg tízen egyes szöveggel adta elő. De a ti
zenegyes szöveggel baj volt az előadás pillanatában. Az öregember nagyon sokáig gon
dolkozott elmerülve, mielőtt előállott, hogy még van egy nóta. Nyilván az eredeti szö
vegen törte az eszét s miután hiába próbálta eszébe juttatni, ráhúzta erre. A dallamvonal 
sokáig ingadozott is, különösen a középső sorok, míg végre valami állandóbb alakot 
nyertek. A más szöveggel kizökkent a dal eredeti formáj ából és szinte újra kellett terem
teni az egyes sorokat. (NB. A tízes forma - 44. példa - még jobban eltér egyes helyeken 
a szokásos dallamvonaltól, mint a tizenegyes. Nem egy korosztályból való a két öreg, 
akitől a két példát leírtam és így érthetők a különbségek. De maga a tizes alak létezése 
bizonyítja, hogy a tizenegyes alkalmi rögtönzés, esetleges forma és a dallamvonal inga
dozása a szövegnek köszönhető.) 

A műdalok elváltoztatásánálláttunk példákat az ötfokúsításra. Ez igen gyakori jelen
ség, mert az ötfokúság érzése még elevenen ható erő, mely minden dalnál érezteti hatá
sát. Vannak egyesek - különösen az idősebb lányok között - , akikben a többieknél erő
sebben él ennek az érzése és határozottan kedvelik az ötfokú ugrásokat. 

Az egyik elismert jó dalos a 7. példát énekelve egyre több ötfokú lépést tett bele. 
Előbb csak az l-et, aztán sorba a többit. A második versszak utolsó ismétlődésénél már 
egészen eltűnt a skálaszerű menet. Ugyanez a lány közös éneklésnél az ilyen dallamo
kat: (46a), amit a többiek így énekeltek, mindig ilyen ötfokú formában dalolta: (46b). Ő 
tette bele a 35. példába is a jelzett ötfokú variánst. A többi példán is láthattuk, hogy mi
lyen gyakran kerülnek bele az ötfokúság jellemző fordulatai másfajta dalokba is. Itt még 
elevenen él az ötfokúság, vonzódnak ezekhez a fordulatokhoz. Volt egy asszony, aki ki
fejezést is adott ennek a vonzódásnak. Menyével együtt dalolta a következő példát (47). 
A menyecske az elsőt (a), ő a variáns t (b). Hallgatta a menyét, aztán megszólalt: "Ne
kem az úgy szebb, ahogy te danolod", "Hát úgy danolom!" (ti. "ahogy maga") - felelte 
az, nem is vette észre a különbséget a kettő között. "Nem, ez úgy lemegy, az meg fel" -
mondta az öreg asszony, s mindjárt dalolta is az utolsó sort. 

Az ilyen tudatosság azonban ritka. Az az általános, amit a menyecske szava fejez ki: 
nem is veszik észre, annyira nincs az ilyen kis változtatásnak jelentősége a szemükben. 
A következő példák apró eltérései mind olyanok, amelyek egyaránt lehetségesek egy da
Ion belül, s ha az ember azt kérdezi, melyik az igazi, azt a feleletet kapja, hogy mindegy 
az. (Eddigi dallampéldáinknál is mindig láthattuk a sok apró variánst, bár ezek között na
gyobbak, lényegesehbek is vannak néha.) (48-49.) Ezek a példák mind azt mutatják, 
hogy a dallam lényegét nem érintő apró változások nem nagyon fontosak, egy dallamvo
nal kifejezhető különböző eltérésekkel s ezek az eltérések állandóan meg is jelennek még 
egy énekes előadásában is (7. példa). Az 50. példát egy férfi énekelte különböző alkalom
mal. Látjuk, a dalnak nincs olyan egyszeri, változhatatlan alakja, mint a mai műzenében . 

Az alak fluktuál, változtatja formáját, sok eltérést enged meg, ami még mindig ugyanazt 
a dallamot fejezi ki. Ide tartozik az ötfokúsítás is, ami rendszerint csak egyes skálaszerű 
menetek átalakítása nagyobb, ugrásszerű fordulatokra. Mint láttuk, ezek is egy énekes 
egymásutáni előadásában is változhatnak, tehát ez nem érinti a tudatukban élő dallam ké-
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pét. De nemcsak a dallamtudatot nem zavarja, hanem a közös éneklésben sem okoz za
vart. Ötfokú és nem ötfokú dallamforma a közös éneklésben együtt hangzott. 

Ez nem zavarja őket. Mindig vannak olyan dallamrészek, ahol egy-egy lány eltér a 
többiek énekétől, néha többen is. Ha aztán nem jól hangzik, ha intenzívebb a többiek 
éneklése, akkor igazodnak a közös formához, egy-két versszak után egybeolvad az ének. 
De van olyan eset is, mikor az eltérések jól hangzanak együtt, terc vagy más kon
szonáncia áll elő, ilyenkor megmarad a különbség, mert szeretik az ilyen hangzást. "Az
tán azt tetszik gondolni, hogy nem szép az, mikor többen, többféleképp dalolják?" -
mondta egy asszony, mikor ketten eltérőleg 'daloltak egy dalt. Később megint: "Tudja 
Ilon néni, az osztán ojan szépen mén, mikor többen danolják, aztán mind más furmán 
mén!" stb. "A fiúk máshogy, úgy elváltoztatik, oj szépen." Volt egy menyecske, akinek 
ez a változtatás szinte eleme volt: "Jaj de sokféleképp tudtam, jaj de üttek." "Ha a hang
ját tuttam, már a nótát össze-visza fundáltam." "Egy nótának három hangot is adtam!" 
(Ennek a túlságos változtató kedvnek a reakciója, hogy folyton rászóltak, "ütték".) 

A daloknak ez a fluktuálás a nem azt jelenti azonban, hogy bármilyen változtatás lehet
séges, hogy tehát a dalnak nem is él határozott formája az emberek tudatában. Egy bizo
nyos határon túl a változtatás már nem mindegy. A következő példát egy lány dalolta eb
ben a formában (51). "Hát ezt már ki forgatta el?" - kérdezte egy gazda, mikor meghal
lotta. Aztán eldalolta ő bJ variánssal. A második sor záróhangja úgy az 5. fok, így meg a 
3. lett. Ez már fontos tehát, ha ezt megváltoztatják, az már "elforgatás". Pedig gyakori ez 
az eltérés a fiatalok és öregek között. A fiatalok a régi b3-as főceruzát néha elváltoztatják 
5-re (52). Az ilyesmire mondják az öregek, hogy "elváltoztatik a hangokat", "elbérmál
ják", "újítnak benne". (Az is érdekes, hogy nem az első sor nagyelváltozását tették szó
vá. Később kiderült, hogy az a régi alak, ahol az utolsó és első sor azonos: alulról indul.) 

Előfordul az is, hogy még kisebb eltérést is szóvá tesznek, amire máskor azt szokták 
mondani, hogy mindegy - ha kivételesen nagyon egyöntetűen kialakul a dalnak a formá
ja, vagy ha nagyon tudatos az illető valami okból (53). "Nem így van a hangja, itt (1.) na
gyon felmész!" - mondta egy legény az előbbi változtató kedvű menyecskének, mire az 
védekezett: "Mi így danoltuk, igen gyorsan, meg igen magosan." Ugyanő dalolta az "Azt 
mondják, nem adnak" dallamát kissé elváltoztatva (54). A sógornője folyton javította: 1. 
"Ti itt lehúzitok", 2. "Itt kihúzitok, nem úgy van!" Ő ti. szlovák színdarabból tudja a dalt, 
tehát az "autentikus" formát ismeri. Erre a menyecske: "Igazán, én a nótának igen sok han
got adtam." A tUdatos ragaszkodás a változhatatlan formához itt már civilizációs hatás. 

Ha színdarabban vagy gramofonon hallanak egy dalt és pontosan megtanulják, annak 
a formája már szent, annak egy hangj ához sem lehet hozzányúlni. Egy öreg mondta 
nagy öntudato san: "Mások lakodalomba így danolják (és mutatta). De én Király Ernő
től hallottam, hát má én abbul nem engedek." 

Ilyen civilizációs eredetű tudatosság nélkül is megvan a ragaszkodás a dal egy bizo
nyos formáj ához: "De csak egy hangjának kell lenni. Tudom, hogy el lehet változtatni" 
- mondta egy másik öreg, mikor nem tudott ráakadni egy dal biztos, valódi formájára. 
Ezért aztán tudatosan nemigen változtatnak a dal on. A változás vagy változtatás mindig 
önkéntelen. (Felejtés stb. révén. A kisebb eltéréseknél az énekes nem gondol rá, hogy 
avval megváltoztatja a dallamot.) Ha nagyobb változtatást tesznek tudatosan, az már 
önálló "szerzésnek" számít. Van egy-két példa arra, hogy legények "fundáltak" is dalla
mot. A következő példát a banda prímása, egy gazdalegény szerezte (55). 
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Csak hegedűn játszotta, szövege nem volt. A szövegéről azt mondta: "Lehet ere sokat, 
szőke vize a Tiszának." Aztán ki is vallotta, hogy ez tulajdonképpen abból van, " ara 
visz". Fütyörészgette: jó lesz ez csárdásnak is. "Hallgatónak nem így visz" - mondta (ha 
ti. "Szőke vize a Tiszának" szövegére dalolják). Láthatjuk, hogy a második fele pontosan 
egyezik a hallgatóval, csak csárdástempóban van. Nem csinált egyebet vele, minthogy a 
végét előre tette az ismertAA5 séma szerint. Ez nem lépi túl azoknak az elváltozás oknak 
mértékét, melyeket a variálásnál szenvednek a dalok. Még kézenfekvőbb ez a másik pél
dánál (56). Három ismert dallam részeiből van összeerőltetve. Ezt egy másik legény a 
szőlőben "fundálta", mikor csőszködött. "A hosszú éjszakákon még fundáltam is." 

Abból a tényből, hogy az ilyen változtatásokat már önálló szerzeménynek érzik, ar
ra lehet következtetni, hogy tudatosan nemigen tesznek ilyen változtatást adalokon, 
tehát az ilyenféle elváltozások csak az öntudatlan variálás útján keletkeznek, felejtés, 
rosszul tanulás stb. folytán. Itt Ájban ugyanis nem sikerült tudomást szerezni olyan 
esetről vagy éppen tettenérni, mikor valaki tud jól egy dallamot vagy dallamsort, de el
változtatja, mert úgy jobban tetszik neki. Tehát, hogy ilyen dallamrészt: (57a) valaki 
átalakít ilyenné: (57b). Az ötfokúsítás ugyan tetszés alapján történik és - mint láttuk
elég tudatosan is, de viszont az még a fenti nél is kisebb változtatás; nemhogy a dalla
mon, de még a frázisnak a jellegén sem változtat. De még a "szerzők" változtatásai 
sem érik el azt a fokot, mert hiszen ők nem dallamrészleteket alakítottak át, hanem 
csak változatlan dallamsorokat helyeztek át a dallam végéről az elejére vagy egyik dal
lamból a másikba. Természetesen nincs kizárva, hogy akad ennél nagyobb és ügyesebb 
tudatos átalakításra is példa a további kutatás folyamán. Az itteni tapasztalatból nem 
tudunk ilyent kimutatni, csak azt az egyéni tevékenységet láthatjuk, mikor bizonytalan 
dallamrészeknek kell egyéni ügyességgel formát adni. A kérdés ezzel nincs lezárva. 
Valószínű, hogy még nagyon sok érdekes tapasztalatot fogunk szerezni, ha az ilyen ku
tatásokat foly tat juk. Más faluban más tények fognak előkerülni, és csak igen sok adat 
után fogunk teljes képet nyerni a variálás folyamatáról. Különben is nagyon szerencsés 
körülmények kellenek ahhoz, hogy egy olyan tényt, mint a variálás, tetten érjen vala
ki. Ha tehát itt nem sikerült ráakadni, még nem bizonyítja, hogy egyáltalában nincs 
meg sehoL 

Másra is következtethetünk abból, hogy fundálni akarnak és csak ilyen kis variálás az 
eredménye, éspedig arra, hogy nagyobb önállóságot, "szerzést" nem várhatunk a népze
nében. Az a legény, aki az elsőt (55) "szerezte", egyik legmuzikálisabb legény volt, a 
banda prímása és megszervezője; hegedülni, cimbalmozni elsőnek tanult meg a faluban; 
mint prímás szerzeményét játszotta is a bandával sokat. Szóval az átlagból kiemelkedő 
tudatos zenei egyéniség. Ha van szerző a nép között, az ilyennek kell szerzőnek lenni. 
Mindenesetre leszögezhetjük, hogy Ájban az ő "fundálása" a legnagyobb önálló és tu
datos zenei alkotótevékenység. 

Már a szövegre inkább találunk szerzőt. Egy öregasszony rögtönözte előttem a követ
kező sorokat menyének, hogy az haza készült: 

Mikor megyek Meszes felé, 
Fáj a szívem hazafelé 

Szálva szálok ablakára. 
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(A harmadik sort is mondta, de mire le akartam írni, már ő se tudta, mit mondott.) Az
tán bevallotta, hogy "sok verset csinált, sokat van fenn éjszaka. Ha ír Amerikába, mindig 
tesz bele egy-két szép bibliás sort." Látjuk azért itt is, hogy a szerzés nem egyéb, mint 
ismert elemek, kész fordulatok új csoportosítása, valami racionális mag, "tartalom" kö
rül. Csakhogy a szövegnél már minden egyes külön racionális tartalom külön dalt jelent, 
ha a kifejezésnek minden eleme máshonnan is van véve. Itt könnyebb szerzőnek lenni, 
mint a dal zenei részében. 

Bábás Zsuzsanna (?) vásznat fehérít Kulcsár János háza előtt (88. szám) 
Zsuzsanna Bábás (?) bleaching linen in/ron! o/János Kulcsár 's house (number 88.) 

Még egyszer foglaljuk össze, amit a variálás kérdésében az áji tapasztalatokból le
szűrhetünk. Minden fluktuálás, minden eltérés ellenére is él az egyén tudatában a dal
nak egy határozott alakja. Ez az alak nem érinthetetlen valami, apró változások lehetsé
gesek, de ez nem mehet egy bizonyos határon túl. Ez a határ az egyiknél szűkebb, má
siknál tágabb, de mindenkiben megvan. Megváltozhat azonban a dal a továbbadás fo
lyamán. A rögtönzött tanulás, a hibás emlékezet a tanításnál és sok más körülmény mind 
változtatja. Így az egész nagy közösséget tekintve a dal élete folytonos változás, alaku
lás. Ebből az örökös változásból a fonó a közös énekgyakorlat kényszerével összefog 
egy időre egy állandó formát. Abban a formában, ahogyafonóban először megtanulták 
a dalt, az állandó közös használat megtartja. Ha ez az abroncs lehull, ha szétszóródik a 
fonó, megszűnik az együttes dalolás, újra visszahull a dal a változandóságba. 15 

15 Vagyis inkább a változás lehetöségébe. Mert nem minden dal változik. Sokszor az ország legtávolabb eső vidé

kein is hangról hangra azonos fonnák kerülnek elő. 



A dalolás módja 

Az eddigiekből is látható, hogyadalolásnak Ájban igen nagy a becsülete. Látjuk, hogy 
már a kisgyereknél is számon tartják, tud-e dalolni és sokan veszik maguknak a fáradsá
got, hogy tanítsák is a kisgyermekeket énekelni. Ennek meg is van az eredménye: igen 
jó hangokat találunk a faluban, különösen a lányok közt. Ritkaság közülük, akinek nincs 
szép hangja. Meglepően nagy a hangterjedelem. Az országos tapasztalat szerint nemigen 
szokott a d2-n fölül jutni a hang a nép éneklésében. Itt e,l,jisz2 elég gyakori, de néha 
hallani .i-t, gisz2-t is, sőt előfordult a2 is. Mi ennek a különösségnek az oka, nem tud
juk. Máshol is megvan a nagy énekkultusz és még sincs ilyen nagy hangterjedelem. Bár
mi legyen is az oka, annyi tény, hogy ebben a vonásban az áji ének eltér a szokásostól. 
Különben sem található az énekmódban a hagyományos, régi előadóstílusnak nyoma: dí
szítés, hajlítás sem az öregeknél nem fordult elő, sem a fiataloknál. Ami kis hajlítás akadt 
egy-két esetben, az egészen jelentéktelen. Minden különleges régies zamattól, énektech
nikai sajátságtól ment, de tiszta, csengő, magas hang - ez a jellemző a falu énekére. 

Ez a nagy hangmagasság magános énekben ritkán jelentkezik, csak egy-egy kivétele
sen jóhangú lánynál, egyébként csak a közös éneklésben, mikor sokan énekelnek együtt 
teljes hangon. Ahogy a menyecske mondta; "Mi így daloltunk, igen gyorsan meg igen 
magosan". Ezt a "magost" persze nem mindenki bírja, hiszen vannak köztük altok is 
szép számmal, néha igen mély hangterjedelemmel: e, d, szép erősen szól némelyiknél. 
Még tizenkétéves lánynál is hallottamj-t, é-t. Persze, együttes énekben ezek is kényte
lenek felmenni a magasba, mert az az állandó törekvés: minél feljebb. Panaszkodott is 
egy althangú lány, hogy nem bírja "oj élesen" ("vékonyan, oj igen fel"). Megfájdult a 
feje - az ér a homlokán - a templomi énekléstől, azért az utóbbi időben nem is énekelt. 
Annyira kell feszíteni a hangot az ilyen mélyhangú lányoknak, hogy nem csoda, ha a 
nagy erőlködésbe belefájdul a fejük. 

Ha a lányoknál a magas szoprán az ideál, akkor a férfiaknál meg a mély basszus. Egy 
híres jóhangú gazdának a kontra a-ja még erősen szólott, a nagy oktáv alsó hangjaiban 
érezte magát otthonosan. Szép, lassú, egyenletesen kihúzott, mély hangon énekelt, em
legették is a többiek. Több nagy mélységű és sötét színű basszus volt még rajta kívül, de 
itt is, mint a lányoknál, szép számmal volt képviselve a másik hangfajta is. Négy-öt le
gény is volt, akinek már a beszédje is egészen tenor sZÍnű és magas volt. Általában a 
hangfajták körülbelül egyensúlyban voltak mindkét nemnél. 

Meglepő az, hogy a sok jó hang között a dalolás nagy szeretete mellett is feltűnő so
kan vannak a "nem dalolók", akiknek nincs hangjuk vagy hallásuk. Az ilyeneket külön 
megemlítik: "Még nem hallottam a nótáj át." "Hangtalanul dalol, viszi, ahogy tudja." 
"Hallom, ahogyagyerekének dalol, hát sehogy se megyen." (Azért próbálja mégis az 
illető, mert a gyerek "rimánkodik neki, hogy daloljon".) "Még én nem daloltam" -
mondta egy legény magáról. Nem is faluzik, olvas az apjával együtt. "Nekem előbb han-
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got kell venni" - mondta egy asszony, mikor kértem, hogy daloljon. Még az olyan csa
ládban is, ahol csupa jó énekes van, ember, asszony, gyerek, mindenki tud énekelni, ott 
is akad egy, akinek nincs hallása, hamisan dalol. Többen vannak ilyen bizonytalan into
nációval; ezek magukban nemigen dalolnak, csak a többiekkel együtt, úgy ők is tudnak. 
Gyakran hangszeren is tudnak és szeretnek is játszani, például citerán. Egyszóval ők is 
benne élnek azért a közös zeneéletben. 

Az ének tempója a közös éneklésben teljesen a véletlentől vagy a körülményektől 
függ. Fonás közben, ülve gyakran igen lassan, nyújtottan énekelnek, különösen, ha vala
ki nagy lélekzettel és lendülettel kezd bele a nótába és jól kihúzza az első hangokat. 
Ilyenkor aztán megmarad a lassú tempó több dallamon át, sokszor negyed = 80, sőt = 75 
is. Ha kivételesen nagyon elhúzzák az éneket, akkor még nyolcad = 126 is előfordul. 
Ilyenkor nem az egész dallam van ebben a tempóban, a sorok vége és különösen a szü
netek a sorok végén megrövidülnek. A dallamsorok elejét húzzák inkább el, ezekbe jól 
beleadják minden hangjukat, a végére aztán már nem jut az intenzitásból vagyis levegő
ből. Különösen a kis fonóban van meg a két véglet: igen gyorsan énekelnek a táncban, 
ilyenkor élénken megy, és igen elnyújtva, ha legények nélkül magukban vannak. Ha túl 
nyújtott az ének, akkor lassan meggyorsul, míg kényelmesebb tempóba nem jutnak. Vi
szont ha körben táncolnak, akkor természetesen a tánchoz igazodik a tempó. Ilyenkor az
tán felgyorsul fél = 112-re is. Az a helyzet, hogy a tempó inkább a magános éneklésben 
állandó, de itt sem a daloknak van egyéni tempójuk, hanem az énekeseknek. Vannak az 
éneknek is külön egyéniségei, akik számára a dalolás többet jelent, mint másnak. Muzi
kalitásuk fejlettebb és ez sok mindenben meg is mutatkozik: így például előadásbeli sa
játosságokban is. Ilyen volt az egyik középkorú asszony, Pálné. Nagyon sok nótát tudott 
és jó hangja is volt, szép sötét tónusú alt. Ez sokkallassabban dalolt, mint mások, keve
set pontozott; szélesen kihúzott, egyenlő negyedekben énekelt állandóan zengő kötéssel, 
akárcsak a már említett mély basszus. Az ilyen énekben nagyobb hatása van a pontozás
nak: a lassú, hosszú hangok között néha jön egy-egy pontozott ritmus és mindez a las
súbb tempóban is feszes ritmusban. Mindkettőjüknél ugyanis a lassú tempó ellenére ép
pen a nagyon kitöltött, kötött éneklés miatt igen feszes volt a ritmus, változatlan a tem
pó. Azért ezeknek az éneke még az olyan szélsőséges esetben is, mint az 59. példa, szebb 
volt, mint mikor a lányok elhúzzák az éneket. (Náluk sohasem egyenlő a tempó.) 
(58-60.) Látjuk, hogy itt a pontozás nem mindig igazodik a szöveghez, attól sokban füg
getlenül, zenei szempontok szerint váltakozik. Az ilyen fejlettebb "zenei egyéniségek
nél" ez gyakori. Ilyen a nagylányok egyike, Kulcsár Ilon is, akinél az ötfokúsítás is oly 
nagy szerepet játszik. Ha ez magában énekel, a pontozást sokkal egyénibben kezeli, mint 
a többiek. Meg lehet figyelni, mennyire a zenei szempont az irányadó nála, a változatos
ság. Kerüli az egyhangúságot, a banálisan ható pontozást még sokszor a szöveg rovásá
ra is (61-64). Ez utóbbiban jobban érezzük a negyedek lüktetését a hosszú félkották kö
zött, mintha két pontozott hosszú hang volna. Mennyire meg tudja tartani a változatos
ságot több soron át is, arra példa a következő (65). Hogy emlékezetben tartja az előző 
pontozást, arra bizonyíték, hogy egy dalt egymásután többször mindig ugyanazzal a pon
tozással dalolt. Később, nagyobb szünet után esetleg volt eltérés. És hogy mennyire füg
getleníti magát a szövegtől, arra szélsőséges példa a következő néhány rész (66-68). 

Az ilyen egyéni sajátságok a közös énekben nem érvényesülnek: a legtöbben a termé
szetes pontozást alkalmazzák s ez lesz általános. A kétes helyeken viszont többféle is 
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hangzik egyszerre. Legjobban akkor olvad össze az éneklés, ha valaki intenzívebb ének
kel vezeti. Akkor ennek a pontozását veszi át mindenki. Ilyenkor is előfordul szabadabb 
"zenei" pontozás, de nem annyira, mint a fenti példákban. Talán ha az ilyen Kulcsár 110-
noknak valami átütő, erős hangja lenne, rá tudná kényszeríteni a maga stílusát a közös 
énekre. De ő az, aki "oj igen fel" nem bírja, középfekvésű alt hangja nem is nagyon erős, 
nem tudja a többit elnyomni. Azért pusztán a muzikalitás - a dalolás szeretete, a belső 
zeneiség - is megszerezheti különösebb hang nélkül is az elismerést, hogy jó dalosnak 
tartsanak valakit a faluban. Ez a lány is egyike azoknak, akik a köztudát szerint jó dalo
sok, és ezért a színdaraboknak ő volt az egyik legfőbb szereplője. 

A közös dalolásnak legfontosabb színhelye a fonó. November elején kezdenek a fo 
nóbajárni és karácsonyig mennek megszakítás nélkül, akkor január l -ig szünet van, at
tól kezdve megint járnak farsang utójáig. Nincs külön fonóház, sorban mennek minden
kihez. A vasárnapi összejövetel külön sorban megy. Így mindenkihez eljutnak vasárnap 
is. Ilyenkor nem fonnak, csak játék, nóta, tánc van. (Szombaton nincs fonó.) Tánc alatt 
nem kell valami páros táncra gondolni zeneszóval. Mindnyájan körbeállnak összefo
gódzva és lassan vagy sebesen forogva dalolnak. Régen még a bálban is csak nótára 
ment a tánc. Öregasszony ok mesélgették lánykorukról: ;,Aztán táncolni! Nem úgy tán
coltunk mint most. Bandák nem is voltak." - "Sarkantyúra, pikulára, klarinétra." - "Mi 
még csak úgy nótára." - "A legényeknek volt kettős taréj a is, összeverték, csak úgy 
csengett! Szép az, tessék elhinni, hogy igen gyönyörű!" 

Hangsze11 is hoznak ugyan a fonóba, de nem a tánc kedvéért, csak játszani, próbálgat
ni. Citerázni tanult egy pár legény az ottlétem alatt s mindig elvitték a kis fonóba, egyik 
a másik után játszott rajta, de a tánc azért mindig nótára ment. Dalolni mindig kell hoz
zá, anélkül nem is tudnák kiadnijókedvüket. Itt aztán az élénk temperamentumos típusok 
(és az erős hangúak) vezetnek. Egy asszony mesélte, hogy ha fájt a lába, nem ment el a 
fonóba, a legények mondták: "Hozzátok el Pirost a hátatokon is, hogy nekünk daloljon a 
tánchoz. Daloltam, akár a cimbalom!" Nem sokat font, mindjárt "behánta a guzsaját a sa
rokba: Gyertek lányok táncolni!" Ő dalolt nekik. "A legények mindig verték a nyakam, 
hogy ne daloljak, mert az ő hangjuk semmit sem ér az enyém mellett, úgy csengett." 
Mindig dalolt a bálba; ha nem tudta a nótáját: "Csak úgy tralala, a cigány után." Jellem
ző: "Hallgatókat nemigen szerettem eszembe tartani." Anyjától nem tanult sok dalt, "Nem 
szeretem azt a régi nótát." Ő volt az, aki egy-egy nótának három hangot is adott, aki "igen 
gyorsan, meg igen magosan" szeretett dalolni, pedig alt volt: e-től e2-ig terjedt a hangja, 
szép tömör, csengő hang, mélyben, magasban egyaránt. Ének és szereplés, ez volt az ele
me: "Szerettem volna tanítóné lenni. Azt a rettenetes szép búcsúztatókat elhúzni." 

Az ilyen típus gyakoribb ajó nótások között. "Én tudtam legjobban felfogni, víg vol
tam egyszóval", - mondta egy öregasszony. Egy másik: "Elmentünk Rozival Lucskába, 
azt mondták azok a fiatalemberek: Nohát mijen lányok! Ojan kedvünk volt." 

A fonóba járás jelenti a rendszeres énekgyakorlatot. Egy tizennégy éves jóhangú fiú 
egy nótát se tudott elejétől végig eldalolni, vagy a dallamban nem volt biztos, vagy a 
szövegét nem tudta. Azzal magyarázta, hogy még nem jár fonóba. Igaz, hogy ez csak 
olyannál van így, akikről azt mondja az anyja: "Idehaza nem is hallom, hacsak a falu 
közt el nem dalolik magukat." 

Télen az állandó fonó mellett még bálok is vannak, több is egy télen. Itt is van a da
lolásnak annyi szerepe legalább, mint a táncnak. Igaz, ma már bandaszóra táncolnak, 
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egy éjszaka még egy-két fox is elhangzik, meg egy két "rezgő": polkaszerű tánc, de a 
szünetekben a lányok körbeállnak, csakúgy, mint a fonóban és folyik a dalolás. Itt aztán 
együtt van mind a három fonó, együtt dalolnak kicsinyek és nagyok. 

A farsanggal vége van a fonónak, a böjtben a báloknak is, de nincs vége adalolásnak. 
Amint szép idők járnak, ki lehet ülni a ház elé, vasárnaponként ott folyik tovább a kö
zös dalolás. Barátnők, szomszédok egy csoportban, a szemközti ház előtt másik csoport 
és hangzik a nóta: "Ojan szépen húztuk, kiültünk a fa alá, aztán ott: »Tudom, anyám, jól 
tudom, hogy ráérek!«" Egy asszony dicsekedett a kislányával: "Kiültek Kócsár Ilonék, 
szembe meg Erzsi meg Teréz meg Juhász Márta. Szétverték a nagyokat. Amit azok da
loltak, ők is, amit ezek kezdtek, a nagyok őutánuk." 

Vasárnapi szórakozás az is, hogy lányok, legények összefogózva sétálnak a falu közt 
és dalolnak. "Azelőtt vasárnap délután lementek húszszor-harinincszor is a falun dalol
va. Egész Tornáig lementek a mezőn. Most a csepp csecsemő gyerekek (5-9 évesek) 
huszan-harmincan is. Dalolnak a nyárba, oj szép!" 

De nem csak vasárnap, kinn a mezőn, munkában is dalolnak. "Én igen szerettem da
lolni. Kinn a mezőn, mer az igen szép, a mezőn dalolni, csak úgy harsog. Az én időm
be sokat daloltak. Asszonyok, lányok, csak úgy csengett a mező . Ha jöttek haza a he
gyekből este, csengett az ódaI, csak úgy harsogott! Víg népek laktak itt! Most nem, a 
maiak nem." Az ilyen ítéletek gyakoriak az öregeknél: "A mostani lányok nem élnek, 
csak vannak. Mi vígan éltünk." Azért dalolnak a fiatalok is éppen eleget: "Jöttek a lá
nyok a hegyről, olyan szépen dalolták, leültek a kőre." Mindig nagy nótaszóval jönnek 
haza a közös munkából, csakúgy mint régen. "Régen szegényebbek voltunk. A Bódva 
mellett csak részibe kaszáltunk, hétfőtől vasárnapig együtt. A Miglincben is. Éjjef jöt
tünk haza szekervel, mindig daloltunk." 

Otthon a családban is folyik a dalolás, nem kell hozzá, hogy sokan legyenek. Külö
nösen a kislányok. Egy öregasszony mondta az unokáiról: "Úgy dalolnak estéken, mi
kor hárman vagyunk, hogy sok." Egy másik családban a kétjóhangú kislány ki szokott 
ülni a "gangra" és ott dalol. Egy gazda felesége betegen feküdt, éppen fosztottak náluk, 
daloltak. Az asszony nagyon odavolt, de az ura folyton unszolta: "Te danolj." Végül meg 
is tette. "No, fiam, anyád nem hal meg." Ez ugyan csak tréfából történt, de azért vannak 
asszonyok, emberek is, akik otthon, munkában mindig dalolnak. A híres jó dalos Szabó 
Lajos mondta, hogy "még az udvaron se volt csendbe, fütyült vagy dalolt" fiatalabb ko
rában. Aki jó dalo s volt legénynek, leánynak, az a házasság után se hagyja abba a dalo
lást azért, hogy fonóba nem jár, hogy a közös dalolásban már nem vesz részt. Otthon a 
ház körül, munkában, az ilyen mindig dalol. Van egy fiatal gazda, a prímás bátyja - az 
egész család csupa jó énekes - , ez még az utcán is, szekér mellett, munkából jövet, 
mindig fütyül vagy dúdol. De asszonyok is vannak többen az idősebbek közt, akik ott
hon a ház körül mindig dalolnak. Öregebb korban ez már legtöbbször elmarad, de van 
olyan is, aki öreg korban egyszerüen átvált ja a dalolást éneklésre: templomi énekeket 
dúdol magában. Az ilyen ház körül felhangzó ének vagy nótaszó nagyon megkapó. A 
telkek itt meredeken húzódnak kétoldalt a hegy lábánál, a csűrök már egész magasan 
vannak a telkek végén, mögöttük rögtön hegyoldal emelkedik. A hang innen messze 
száll, a szemközti csűrnél dolgozókhoz is áthallatszik. De még nagyobb a visszhang az 
"ódalba". A két meredek hegyoldal visszaveri a hangot, fönt a tetőn minden kalapács
ütést, fűrésznyikorgást és minden nótaszót hallani a faluból. Azért szeretnek úgy dalol-
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ni, "csak úgy cseng az ódaI". A tetőn a kaszálóik vannak. Itt a sok domb, erdőoldal, a 
szomszéd szádelői völgy sziklafala mind visszhangzik, mindenütt szépen esengve szól 
a hang. Szeretnek is a lányok hazafelé jövet az "ódalban" dalolni. "Leülnek a kőre", úgy 
énekelnek. 

A fiatalok mindig és mindenütt dalolhatnak, viszont az öregebbeknél már ez furcsa 
volna. Különösen a férfiak és főleg a jobb gazdák azok, akiknek a tekintélyéhez nem 
méltó, hogy fiatalok módjára minden különösebb ok és alkalom nélkül eldalolják magu
kat. Egy "jó gazda" mesélte a következő esetet (sokkal bővebben persze és körülménye
sebben). Jöttek haza Torna alól szekéren akaszásaikkal. "Jól tartottam őket, hát dalol
tak végig az úton." Pont a falu alatt elhagyták az ő szégyenére. Hát ő elkezdte: hogy 
majd "belekapnak és fogik danolni", ő meg - "korosabb gazda" - majd abbahagyja. De 
hagyták, ő meg egyedül végighúzta; volt nevetség. De nem is tudja, hogy jutott éppen 
ez az eszébe, csak elkezdte. Az ilyen "korosabb gazdákból" nehéz is volt egy-egy nótát 
kivenni. "Majd a lányok", vagy "inkább a fiatalok". Legfeljebb tisztesség kedvéért da
loltak el egyet-kettőt, ha már elmentem hozzájuk, de az elég volt. "No, én már danol
tam, többit már a fiatalok." Ilyen korban már csak valami különleges alkalom adhat jog
címet a dalolásra: ha kocsmában több hasonló öreggel elmulatnak egy kicsit, mulatság
ban, poharak között vagy lakodalomban. Ilyenkor szabad a vidámság, a nóta az öregek
nek is, ilyenkor előállnak ők is egy-egy jó mulatós nótával. Ezeket faggat ják később a 
fiatalok a hallottakért. Ez az "illemszabály" persze nem általános; Nem egyformán tart
ja kötelezőnek mindenki. Volt még hetvenéves öreg gazda is, aki dalolt nekem idegenek 
előtt is. Kérdezték, nem fél, hogy kinevetik? "Danolni szabad mindenkinek, akinek jó
kedve van" - felelte. Volt egy hetvenöt éves öreg: Hajdu Lajos, aki inkább büszke volt 
arra, hogy milyen sokat tud: akár régi népdalt, akár gramofon-slágert Király Emőtől, ő 
tudott legtöbbet. Olyan emlékezőtehetsége volt, hogy még az amerikai dalárdában tanult 
darabok basszusait is el tudta énekelni a dallama mellett. Ő nem szégyellte, hogy dalol
jon nekem, és általában a kimondott jó dalosok mind szívesen daloltak. Mikor Pálné da
lolt, sok gyerek becsődült hozzá, ő meg küldte őket kifelé. "Majd a gyerekek kinevet
nek." De a szomszédnője - maga nem daloló - megnyugtatta: "Akinekjól vált a hang
ja, dalolj ék. Mi van abba?" Vannak asszonyok, például az, aki a lányát oly sokat tanítja, 
meg ennek az anyja, akik mindig, mindenütt dalolnak. "Ha az óra a fődön vót is, mikor 
ment föl Szomolnokra" - mondták (ti. batyuval). 

Nem olyan általános érvényü az ilyen szokás, hogy ne lehetne áttörni. Kiki a maga 
egyénisége szerint alkalmazza. Van, aki nagyon igazodik hozzá, mert komoly tekintély
nek érzi vagy akarja érezni magát. Akinek meg gazdagabb érzelmi világa megkívánja, 
az túlteszi magát rajta. 

Az egész tartózkodásnak az az alapja, hogya dalolás annyira összeforrt a fiatalság 
társaséletével, hogy szinte magát a legény-leány életet jelenti. A fiatalság érintkezését a 
dalolás könnyíti meg. A legények még a fonóba se mennek addig be, míg nem hallják a 
lányok dalolását. Ha nóta szól, bejöhetnek olyan helyre is, ahova különben nem szoktak 
jámi. Itt ugyanis kinek-kinek megvannak a maga szokott helyei, ahova eljár, szomszé
dokhoz, rokonokhoz, barátokhoz, ezekkel már így alakult ki gyerekkoruk óta ez a vi
szony. Ha máshová mennek külön alkalom nélkül látogatóba, az már feltűnő, csak ak
kor teszik, ha már nem bánják, hogy mások is tudnak róla. Egyébként tartózkodók a le
gények, csak az ablakon leselkednek be, de ha kijön valaki a házból, nagy robogással 
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tűnnek el, nehogy megismerjék őket. De ha bent többen vannak és nótaszó hangzik, az 
már nyilvános társaság, akkor be lehet menni mindenkinek. A gyűjtés akaratlanul is a 
kezükre járt ebben a dologban. Mikor már fonók nem voltak s összehívtunk két-három 
lányt valamelyik háznál, hogy daloljanak, ilyenkor a legények is bejöhettek. Az egyik 
legény éppen házasulóban volt és az egyik gazdalánynál próbálkozott kezdetben. Éppen 
ott voltam nótáért. Amint elkezdtek dalolni, hamarosan bejött ő is a társaival és mind
járt kezdte magyarázni, hogy kint beszélgettek az utcán, mikor meghallották a dalolást. 
"No fiúk, itt nóta szól, ide bemegyünk!" 

A faluközti dalolásnak vasárnap szintén ez az értelme: alkalmat teremteni az együttes 
szórakozásra. Külön egy lányhoz odamenni már udvarlásnak számít, de ha többen 
együtt dalolnak, akkor már nem egyes lányoknak számítanak, hanem társaságnak, aho
va lehet nyugodtan csatlakozni. Az aztán, hogy hogyan fogalmazzuk meg ezt a sajátsá
got: a dalnak van-e társaságalkotó szerepe, vagy mindenütt, ahol társaság van, dalolnak, 
már teljesen mindegy. Tény az, hogy a kettő elválaszthatatlanul összeforrt egymással. A 
dalolás a fiatalságot, a szórakozást, a gondtalan leányéletet jelenti, különösen annak, aki 
már kiesett belőle. Egy hatvanéves öregasszony, akit tizenöt éves korában adtak férjhez, 
még mindig emlegette Szabó Lajos dalolását, mikor a felesége után járt. Ő már akkor 
asszony volt rég. A bálban felkapaszkodott a padra, hogy ki az, aki oly szépen dalol a 
legények között. Mondta is az ura: "Szeretnél most lány lenni!" "Bizony szeretnék." 
Mindig hallgatta, mikor jöttek Szádelőből az úton dalolva. Emlékezett a nótára is: "Fé
nyes csillag, jaj de messze útazol." "Hát akkor ijen nóták voltak." 

Ahol a dalolásnak és általában minden éneknek ilyen nagy jelentősége van az élet
ben, ott az egyházi éneklésnek is gazdagabb, fejlettebb kultusza van, mint máshol. Ez 
összefügg azzal is persze, hogy a vallásos élet még igen mély és bensőséges. Vasárnap 
délelőtt és délután mennek templomba mind a reformátusok, mind a katolikusok. A ka
tolikusoknál ez legtöbbször azt jelenti, hogy magukban énekelnek az öregek vezetésé
vel. Ide tudniillik csak minden harmadik vasárnap jön ki a pap, egyébként be kell men
ni Tornára misére. A délutáni litániát a tanító vezeti, mikor van tanító. De éppen ottlé
tem alatt volt üresedésben hosszú ideig az állás, ilyenkor aztán egy öregasszony vagy 
ember vezetésével folyik az ének. Ha van is tanító és orgonaszóval megy a litánia, ak
kor is ott maradnak az öregasszonyok utána a templomban és a maguk jószántából, ma
guk vezetésével énekelnek tovább. Ilyenkor kerülnek elő azok a búcsúsénekek, melye
ket már említettem. Legnagyobb része ezeknek a "leveleknek" állandóan lenn van a 
templomban, hogy alkalomadtán kéznél legyen. Ugyanez folyik, ha nincs mise és a 
rossz idő miatt nem tudnak bemenni Tornára. A reformátusokhoz is csak háromheten
ként, vagy még ritkább an jut el a pap, de itt a tanító hivatása minden vasárnap délelőtt, 
délután megtartani az istentiszteletet. Így a reformátusok nem szorulnak önellátásra. 

A templomon kívül is folyik éneklés. A katolikusoknak az egyházi év váltakozó sza
kai és ünnepei különböző énekes szokásokkal vannak egybekötve. Nagyböjtben példá
ul a faluvégen lévő kőkereszt alá ülnek ki a lányok szerda, péntek, szombat, vasárnap 
délután 5 órától az esti harangszóig, és ott böjti énekeket énekelnek. Ha esik, fölmennek 
a templom kórusára. Látjuk, hogy itt az ének teljesen a dalolás szerepét és helyét tölti 
be. Ugyanaz az időpont, mint a fonóé, de böjtben szünetel a fonóbeli élet, ekkor szere
pét az ének veszi át. (A reformátusok sem tartanak fonót ilyenkor, mert a katolikusok 
híján kevesen volnának.) A kereszt alól felhangzó éneket mindenki hallja, a re formátu-
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sok is, és így ők is tudják hallásból a legszebb katolikus énekeket. Nem lehetetlen, hogy 
ennek a régóta meglévő állapotnak az eredménye az, hogy egy-egy ének közös, megvan 
reformátusoknál is, katolikusoknál is egyaránt. Ilyen az "A Keresztfához megyek", is
mert böjti ének. Ez a reformátusoknál temetési ének, de van ezenkívül más is. 

A karácsonyi ünnepkör a leggazdagabb énekes szokásokban. Első ezek közt a betle
hemezés. 1939 karácsonyán még járt egy csapat betlehemezni. Ajáték szövege és dalla
mai variánsai annak a sorozatnak, melyet Manga János közö1 16 a szomszédságból, 
Tornagörgőről, Barkáról, Kraszahorkavára1járó1, ez tehát a vidék hagyományos formá
ja. Jellemző az áji betlehemre, hogy igen sok benne az ének. A szöveg ét "könyv"-ből 
vették, azaz írott füzetekből, meg egy-egy öreg élőszóban is hozzáadott valamit, úgy, 
amint emlékezett rá, mikor ez a "banda" megtanulta. Idén már nem jártak; már kinőttek 
belőle, vannak köztük már egészen nagy legények is. A fiatalabbak még nem folytatták 
a szokást, nem alakult új banda. Pedig szerették azok is, akik játszották, és azok is, akik 
csak hallgatták: asszonyok, emberek és főleg a gyerekek. Reformátusokhoz is bementek 
és nagyon kevés hely volt, ahol nem engedték be őket. (Inkább magános öregek.) Csak 
persze vigyázni kellett rájuk, mert az "öregnek", aki legkésőbb jön be és tarisznyávaljár, 
a fő feladata, hogya "néma szerep" alatt a konyhából, kamrából minden sonkát, húsfé
lét összelopkodjon. 

Nagyon szépen voltak felszerelve. A két pásztornak papírból készült süvege volt, 
csörgős botja, az angyalnak "templomkája", benne a jászol, előtte gyertya ég, a "kecs
kés" és az "öreg" gubával (ezt most kifordított báránybőr-béléses bunda helyettesíti), 
balta, ostor, tarisznya és kenderkóc-szakáll egészítette ki a felszerelést. Mindezt nagy 
gonddal készítették elő. 

A betlehemezés mellett kántá1ni járnak karácsony előtti időben. Ez a gyerekek és ci
gányasszonyok tiszte, de még nagylányok is járnak. A cigányasszonyoknak olyan kán
táló énekeik vannak, amit a magyarok már nem tudnak: régi, könyvekben nem szerep
lő hagyományos énekek. A gyerekek a szokott karácsonyi énekeket használják ilyen
kor: "Mennyből az angyal", "Krisztus J6zus született, örvendezzünk" stb. Csoportok
ban járnak, még nagyobb lányok is, sőt a református gyerekek sem maradnak ki a kán
tálás élvezetéből. A kisebbek egyszerűen csatlakoznak valamelyik csoporthoz - fiúk is 
- és velük fújják az éneket. Egy református gazda ötéves kisfia játék közben mind azt 
dúdolta: "A szüzesség lilioma kivirágzott." Kántálás közben tanulta. De van a reformá
tus lányoknak külön kántáló énekük is (69). Ez az énekeskönyvben a szokott egyenlő 
félkottákkal, a szokott ritmusban van leírva. Úgy látszik, régóta járja ez a kántálás és 
így a templomon kívüli használat, kántori, papi befolyástól mentes en megőrizhette a 
régi ritmikus formát. A református lányok a kántálásnál csak annyi különbséget tarta
nak fenn a maguk számára, hogy mikor az ablak alatt felhangzó énekre kijönnek a ház
ból ajándékot adni, elszaladnak. Evvel fenntartják az "elvet", hogy nem vesznek részt 
magában a katolikus szokásban, csak épp az esti éneklés hangulata, a csoportban való 
falujárás lehetősége csábítja őket. Annál inkább elfogadják az ajándékot a cigánygye
rekek. Náluk minden ilyen szokás a kéregetést szolgálja. Nem játékból, mulatságból 
szednek össze ajándékot, náluk ez kenyérkereset. Azért a kántálók verse őket igen ta
lálóan jellemzi: 

16 Ethnographia, 1940. 
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Én kicsike vagyok, a fogaim nagyok, 
Adjanak kalácsot, had harapjak nagyot. 
Ha nincsen a házba, van akomorába, 
Hum, be a tarisznyába! 

57 

Ha aztán a háziasszony rosszkedvében van, vagy éppen tréfálni akar, azt mondja rá: 
"Főtt kenyerünk nincs, sültet nem adhassunk." 

Szilveszter éjszakáján már csak a cigánygyerekek járnak újesztendőt köszönteni. Ezt 
a szokást a magyarok már elhagyták. 

Ezeken az alkalmakon kívül is énekelnek egyházi éneket a mindennapi életben is, 
mint azt már előbb láttuk. Ebben sincs különbség katolikus és református között. Egy 
katolikus asszony az "A fényes nap immár lenyugodott" kezdetű éneket mindennap reg
gel-este elénekli, még a mezőn is. Vagy énekel, vagy dalol. Egy református házba be
mentem vasárnap délután. A fiatal házaspár az asztalánál énekelgetett könyvből zsoltá
rokat. Nem voltak a délutáni istentiszteleten, az öregasszony ment egyedül, mert ő dél
előtt nem volt. Valakinek kellett vigyázni a gyerekre. Kipótolták azzal, hogy otthon éne
keltek. Ez különben is szokás: aki otthon marad házat őrizni, az kipótolja az elmulasz
tottakat. A többiek megjegyzik, hogy mi volt az ige, és megmondják otthon. Azt a részt 
aztán elolvassák a Bibliából, az aznapi énekeket eléneklik. Amint a világi élet át meg át 
van szőve dalolás sal, úgy szövi át a vallásos életet az ének. A népi társadalom nem le
het el zene nélkül. A maga kultúráj ának megfelelő formában, az egyszólamú éneklésben 
mindenütt él vele. Egész életét átszövi a zene, akár bizonyos alkalomhoz kötött énekes 
szokások formájában, akár állandó spontán dalolással, énekléssel. Minthogy ez a kultú
ra ösztönös, nem racionális teóriák és meggondolások irányították fejlődésében, hanem 
az ember ösztönös kívánságai szerint magától alakult, ez azt bizonyítja, hogy az egész
séges embernek rendkívül sok zenére van szüksége az életben, hogy kiélje érzelmeit, 
hogy érzelmi és értelmi élete egyensúlyban maradjon. Ez a magasabb társadalomnak is 
tanulságul szolgálhat. 



"Magasabb" zene 

Az egyszólamú éneken, a daloláson kívül más zene is található a faluban. Legények, le
ányok játszanak különböző hangszereken, banda is müködik, illetve működött és nem 
cigányzenészekből, hanem magyarokból alakult. Volt énekkar is: a reformátusoknak 
volt egyízben dalárdájuk. Ide számíthatjuk a magasabb zenéhez az énekes színdarabo
kat is. Ezeknek a zenélési formáknak egy része magából a népkultúrából is szervesen 
fejlődhetik ki, mint például a hangszeren való játszás, a többi azonban a magasabb kul
túrából származik, s rendszerint az intelligencia közvetítésével jutott el hozzájuk, vagy 
legalábbis a magasabb társadalom élete szolgáltatott hozzá ösztönző példát. Mindezek a 
fejlettebb zenélési formák alkalmasak arra, hogy a nép zenei tudatosságát, fogékonysá
gát vagy pedig társadalmi kérdéseit figyelhessük meg rajtuk keresztül. Természetes, ha 
a zenélés külsőségei ezekben fejlettebbek is az egyszólamú éneklésnél, a zenei tartalom, 
az érték nemigen, sőt inkább fordítva. 

A hangszereknél egyelőre nem beszélünk a hegedűről, cimbalomról, bőgőről, ezekről a 
bandánállesz szó. Ezeken kívül mindössze a következő hangszerek vannak a faluban: ci
tera, húzós és szájharmonika. Legkedveltebb ezek közül a citera. Nagyon sok házban van, 
néhol kettő-három is. Itt-ott van egy-egy gyári példány, a többi ezek mintájára otthon ké
szült. Mind diatonikus ok: egy sor "kóta" van rajtuk a diatonikus skála hangjai szerint. Ezen 
nehezebb a játék, mert el kell találni, hogy melyik dalt melyik hangon kell kezdeni. Nem is 
mindenki tudta. Volt legény - igaz, hogy ingadozó hallású, tehát nem volt igen fejlett zenei 
érzéke - , aki egy dúrdallamot rossz helyen kezdett el s végig mollban játszotta. Még nem 
tudott ugyan jól játszani s mondta is, hogy "nem jól van". Ez éppen akkor tanult citerázni. 
Az ilyenek felírják, amit már tudnak a hangszeren, mert egy-egy dallamot lassan kikeres
gélnek rajta, begyakorolják; az ilyet tudják játszani, mást nem. Később aztán olyan gyakor
latot fejlesztenek ki, hogy nem kell külön tanulás, amit dalolni tudnak, azt tudják rögtön ját
szani is. Néha egész fejlett érzéket találunk egy-egy jobb játékosnál. A már említett Kulcsár 
Ilonnal történt, hogy bátyja akart játszani valamit a citerán s nem találta el a kezdést; a hú
ga rászólt: "Nem jól kezdted, egy számmal fejjebb kell." (Csak hallás után mondta, a cite
rát nem is látta.) Ez már biztos hallást és gyakorlott játéktudást jelent. Az ilyennek már van 
valami kép a tudatában az egész és félhangok váltakozásáról a diatonikus skálában. Ennek 
kialakítására különben a legjobb eszköz éppen az ilyen diatonikus citera. 

Gyakorlott játékos egyszeri eldalolás után rögtön megtalálja, hogy melyik hangon 
kell elkezdeni a dallamot. Azt is tudják, hogy nem minden dalt lehet eljátszani rajta. 
Tudniillik kromatikus félhang nincs a citerán. 17 

17 Mintha a zongorán nem volna fekete billentyű; csak tiszta dúr, vagy természetes moll, dór, fríg stb. dalokat lehet
ne játszani, aszerint, hogy c-n vagy a-n vagy d-én kezdi el az ember. De már hannonikus moll t nem, a felemelt 
hetedik fok miatt, és semmi módosított hangot. 
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Ajátszóhúrok használatában tapasztalható fejlett muzikalitás nem terjed ki a kísérő
hangok használatára is. A "brúgókat" nemigen tudják alkalmazni, legnagyobb részük hi
ányzik is, vagy Ie van hangolódva. Nem törődnek vele. Úgy van, "ahogy vették", ilIet
ve, ahogy azóta lehangolódott. "Csak zúgjon." Viszont legnagyobbrészt már örökölt, ré
gi, hiányos, lehangolt szerszámon kezdenek tanulni, így nem is fejlődhetik ki valami 
nagy érzékük a harmóniák iránt. De volt egy legény, aki éppen azért akart boltban telje
sen fcilszerelt és fcilhangolt citerát venni, hogya kísérőhúrokat is tudja használni, - és 
olyant, amelyiken két kótasor van; a kromatikus félhangok is megvannak, hogy minden 
dallamot lehessen játszani raj ta. Ez a legény nagy divatba hozta a citerát mostanában. 
Megvette az egyiket a faluban s nagy kedvvel kezdett tanulni rajta; egy hét múlva már 
egészen ügyesen játszott. A többinek is kedvet csinált, egykorúak és fiatalabbak mind 
járnak hozzá és próbálgatják. Ha náluk volt a fonó, néha öten-hatan is játszottak egymás 
után. Egy nagyobb legény mindennap elment hozzá fonóba menés előtt egy órával és ci
teráztak. A citera után cimbalrnot is akar venni, s fogadkozik, hogy egy hét alatt azt is 
megtanulja. Azelőtt a szájharmonikának volt nagy mestere. Mióta áttért a citerára, a fi 
atalabb fiúk nagy alkudozást folytatnak a harmonikájára. 

Nemcsak most van ilyen kelete a citerának. Az idősebb 26-30 évesek közt is igen 
sokról mondták, hogy szépen tudtak játszani valaha. Ezt ma már nem lehetett tapasztal
ni: több éve nem játszottak, kijöttek a gyakorlatból. Így aztán igazi jó citerást nem talál
tam Ájban, aki a kísérőhúrokkal is jól tudott volna bánni és tánchoz is tudna gyorsan, 
ritmikusan játszani. De lehet ez véletlen is: éppen most nincs. Maga az a tény, hogy sok 
citera van és sokan szeretnek játszani rajta, azt mutatja, hogy ennek a kellemesen zúgó 
hangszernek állandóan megvolt a kultusza. 

Húzós harmonika csak egy van a faluban, az is elromlott állapotban, nem lehetett ját
szani rajta. Állítólag igen szépen tudott a tulajdonosa. Szájharmonikát annál többet hal
lottam a fonóban. Nagyon jóllehet az éneket kísérni vele. 

A hangszernek ez a nagy kedvelése vezetett a banda alakítására is. 1929-ben történt 
ez az esemény. Egy idősebb gazdának volt hegedűje még Amerikából. Muzsikálgatott 
magának esténkint, ez keltette fel a vágyat a későbbi prímásban, hogy hegedülni tanul
jon. Apja - jó gazda - hozott egyszer hegedűt Rozsnyóról számára. Elvitte az illető gaz
dához "felstimoIni" és elkezdett tanulni . Később maga is megtanulta a hangolást, a bolt
ban megkérdezte, hogy mi kell hozzá, s ott elmagyarázták, hogy keH az A -síphoz felhan
golni, mik az egyes húrok nevei stb. Mikor már kezdett jól tudni, a többi legény is ked
vet kapott. "Ando Károj oj könnyen tud hegedűini". Másoknak is került hegedű utána. 
Amint többen tudtak, felvetődött az "együttes" gondolata. "A fiúk monták, kéne bandát 
alakítani. Törtem a fejemet, hogy kéne." A cimbalom volt a kényes pont. "Tavasztól 
őszig alkudoztam a cimbalomra" egy cigánnyal. Végül megvette 150 koronáért. "Szol
gáltam Bartóknál", innen volt rá pénze. Akkor már egy éve hegedült. "Fosztáskor meg
vettem a cimbalrnot, én kezdtem rajta tanulni, adventben aztán megfogadtunk egy ci
gányt egy hónapra, hogy tanítsa a bandát." Kosztot és fejenkint 20 koronát fizettek - he
ten voltak -, így viszonyaikhoz képest elég jól megfizették a zenei szakoktatót. Ez az
tán mutatta a bőgősnek, hegedűsöknek a vonókezelést, tanította, hogy "a rezgő t milyen 
hangból muzsikájjuk, meg a foxot megint másból, csárdást megint". Azelőtt "szabad 
hangból" játszottak, ahogy jött, erre a könnyítésre nem gondoltak. Cimbalmot nem ta
nított, "neki nem keHett mutatni, hogy milyen hangot fogjon, ő hamar felfogta", inkább 
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a hegedűsökkel és a bőgőssel foglalkozott. Evvel később is legtöbb baj volt, nem tudott 
"hangot fogni". Később egy cigány lett a bőgős, ez már jobb. 

Egy hónap után magukban folytatták a tanulást, míg végre elérkezett a bemutatkozás 
ideje. Farsangban szerepeltek először otthon a mulatságban. Attól kezdve aztán egyik 
helyről a másikra mentek vendégszerepelni. Mindenütt kíváncsiak voltak, hogy "pa
rasztbanda, hogy tudnak muzsikálni". Játszottak Barkán lakodalomban (innen vittek egy 
lányt férjhez), Falucskán (egy tót fiú hívta meg őket), Péder, Tornahorváti következett, 
közben otthon is többször játszottak. Ando Károlyt külön más bandával is elhívták 
(tudniillik sokfelé van magyar banda, Kiskovácsvágásán, Szádudvarnokban stb.). Így 
játszott Körtvélyesen, Szádalmáson, Tornaújfaluban, Tornán, Zsarnóban. Itt az áji ban
dával is szerepelt. 

"Ando János zene bandája". Kassai fényképész felvétele, 1932. Balról jobbra: Ando János kontrás, Sztupák Péter 
prímás, Ando Károly cimbalmos, Bolyszko Imre bőgős, ifj. Komár István prímás, Kajko Péter kontrás 

János Ando s musical band. Picture taken by a photographer from Kassa/Kosice in 1932. From left to right János 
Ando kontra player, Péter Sztupák, first violinist, Károly Ando, cimbalom player, Imre Bolyszko, double bass 

player, István Komár jr. first violinist, Péter Kajko kontra player 

Másfél év múlva nevelődött új cimbalmos, ekkor aztán Ando lett a prímás. Addig is, ha 
vendégeknek kellett játszani az asztalnál a daloláshoz, ő ment, ő volt a legjobb hegedűs. A 
banda ilyenkor nem j átszott. Az ő prímássága alatt jutottak el Jánokra, Lucskára, Bódvaven
dégibe, Komjátiba, Tomaszentjakabra. Itthon az utóbbi időkben nem játszottak. Nem sze
retik, hogy a "cimborák parancsolnak", meg aztán így nem táncolhatnak a saját mulatságu
kon. (Ezért én már a mulatságon vidéki cigánybandát hallottam játszani. Sokkal rosszabbul 
játszanak, mint az áji magyarok. A prímáslegény át is vette a vonót, egy óráig ő játszott, ak
kor jobban ment.) A parancsolással különben is sok baj volt. Egyszer vidéken játszottak, s 
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a legények nem engedték abbahagyni, két óráig húzatták velük egyfolytában, bosszantásul. 
De akkor már kést rántottak elő: "Azt hiszitek, cigányok vagyunk!" Majdnem verekedés 
lett belőle. Ezért most már abbahagy ják, nem veszi be a természetük. Most, hogy a prímás 
megházasodott, valószínűleg végleg feloszlik a banda. Pedig elég jól kerestek vele. 

Az egyes darabokat rendszeresen tanul ták együtt. A csárdásokat d-ből játsszák. Csak 
abban a hangnemben tudják együtt, amelyikben megtanulták, valószínűleg a bőgős és a 
kontrások miatt, mert a prímás és cimbalmos tudott más hangnemben is játszani. A prí
más, ha külön játszott, például színdarabban kísért vagy vendégeknek asztalnál, "más
ból is, g-ből, c-ből". A négy húr hangját ismerte, és hogy ezek hol vannak a többi húro
kon. Ezenkívül csak a c-t a G-húron. A kontrások még a megtanult hangnemben sem. 
igen találták meg a harmóniába illő hangokat. Rendszerint nem is az volt a fő, csakhogy 
a ritmust jól kihangsúlyozzák. A prímás, a cimbalom és a bőgő megadta a harmóni át és 
el is nyomta a középhangokat, nem volt nagy baj, hogy a kontra néha hamis volt. A bő
gőst nem haBottam játszani, mert nekik nem volt bőgőjük, mindig Falucskáról kérték 
kölcsön használati díj ellenében. Külön lehozatni nem volt érdemes; cigány volt a bő
gős úgyis, ezeknek harmóniai érzékéről pedig van elég tudomásunk. 

A kontrások amellett, hogyaharmóniákkal hadilábon álltak, nótát, dallamot játszani, 
egyáltalán hegedülni elég jól tudtak. Abból, hogy kontrás és bőgős nem akadt a magyarok 
közt megfelelő, nem kell arra következtetni, hogy talán a harmóniai érzék általában hiá
nyoznék közöttük. A cimbalmosé például igen fejlett volt, változatos harmóniákat alkalma
zott, amellett, hogy a hangszer technikájában is elég magas fokot ért el. "Ő teliveri a cim
balmot, én meg csak a hangot ütöm ki" - mondta a prímás, azelőtt cimbalmos kolléga. Te
liveri, vagyis akkord-felbontásokat, aprózásokat, gyors figurációkat csinál. Íme, egy-két 
példa a harmóniáira (70- 71). Látjuk, még harmadik fokú akkordot, nón-akkordot, modu
lációkat is alkalmaz. Ezek a példák sok játszásban kialakult, leszűrődött darabok, ezeket 
mindig így játssza, de az átlagos rögtönzött játéka sincs sokkal alatta ennek a nívónak. A 
következő dalt kérésemre így játszotta el (72 a-b). Ez pedig elég fejlett fok ahhoz képest, 
hogy nemigen volt alkalma különös harmóniákat haIlania a környék bandáitól, mint azt ta
pasztaltam. Mindez csak magából, a hangszeren való próbálgatás útján alakult ki benne. 

Valószínűleg az összetanulás nehézsége miatt nem játszott a banda hallgatót. Azt 
mindig csak a prímás játszotta egyedül, ha kívánták. A cimbalmos is tudott külön, ma
gánakjátszott is. Tánczenét aztán mindenfélét játszottak. Csárdást, amit csak tudtak da
lolni, mind el tudták játszani. Persze, amit betanultak, azt jobban. Tangót, foxot is tud
tak, de csak "egy foxuk" volt. Ugyanez volt egyetlen foxa annak a cigánybandának is, 
melyet az áji mulatságon hallottam. Azt az egyet is kétszer húzták el egész éjszaka, nem 
is nagyon hosszú ideig. Úgy látszik, még nem érzik nagy szükségét. Más modem tánc 
nem is hangzott el. Az áji banda tud keringőt is: "Áj falusi kertek alja jaj de homokos". 
(73). "Szép ez, ha a banda húzi!" Állandóan bővült a repertoár j uk, mert figyeltek min
denre, hogy új at tanuljanak. "Sokszor elmentem bálba csak azért, hogy mit haBok." Amit 
aztán megtanultak, azt legközelebb mindjárt játszották is. De csak a "hangját" tanulták 
meg a dalnak rendesen, a szövegét, a "nótáj át" nem. Sokat tudtak játszani, aminek szö
vegét nem tudták pontosan. "Imitt-amott a mulatságban" szedték fel. A műsor gazdagí
tása vezette a prímást akkor is, mikor azt a bizonyos ,jó vágós csárdást" szerezte. 

Ma már vége a nagy lelkesedésnek. A cimbalmos pl. már féléve nem játszott a hang
szerén. "Únja már." Ha megházasodik, eladja. Talán a fiatalok folytatják, akiknek még 
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újság. Nyilván nem szerzett olyan tartós élményt, hogy egész életen át érdemesnek tart
sák foglalkozni vele. Amíg újdonság volt a hangszer, összhangzás, a fejlettebb zenélési 
lehetőség, addig örömet szerzett nekik. Mikor ezt megszokták, már nem jelentett külö
nösebb élményt mindez. Ilyen élményt csak magasabbrendű lelki tartalom adhat, ez tart
hatja meg az embemek kedvét egész életén át a zenéléshez. 

Valami ilyen magasabbrendűt várnak pedig a hangszertől és minden "magasabb" ze
nei formától. Ezért oly általános a törekvés a nép közt mindenütt az országban, hogy va
lami hangszert tanuljanak, bandát, dalárdát alakítsanak. Régen benne élhet ez a vágya 
népben: egészen öregembertől hallani rá példát. A már említett hetvenot éves Hajdu La
jos mesélte, hogy szeretett volna hegedűt tanulni, zenész: "hegedűm(ívész" lenni. (Így 
mondta!) Pedig máskülönben nemigen akart emelkedni. Tanítója azt akarta, hogy tanul
jon tovább Patakon, de ő csak az akart lenni, mint Andris bátyja: paraszt. De a hegedű 
vonzotta. Mostohaapja "mester" - tanító - volt, nem engedte: "Az csak cigánynak va
ló." Így aztán csak abban élte ki magasabb zene utáni vágyait, hogy a rengeteg műdal 
mellett még a Hunyadi-, Rákóczi-indulót és más osztrák-magyar katonaindulókat is el 
tudott fújni elejétől végig. (Természetesen szöveg nélkül.) 

A dalárdától is a magasabbrendű zenét várják, annál inkább, mert ott nincsenek maguk
ra hagyva. Tanult ember vezeti, rendszerint a tanító. Az ájiaknak két helyen is volt alkal
muk dalárdában énekelni: Amerikában és otthon. Mind a két helyen reformátusok alakítot
ták. Nézzük először az amerikait! Bridgeportban működött, tanító, majd pap vezette. Kez
detben voltak benne nők is, de aztán "elrendelték őket onnan". Nem szerették őket az ének
karban. A műsor darabjai a következők voltak: "Rossz az alma, hogyha férges" kezdetű 
műdal, a Rákóczi-induló és - Étlap. Ez egy rettenetesen hosszú felsorolása annak, hogy 
"mit fogunk enni", természetesen dalban elbeszélve. Van benne a pörkölttől az árticsókáig 
minden, és a végén jó étvágyat kívánnak. Az öreg elfújta az egészet elejétől végéig. 

Az itthoninál már valamivel jobb állapotokat találunk a műsor terén, mert elsősorban 
egyházi énekkar volt és így zsoltárokat, dicséreteket tanultak. Fő feladatuk volt a temeté
si szertartást kiszolgálni. De azért világi darabokat is tanultak: "Káka tövén költ a ruca", 
"Zúg az erdő, hull a levél a fáról", "Csinom Palkó", "Felleg borult az erdőre", "Felvégi 
ház, alvég i ház úgy csalogat, integet" stb. dalárda-feldolgozásban. Ezeket nem adták elő 
soha, csak úgy l'art pour l'art tanította be az akkori tanító. Ez az énekkar már egész fenn
állása idején vegyeskar volt, mégpedig annyira, hogy a bizonytalan elbeszélésekből kive
hetőleg az első tenort mind a nők énekelték, a másodikat férfiak, de két asszony is volt 
benne, a basszust aztán már kizárólag férfiak szolgáltatták. "Jaj, csak úgy kellett feszíte
nünk, majd megszakattunk!" - mondták. Erre a feszítésre fogják rá az egyik lány halálát 
is. Egy tizenhat éves lány egy próba után reggel beteg lett, megpattant valami a fejében, 
megvakult és harmadnapra meghalt. "Zúgtak is az emberek, hogy amiatt halt meg." "Az 
ember maga is érezte szinte, valami tolta a fejünket." Hozzájött ehhez egy asszonynak 
valami szerelmi botránya, így aztán megszünt működni a vegyeskar. Még most is megta
lálhatók emlékei: az egyes szépen letisztázott szólamok - a tanító írta le külön minden
kinek - kottával, amit senki sem ismer. Annál áhítatosabban megőrizték és mutogatták 
nekem. Pedig szeretnék érteni. A lejegyzést látva, többen elmondták a prímással az élü
kön, hogy sokért nem adnák, ha ők is értenék a kottát. Kérdezgették, hogy nehéz volna
e megtanulni, sokáig tartana-e? Ezt a lehetőséget a dalárda elmulasztotta kiaknázni és 

, nem juttatta el az ájiakat az áhított magasabb szellemi világba. 
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Nem jutnak el ide a színdarabok révén sem. De ez legalább szórakozást nyújt. Ez a 
divat Ájban a háború alatt kezdődött, 1914-15-ben. Egy asszony mesélte, hogy az ő ide
jében még sose játszottak, a húga kezdte és attól kezdve meg szakítás nélkül volt minden 
évben. A színdarab is felekezeti alapon szerveződött, minthogy a tanítók, iskolák fele
kezetiek, és ők rendezték mindig az előadást. Azelőtt is megtörtént azonban, hogya ka
tolikusok rendeztek színdarabot és két jóhangú református lányt kölcsönvettek hozzá. 
Újabban, míg a katolikus tanítói állás üresedésben volt, a fiatal református tanító meg
próbálta egyesíteni a reformátusokat és katolikusokat és közös alapon rendezett színda
rabot. Nem is volt baj , csak az iskola használata körül voltak nehézségek. Ilyenkor ér
zik a régóta kívánt kultúrház hiányát: ez az egész községé volna és a vallási megoszlás 
így nem játszana szerepet benne. 

A műsoron többnyire népszínművek szerepelnek: A falu rossza, Sárga csikó, Piros 
bugyelláris, Piros jegykendő, A betyár kendője, Az erdész mátkája, Megjött a Juliska, 
Sári tef, Kata huszá7; Törvényes a csók, Csizmadia mint kísértet. De, ha kifogy tak belő
lük, sor került egyéb darabokra is: Forog vagy nem forog, Narancs, Torockói meny
asszony, Kalap, Csal a feleségem, A doktor úr, Egyetlen kabát. Van ezek közt olyan is, 
melyben nincs nóta, de alig egy-kettő. Ehhez csak végső szükségben folyamodtak, ha 
nem tudott a tanító mást szerezni. A dalt ugyanis nagyon megkívánják benne. Mindeze
ket a darabokat a megszállás óta Komáromból szerezték meg. A dalokat a tanítók tanít
ják be. Ha tudnak valami hangszeren játszani és a kiadványban van kotta is, akkor 
lejátsszák és a szereplők a hangszer után tanulják meg a dallamokat. Hegedűvel tanítot
ta a szereplőit a katolikus tanító is. Nemcsak a betanítás ment hegedűkísérettel: mióta 
banda van a faluban, a darabokban szereplő cigányzene-kíséretet is elő tudták állítani. 
Igaz, hogy csak maga a prímás kísérte az éneket egy szál hegedűvel, de ez már mégis 
hangszer és ének együttese színpadon, primitív magja adaljátéknak. 

Ha nem tud hangszert a tanító, akkor arra vannak utalva, aminek úgyis ismeri a dal
lamát fejből. Mert kottából énekelni még a tanítók sem tudnak, kűlönösen itt a Felvidé
ken, ahol a csehek alatt rendszerint nem is végeztek képzőt, csak gyors átképző tanfo
lyamot érettségi után. Így zenei képzettséget nemigen nyertek. (Öreg, képzőt j árt taní
tók éppúgy nem tudtak kottát olvasni.) Sokszor nem is volt kotta a szövegekben, így 
akár értettek hozzá, akár nem, csak fej ből lehetett tanítani a dallamot. Ilyenkor megesett, 
hogy a tanító nem ismervén az eredetit, más dallamra húzta a szöveget szorultságában. 
Tomaszentjakabon például a "Szőke vize a Tiszának" dallamára énekeltette a "Páros 
csillag az ég alján" -t, amit a lányok ott az "Édesanyám is volt nékem" dallamára tudtak. 
Ilyen okai is lehetnek a hallgatók szövegcseréjének a rossz emlékezet mellett, mert ma
guktól, tudatosan nem változtatják. Ha a tanító nem tudja a dallamot, még "variál" is né
ha. A következő példát a régi katolikus tanító javító ízlésének köszönhetjük. Túl "nehéz
nek" találta a dallamot és így leegyszerűsítette (74). Ez tehát a népi variálás fejezetébe 
tartoznék, ha ez a dallam elterjedt volna a nép közt. 18 

Tomaszentjakabon A betyár kendőjét adták elő, de a dalok legnagyobb része kima
radt, mert a tanító nem tudta őket. Ilyenkor néha a nép saját dalai is belekerülnek a da-

18 Ennek a tanítónak volt még egy néprajzzal kapcsolatos tevékenysége: mikor az iskolában összegyűltünk fonog
ráf-felvételre, tüsszentőport hintett szét. Küiön hozatta Kassáról, míg ott voltam. Ma már nincs a faluban, előlé
pett állami tanítónak. 
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rabba. A tomaszentjakabiak a következő ismert "hangot" adták a szövegnek: ' (75). Az 
ájiak hasonló esetben a "Kikötöm a lovamat a csárda elejébe" széltében ismert új dalát 
vették be a darabba. Itt tudniillik még szöveg sem volt, csak utalás, hogy valamit kell 
dalolni. "Mi választottuk, ami a legjobban tetszett, meg legjoban tudtuk. Ez pászolt 
oda. ~ ' Így került bele a színdarabba a már említett dal is, amit a szereplő lánynak az any
ja tanított erre a célra. Ugyanebben a darabban volt egy pásztordal is, ezt a szereplő he
lyi dallammal helyettesítette: a cigánykondástól tanult egy ideillő régi pásztordallamot. 
A népkultúra beáramlik a műkedvelő dobogóra is, amint mód van reá. 

De néha még a magas kultúra valódi értékei is eljutnak oda. Móricz Zsigmond "Sári 
b író "-j át is előadták. Ez is már az újabb tanítóknak köszönhető, akárcsak a népdalkiad
ványokból származó dallamok. Áj is benne van az egész nemzet vérkeringésében, min
den kultúráramIat érezteti hatását: az új népiesség IS. A fiatal tanítók is eljutnak Móricz 
darabjához és a népdalkiadványokhoz. 

A magyar falvak divatja, szokásai még nemzetiségi területre is átterjednek. Egy hely
beli ember például asztalos legény korában Mecenzéfen szerepelt Gárdonyi A bor CÍmű 
darabjában. A magyar területen messze vidék képe azonos: a Borsod megyei -
"anyaországi" - Meszesen is A falu rossza, A betyár kendője, Férjhez ment a nánai bí
ró lánya, Cigány, Sárga csikó és hasonlók voltak műsoron. 

Mindezek a jelenségek: hangszeres zene, színdarab, dalárda, arra példák, hogy az áji 
nép kereste az útját annak, hogy zenei életét az egyszólamú éneklésnél fejlettebb for
mákkal is gazdagítsa, és ebben az igyekezetében felülről jövő segítséget is kapott. De 
ami innen jött, dilettáns, sivár kísérletezés, különösen a dalárda esetében. Még jobb a 
helyzet ott, ahol a nép magától kezdett valamit, saját ízlésére bízva. Így sem találunk 
ezekben a fej lettebb zenélési formákban olyan belső értéket, mint a hagyományos dalo
lásban. De az ájiak zeneszükségletére ezek is értékes tanulságot szolgáltatnak. 



Nemzetiségek 

A magyarokon kívül tótok, egy mánta család és cigányok is vannak a faluban. A mánta 
uradalmi kerülő volt a Miglincben, onnan költözött be. Gyerekei nincsenek a faluban, 
ezt tehát a vizsgálatból nyugodtan kihagyhatjuk. Nagyobb jelentősége van az öt tót csa
ládnak. Ezek a háború után, a húszas évek közepén kezdtek beköltözni Falucskáról. 19 

Mindössze 10-15 éve vannak tehát a faluban. Érthető e szerint, hogy a családokban min
denütt tótul folyik az élet. De a gyerekek már mind jól tudnak magyarul, sőt a kisebbek 
már hibásan beszélnek tótul, inkább csak értenek, mint beszélnek. Magyar iskolába jár
tak, magyarok közt nőttek fOl. Itt tehát már megkezdődött a magyarosodás. (Mindez a 
csehek alatt fejlődött így. Ájban nem volt állami iskola a cseh uralom alatt sem. Érde
kes, hogy éppen abban a családban beszélnek a gyerekek már rosszul tótul, ahol az em
ber még politikailag is a legkifejezettebben vallotta tótságát közvetlenül a visszacsato
lás előtt is.) A nagyobbak viszont többnyire jól tudtak szlovákul. Érthető, hiszen ezek a 
családok még a falucskaiakkal is élénk kapcsolatot tartanak fenn. Minthogy Ájon ke
resztül visz az egyetlen út, ami Falucskát összeköti a világgal, sok tót jár mindennap át 
a falun. Ezek jövet-menet mindig benéznek valamelyik szlovák családhoz rövid pihenő
re. Az ájiak meg vasárnap mennek fól a görög katolikus templomba misére. (NB. Van 
egy-két görög katolikus asszonyamagyarok között is. Ezek Tornahorvátiból származ
nak. Nagyobb ünnepeken ők is felmennek Falucskára.) Az egyik tót lány vasárnapon
ként ott is maradt fonóba, míg a nagyanyja élt és volt hová szállnia. A rokonság termé
szetesen a legerősebb kapocs, ami összeköti abevándoroltakat Falucskával. 

Amelyik családban többet beszélnek magyarul is, ott már nem tökéletes a fiatalok 
szlováktudása. Van olyan lány is, amelyik egyenesen szégyell tótul beszélni, és ha a fa
lucskaiak tótul szólnak hozzá, ő magyarul felel. Pedig a magyarok részéről semmi gúny 
vagy ellenszenv nem éri őket azért, hogy tótok. Nagyon békésen megférnek egymással. 
A falu társadalmában egészen egyenrangúak a magyarokkal. A lányok beletartoznak a 
fonóbandákba és éppen úgy összejárnak a többiekkel, mint akármelyik magyar. Egyi
kükről sokáig nem is tudtam, hogy tót - hiszen tót név és itt-ott tót arc is van elég a ma
gyarok között is. Az érintkezésben nem látszott semmi különbség. 

Ezek a lányok ugyanazt a dalkincset tudják, mint a magyarok. Ez természetes is: a fo
nóban együtt vannak. Érdekesebb az, hogy a szüleik is tudnak magyar nótát, és pedig 
olyan változatot, amit a lányuk nem tud. Tehát nem tőlük hallották Ájban. Állít ják is, 
hogy ők ezt még Falucskán tanulták lánykorukban. Ezt el is lehet hinnünk, mert hiszen 
asszonykorban kerültek ide, akkor pedig már nemigen dalolnak és főleg nemigen tanul-

19 Az idők folyamán volt már egyszer nagyobb tót beolvadás a vidéken. A katolikusok egy része tót nevű: Komár, 
Sztupák, Barnák, Bolyszko, Fecso stb. Ez a beolvadt elem nem származhatott a falucskaiakból , mert azok görög 
katolikusok. Ezek ma már természetesen magyarok. (A környékben ma sehol nincsenek katolikus szlovákok.) 
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nak új nótát, legfeljebb ami a gyermekektől ragad rájuk. Ha tehát a lányuk és a mai áji 
fiatalság nem dalolja azokat, akkor valószínű, hogy még lánykorukban, Falucskán tanul
ták. Volt eset, hogy falucskai asszony tudott magyar dalt lánykorából, megtanította lá
nyának és tőle tanulták meg a magyarok. Első ott-tartózkodásom idején még csak a tót 
lánytól hallottam, másodszor már a fonó ban is dalolták. 

Tehát már a háború előtt és alatt is éltek Falucskán magyar dallamok. Ma méginkább 
élnek. Nemcsak a falucskaiak tudnak, hanem az egész nemzetiségi területen, beleértve 
Mecenzéfet és környékét, élnek és vándorolnak magyar nóták és Ájba is eljutnak onnan. 
Így például az egyik tót lány nemrégiben volt odaát Szlovákiában mecenzéfi rokonainál 
és onnan hozott egy magyar népdalt. Ez is új nóta most Ájban. Mecenzéfen tanult a tót 
suszter több magyar nótát a kocsmában. Ott mindenféle ember összegyűlt: németek, tó
tok, magyarok. Ezekben a német városkákban állandóan forgott a kűlönböző nemzetisé
gű lakosság. Iparosnak, gyári munkásnak mentek fel Mecenzéfre, Szomolnokra. Egyik 
német nevű áji ember apja például Szomolnokon a dohánygyárban ismerkedett meg áji 
feleségével és beköltözött vőnek a faluba. Ez az állandó keveredés is juttat el nótákat a 
nemzetiségekhez. De más útja is van ennek. Az egyik áji tót lány Szepsiben szolgált és 
ott tanult egy másik - falucskai - tót lánytól magyar nótát. Így került a dal Ájba. Ilyen 
alkalom a katonaság is: a tót suszter katonaságban tanult magyar nótákkal állt elő. 

A magyarok közt lakó töredékek is közvetítettek a nemzetiségek számára magyar 
dalokat. Az a lány például, aki visszajárt Falucskára fonóba, folyton járt a szomszéd 
Pálnéhoz nótáért. "Mind ég jött, hogy hogy is van ez, Juci néni." Falucskán aztán nem-

Bábás József és Bábás János háza (73. és 74. szám) 
The houses of József Bábás and János Bábás (numbers 73. and 74.) 
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csak tanított, hanem még "fordított" is magyar nótát. Ott ti. most sok magyar dalt éne
kelnek magyar szöveggel, de nem értik. Kevesen tudnak magyarul. Ő próbálta taníta
ni, hogy "lehet azt szlovákul is" és fordította a szöveget, "de nem pászolt". Íme egy pél
da arra, hogy lefordít ják egymás szövegeit a különböző nemzetiségek. El lehet képzel
ni, hogy ha ügyes verselő csinálja ezt a fordítást, mindjárt "pászol" is. Pedig ezek rö
vid lírai dalok voltak, ezeknél nehezebb a fordítás, mert szavakon, apró kis fordulato
kon múlik a hatás, sőt az értelem is. Ha mégis megpróbálják ilyeneknél is, mennyivel 
gyakoribb lehet balladáknál: itt csak az esemény menetét kell nagyjából megtartani a 
fordítónak. 

Az a tény, hogy mostanában különösen sok magyar nótát dalolnak Falucskán éspedig 
magyar szöveggel, ismét érdekes tanulsággal szolgál. Ők maguk azzal magyarázzák, 
hogy most el vannak vágva a többi szlováktól és nem tudnak új szlovák nótákhoz jutni. 
Rá vannak hát utalva a magyarra. A falucskai példa tehát igazolja a magyarországi nó
tákkal kapcsolatban tett megfigyelésünket: a határ akadályozza a dallamvándorlást. 
(Kezdetben arra gondoltam, hogy mióta magyarok lettek, kötelességüknek érzik magyar 
nótát dalolni, mert erre is volt példa: a tót suszter semmi áron nem volt hajlandó tót nó
tát dalolni, csak magyart, pedig a visszacsatolás előtt erősen magyarellenes volt. Sőt 
még a lányok közt is akadt, aki megkérdezte, hogy szabad most szlovákul dalolni, hi
szen most magyarok?) 

Falucska nótakincsének ez az elmagyarosodása csak folytatása a régi folyamatnak. A 
falucskai szlovák dalok nagy része már a múltban is magyar eredetű vagy magyar jelle
gű volt. Nem részletezem ezt a kérdést, mert csak azt mondhatn ám el, amit Bartók álla
pított meg az egész tót és rutén területre nézve.2o Itt csak azokat a példákat említem, me
lyekből kimondottan az áji és falucskai dalok kapcsolata mutatható ki. A következő pél
dák közt ott van az "A csap uccán végig" dallama, mely Ájban - mint láttuk - igen ked
velt dallam és giustosított, már népivé alakuló formában az egész vidéken közszájon fo
rog. Ott van a "Mikor megyek Pestre" kezdetű, szintén általánosan ismert dal (76- 77). 
Igen tanulságos a következő dallam: "Ez az én szeretőm" kezdetű műdal második fele. 
Ugyanabban a felére csonkult formában ismerik Falucskán, mint Ájban. Itt még a hat
vanéves asszonyok is tudták, nemcsak a fiatalok. Régóta megvolt a lehetőség az átvétel
re (78 a, b). A müdalok után lássunk néhány népdalátvételt is. A következő dallamot kis
gyerektől középkorú emberekig mindenki ismeri Ájban, nem csoda, hogy megtaláljuk 
falucskai tót párját (79 a, b). A legérdekesebb a következő (80). Ez a közismert (8 . példa) 
második fele. Van egy teljes tót változata is, de nem tudták összeszedni a teljes szöve
gét, Falucskán még tudják a lányok. Ezt a dalt tehát a szlovákok háromféle formában 
tudják dalolni: magyar szöveggel, tót szöveggel és a felére csonkult tót formában. A tel
jes formáról tudják is, hogy ugyanaz, mint a magyar, de a rövidebbnél már azt mondták: 
"Arra tetszik gondolni? De az más." 

Itt láttuk tehát a magyarosodás folyamatát. Volt azonban egy szlovákosodási folyamat 
is. Eredetileg ruszinok voltak, görög katolikus vallásuk is ezt mutatja. Az öregek régi 

. imakönyve i cirill betűs, orosz könyvek. Csak 'újabban készítenek számukra Eperjesen 
latin betűs szlovák imakönyveket, de még ebben is vannak itt-ott cirill betűs részek. Ru
szin múltjuk mellett tanúskodik az is, hogy dalaik közt akad kolomejka is. 

20 Bartók Béla Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje. Népszerű Zenefuzetek 3. sz. Budapest, 1934. 
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Ami az áji szlovákok tót dalkincsét illeti, az különböző az egyes lányoknál. Ebből a 
szempontból a fiatalok tudása érdekes inkább, míg a magyar daltudásra inkább az öre
geké. A lányok ugyanis a közös iskolában és fonóban, az egész közös élet folyamán ter
mészetesen ugyanazokat a magyar dalokat tanulják meg, mint akármelyik magyar lány. 
Náluk tehát a szlovák dalok mennyiségébőllehet megállapítani, hogy mennyire él még 
a családban a szlovák hagyomány, milyen erős a kapcsolat az elhagyott Falucskával, mi
lyen gyors az elmagyarosodás üteme. Míg az öregeknél, akik tót környezetben nőttek 
fel, a magyar daltudásból tudjuk meg, hogy milyen erős a magyarsággal való érintkezés. 
Az előbbinél azonban óvatosságra van szükség, mert más körülmények is lehetnek az 
okai annak, hogy a gyerekek nem tudnak szlovák dalt. Például, ha a szülők nem jó da
losok. A szülőktől való tanulás ugyanis szinte az egyedüli lehetőségük arra, hogy szlo
vák dalt tanuljanak, különösen kisebb korban. 

Mindezt figyelembe véve meg lehet állapítani, hogy az egyes családok közt különb
ség van abban, hogy mennyire haladnak az önkéntelen beolvadás útján. Ez alatt a gyer
mekek együttes játékát, a nagyobbak barátkozását, fonó életét, a szomszédok érintkezé
sét és hasonlókat kell érteni. Ez az első és öntudatlan útja a beolvadásnak, persze csak 
olyan helyen, ahol barátságban élnek egymás mellett a nemzetiségek. A tudatukban még 
ragaszkodnak tótságukhoz (egy esetet kivéve), nem is gondolnak arra, hogy már a ma
gyarosodás első lépéseit teszik meg gyermekeik pusztán avval a ténnyel, hogy belekap
csolódnak a falu társadalmi életébe. Ennek a folyamatnak különböző foka látható daltu
dásúkban. A falucskai fonóba járó lány még némi éllel mondta: "Szlovákul többet tu
dunk." Ő tudta a legtöbbet. A többi nagylány már sokkal kevesebbet tudott azokból, amit 
tőle hallottam, a suszter kislányai már alig egy-kettőt, azt is hibás szöveggel. Van aztán 
egy lány, aki már a tót beszédet is szégyenli, ennél ez az öntudatlan folyamat már tuda
tos beolvadási szándékká változott. 

A cigányok társadalmi helyzetét is hűen tükrözi dallamkészletük. Tudni kell min
denekelőtt, hogy nem zenész cigányokról van szó. Az az egy, aki a bandában bőgőzik, 
kivétel. Más nincs köztük senki, aki zenélni tudna, még kevésbé, aki abból élne. Ke
nyérkeresetük a kéregetés: naponta végigkoldulják az asszonyok a falut. Legfeljebb 
nyáron foglalkoznak gomba-, eperszedéssel és hasonlókkal. (Egy van, aki rendesen 
dolgozik és tiszta házban lakik, azt a magyarok meg is becsülik.) Cigányul már nem 
mind tud jól, inkább az asszonyok, akiket a tornaiak közül hoztak. A többiek inkább 
csak értenek. 

Ezeknek a dalkészlete a lehető legváltozatosabb. Tudnak magyar népdalokat, külön
böző műdalokat és tudnak még bőven cigány dalokat is. A népdalok közt igen sok a ré
gi dallam, ezek közt is különösen sok olyan pásztornóta, amit a magyarok Ájban nem 
tudnak. Ez mind társadalmi helyzetükkel függ össze. Tudjuk, hogy a régi kultúra elemei 
nemcsak területileg szorulnak vissza a szélekre, hanem társadalmilag is: leszorulnak a 
legalsó rétegekhez. Napszámosok, uradalmi cselédek közt még virágjában van a népkul
túra, mikor ugyanott gazdáknál már nyoma sincs. Itt ezt a legalsó réteget képviselik a ci
gányok. Ezért amit ők tudnak, szinte mind a régi dallamok közé tartozik, csak elvétve 
akad egy-egy az újabb stílusból, az is annak legrégibb darabja; nemcsak az öregembe
reknél, de még a fiatalabb asszonyoknál is. Ezek között a régi dalok között néha egy
egy igen ritka dallam is előkerül. Ezt a lesüllyedést mutatják a kántáló énekek is, melye
ket már a parasztság elhagyott és a végleges elmerülés előtt még a cigányok közt hall-
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ható. Ugyanezt az utat teszik meg a szokások is: kántálni még magyarok, cigányok egy
aránt mennek, újesztendőt köszönteni már csak a cigányok. 

A pásztornóták arról tanúskodnak, hogy az egyetlen állandóbb foglalkozás, amire ci
gány vállalkozik, a pásztorkodás. Kondás, csordás, mind közülük kerül ki, de van köz
tük, különösen a tornaiak közt, aki magyar juhász, gulyás mellett is bojtárkodott. Innen 
van, hogy az egyik öreg cigány a "Kiszáradt a tóból mind a sár, mind a víz" ősi pásztor
nótát is tudta sok egyéb között. 
Műdalaik is egészen mások, mint a magyaroké. Ha egyet-egyet eldalolnak, a magya

rok még csak nem is ismerik. Másképp is dalolják őket mint azok. A parasztok, különö
sen a legények, valami bántó modorossággal, szaggatottan éneklik a hallgatókat. A ci
gányasszonyok rendkívűl mély hangjukon lágyan, kötve énekelnek. Mindenki elismeri 
a faluban, hogy ők "igen szépen tudnak". Ezeket a dalokat a tornai cigányok szedik ösz
sze, ők sokat kóborolnak mindenfelé, míg az ájiak élete inkább a faluban, egy helyben 
folyik. A tornaiak azok a híres cigányok, akiket a csehek emberevéssel vádoltak. Itt még 
mindenki jól tud cigányul. Evvel együtt jár, hogy sok cigány dalt is tudnak. Ezek közül 
soknak csak a szövege cigány, a dallama magyar. Van sok régi és új népdal köztük, van
nak ismert műdalok. (Ezeknél megesik, hogy ugyanazt a dallamot cigány és magyar szö
veggel is éneklik.) De végül van egypár dallam, amely teljesen elüt a magyar és a kör
nyező népek dalaitól. Ezekről feltételezhetjük, hogy eredeti cigány dallamok, saját kü
lőn hagyományuk maradványai s egyben elkülönült életük tanúságai. 

Az áj i utca. Az előtérben Ando Győrgy házának (35. szám) eresze és a ház meIIetti méhes 
The street of Aj. ln the foreground the eaves of György Ando s house (number 35.), and the apiary beside it 



A társadalom 

Az eddigiekben megvizsgáltuk az áji élet különböző zenei elemeit. Láttuk a hagyomá
nyos formák közt folyó zenei életet, de láttuk azt a sok külső hatást is, amely ezeket a 
formákat tágította, átalakította; láttuk a népkultúra és a külső - felülről jövő - hatások 
állandó ütközését; és láttuk azokat az erőket is, melyek az ájiak életét új irányba terelik; 
láttuk a fejlődés, müvelődés vágyát, azt a sok elemet, melyet a felső kultúrából átvettek 
és beleillesztettek életükbe. Ezekkel ugyan régi kultúrájuk nem változott meg lényege
sen, csak kitágult. Új, eszközökben fejlettebb elemek kapcsolódtak a régiekhez; egy lé
pést tettek a polgári világ felé anélkül, hogy szembefordultak volna a régivel. A zenén 
kívül is tapasztalhatjuk mindezt. Igen tanulságos példa erre a betlehemes játék és a 
népszínmű játszás élete egymás mellett. Ugyanaz a nép, amely évente lát és játszik szín
darabokat és nagy élvezetet talál benne, ugyanúgy élvezi a betlehemesek játékát is. Naív 
tetszéssel emlegetik: "Oly szép volt!" (Még akkor is, miKor a tréfás részeket mesélik.) 
Annál tanulságosabb ez a példa, mert a betlehemezés már évek óta szünetelt akkor, mi
kor ez a mostani banda újrakezdte. Tehát az évenkénti rendszeres színjáték mellett még 
szükségesnek és érdemesnek tartották a hagyományos játékot is felújítani. 

Ezt a kettősséget tapasztalhatjuk a beszédben is. A nyelvjárási sajátságok21 és a köz
nyelvi, úri beszéd állandó keveredése figyelhető meg az ájiaknál, különösen a fiatal és 
középkorú férfiaknál. A feltűnő nyelvjárási sajátságokat szégyenlik már és "úr"-ral 
szemben lehetőleg elkerülik, vigyáznak a beszédükre. De még egymás közt is gúnyol
ják.sokszor. Egy barkai származású asszony kérdezte egyszer tőlem, hogy: "Csakugyan 
ojan utolsó falu az a Barka?" Csodálkozásomra egy áji asszony megmagyarázta, hogy 
"ott úgy beszélnek: húzik-vonik". Nem sokkal rá aztán ő is ugyanúgy mondta. A palóc 
á = a, ö ejtést is sokszor szóváteszik. Ez az, amit polgárosultabb, vagy "öntudatosabb" 
emberek leginkább kerülnek, ha vigyáznak a beszédükre. Nem ilyen okokból, de szin
tén ingadozó a zárt e ejtése is. Általában nem olyan éles, mint igazi e-ző vidéken, és sok
szor el is marad. Az éneklésben ezek az ingadozások eltűnnek. Ének közben a kiejtés 
ösztönös, nem figyelnek rá, ilyenkor sokkal élesebb a dialektus, mint a beszédben. Vi
szont aki már polgárosultabb beszédű és csak elvétve hallani dialektus-sajátságokat a ki-
ejtésében, annál éneklésben ez teljesen eltűnik. . 

A társadalomban minden téren láthatjuk ezt a kettősséget. A népi kultúra jelenségei 
közt lépten-nyomon polgárosult formákat, a polgári kultúra elemeit találhat juk fel. Leg
szembeötlőbb ezek között a viselet. Ez már férfiaknál és nőknél egyaránt teljesen pol
gári. A lányokról már tudjuk, hogy egybeszabott polgári ruhában járnak. Télen pulóvert 
húznak a kendő alá, sőt némelyiknek hosszú télikabát ja is van. A férfiaknál fekete ka-

21 Az ájiak beszéde nagy általánosságban a palóc nyelvjáráshoz tartozik, de már az ly hiányzik a kiejtésböl. Erdélyi 
hangsajátságok is hallhatók az öregek beszédében, pl. lakodalom. 
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bát, fekete "priccses" nadrág és csizma a viselet, de bőrkabát, prémgalléros bőrbekecs 
is látható egyes jobb gazdákon. Viszont itt is megvan a határ: egy feltűnni vágyó lány 
kesztyűt akart húzni, mikor valamiért elküldték a faluba; az egész család rátámadt: azt 
akarja, hogy kinevessék? Pedig ez a család járt legelöl az úri öltözködésben. Kislányu
kat csúfolták is a gyerekek hosszú télikabát ja miatt. 

Varrónőnél csináltatott uras ruha egyrészt, szigorú tartózkodás a kesztyűtől más
részt. Ugyanakkor a szoknya széles és térden jóval alul ér; ezt a különbséget fenntart
ják az urakkal szemben. És ugyanakkor kesztyüt munkára maguk is kötnek, horgol
nak magukfonta gyapjúból, sőt szvettereket is. Egy-két lány megtanult a tanítónőtől 
kötni, azóta mások is csináltatnak velük kötött holmit. Ez úgy bevált a kemény télen, 
különösen az erdőmunkánál, hogy egyszerre nagy divat lett, még falucskai ember is 
köttetett egy lánnyal megfelelő ellenszolgáltatásért "áji szvetert". És a hosszú télika
bátok is lassan szaporodnak a faluban. Pedig még a századforduló idején lobogósujjú 
ingben, gatyában jártak ólomgombos pruszlikkal, "birkegubával". Az asszonyoknak 
szoknya, blúz, farkasfogas surc volt a viseletük. De ezt már az általános magyarorszá
gi változás is elsöpörte. Ebben az egy dologban: az öltözködésben láthatunk erős pol
gári hatást az ájiaknál, de még ebben is ott vannak a népi felfogás megszorításai: kor
látok, átalakítások. Polgári elemek jelenléte még nem jelenti a népi társadalom átala
kulását. 

Ugyanezt a kettősséget találjuk az igényekben más téren is. Az amerikai élet hozzá
szoktatta őket, hogy éljenek a modem technika hasznos eszközeivel. (Még a "haszonta
lanokkal" is, mint a gramofon.) A csehek olcsó iparcikkei közül nemcsak a ruhaneműt, 
cipőt merték használni, hanem a gazdasági gépeket is. Majdnem minden gazda vetőgép
pel dolgozik például. Viszont ugyanannál a gazdánál, akinél vetőgépet és prémes bőrka
bátot találunk, ott van a régi kézimalom: ezen őrőlték a kukoricát a zsámiskához (pulisz
ka). Ez a zsámiska egyik legfőbb ételük. Az étkezésben különben is nagy az igénytelen
ség. Mikor hallottak az egy tál-rendszer bevezetéséről, mondogatták, hogy nekik eddig 
is az volt: egy tányér bableves sok kenyérrel és hasonlók, még favágás után is. Amerika 
sem tudta megnövelni ezen a téren az igényeket. Itt még kötelező a paraszti egyszerű
ség; ruhában, gazdasági eszközökben nem. 

Sok dologban viszont arra gondolhatunk, hogy Amerika hatása alatt fejlődött ki egy
egy érdekes vonás az áji életben. Ilyen például az, mikor egy öreg napszámos abból él, 
hogy összegyüjtött pénzét kamatra adja ki ismerőseinek. Örökölt: rokonai Amerikába 
mentek ki, a házuk rámaradt. Azt eladta és a pénzt kamatoztatta. Hozzá is keresett, jó 
napszámos volt; most a felgyült tőkéjéből él. Bankba nem adja: szeme előtt van az a pél
da, mikor az egyik gazda tőkéje az amerikai bankzárlat idején elveszett és az illető tönk
rement. Ezért csak ő maga adogat ja ki kölcsönbe. Így sokat kell vesződni abehajtással, 
de csak olyannak adja ki, akinek az árverezhető vagyonából bőven kifutja az összeg. Így 
aztán él, mint egy nyugdíjas: a kamatokat sem éli fel. Igaz, hogy oly egyszerű az élet
módja, mint a többieké, de viszont nem kell dolgoznia. 

Amerika különben is hozzászoktatta őket a pénz, a tőke gondolatához, mert nemcsak 
a munkával keresett, megtakarított pénzek jöttek a faluba, hanem a szerencsétlenül jár
tak után a nagy biztosítási összegek is. Aki ott kint meghalt valami baleset következté
ben, annak családja vagy rokonai meggazdagodtak itthon. Furcsa hallani, mikor ilyene
ket mondanak: "Meghalt a bátyja, rászakadt a bánya Amerikában, az után bódogok" (ti. 
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boldogulnak). Vagy: "Az apjukat elütte az autó, abból vettek öt-hat holdat." A legtöbben 
ugyanis még földvásárlásra használják a pénzt, a másik eset még ritka. 

A sok amerikai pénzzel- amit azért többnyire nehéz munkával kerestek - jobb mód
ba jutott a falu . Alig van nagyobb gazda, aki pusztán csak örökölte a vagyonát. Még a 
régi "nagy" gazdafamíliákból is mentek ki Amerikába egy kis keresetre. Nagygazda 
alatt nem kell itt valami dunántúli vagy alföldi birtokos gazdát képzelni: van egy negy
venholdas birtok, de az messze kiemelkedik a többi közül. Két-három kvárta már nagy
birtok az itteni viszonyok közt. (Egy kvárta a régi jobbágytelek negyedrésze, kb. hat ka
tasztrális hold, de a kvárták nem mindig egyenlők.) Ugyanis minden birtokhoz jár rét, 
legelő, hogy állatot lehet tartani és főleg mindhez jár erdő. Sajátja is van a legtöbb gaz
dának, meg a közbirtokosságból is kapnak fát. Ez a legfőbb jövedelmi forrása a falunak. 
Van nagygazda, akinek a földje csak fél kv árta, de sok rétje van, itt tizennyolc-húsz mar
hát is tart, és sok az erdeje. Ebből állandóan pénzelhet. A napszámosoknak is jó jövede
lem az erdőmunka. Előszőr azért, mert ősszel és télen van, és így egész évben van kere
seti lehetőségük. Másodszor azért, mert egy nap öt-hat pengőt is meg tudnak keresni ak
kordban. De a napszám mellett minden lehetőséget megragadnak, hogy valami különke
resetre használják föl a szabadidőt. Télen ezért a fél falu gereblyét farag, kosarat, szaty
rot fon kukoricalevélből, háncsból és viszik a vásárra. Igen kifejlett kereseti ág a batyu
zás. Kassára, Szomolnokra míg lehetett, nemcsak saját holmit visznek, hanem mástól is 
összevásárolnak tojást, baromfit. Még pattogatott kukoricával is mentek föl asszonyok 
Szomolnokra. Az iparosok keresetét is ilyen kiegészítő mellékkeresetnek lehet venni a 
gazdaság mellett. Erre számítanak, mikor a gyereküket iparosnak taníttat ják, különösen, 
ha nagygazda gyerekéről van szó. 

Mindez igen jellemzően paraszti vonás. A maguk kis köréből nem lépnek ki, de ab
ban minden lehetőséget kihasználnak a pénzszerzésre. Legfeljebb aki összevásárolt hol
mival batyuzik nagyban, annálláthatni már valami polgári gondolkozást. 

Ajobb kereseti lehetőségeknek köszönhető, hogy egy-egy jobb napszámos életmód
ja nemigen különbözik a gazdákétól. Ez is előfeltétele annak, hogy a szociális ellenté
tek nem élesedtek ki annyira, mint az Alföldön vagy Dunántúl, és nem törték át a népi 
társadalom hagyományos egységét. 

Annyira él még annak a szelleme, hogy a gazdák a szolgálatot, a napszámosmunkát 
még egyáltalán nem vetik meg. A katolikus kurátor-nagygazda fia egy refonnátus nagy
gazdához beállt szolgálatra, és ez nem egyedülálló példa se most, se régebben. Ha a köz
birtokosságnak kell valami munkára sok napszámos, gazdák fiai, lányai mind elmennek. 
Ha meg a gazdáknak van szükségük munkásra, a jó ismerőseiket hívják el, akikkel a 
munkaadói viszonyon túl is jóba vannak, összejámak, esetleg éppen rokonaik is. Ezek 
egy-két-három holdas leendő vagy lecsúszott gazdák, akik földjük mellett napszámból, 
aratásból is kénytelenek élni. Az ilyenek földjét a gazdák igájával munkálják meg, ők 
viszont ezt ledolgozzák napszámba. Ilyen viszonyok közt tennészetesen szó sem lehet a 
gazdák és napszámosok közt kasztszerü különbségről. A kimondott napszámosokkal is 
teljesen hasonló a viszony: csakis bennkosztos napszám van, a munkás együtt eszik a 
gazdával, és nagy szégyen volna, ha valaki nem látná el jól az illetőt. 

De ellentétek azért vannak. Legjobban mutatta ezt a politikai megoszlás a csehek 
alatt. A napszámosok a demokrata pártban voltak, a gazdák a magyar pártban, egy-két 
nagygazdát leszámítva, akik anyagi és hatalmi előnyökért az agrár pártba léptek be. 
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Minthogy a cseheknél az írástudatlan cigányoknak is szavazati joguk volt, majdnem 
demokrata többség lett a faluban s a községi választáson csak nehezen tudtak a gaz
dák maguk közül valót tenni meg bírónak. A választási harcnak persze egészen gya
korlati jelszavai voltak: nagyobb legyen a napszám. Ezek a pártharcok mutatják, hogy 
itt is megvannak azok az ellentétek, melyek a polgári társadalomban oly éles válasz
tóvonalat húznak az osztályok közé s melyek a polgárosodott vidékek parasztságát is 
egymással harcoló rétegekre szakítják szét. De itt ezek az ellentétek letompulnak, élü
ket elveszi a békés érintkezés. Napszámos és gazdalány azért csak együtt jár a fonó
ba, ott az idegenből jött béres is olyan legény, mint más. Gazda és napszámosember, 
akik a politikában ellenfelek, esetleg együtt mentek csempészni, együtt futottak a fi
nánc elől és együtt itták meg az áldomás t. Érintkezésben, társadalmi életben szociális 
különbségnek nincs nyoma: a nép kultúra békéje él mindenütt. Annyira, hogy még 
Kum, a cigánylegény is elmehet a bálba és fó lkérheti akármelyik gazdalányt; akit 
fölkér, annak el kell vele menni, annál is inkább, mert mindenki tudja, hogy nincs ná
la jobb táncos. 

Ugyanez a helyzet a reformátusok és katolikusok közt, vagy akár a tót-magyar vi
szonyban is. Az ellentétek csírái megvannak, és ha valami megbolygat ja az élet rendes 
folyását, mindjárt elő bukkannak, de azért ez a mindennapi életben nem érvényesül. 
Megtörténik az is, hogy másvallású barátnők elmennek egymás templomába oltárt dí
szíteni, megnézik egymást konfirmáció vagy első áldozás alkalmával. Ismerik is nagy
jából egymás szertartásait. Házasság ugyan ritka a másvallásúak közt; a reverzális körü
li nehézségek, a kiprédikálástól való félelem visszatartja őket, minthogy a házasságot 
leginkább komoly megfontolás és keresgélés alapján kötik. Annál jellemzőbb, hogy még 
így is vannak próbálkozások. (Sőt, refonnátus nagygazda és katolikus napszámos között 
azóta meg is történt a régóta esedékes házasság.) 

Az életben, az érintkezésben minden különbség ellenére is a népi társadalom békéje 
uralkodik, ebben a tekintetben még teljesen a hagyományos világban él az áji nép. 

Ez a hagyományos világ sok mindenben elárulja magát. Az a naív átélés, amit balla
dákkal kapcsolatban láttunk, nemcsak az öregeknél van meg, fiataloknál is tapasztalha
tó. Ha emberek, férfiak rejtik is az ilyesmit, annál jobban látni a lányoknál. Egy asszony 
például egyszer kukoricamorzsolás közben mes élt a lányának valami ponyvában olva
sott lovagtörténetet egy önfeláldozó szerelmesről; épp csak a tartaimát mondta el, azt is 
zavarosan, az előadásnak tehát nem lehetett különösebb hatása, a lány mégis megköny
nyezte. De még az emberek, gazdák közt is akad, aki a saját tréfás dalait maga élvezte 
legjobban, igazi naív örömmel; bármit beszélt el, annyira beleélte magát, hogy mesesze
rű lett. Mondták is többen róla, hogy nem lehet hinni a szavának. (NB. Mesélni nem tud
nak és nem szoktak a faluban.) S volt egy napszámos, aki úgy belemelegedett a nótába, 
hogy felállt és teljes torokból, harsogva dalolta el a "Szabó Vilma" szép, ötfokú dalla
mát; szinte ragyogott az arca a gyönyörűségtől. 

Erre a naív világra jellemző, hogy a régi hiedelemvilág sok eleme él még közöttük. 
"Szemről esésben" (szemmelverésben) még mindenki hisz, református, katolikus, fiatal, 
öreg egyaránt. Még a legpolgárosultabb családban is kiderült, hogy hisznek benne, pe
dig kezdetben - az úri ember előtt - minden babonát mélyen lenéztek. 

Viszont határozottan kiválik ebből a hagyományos, naív világból az a néhány gazda, 
akinél a tekintély, az öntudat oly nagy, hogy már méltóságán alulinak tartja a dalolást. 
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Az ilyenek nekem sem daloltak és pedig nem azért, mert idősebb korban már nem illik; 
ahol csak ez volt az ok, ott rövidebb-hosszabb idő alatt le lehetett győzni ezt a tartózko
dást, sőt volt, aki mindjárt szívesen rendelkezésre állt. Azok már valami polgári öntudat 
magaslatáról néztek le a dalolásra, gyerekesnek tartották volna, hogy ők is daloljanak. 
Ez már átmenet a polgári világba. A népkultúra már nem általános érvényű, nincs meg 
az egész életre kiterjedő teljessége. 

Ezt az átmenetet láthatjuk a szokásoknál is. Már nincs meg a hagyományos szokások
nak az egész életet átszövő teljessége, s ami van, az is kezd polgári vonásokat felvenni. 
Így például a "húsvéti fürösztés" szokása még megvan, a legények nem engedik el, hogy 
egy-két vödör vízzel jól meg ne fürösszék a lányokat. De aztán behívják a legényeket a 
házba, valamivel, legalább egy pohár pálinkával megkínálják őket, de volt hely, nem is 
a leggazdagabb, ahol sonkával, apróra szelt keménytojással, süteménnyel várták a legé
nyeket, ahogy az uraknál látták. Ugyanezt látjuk más szokásban is. Már nemcsak a ha
gyományos ételeket viszik agyerekágyas menyecskének, hanem minél több és fino
mabb ételt, sőt pénzajándékokkal is kiegészítik a komatálat, gyerekruhákat vesznek, sőt 
egy tojós tyúk vagy malac, vagy más hasznos ajándék is hozzájárul. Az a szívesség, ami 
a komatál szokását megteremtette, tovább él, és éppen az bizonyítja ezt, hogy a mai élet 
formáival kibővítik a régi szokást, szinte újrateremtik azokból a lehetőségekből, ame
lyeket a mai polgárosultabb élet nyújt számukra. De így már a szokás nem sokat külön
bözik az úri társadalomban divatos keresztapai ajándékoktól. A hagyomány kibővült és 
egészen úri formát öltött. 

A szokások lassú kiapadásából csak az marad ki, aminek valami társadalmi szere
pe van: vagy a társas érintkezésre ad lehetőséget, vagy szíves emberségük kifejezésé
re alkalmas. Így maradt meg társadalmi jelentősége miatt a fonó . De a fonóban se 
olyan az élet már, mint a régieknél, vagy akár öt-hat évvel ezelőtt is . A sok játék, tré
fa, a kiapadhatatlan dalolás helyét egyre inkább átveszi a csendes beszélgetés. Külö
nösen így van ez a nagy fonóban. A falusi viszonylatban idős lányoknak, legényeknek 
már niÍlcs meg az a naiv öröme, kedve a fonóbeli szórakozásokhoz, mint a fiatalok
nak. A hosszú legényeskedés alatt már megszokták ezeket és ki is nőttek belőle. Az 
életmódnak egy kényszerű, polgári irányban való megváltozása megváltoztatja a ha
gyomány jellegét is. (Kényszerű a változás, mert az évek óta tartó folytonos behívá
sok és az azt megelőző gazdasági válság tartotta vissza ezt a korosztályt - saját beval
lásuk szerint - a házasságtól.) A lányok sem mind fonnak: akinek nincs kendere, az 
többnyire csak varr. Az ilyenek eddig hozattak kendert, de most már nem is erőlteti k 
a fonás t; varrással is el lehet menni fonóba. Elképzelhető, hogya fonóba járás meg
marad varrással egybekötve akkor is, ha már a szövés-fonás, sőt, ha a népdalkultúra 
is kipusztul az életükből. Akkor átalakult, polgári formában fogja szolgálni a falu tár
sadalmi életét. Mert egy pezsgő, eleven életü falunak szüksége van ilyen formákra: az 
élénk társadalmi élet teremti a szokásokat, amelyekben kiélhetik magukat. Amíg a 
népkultúra formái közt él a falu, addig a hagyományos szokásokkal, a népkultúra esz
közeivel élik ki társadalmi szükségeiket. Ha megváltozik a falu kultúrája, de a társa
dalomban még mindig megvan ez az eleven életerő - nem úgy, mint egykés falvakban 
-, akkor vagy új formákat teremt a közösség, vagy a régiek megváltoznak, új színt, új 
értelmet nyernek, régi és új elemek egymás mellett élnek. Ájban ezt az utóbbi fejlő 
dést látjuk. 
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Nem minden hagyomány, nem minden szokás a népkultúra függvénye ugyanis, ma
gának a falusi helyzetnek,22 a falusi életnek is van rájuk szüksége, és ha valamit a nép
kultúra hozott is létre, annak kihalásával, változásával, polgárosodásával még nem kell 
elpusztulnia: maga a falusi helyzet is életben tarthatja átalakult formában. (Érdekes vol
na a parasztvárosok életét megvizsgálni, milyen volt akkor, mikor még ott is a népkul
túra virágzott. Akkor is volt már különbség a parasztváros és a falu társadalmi formái 
között, vagy pedig csak azóta, amióta a mezőgazdaság kapitalista fejlődése proletársor
ba taszította a parasztvárosok lakosságának egy részét, más részét pedig polgári fejlő
désbe lendítette.) 

Csak ilyen átalakult formában él már Ájban az asszonyfonó. Tulajdonképpen nem is 
beszélhetünk már fonóról. Szomszédasszonyok, de még inkább barátnők ketten-hárman 
összejönnek egymásnál. Egyesek rendszeresen sorba járnak egymáshoz, mások csak 
egy-egy alkalomra beszélik meg, hogy elmennek fonni . Ilyenkor beszélgetés, tréfálko
zás folyik; olyan az egésznek a hangulata, mint mikor polgárasszonyok mennek egy
máshoz látogatóba. Ezt a jelleget még az is kiemeli, hogy az ilyen kis baráti csoportok 
az egyéni szimpátia alapján alakulnak ki. Vannak fejlettebb modorú asszonyok, akiknek 
társasága kellemesebb, mert szellemi fejlettség, belső finomság nyilatkozik meg érint
kezési formáikban. Az ilyenek nagyon megbecsülik, számontartják egymást. Meg is 
mondják, ha szó van valamelyikről, hogy szeretik és hogy miért: "Gizella néni is olyan 
nekünk való, beszédes, jószívű." Az ilyenek barátkoznak inkább egymással s összejár
nak, még ha messzebb laknak is egymástól. Igen finom megnyilatkozásokat tapasztal
hatunk ezeknél. Egy asszonyt semmiképen sem tudtam rávenni, hogy daloljon, azt 
mondta, nincs hangja. S hogy meggyőzzön, hogy csakugyan nem a jóakaratban volt a 
hiány, hozott később "nóta helyett" egy szál rózsát: "Ez az én nótám." - Egy jó dalos 
asszonyhoz sokat jártam. Az ura napszámos volt, rendszerint nem volt otthon. Ezért az 
asszony - hogy ne is éreztesse velem a helyzetet - arra kért, hívjam fel magammal a há
zi asszonyomat segíteni a szövésnél, akkor ő is jobban ráér dalolni, "meg különben is 
szereti Ilon nénit, miért is nem jön hozzá gyakrabban?" 

Ezek a belső finomságból fakadó megnyilatkozások, az ilyenekből kialakuló állandó 
érintkezési formák teljesen úri benyomást keltenek, legalábbis semmi különbség nincs 
köztük és azok közt, melyeket az úri társadalom - hasonló fejlett finomság esetén - al
kalmaz. Ilyesmi csak fejlett társaséletben és magasabb öntudati fokon fejlődhetik ki. És 
az ilyen magasabb öntudati fokon már bátran mernek élni az uraknál, polgári életben lá
tott és hallott formákkal is. Az ilyen egyéniségek azok, akiknél a szokások úri, polgári 
vonásokkal bővülnek ki. Ezek azok, akik a komatál mellé pénzt, gyerekruhát adnak, 
aki knél itt-ott karácsonyfát látunk, akik az öntözködőket finom dolgokkal várják, még 
ha szegények is; nem "tüntetésből", hanem mert van kedvük és érzékük hozzá, hogy 
megadják mindennek a módját. Az ilyenek tudnak "urasan" sütni, főzni is ha kell, ezek 
tudnak urakkal fesztelenül, öntudatosan érinkezni - és amellett ezek ápolják a hagyomá
nyos formákat is, mert mindezzel fejlett emberségüket fejezik ki: ők a zenében a hagyo
mány szellemét ápoló változtatók, ők a "bibliás sorok" szerzői. Az olyan mondásokat, 
hogy a rezeda "oj szép a csokor közepén, rezeg oszt úgy villog", az ő beszédükben hal
lani. Viszont az ilyenek közt akadnak azok is, akiknél túlzásba megy ez a vonás és uri-

22 Ezt a hasznos megkülönböztetést Erdei Ferencnek köszönhetjük. L. Magyar falu. Budapest, évszám nélkül. 
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zálásban, fölösleges úri holmik vásárlásában, úriasszonyokkal való barátkozásban, sü
tés-főzésben "elgazdasszonykodják" a vagyont. Ilyenre is volt példa, de ezt már egyön
tetűen elítélik. Viszont minden ítélet mellett is megbecsülték, szerették az illetőt nyájas 
modoráért. 

Fejlett egyéniség és úri vonásokkal átalakított szokások együtt járnak. Így alakulhat
tak ki a különböző híres népmüvészeti szigetek viseletei is. Tudjuk, hogy ezek a visele
tek nem egy régi és összefüggő néphagyomány maradványai, hanem külön-külön ala
kultak ki az utolsó száz év alatt, akárcsak a népdalok új stílusa, mégpedig egymástól 
függetlenül, más és más úri viselet elemeiből s csak igen kevés bennük az, ami ősi ha
gyomány nyomait őrzi. Azt is tudjuk, hogy ezeknek a vidékeknek a népe beszédében, 
modorában, művészetekben egyaránt kiválik magas fejlettségével. Még mezőgazdaság

ban is eljuthatnak a magasabb minőségi termeléshez. A dunamelléki parasztfalvak hagy
ma- és zöldségtermelését Erdei említi a "Futóhomok-ban". 

Mindezt meggondolva nem adhatunk igazat éppen Erdeinek, aki az ilyen népi kultú
rákat úgy tekinti, mint valami külső hatástól nem érintett szigeteket, melyek őrzik a job
bágyvilág elnyomott zárt életében kialakult koncentrált kultúrát;23 Nem hihető, hogy el
nyomás kultúrát fejlesztene vagy koncentrálna. Ha a jobbágyvilág idején is virágzott a 
népkultúra, az csak azért volt lehetséges, mert a falu belső társadalmi élete szabadon, be
'avatkozás nélkül folyhatott. Ha hatalmi vagy vagyoni viszonyok nyomása még ezt is le
hetetlenné teszi, akkor megszűnik a kultúra. Bizonyság erre a proletársorban élő paraszt
ság. 

Egyáltalán nem mondható azután, hogy ez a kultúra külső hatásoktól érintetlen vol
na. Sőt, legfeltűnőbb vonásai - mint a viselet is - az újabb időben a jobbágyvilág meg
szűnte után úri hatásokból alakultak ki. Az ilyen jelenségek belső emberifejlettség és úri 
hatások találkozásából születtek. 

Visszatérve Ájra, megállapíthatjuk, hogy ez a falu és a hozzá hasonló apró parasztfal
vak egészséges típust képviselnek a magyar falu sokféle fajtája közt. Ezek bizonyítják, 
hogy kis falvak is lehetnek életképesek. Nemcsak az egykébe, élettagadásba süllyedt 
Kemse sorsa vagy a népkultúra "boldog tudatlansága" közt van választásuk. Életük nyit
va állt a külső világ számára, sokat láttak, hallottak, fejlődtek, sok mindent beolvasztot
tak életűkbe. Bizonyos dolgokban megindultak a polgárosodás útján, másokban viszont 
ragaszkodtak a hagyományos formákhoz azoknak nagyobb érzelmi gazdagsága miatt. 
Szép szimbóluma volt ennek egy barkai ember; városba járt dolgozni, egész héten oda
volt, csak vasárnap este jött haza. "Jaj, a szívem fáj" - mondta, mert daloltak a lányok 
a kapuban. 

23 Erdei Ferenc: Parasztok. - A magyar falu. 
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Igen sok polgári, úri hatásról emlékeztünk meg az eddigiek folyamán az áji élettel kap
csolatban. Láttuk, hogy milyen sok vonásban mutat átalakuló, polgárosodó képet ez az 
élet; a zenében mégis megmaradt a népkultúra állapotában. Minden polgári kultúrhatás 
mellett, amit Ájtól Amerikáig fáIvettek, a népkultúra uralkodik a falu zenei életében. 

Ebben kétféle tendencia küzd állandóan egymással: minél több városi "kultúrcikk"-et, 
"uras" nótát összehordani és viszont ezt állandóan kiszelektálni; megőrizni, érvényre 
juttatni a hagyományos népkultúrát. Nagy általánosítással azt mondhatjuk, hogy mind
két törekvésnek megvannak a maga külön típusai, a kétféle ,jó dalos" típusa. Az egyik, 
aki "sokfélét" tud - tehát mindenféle úri nótát - és ez a "sokféle" adja neki a tekintélyt. 
A másik pedig az, akinél a muzikalitás hagyományőrzéssel, elmélyüléssel, ízléssel pá
rosul, és ez szerez neki vezető szerepet a többiek előtt. Nagy általánosságban azt is 
mondhatjuk, hogy az előbbiek inkább a férfiak közül kerülnek ki, míg az utóbbi típus 
gyakoribb a lányok, asszonyok között. A Soltész Menyusok egyfelől, a Kulcsár Ilonok, 
Tamás Piro s ok, Pálnék másfelől. Zárt, érintetlen népkultúrában valószínűleg teljesen az 
utóbbiaké a vezetőszerep. Ezeknek a tekintélye ugyanis belső és abszolút dolgokon ala
pul: fejlett érzék és hajlam a zene iránt, mélyebb érzelmi élet. A másik típusnak az a re
latív helyzet ad jelentőséget, ami a népi és úri társadalom kettősségéből szánnazik: a 
magasabbrendűnek tartott úri kultúrából tudnak ezek sokat közvetíteni. 

Nálunk régóta megvan ez a kettősség, azért találunk a népdalok közt oly sok elemet 
a régi századok úri dallamaiból. Soltész Menyusok már régóta vannak, és így régóta 
árad az úri kultúra a faluba. De a hagyományos dallamvilág is tovább élt, fejlődött, meg
újult s ez a másik típusnak, a Kulcsár Ilonoknak köszönhető. Az ilyen egyéniségek azok, 
akik a sokféle esetleges, kevés leleménnyel megfonnált variánsokból egy-egy eltalált 
fordulattal, egy-egy kis igazítás sal életrevaló fonnákat hoznak létre, a folyton alakuló, 
változó dalok bennük, általuk öltenek művészi fonnát, az ő mélyebb érzelmi életüket fe
jezik ki a legszebb dalok: ők a népkultúra művészei. 

De nem kell azt gondolni, hogy ezek valami magasabb értelemben vett művészegyé
niségek, akik a sors mostohasága miatt kénytelenek a népkultúra fonnáiban kiéIni alko
tó tehetségüket. Azok, akiket eddig láttunk, egyik sem több az átlagos jóízlésű, 
mélyérzésű embernél; különösebb alkotó képességet még csak egy "őstehetség" mére
teiben sem igen tételezhetünk fel róluk. Mégsem tagadható, hogy azt az alakítást, vál
toztatást, ami a népkultúrában lehetséges és ami annak életéhez szükséges is, azt ezek is 
végzik és ízléssel végzik: értéket hoznak létre. Tennészetes, hogy a nép közt megrekedt 
nagy tehetségek is hozzájárulnak a hagyományos kultúra elmélyítéséhez, és ők többet 
adnak hozzá magukból, mint a sok kisebb átlagember. De ezek nélkül a nagy tehetségek 
nélkül is, pusztán az olyan egyéniségeknek a hozzájárulásával, akiket itt Ájban láthat
tunk, értékek teremnek, és kultúra marad a népkultúra. 
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Különben a nagy egyéniség sem tehet sokkal többet a hagyományban, nem fejleszt
heti tovább nagy újításokkal; csak annyit mehet előre, amennyit a többi is meg tud vele 
tenni; csak olyan újítás maradandó, amit a közösség nagy többsége is megért és át tud 
venni. A hagyományos kultúra erős kötelékkel kapcsol össze kicsit és nagyot, egyénisé
get és átlagembert. A tehetség a hagyományos kultúrában korlátok közé van zárva, hoz
zá van kötve a közösséghez, de húzza is magával. Ha a népkultúra korlátai lehullanak, 
a nagy tehetség felszabadul és eljuthat távoli szellemi magaslatokig, viszont a tömeg 
széthull, kultúra nélküli mélységbe süllyed. Falusi származású kispolgárok, polgároso
dott vidékek parasztsága bizonyítja ezt a Veres Péterek, Sinka Istvánok mellett. A pol
gárosodás az individualizmus diadala a kollektív népkultúra fölött. Az átlagember, aki a 
népkultúra korlátai és formái segítségével kultúraalkotó és -élvező egy személyben, a 
polgári társadalomban még a kultúra megértéséig sem jut el. A népkultúra hagyományos 
ízlésében többé-kevésbé egységes társadalom széthull kevés jÓÍzlésű és sok rosszízlésű 
magános egyénre. Mert a polgári társadalom minden támasz nélkül magára hagyja az 
egyént, hogy tudatos ízléssel maga igazodjék el a kultúrában, erre pedig csak a legkivá
lóbbak képesek. 

A népkultúrában nem az egyén tudatos ízlésére van bízva az eligazodás az értékek 
közt: a szelekció. Hiszen láttuk, hogy tudatos énjükkel mind azt választják már itt is, 
amit a polgári társadalom kínál. Egyesek nagy készletet halmoznak össze a városi kul
túra kétes értékű javaiból, és még azok is ezt vállalják tudatukban, akik ösztönösen meg
tagadják. De itt a szelekció ösztönös és közösségi. Láttuk, hogyan szelektál ki az egyé
ni daltudásból igen sokat már maga a hagyományozás módja is, pusztán az a tény, hogy 
az idősebb korban tanult dalok nemigen kerülnek bele a közös dallamkincsbe. U gyan
így szelektál a dalolási gyakorlat kialakult formája: a feszes, táncszerű tempóban való 
éneklés. A hallgatók ezért maradnak ki a fonóból. De mindenek felett a legfőbb eligazí
tó maga a stílus hagyomány. Minden ehhez igazodik: ami idegen ettől, azt nem tudják 
felfogni, elváltoztatják, átgyúrják annak a formájára. És végül szelektál a gyakorlatban 
érvényesülő ösztönös ízlés: amit tudatosan vállaltak, arról a gyakorlatban megfeledkez
nek; ott a hagyomány által irányított és mindnyájuk közös ízléséből összetevődő ösztö
nös szelekció érvényesül. A népkultúra megadja az egyénnek a legfőbb irányt és tá
maszt. Amit ehhez még magától hozzá kell adni, arra átlagember is képes. 



Introduction 

Bolyszko Józsefné (?) vásznat fehérít Sztupák János 
háza (89. szám) előtt 

Mrs. Margit Bolyszko (?) bleaching linen in front of 
János Sztupák's house (number 89.) 

Áj l is a small village near Torna in Abaúj 
county. It lies snug in the mouth of a V
shaped valley where the plain meets the 
mountains. In front of it lies a broad flat
land, opening towards Kassa in the east 
and to Miskolc along the Bódva valley to 
the south. It is populated by Hungarians. 
Above it, in the mountains, other nationaI
ities live. The cIosest village further up in 
the valley is Falucska - which has Slovak 
inhabitants, and beyond the mountains 
there lies Mecenzéf, Szomolnok - aU with 
German (Mánta2) populations. 

The village is small, with a mere 85 
houses and 404 people3. But even a tiny 
society like that has a diversity of 
elements. 234 are Roman catholics, 143 
are Calvinists. The minority in the viIlage 
is represented by the few Greek-Catholic 
families who moved here from Falucska4. 
At the upper end of the village, on the side 
of the tapering vaUey is the Gypsy 
settlement. 

A smaIl viIlage like this on the edge 
of a linguistic territory is a gratifying 

research subject for sociaIly oriented ethnographic research with complexity similar 
to that oflarge-scale units. Peripheral areas are less involved in the life of the whole 
society, thus earIier, more archaic features are more likely to be found here than in 
the centre where aIl current s converge and aIl forces exert their influence first. This 
also applies to the Hungarian peasantry as they gravitate towards the middIe classes: 
the population on the outskirts of the linguistic territory have preserved an older 
state of popular culture. Therefore, if the goal is to get to know the music life of a 

I Editor's note: For the Slovakian names of the localities belonging to Slovakia today, see the list on page 178. 
2 Editor's note: German ethni c group living in the vicinity of Stósz - Mecenzéf. 
3 According to the 1938 census in Upper Hungary. 
4 The population of Falucska are Ruthenians who assimilated to the Slovaks. 
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viIlage so as to seek answers to some fundamental questions of folk music and folk 
culture in general, one could hardly pick a better sui ted place than this viIlage. The 
area, the Bódva valley and the Hungarian-populated part of Gömör is still fairly rich 
in folk music tradition. The custom of gathering in the spinning room - the main 
preserver of traditional singing - is still alive in the entire region. Áj, at the 
intersecting point of the different nationalities; in lively contact with upwardly 
mobile viIlages as weIl as those in the backwoods living a more archaic way of life; 
with inhabitants who have seen America5; severed from the Hungarian motherland 
during twenty years of Czech dominion, has sustained su ch a great diversity of 
effects and influences that it allows for the investigation of a vari et y of questions. 
!ts greatest asset, however, is its small size which aIlows for the thorough, nearly 
exhaustive data coIlection that is needed to solve the tasks set by music folklore for 
such investigations. \ 

These questions arose when folk music research had fulfilled some of its crucial 
tasks. Data collection had been carried out, subsequent collecting work only providing 
variants in most cases. The stylistic layers of the stock had been outlined, and 
questions such as each layer's origin, contact with other nations and with art music had 
been established on firm grounds. In short, aIl that was statistically possible to reve al 
about the material had been achieved: it had been found what happened to folk music 
in the course of time. Now, the question to be asked is: how did all this happen? The 
project is now to have an insight into the process itself and acquire answers to certain 
questions in this way; to take a look at the forces in action because so far only their 
outcome had been studi ed in the collected stock. For example, working with the 
collected set, one may compile the groups of variations of a song, define differences 
too, but one cannot know or may at most guess how these differences arise, how the 
process of variation takes place. There is no knowing whether the differences thus 
established arose when the tune was passed on or already existed in variation in the 
mind of a singer; whether deliberate or involuntary variation took place, ortunes only 
changed via faulty memory. 1fthere is deliberate variation, what is the reason for it and 
how does it take place, etc. Without answering these and many other qu((stions our 
knowledge remains incomplete, and only a study of the whole spectrum of life may 
stop the gaps in om knowledge. 

Modem ethnography holds that each element loses some of its nieanings if it is ripped 
from its organic context. Everything must be shown in its complex entire ty so that it can 
assume its real image and meaning. That explains why Hungarian ethnography has 
increasingly taken up the idea of describing life as a whole.6 In folk music research, it 
was Kodály who declared the need for this approach in the preface to Hungarian Folk 

5 Emigration to America is typical of the entire village, but so is their retum home. There are many overseas at the 
moment, but they keep in touch. Most of them only go to acquire some fortune and then retum. 

6 István GyörftY: Szilaj pásztorok [Wild shepherding], and his entire line of investigation. László Vargha: A tilalmasi 
tanyák [Solitary farms around Tilalmas], with novel insights into folk architecture based on this approach. In 
folklore: Gyula Ortutay: Fedics Mihály mesél [Mihály Fedics telis stories], which rests on the principle of the all
round investigation in sketching the portrait of a story-teller. As for the whole of the community, see: István Banó: 
A népi epika életformái [The ways of life of popular epic poetry]. Ethnographia, 1939, with utterly new 

viewpoints. 
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Music7 and defined the tasks to be solved when the musical culture of an entire village 
is to be elaborated: "The mere registration of tune and text, however precise this may 
be, reveals nothing of the life and physiology of the tune. It must be explored whether 
it changes when a singer repeats it in the song, or sings it at a later day; whether this 
change is deliberate or spontaneous; whether its transmission always entails 
modification; what are the circumstances, causes, laws of variation. The singers once 
recorded can be revisited. Intriguing observations are to be expected: have the 
performance of songs changed over the years and decades? When the singers are no 
longer alive, does the song leave any trace or disappear with the singers. Has musical 
taste changed with a changed way of living? Has the folksong stock increased or 
decreased? Why have certain songs been abandoned? 

It requires a study in its own right to explore the role of music in the life of a community. 
This may include questions such as: how the community appreciates and needs music; 
whether they esteem outstanding singing talents or regard singing with disfavour; whether 
they are able to distinguish good singers from those who show off by performing a few 
"genteel" songs unknown to the community with a series of mannerisms; how keen the 
leading stratum of the community is to rise "upwards" in their musical customs as weIl; 
how this influences the rest of the community; whether the more and more markedly 
distinct rural working class also deviate from the plot- and smaIl-holders in their musical 
tastes; whether they stiIl have common songs; which songs are class-specific? 

Little is known of the extent to which the tunes have spread; how deep they are rooted 
in society; how many people know them, whether they can be differentiated within a 
narrow circle; what are the occasions and custom s of singing; whether transmission is 
solely oral or is also facilitated by printing. (Handwritten, printed songbooks sold at 
fairs.) Is there a conscious, deliberate component in learning songs, or do es it just "stick 
in mind". How much does its spread owe to text and how much to tune? Are texts known 
without tunes and vice versa? Are new words applied deliberately to old tunes? Are there 
people who claim to be the authors of such texts? 

There is no exact knowledge of the singing technique, tonal range, musical ear and 
perceptibility of the people; what does an average knowledge of songs mean and what is 
deemed exceptional; does the latter always go together with outstanding performing skills? 

We are not weIl enough acquainted with folk instruments and their use. How does one 
learn to play: by themselves or taught by some one else? When do they play, what, who 
for? For money (dancing) or for pleasure? There is no exact survey of the music-making 
of peasant bands, musicaIly illiterate village Gypsies. What instruments do they use, 
who organizes and teaches them, how do they prepare coIlectively and individually for 
a performance? How does their repertory increase? .. it would be most in struct iv e to 
prepare an entire melodic map, an all-inclusive description of the musical life of a 
village, that is, its musical monography."8 

7 Zoltán Kodály: A magyar népzene [Hungarian Folk Music]. Budapest, 1937. 
8 Having outgrown the local problems, Hungarian ethnomusicology has thereby surpassed all the related seientific 

disciplines in its objeetives. Folk tale researchers, for example, are inclined to think that the problems of folklore 
can be solved by separately studying story-tellers. See Gyula Ortutay: Fedics Mihály mesél [Mihály Fedics telis 
stories], and his foreign models (eited ibid.). 
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I attempted to solve that problem in a study I carried out in Áj in 1940 under Kodály's 
supervision, on a grant from the Institute of Hungarology. 

After a preliminary investigation when I did collecting work for the museum and so 
became acquainted with the village, I stayed first two months, then half a year later 
another month. I found very lively singing, a profusion of songs, an advanced singing 
technique, many customs involving singing, spinning and "peasant bands" (of small
holders) - that is, a "musical life" of a richly varied texture. On closer examination I 
obtained instructive data to answer the above questions. 

The first step was to collect the entire song stock of the village, not only folk tunes in 
a narrow sense but anything that could be found, irrespective of origin and value. The 
next was to classify the material by age group - that is, to see who and how many sang 
the tune, how widespread it was, what role it played in the life of the village, and 
conversely: what and how much a single person knew, how they knew the songs one by 
one. 

This collecting work resulted in wide ly varied and rich material in Áj. Some 1200 
tunes were recorded, including the most diverse elements: old and new folksongs, art 
songs (meaning everything that is not folksong proper, su ch as the hallgató ["songs for 
listening" - slow popular art songs in free rhythm], cabaret songs, popular hits, 
"didactic" school songs etc.), church hymns (disseminated in cheap print, or orally, or 
perhaps only used by Gypsy women), as weIl as Slovakian and Gypsy songs. 

Quite a few songs belonging to the ancient layer of the Hungarian folksong repertory 
were collected. They number about 60. There is a striking number of shepherds~ and 
outlaws' songs from the Great Plain among them. Even today several shepherds from 
the Great Plain bring their flocks to pasture around Torna and Jánok. The survival of 
shepherds' tunes is due to the fact that herding people adhere more closely to their 
traditions and their presence may revive this stock every time, while the old village 
songs are slowly falling into oblivion. Some more persistent items ofthe latter, however, 
also challenge the passing of the time. One of them can be found sung by the elderly in 
every village from Nyitra to Zemplén: some 50 years ago it was the most typical tune 
of this region (1). The other ev en more generally known tune is a farewell to abride. 
Even young people know it everywhere (2). You can take it way out into the 
countryside, it will be known everywhere. That's the only occasional song: when they 
leave church, they sing it to the bride. As will be seen later, the persistence of this song 
is due to its social implications. It strikes a chord that resounds in everyone. It is a 
general fe el ing, deeply embedded in everyone's soul, so what it expresses induces some 
responses in everyone. 

One must add to the old material alI the old texts that live on sung to new-style tunes 
or even popular art music, but are clearly more archaic than the usual texts ofnew songs .. 
There are many among them whose old tunes are only known from Transylvania. The 
texts prove that not so long ago even the tunes were alive in this region. 

As compared to the old layer, the new songs are extremely numerous, some 400 
having been collected in the village alone. With some exaggeration one may say that alI 
the new songs in the country can be found in the village. That certainly applies to the 
songs of the young people: what young p~ople sing alI over the country is known here, 
too. (What is not yet known keeps seeping in gradually. ) Of these, about 150 are used 
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by the young people, that being the current living repertory ofthe village (together with 
the 30-40 art songs, mainly csárdáses that are also known and sung by alI). 

Both groups are surpassed numerically by the bulk of art songs, which amount to 
some 600. At any rate, far more of the culture of the educated classes have reached the 
village than expected. Later I will explore what channels it chose and what significance 
it had. 

Most church hyrnns derive from cheap publications, a smaller part from chanting 
Gypsy women and children, and begging Nativity play performers. These are some 60-
70 in number. The songs of settled Slovaks are also put down (together with the music); 
they naturally know more, but their knowledge of Hungarian songs had to be examined 
also. I managed to record relatively few Gypsy songs (meaning songs in Romani, 
because many Gypsies speak Hungarian). Collection among them was hin dere d by the 
specific living conditions of the Gypsies. 

All things considered, it must be seen that the collected repertory of the village is 
extremely large. The profus ion of tunes characterizes not only the village on the whole, 
but also its inhabitants. Especially striking was the large repertory of male singers, on 
account of the mahy art songs, so the repertory of a man could never be exhausted fully. 
In spite of the fact that during the day many put down on a piece of paper what had 
occurred to them, and I just gave them the cue from that paper in the evening. A middle
age d man put down as many as 300, mostly art songs, but he also knew almost alI the 
folksongs that were collected alI over the village. This man knew some 500 songs. 

This plethora of song s alone directs one's atiention to the learning of songs. How and 
where do they pick up so many songs? Are there special methods or do the songs simply 
stick in mind, inherited from generation to generation? It will be seen in the following 
how consciously the Áj people try to always learn new songs and how typical this 
ambition is of life in Áj. A closer look at their ways of learning songs also reveals their 
whole life, because the family, communallife, contacts with the countryside, field work, 
every moment oflife are deamed suitable for enriching their knowledge with new songs. 



Learning songs 

The vicinity of Áj, the area signposted by Miskolc, Kassa and Rozsnyó, consists of a 
dense number of tiny villages. There is very intense interaction between the villages. 
The physical concentration itself implies that in everyday life the villagers cannot help 
being in touch with one another. The most important link between more distant parts has 
always been marriage. The entire area is interlaced with hundreds of kinship relations. 
It is an unwritten rule here to marry from another village. "It's the done thing here to go 
off to another village. Hardly anyone remilins," they claim. In Áj, women live as wives 
(and men as husbands, for many men also go to live as son-in-Iaws with their wife's 
families) from the following villages: Lucska, Szádudvarnok, Tornaszentjakab, Szádelő, 
Péder, Méhész, Torna, Barka, Falucska (a half-Slovakian took a wife from here, other
wise there is no ethnic mixing), Tornaújfalu, Krasznahorkaváralja, Tomahorváti, 
Komjáti, Csécs, Somodi, Jánok, Becskeháza, Szögliget, Tomagörgő, Bodoló, Zsarnó, 
Nagyida, Meszes (Borsod county) , Veskóc (Ung county, they met in America), 
Körtvélyes. Altogether 58 wives carne from outside and 27 from inside Áj. (Not count
ing the Slovaks and two Mánta families who had also moved in.) Women born in Áj 
married into the following villages: Szepsi, Tornagörgő, Torna, Komaróc, Méhész, 
Hidvégardó, Mecenzéf, Somodi, Buzita, Tornaújfalu, Gyöngyöshalász (Heves county, a 
soldier took her as a wife) , Szádudvarnok, Csécs, Bodoló, Szádelő, altogether 20, 
whereas only 7 married locally. Under these conditions, love marriages are rare. The 
bride goes to an alm ost completely alien place, to unknown people. That explains the 
many sad strophes in the farewell songs to brides. 

The bride is then brought from the countryside. A large company of village girls 
mount a cart to fetch the bride and the new couple is also escorted by bridesmaids to the 
village. Such joyful events cannot happen without singing. The young people of the two 
villages use the occasion to learn songs from one another. That is why you keep hearing 
comments such as: "That's a very old song. We went to Komjáti for a bride, Bori Szakál, 
32 years ago, and brought it from there." "A bride was brought from Péder, the people 
there sang it when I was a little girl." The villagers all throng the streets on hearing the 
cheerful girls' chorus, trying to catch something of the songs. "I learnt it from a Buzita 
girl" a girl said, "they carne for a bride, I asked her to sing it again, I liked the sound [i.e. 
music] of it so much." 

Every wedding adds some ten to twenty new tunes to the village stock. At the 
wedding itself of course many new songs crop up - not only from the guests but from 
the local old people as weIl. 1fthere is no time to learn the songs from the escorts of the 
bride or the wedding guests, it does not matter as the new bride will stay there, anyway. 
She can be asked what the people from the other village sang. When I went to Áj for the 
second time, Imet with a few new tunes and song s I hadn 't heard before. There had been 
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a wedding in the meantime, in May: abridehad been brought from Tornaszentjakab. 
Since then, the Tornaszentjakab songs had been sung in the spinning-room9. As late as 
November I witnessed how they were learning a multi-strophe verse they had heard 
from the Tornaszentjakab guests. The husband's sister learnt it at home from her sister
in-law, the youngest girl s noted it down and learnt it in the spinning-room. A week later 
I was there again, the "score" had been discarded and they knew it by heart. 

Various dances and feasts provide the lads with the opportunity to meet. Young men also 
attend dances in neighbouring villages, those who want to marry go to distant villages as 
well, so something unknown is brought home from every ball. "The lads bring the songs 
from here and there, they go to ali sorts of dances." They tell you this when such a song 
comes up: "I brought it from the dance at Körtvélyes," or "Lads sang it at a ball in 
Szádudvarnok, so we joined in." (I heard this from a man of 75, so the situation must have 
been the same much earlier.) "There was a dance at the tavern, and a lad from Somodi sang 
it," etc. The longer a young man stays single, the more songs he can accumulate in his 
memory, and col1ect "special" songs during the feasts . There's a bache10r of 40 in the 
village who is always "getting married". He regularly attends the spinning-room gatherings 
and ali dances in the vicinity. His knowledge of songs surpasses everyone else's. "He knows 
songs no one else in Áj does. He knows aU sorts, hallgató ["listening songs" - slow popular 
art songs in free rhythm]. He has no match among the unmarried men," a girl said. 

To keep in touch with neighbouring villages, however, you needn't wait for dances or 
weddings. They constantly meet in the course of their everyday work which implies that 
songs are swapped constanly. "I went to cut the grass in the Szilas meadow. Lads from 
Bódvaszilas were coming along the dyke from the Bódvavendégi church feast, singing 
this song," an old man recalled. Working occasions and conditions also closely connect 
the inhabitants of various villages. Harvest teams gang up from more than one viUage, 
sometimes neighbouring viUagers join in. These brigades work for landowners in 
Krasznahorkaváralja or Szeszta, that is, at quite a distance from home. And landowners 
also roam far from home, as they have pastures, meadows and fields around different 
villages. This is, however, a recent development. Earlier, too, they worked in fields far 
outside the village: "Before we were poorer, as share-farmers we would cut the grass 
along the Bódva, aU together, from Monday to Sunday. That was so in Miglinc - a 
plateau above the village, then part of a manorial estate - we came home at night, always 
singing." Today, they have their own hay-fields around Jánok, Somodi, Torna, 
Bódvaszilas along the Bódva. Working together aU the time meant that close friendships 
developed between inhabitants of different villages. A peasant had hay-fields near 
Jánok. His neighbours there put him up for the duration of the work, fed him, even gave 
him a yoke and assisted him.Then, in tum, they came near to Áj (being shepherds, they 

9 Editor's note: Common work when the hemp is spun; the spinning room is one of the main venues of communal 
life in the village. It lasts from harvest unti I Lent. It takes place in many ways but usually is organised according to 
age groups. The most institutionalised form was that of the bigger girls: the girls rent a place and bring their hemp 
to spin there. The spinning-room was the place par excellence of community entertainment and courtship and with 
the music, dancing and carnival masked plays that accompanied them. The spinning-room as an institution ceased 
in the frrst half of the 20th century along with the end of homespun thre\ld. However, not long ago remnants of it 
could stillbe found in remoter parts of the country. For the spinning room in Áj, see pages 104-105. and 120. 
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rented pastures around Áj) and they were taken in by the Áj people. Usually people in 
the region are very friendly and sociable, and they highly appreciate those whose 
manners and forms of conduct express this. Making friends is easy among such open 
people, even strangers, often by chance, by helping in some accident, or doing some 
other favour. (Typically enough, the only trait they complain about with Slovaks is this: 
the villagers of Falucska "are so savage, so morose". Otherwise they are on good terms.) 
Such friends visit one another from remote villages, just as relatives do, young people 
attend each others' parties, spending sometimes two or three days away. If you add the 
kinship relations through marriage, you can understand the lively contact between 
villages. Let's see how all this is réflected by the songs: "A girl was here from Somodi 
in the autumn, she taught me." "I learnt it in Csécs. We took plums there. It was a 
Sunday afternoon, girls were sitting out in front of the houses, singing this one." "Listen 
to this one, girls walk down the streets of Toma singing this one." "Margit P. brought it 
from Jánok". (A relative, she was on a visit.) "A girl is employed in Szepsi, Maris H., 
she learnt it there. She wrote it down for Jani because he liked it so much." "I've just 
learnt it from a girl who works in town." (The "town" is Szepsi.) "I wasn't yet a young 
man, 1 remember 1 was 13, when 1 heard it from a girl. They were going to Nádaska on 
a eart. She sang well. She was called Erzsi Bacsu, and she kept singing all along the 
road." One could learn at the market, too: "I learnt it at the market in Szendrő from a 
shepherd boy. He said he knew a song no one else knew." If they are so ke en on learning 
songs wherever they can in the vic init y, how great their eagerness must be inside the 
village. There they have an even greater chance of doing so. The most important factor 
is close surroundings, the family. At one house the father, a man of 40, sang a song. His 
wife said: "I've never heard that. How could you keep it to yourself, never singing it?" 
Then his daughter butted in: "How much we have begged you, my parents, to sing, but 
you didn't, just maybe once or twice in bed." This reproach was not quite justified, as it 
was known that the mother kept teaching her daughter songs. When she was to act in a 
play and a "lyric" was needed, her mother taught her a so-far unknown song that suited 
the occasion. Another girl remarked when 1 expressed surprise that she didn't know her 
mother's songs: "I'm not taught by my mother as Erzsi Szabó is." Of course, this 
complaint was not quite just, either, for when a fine song cropped up during collection, 
her mother immediately said: ''1'11 teach that one to little Bözsi, it is so lovely." 

A 14-year-old girl sang an art song one day and then told its story. On Sunday 
afternoon the family went to litany, leaving the 12-year-old sister and the father at home. 
The girl kept nagging her father "just to teach her one" so that finally the father yielded 
and, being a judge and a prestigeous landowner, he taught a war song to his daughter. 
Upon new entreaties, he taught another one. When the rest carne home, the little girl met 
them happily and taught them the new songs. 

An old woman recalled her parents in this way: Though her mother couldn't sing, she 
sang out oftune - her little brother of ten rapped out to her "Don't sing, Mummy" - but 
her father could. "He set us in a line and taught us. 1 was a tiny little girl, I had a fine 
little voice." When she grew up, she took up the torch. Her brother complained that his 
son could not sing. She then gathered the children and taught them: Szittyavi-tézeka 
harc-riadalma .. . [Scythian warriors, in the alarm of fighting] (she had heard this song 
during an exam at school). "They did it excellently". Her brother was happy, "the young 



THE MUSICAL LIFE OF THE VILLAGE OF ÁJ 87 

people ('apprentice') will know". "Brother, that's how children were taught," - she said 
and added: "A lovely sound was coming from their tiny mouths, it was so heart
wanning." We found indeed that they lay great stress on their children's singing skills. 
When a child couldn't sing, it was always commented on: "I have never heard him/her 
sing". And vice versa, a person with a fine voice was also duly recognized. 

Young people's desire to learn songs is not confined to the parental house. They keep 
badgering the elderly and the good singers of the village for songs they have heard at 
some wedding or for tunes "they learnt in their time". "Let's ask the old one s about the 
songs they were lulled to sleep with, that's what they sing, and then we sing them while 
we spin." And they take the credit for the new songs because these are known only to 
them. Women with good voices, who of ten sang to me, of ten said: "I taught it to the 
girls," "I've taught a lot to the girls," or, "the littie children carne, so I taught them: it's 
nice, to sing like this - but now I don't feellike it." The same old woman said: "All this 
is old music, only what they sing now, the soldier's songs are new. The old ones come 
back. Young men come, you tease them saying: when we were young, we sang this one 
or that. They immediately ask: How does it go, granny? - (And they learn it?) - "They 
do, gladly." - That applies generally, you can hear it everywhere: "That's not new, it's 
all old, the old songs come up, it's the old sound with innovations, a bit altered," etc. 
The grandfather of a girl is always asked when fowl are plucked to sing old songs and 
he complies."That's great, now that will be new." "It's better to learn old ones from old 
people, for what is new, is not really new, it's not worth learning." So they of ten beg the 
very old to sing songs. 

Sometimes they begin asking for new songs in the most peculiar situations: "When 
we were making this road 10 the young men asked: Aunt Gizella, do you know that song? 
When we were having lunch, it carne to me. I said: Now, lads, put down this song, now 
I remember it." The same middle-aged woman said: "Coming home, in the forest, we 
took a rest and sang. Two young men begged me to teach them - at least the words, if 
not the music" (the art song Kék nefelejcs [Blue forget-me-not)). Or again: "Last year, 
we asked Anna Barnák to sing to us along the stream. You remember, we were washing 
the sheep, we almost froze to death in the cold." 

So it seems that any situation is good enough for young people to learn songs. One of 
their songs "was played by a soldier from Nagyida when we were picking potatoes next 
to the barracks." - "We were digging potatoes in Barta's land, and we had to sing to the 
girls." Ayoung man knew an old tune like a shepherd's song. He was in the vineyard, he 
learnt it from the vintner who was singing drunken in the cellar. More interesting still, an 
old man had learnt one of song s in the anny, in the "cells", from a boy. 

Learning from parents and the elderly is of singular importance when you realize that 
women usually marry in from elsewhere. Thus, within the village alone, learning songs 
implies the exchange of the song stock of the wider region. The child leams songs of 
of ten remote villages from her mother. Thus, directly or indirectly, the song repertory of 
the entire region is constantly circulating, changing. Everything included in it spreads to 
the remotest corners along thousands of fine channels. 

10 As "communallabour"; every house must provide a person. It is often used in winter for example to clean away 
the snow. 
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In this way, Áj is permeated by various currents from its neighbours. It is in contact, 
on the one hand, with materially more advanced villages: Torna, Somodi and more 
distant Szepsi, and on the other, with small villages in the closed valleys of the 
mountains above Rozsnyó: Barka, Lucska, and small villages off the main road such as 
Szádelő, Méhészke, Körtvélyes. - Nonetheless, it can be verified that the whole area 
down to Miskolc is homogeneous folk musically speaking. Once on the train soldiers 
were travelling together from the entire Bódva valley, even from Sajókazár near 
Miskolc, singing on the way; the songs they sang were the same as the ones I knew from 
Áj. The only deviation was singing different text to another tune, and vice versa. Even 
their hallgató ["listening songs" - slow popular art songs in free rhythm] and other art 
songs were the same as all young people knew and sang a lot in Áj: (Aj-) falusi 
fenyveserdő aljában [In the pinewoods of the village (of Áj)] and Kimegyek a temetőbe, 
beszélek a csősszel [I'm going to the cemetery, to speak with the guard]. The repertory 
of young women from other villages was identical in its essentials with that of the Áj 
girls. The most commonly known songs were sung identically. Yet there was a slight 
change of coloration from village to village. Barka-Lucska-Kovácsi in the closed valleys 
displayed form which was a degree older than Áj. That was mani fest in the singing of 
women in Áj brought up in these villages. When leollected there, I found that every 
generation had a song stock a degree older than that ofthe respective generation in Áj. 
What lads knew there was only known by people in their 30s-40s in Áj. The ballad Csáti 
bíró lánya [The daughter of the Csát judge] could only be re corde d with text, without 
tune, in Áj, or sung to some popular art tune, whereas in Kovácsi and Lucska the original 
tune was registered in several variants. (In Áj, too, I encountered avariant of the general 
form of the basic tune, but the text attach ed to it was different.) 

Somodi, Torna, on the other side, are middle-class centres by local standards, with 
their populations of 1300-1600 inhabitants. Besides, Torna was the seat of the county, 
a "town" in the past. Signs of civilization were far more vigorous here than anywhere 
in the region. Only plain clothes are worn in Somodi: girls wear "tight" dresses~ long 
wintercoats, while in Áj, their outfit included the "broad" ample skirt and the scarf. 
(But that broad skirt is no long er the customary peasant attire of a separate skirt and 
blouse, but tailored like adress. Many have dressmakers to make their clothes in Torna 
or buy them ready-made in the fair.) There are many craftsmen in Torna and four 
automobiles are hired for work by local people. The higher degree of 
embourgeoisement and the past of the settlement as a town provide s its inhabitants with 
somewhat greater self-esteem. They are "prou d of being Torna people", though they are 
poorer than the Áj population: their lands are less fertile with more people to sustain. 
Interestingly enough, no one has married anyone from Torna lately, although their 
everyday life is tied to this immediate neighbour by the railway, post, church, shops, 
notary's office, etc. A single girl did marry into Torna, but her husband is also an Áj
born lad who moved there. Only amongst the old generation can you find Áj people 
with wives from Torna. This is even more intriguing because with Somodi, which is on 
a similar level, Áj has a live ly and strong contact in this regard. Thus, from this point 
ofview, the music of Áj is affected by more urbanized effects, more superficial songs. 
Beyond these two larger settlements are the small peasant villages similar to the close 
neighbours of Áj. They include long Magyarized Ruthenian villages with Greek 
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Catholic populations such as Tornahorváti. The folk music stock in these villages is the 
same as in the rest of the Hungarian villages. It must be noted at this juncture that the 
mountain areas inhabited by nationalities - Falucska, Mecenzéf, etc. - also play an 
important role in the exchange of folksongs. Hungarian songs also found their way to 
the village from here. The importance of this fact will be detailed in the section on the 
contact s with the nationalities. 

This immediate vic init y is the reservoire from which the song stock of Áj is selected. 
The song brought from the country is practised with a chum or friend and introduced 

to the others. I also witnessed such learning processes, but even the elderly recalled 
similar things about learning songs. "I was a schoolgirl and two young men were 
learning it next door. They went to the barn and I crept close to them and listened. It was 
a new song then." This is like when the girls learn a long new song that has been written 
down while they spin. It is taken seriously. That which a girl said about her younger 
sister also belongs here: "Whenever I learnt a new song, she wouldn't leave me alone 
till she'd learnt it." And vice versa: what the little girllearnt at school was taught at 
home to the sister. 

There was ample opportunity to learn songs "when the Hungarians marched in"lI. 
This great event was the source of immense joy that upset people's everyday lives for 
quite some time, and that would not pass without much singing. The songs of those 
Hungarian troops were the first to be received from the parent country, and they were 
perhaps not the shortest-lived borrowings among the yong people. "When the 
Hungarians carne in, I just stared in amazement. These [littie girls] were frenzied. They 
kept dancing for a week on end [to the new tunes). There is no ethni c discrimination 
among children, of course the daughters of the Slovak shoemaker also took part in the 
general exhilaration. "God, we learnt so much when the Hungarians carne in." Those 40-
50 turtes and as many texts to old tunes (not counting art songs) which were learnt from 
the soldiers or otherwise were still the singing stock, were still in fashion half a year ago. 
The girls kept saying: "Now we're itching to learn new things from the riflemen." Most 
new songs are naturally soldier's songs, the crop of the post-war period. They include 
some that are not soldier's songs but ones that assumed their currently prevalent forms 
recently; one is the commonly known song Alma aja alatt [Apples under the tree). The 
fact that these songs had not reached this area earlier is proof that the political frontier 
does curb the spread of folk culture. In spite of the fact that there had always been 
contact, both legal and illegal, between the two sides of the border. Friends and relatives 
were visited with a borderzone pass, this traffic being probably even more animated in 
frontier villages. Marriages were also made across the border. And many went over 
illegally, not only for smuggling but for a variety of reasons. Obviously, this 
communication implies the opportunity to learn songs as weIl. If these songs failed to 
penetrate beyond the frontier, one is led to presume that their main disseminator was the 
army. In fact, due to then given political circumstances, there was no Hungarian garrison 
in the village, nor were they brought by discharged soldiers. Although they brought 
some songs from serv ing the Czech army: the tunes of remote villages of the cut-off area 

11 Editor's note: November 2,1938 when part ofUpper Northern Hungary was returned to Hungary following the 
First Vienna Awards. 
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were also exchanged, but that area was sma11, shut off from the life of the great who le. 
Thus the crop of the parent country remained unknown to them. 12 

Nor does the lack ofmilitary service explain the blocking of the spread of songs. For 
girl s had to learn the soldier's songs in villages beyond the frontier just as in Áj and a11 
over the country. As has been mentioned, the vi11ages along the border were in touch. 
Sometimes they did learn a song "from a girl in the motherland". Accordingly, soldier's 
songs ought also to have come across the frontier. In the last resort, one might presume 
that the text was the obstacle (in texts about Miklós Horthy, Hungary, you Czech dog, 
etc.) But they did sing such songs during the Czech rule, many earning imprisonment 
for it: 

Hafelmegyek, sej, az áji hegyre ... When I climb the mountain of Áj / I look down into 
the Szádelő va11ey./ I look down upon Slovakia, it keeps crying: it's a11 in vain, / Run 
you Czech, Horthy's soldiers are coming. 

Azért, hogy én be vagyok sorozva ... Don't be afraid, darling, I won't be a soldier / Just 
because I am drafted. / The Gömör region is wide enough, I am a highwayman in it, / I 
won't be a soldier serving the Republic. 

Isten veled, kisangyalom, már én elmegyek .. . Farewe11, darling, I am leaving / I'm 
going to write a mournfulletter from the Czech land. / I won't have ink, 1'11 write it in 
Czech blood / I won't have a pen, 1'11 write with the tip of my bayonette. 

During extensive mobilizations such songs were sung aloud and the Czechs did not 
dare to protest. If these songs were prevalent during Czech dominion, then Hungarian 
songs could have come in, too. 

Most probably, both circumstances had their effect. They missed out on joint 
Hungarian anned service on the one hand, thus missing an important chain-link of 
contact and forcing the songs along more tenuous routes. The political frontier is another 
obstacle in that it blocks social contact, disconnecting the annexed areas from the 
unified circulation of the country. 

This annexation must underlie the revival of so many altered old tunes and texts, and 
the encouragement of the elderly to teach songs. There are not enough new songs. The 
cut-off part does not produce enough to satisfy demand. It can be presumed that within 
a sma11 area, very few new songs are created over a certain time interval, but thesongs 
of all the small areas migrate and reach every other area, hence every village may have 
access to the entire stock of the language territory, whereas a small area cut off by the 
frontier is reduced to using its own crop alone. One thing is certain: in the small areas 
isolated from the parent community a shortage of songs arises which generates various 
attempts to make amends. The Slovaks of Falucska, for example, learnt a lot of popular 
Hungarian art songs because they are cut off from the rest of the Slovak villages and 
have no access to new songs. (See chapter on nationalities.) In a similar situation, the 
villagers of Áj turned to the elderly. There are two arguments to prove this assumption. 
First, the old people of today did not resort to this custom in their youth, for, indeed, the 

12 Should this assumption conceming the role of military service prove true, or, should the spread of certain tunes 
be indeed tied to the anned services, then it must be assumed that this role was also perfonned in the past, espe
ciaIly in promoting the tense rhythm marching tunes in new-style songs which became predominant in folk 
music. The more so as 60-80' years ago the entire population was involved in it. 
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area was not yet separated at that time and they stilIlived as citizens of greater Hungary. 
If they had pestered the elderly for songs in the same way as today's young people do, 
then the frontier would have had nothing to do with the emergence of this custom. 

Unfortunately, it was not possible to get a clear picture from the old people. Some 
said they'd never learnt from the elderly, only from other girls, \while others confirrned 
"we sure did". This contradiction itself, however, is als o instructive because today this 
method is such a prevalent and openly admitted way of learning songs that it allows for 
no such contradiction: young people univocally know and voice that they have learnt 
much and of ten from their elders. This might prove that ev en if the old people also 
resorted to this method in their youth, they did not do so as customarily and prevalently 
as it is done today. Isolation intensified this existing trait and turned the people inward. 

The second argument is the lack of this form of learning in villages along this side of 
the frontier. Villages are so similar in character in this region that if we found the only 
difference between them is this custom, then we might be justified in ascribing it to the 
frontier, to being separated. It would be worth pursuing an inquiry into this single 
question in a village like that. If we should find similar conditions on either side, then 
the custom must be attributed to the pressing need for new songs in a flourishing singing 
culture in general. 13 

Old folksongs may be revived in quite modem ways as well: in folksong publications 
produced by the intellectuals. Younger teachers already teach a few songs from these. 
That was how Horthy Miklós táborába két szál majoránna ... [Two stalks ofmarjoram 
in Miklós Horthy's army ... ] (Lajos Bárdos: lal népdal [101 Folksongs], no.28) became 
familiar to the youth via the Levente [young cadets] celebrations. It earned great 
popularity later. The girl s put a new text to it. They found a verse in a dream-book or at 
the back of an almanach which they liked very much and fitted the tune. They want to 
"perfonn" it in the dance because only they know it. Both text and tune arrived from 
above, through channels of civilization, yet the entire process was governed by laws of 
folk culture, and there can be no doubt that the role of a song learnt in this way is the 
sameas the role of songs learnt otherwise. 

They learnt from the teacher the song Falu végén van egy rezgő nyárfa [There's a 
trembling poplar at the end of the village] known from the film Légy jó mindhalálig 
[Be good tili you depart] (he wanted to teach it to four voices). The (Hungarian) 
teacher in Falucska taught Este van már, csillag van az égen [It is evening,there are 
stars in the sky] (György Kerényi: Madárka [Littie Bird], no.88); Szeged felől jön egy 
fekete felhő [A black cloud's coming from Szeged] (variant of nO.8 in 103 népdal [103 
Folksongs]) - it was brought in by the ensign [cadet instructor] and enjoyed great 
popularity for a long time. Even the radio enriched the village repertory with a textual 
variant of two lines in Sárga a csikóm, sárga a nyereg rajta [My colt 's yellow, yellow 
is its saddle]."14 

13 One may eventuaJly find that this feature is only typical of the peripheral areas of a linguistic territory which is 
reached by the crop of the heartland slowly and with delays. While I was there, a lad brought a song into the spin
ning-room from the countryside which had already been sung for years in the Great Plain. 

14 There was one wireless set in the village, the teacher's, but it's out of order now. !ts cultural influence is insignif
icant in Áj. But to their delight, there was a song, a variant of Hej, még a búza ki se hányta aJejét [The wheat 

has not sprouted yet] which they recognized on the radio . 
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As can be seen, where folk culture is still alive, its products can be fed back into it 
from above. (This, of course, does not apply to the old style tunes which were no longer 
in use in the village during my visit.) This is only one possible channel to learn songs. 
Similarly when I was collecting I witnessed a recollected old song being learnt by young 
people. A woman sang a song and then she called out to the girls: "It's nice, girls, isn't 
it?" "Yes, it is," they replied, "we'll learn it". And sure enough, some time later her 
daughter knew it. The old songs of an elderly informant I recorded on the phonograph 
during my first trip were already listed among the songs ofher 13-year-old daughter by 
my next visit. One of the girl's songs, which she sang into the phonograph at school in 
the presence of the rest of the children, was already sung by the 5-year-old son of my 
host, naturally in an approximative form. 

However, for a tune to get from the people back to the people other than via the 
intellectuals there are larger roundabouts. It may pass through not only classes but also 
continents to return. Villagers of Áj had to go to America to learn from people born in 
Vizsoly the song Kondorosi csárda mellett [Next to the tavern of Kondoros]. An old man 
learnt the shepherd's song Az Alföldön híres gulyás vagyok én [I'm a famous cattle-herd 
on the Great Plain] there, although many of his fellow villagers knew it. This, however, 
cannot be a surprise for there were so many out there who lived so much among 
themselves that they virtually lived the same way of life as back home. Those who 
emigrated went to join relative s or friends, since in the very first years of the great wave 
of emigration, around 1880, there were already people in this region who got the sack 
and left. So everyone rwas welcomed, helped, put up by acquaintances, who found them 
jobs, lodgings, recommending the newcomers to factories, and even made matches as 
was customary at home. Singing was just as integral an element of this emigrée 
existence as it was atl home: they sang in the pub, at home, everywhere. "I leamt it in 
America, but not from the gramophone - in a home." "We drank alittIe beer at home 
every night and then sang," meaning those who gathered in someone's home. Just like 
in the village: everyone had their friends and company whom they meet on long win ter 
evenings. The only surprising thing is that middle-aged men also sang there for no 
special reason, although at home it was not) customary. It is quite understandable, 
though; torn from their environment, this activity conjured up their own world, gave an 
outlet to homesickness. The following art song and its story was learnt from an old man: 

Hallottam Amerikáról sok szépet beszélni ... "I've heard a lot of fine things about 
America, / Happy are those who are favoured by luck. / I was favoured by illIuck, and 
good luck avoided me, / I am lonely and unhappy in this world. 

I cannot blame anyone, I am only to blame. / No one saw me off from the village, 
holding my hand. / It was not the notary, the judge, or the the village gossip, / It was 
damn greed for money that brought me here." 

"When I sang that in America, people's tears poured down like rain. They would take 
me from home to home." 

Joint singing and communallife went on in the saloons. That is why when speaking 
ab out songs, mostly art songs, they make remarks like these: "A man sang it in America, 
he was from Szikszó, he had a very fine voice." "I was paid a ton of beer in America 
because I sung this one." "This one was sung when I was first in America." (Le. went 
there and back seven times.) That was how words like Viszi a víz a szószajdi hidat ... [The 
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water is taking the bridge of Szószajd15] must have come into being. "We sang it in 
Pittsburg," they explained. Action at the saloons was just like at home: when there was 
a fight, the neighbours, people from Gömör, those from Abaúj ganged up. Apart from 
that, their overseas life was quite like at home. Let's look at the aspect of singing: "I 
heard it from a ,woman' at a wedding in America, and I picked it up there. " A woman 
was singing the prewar art song Sújt az átok, mert szerettelek [I am hit by a curse 
because I have loved you]: "Ilearnt it from Mari Szakál in America. 1 taught her Rácsos 
kapu, rácsos ablak [Barred window, barred gate]. TypicaIly of this "cultural exchange", 
they gave in return songs of precisely the same value. 

AlI places and occasions were suitable for learning songs over there too, with the 
difference that they were not just picking potatoes or similar jobs. For instance: "In America, 
we worked in a factory. A boy asked: Do you know this song? (TypicalIy enough, it was an 
art song about the 13 Hungarian army officers of the 1848-49 war of independence who 
were martyred at Arad). Or: "A lad next to me worked as a turner in the (scissors) factory. 
He said: Yesterday we sang this one in the play." This custom - acting in a play - was also 
brought from home, just as singing in a chorus was: they recreated both for themselves in 
America. Thus, the patriotic song Tavasz elmúlt [The spring's over] also returned to the Áj 
people, "from a chorus in America, but then 1 was not in it. When József Zseni brought the 
banner of the Hungarian national union from Budapest, the chorus sang it." "I worked on a 
farm in America, and had a companion from Veszprém county, 1 learnt it from him." This is 
a perfectly familiar situation, only you have to replace Veszprém county with Somodi or 
Tornaújfalu. They lived their old life overseas. Their life had a somewhat broader radius, 
absorbing effects and colours from a slightly larger circIe, but basicaIly it remained 
unchanged. The people who returned from America brought gramophones with them, and 
memori es of large cities, civilization, comfort; they adopted a lot of middle-cIass elements 
in their culture, yet tlley continued in the old routine at home. The population back home 
went on with the old way of life and those who returned adapted themselves to it. 

The constancy of their mentality is weIl illustrated in that a typical characteristic of 
folk culture - popular fiction - remained important to them. Notwithstanding all their 
new-found civilization, singing beggars, penny publications sol d at fairs, and itinerant 
musicians still played a great role. 

Example 18 was known to all the midd1e-aged villagers. They learnt it from a side
show singer: "There is a whole story to this music, for it was sold in a penny booklet. 
Two old Jews used to come from Miskolc. Since the Czechs seized us, they haven't 
come." Murders that happened immediately carne to be narrated in the songs and scores 
of the itinerant musicians. Their style was adjusted to the style of folk ballads. (See 
example 41). Certain formulae of narration are given in folklore to which they must 
ac como date their style because only the familiar tone, the similar tum of mind has any 
chance of influencing the people. This is illustrated perfectly by what an old man said: 
he was listening to an itinerant musician who was giving a medley of political satire, 
verses mocking mothers-in-law, and the like, all far removed from what one would call 
folklore. Then he launched into the following song known in many places: 

15 Translator's note: Probably from the corrupted word "sea-side" or "south-side" as there is no such Hungarian 

locality. 
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Szegény embernek szegény a sora ... A poor man is living a poor lot. / Lunch a potato, 
dinner a vegetable marrow, / Whatever the dinner is, let there be wine or brandy in the 
bottle, / He drinks so much that the earth moves under his feet. 

He was captivated by the phrase "the earth moves under his feet" in the last line: 
"When I heard it, it struck me as good." So much so that he folIowed the singer and 
learnt alI his repertory for this single song. Even though they may learn such songs, 
thesewon't become part of the colIective stock unless they are similar to the folk style 
and mentality. Such is example 41. (the tune of the "stories"). It was so vigorously alive 
that the young people transformed it into a new-style folksong. Today, it is sung by 
young people in this new form with the original text. This tune is closer to the usual 
folksong forms than the rest of songs learnt from side-show performers. The latter may 
have exerted some temporary influence, may even have stuck in some people's memory, 
but they never became part of the repertory. 

Therefore, the "stories" largely adjust to the formaI and emotional features of foIk 
ballads, thus capable of influencing their listeners. A woman said of a story about a 
murdered inn-keeper, "Ede Regula": "So low-voiced the man, so high-voiced the woman, 
it was so beautifui that it made you cry." Of course, the fact that the people and events were 
weIl known added to the effect. But not only fairground singers sing of notable events, but 
local ballads immediately crop up in the village. Everyone know s the persons in the story, 
the descendants of some are sometimes stilI around, so it is obvious that the related event 
did indeed happen. "Don't think that's just made up, it's a true story," they say. There are 
some that lack poetry and merely narrate the events, but some are full of balladic turns, 
and are liabIe to become fine ballads through variations, e.g. (3). The authenticity of a 
story, however, does not necessarily depend on personal involvement for compassion and 
sympathy. An old woman sang the story of Csáti bíró lánya [The daughter of the Csát 
judge], and then she said in her own words that she was made to dance until her boots were 
fuU.ofblood. Another old woman deeply outraged exclaimed: "The bastards!" 

Not only Jewish itinerant musicians but the editors of calendars also tried to adopt the 
mentality of folk culture. They seem to be aware of the great demand for songs. On 
pages of almanachs and dream-books some verses were also published. They enhance 
the books ' value, as girls and boys copy them and put them to some suitable tune and 
they immediately have a new song. That was how they put the folIowing verse to the 
tune of Horthy Miklós táborába [In Miklós Horthy's army]: 

Egy zöld zsalus kis ablaknál... There's nice music played / by a little window wi th 
green shutters, / The viol in of an old Gypsy / is weeping softly, etc. 

Such poems often strike the folk key exactly (or may even be borrowed from folk 
poetry). Songs like the foUowing one were also learnt from pulp booklets: 

Mikor kezdtem kLiferomat pakolni ... When I started packing my case, / My mother began 
to mourn. / Don't cry, mother, thank you for bringing me up, / I Jeant and kissed her hand. 

The barracks of Budapest are on ahill, / ru be locked up there for three years. / The 
three years wiU be over one day, my sweetheart won 't wait in vain, / ru leave the 
barracks in Budapest. 

Of course other kind were also received (e.g. this one sung by an old man): 
Lassan faj a patak a zőld erdő alatt, a kis gelle várja a párját .. . The streams flowing 

slowly under a green forest, a little turtledove's waiting for its mate. / There is silence 
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in the village, a lassie's at the gate, waiting for her sweetheart for so long. / Her little 
heart's beating, she can hear steps, now her darling's pressed to her bosom; / She gives 
a kiss for a kiss, finely, like doves do, tightly embracing his waist. 

He knew the tune of Lent a falu végén [Down at the end of the village] to which he 
set these words, as he did not know the original text then. He heard the tune from the 
wi fe of the landiord 's coachman: "We were going to a wedding in Körtvélyes from 
Becskeháza," on a landau lent by the landi ord. Servants on such good term s with their 
lords could not afford to come out with less elevated songs. The almanach dis s emina ted 
better texts as weIl: once the poem Télen-nyáron pusztán az én lakásom [My home is the 
puszta in winter and summer]. "I gave it this tune, the words are Mihály Tompa's 
folksong," an old man explained. Upon my request, he show ed me the calendar: it was 
the Amerikai magyarok Kossuth naptára [The Kossuth Calendar of Hungarians in 
America] (there was an old reader as weIl containing the same text). This Kossuth 
calendar was also an indispensable requisite of Hungarian existence in America. At 
home, it was simply: Naptár. NépirodaImi vállalat. [The Calendar. Popular Literature 
Co.], Budapest, Hársfa utca 8. 

The use of these calendar texts reveals the interrelationbetween tune and text. This 
relation is very loose. Consciously attaching a text to a tune is a common practice. The 
kindness of an old man is highly revealing at this point: his wife knew the story of Csáti 
bíró lánya [the daughter of the Csátjudge] but not the tune. She recited the entire poem 
faultlessly but we couldn't get the tune from her or anyone else. When I came next, the 
old man surprised me by saying: "that story has a tune now" and he sang it to the 
following art song tune (4). "You can sing it to another tune, too. If this is good, then 
the two lines at the bottom will also fit" (5) (meaning that if he sings the longer tune, 
then two lines remain redundant at the end). He said to his wife: "Since professor 
Vargyas liked this song, tell me and ru give it music." It was he who heard a tune at 
the barber's, learnt it and sought a text to attach to it. This applies to the church hymns 
as weil. An old woman had a lot of church-fair pamphlets with words of hymns. They 
didn't know the tunes of alI, and the old woman said: "Give it to me, 1'11 find it a tune," 
or ''1'11 see which one it fits." Then after a bit of thought, she did find a right tune. 
However, the strophic structure was of ten too complicated, sometimes consisting of 
more than four lines, with lines of a varying number of syllables so the fusion was not 
perfect. Where the tune didn't fit the words, she distorted the tune a bit, diminishing 
some note values, adding alien notes, etc. At such times the outline of the melody and 
the rhythm wavered. (Points like that lend themselves to variation as the fix ed form of 
the tune gets disrupted there. ) 

The fact that a familiar song is already .associated with a tune is of no import. What 
fits a tune can be fus ed with it, "you can put other words to this music as weil." Indeed 
they like to have many different words to a tune. You can sing a song for a long time and 
it doesn't become boring. "Four little lines, what's that? When you sing, it should go on 
and on", an old woman remarked. 

The tune, in tum, to which many texts are sung affords an involuntary insight into 
their taste. Some popular tunes have as many as 15-20 texts (6-7). They must have been 
the most fashionable and popular songs at a time when aU strophes of identical syllabic 
pattern were set to them. Since in today's folksong style the strophe has most 
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frequently 11 or 10 sylIables to a line, most texts are set to such popular pieces. An 8-
or l4-sylIable strophe may also be similarly popular even if there are fewer texts 
attached to it, but it stands out from the rest of the songs of a similar syllable scheme. 
(8) is an example of that. Line 3 has a different number of syllables so even fewer texts 
can be applied to it. 

AlI that, however, does not mean to say that it is not important which text is sung to 
which tune. Sometimes one may get lost among the hosts of similar tunes and associated 
texts, especialIy the elderly who haven't practiced singing for a long time and with texts 
that were not long associated with a certain tune, but were temporary ones that failed to 
gain popularity. These are often confused. It is also natural that different generation s 
sing one text to different tunes: as has been seen, they of ten only learn the text from the 
elderly without the music. In spite of all this variety, within a generation every text 
belongs to some tune (even if several texts may belong to the same tune), and when there 
is a "mistake" it is noted and the others warn the singer: "That doesn't go with that one!" 
There are exceptionalIy few cases in which it is immaterial which text is sung to which 
tune. Such are the following two tunes (9-10). 

These melodies share such a singular rhythmic pattem that the exchange is 
understandable. The more so as several singers don't even notice they are singing a 
different tune. Once a girl began singing one tune, then switched over to the other in the 
sec ond verse without noticing it. But even in this case, there are some restrictions. The 
text of Csütörtökön este [On Thursday night] can only be attached to example 9, and not 
customarily to the others. When I reminded people of this text - not only those from Áj 
but from another place as welI - they always associated it with the tune of 9. When the 
lads made a list of what they could play on the zither, they always put down this tune 
with the text of Csütörtökön este [On Thursday night]. The rest of the texts could be set 
to either of these tunes. When I inquired, they said "it's alI the same". It is typical; 
however, that a third tune with a similar rhythm is different and is left out of this 
exchange (ll). The rhythm is exactly the same but the melodic contour is more deviant 
(3/3 line-ending cadences). !ts mood is als o different, the text here being important. 

It is so important that they chiefly recognize the tune from the text and only know the 
two together. Of ten the villagers didn't recognize a whistled or hummed tune and asked 
about the text. The text helped them remember the tune and sing it. That of course do es 
not apply to well-known, currently popular songs. Young girl s always recognized their 
own permanently sung songs by their music and could begin singing. But eYen in this 
case there is proofthat the text is primarily on their minds: a musicalIy talented young 
girl who could sing welI first sang a tune to the words Isten veled, kis falum, örökre 
[FarewelI, my little village, for ever] , and later, after several other tunes, she sang 
Csillag, csillag, de szépen ragyogol [Star, star, how brightly you shine] to the first tune. 
When I told her, she wouldn't believe me at first, but when 1 sang the two in succession 
several times, she realized they were the same. It is also proof of the primacy of the text 
that the old tunes may get revived with new texts, coming into fashion again. The 
importance of the text plays an even more salient role in remembering a tune, as is 
proven by this example: a girl didn't know the art song Felleg borult az erdőre [A cloud 
covers the forest], not being able to sing the third line weIl after several tries either (12). 
"I know the second verse better," she said and that inde ed retrieved the tune correctly. 
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It of ten happened that a more complicated or quickly leamt song could not be sung 
without the written text. Lots of songs are leamt like this. Many have "Song-books" -
not printed but handwritten (the pages of almanachs and dream-books containing songs 
are also call ed song-books). They put down some 250-300 songs in a note-book like 
that. One has to deduce the texts which are to be sung to the same tune, but then an 
inventory like that is never exhaustive. Lots of girls had such song-boöks in note-books 
or on pieces of paper c1ipped together. Even several lads had such hand-written 
collections. Or simply a lot of songs put down in notebooks, pieces of paper. Some of 
the ex-soldiers also had nicely bound song-books. They got them in the army. The 
Czechs issued keepsake albums with print ed pictures on each page. They put down the 
songs, jokes, verses they leamt from each other and wrote some good wishes. The 
gratest part of these books was taken up by songs. Art songs, of course: hallgató ["songs 
for listening" - slow popular art songs in free rhythm], Piros pünkösd napján [Whitsun 
tide] and the like, popular hits in Hungarian, Czech, Czech soldier's songs. They 
borrowed each other's books and copied what they liked. (Even in the army they wrote 
most of the songs from one another's albums.) A lad of 26 asked to borrow the album 
of one ofthese men in my presence. 1 checked what he copied. Mért nem szabad, (hogy) 
szeresselek [Why shouldn't 1 love you], Mértfáj az úgy, ha te mást szeretsz [Why do es 
it pain me that you love someone else], Ami köztünk történt, az a kettőnk titka [What 
happened to us is between you and me], Piros pettyes kis kötődbe láttalak meg téged [I 
first saw you when you were wearing your red dotted apron], etc. TypicaIly enough, he 
only knew the tune of very few, or didn't ev en really know them but had simply heard 
them: Some were sung when the owner of the album retumed from the army. Again 
typicaIly, the owner also only knew most songs in the book if he looked at the text. 
Another young man also sang from his army book, without which he was unable to sing. 
While the man who borrowed it didn't know even that much, of ten had never ev en heard 
the tune, but was attracted by the verse alone. So much so that they did not only borrow 
but als o stole one another's song-books. While 1 was there, a girl's song collection, 
numbering some 300, disappeared, a lad must have taken it. A man was said to have his 
song-book stolen by his brother-in-Iaw, but the very next day he went to get it back. (No 
wonder adults hold these things in high esteem when they see them valued by the 
"gentry" as well: a man had a song-book borrowed by his brother who had become a 
"gentleman, a teacher".) 

What are these song-books used for? Do they enjoy the words only or do they have 
more distinct us es? They are used to write letters. Sometimes only a line or phrase, and 
sometimes entire strophes are cited. One day a friend visited my host's daughter to see 
her verse-book (it was the volume of a village "poet", with several poem-like pieces in 
it, that itinerant vendors would sell). The girl leafed it through with great absorption, 
sometimes copying from it. Terribly embarrassed by my persistent inquiry, the friend 
blurted out that she was possibly going to write aletter. 1 read such letters: amidst the 
concrete information, sometimes quite without any factual connection, quotations were 
inserted which fitted well emotionally. These fine expressions always had some effect. 

Some lads show ed me a long letter with verses compiled by the four of them as a 
farewell to the sweetheart of one of them. The long letter was pieced together from 
syllabically widely different verse lines taken from a book and from songs "that sui ted 
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the occasion." They als o added some lines of their own. (The mentioned calendars 
always contained a "Letter to the sweetheart" or "To a distant lover" , a versified epistle 
which one could also frequently find in soldier's keepsake albums.) TypicaIly enough, 
this compilation of sentimental art songs and folksong lines was then copied by all of 
them, not only by the lad who mailed it. I read it through with one of the co-authors and 
asked jokingly how he thought the girlliked it. "She must have shed tears," - he replied. 

They went so far in their attachment to versified speech or elevated style in general 
that a young man of twenty had a book of letter patterns which he bought when he was 
in love. How much of the ali en and not always comprehensible style they eventually 
used I do not know. 

But their readiness to "make financial sacrifices" was not only aimed at correspondence 
but also at learning songs. For instance, there was a singing beggar from Mecenzéf who 
sang an art song. The lads paid him a certain amount of beans, wheat, etc. to teach them 
the song. They put down the text but could never tell all the strophes by heart. 

AH these diverse possibilities and occasions for learning songs indicate the process of 
how the living stock of songs is disseminated among individuals, age group s and 
villages. We have thus seen along which routes the elements of folk music culture 
wander among the people. Let us now see the channels along which the music of the 
higher social classes comes down to the people. Of course, viHagers teach each other 
many art songs but these songs have already made their way into peasant music. 
Transmission in this case is from the peasants to the peasants. That is the point, 
irrespective of the fact whether the transmitted tunes are art songs or folksongs. Let us 
now see how elements from outside folk culture, from middle-class society come down 
to the peasantry. 

There are many channels by which art songs come down to the people. Despite all the 
gaps and antagonism there are many points of contact between the people and the rural 
intelligentsia. The priest and the teacher in particular come into intimate relationships 
with people at weddings, etc. On such occasions, something always reaches the people 
from high "culture".E.g. Végigmentem az ormódi temetőn [I walked through the 
cemetery of Orrnód) was learnt by an old man from the Szádelő pastor at adinner, when 
he was still unmarried. He learnt another "happy song" fi'om the same priest when "they 
were making merry together at a wedding". There are always a few privileged villagers 
who have access to the homes of the lords. One of them, who organized the local 
Hungarian Partyl6, introduced songs from the casino in Torna. "I've of ten been with 
lords," he said. It's worth taking a look at what treasures carne from the casino to Áj (13). 

Gypsy musicians also convey to the villagers what they are asked to play to the lords. 
"Jani Balázs played this one at a wedding in Udvarnok": Kinn a pusztán szántok, vetek ... 
[I'm ploughing and sewing in the puszta, / My hands and feet are tired; / While you are 
dressed by the lord / In a pretty petticoat), etc. The closest contact between the gentry 
and the peasantry is at school, through the teacher. That is where people can most 
effectively be influenced or "trained" to like what pleases the upper classes. They learn 
at school songs like these: Császárkörte nem vadalma [Emperor pears are not wild 

16 Editor's note: Properly "United Hungarian Party", founded in 1936. 
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apples], Debrecenbe kéne menni [We should go to Debrecen], A megfagyott gyermek 
[The frozen child], Föl, jOl, vitézek, a csatára [Rise, soldiers, to battle], Rongyos csárda 
két oldalán ajtó / Oda rugtat pej paripán Patkó [Doors on either side of a shabby inn, 
that's where Patkó [i.e. horse-shoe] jumps his bay steed] (this witty riddle about seven 
horse-shoes is spread an over the country); Arpád apánk [Our father Árpád], Zöld 
erdőben jártam, virágok között [I've been to the green woods, amidst the flowers] (the 
lady teacher taught a Hungarian pair dance, that is its music), Ajfalusi sürgönyoszlop jaj 
de magos [How talI is the telegraph post in Áj], Káka tövén költ a ruca [The duck's 
nesting at the root of the rush] (the latter two are the outcome ofa school excursion), 
Csínom Palkó (alI generations leamt it at school but they never sing it; it's a school 
song), Édesanyám, csak az a kérésem [Mother dearest, I have but one request], A 
tavasznak ünnepével ünnepel a lelkünk [Our souls rejoice with the spring holiday], 
Krasznahorka büszke vára [The proud fortress of Krasznahorka], Erdő mellett nem jó 
lakni [It's not good to live by the forest], Mátészalka gyászban van [Mátészalka is in 
mouming], Icike-picike a tornai utca [The Torna street is tiny] - that's the favourite 
school book song. The following is also from the book (14): 

Régi mesénkre emlékszel-e még ... Do you remember the old tales, once upon a time, 
once upon a time. /The sky was shining bright high on a fine spring day, on ce upon a 
time, once upon a time. / Oh, why don't you tell me tales any more? / Happy times, 1'11 
never forget them. / I alI but hear your voice again: Once upon a time, once upon a time. 

"That's complete nonsense," complained the girl who performed it. They never sing 
it, so the great effort to learn it (it took a week) was wasted. The listed ones are alI 
"school songs" which are not included in the everyday repertory. 

School ceremonies also disseminate some songs. Parents sometimes learn what they 
hear. The above-mentioned old woman learnt Szittya vitézek ... [Scythian warriors] on 
that way. At a school celebration in America a woman heard Leng a lobogó, megperdül 
a dob [The flag's flying, the drum's rolling]. 

Many of the one-time teachers were untrained "rectors" who belonged to the village 
community as folk craftsmen did. Yet they had more opportunity to meet the lords and 
thus convey a lot from above down to the people. The stepfather of one of my best old 
singers was also a rector, he had learnt songs (art songs) from him. In more up-to-date 
cases, a lady teacher may teach a song in popular style from the periodical Ünnep 
[Feast]. It is the sign of the times that in such small villages in the backwoods as Áj and 
Falucska there are two teachers and a cadet instructor ensign who may pass on to them 
a few songs from folksong publications as well. 

What reaches the peasantry through acting in plays and singing in the chorus is also 
mediated by the teachers. Both genres have a time-honoured past in the region, and who 
else could they tum to but the teacher when a play is to be performed. No one else would 
know the tunes included in the plays (sometimes even he/she doesn't know). That is the 
most direct way of disseminating art songs. First, the songs are leamt by alI those who 
act in a play and by their friends who visít the rehearsals which function as the 
communal spinning-room at such times. Then the audience hear it and what captures 
them will spread quickly. They look forward to the new songs in a play. A woman carne 
from the other end of the village to see a play agai n for a single song she had liked so 
much. Very many art songs reach the young people in this way. Some 50 turned out to 
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have come from plays in the village and a good many were no longer remembered, as 
they probably did not move them deep ly. Not only local plays counted: they also learnt 
songs from plays performed in Udvarnok, Szádelő, Mecenzéf, and vice versa. (And, as 
has been seen, in America.) They learn less in the chorus - rehearsing is a hard job. 
Since, however, there are choruses alI over the region, they must be reckoned with as a 
significant factor. (The region is to be extended to America, too: one art song carne from 
the Bridgeport chorus.) 

America's role in conveying art songs is of special importance. The very fact that the 
villagers leave their homes, travel through towns with a lot of people - not only peasants 
- on trains and ships, exposes them to a lot of civilizing influences that fail to reach 
those who stay at home. More importantly, however, the American way of life, their 
better earnings meant they could buy instruments that were not dreamed ofback in Áj, 
e.g. the gramophone. Many people had gramophones in America; those who didn't, 
went over to others who did. Many brought their sets home and the Áj villagers were 
able to listen to the recordings. An old man, who had an immense stock of art songs in 
his memory, listed 26 songs from gramophone records, and had I gone · on asking him 
for a year, he would probably have presented twice as many. He knew who had sung 
each song, to boot: Ernő Király, Sári Fedák, Hermin Solti, Lajos Rózsa, etc. He even 
hummed the sections the Gypsy played after the vocal part. He must have heard one 
record several times. Others also remarked: "Ilearnt a lot of gramophone songs in 
America, but I've forgotten thern." Back home villagers also learnt a few songs from the 
gramophones of those who had been in America. Today, there's only one set in the 
village, but it's little used. (There are small children in the family, they play with it. 
When they are old enough to go to the spinning room, the gadget will probably play a 
role in their life.) 

Another important mediator of the cultural products of the middie classes - hallgató 
songs ["listening songs" - slow popular art songs in free rhythm], cabaret tunes, 
popular hits - are village craftsmen. They live in the village and young village lads are 
apprenticed to them, too. In Áj, artisans cannot make a living by their crafts alone, they 
must pursue it part-time, in add iti on to farming. Naturally, they are on par with other 
farmers or farm-hands in the village community both socially and culturally. (Usually 
they are the offspring of small-holders.) But during their apprenticeship and 
journeymanship in Mecenzéf, Torna, Szepsi they lived with their masters who belong 
to the ri sing urban artisan class and have received middle-class culture through many 
songs. Még azt mondják, ez se szép [They say this one's not nice] was "played to me 
by a young miller" - a woman said. Another was courted by a mason who taught her 
Kérges a tenyerem [My palms are callused]. Repülj, repülj, kis pettyes katicabogárka 
[Fly, fly little spotted ladybird] was learnt by the local cabinet-maker from an 
apprentice in Eperjes. He brought the tune of Ezért a legényért nem adnék egy almát [I 
wouldn't give an apple for this lad] from Felsőmecenzéf, where he learnt it from an 
apprentice from Stósz. Ha meghalok, a síromhoz nem kísér ki sehol soha senki [When 
I die, no one will ever escort me to my grave] - he learnt it from an assistant from 
Buzita in Szepsi. A young shoemaker learnt Ólmos eső verdesi a legénytanyám ablakát 
[The sleet's beating at the window ofmy rooms] from his master in Torna. Example 26 
likewise. 
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Military service is an equaUy important mediator. !ts role in spreading the hallgató 
and the most recent popular hits is no less effective than in disseminating new folksongs 
and soldier's songs. There is no room here to list aU the songs they learnt in this way, 
ranging from the type of Kislány, vigyázz! [Take care, lassie] and Oly hosszú ez a 
vasárnap [How long this Sunday is] through the kind of Az egri ménes mind szürke [AU 
Eger stud are grey] to various hallgató. "You can learn all sorts there," they say. Quite 
naturally as all sorts of people meet and live together there. So it was in the old times, 
too. Most art songs that the elderly know derive from army service or were learnt in their 
childhood from relatives discharged by the army. Even more effective are troops 
stationed in the village. They constantly disseminate the latest tunes of the town among 
the young people. 

What is army service for lads is for girls domestic service who move out of the 
village, come into touch with town-dwellers. However, it is peculiar that only one of the 
songs that carne back to the village in this way was an art song: the tune of Bíró uram, 
panaszom van [I have grievance, Sir Judge]. When the elderly were young, a girl was in 
service in Lőcse and she brought it home. The rest are folksongs. The girls bring such 
songs from Szepsi, Mecenzéf. Some took shorter or longer jobs as domestics as far as 
Kassa but they were not in contact with anyone there. Most probably domestic service 
is more important in other villages from where more girl s take domestic jobs in Kassa 
or Miskolc, and contribute more to the village repertory. 

Civilization offers ev en more occasions for the ambitious peasantry to adopt middIe
class culture. Young people have just recently learnt Csak egy kislány [There's but a 
single girl] in the cinema in Torna, from some Hungarian film studded with scenes of 
merry-making. Egy rózsaszál szebben beszél [A single rose says it better] was learnt by 
a woman in the theatre in Rozsnyó. There was even a dancing course · in the village: a 
Gypsy dancing master stayed there one winter, when they even danced during Lent. As 
a result, they know Szomorú vasárnap [Sad Sunday], Trom-trom-trom-trom-trombitás 
[Tru-tru-tru-tru-trumpeteer] and a few foxtrots. 1nterestingly, tune and text sometimes 
reach them via different channels of civilization. An old man learnt the text of 
Megugrattak Hortobágyon a karámból egy csikót [A colt was rustled from the corral in 
Hortobágy] from print - some calendar - and he heard its "voice" on the gramophone 
in America. He learnt the words of Darumadár útnak indul, búcsúzik a fészkétől [The 
crane's taking wing, parting with its nest] in a pamphlet, but he didn't know its music; 
"they sang it in America". 

Even the hospital may be the mediator. Messze földről jön egy madár, szájában hoz 
egy levelet [A bird's coming from afar, bringing a letter in its beak] was learnt by a 
Gypsy called Rigó in the hospital back from the front. A waiter was always singing that 
one. Finally, art songs were also learnt by a lad of Áj from drunken Gypsies of Torna. 



The life of a song 

A great variety of occasions has been listed by which new sOngs may reach the villagers. 
In this diversity, there was one constant factor: the zeal of the people to learn ever newer 
songs. They make this ambition explicit: "When I once heard a song in my youth, I 
wouldn't rest content until I got it, no matter how far I had to go," a farmer said. "What 
truly pl,eases me is what I haven't heard before," a young man confessed. But it 's the 
same with old people: "I have always insisted on learning new ones." As we have seen, 
a new song is not merely a source of joy but also brings public appreciation. The girls 
especially try to make the most ofknowing something the rest don't know. "These three 
songs were new when I was young. The lad s were about to leave the spinning-roorn and 
then we started this one: they turned around asking: How's that?" 

When there is always something new, when the newest is best liked, then the older 
songs cannot claim much respect. There is always a stock currently in use to which they 
always add new one s and from which they omit others. "Oh, that's a very old one, I 
don't really know it." "I1's so old i1's no longer sung. Perhaps we didn't sing it any more 
in the winter. Only the latest songs are liked." They say about very old things: "We've 
long whitewashed the corner (or the house) with it." "It used to be played in the comer, 
now it's alI changed," a woman said. A mother commented on her daughter's song: "I 
don't know this song, i1's a new one." - "That new? We've long whitewashed the corner 
with it. We no longer sing it, we prefer newer ones." Nor was it any differerit earlier. I 
asked an old man of 75 if they had sung a song a lot. "As long as that season lasted. It'S 
sung for a while, then another one comes." Then the old one s become slowly forgotten 
for lack of use. The girl s in the "middie spinning room" could hardly piece to gether one 
song. They apologized: "We sang it so long aga, we don't remember." A girl was 
uncertain about a tune. I asked whether it was so new that she didn't know it yet. "It's 
old, so we don't sing it much." Tha1's even more frequent with married women. They 
do not take part in the daily singing, so they of ten forget a line or entire song. "How 
merrily we sang it in 1912, we were to fetch a bride." They apologize: "Who would 
remember? We don't even go to weddings." Sometimes they remember the song, but 
they fail to recalI it. "How on earth is it that I know it but Ican't recall it now," a woman 
said when I asked about the song Verje meg az Isten a mészáros bárdját [May God 
confound the butcher's cleaver]. Some young girls also took a long time to recall 
something that "used to be a popular song". 

In short, fashion prevails here just like among the popular songs of the middie classes. 
Only, not every tune disappears here after a time. The specially effective, viable songs 
avoid this destructive effect of fashion and survive the less viable ones. Though used 
less frequently than the fashionable songs, they are remembered on and off; at a dance, 
or on a long winter evening in the spinning room where the fashionable songs would not 
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suffice. Such durable song is example 8 or the above-mentioned Csütörtökön este gyer 
nálunk [Come and see us on Thursday night]. The latter is to the young people as the 
above-mentioned farewell to the bride is to the elderly: you may leave Áj far behind in 
any direction and it will still be known. When a song like that is intoned you will know 
by the first notes that it is dearer to the singers than the rest. At collective singing not 
each song is sung with an identical emotional charge. There are songs that are not sung 
by all, a few start it and may stay with it. When, however, such popular songs are 
launched, they sing it with vigour and enthusiasm, testifying to their spontaneous 
delight. That's just as sure a sign of preference as is the long text attach ed to a favourite 
tune. 

Sometimes a sense of value could be glimpsed as against fashion. Girls whom I 
visi ted later knew that I had put down the late st songs and they got out older ones. "They 
aren't so new, but they're very nice." Offsetting the changes of fashion, the incessant 
forgetting and searching for the new, is the adherence to what is valuable. As a result, 
several flimsy tunes drop through the sieve and the fine one s remain. (Many of those 
also get lost, and only a part remains preserved in a village, but in other villages others 
persist, thus selection preserves most of the valuable tunes ifwe take on a larger area.) 
The phenomenon is the same as in high culture the glut of mediocre value gets filtered 
out by time and only the best survive. Isn't that the reason why the old folksong stock 
contains so many self-contained, mature, polished pieces almost of the quality of 
compositions and relatively few are inchoate, incomplete forms? Isn' t that the outcome 
of selection, too? During the erosion, the slow demise of this style, the living pieces 
were saved; when not many new one s were created, when the whole was sinking into 
oblivion and only the highest peaks - the most successful pieces - remained salient. 

. Duriilg the flowering of a style, there is a lot of waste, there are many fleeting attempts 
pieced together from the elements of the style, the style constantly generating new one s 
from which more mature and polished pieces may emerge which, in tum, become picked 
out and preserved by incessant selection. 17 

It is not only preference and beauty that combats oblivion. Some songs have such 
peculiar contacts with individuallives that they become lastingly memorable. Very often 
it is the text that gives the song its topicality. Such was Felleg borult az erdőre [A cloud 
coversthe forest] for a woman. She had been married off to the brother of her lover. 
From then on, her sweetheart kept singing that song. "He was stifling me with it." 
Before the marriage, she had never heard him singing it. Or: "That was my husband's 
courting song," they of ten said, - usually these songs contained the woman's name. 
Some songs have peculiar uses. A peasant commented on Ha felkapom azt 'a tölgyfából 
kifaragott bunkós botornat [When I pick up my knobstick carved out of oak]: "You can 
sing that well at a party. It's extremely exhilarating. I sang it once in Szepsi at a dance, 

17 At this point a crucial problem arises: the best of the new songs are shallower and more superficial than the major
ity of the old ones, not reach ing the latter's profundity of content and emotion. Why? Has the people's psyche 
changed? Is this to do with social changes? Has peasant existence lost some of its spiritual intensity over the past 
one hundred years? Is it incapable of the former emotional immersion, is it satisfied wi th more superficial, less 

valuable forms? 
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they kept me there for a week." About another one: "We plucked feathers and sang, and 
when they were asleep, I began this one." 

Of ten there is no need for such extemal reasons for a song to stick. Personalliking 
may simply preserve it. "Every man and woman has some favourite song." (Several 
songs, in most cases, as the person who said that prov e d, "having sung such one s tilI 
now".) The others then identify such songs with those people. Men around 30 kept 
asking me iftheir fellow had sung Halálmadár, halálmadár szállott a ház falára [Death
bird, death-bird has alighted on the wall ofthe house l It caused great mirth to know that 
he "submitted" a single song, that one. 

I heard example 18 from an elderly farmer. I couldn 't get him to sing for a long time, 
when he said: "WeIl, 1'11 tell you one." "It was a common song, those of my age must 
alI know it," he said. Such common songs of ten have some story. This farmer was 
making merry in the pub with his chums somewhere in the countryside. Strangers were 
sitting at the next tab le. Rivalry began immediately between the two tables: one song 
was started by one table, another by the other. They joined in when they knew a song. 
Finally, the farmer's company started this one. "We topp ed it with an extraordinary 
song, they didnt know it." 

Often there is no logical explanation why a song strikes a more pro found chord than 
others. "I was a little boy, an apprentice was singing it. I know we were picking cherries. 
I have never heard it sung ev er since." Egyszer egy királyfi [Once upon a time aprince] 
was. taught by a woman to her daughters in the com field while picking beans. She 
recalled the song along with the situation. 

However, picking something by chance from the large reservoir of songs is only of 
personal significance. In addition, there is the generally prevalent common taste: the 
fine st and most popular songs stick with most people without having any special 
significance. The more people you consider, the smaller the importance of personal, 
incidental circumstances and the more powerfully asserted that which is generally valid. 

Whatever the outcome offashion, ofhankering after something new alI the time, it is 
certain that the repertories of different generations get shifted. When a song, in use for 
two or three years, gets old and is dropped, then it is obvious that children only adopt 
those songs that are prevalent at the time of their childhoods, and they don 't know the 
earlier ones because they simply don't hear them. The stock of every generation has 
some contact with that of the previous generation, but some part of the latter - the older 
layer - is not known to younger ones any more, just as their stock also contains quite 
new segments not known to the married women who don't visit the spinning room or 
leave the village in marriage. 

This shift becomes clearly perceptible when a larger age difference is looked at. 
Contact between certain age group s practically ceases. (Excepting the songs that survive 
all.) One generation is the group of girls who work in the spinning-room18together and 
the young men of the same age. Spinning-room companies do not form every year. In 
Áj, there are three spinning-room companies. The oldest consists of 22-year-old girls 
and single men aged 22-26. (It is exceptional for marriage to be put off so late, and this 
fact alone may cause changes in living, tradition, taste.) The next company contains the 

18 See footnote No. 9. 
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16-year-olds, the age of maidenhood proper. In the years between there were either too 
few girls to form a spinning-room company or they were married and the rest joined the 
older or younger companies. This middie company is als o attended by two 18-year-olds. 
One ofthem visited the spinning-room of the older girl s for some time. Finally, there is 
the "little spinning-room" for school-Ieaving girls of 14-15 years (since the area belongs 
to the Czechoslovak Republic, primary school has 8 grades which are attended until the 
age of 14). (There is no spinning-room for married women, but two or three friends and 
neighbours do spin together, taking tums in: one another's homes. This mirrors the 
spinning-room on a small scale, but there is no singing or story-tell ing here, as that 
requires larger companies.) There are differences between the three spinning-rooms, too. 
Among the "unfashionable, old but so beautifuI" songs of the big girl s there were many 
that the middle-generation did not know. Even larger is the gap between them and the 
women around 30 (speaking ofwomen born in Áj, for those who are not natives of Áj 
the difference is natural. True, few are the locally born women, so we should rather look 
at the men.) Even if the tune may be the same, the text is nearly always different. There 
are also tunes that the unmarried girl s don't know any more, like the older pieces of the 
new tune style which sutfaced in collections made 30 years or more ago, including some 
that are known now from publications and arrangements. They represent an earlier stage 
in the development of the new style than the songs of the girls. The same applies to 
women · around 30 and women and men in their 40s and 50s. This process is 
counterpointed by the younger ones who constantly learn songs from the elderly. The 
very old ones they have never heard are of course "new" to them. When they hear a song 
from an old person during feather plucking, they exclaim: "Lovely, now that's going to 
be new", and they add: "We'd better learn old one s from the old people, for the new one s 
are not really new, are not worth singing." You keep hearing the elderly saying: "They 
alI sing the old ones, but changed." "They revive the old songs with new tums." "The 
song won't die for what was sung 40 years ago is sung again. " "They all get out the old 
songs, but they renew them a bit. They change the old songs." (Sometimes, however, the 
elderly may complain that the young one s know too few of their songs: "They don't 
know much; I've asked them a lot, and they don't know.") Thus, the forgotten stock of 
tunes of the previous generations - at least a part of it preserved by selection - is fed 
into the younger generations. The dying of the songs is thus not linear and quick but 
slow and graded by the repeated revivals. Younger generations may ev en preserve songs 
in earlier states than the previous age group. 

The process of extinction is further delayed by constant exchange with the 
neighbouring areas where similar processes are going on. What is not revived here may 
crop up in the next vilI age and spread to other villa ge s nearby. The art song Kovács 
pengeti a vasat [The blacksmith is ringing the iron] is known by nearly alI women above 
40 in Áj. When I was first there, the girls didn't know it. When I returned in autumn, 
that was the first song heard in the spinning-rooms. People from Tornaszentjakab 
brought it to a wedding and since then it was a new song. In Áj, it was accidentally not 
taught to the young people, while in Tornaszentjakab it was passed down and so reached 
Áj. Thus, when you search for the ori gin of the songs, you get highly varied results 
which would be hard to understand without this process and might seem contradictory. 
I heard the folIowing about the ori gin of the outlaw's ballad of the Great Plain Nem 
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Bábás József házának (73. szám) csűrje és istállója 
Barn and stable of Bábás Józsefs house (number 73.) 

messze van ide Kismargita [Kismargita is not far from here]: "I was about 18 or 19 years 
old when I brought it from Tornaújfalu. I sang it to the others, and then we sang it." (A 
man of75.) "Ayoung man brought it in around 1928 (a man of30). "The farmhand of 
the K. family taught it to the girls." The innkeeper, a farmer around 45 said "shepherds 
kept singing it from 1924 to 1934 at the inn." Every generation gets the same song from 
a different source. The "middIe band" (age group) knew the tune of Kihajtottam a 
libámat [I've driven my geeseJ with these words. A girl from the countryside had taught 
it to them. Their parents, middle-aged women, als o knew it. The big girls didn't know it 
at all, the 30-year-olds knew the tune with the text: "lt's been drummed out in the village 
of Áj, rara recece." When the continuity of a tune is interrupted with one generation, it 
drifts in from the country, provided that folk culture is alive in the area. 

How do art sorigs fare in this incessant change? It has been seen how varied the 
channels are along which they flow to the people. Some people store hundreds of 
hallgató in their minds. What role do es that have in the life of the village, does it become 
communal or remain an individual peculiarity without any effect on the community? 
What position do es the collective take concerning art songs? 

If you held a referendum in a village, for example, about hallgató songs, I don 't think 
there would be any vote disputing it as the finest of all songs. The culture of the gentry 
classes is held in such high este em that they cannot consciously and sincerely vote 
otherwise than for the hallgató song as the finest. Taking their instinctive, subconscious 
life, the picture is no longer so unified. What they consciously and honestly claim as 
their conviction does not assert itself in practice. 
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Leafing through the song-book of a man of 28 and seeing the hosts of hallgató songs, 
1 asked if he reaUy liked them so much. "They are the fine st, aren't they?" But he could 
only sing the majority of them by looking at the words. Some he couldn't sing at aU. 
Other young men copied the songs from his book, but there were hardly any whose 
tunes they had also heard in the spinning-room or elsewhere. There were two or three of 
them that they sang freely to me, the rest 1 only saw when I looked at the song-book. 
They couldn 't sing them without the words but got out the old treasures for the coUector. 

The most interesting confutation carne from the wife of the man who allegedly 
preferred hallgató songs above aU. After a folksong (example 6) she said: "That's the 
one János likes" and remarked he had heard it at a wedding and ever since he'd asked 
her to sing it, even in bed. • 

Another young man said: "I'm trying to think of hallgató songs rather than these 
csárdáses. God knows why, Ilike them better." Yet he was the one who asked for the 
words of Erdő, erdő, erdő, marosszéli kerek erdő [Forest, forest, round forest along the 
Maros] 19 to be put down because "it moved him". 

In the above-mentioned song-book, one could find the following extremely tasteless 
listening song (example 14a). "So many have copied it!" the owner commented. Yet not 
a single young man carne out with it, although they brought out many notes and old 
records. They seem to have forgotten about it. There is a considerable gap between the 
belief that the gente el songs are superior and their instinctive practice. Proof of this is 
shown by a young married woman of20. She wanted to sing something as 1 was asking 
her father, and she got out a school song, A tavasznak ünnepével ünnepel a mi szívünk 
[Our hearts are rejoicing with the joy of spring]20. I was wondering why she started with 
that. The others had said that she didn't know any listening songs and she was ashamed, 
so she searched for something similar. She didn't want to lag behind, knowing only 
peasant songs. Until she married, she had been in the oldest spinning-room company. 
Now, they know some hallgató songs, but not many and not aU ofthem. I thought one 
ofthem had only mentioned folksongs because on the previous coUection occasion I had 
only recorded folksongs on the phonograph. 1 encouraged her expressly to sing hallgató 
songs, anything she remembered. "I don't know any hallgató songs," she answered. 
(After aU, she also knew some songs like Kérem, kérem, ezredes, divatba jött a szerelem 
[Please, please, colonel, love is in fashion] ; Kislány, kezeket fel [Stick'em up, little girl], 
etc. It remained here from thedancing school. Such songs were only mentioned because 
they made a point of singing "what hasn't been sung by others yet". They were reluctant 
to sing what 1 had already put down. It was hard to make them understand 1 was 
interested in that, too.) The young married woman mentioned above also said: "I don't 
know hallgató songs. " A bachelor sang a hallgató song at the house of a married woman 
of 30. 1 asked her if she didn't know it. "Of course 1 know, that was our hallgató song." 
To which, a girl said laughing: "You didn't know any hallgató songs. J. K. said you 
couldn't sing a single one." That one song for hallgató was the one they had leamt from 

19 A girl brought it from service in town. !t must have reached her via the intellectuals who learnt it from a publi
cation. The tune had been known in the village with another text. 

20 She simplified the tune a bit, too, adjusting it to the well-known tune of Bérces Kárpát ormán őrt áll ... [Standing 
guard on the peak of rocky Carpathians). !ts rhythm became: (15) . 
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a singing beggar and they tried to piece it together jointly, from notes, but even so they 
fai led to make up an the verses. The woman couldn't find an excuse and just said: 
"People today know more." She also said: "I don't like to keep my head filled with 
hallgató songs." 

But even one of those "people today", the girls in the middie age-bracket, said she 
didn't know hallgató songs, "girls don't know any, they aren't sung in the spinning
room". When one or other sang su ch a song, it was usually an individual acquisition. 
(These include the tunes with a tempo of the hallgató songs, for they know hosts of 
csárdás-like art songs.) Some personalities may have decisive influence on the taste of 
certain generations. There was a girl in the middie group who always sang songs that 
were not folksongs: whether hallgató song, school song, or other art song, the point was 
to show something "genteel". (NB: they are keenly aware of the difference: "I've never 
heard that, i1's no peasant song, i1's so genteel," a girl commented on a hallgató song. 
When they noticed what I recorded on the phonograph and what Iomitted, they did not 
suggest art songs any more. When someone anyway sang one, the rest rebuffed him/her 
that it was no good, "village songs" were needed, etc. There are, however, csárdáses 
which they feel to be theirs. We'll cover that later.) That girl's liking of "genteel" songs 
was family tradition, her father knew the most art songs in the village. The girl, whose 
mother had taught her so much, also belonged to this spinning-room company. She also 
knew many art songs, as her mother was also among those who were inclined towards 
art songs beyond the necessary loyalty. While her daughter was singing, she kept 
nudging her: "Sing the one they sang in the play. Such nice songs were sung in the 
play ... " " ... they're so fine, and still she doesn't perform thern." When in the meantime 
some folksong carne up, she became impatient. When the folk origin was an too obvious 
- like Elvitte a víz a szappant [The water's washed off the soap] - she immediately 
commented: "That's not nice, don't write it down, please." Only what had some feature 
that reminded of art songs pleased her. Her husband was the exact opposite. We 
mentioned the farewell to the bride, the most popular tune in the region. (Example 2) 
"Tha1's not nice," the woman said. Her husband began humming it, then said: "Tha1's 
not nice? There isn 't a nicer one in the whole 10t."21 But there were indications that even 
this woman was only ashamed of folksongs when face to face with me. When her 
daughter was cast for a play and a song was needed for her, she taught her a fine 
folksong which is nicer and older than the songs in daily use today. 

It is, however, true that middle-aged women knew and taught the young people a lot 
of art songs. This practice, however, was not passed further down, it is as if single and 
married women aged 20 to 30 live in quite a different world. Only the new generation 
is again receptive to hallgató songs - for some time. It's different with lads, they know 
far more hallgató songs and popular tunes. They leave the village more often and yield 
to the effects of civilization more easily than the more conservative girls. Some are 
enthusiastic about hallgató songs: "i1's so great when the Gypsy plays it," one said after 
a sentimental piece, "i1's wonderful" . Another one was keen on jazz pieces, preferring 

21 Expressions of likes and dis likes conceming folksongs and art songs are abundant. It is not always poss ibi e to 
discem what influence, loyalty, etc. elicits them. But spontaneous remarks such as "that was a very dear song to 
us" was always made in connection with folksongs. 
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songs like Jánoshegynek hegye van [John's Hi11 has a peak], Meredek hegyeken terem a 
szerelem [Love grows on steep slopes] and the like (but he didn't know thern). He kept 
asking me to teach him Muzsikusnak dalból van a lelke [A musician's soul is song]. This 
is a new thing for him. When doing military service, he went to the theatre and cafe in 
Kassa where he had a glimpse of the new world: he even imitated the dancer's wriggling 
and the musicians' gestures as they swayed to the rhythm. He was intoxicated with it. I 
was surprised how many of these songs he knew. "How few, perhaps! We're country 
bumpkins. Cultured people know far more." He remembered the theatre as a large 
shapeless radiance, he couldn't reca11 details. (He had seen cabarets and operettas.) The 
encounter with sophisticated city life made him quite beside himself. 

Although he was an extreme case, there were always young men whose disposition 
towards such things was greater. The women named a certain Menyus from whom they 
had learnt a lot of art songs. "He took jobs far and wide" and brought the songs from 
there. Gimbelem-gombolom, légy enyém, angyalom [Button-mutton, be mine, darling] 
and Londonnak vannak sok számos utcái [London town has many streets], etc. were a11 
taught by him. There are people like that today. "András M., that's the man to know fine 
things. Rare is the song he doesn't know" (mean ing hallgató songs). 

Most married and unmarried men avoid such extremes. They know many popular hits 
and hallgató songs but they are we11 embedded in the folksong realm of the village. In 
some cases, the scales tilt in the opposite direction. I asked a man of 30 which of the art 
songs listed on a piece of paper he knew. He kept answering half-heartedly, trying to 
find "new" songs I hadn't put down yet. What I got out of him in this way were a11 
folksongs, some finer and older pieces of the new folksong style. I was used to the 
opposite: while I kept asking about folksongs, they tried to switch over to hallgató 
songs. When it carne to such a song (example 16), a young man who had been lying on 
a chest until thenjumped up: "That pu11s me to my feet" and he carne to listen to it. That 
lad belonged to those "non-singers", those who had no voice or musical ear, but he 
seemed to like fine songs. In this generation, others also sang mainly folksongs, instead 
of art songs, of which they only knew few. One wanted to sing Valahol a Volga mentén 
[Sornewhere along the Volga] but failed. "Ilearnt it to the end to show you when you 
carne ... " But his knowledge ofit can't have been very thorough as his wife warned him 
when he started: "you don't know it we11!" The teacher's efforts aU carne to naught once 
again; in vain did he try to retrieve a very genteel song from his memory, he no longer 
knew the one s he used to know. 

There are song s that are sung sometimes, but are never taken seriously. Especially the 
cabaret songs, silly hits belong here. "It's a foolish song but it may go with the rest." 
"They are songs not even the dog would eat." (That was the comment of a young 
married woman when her husband began ltyóka, pityóka, ri pityóka ... [ ... May the miss 
embrace him, the missus kiss him.]) "I didn't want such pretty songs." (Someone else 
brought up another pretty song: Adj egy édes csóko t, drága kis baba ... [Give me a sweet 
kiss, littl e darling baby / The army rules order so. / A kiss, a smacker, a tiny little 
kiss ... ].) The girls learnt Tónika húszéves [Tónika is twenty] from the Tornaszentjakab 
girl s but they always laugh when it is sung. They also laughed when a lad started Az 
esküvődön én is ott leszek [1'11 be there at your wedding]. "That's not nice," and they 
didn't let him sing it. There must be something indecent in it that the lads used to annoy 
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the girls. Only young men sing such songs. Girls also know them, they laugh at them, 
but don't sing them. At such times, several songs have two different texts: one decent 
and one less decent. 

These songs don 't get sung of ten. 
Hallgató songs don't feature in the repertory of girl s and even of middle-aged men 

(30-35 years) and they know few other art songs. In spite of the fact that some people 
store a multitude of such songs in their memories. Why do these fail to make their way 
into collective singing? This great stock of art songs is usually accumulated in 
adulthood: in America, in the army, in contact with higher dasses, etc. And then they are 
already past the age of collective singing, they no longer join in the chorus. What they 
learn at that age remains individually theirs. What they pass on is very little - young 
people rarely learn from men - a fragment of the 200-300 they know. Songs are learnt 
by young people from young people - just as games are learnt by children from their 
peers. Those who grow out of it have little influence over it. As for the young people, 
the girls play the lead in the spinning-rooms. They lead the singing, and the young men 
may join in. Rarely does a single young man lead a song, ifhe does then he has to satisfy 
the girls' taste, anyway. Although they learn many songs from the lads, alI the alien 
elements are filtered out through the joint singing, and instinctive taste, customary and 
traditional forms assert themselves. 

The picture suggested by the song stock of the vilI age is similar to the vocabulary of 
the language. When you put down everything dictionary-wise, the words of foreign 
origin will heavily outnumber the Finno-Ugrian stock of words. In spoken language, 
however, it is the other way round: these ancient words are used in every sentence 
whereas a foreign word may occur perhaps once a year in usage. The case is similar with 
the song stock. The multi tud e of songs collected by title do not have identical weight in 
usage. The living song stock of the village contains the song s the young people sung 
together in the spinning-room or elsewhere. These are predominantly folksongs, ab out 
200 newer style folksongs, plus some 30-40 art songs, most of them csárdás which is 
dose to the form of folksongs. Withstanding alI the foreign influences, the vilIage has 
stuck by its traditional culture. 



Va ria tion 

We have looked at the diverse ways of passing on songs. It is impossible that they under
go no change in the mean time. Sometimes the circumstances are such that one cannot 
learn a song exactly, note by note. Very of ten a tune or text heard in passing, or just a 
few times must be remembered. As a result, learning itself is variation in most cases, to 
different degrees, depending on the time available for learning. One keeps hearing: "I 
just heard it once and I knew it." A farmer of 45 said that wheIÍ he was young: "I was
n't quiet in the yard, either. I whistled or sang. I heard something once and I could sing 
it." "I can get the tune easily when someone sings it once, but not the text" (a boy of 14). 
"I heard it once and I knew it" (40-year-old woman). "Whenever I heard a song, I caught 
it" (man age d 75). Such statements can be cited endlessly, everyone has that experience. 
Once, an old man sang a song and his son said he'd never heard it. He was also among 
the many who claimed they needed to hear a song once and then knew it. So I made him 
sing the song he had just heard: he had remembered the outline and structure of the tune 
more or less; the closing notes of the lines and the main contour of the melody were cor
rect with uncertainties concerning the notes in between. It didn't have a distinct form, 
which is typical of such wavering singing. Most probably they often only memori ze a 
tune in this approximative form, especiaIly when a tune is more difficult. (The above 
song consists practicaIly of a single line: AA5 Av5 A.) The frames are more or less the 
same and the interim notes are fiIled up by the singer as weIl as he/she can with the help 
of familiar melodic turns. That was how example 17 carne about. It's the song "played 
by the soldier from Nagyida next to the trench." They didn't seem to have time to learn 
it - the repeated second half was memori sed better and they failed to notice that the sec
ond line is identical with the first, so they made up the missing line. But the soldier him
self lived at the village station, so later the tune could be learnt slowly and sung in the 
original AABA form in the spinning-room. That is how the variants with their identical 
main outlines emerge (examples 18-19). 

A failing memory, however, may produce ever greater alterations. In some cases it is 
obvious that the singer remembers badly, or he/she may ev en say so. You can ob serve 
the changes then. The 30-year-olds, for instance, knew example 20. Only one of the 
bigger girl s remembered it but then uncertainly, giving it form b) with some difficulty. 
The beginning is two lines from the previous example, the end is a line from this song. 
The whole length is just half the original. She said she didn't know it weIl but she 
rounded out the remaining elements quite dextrously. Not only the known melodic turns 
but also melodic segments are used to make up an imperfectly known song (21). In the 
second half, a girl added an independent melody, form b). With children this is 
especially frequent. They mix up various tunes, not learning any weIl. Example 22 is a 
mixture of two tunes sung among young people. It was sung by a 13-year-old girl who 
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was a good singer. Many examples of this can be given and some alterations may stay. 
Variation always takes place modelled on examples in the memory. The well-known art 
song Kiskutya-nagykutya [Little dog, big dog] was modified upon example 23 to 
produce example 24. The performing 16-year-old girl was uncertain ab out the tune and 
feIt it wasn't quite right. (NB: the original form was also known in the village.) 

Of ten under the influence of the middie melody lines shifted a fifth higher, beginning 
the first line high and producing structures like AS AS Avs A or BBBvA, strike roots. 

Such "deterioration" is of great importance, since in old age, when the singing 
period is over, it is more frequent. When a song is not recalled perfectly, they round it 
out and simply say: "that's how it is". Especially when they arrive at an even fuller, 
rounder form such as the previous example 19. Then they begin to insist that it is the 
genuine form of the song. That's something I frequently encountered while collecting. 
Sometimes it tum s out that the song is different and the singer knew it. Old people, as 
we saw, constantly teach the young. These cases must be frequent when teaching 
songs. 

Art songs are exposed to more massive erosion. Some, especially the popular hits and 
more recent endless hallgató songs, are so alien they can hardly be remembered ev en by 
the lads who like them. Example 25 was learnt by the girl s in the middie spinning room 
from a half-gentry relative, a girl living in Jánok. "It's fine but difficult," they said. "We 
had difficulty learning it but we were ashamed to ask. She sang it twice, and we just 
looked at one another. Then one remembered this, the other that, and we pieced it 
together." Even so they made several mistakes. They started line three on the pattem of 
line foUf, then stopped: "I've made a mistake. It must be lower." The whole song bore 
the stamp of hesitation and shapelessness, striking one immediately as not an original 
form, although it cannot be very different. Ouf host commented: "That's one of those 
songs, it has no beginning or end." 

The girl s learnt the art song Hortobágyi gémeskútnak gémje van [The jib-well of the 
Hortobágy has ajib] from soldiers. One said: "You took a long time to learn it." The 
outcome confirms this: there were omissions, textuallines displaced, etc. They haven't 
the knack for such songs, they are so different from their fOUf-line strophic structure. 
The other, and possibly decisive, alien element in art songs is the text. It's no wonder 
they can't remember such texts as the following: Van egy kis dunapartifavillám ... I have 
got a little wooden villa by the Danube, / Rarely does the lightning strike there. / Come, 
sweet darling, visit me there, / I know you've been hankering after me for long. The 
young man who sang it had to read the text a soldier had written down because "he just 
simply couldn't learn it." Although he was a lad keen on art songs. The toil of learning 
was als o reflected by the melody: he kept slipping into another key, and when the first 
part returned, it was a fifth lower: "It's so strange, isn't it? And it's so difficult." He 
didn't risk a sharper criticism. He also learnt a waltz tune from his master in Torna 
(example 26). "They are songs that no one can know properly." But they sometimes 
ev en fail to sense the form of a 4-line hallgató song. This mainly applies to songs with 
very long lines, with the first two being identical. They omit the second line and reduce 
the form to three lines (example 27). That applies more strongly to popular hits 
(examples 28-29). In most cases the text does not suffer because the lines are not 
inseparably connected by logic. But even if they were, it would not alter the situation: 
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lots of absurdities in texts like these suggest that they do not grasp the meaning as it is 
so far removed from their world (examples 46-47). [ .. .*] (NB: they repeated these absurd 
phrases succes~ive!y, therefore they cannot be slips of the tongue.) 

Not only the text or form is alien in art songs, but some harder melodic turns and 
modulating places mean constant hesitation (example 30). A song was hard to learn. 
When I asked why, the girl said: "You must go up and down a lot." Here is the third line 
with long leaps (example 31). They of ten falI out of key with art songs, frequently 
before the ending (32-33). They constantly waver with 3/4 rhythms as weIl (examples 
35, 13, 15). 

These changes show how people struggle with the alien elements, how they grind 
and wear them since they can only grasp what is similar to accustomed forms. What is 
elose to these forms are quickly transformed and incorporated. They adopt old art songs 
with shorter lines (8-14 syllables) especially easily. The first step in this process is to 
give the hallgató song giusto tempo and sing it as a taut csárdás (35-38). Many 
examples could be cited, especially from little girls, but bigger girl s and even married 
women may sing such songs as A Csap utcán végig [Along Csap street], Zsindelyezik 
a kaszárnya tetejét [The roof of the barracks is being shingled] in a swift giusto tempo. 
It was typical that when A Csap utcán végig [Along Csap street] was to be sung by an 
old woman and her married daughter, the former wanted to sing it at hallgató tempo: 
"You must sing it quietly, not so rapidly," she told her daughter, who, however, insisted 
that it was a fast one. When such fast tunes sound good, a new text is given them, so 
also adjusting to folk style. They fee! such songs belong to them. That feeling, of 
course, depends largely on the text, but they never elad a hallgató tune in a new "dress" 
or text, as it is "sacred". Only the csárdás feels familiar to them. That's the main 
difference between the hallgató ["songs for listening" - slow popular art songs in free 
rhythm] and folksongs: the tempo. 

If the giusto-rubato difference is so decisive, then here lies the explanation for the 
omission of old tunes from singing practice. There is a single old rubato tune the young 
people also know: Nem messze van ide Kismargita [Kismargita is not far from here]. But 
it shares a fate with hallgató songs in that many know it but they don't sing it 
collectively, in the spinning-room. What remains alive of the old style must alI be in 
giusto tempo: heptasyllabic dance-tunes or songs like Kihajtottam a libámat, sej-haj, a 
pástra [I've driven my geese to pasture]. That explains why it is the text rather than the 
tune of old-style songs that keep reviving. Sometimes young people also learn an old 
shepherd's song from old people, but it does not get into the common stock. In spite of 
the fact that not even a trace of the young people's mocking of the old-fashioned singing 
of elderly people 30-40 years earlier survives. When some old-style tune was 
remembered during my collection and young people were present, instead of derision I 
heard them say "it's really nice". They appropriate the text, as I explained in the 
previous chapters. The only reason therefore why they don't sing these songs is that a 
rubato performance se ems strange and ali en to their singing style which is adjusted to 
the csárdás. (The question arises again: what can have caused this radical break in the 

• Editor's note: At this point the author gives numerous examples of such grammatical and textual absurdities . As their 
rendering in English would be meaningless, we have omitted approximativaly half a page from the original text. 



114 EGY FELVIDÉKI FALU ZENEI VILÁGA - ÁJ, 1940 

people 's mentality? The answer: spiritual impoverishment. The old rubato style of 
singing, whether alone or in company, requires greater concentration and emotional 
absorption than the easy flow of giusto songs do.) 

I 

The tunes turned giusto undergo further transformations before they assume 
folksong-like forms. The next step is to add pentatonic turns. At that stage, it is hardly 
possible t o separate the song from similar folk tunes. The foIlowing example 39 is the 
pentatonized form of the song Tisza partján faragnak az ácsok [The carpenters are 
carving by the Tisza] from a popular play. "I1's good to dance to at a ball." Its structure 
and melodic line completely taIly with folk tunes and is studded with pentatonic turns, 
it is a match for the best folksongs. Sirnilar is example 38. It was adjusted to folksong 
structure by minor alterations to the end of the lines. When the girl s sing this old 
hallgató song while dancing, you can not tell it from the rest of the folksongs. The 
structure of the ABBA form is strongly assertive, anyway, and the AA5BA form of art 
songs is systematically adjusted to it. That applies especially to songs with great leaps 
hard to intone or modulations via the fifth transposition (40). The ballad tune of side
show singers underwent similar changes (41-42). The AA5BA structure changed into 
ABBA with pentatonic steps and lyrical text, with only the syncopated rhythm alluding 
to the art music origin. Sometimes very tiny tricks lend a folksong flavour to the art tune 
which is accelerated to giusto tempo (43). This is the melody of A Csap utcán végig 
[Along Csap street] note for note, except for the tiny diminution ofnote value, which is 
new in it. 

The previous example (40) also contains another peculiarity: the originally 
decasyllabic line was given an ll-syllable text. This is not a rare phenomenon as it plays 
quite an important role in variation. I mentioned it when speaking about putting extrinsic 
texts to church hymns where the ill-fitting text forced the singer to modify the tune. When 
the closed form of the tune gets disrupted, variation may ensue. The singer is obliged to 
solve the melodic line at the uncertain places. Either he/she or the person who takes over 
the uncertain form manages to do so. In this example, the only role the ll-syllable text 
plays is in changing the cadential rhythm of the lines. There might be greater changes as 
weIl, however. In the next example (44-45) the original ten-syllable tune was performed 
with another eleven-syllabic text by another old man. But the moment he stmied he 
encountered problems with the ll-syllabic lines. After much thinking, the old man said 
there was yet another song. He must have been trying to remember the original text, and 
failing, he put this text to it. The melodic contour was blurred a lot, especially in the 
middie lines before some firmer shape emerged. With the new text, the original tune was 
jolted from its customary rut and some lines had to be all but recreated. (NB. The 
decasyllabic form [e.g.44] deviated more in places from the customary melodic structure s 
than the eleven syllabic line. The two old men whose performances I transcribed did not 
belong to one and the same generation, hence the differences. The existence of the ten
syllabic form, however, prov es that the ll-syllabic form is an improvised, incidental form 
and the hesitation of the melodic line is due to the text.) 

We have witnessed pentatonization as a tool for modifying art songs. It is very 
frequent because a sense of pentatony is still a viable force, asserting itself with every 
song. There are some girls whose sense is keener than others' and who show a penchant 
for pentatonic leaps. 
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An acknowledged singer inserted more and more pentatonic steps into example 7, at 
first only the tone marked with no. l , followed by the rest. In the last repetition of the 
second strophe, the scale-like progression disappeared. When singing in company, this 
girl always sang in a pentatonic form (46b) tunes like the following (46a) sung in that 
way by the others. The noted pentatonic vari ant was added to example 35 by her. The rest 
of the examples also reveal how often pentatonic turns get incorporated in other kinds of 
songs. Pentatony is stiU alive here, people are drawn to these turns. A woman sang 
example 47 with her daughter-in-Iaw. The younger woman was singing variant aj, she 
was singing bj. She listened to her daughter-in-Iaw and then said: "I prefer how you sing 
it". "I'm singing the same [i.e. as you]!" she replied, not noticing the difference. "No, this 
one's going down, that one's going up," the old woman said and sang the last line again. 

However, this degree of awareness is very rare. The daughter-in-Iaw's attitude is 
general: such small alterations count so little they don't ev en notice them. The tiny 
deviations in the next examples are all possible within a single song, and if you ask 
which is the right one, you may get the answer: it's all the same. (In the former example 
there have been many tiny variants, but these ones include some greater, weightier ones, 
too, 48-49). These examples confirm that tiny changes not affecting the backbone of the 
melody are insignificant, a melodic contour can be expressed through a diversity of 
minor changes, and these changes and modifications are even present in the 
performance of a single singer (example 7). Example 50 was sung by a man on various 
occasions. A song in oral tradition do es not have a single and unchangeable form as it 
has in today's art music. The form fluctuates, changes, allows for many deviations over 
a constant melodic backbone. Pentatonization can also take pIac e, generally meaning the 
transformation of scale-like progressing sections into turns with larger leaps. As these 
change from performance to performance of a single singer, they don't affect the 
concept of the melody in their heads. Not only does it not affect the sense of the tune, 
but it does not disturb collective singing, either. Pentatonic and non-pentatonic forms of 
the tune carne about simultaneously in collective singing, and the singers were not 
both ered. There are always. points in a melody where a girl or two, sometimes ev en 
more, deviate from the rest. When it do es not sound so good, when the singing of the 
rest is more intense, theyadjust to the common form and meIt with the rest after a 
strophe or two. There are, however, cases when the deviations sound good, a third or 
some other consonance being produced, and then the difference is maintained. "Do you 
think it's nice when many people sing it in various ways?" a woman asked when two 
sang a tune differently. Later: "You know, aunt Ilon, it's so nic e when many sing it and 
they all take different courses," etc. "The lads do it differently, they change it, so nicely." 
There was a young married woman who went in for such changes, as it were: "I know 
it in so many ways, but they kept 'beating' [i.e. scolding] me". "When I knew the tune, 
I made up the song." "I gave three voices [tunes] to that text." (In reaction to this 
excessive zeal to change, the others kept upbraiding ["beating"] her.) 

This fluctuation of the songs does not mean, however, that any sort of change is 
possible, that a song do es not have a distinct form in people 's minds. Beyond a certain 
limit no change works. Example 51 was sung by a girl in this form. "Who has turned it 
inside out?" a farmer asked when he heard it, and sang variant bj. The closing note of 
line two was the 5th degree in the former and the 3rd here. That's a crucial point, when 
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that's changed too radicalIy, it is considered to be "turned inside out". Yet this difference 
is frequent between young and old people. The young one s sometimes change the old 
b3 main cadence to 5 (52). Then the elderly accuse them of "changing the tones", 
"distorting", "innovating". (It is als o strange that they did not remark on the major 
transformation in line one. Later it turned out that the old form was the one with the last 
and first lines being identical, both starting low.) 

Sometimes an even smaller alteration was remarked upon when, quite exceptionalIy, 
the form of the song was very unified, or the person was overconscious, whereas on 
other occasions it would pass unnoticed (53). "The tune is different, here [1] you go up 
too high," a lad said to the young woman given to alterations, to wich she said in 
defence: "we always sang it like that, fast and high." She als o sang the tune of Azt 
mondják, nem adnak [They say they wouldn't give] (54) in a somewhat changed style. 
Her sister-in-law kept correcting her: 1. "You come down here," 2. "here you draw it 
out, but it's not like that". She knew the song from a Slovakian play, that is, she knew 
the "authentic" form. The young woman retorted: "I've really given the verses several 
melodies." Consciously sticking to an unchanged form is an effect of social 
development. When they hear a song in a play or on the gramophone, it immediately 
becomes sacred, no one is alIowed to touch it. An old man said with self-assurance: 
"Others sing it at weddings like this (and he showed it). But I heard it sung by Ernő 
Király and I insist on it." 

Without this degree of awareness prompted by social development, they also stick to 
a certain form of a song: "But it should have but one melody. I know it can be changed," 
an old man said when he failed to find the definite and real form of a song. So they don't 
consciously alter the songs. Changing is always spontaneous (e.g. via forgetting. Minor 
changes are not realized as modifications on the tune.) Whenever a major change occurs, 
it is regarded as "composing". There are a few examples oftunes "figured out" by young 
men. The folIowing example was composed by the leader of the band, the son of a smalI
holder (55). 

He played it on the violin, it had no text. He remarked: "You can sing lots to it: Szőke 
vize a Tiszának [Blonde water of the Tisza]." Then he admitted it was actualIy from that 
tune, "it was carrying" that way (i.e. reminiscent of that). He whistled it: it would pass 
for a csárdás. "That's not the way for a hallgató song," he said (i.e. sung to : Szőke vize 
a Tiszának [Blonde water of the Tisza]). Its second half preeisely tallies with the 
hallgató song, except for the csárdás tempo. AlI he did was replace the beginning with 
the end, under the familiar AA 5 scheme, that is still within the scope of changes allowed 
by variation. This is even more obvious in example 56. It is compiled from segments of 
three known songs. Another young man "figured it out" in the vineyard while he was on 
guard. "On the long nights I even made [some] up." 

The fact that they regard such changes as composition suggests that they hardly make 
such alterations consciously. Therefore, changes to this effect must be the outcome of 
spontaneous variation via forgetting, imperfect learning, ~tc. Here in Áj I fai led to learn 
about or experience a case in which someone would change a line though he/she knew 
it welI because he/she liked it better that way. Thus, when a melodic section e.g. 57a) is 
modified to 57b), it is never deliberate. Pentatonization does spring from preference and 
is relative ly consciously done, but the modification it brings about is even smaller than 
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the above: not even the character of the phrase, let alone the tune, is changed. But even 
the changes by the "composers" are too small to change the character as they only 
placed unchanged melody lines from the end to the beginning or from one song to the 
other. It can not be ruled out of COUfse that further research might find examples of 
greater and more effective transformations. Our experience in this village did not go 
beyond personal efforts to give form to uncertain melodic sections. That, however, is no 
answer to the question. Probably lots of intriguing experiences await researchers in this 
regard. In other villages other facts may be encountered, and a great pool of information 
is needed to outline a full picture of the process of variation. One requires great luck to 
witness variation. Ouf failure to spot it here does not prov e that it does not exist 
elsewhere. 

Another conclusion can also be drawn from the fact that when they wish to "make 
up" something, the result is only minor variation: one cannot expect greater autonorny, 
"composing" work in folk music. The lad who "composed" the first one (55) was one 
of the most musically talented persons, the leader and organizer of the band, the first to 
learn the violin and cimbalom in the village. As the first violinist, he played his 
"composition" with the band. It means he is an above-average musical personality. If a 
folk composer exists at all then he must be like him. Whatever the case, in Áj his 
"composing" was the most autonornous and conscious musical creation. 

More authors can be found when it comes to text. An old woman improvised the 
following lines to her daughter-in-law who was about to go home: 

Mikor megyek Meszes felé ... When I go towards Meszes / My heart aches for home / 
... / I am flying to his window." 

(She also said the third line but when I wanted to put it down she didn't know what 
she had said.) She admitted she'd done a lot of verses, she sat up a lot at night. When 
she writes to America, she always inserts a fine "biblical line" or two. Even here, 
however, composing means the regrouping ofknown elements, set phrases around some 
rational core or "content". Only, a separate rational core tums every new text into a new 
song, even if all the elements are taken from somewhere else. It is easier to be an author 
of text than of music. ' 

Let us sum up once more Ouf experiences of variation in Áj. Despite all fluctuation 
and deviation, a definite form of each song live s in the individual's mind. This form is 
not untouchable, it tolerates minor changes within a certain limit. This limit may be 
narrower in one person and broader in another, but everyone has it. The song may 
change when it is passed on. Extemporized learning, failing memory and mart y other 
circumstances may alter it. In view of the large community, then, the life of a song is an 
incessant process of change and transformation. From this permanent change, the 
compulsion to sing collectively in the spinning-room giv es a constant form to a song for 
some time. The form of a song they leamt first in the spinning-room will be preserved 
by joint use. When the structure is removed - the spinning-room dis bands - collective 
singing stops and the songs fall back into a changeable state. 22 

22 Or potential changeability. Not every song changes, of course. Of ten note for note identical fonns can be found 
in areas far away from each other, 



The manner of singing 

/ 

As has been seen, singing is held in high este em in Áj. It is not a matter of indifference 
whether a smaU child can sing or not, and many take pains to teach smaU children to 
sing. Not without success either: very good singers can be found in the village, particu
larly among thegirls. It is rare to find a girl with a poor voice. The width of the tonal 
range is astonishing. It is rare anywhere in the country to find a peasant singer above d2. 

Here, e,l,f sharp2 is frequent and one can at times hear ri or g sharp 2, and even a2. It 
is not clear what this peculiarity can be ascribed to. Singing is cultivated just as intense
ly elsewhere, too, but the tonal range is smaUer. Whatever the reason, it is certain that 
singing in Áj differs from the customary in this respect. Not a trace of the traditional old 
singing style can be discemed in their singing, neither the old nor the young use any 
omaments or gracing notes. What tiny embeUishment (bending) was found was quite 
insignificant. Devoid of any peculiar archaic flavour, any specificity of the old singing 
style, their voices are clear and ringing, and that applies to the viUage in general. 

High pitch is rare in solo singing, except for a few girls with especiaUy fine voices, 
but when they sing in chorus at the "top" of their voices, it is typical. As a young woman 
said: "We sing like that, fast and high." Of course, not aU cán negotiate that high pitch, 
there are several contralto voices, some times with quite low registers: the e or d sounds 
powerfuUy with some of them. leven heard an f or e from a 12-year-old girl. When 
singing coUectively, of course, they are also forcedto go up high because the general 
tendency is ever higher. A girl with a mezzo voice complained she couldn't do it so 
"sharp" ("so thin, going so high"). Singing at church gave her a headache, a pain in the 
vein of her brow - so she lately stopped singing. Girls with deep registered voice s must 
tighten their voices so much that it is no wonder that the great effort gives them a 
headache. 

If a high soprano is the ideal with girls, then it's the deep bass when it comes to the 
men. A peasant renowned for his ringing voice had a ringing a in the contraoctave and · 

. he felt at home in the lower tones of the great octave. He sang in a fine, slow, evenly 
intoned, deep voice, which was even noticed by the others. There were other bas s voices 
of great depth and dark colour, but similarly to the girls, the other register was also 
numerously represented. Some 4 or 5 lads even had quite a high tenor timbre. The 
registers were more or less balanced for both genders. 

It is astonishing that in spite of the multitude of fine voices and a deep love of singing, 
there were quite a few who "were no singers", who had no voice or ear. Such people are 
kept tabs on: "I haven't heard her/his song," "He/she sings silently, going along as 
he/she can", "I heard her sing to her child, but it just wouldn't come out right". (She only 
tried because the child "begged her to sing".) "I have never sung," a lad said ofhimself. 
And indeed, he doesn't loiter ab out in the village, he reads just as his fatber does. "I have 
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to buy a voice first," a woman said when I asked her to sing. Even in families in which 
alI - father, mother, children - sing weIl, there might be someone with a poor ear or false 
voice. Several people intone uncertainly; they don't sing alone, but only in company 
with the others. They are often able and fond of playing some instruments, e.g. the 
zither. In a word they also have their share of common music-making. 

The tempo of collective singing completely depends on chance or circumstance. 
While spinning, seated, they often sing very slowly, drawing out the notes long, 
especially when one launches into a song with great breath and elan and sustains the first 
notes for a long time. Then the slow tempo is usually kept up for several tunes, of ten 
1/4=80, 1/4=75. When they go exceptionaIly slow, the tempo 1/8 = 126 is also possible. 
Not that the whole tune is sung at that pace, the ends of the line and especially the pauses 
at the end of the lines become shorter. They mostly draw out the beginning of a section, 
starting at full blast, with the intensity gradually declining and running out of breath. 

, The two extremes are especially emphatic in the youngest spinning-room: they sing very 
fast at a dance and very slow when there are no lads around. When they drag it out too 
much, the tempo gradually accelerates until it reaches a comfortable pace. When they 
dance in a circle, the tempo naturally adjusts to the dance. It accelerates up to 1/2=112. 
The tempo is mainly constant in individual singing, but then it is not so much every tune 
as it is every singer that has his/her constant tempo. There are great singers, to whom 
the song means more than to the others. Their musicality is more advanced, displayed 
in several ways: e.g. in performing style. One of them was a' middle-aged woman, Mrs 
Pál. She knew scores of songs and had a fine dark-toned contralto. She sang far slower 
than the others, with less dotting. She sang in broad, steady, even crotchets with 
constantly resounding legato, just as the above-mentioned deep bass. In this singing 
style, dotting is more effective: you are suddenly confronted with a dotted segment in 
the rhythmically tight style despite the slow tempo. With both singers it was the íntense, 
full sound with ties despite the slow tempo that produced a tight rhythm and unchanged 
tempo. Even in such extreme cases as Example 59, their singing was finer than when 
girl s dragged it out. (Tempo is never steady with them.) (Examples 58-60.) Apparently, 
dotting is not always adjusted to the text but large ly to the music. This is frequent with 
such "musical personalities". One such talent is Ilona Kulcsár, who of ten applies 
pentatonization. When singing alone, she handles dotting far more idiosyncratically than 
when singing with the others. It is clear how much it is the music that counts, the 
diversity of music. She avoids monotony, banaI dotting, of ten at the expense of the text 
(61-64). The pulse of the crochets between semibreves can be more effective than two 
dotted longer notes. How well she can maintain variety for several lines is exemplified 
by the next example (65). (The fact that she remembers the dotting is proven by the fact 
that she sang a tune with the same dotting several times in a row. Later, after alonger 
break, there might be some deviation.) How much she disregards the text is confirmed 
by the foIlowing details (66-68). 

In collective singing no such individual traits can be asserted: most apply natural 
dotting and hence it becomes prevalent. At uncertain points, several solutions can be 
heard simultaneously. Singing is most homogeneous wnen there is a leader with a more 
intense line. His/her dotting is then adopted by alI. Although freer, "musical" dotting 
may als o occur, its extent is far smaIler than in the above examples. Had some one like 
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Ilona Kulcsár a more penetrating, powerful voice, she could impose her individual style 
upon the collective singing. But she "can't go so high up", her medium-range contraito 
is not so resounding as to be able to govemthe rest: Musicality, the love of singing, an 
inner musical talent without any special voice quality can however win the 
acknowledgement of the community as a good singer. This grl is said to be one of the 
best singers in the village and hence she was the protagonist of many a play. 

The most important venueof collective singing is the spinning-room. In early 
November they start going there and do not stop until Christmas, when a break ensues 
until January 1, then they spin again until the beginning of Lent. There is no special 
building for the spinning room, but they take turns at one another's homes. Sunday 
meetings are, however, considered different, then they call again on everyone. There is no 
spinning on Sundays, there's only playing, dancing, singing. (On Saturdays, there is no 
spinning-room either.) Dancing, ofcourse, does not mean couple dances to instrumental 
music. They stand in a circle holding hands tightly and singing while going round slowly 
or rapidly. In the old times, they used to dance to their own singing at a dance too. Old 
women recalled their youth: "Then the dance! We didn't dance like these today. There 
were no bands." "To the spurs, the flute, the clarinet." "We just danced to singing." "The 
lads had double rowels on their spurs, they clicked them and they rang. It sounds lovely, 
believe me, it was beautiful." 

Though instruments are als o brought to the spinning room, it is not to accompany a 
dance but to practic e or play a little. Some lads were learning the zither when I was there 
and they always took it to the youngest spinning room, taking turns playing it, but 
dancing was always to singing. They must always sing to it, otherwise they couldn't 
give vent to their exhileration. The enthusiastic (and the loud) take the lead. A woman 
told me that when her legs ached and she didn't go to the spinning-room, the lads cried 
out: "Bring Piros on your backs, we need her singing to the dance. I sang like the zither." 
She didn't spin much, she "hurled the distaff into the corner: Come, girls, let's dance." 
She sang to them. "The lads kept hitting my neck that I shouldn't sing for my voice 
made theirs sound small, mine was so ringing." She always sang in dances; when she 
didn't know the text, she "just tralalad after the Gypsy". Typically enough: "I didn't like 
to keep hallgató songs in my head," she didn't learn many songs from her mother, "I 
don't like those old songs". She was the one who gave three tunes to a text, who "sang 
very fast and very high" although her voice was alto rang ing from e to e2 with a fine, 
dense, ringing tone both low and high. Singing and performing was her life: "I would've 
liked to be a teacher. To sing those terribly beautifui farewell songs." 

This personality type is more frequent among good singers. "I was quickest on the 
uptake, I was laughing at the first word," an old woman said. Another one recalled: "I went 
with Rozi to Lucska, where the lads said: Gosh, what lassies, with them high spirits!" 

Regular singing practice is carried on at the spinning-room. A 14-year-old boy with a 
fine voice couldn't sing a single song to the end, failing either the tune or the text. His 
excuse was that he was not yet visiting the spinning-room. This only applies to those 
whose mothers claim: "I never hear him at home, maybe he sings elsewhere in the 
village." . 

ln addition to the spinning room, there are dances in winter. Then singing plays just 
as great a role as dancing. True, they dance to the band today and even a foxtrot or two 
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are heard during a night, together with a "shake" or two, that is, polka-like dances, but 
in the breaks the girls still make a circle just like in the spinning-room and sing. AlI three 
"grades" of the spinning room are together, the small ones singing with the bigger girls . . 

The end of camival that leads up to Lent terminates the spinning room, in Lent there 
are no dances, but singing goes on. When the weather brightens out, they can sit in front 
of their houses on Sundays and sing. Friends and neighbours form a group while across 
the street another group forms: "We sang so nicely, we sat under the tree, then: Tudom, 
anyám, jól tudom, hogy ráérek [I know, mother, I know I still have time]. A woman was 
boasting of her daughter: "Ilon Kulcsár and the others sat out, opposite them there were 
Erzsi and Teréz and Márta Juhász/ They crushed the older ones. What thosesang, these 
one s began, what these began, the others picked up." 

It is also a Sunday pastime for lads and lasses to walk up and down the village tightly 
holding each other. "Earlier, they would walk down the village twenty or thirty times 
singing on the way. They went as far as Torna in the fields. Some tiny babes (5-9-year
olds), some twenty or thirty. They keep singing in the summer, how splendid it is!" 

But singing is not only for Sundays. They sing in the fields, at work: "Iloved singing. 
Out there in fields, it's so nice to sing in the field, it resounds afar. When I was young 
thére was much singing. Women, maidens, the fieid was ringing with song. When they 
were retuming from the mountains in the evening, the hillside resounded, quite loudly. 
Merry people used to live here. But no longer, people aren't like that today." Judgments 
like the folIowing are frequent among the elderly: "Lassies today do not live, they 
simply exist. We used to live merrily." Nevertheless, the young ones stilI sing a lot: "The 
girls were coming from the mountains, singing beautifully, they sat down on the rocks." 
They always come home singing loudly from work, just like in the old days. "Earlier we 
were poorer. We were share-farmers, cutting the grass along the Bódva for some hay, 
from Monday to Sunday. So it was in the Miglinc. We carne home on the cart at night, 
singing ali the time." 

There's singing at home, in the family, without lots of people gathering. Especially 
little girl s sing. An old woman said of her granddaughters: "They sing like mad in the 
evenings when there are three ofus." In another family, two fine voiced girl s sometimes 
sat out in front and sang. The wife of a peasant was bed-ridden, feathers were being 
plucked at the house and there was much singing. The woman was unwell but her 
husband kept prodding her: "You sing, too!" At last she yielded. "WeH, son, your mum 
won't die." Though that was part kidding, there are women and men who always sing at 
work, at home. A singer widely renowned for his singing, Lajos Szabó said "he was 
never silent in the courtyard either, he kept whistling or singing" when he was young. 
When someone, be it a lad or a lass, was a good singer but unmarried, he or she would 
not stop singing after marriage just because he/she no longer went to the spinning-room 
or to singing events. They always sing around the house, engaged in any job. There's a 
young peasant, the brother of the leading violinist - the whole family is noted for their 
good singing - who always whistles or hums when driving his eart or coming from 
work, in the street. There are women, in older generations, who keep singing at home. 
In advanced old age that peters out, but some gradually switch from singing to chanting 
church hymns. Such singing resounding around a house is captivating. The plots climb 
steeply the hillside, the bams are at the end of the land quite high up, with the hill rising 



122 EGY FELVIDÉKI FALU ZENEI VILÁGA- ÁJ, 1940 

behind them. Sound carries far from here, flying to those working at the bams the 
opposite slope. The echo is even stronger higher up. The two steep slopes reverberate 
with every hammer stroke, every creak of a saw and every song from the village. They 
like singing so much because "the whole hiUside resounds". They have hayfields on the 
hilltop. The hiUs, the woodland, the cliffs of the Szádelő vaUey aU echo, ringing with the 
song. The girls like to sing high on the hillside on their way home. They ev en "sit on the 
rocks" to do so. 

Young people can sing any time and anywhere, whereas it would seem peculiar for the 
elderly. But men and mainly the richer peasants find that their dignity does not aUow 
them to sing without good reason, just for fun. A "good master" narrated the following 
case (but more verbosely). They were on their way home from near Torna on the cart 
with the scythe-men. "I was good to them, so they sang alI the way." Right before the 
villa ge, they stopped, to his chagrin. So he quickly started a song, "hoping the others 
would pick it up and sing" and he, an "aging peasant" could stop. But they let him sing, 
and he had to finish it aU alone: there was great mirth. He didn't know how that 
particular song occurred to him, it just carne out. Such "aging peasants" were hard to 
extricate songs from. They usually say: "The girl s will," or "ask the young ones". They 
just sing a song or two to pay me, the visi tor, d:ue respect when I went to see them, but 
that was alI. "Now, I have sung. The rest is for the young ones." At that age, only some 
special occasion entitles one to sing: whiling away the time with similar elderly people 
in the pub, after a few glasses, or at weddings. Then the elderly are also allowed to make 
merry, they can also take the stage with a revelling song or two. Then the young one s 
will later pester them to teach these songs to them. This "mle of conduct" is of course 
not generally binding for aU. I met a 70-year-old peasant who sang to me in front of 
strangers. When asked ifhe was not afraid of being laughed at, he replied: "Everyone is 
aUowed to sing in high spirits." There was an old man of 75 called Lajos Hajdu, who 
was proud of know ing so much: he indeed knew the most folksongs as weU as the most 
gramophone songs by Emő Király. He had such a retentive memory that he could even 
sing the bass parts of songs he had learnt in the choms in America, in addition to the 
melody. He was not ashamed to sing to me, and in fact usually the good singers were 
always ready to sing. When Mrs Pál was singing, hosts of children thronged into the 
room, and she kept ushering them out: "'The children will have a laugh at me." But her 
neighbour, herself no singer, reassured her: "When you have a voice that rings weU, you 
should sing. What's wrong with that?" There are women, e.g. the one who teaches her 
daughter so much and this one's mother who sing aU the time and everywhere. "Even 
when she had her nose to the ground climbing up to Szomolnok" (weighed down with 
a heavy pack, that is). 

But this mle is not hard and fast. It is tailored to everyone's personality. Some stick 
to it closely because they are, or want to be, respected authorities. Those who have a 
richer inner emotional world may ignore them. 

AU this reservation derives from the fact that singing had become so intertwined with 
the social life of the yong people that it aU but carne to stand for one's youthful 
unmarried years. Communication among the youngsters is made easy by singing. Lads 
don 't ev en enter the spinning room until they hear the singing of the girls. When there 
is singing inside, they can enter places they normally don't visít. For, everyone has their 



THE MUSICAL LIFE OF THE VILLAGE OF ÁJ 123 

customary places where they go to visit: friends, neighbours, relatives, with whom the 
relationship evolves fróm early childhood. To visit without having any occa~ion to do so 
is conspicuous and is only done when it no longer matters that others will get to know 
about it. Otherwise, single men are reserved, they only peep through the window, but if 
someone comes out of the house, they hurry off with a heavy tread, lest they should be 
recognized. When, however, there is singing inside and it seems as ifin, it is tantamount 
to a public gathering and alI are welcome. My collecting work unwillingly helped this. 
When the spinning-room was over and I called a few girl s to a house to sing, the lads 
were also allowed in. One young man had just made up his mind to marry and was trying 
to pursue the daughter of a richer peasant. I happened to be collecting songs there. As 
soon as the singing began, he entered with his comrades and began explaining that they 
had been chatting in the street when they heard the singing and said: "C'mon, boys, let's 
go in here!", 

Singing in the village on Sundays serves the same purpose: to provide an opportunity 
for joint entertainment. When some one goes up to a girl alone it is regarded as courting, 
but when many sing together, they are no longer individual girls but a company who can 
be joined. How you put this phenomenon in words - whether the song has acementing 
role or wherever there is company, there is singing - is immaterial. The point is that the 
two are inseparably merged. Singing signifies youth, entertainment, carefree 
maidenhood, especially for those who have passed out of it. An old woman of 60, who 
was married off at 15, still recalled Lajos Szabó's singing when he was looking for a 
wife. She had long been married then. She climbed on a bench at a dance to see which 
of the lads was singing so nicely. Her husband teased her: "You'd sure like to be a girl 
now!" "I sure would." She always harkened to the time when they were coming from 
Szádelő along the road, singing. She remembered the song, too: Fényes csillag, jaj de 
messze útazo! [Bright star, how far you're travelling]. "WeIl, such songs were sung in 
those days." 

Where singing and song in general occupies such an important place in life, church 
singing also has a richer and more advanced culture. Another reason is of course that 
religious life is still profound and intimate. The believers, both Catholics and 
Protestants, go to church on Sunday moming and aftemoon. The Catholics usually sing 
unaccompanied, the lead taken by the elderly, since only every third Sunday does the 
priest come to the village, otherwise they have to go to Torna for mass. The aftemoon 
litany is led by the teacher - when there is a teacher. When I was there, the post had long 
been vacant. The singing is then led by an old woman or man. When there is a teacher 
and an organ accompaniment to the litany, the old stay on and continue singing on their 
own. That is when those church fair songs come up which were mentioned earlier. There 
are "leaflets" in the church to be on hand when needed. This also happens when the 
weather is bad and they can't go to Torna. The Protestants also meet their pastor every 
third week or even more rarely but it's the duty of the teacher to conduct the service on 
Sunday momings and aftemoons. Thus the Protestants are not reduced to hav ing to hold 
services on their own. 

Singing hyrnns is also done outside the church. The festivals and holidays of the 
ecclesiastic year are bound up with various singing custom s among the Catholics. 
During Lent, for example, the girls sit down by the stone cross at the end of the village 
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from five to the evening toll on Wednesday, Friday, Saturday and Sunday to sing Lenten 
songs. When it rains, they go up the church gallery. Hymn chanting plays the role of 
social singing here. It starts at the same time as the spinning-room, but in Lent there is 
no activity in the spinning-room, so it 's continued by chanting. (The Protestants also 
avoid the spinning-room in this period because they cannot make up numbers without 
the Catholics.) The songs from under the cross are heard alI over the village so the 
Protestants also know most Catholic hymns. This old customs may underlie the 
peculiarity that there are some hymns commonly used by Protestants and Catholics, 
such as the Lented hymn A keresztfához megyek [I am going to the cross] which is a 
funeral song among the Protestants. There are such other hymns, as well. 

Christmastide is the riche st period in singing customs. The first is the Nativity play. 
At Christmas in 1939 there was a group going from house to house singing and playing. 
The text and tune variants of the play are variants of a series recorded by János Manga23 

at Tomagörgő, Barka, Krasznahorkaváralja, so it is the traditional form of the play in 
this region. The Áj nativity typically has many hymns. The texts were taken from the 
"book", that is, from handwritten notebooks, with an elderly person adding some things 
here and there, when the "band" was learning it. This year they no longer made the 
rounds: they had grown out of it, some lads were already adults. The younger onesdo 
not continue, their own "band" has not yet been formed. Everyone liked it, though: those 
who acted it and those who watched it: wo men, men and mainly children. They called 
on the Protestants' houses as well, and very few places (mainly single old people) denied 
them access. Of course, they had to be kept an eye on, for the "old one", who carne in 
last with a satchel, had the job of stealing all sorts of things from the kitchen and larder, 
- ham, bacon, various kinds of meat, during the dumb-show. 

The actors were richly made up. The two shepherds had paper caps and rattling sticks, 
the angel had a "little church" with the manger in it and a candIe in front, the "one with 
the goat" and the "old one" in long ample cloaks (now repI ace d by a fur-lined coat 
turned insided out), had an axe, whip, satchel and beards of hemp-tow as accessories. 
All this was prepared with great care. 

Besides the Nativity play, there is also the chanting of Christmas carols before the 
feast. This is the job of children and Gypsy women, but even big girls sometimes go 
from house to house. Gypsy women still remember carols that the Hungarians had long 
forgotten: old traditional songs not included in the books. Children sing the customary 
Christmas hymns: Mennyből az angyal [The angel from Heaven], Krisztus Jézus 
született, örvendezzünk [Christ is born, Let's rejoice], etc. They go about in groups, even 
the older girl s, and even Protestant children can join in the joy of chanting the carols. 
The little ones simply join a group - even boys - and sing with them. A 5-year-old son 
of a Protestant peasant kept humming while he was playing something: A szüzesség 
lilioma kivirágzott [The lily ofvirginity has bloomed]. He learnt it during the Christmas 
carol rounds. Protestant girls, however, have, their own carol (69). It is notated in the 
song-book in customary ev en semi-breves, in the common rhythm. This itinerant 
chanting must have a long past because of its use outside the church, free from the 

23 Ethnographia, 1940. 
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influence of the cantor or pastor facilitated the preservation of a really old rhythmic 
formula. AlI the Protestant girl s do which is different is run offwhen the hosts come out 
with presents on hearing the singers under the window. That serves to underscore the 
"principle" of not participating in the Catholic custom, being merely attracted to the fine 
mood of singing in the dark, the temptation of roaming the village in groups. 

Gypsy children, by contrast, are happy to receive gif ts. For them, alI such custom s 
. allow them to beg. They do not collect gif ts for fun but to make a living. The chanters' 

rhyme aptly characterizes them: 
Én kicsike vagyok ... I am little, my teeth are big, / Give me sweet milk-bread that I 

can have a big bite. / If there isn't any in the house, there's some in the pantry, / Oops, 
into the satchel! 

When the hostess is in a bad mood or just wants to play a joke, she replies: "We have 
no cooked bread, we can't giv e any baked." 

On New Year's Eve, only Gypsy children go round wishing people a happy new year. 
This custom has been abandoned by the Hungarians. 

In addition to these, church hymns are also sung in everyday life, as seen above. 
Cathólics and Protestants don't differ here. A Catholic woman sings Afényes nap immár 
lenyugodott [The bright sun has already set] in the moming and in the evening, even in 
the field. She either sings hymns or songs. I entered a Protestant home on a Sunday 
aftemoon. The young couple were singing psalms from abook by the table. They didn't 
go to the aftemoon service, only the old woman wen t alone because she had not been in 
the moming. Someone had to look after the children. So they made up for the service by 
singing at home. That's a general practice, anyway: those who stay at home and miss 
church will make up for it later. The others tell them what the Word of God was that day 
and they read from the Bible, and then sing the songs chanted at church. Just as secular 
life is interlaced with singing so hymns interlace religious life. A peasant society cannot 
do without music. They use it everywhere in the form most appropriate to their culture, 
monophonic singing. AlI their life is permeated with singing: both with occasional song s 
bound to certain customs and with spontaneous songs and hymns. Since this culture is 
instinctive, evolving along the instinctive requirements of man and not developed by 
rational theories and ideas, it can be deduced that sane and sound people need music in 
life very much to giv e an outlet to their emotions, to ensure a balance between their 
emotional and intellectual life. This is something worth considering in more advanced 
societies as weIl. 



"Higher" music 

Apart from monophonic music, there is also other music in the village. Lads and girls 
play instruments, there is - or there was - a band ofHungarians, not Gypsies, in the vil
lage. There was a chorus: the Protestants used to have once a choir. Stage-plays with 
songs belong to "higher" music as well. Some of these forms of music-making can 
evolve indigeneously fro~ peasant culture itself, such as playing an instrument, but the 
rest comes from above, mostly via the mediation of the intellectuals, or the stimulating 
example of the life ofhigher society. These more advanced forms ofmusic-making help 
us study the peasantry's degree of musical awareness and sensitivity, as weIl as their 
social problems. Although outwardly the circumstances of such music-making are more 
advanced than monophonic singing, the musical content or value is rarely higher, there 
is rather an inverse relationship between the two. 

As for the instruments, let us disregard the violin, cimbalom and double-bass here as 
they will be discussed with the bands. Apart from these, the following instruments can 
be found in thevillage: zi ther, ac cordi on and mouth organ. The zither is the most 
popular, most houses have at least one, some have two or three. There are a few 
manufactured one s and the rest were modeIled upon them at home. AlI are diatonic, the 
frets indicated according to the diatonic scale. It is hard to play because one must figure 
out which note to start a song on. Not everyone can do this weIl. One boy whose ear was 
not so attuned began a major-key tune at the wrong place and played in a minor key 
throughout. He couldn't yet play weIl, he knew "it wasn't right". He was just learning 
to play. Such people put down what they already know because it takes them time to find 
a tune on the instrument and to practice it. They can only play such tunes and nothing 
else. After much practice, they develop enough skiIls to be able to play anything they 
can sing. Some good players develop quite an advanced sense of the instrument. Once 
the brother of the above-mentioned Ilona Kulcsár wanted to play something on the zither 
but just didn't find the starting note; his sister caIled out: "You haven't started right, it 
must be a number higher". (She deduced this by ear, the zither not being in sight.) This 
is a sign of a good ear and experienced instrumental skiIls. Such people have some idea 
about the alternation of who le-notes and half-notes in the diatonic scale. To develop this 
sense, by the way, is easiest with a diatonic zither of this kind. 

Experienced players know where to start a tune after hearing it once. They also know 
that not every tune can be rendered on the zither. For there are no chromatic overtones 
on it.24 

24 This is as if there were no black key 011 the piano, and only perfect major or natural minor, Doric, Phrygian, etc. 
mode songs could be played 011 it depending on whether one starts on c, a, or d. No harmonious minor can be 
played for the raised 7th degree, or any modified note. 
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The advanced musicality displayed on the melody strings does not extend tó the 
accompanying notes. The "brugos" or accompanying strings are not much used, many 
are missing or out of tune. They don't bother about them. They remain as they were 
when they got them or have deteriorated since. "They must drone, that's alI". As most 
people begin to learn on such old inherited untuned, defective instruments, there is not 
much chance of a sense of harmony developing. There was a young man, however, who 
wanted to buy a perfectly equipped and tuned zither in the shop so as to be able to use 
the accompanying string s as weIl, it had two rows of frets aIlowing for chromatic notes, 
and hence every possible tune. This boy has brought the zither into fashion again. He 
bought one in the village and a week later he could play quite weIl. He has stimulated 
the others, young people ofhis age and younger keep visiting him and practising. When 
the spinning-room community gathered at his place, sometimes five or six people played 
his instrument in a row. A bigger boy came every day an hour before the spinning room 
started to practice. He also wants to buy a cimbalom and bets he will learn it in a week's 
time, too. Previously, he was a wizard at the mouth organo Since he has switched over 
to the zither, younger boys keep bargaining over his harmonica. 

This enthusiasm for the zither is not unprecedented. Several in the age bracket of 26-
30 years said they could play weIl. There is no sign of it today, though: they haven't 
played for years, they are out ofpractice. I haven't found a reaIly good zither player in 
Áj who could use the accompanying strings properly and who could play the instrument 
fast and rhythmicaIly to accompany dances. That may be an accident, but at this very 
moment, there isn't anyone. The fact that there are many zithers and many like to play 
them confirms that this pleasant instrument has always had a cult. 

There was only one accordion in the village which was anyyvay out of order. !ts owner 
was said to have played it very weIl. I heard many mouth organs in the spinning-room. 
It is a good instrument to accompany singing with. 

This fondness for instruments led to the setting up of a band back in 1929. An elderly 
peasant had a violin from America. He used to play in the evening for his own pleasure, 
and that encouraged the later band-Ieader to learn to play. His father, a farmer, brought 
him a violin from Rozsnyó. He took it to the elderly peasant for tuning and he began to 
learn. Later he learnt how to tune it: he asked in the shop what it needed and he was told 
how to tune it to the A -pipe and what the names of the strings were, etc. As he was 
getting along, the other lads also took to it. "Károly Ando can play the fiddIe so easily." 
Others got violins. The more people began to play, the more often the idea of forming a 
"band" was raised. "The boys said we should form a band. 1 was wondering how to do 
it." The rub was the cimbalom. "I kept bargaining with a Gypsy for a cimbalom from 
spring to autumn." FinaIly, he bought it for 150 crowns. "I was working for Bartók," 
that's where he had the money. He had played the violin for a year then. "I bought the 
cimbalom at the feather plucking time, 1 started learning it. Then at advent, we hired a 
Gypsy for a month to teach the band." The pay was food and 20 crowns per person 
they were seven - so they paid the music specialist generously for their tuition. He 
show ed the double bas s player and violinists how to handIe the bow, instructed them at 
which "pitch to begin the polka, which the foxtrot and which the csárdás". Earlier they 
played them as it came, this device did not even occur to them. The cimbalom player 
was not taught, "he didn't need to be shown at which pitch to start, he was quick to 
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learn". The instructor devoted more attention to the violinists and the double bass player. 
There was trouble with the latter later on as weIl, he couldn't "get the tone right". Later 
a Gypsy joined them to play the bass, so it improved. 

When the month was over, they continued learning until the time for their debut 
arrived. They debuted at a carnival dance at home. Then they went from place to place 
as guest players. People were curious to know "how a peasant band plays". They played 
at a wedding in Barka (a girl married in Barka), in Falucska (a Slovakian boy invited 
them), then in Péder, Tomahorváti, and several times at home. Károly Ando was invited 
to other bands (there are peasant bands in many places such as Kovácsi, Szádudvarnok, 
etc.) He played at Körtvélyes, Szádalmás, Tornaújfalu, Torna, Zsarnó. At the latter he 
played with the Áj band. 

One and a half years later a ,new cimbalom player had been trained and Ando could 
take on leading the band. Until then, when guests requested some tune at their table, he 
went to accompany the singing as he was the best fiddler. The band didn't play at such 
times. When he was the lead violinist, they went to Jánok, Lucska, Bódvavendégi, 
Komjáti, Tornaszentjakab. They haven't played at home lately, as they don't like to be 
"ordered about by their buddies", and then they can't dance at the feasts. (That's why I 
heard a Gypsy band from another village at the feast. They play far worse than the 
peasant band of Áj. The first fiddler took the bow at one point and played for an hour, 
then the music was much better.) There were a lot of problems with requests, anyway. 
They were playing in the country somewhere and the lads didn't let them stop but made 
them play for two hours on end, to annoy them. Until finally they drew out their knives 
and shouted: "Don't you mistake us for some Gypsies!" It almost ended in a fight. So 
they are about to give up playing. Now, that the first fiddler has married, the band will 
probably scatter, although they earned quite good money. 

They systematically learnt the pieces together. They play the csárdás tunes from d. 
They can only play in concert in the key they learnt the piece in, possibly because of the 
double bass player and the kontra players (the word kontra meaning the accompanying 
instrument in a traditional peasant band, either a viol in or a viola). The first violinist and 
the cimbalom players could play in other keys as weIl. When the fiddler played alone, 
accompanying someone in a play or playing for a guest at the table, he could play from 
other keys, g, c". He knew the notes of the four strings and where these notes were on 
the rest of the strings. In addition to that, he knew the place of c on the g string. The 
kontra players didn't hit the right notes for the harmonies ev en in the inculcated tonality. 
The main point was usually the accented rhythm, and not the right harmony. The first 
violin, the cimbalom and the double bass gave the harmony and suppressed the middIe 
notes, anyway, so there it was not too bad if the kontra was false. I didn't hear the double 
bass player play because there was no double-bass in the village, they always borrowed 
one from Falucska for a certain fee. It was not worth having one; the bass player was a 
Gypsy, and their sense of harmony is weIl known. 

In spite of their weakness at harmony, the kontra players were quite good at playing 
the tunes on the violin. The fact that there were no kontra and bass players among the 
Hungarians does not mean that they lack a sense of harmony in general. The cimbalom 
player had a good sense of harmony, he used diverse chords in addition to quite an 
advanced technique in playing the melody. "He beats the cimbalom alI over, while I just 
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get the notes out", the fiddler, earlier also a fellow cimbalom player, commented. "Beats 
it all over," that is, he uses broken chords, diminished notes, quick figurations. Let's 
look at an example of his chords (70-71). He even uses chords of the third degree, ninth 
chords, modulations. These examples have crystallized through a lot of practice, they 
always play them in this way, but his improvisations are not much below this level. At 
my request, he played the following tune in this way: (72a-b). That is quite an advanced 
sta ge, especially because he had not heard any peculiar harmonies from the bands in the 
vicinity. He developed it by himself, testing and trying the instrument a lot. 

The band did not play hallgató ["listening songs" - slow popular art songs in free 
rhythm], possibly because of the difficulty of concerted learning. The first violinist played 
them alone when it wa~ required. The cimbalom player also knew some and played for 
himself. But they played alI sorts of dance music. They could play alI the csárdás tunes they 
could sing. What they practiced was alI performed better. They also knew tango and foxtrot, 
but "they had a single foxtrot". That was foxtrot played by the Gypsy band, which I heard 
at the Áj feast. They played it twice during the night, and not for very long. Possibly it was 
not in great demand. No other modem dance was played. The Áj band can play a waltz, 
too: Ajfalusi kertek alja jaj de homokos [How sandy the road is beyond the Áj gardens] (73) 
"It's lovely when the band plays it." Their repertory was constantly expanding as they kept 
tabs on everything. "I of ten went to dances just to learn new tunes." What they had learnt 
was immediately introduced on the next occasion. They usualIy only learnt the "music" of 
the tune without the words. They could play a lot of tunes whose texts were not known 
exactly. They picked them "here and there, at feasts." It was again the ambition of the 
fiddler to enrich the repertoire when he composed "that good and sharp csárdás". 

The enthusiasm has slackened by now. The cimbalom player hasn't played for half a 
year. "He's fed up with it." When he gets married, he'lI selI it. Maybe the young one s 
will take it on, for whom i1's still a novelty. It was not such a lasting experienee that they 
feIt it worth doing all their lives. As long as the instrument, concert playing, the 
possibility of a more advanced music-making were a novelty, they took delight in it. 
When they got quite used to it, the routine was less pleasurable. More elevated mental 
and emotional contents are needed to stimulate one to make music all one's life long. 

However, they expect to get something "elevated" from the instrument and all 
"higher" forms of music. That is why there is a general tendency among the peasantry 
to learn some instrument, form a band, sing in a chorus. This ·longing must be very 
aneient: I heard this from quite old people, too. Lajos Hajdu (75) told me he wanted to 
learn the violin, to become a "violinist artist" (his words). In other aspects, however, he 
had no ambition to rise. His teacher wanted him to go and study in Sárospatak, but he 
only wanted to be like his brother: a peasant. But he was attracted to the violin. His 
stepfather was a "master" - i.e. teacher and didn't let him: "i1's for Gypsies," he said. So 
he gratified his longing for higher music by knowing a multitude of art songs as well as 
the Hunyadi, Rákóczi marches and other military marches from the Monarchy all the 
way through (without words, of course). 

They also expect to meet higher music in the chorus, especially beeause they are not 
by themselves then. An educated person, usually the teacher is the leader. The Áj people 
had the chance to sing in the chorus in two places: in America and at home. In both 
plaees the ehoir was founded by Protestants. Le1's look at the American chorus first. It 
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was in Bridgeport, headed by the teacher and later by the pastor. At first it included 
women, too, but they were "ordered out" later. They were not liked in the chorus. The 
repertory included an art song Rossz az alma, hogyha férges [The apple's bad when it's 
wormy], the Rákóczi march and the "Menu card" which was an immensely long sung 
list of what "they were going to eat", said in song. It included everything, from stew to 
artichokes with a bon appetit at the end. Old Hajdu sang the whole thing. 

At home, the programme was somewhat better, for the choir was first of aU a church 
choir and therefore sang psalms and hymns. Their main job was to take part in the funeral 
ceremony. They also learnt some secular songs: Káka tövén költ a ruca [The duck's 
nesting at the root of the rush], Csínom Palkó, Felleg borult az erdőre [A cloud covers 
the forest], Felvégi ház, alvégi ház úgy csalogat, integet [No matter if the house is up or 
down dale it beckons me in], arranged for the chorus. They never performed them but the 
then teacher taught themjust for fun. This chorus was mixed from the beginning, so much 
so that, as much as can be made out from hesitant recollections, the first tenor was sung 
by women, the second also included two, and only thebass part was -entirely sung by 
men. "We had to tighten it so much it almost killed us," they complained.They blame the 
death ofa girl on this "tightening". One morning after a rehearsal, a 16-year-old girl fell 
ill, something snapped in her head, she went blind and died the third day. "There was 
uproar among the people that she'd died because of that." "You could feel it, something 
was pushing inside your head." Then there was some scandal concerning a woman and 
the choru s dispersed. Vestiges of it can still be detected, however: some clear part scores 
as the teacher wrote it out for everyone, with · a notation that no one knows. They 
respectfully preserved it and showed it off to me. They would like to understand it. Seeing 
the notation, many of them, headed by the first violinist, expressed their wish to read 
music. They kept asking if it was hard to learn, if it took long. The chorus failed to exp10it 
this possibility and to help the Áj people rise to a long-awaited higher spiritual world. 

Nor could they rise via the plays, but at 1east that's good fun . It started during the war, 
in 1914-15. A woman told me they had never performed in her youth. It was during her 
younger sister's time that they started and since then she has played every year. Acting 
in plays was also organized on a denominational basis since they were masterminded by 
the teacher and the school and the schools were denominational. Sometimes, however, 
the Catholics staged a play and borrowed two Protestant girls with fine voices. More 
recently, while the Catholic teacher's post was vacant, the Protestant teacher tried to 
unite the two religions and stage a play jointly. It aU went weU, only the use of the school 
was a bit problematic. The lack of a long-desired village hall is feIt sorely at such times 
as it would belong to the whole village and religious divisions could be ignored. 

Mostly popular stage p1ays were produced: A falu rossza [The rogue of the village], 
Sárga csikó [Yellow colt], Piros bugyelláris [Red purse] , Piros jegykendő [Red 
engagement kerchief], A betyár kendője [The highwayman's scarf], Az erdész mátkája 
[The forester's sweetheart], Megjött a Juliska [Juliska has come], Sári, te! [Listen, 
Sarah!], Kata huszár [Hussar Kate], Törvényes a csók [Leg al kiss] , Csizmadia mint 
kísértet [Boot-maker as ghost). When they ran out of these, there were other plays like: 
Forog vagy nem forog [Spins or spins not], Narancs [Orange], Torockói menyasszony 
[Bride from Torockó] , Kalap [Hat], Csal afeleségem [My wife's cheating me], A doktor 
úr [Mister doctor] , Egyetlen kabát [A single coat). There are a few - one or two -
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without songs. These were only got out in the last resort, when the teacher failed to 
obtain anything else. Songs were in great demand. These plays carne from Komárom 
since the annexation. The songs are taught by the teachers. When they can play an 
instrument and there is music in the published play, they play it and the performers learn 
the tune by following the instrument. The Catholic teacher taught the actors with the 
violin. In addition, not only the rehearsals were accompanied by violin; the gypsy-music 
accompaniment of the stage-plays could also be supplied by them since the foundation 
of the band even if only the band leader accompanied the song on a single violin. An 
instrumentand a vocal ensemble on stage nevertheless forms the kernel of a musical 
play only the band leader accompanied the song on a single violin. An instrument and a . 
vocal ensemble on stage nevertheless, forms the kernel of musical play. 

When the teacher can't play an instrument, they are reduced to tunes they know. For 
not even teachers can read music, especially here in former Upper Northern Hungary 
where in the Czech era teachers usually did not complete training college but merely took 
a crash course after leaving secondary school. They had therefore no musical training. 
(Old teachers who studi ed at training college s couldn't read music, either.) Often there was 
no notated music in the published play, anyway, so the tune had to be taught from memory. 
When the teacher didn't know the original tune, he was forced to set it to a known melody. 
In Tornaszentjakab, for example, the teacher had the words of Páros csillag az ég alján [A 
pair of stars low in the sky] to the tune of Szőke vize a Tiszának [BIonde water of the 
Tisza], which the girls sang to the tune Édesanyám is volt nékem [I used to have a mother]. 
Apart from failing memory, such causes may also underlie the alternation of the texts of 
hallgató songs to a tune, for the people don't change deliberately. When the teacher 
doesn't know a tune, he may even "figure some out". The following tune is due to the taste 
of the former Catholic teacher who was devoted to improvement. He found the tune "too 
difficult" so he simplified it (74). This would have been an example of variation in folk 
tradition, if the tune had been taken up by the people.25 

In Tornaszentjakab, A betyár kendője [The highwayman's scarf] was produced 
without most of the songs because the teacher didn't know them. Sometimes in such 
cases folksongs also get into a play. The villagers gave the following familiar tune to the 
words: (75). In a similar case, the Áj people put the widely-known new song of Kikötöm 
a lovamat a csárda elejébe [I tie my horse outside the inn] into the play. There was no 
song in the printed version, only an instruetion that a tune was to be sung at that place. 
"We chose what we liked and knew best. This fitted there". That's how the song made 
it into the play, it was taught by the mother of the girl acting in it. In the same piece a 
shepherd's song was replaced by a local tune: the actor learnt an old local shepherd's 
tune that was appropriate here from a Gypsy swineherd. Peasant culture infiltrates the 
amateur stages whenever it has a chance. 

Sometimes even things of real value from high culture reach the people. They 
performed Sári bíró [The judge Sári] by Zsigmond Móricz *. This was to the credit of the 

25 This teacher did something else related to ethnography: when we gathered in the school to make phonograph 
recordings, he sprinkled sneezing powder ali over the place. He had it brought from Kassa while I was there. He 
is no longer in the village as he was promoted to state-paid teacher. 

* Editor's note: Great Hungarian witer (1879- 1942). 
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new teacher, just as the folksong tunes learnt from folklore publications were. Áj is also 
involved in the general life of the nation, every cultural current has its repercussions 
there, including thesevival of peasant culture. And young teachers have access to the 
Móricz play and the folksong publications. 

The fashions, customs of Hungarian villages even spread over to minority areas. A 
cabinet-maker's apprentice, a local person for example acted in Gárdonyi's A bor [The 
wine] in Mecenzéf. The rural areas inside Hungary also display a similar picture: in 
Meszes in Borsod county of the "parentcountry" A falu rossza [The rogue of the 
village], A betyár kendője [The highwayman's scarf], Férjhez ment a nánai bíró lánya 
[The daughter of the judge of Nána has married], Cigány [The Gypsy], Sárga csikó 
[YeUow colt], and the like were produced. 

AU these phenomena: instrumental music, stage plays, choruses indicate that the 
villagers of Áj were in search of more advanced forrns of music-making than 
monophonic singing and they received help from above with their ambitions. However, 
what they received from above, were poor dilettant attempts, especiaUy in the case of 
the chorus. When the people themselves, relying on their own taste, initiated something, 
they fared better. Even so, there was far smaller immanent value found in these more 
advanced forrns of music than in the traditional singing. These attempts, however, also 
indicate the demand in Áj for music. 



Minorities 

Apart from the Hungarians, there are Slovaks, a Mánta26·family and Gypsies in the vil
lage. The head of the Mánta family used to work for a manorial estate as a steward in 
the Miglinc and move d here from there. He has no children in the village, so he can be 
ignored. The five Slovak families, by contrast, are important. They began to settle from 
Falucska after the war. 27 They have been in the village for a mere 10-15 years. At home, 
naturaUy, they speak Slovakian but aU the children speak good Hungarian and the little 
one s began to speak broken Slovakian, understanding better than speaking. They attend 
Hungarian school, grow up among Hungarians. Assimilation has begun. (That began in 
the Czech era. Even during the Czech dominion, there was no state school in Áj. It is 
interesting that the children speak poor Slovakian in the very family where the father 
insisted on his Slovak nati on ali ty most vociferously before the area was re-annexed to 
Hungary.) The older children usuaUy stiU speak Slovakian. These families have much 
contact with Falucska. Since the only road connecting Falucska to the world leads 
through Áj, many Slovaks pass through the viUage daily. On their way or back, they 
always call on one or other of the Slovak families for a rest. The Áj people go to 
Falucska on Sundays, for Greek Catholic mass. (NB. There are a few Greek Catholic 
women among the Hungarians, who were bom in Tomahorváti. On major holidays they 
also go to Falucska to church.) A Slovak girl stayed in the spinning-room there as long 
as her grandmother was alive and she had a place to stay. Of course, kinship is the 
strongest cement connecting the incomers with Falucska. 

In families where more Hungarian is spoken the younger people begin to speak 
broken Slovakian. There is a girl who is ashamed to speak Slovakian, and when people 
from Falucska address her in Slovakian, she replies in Hungarian. There is, however, no 
derision or hostility towards them for being Slovaks, they live together in perfect peace. 
They are on a par with the Hungarians in the society of the village. The girl s belong to 
the spinning-room group s and are involved in the same social life as the Hungarians. For 
a long time I didn't know that one of them was Slovakian for there are Slovakian name s 
and faces among Hungarians as weIl. No difference could be sensed in their demeanour. 

These girls know the same stock of songs as the Hungarians. That's natural, too: they 
are together in the spinning-room. Interestingly, their parents also know Hungarian 
songs, precisely those variants that are not known by the daughters, so they didn't learn 
those from them in Áj. The mothers claim they had learnt these songs back in Falucska 

26 See footnote No. 2. 
27 Earlier, there was once a sizeable assimilation ofSlovaks here. Some of the Cathol ics have Slovak names: Komár, 

Sztupák, Barnák, Bolyszko, Fecso, etc. These cannot be natives of Falucska, as those are Greek Catholic. Today, 
they are natu rally Hungarians. (There are no Catholic Slovaks anywhere around.) 
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before they married. This is believable for they carne as married women when they no 
longer sing, let alone learn new songs - except for the ones their children sing at home. 
As their daughters and the young people of Áj don't sing these tunes today, they 
probably learnt them back in Falucska in their maidenhood. In one case a woman from 
Falucska knew a song from her youth, taught it to her daughter and the Hungarians 
learnt it from her. When I was first there, only the Slovak girl sang it, and when I went 
again, it was sung in the spinning-room. 

That means there were Hungarian tunes in Falucska even before and during the war. 
Today, there are even more. 'Not only in Falucska, but in the entire minority area 
including Mecenzéf Hungarian tunes migrate and get to Áj from there. For example, a 
Slovakian girl recently visited her relatives in Mecenzéf in Slovakia and she brought a 
Hungarian folksong back. Now, it's a new song in Áj, too. The Slovakian shoe-maker 
learnt several Hungarian songs in the pub in Mecenzéf. AlI sorts ofpeople gathered there: 
Germans, Slovaks, Hungarians. In the smalI German towns the minorities kept rotating. 
They went to Mecenzéf or Szomolnok to work as artisans or industrial labourers. The 
father of an Áj villager with a German name met his wife from Áj in the tobacco factory 
in Szomolnok and moved into the village as a son-in-Iaw. This constant mixing brings 
songs to the minorities. But there are other channels as well. A Slovak girl from Áj 
worked as domestic in Szepsi and learnt a Hungarian song from another Slovak girl from 
Falucska. That's how the song found its way to Áj. Another such channel is military 
service: the Slovak shoe-maker performed Hungarian songs he had learnt in the army. 

The few Slovaks living among Hungarians also mediated Hungarian songs to the 
minorities. The girl who used to go back to the spinning-room in Falucska, kept calling 
on Mrs Pál next door for songs: "She would come alI the time asking, how do es that one 
go, Aunt Juci?" Then in Falucska she not only taught but also "translated" songs. Many 
Hungarian songs are sung with Hungarian words there, but they don't understand them. 
Few know Hungarian so she tried to "put it in Slovakian" but "it didn 't fit". That 's just 
one example of each other 's texts being translated. It is possible that a competent 
versifier could render it so as "to fit". These short lyrical songs are harder to render in a 
foreign language, as the effect, and even the meaning, may depend on single words, and 
ti ny turns. If attempts are made with these then ballads must also be translated in which 
only the sequence of events has to be observed by the translator, the rest can be filled 
out at will . 

Interesting conclusions can be drawn from the fact that nowadays many Hungarian 
songs are sung in Falucska, and with Hungarian words, too. The explanation for this is 
that cut off as they are from the rest of the Slovaks, they cannot get new songs. They are 
reduced to singing Hungarian ones. Thus, the example of Falucska also proves Ouf 

observation made about the migration of Hungarian songs: the frontier is an obstacle in 
the flow of songs. (At first I thought that since they belong to Hungary they feel obliged 
to sing Hungarian songs as I observed with the Slovak shoe-maker who refused to sing 
Slovakian songs, although before the border shift, he had been militantly against 
Hungarians. There were some girls, too, who asked if singing in Slovakian was allowed 
as they were already considered Hungarian.) 

The Hungarianization of the Falucska song stock is simply the continuation of an old 
process. The majority of the Slovak songs in Falucska were of Hungarian origin or style 
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in the past as weIl. Let me not go into detail here, as I could only reiterate what Bartók 
established about the entire Slovakian and Ruthenian areas.28 Let me just quote 
examples of interrelation between Áj and Falucska songs. The following examples 
include the tune of A Csap utcán végig [Along Csap street], a very popular tune in Áj 
and common alI over the area in giusto version. Another, commonly known tune known 
there is Mikor megyek Pestre [When I go to Pest] (76, 77). The next tune is highly 
informative: it is the second half of the art song Ez az én szeretőm [This is my 
sweetheart]. It is known in the same truncated form (second half) in Falucska as in Áj. 
Even 60-year-old women knew it there, not only the youngsters. The borrowing must 
have been going on for a long time (78a,b). After art songs, let's look at some folksong 
borrowings. The following tune is known by all from children to middle-aged people in 
Áj, no wonder therefore that its Slovakian counterpart can be found in Falucska (79a,b). 
The following is the most intriguing (80). This is the second half of the wi dely known 
(8). It has a complete Slovakian variant but the text could not be pieced to gether - in 
Falucska, the girl s still know it. Slovakians thus know this song in three forms: with 
Hungarian words, with Slovakian words and in a Slovakian version cut back to half. 
They know the complete form is identical with the Hungarian but when speaking of 
truncated variants, they asked: "Do you consider that one? But that's different." 

The process of Hungarianization has now been seen. But there is a process of 
Slovakianization as weIl. Originally they were Ruthenians as their adherence to the 
Greek Catholic church also indicates. The prayer books of old people are in Russian in 
CyriIlic script. Only recently have Slovakian prayer-books in Latin script been produced 
in Eperjes, but ev en these include some passages in CyriIlic characters. Their Ruthenian 
ori gin is also confirmed by the few kolomeika tunes they know. 

As for the Slovakian song stock of Slovaks in Áj, it differs from girl to girl. The 
repertory of young people is more illuminating in this regard, while the songs of the 
elderly are more informative on the Hungarian songs. Girls learn the same Hungarian 
songs at school and in the spinning-rooms as the rest in their age group. The amount of 
Slovakian songs known by them indicates how strong the Slovakian tradition is in the 
family, how tightly they are related to Falucska which they left behind, and how fast the 
pace of Hungarianization is. By contrast, among the elderly who grew up in a Slovakian 
environment their knowledge of Hungarian songs indicates close contact with the 
Hungarians. As for the former, caution must be used because some other circumstances 
may also contribute to the children's lack of Slovakian songs. For example, the parents 
maybe poor singers, for learning from the parents is almost the only way to learn 
Slovakian songs, especially at an early age. 

That said, one may establish that families differ in their degree of spontaneous 
assimilation. This derives from children playing together, older children making friends, 
attending the spinning-room, contact with neighbours and the like. These add up to 
delineating the first, involuntary stage of assimilation, which can only be effective 
where minorities live peacefully side by side. Consciously they insist on being Slovaks 
(except for a single case) and do not realize that their children have taken the first steps 

28 B. Bartók: Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje [Our folk music and the folk music of neighbouring peo

ples] Népszerű Zenefiizetek no.3. Budapest, 1934. 
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along the path to Hungarianization by being involved in the life of the village. Various 
stages of this process can be demonstrated by their knowledge of songs. A Slovakian girl 
attending the spinning room in Falucska said with some edge to her words: "We know 
more in Slovakian". She knew the most. The rest of the big girls knew less and the shoe
maker's daughters hardly any and those with eroded texts. There is a girl who is already 
ashamed of speaking Slovakian, with her, the process of spontaneous ass imi lati on has 
become conscious. 

The song stock of Gypsies also faithfully reflects their social position. It must be 
stated that they are not musical Gypsies. The one playing the double bass in the band is 
an exception. There is no one else among them who could play music, let alone make a 
living by music. They live by begging: the women go round the viUage every day. In 
summer they pick mushrooms, wild strawberries and the like. (There is one who works 
regularly and lives in a clean house, and he is respected among the Hungarians, too.) Not 
aU of them speak Romani, the women who carne from Torna know it better. The rest 
mostly only understand the language. 

Their song stock is extremely varied. They know Hungarian folksóngs, various art 
songs and many Gypsy songs. Many of these are old-style folksongs, especially the 
shepherds' songs the Hungarians don't know in Áj. This is aU related to their social 
position. As is weU known, elements of an older culture get pushed to the peripheries 
not only geographicaUy but also sociaUy, down to the lowerrnost strata. Folk culture stiU 

flourishes among daywagers and manorial 
servants when no trace of it can be 
detected among better-off smaU-holding 
farrners. Here the bottom stratum is the 
Gypsies. What they know therefore is 
almost aU old tunes, with only a newer 
tune or two, which also represent the 
oldest layer of the new style. This applies 
not only to old people but to younger 
women as weU. Sometimes a few very 
rare songs are also discovered among 
these old tunes. Chants, already 
abandoned by the peasantry indicating this 
process of sinking, are still sung by 
Gypsies before they vanish for good. It is 
the same with customs: Christmas carols 
are still sung by Hungarians and Gypsies 
alike, but New Year's greetings are only 
sung by Gypsies. 

The shepherd's songs indicate that the 
only constant job Gypsies are wiUing to 
take is herding. AU the swineherds and 
cattleherds are Gypsies, but there are 

Csendőrők őrségváltása some, especially those living in Torna, 
Gendarmes changing the guard who are apprenticed to Hungarian 
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shepherds and cattleherds. That's how an old Gypsy knew, among others, the ancient 
shepherd's song Kiszáradt a tóból mind a sár, mind a víz [AlI the mud and water have 
dried up in the lake]' 

Their art songs are quite different from those of the Hungarians. When they sing one 
or two, the Hungarians say they have never heard them. They sing them differently, too. 
Peasants, especialIy the young men, sing the hallgató songs with disagreeable 
mannerisms, in a rugged way while the Gypsy wo men sing gently, with ligatures in their 
exti"emely low voices. Everyone acknowledges in the vilIage that "they do it very 
finely". The songs are picked up by the Gypsies of Torna who wander a lot; while the 
Áj Gypsiesare far more tied to the vilIage. The Torna Gypsies are infamous as they were 
accused by the Czechs of eating people. AlI of them speak Romani. This implies that 
they know many Gypsy songs. Many of these are Hungarian tunes with Romani texts. 
There are many old and new folksongs among these, and some are welI-known art 
songs. (As for the latter, they may sing Romani and Hungarian texts to them as weIl.) 
FinalIy, there are a few tunes that can be sharply differentiated from the songs of the 
Hungarians and the neighbouring peoples. These can be presumed to be original Romani 
tunes, vestiges of their separate tradition and proof of their idiosyncratic existence. 

/ 
/ 

/ 



The society 

So far, we have examined various components ofmusic in Áj. We have seen music-mak
ing in the traditional mould, as weIl as alI the extemal influences that widen and modi
fy these moulds; we have seen the constant confrontation between folk culture and the 
influences coming from outside, from above; and we have seen the forces that usher the 
life of the Áj people in new directions; the longing for progress and upward mobility, 
for education, proved by the muItitude of elements they have adopted from high culture 
and incorporated into their lives. That does not mean that their old culture has changed 
substantially, it has merelyexpanded. New and instrumentaIly more advanced elements 
are linked to the old ones, a step has been taken towards middle-class existence without 
tuming against the old. This can be demonstrated in other areas as weIl. Highly illumi
nating examples are the simultaneous practic e of Nativity plays and acting in popular 
plays. People who act and enjoy plays every year take just as much delight in the per
fonnance of Nativity plays. They keep enthusing naively: "How nice it was." (Even 
when recaIling the humorous parts.) This example is even more revealing because 
Nativity plays were interrupted for years until the new band took the practic e up again. 
Therefore, besides annual regular stage plays, they found it necessary and worthwhile to 
revive the tradition of this folk custom. 

This duality can be witnessed in their speech. There is constant mixing of the dialectal 
peculiarities29 with standard "genteel" speech, especiaIly in the language of young and 
middle-aged men. They are ashamed of conspicuous dialectal features and try to avoid 
them when faced with "gentlefolk". They ev en mock it among themselves. Once a 
woman from Barka asked me: "Is that village Barka reaIly so backward?" When I 
expressed incomprehension, a woman from Áj explained people spoke so and so there. 
But not much later, she spoke just like that without noticing it. They also of ten complain 
about the Palóc pronunciation of the vowel: á. This is what is deliberately avoided by 
sociaIly more advanced or "more conscious" people when they watch their words. The 
pronunciation of the e also fluctuates, but for different reasons. It is not so closed as in 
areas where this is a prevalent tendency, and it is of ten omitted. In singing, the 
fluctuations disappear. When singing, pronunciatiol1 is instinctive and no attention is 
paid to it, so the dialect is more distinct in songs than in speaking. Those, however, who 
are more urbanized in speech and rarely pronounce any dialectal phonemes completely 
omit them when singing. 

This duality is demonstrable in every field of society. The phenomena of folk culture 
are mixed with "higher" fonns of middle-class culture. The first to strike the eye is 

29 On the who le, the Áj people speak the Palóc dialect, but ly is missing from their phonemes. Some Transylvanian 
specificities can also be heard in the speech of the elderly, such as lakadalom for lakodalom. 
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clothing. Both men and women wear civilian clothes. Girls wear one-p ie ce dresses, as 
has been mentioned. In winter, they put on a puHover under a large shawl and some ev en 
have long winter coats. Men wear black coats, black "breeches" and boots, but a few 
weH-to-do farmers have leather coats and fur-coHared leather jackets. But there's a limit, 
too: a girl wishing to be conspicuous wanted to put gloves on when she was sent to the 
village; the whole family tumed on her: did she want to be a subject for ridicule? And 
yet this family set the pace in genteel dressing. Their littie daughter was in fact mocked 
by the children for her long overcoat. 

Urban garments made by the dress-maker on the one hand and strict abstention from 
gloves on the other. Skirts are broad and reach weH below the knee: this difference, 
marking them out from the gentlefolk, was always insisted upon. At the same time, they 
als o knit or crochet gloves to work in, using wool they have spun. They also knit 
sweaters. A few girls were taught to knit by the teacher, and since then others als o order 
from them. They were so successful, especiaHy in cold winters and in forest work that 
the "Áj sweater" became great fashion and even li man in Falucska had a sweater knitted 
in retum for some service. Long winter coats are also multiplying slowly. At the 
beginning of this century, they were stiH wearing loose linen shirts and pants, vests with 
leaden buttons and long sleeveless frieze cloaks. Women wore skirts, blouses and aprons 
trimmed with zig-zag braiding. That was however swept out by the general Hungarian 
tendency of change. This is the only area - dress - in which the people of Áj display a 
strong middle-class influence, but even here the limits and constrains imposed by the 
general attitude of the peasantry can be detected. The presence ofmiddle-class elements 
do es not mean the transformation of peasant society. 

The same duality of needs comes up in other areas, too. Life in America had 
accustomed them to using modem technical gadgets. (Even "useless" one s such as the 
gramophone.) Of cheap Czech manufactured goods, they dön't only use clothes and 
shoes but also farming machines. Almost every farmer works with a sowing machine. 
But the rich peasant who has a sowing machine and a fur-lined leather jacket stiH uses 
the hand-miH that grinds mai ze for "zsámiska" (polenta). Zsámiska is one of their main 
staples. Meals are highly monotonous, too. When they heard about the introduction of 
the one-course meal, they said that's what they'd always had: a plate ofbean soup with 
a lot of bread, even after fell ing trees. America could not extend the spectrum of demand 
in this regard, either. Peasant simplicity is obligatory here, but not in clothes or farming 
equipment. 

There are also features in Áj life that might have ev ol ved from the influence of 
America. One is, for example, the old daywager who lends his accumulated money to 
his acquaintances at interest. He inherited some money when his relatives in America 
died and their house was bequeathed to him. He sold the house. He also adde d money 
to this amount: he was a good worker, and now he lives on his capital. He wouldn't put 
the money in the bank: he remembers the example of a farmer who lost his fortune and 
went bankrupt during the bank freeze in America. So he lends the money himself. It's a 
lot ofbother to get the money back, but he only lends to those whose auctionable goods 
are weH worth the loan. He lives like a pensioner: he doesn't really use the interest 
retums. His way of life is just as simple as the others' , but at least he doesn't have to 
work. 
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America inculcated the idea of money or capital in them, because the money that 
carne back into the village was not only earnings or savings but also the high insurances 
paid up after accidentsor deaths. The family or relations of anyone who was killed in 
an accident in America became rich at home. It's strange to hear statements like this: 
"His brother died, the mine pit collapsed upon him in America, they're happy for that" 
[i.e. getting along well]. Or: "Their father was hit by a car, that's how they bought five 
or six acres." Most still use the money to buy land; any other use of money is rare. 

The American money earned by hard toil enriched the who le village. There are hardly 
any landholders who inherited wealth. Even members of the old "wealthy" farming 
families went to America to earn a little. Large farmers are little in comparison with the 
landholders in Transdanubia or the Great Plain: there is one landowner with 40 acres of 
land but he towers high above the rest. Here, land of two or three "quarters" is a large 
estate. (A quarter is a fourth of the forrner land unit reckoned in villeinage, about six 
cadastral acres, but these "quarters" are not always equal in size.) Hayfield, pasture for 
the maintenance of livestock and primarily some woodland are part of every piece of 
land. Most peasants have their own woodlands, but they als o get wood from the 
common forests. That's the main source of income for the village. There are wealthy 
peasants with a mere half a "quarter" of land but with a lot of hayfields where they can 
keep 18-20 heads of cattle and they also have considerable woodlands, from which 
money comes in continuously. Forest work is a good income for daywagers as well. 
First, because it takes place in autumn and winter so they have some earnings alI year 
round. Secondly, because 5-6 pengő30 could be earned a day at that time. Apart from the 
hired work, they grasp every opportunity to do oddjobs for some extra money. In winter 
half the village carve rakes, weave baskets, satchels of cornleaves or lim e bark and take 
them to the market. SeHing produce is als o a wide ly embraced source of income. They 
not only took eggs and poultry as far as Kassa and Szomolnok as long as they could, but 
also purchased produce in the village to sell in town. Women even took popcorn to 
Szomolnok. An artisans' income is also seen as an extra which add s to their living by 
the land. That's why it is this ambition that their children learn a trade, especially the 
children of wealthier viHagers. 

AH this is profoundly typical of the peasants' mentality. They do not go beyond the 
boundaries of their sphere but within it they grab every opportunity to make money. 
Only those who buy things and hawk on a larger scale display traits of a middle-class 
mentality. 

Due to their better earnings the way of life of a hire d labourer hardly differs from that 
of the small-holders. This contributes to the fact that social conflicts have not become 
so strained as in the Great Plain or Transdanubia, and thus the traditional unit y of the 
peasant strata has not been disrupted. 

An integral part of their attitude is that they don't look down upon serving or hired 
labour. The son of the Catholic churchwarden, a weH-off peasant, hired himself off to a 
Protestant landed peasant, and that's not unparalleled either now or earlier. When lots of 
hands are needed for some work on the common land, alI the sons and daughters of the 
landowning peasants go. When the peasants need farm-hands, they call acquaintances 

30 Editor's note: Name of Hungarian currency between 1927 and 1946. 

" ) 
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with whom they are on good terms or even related to. These people are would-be or has
been holders of one-two-three acres who must eek out their living by day-Iabour as weH 
as farming. Their lands are usuaHy tilled with yokes borrowed from the better-off 
peasants, for which they render day-labour in retum. Given such relations, no caste 
system differences evolved between landowners and hire d farm-hands. The treatment of 
professional day-wagers is similar: hired workers aH eat inside together with the host: it 
would be a disgrace for any owner not to supply his labourers weH. 

AH this notwithstanding, there are some conflicts. The best indicator are the political 
divisions during Czech dominion. Daywagers were for the Democratic Party, the owners 
for the Hungarian Party, except for a few wealthier landholders who entered the 
Agrarian Party for financial or power advantages. During the Czech era, illiterate 
Gypsies also had the right to vote, which meant the viHage majority narrowly missed 
being Democrats, and the richer peasants were als o hard put to elect a judge from among 
themselves. The election slogans were of course quite practical: higher wages for 
labour! These party struggles also indicate that the antagonisms that produce such sharp 
divi ding lines between the classes in bourgeois society and that divide the peasantry 
from more urbanized and embourgeoised regions into various conflicting strata, are also 
immanently present here. These conflicts are however toned down here by peaceful 
intercourse. Daywagers and daughters ofrich peasants go to the spinning room to gether, 
where a farm hand from a strange place is just like anyone else. SmaH-holder and day
labourer, who may be political opponents, wÚI have gon e smuggling together, fleed the 
exciseman together, drank a toast to the deal to gether. In everyday social contact there 
is no trace of difference: a peaceful folk culture prevails. So much so, that even Kuru, 
the Gypsy lad can attend the dances and ask the daughters of any peasant for a dance, 
and she must respond, the more so as he is famous for being the best dancer. 

The same applies to Catholics and Protestants, or Slovakians and Hungarians. The 
germs of antagonism are there and if something upsets the regular flow of life they 
immediately break to the surface, but in everyday life they are negligible. Good friends 
who belong to different denominations may go together to each other's church to 
decorate the altar, to attend confirmation or first communion. They know each other's 
ceremonies more or less. Marriages of religiously different partners are however rare: 
difficulties over the reversalis [agreement that children be brought up in the religion of 
the other partner], fears of being rebuked from the pulpit keep them .from mixed 
marriages, since a marriage is made after much deliberation and thought. It is therefore 
even more conspicuous when attempts' at it are made. (The long-awaited marriage 
between a Protestant rich peasant and a Catholic day-wageman has taken place.) 

In daily life and communication, the peace of peasant society reigns despite aH 
antagonisms, so the people of Áj live in a whoIly traditional world in this regard. 

This traditional world exposes itself at a variety of points. The naive empathy 
demonstrated by the ballads characterizes both old people and young. Though men 
conceal such emotional involvement, girls give vent to it. A woman told her daughter a 
romance she had read in a penny publication ab out a self-sacrificing lover while they 
were com-shelling; she only said the plot, rather confused, too, so the performance 
cannot have been suggestive, yet it brought tears to the girl's eyes. But one finds men, 
wealthier peasants who enjoy their own funny songs the most, taking sincere naiv e 
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delight in them; they live d so emphaticaIly through anything they narrated that it became 
like a tale. Of a man like that it is said: you can't believe a word he says. (NB.: they 
cannot and do not tell tales in the village.) There was a farm-hand who got so warmed 
into singing that he stood up and sang at the top of his voice the fine pentatonic tune of 
Szabó Vilma [the ballad of Vilma Szabó] - his face was radi ant with delight. 

It is typical of this naive world that many beliefs are alive among them. Everyone (be 
it Catholic or Protestant, old or young) believe in the evil eye. Even in the most 
enlightened and upwardly mobile family where, in front of a gentlemen, they show ed 
deep disdain for alI superstition, it turned out that they really believed in it. 

A few peasants, however, have su ch great authority and self-awareness that they find 
it beneath their dignity to sing, and stand out sharply from this traditional, naive world. 
They refused to sing to me, too, and not because it's not done in old age to sing. 
Wherever this was the reason for reluctance, it could be overcome sooner or later and 
there were some old people who were at my disposal right away. Those peasants looked 
down upon singing from the height of some middle-class consciousness, finding it 
childish for them to sing. That's a stage of transition to the middle-class world. Folk 
culture is no longer universally valid for them, itdoes not contain every segment of their 
lives. 

Customs also reveal this transitory state. A complete set of customs that entire ly 
pervades life is no longer intact, and what still prevails has begun to assume features 
from of a higher social level. For example, the custom of "Easter bathing" is still alive: 
the lads wouldn 't miss pouring a bucket of water or two on the girls. But then the girl s 
invite the lads into the house to offer them something, at least aglass of brandy, and 
there were houses - and not the richest - where slices of ham, cut up hard-boiled eggs, 
cakes were put out for the young men, just as among the gentry. Other customs display 
the same features. Instead of the traditional dishes, lots and delicious foods are taken to 
the young woman in child-bed, and ev en some money, or children's clothes, a brood-hen 
or a piglet or any useful or practical thing is given as add iti on al present. The cordiality 
that gave rise to the custom of taking food to a mother in child-bed lives on illustrating 
the fact that the old custom is extended by forms of the new way of living. It is re
enacted but in a more contemporary, more affluent style. This custom then no longer 
differs so sharply from the custom of the godparents' presents in higher society. The 
tradition has become enlarged and assumed middle-class forms. 

Custom s only remain in places which have some social function, which provide 
social intercourse or are expression of goodwill. That is how the spinning room has 
survived because of its social importance. But even there, life is not like it used to be in 
old times, or, for that matter, five or six years ago. Games, teasing, unstoppable singing 
is slowing down giving way to quiet conversation. Especially in the oldest spinning 
group. The unmarried girls and boys who are "old" by village standards no longer 
possess the naive joy and pleasure of frolicking the younger one s do. They grew out of 
it during their long period of bachelorhood. The inevitable change in their way of life 
gravitating towards the standards of the middie classes ch anges the character of 
tradition. (The change is inevitable since this generation, they claim, was prevented 
from marrying in time by the incessant military drafts and the preceding economic 
crisis.) Neither do an girl s spin: those who have no hemp only embroider. They might 
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have bought hemp, but they don't insist on spinning, and are allowed to embroider in 
the spinning room, too. It it easy to imagine that the custom of the spinning-room will 
survive with needlework, when spinning and weaving, and perhaps even the folksong 
culture have vanished from their lives. Then it will serve the social life of the village in 
a transformed, middle-class form. A village teeming with life needs such forms: vivid 
social communication creates the custom s in which they can give vent to their inner 
drives. So long as a village is governed by the forms of folk culture, the social needs of 
the inhabitants are satisfied by the traditional customs, the tools of folk culture. When 
village culture changes but society is still driven by the same vitality - unlike in villages 
where there is one child per family - then the communityeither creates new form s or 
modifies the old ones, giving them new colour or meaning, and old and newelements 
exist side by side. In Áj the latter course of development can be demonstrated. 

Not every tradition or custom depends on folk culture; the rural situation31 or village 
life itself needs them and even when some carne into existence through folk culture, it 
need not necessarily perish with the demise, transformation or embourgeoisement of it, 
for the rural · situation may keep it alive in a changed form. (It would be interesting to 
examine the life of peasant towns, to see what they were like when folk culture 
flourished in them. Was there any difference between the social forms of peasant towns 
and villages, or have the differences come about more recently, since the capitalist 
development of argiculture pushed some into a proletarian existence and elevated others 
to middle-class standards.) 

The married women's spinning room exists in Áj in this changed form. It is not 
actually a spinning room. Neighbours, and even friends gather two or three at a time. 
Some take turns regularly at one another's home, others only agree to get together for 
some "spinning" occasionally. They ehat and joke - it's like middle-class women going 
to visit each other. This feature is elaborated by the fact that such small group s evolve 
from personal sympathies. There are women of an advanced social demeanour, who are 
more pleasant to be with than others because their intellect and mental refinement is 
expressed in their manners. Such women hold one another in high esteem. When any of 
them is mentioned, the others express their liking and the reasons for it, too : "Aunt 
Gizella is one for us. She's talkative, warm-hearted." They befriend one another and go 
to visit each other even if they live far away. One can witness real subtleties in their 
behaviour. I couldn't get a woman to sing, she said she had no voice. To convince me of 
her good intentions, she later brought me a rose "in place of a song": "That's my song". 
- I of ten went to a woman who was a good singer. Her husband did day-labour, he was 
usually out. The woman - without giving offence to me - asked me to bring my hostess 
with me to help with weaving so she could have more time to sing, and "anyway, she 
likes Aunt Ilona, why doesn't she come and see her more often?" 

Such displays of an inner richness and refinement, and regular forms of conduct derived 
from them, give the impression of genteel conduct; no difference can be found between 
them and those used by the more elevated gentry (at least by its more sensitive and refined 
members). Such manners can only evolve in an advanced social life and at a higher degree 
of awareness. At this higher level of self-consciousness they can safely adopt the forms 

31 This useful distinction comes from Ferenc Erdei . See Magyar fa lu [Hungarian village). Budapest (no date) . 
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seen and heard among the genteel people, in middle-class life. These personages display 
more elevated, middle-class features. They are the one s who add money, baby clothes to 
the customary dish for a new mother, who decorate a Christmas tree at home, who wel
come the Easter sprinklers with tit-bits even if they are poor; not in order to show off, but 
to do it "properly". They can cook and bake "like the lords", they can discourse informaI
ly and in a self-possessed way with the lords, and besides, they cherish the traditional 
forms most as they all serve to express their subtle humanity: they are the ones who vary 
music in the spirit of tradition, who compose the "Biblical" lines. On the other hand, they 
also include those who overdo this imitation of the higher strata, an acquisition of genteel 
things, befriending socially more elevated ladies, cooking and baking more sophisticated 
things, and squandering the family fortunein this way. Such women, there was one of 
them in the village, are collectively condernned, yet she was liked for her kindly manners. 

A developed personality and customs adapted to more elevated standards go hand in 
hand. That is how the famous folk costumes of folklore islands have evolved. These 
costumes are not relics of an ancient and continuous folk tradition but have developed 
separately over the past one hundred years, similarly to the new style of folksongs, from 
elements of various higher-class garments with little of the old tradition preserved. It is 
also known that the people of these regions also stand out due to the high degree of 
development in their language, manners and arts. They reach higher-quality production 
even in agriculture. Growing onions and vegetable in peasant villages along the Danube 
is mentioned by Ferenc Erdei in Futóhomok [Quick sand]. 

Taking this into consideration, one must disagree with F. Erdei here, who claims that these 
popular cultures are islands untouched by extemal influences, preserving the concentrated 
culture that emerged in the suppressed closed world of serfdom. 32 It is hard to imagine that 
suppression generates or concentrates culture. If folk culture flourished during serfdom, it 
was probably because the inner social life ofthe village was freely exercised, without exter
nal interference. When the pressure of power or property relations makes this impossible, 
culture ceases to exist. This is proved by the peasantry who live a proletarian existence. 

This culture is not at ali free from extemal effects. Quite the contrary: more recently, 
since socage was abolished, its most conspicuous features such as the costumes for 
instance, have transformed under the influences of higher reaches of society. Su ch 
phenomena evolved from the unity of an inner mental development and extemal socially 
higher influences. 

To retum to Áj, it can be said that this and similar tiny peasant villages represent a healthy 
type of the wide variety of Hungarian villages. They prove that small villages can also be 
viable. There are other altematives to the course taken by Kemse (where there is only one 
child in a family, and this goes on hand in hand with a negative attitude towards life), and the 
"happy ignorance" of folk culture. Their life was open to the world, they saw and heard a lot 
and developed, incorporating much of their experiences in their life. In some walks of life 
they set on the course of embourgeoisement, in others they went on with the old customary 
forms having greater emotional richness. A man from Barka illustrates this weil: he com
muted to town to work, he was away ali week and only returned on Sunday evening. "My 
heart's aching," he said, as he heard the girls singing in the gate. 

32 Ferenc Erdei: Parasztok [Peasants]. - Magyar falu [Hungarian village]. 



Summary 

A lot of middle-class or gentry influences have been mentioned so far in describing the 
life in Áj. Many aspects of village life are transitory, pointing to a middle-class 
existence. In music, however, theyadhered to folk culture. Despite all cultural 
influences acquired from Áj to America, the music life of the village is overshadowed 
by folk culture. 

Two tendenci es constantly vye in this area: to collect as many urban "cultural goods", 
"genteel" songs as possible and constantly screen them on the one hand, and to promote 
folk culture, on the other. By making a gross generalization, one may state that both 
endeavours have their types: the two kinds of "good singers". One who knows "all 
sorts" - that is, all sorts ofupper-class songs and this "all sorts" lends him prestige. The 
other combines musicality with an attachment to tradition, emotional wealth and refined 
taste, which eams him or her a leading place. Speaking in broadly general terms, one 
may declare that the former type are more frequent among men, the latter among girl s 
and women. Menyus Soltész and the liké on the one hand, and Ilon Kulcsár, Piros Tamás 
and Mrs Pál on the other. In a closed, intact folk culture the leading role is most probably 
played exclusively by the latter. Their prestige namely derives from inner and absolute 
sources: an advanced sense and flair for music and a more profound emotionallife. The 
other type derives its significance from the duality of peasantry and the social classes 
above: they mediate a lot from the allegedly superior gente el culture. 

This duality has had a long past in Hungary, that is why so many art music tunes of 
earlier centuries can be found among the foksongs. Menyus Soltés·z's kind has long been 
here, and hence, upper class culture has long been streaming into the village. But, on the 
other side, the traditional stock of melodies has also lived on, developed, revived -
thanks to the other kind, Ilon Kulcsár and her sort. These personalities may produce 
from the multitude of ac ci dentai, uninventive variants viable forms with an appropriate 
tum, alittie adjustment; the constantly changing songs take artistic shape through them, 
their finest songs which express their more profound and richer emotionallife: they are 
the artists of folk culture. 

This do es not mean to say, of course, that they are artistic personalities in a more 
elevated sense of the word, who are forced by their adverse fate to giv e vent to their 
creative talent in the forms of folk culture. None of the persons mentioned so far have 
more than average good taste and strong feelings; their creative gif ts remain this side of 
"natural genius". Yet it cannot be denied that the shaping and variation required by folk 
culture if it is to remain viable is done by these people and with good taste, producing 
new values in the process. It is natural that outstanding talents at the level of peasant 
existence do contribute to the deepening of traditional culture and contribute more than 
many other simple common people. But even without these talented giants, the 
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contribution by the personalities I met in Áj suffices to produce new values and to 
preserve folk culture as culture. . 

At any rate, a great personality does not effect sweeping changes in the tradition, or 
introduce major innovations: he can only progress at a pace that can be adopted by the 
overwhelming majority. Only those innovations remain that the majority of the 
community can understand and adopt. Traditional culture binds alI sorts of people, great 
personalities and average persons together. Talent is limited in a traditonal culture, 
bound to the community, but pulling the colIective with it. When the boundaries set by 
folk culture are demolished, a great talent is liberated and may reach distant spiritual 
heights, but, at the same time, the colIective disintegrates and sinks to depths devoid of 
culture. Lower middie class people of peasant origin, the peasantry of more urbanized, 
embourgeoised regions can be mentioned here, as can, on the other hand, great people 
like Péter Veres and István Sinka33 . Embourgeoisement is the triumph of individualism 
over collective folk culture. An average person, who is both creator and consumer of 
folk culture with the help of its limits and forms, cannot ev en get as far as understanding 
culture in a middle-class society. The society more or less unified in the traditional taste 
of folk culture breaks up into solitary individuals, a few with good taste and a lot with 
bad taste. For a middle-class society leaves the individual alone without any support, to 
find their way in culture by relying on conscious taste, and this, in tum, can only be 
achieved by the most outstanding personalities. 

In a folk culture, orientation amon g the values - selection - is not left to the consious 
taste of the individual. As has been seen, even these villagers consciously pick what is 
offered by the middle-class strata. Some accumulate huge stocks of dubi ou s values 
offered by urban culture, and even those who instinctively denounce it, choose them 
when consciously deci ding. But here, selection is still instincitve and colIective. It has 
been seen how the manner of passing on the culture filters out a lot ,of songs from an 
individual's repertory, just because songs leamt at an avanced age do not get into the 
common stock. The manner of singing is just as selective: singing in a tight, dance-like 
tempo. That's why the hallgató songs are ignored in the spinning room. The main guide 
is, however, the traditional style. Everything adjusts to it, what is alien cannot strike 
roots, becomes changed, moulded to fit the known style. Instinctive taste also 
contributes to selection in practice: what they consciously decide on may be forgotten 
in practic e as this is govemed by instinctive selection guided by tradition and colIective 
taste. Folk culture gives individuals a main direction and support. What they add to it is 
never beyond the capabilities of an average person. 

33 Editor's note: Great Hungarian writers of peasant origin; Péter Veres (1897-1970), István Sinka (1897-1969) . 
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Far/ando rCl.b. 

1. !q re r EJ I r E il I r r tr Ef, r r ~ 
• • L -' li ' , / i.. Ke~ he.b mar _'Jaty .flOt· rom. ogy nem JafDm él ja. ha· S!ZOtll • 

,~ [" J a J I cr r r I 'C F E F t I dl J il I 
A u·- • I, l' 'l 1:1, •• '1_ ol.. , - m.o~ Jon mar en ut:! a ·"om Le-.l\Cn: $J:o·ru su;. lllo1 - t'0Jl. 

2. A:~ k.i~ll:ia "juh~om. Vao-.. ötve.o ~l'".iDl tW-om 
N.i.tlesen ba oli édes ,~Merhem .iluJ! e1.. bojUT. 

3. h:& ki~Hj. a juh~s .. om., Hord be aid a xolompo.5at 
K~ iss!z.a me~ a ~it Zsid~ vwi me~ " h~rii. 

Paca 7"uhato 

1 
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7 id~lUiJ~ kialo%'Om'" z..:J:'~] volA.. koporsab. 
Hogy ne ~Óltem \>ohu llatyt4i N~ lculDik 3~ rabja. 

'Ruba.io . 

3.~. r r ar tr r r I f F' I E r r r ct ru I r r j I 
:. Csj.rh Lajos r.ab.~e.let% ~~lk\ 1tsol s!.Óci he,y~nemJQa:z!~~. 

~~ fr FE a rir I p r' I r r cr t r U I il •• 
Rr;-ti-~ Dm!p.mUi~~ ~ A l1,,-l.,-di ~.le-let el. ~. 

2.. Lajos, L .. j05 ne öld me, fe:Jcsmet Ki DCI1«li f-l. sok gyermekem 
NUn ~ bJ .-Jc.irki nMli De ö.oe1d jj! kdlmct<3áC1m.i • 

.5. ~ L.los feke!c ,u~ .. Aj~ IDeget! ., ~ befogí.t 
~.4ín"lseljc a ,cQd~tN"" ~ be tabbC:Re.cmat.. 

4. Cs.intA L.sj0$ ~~ C$i%mÁf.a Nem pertfm.\!.a1"k.i F.J~ 
NelD penS aa..á 15ar.k.a ~"j.1b.a li R.gü:J.. ~ u4\l4N.b. • 

.s. Hej ltepa ~...:u miH.tt~romheü.hoty_1cv.a.\eIDei 
.Be.bcirj.alll&~ .. kA kerbe U&,y .sw~ .. l-_jo.s~ lDltIc:le, -=r.yre.. 

'.h; E r r r I J 3 lj r r,1 EH r :l Jn 
egy le~y hi • V~~'j4 .ee .le#-nl h.1 -vatj.s. q:y P.1Ü- t4ucr.a hivja. 

J J J I tJ ri CJ F l 

cJzr ·r j J J JII 
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, fr H i~ r' uG n J,I;ol r dl ft] I 

Itt pl r fl~, F" fr I tr r II it.~ f njuN'j 

§ FC' r I f" r u"Pc ~ mtu p ri FF P 441 

z. ~birt.lc.spu#.b.t Ho&'{ mi,l~ic!t menyusv.ony ruh~b.a . 
Ne sirj AD)'u, iti ~ 4Mak le.OQ.i Min~ JanyJ:l4k mct kell ez! 'p~b~tú. 

3. ~ b.b~ dm~Qr ~:Dea .szt~ od" ne dd m~ 
Mert_ &D1- 'li ~ peaéWoJe "idd el babGa} vidd el II h.rc;~N. 

4.. AWi~tk.dt-,lti~~~'y' wtfo!' ~ qoodcJj~\hogy~ h,e!e,"-I~ 
19)' $1PAl~ CIl(P4 .atI.Y<Sm ."'Wítr .. 7iroai.U "em keh.sz or~a. 

5.· su!b-bogl,. aeborulj,De borulj :a.r.lLölIc.i.sI~}\Debu.sulj.lle.b~ulj 
.Lk éa tDe( e.t/ ~ scm DU5uloJc M~&.i. bLdoa:l.hoty k~da.Jok. 

6 l_yok,~k, t1f.J~ J4a..0k A le,~ny~ ~~ Ile adja.klk 
~f h. ~ Lt,;~ c:soko~ adtok p~ keDOO le.se a 'koa%orufok • 

1 Iu:DJok. ~, rcllam tarwljalok A kg~n.:!c Q;~kot ne adjslck 
Mer .az .. G50lc JI_ e.s1k ~4 Hull. kö~ " böksö ~ •• 

, 
~4m, any~. ~i& kcdw. 411}'~ ~J" kedvt.& felneve1; dQ.!Jc.k 

8 AlJjao ~ " .1.,len ~ttd -. BoO ~ IWobci .... ültel. 

~ ~~'O.I&Y~Ktl~~~.F"''''~ok 
A t.i:zeOlk .mos1 .~ mc,hal~~.~ kopor5Ob ... 

3 
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H. ~4tom(~)a k wve..s kis all,yalom A lllolivi.s%ikW fekete: lo,>,oJl , 
Ai mer ko"",i:", ~e..tl5Ös .h.>f..lovadd.all1o~ be.szJljdc etyoera ba~I. 

12. Skga rir.~ ne wj feld Fra Iok.1bbwjdd babdm abl~N 
rü~'yü.ld t..' ct S201I10rU noldmat 1!l"i~k cl b.ab~ ka~. 

13. Ne vjtyenek entem k.!ito.c~ Megha~d os .sZ1'ole (I b.b~ 
MegMsad c1 1.Jab~1ll tJ~'é .szive Ha entem.et h.km Jvr~ elr~bolnak h1!e. 

14. f.Ju ~D f.-r.:1\~llak Q dc.sok Ja.j, de s~pen c.sőrör; a balfSjuk 
.erc.g,,1myom ,k~l'de!la Illeg a% ~c.soH!g)' par c.scikUl ad.e CI:j fortdGSo~. 

iS. Minek tlek~1ll kerbe. öl(.sok,.,iT~&) Ha ~Jl abbolnem kölök bokretat 
Minek nekem ;3 !:eljes ibolya Ha él kd~e.s s:z:erelC>m. k.stoJl4 . 

16. Ninc;s ~:z.ebb "ü:,~g a teoctin.hujj Niru:.s ~%ebb legJ!l)' cl piros b<1l1"~l 
Göndör haj~i sizn:ird fisíili Sllerewjet. i~ ~r~f:i. 

17. ~ C$akug\j::m meg kell aDnak lenni .AjfaLub~) ki keD lle~e..tD m~i 
ED sz.i~e.sCI.l ~imeg'ydc tJel';1e "Ninc:.s S!ZU'e1.(;.m.,k.i!s.ajl14j}tk b~. 

"\.t_ • of'! "l t k It tt , 18.1.14 c.s.a1cu.l.)tan 6z~hb ot 1:e ,t1Jin1.ul)'lr Gy'd.\l. eteay. i <i UlDJUt&D. jar 
.,' I. ' __ L (B,,10l1d) • 'l d· ~ ~ .!I..t.' 141m en ~t.Y su.p mW'jC!iCbkehez J"'raK Mikor tetúik, \Je e I:SkW1 o.Je ~~ 

~ 1$ alDk) 
jS. ~5 kidu-ii.l, lllet beborul az. J.~ H.ajtct,1~j.a a fekete f.e.l.l.et~! 

~n ~kY-.e1ll ki Dem deriiJ ""aha ~ holj e;bbe l·dre.s AJfo!lluha. 

20. Sej h~j ebbe (.l)hire:s .Ajfalub<!l S~p slter.el.öm.oem voll beJl.be 5o.h. 
114i» A%/; b~~-e!.ik fel:::lelIl ~bor~ony sose kbdölem. 

21. Ao:z,,1veg-be Tl'jikOTO," .. kti.~tim ~g azt 1Il0w3#, 4 .52:erdöJ:Q ne,~y 
~ (Qegölel(IJ)r;yengc~t..k.1tiAv.JNem~~ e%erj~g6le~~. 

22.r.i.l'05 .!tIED'; kigurul! cl .s~rh .. Ki felve.ssi nem ~e5!Zi hi~ba 
& föl...,eltem ~glOQ:iúun .a .s~1-01 (bc!,lcot ~rek ak a habatll!iJ. 

2~.k~t hogy ~ ~~ ~t~ vatJok &.r.na ~ .5Z~Mje va&Jo"k. 
5%&ret .is 8 baJJa kis~ e:otem Mi&,haIai lS ~ volna ~tkm. 

, 
2Jt.E~ mJr ki6lln)' a ~emp.lomba5:z~p hired ~an hu.u AjfalUb& 

Be j:. ülhetsz d 1eg-eI...Ö ~be l!~d a v:r.a, a ker&:1be. 
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25. H~ltu.nk elöfi ~I 'e(Jtopo jdiisJ.j de sokal me5.u~1l.l alAtLa 
Met~l:tCl. pórgek~k.A.l..tpo.l1l suk ~lhabYott.i ~reQ)m.d. réti. 

2.6.Adrt ho(.Y. en pe vagyok soro~ Ne :sir bab~,n~ le.s!Zek k..arvna 
L~ .a bi:r~ho!l;zam ojan:szi\les ~jch~ty l.rja. ,:lem \ldgyok h~:z; e.Jes. 

27..De. a bit'~ nem volt oj&l.szl\les Be1c-la,ho&'y c:lmJ~ h~ dves 
Meg4i bir~, ke.r~j ct keumbe MegfortdU:úu 12 k~s1. él .9Z1vedbe . 

If Addig 1>iro rdjf.,J me.g .nem~ug~k,MiS'" piro& verec1böl nem iswk..:JJ 

28. Viszi cs viz óej az; aji- he:gyeE ~eone 'Viszi igaoz szere~lJlet 
.éd~.k fOgja ki Apárom Elem vele työnyör~ 'Oi1lgorn. 

2.. HoR elindd e% a g~zö.s , ha.dd me.njeJJ 
.tn ut.;;nam .seak.i ne ke.seretjen, 

~·"'·d"""'r t"""'lul 
Mert az _ki en u~ sirl.\:l ke.sen, 

b. ~ S J. J) J 

Á% .:ildj .. me, • .:lki enr;e.m. te.-re.metL 

3 Mit ~k.eds2;.ha~1I1 fog jol '" ~d f'd~gül ~tJse 1llC:5Jelc el ho=1d 
A:t~rf; ct le clr'ol .. sa:.i\led tle f.sjjOll Nem jol k.a:I%ák ,Dem öle~ meg .,./~ron. 

, 

4. Hjdeg sincsen. mig.i5 bef.tg'yolt cl tU S:zeetJm &iDc.s,~ lJ; r~l.a~ \16!J os s~ 
Hátha meg etJ SUP szere:l::öl. télr~.k. Ajfatu.b .. ~ megse tMT\!ld~, 

5 
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S. H~~d 1"~ c.ig~ny,szakadj@ d" h&h-od M4r ~ Jty~ s~~ hÜsr.od 
Majd e.1hJ.zod ~kem luDet'.iJc.lb4, ~ik.s ~Flc. ~~. 

• 'I 
6 . .'E!D ü,'Joll:am ~ .. lam:ikor ~alUZU Ell:is tu ... IetCaDek batr,lJdni 
~! se "-'gyak her"adi rOzs. leveJeNem h~t el er;y b.tr.u~~. 

7. Ha le bJl.4d,hog,Y l:e eJl,~ Qe.II1 ~ MU ho~ lc.i~roao.mbOl eo,e.mee. 
HaHa! ~ eJl~em itu haumb.tNc hO%tÍ "ok .. iJn~ o~&b~ _ 

(tlaf1-.a.J ~olPa lhü.s ~\lema pib.enl:ü ~ is ,OndjA! ~f;a ~ol.oa ~1$dni) 

8. :Edes~ mo&! w"tJOk ~p iclöócMoat. 'IlA(Yolc .li~ ~be 
Kar voloa ~t 4llge.uíel ~jha:. "dm RJ:t5S hejje! .. bim\O[ lea.1c.sji.an:i. 

9. :en fe}e~ hi~b.t dörö! r-z~' AZo. ~ hu~ ~ty~ ~ ~a j~í. 
Maid ad nekem r'creoc. JO.5ka kol:%l.t$E ke,gye~i1iböl h.irom~",de~t. 

to h.it kte.nykcd6!;F;,hc nem jol fo, .alc~ I"crJuépJ I.l~ me~ eJ ho.uJ 
A te =lYéd 4Z~b-l ~ f.{.ijonNemjolk·~IDemö~ mega.%l].kon. 

1.1 Nem j~ fai. ou ulifü az Ólcöl'.oekNe hin ",,~ .. mos~ ~,bek 
Merl.léte.ny ojaa,lIl.in1.s 1.~e$fa R&siiI .. Dap,Iéol*. Ja, rit'La .. . 

!2.t;gy t~~ hArom al .. " de pirosA le~~.a.1c ~*.~_ ülos 
!i1o$ voka.",c5kkor i:s elj.ir.u& lL, etJlf.u -wLJaw.iI~. 

13,N~~ ~gy ~~.u: ,klLly.a ~~y,~ leül; ~~14~~I:I.iIlj,IIIilc.or~ ~~~ 
rel~b@ .ill] ,mikor a b.b4m.s! f<ui.mm da]. de r-ettb ae.m ~1~ ,~ .j1t dol,om_ 

, 
14 ~%unk elöl:t~ J", h~ ~~~ls Icö "ük.iDok 

l _t. " __ -' __ .1 ___ '- _______ ,. . ." UJ 1-~ _ ___ . t . ]~ 
II eac.KaE ~~~ em."lJoI&_.JWU"tNIl~O. 

15 K~ íboly.a b~ .. h~jt.w CI fej~t. 'f,i. b4rlll4t lIeIa Ó~ • ~~ 
.suI! .a hármat os ük ibolya ~ ~J:e Hoa:.llI.ftl' et! itu ~re. 

1h Csak tHokb<1.kal't.al..k N.léutAi.De ki lttlU.it..a.m:wak 'VilWoJAi 
·NiDGwD .unyi ~ ~~ Millt.~.-.idOlany.im~. 
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3 9 I I '.1 1. • .Lokroc.OtJln.sk ... nen ~ar_r. v~rrolIl CI J:Ie'llem." 
Köupebe a Ic.c.t 5srilere '" SXeAve~JJlet 
H.sty ol'JUU sej. haj. et! bwxl.u re~ru.t. 
Kinek "'4D~6 A kAssW-D)'clb.a f:Ueo.gyolc. ~.Q.1Ipja. 

~. (Neviiorlc.i) r~!fmei ldkötkbe ~ll e,f3 badjbaj~ 
Te!ejele. k!:eJe.be Jle.tllu!:.i 1.010:0 
r~ja o.:;~,fJ.f""h~ f,ija 
Az ~Jl keJ~o;s 6antxa.lom most u.~ h.u. 
(ltllAdkozz:tmlcrnatF l~o.yok I legyen b~e ujr...) 

5. "iw Ö ~k., "iszi os vlx scj u~ji k"c~ 
~ellne vu.2i be.:u2e '1i.s.J:i keClWÁ a%Crdómci 
Édeo&IJ4m ~j haj I fog'jA ki Á ?ro1D 
tlem ,,~k ~lem. v~e sy~ör\l. vil~o.m. 

155 
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6. Me(va:1:4Jn d ~ e±mat ;f::>.1' " p~ ',)Crem 
Ni.oGoen Deum' cI.Ily';m ki belcö4.Se. n~ 

, . Gyere kis.angy.alom lkös.d 'be. cl se be.imet 
G,ogyltsa m~ "1 tyog)'ifsd me, ól bánato. s.rd~. 

7. G.Jicia hOJXlokj.á~ ~rok ".an ~pib.le 
Virdg.sl ~ b4lb~r.iggal 'Q"Ul feld<esi~"e 
r~~ ~ ~J,f~j4l.~4fe.l~ Nj.a · , 
GJ'1Wc mar cs baher.atat d béke kO.s!ZOrura. 

8.A k4ss.ai k.a6z.;h.p,x';ha ~a egy ,g~lv4 . 
'Vi!Z:et h020l!6 ~i.1ha ret1"~L1ks~4r.a. 
1&,y.af:ak reg:'ILt.ik"ha ~~lnJ5Sok '94GYtok , 
Azt CSAk A JO IsWl. tudja, mikor szabadultak. 

9. 'bb e F ~ J~ I ff V I r J, J :l t r t r r I 
~ . Gu -mr -1ö - kon eo'!> - te t;ye;r Jla -l UJlk Min -den-P; - le. 

'pl, r . C I F r F l I P t- L re I ff r 
~i- rab \)anna-bk Ha fe-h~rmktJrfe-~-

,P r F F ;I I r FJ j I r F' I r ~ cl ~ 
, h .l a· dok I Ha pi - ro-s kell, ~ meg eo ~-~ok_ 

3.erre gyere, erre llilXsel1 .:r.~ NÜ:lcse.n dl: ajtomo.ll semmi ~ 
lH.oylITk 8% aj~ DJa5~ec;] A .$ZereUlm gy~~ kArj&i:ol. 

10~f p, r- p r I r f' I P f' :i j " t tr t f 
i. Addig a ~ - r.am - b~l ki nem m~gy Ml! h~rom ~l 

~~ ,r .f I fI r f il I t t f r I r ft l 
.íya-- trA el /:leGI ~r MAr 8. ne-gr- da is 

~5 1: E r II I r r Q r I r F I F F cl ~ H 
f. ' L_ 'A I , e -~ e~ s%e· :tie _!em ro.e.g most sem e _ leg_ 
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:l.1iar.a ~,A.~,h.wa mk Mu .. piros h .. j.u1 h~ ~ 
xe.r II piros hajul Ra,yas bf.c csökall..k ~I~nem mod. 

~P' U r r I r r r r I c E F r E r E t"" II 
Ha "Aj-k.m at-kol a.r;~rll4 S.zerel:!Jelc Unta1 h~ ,\Iej 

non giu.sbJ 

13·t~1 r I I; J I r' li) i I [' J I * J J I;J· I ;. 
u _,' • t. I • 'J_' 
~J- -.u- gU r~ - ten az. e- ,esz "J- oe- ken 

§ ib r ir I J r I F r I ("I F' J I A r I r' J 
.QeI%l wI! M - lam ,lr.tw -wbb I mo.st .S!I!e - tbty ~a· g,olt, 

~ih r r I J J I fr I el. I r J I,J J I J: I J. j 
Kin - c:5e. im • nek oa - Tol 1dt egy bi.iulce Ja - ma, 

JiJuba.l:o . I 

.. J. , fl J J. , i, I r ru I r r- p I r I I 
=1 - "e - me! a w ft w:clkt I eg lW "Atl a / U.i~eIZ1 hej.. iQ 'r r r I J r I mE F I Fil, r 1.1 J WI 

101 L '. ' h'" _':_1. - 1 _ ",' UoU • rw az -1\5. J4 - ro ~ o - X"ef JI!!. •• eD.J-

9 
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~RUba~o 
1Jtla r 33 J J 1,1J J J I J r J J I U ? I 

1. Mi - kor ~ mig kiw 'I101''Uun,llem llött md~ ki .5 fo- fl5m . "g: r LI U r rI r U J J I,H J i l 
A -Ji ~ ]at-r~l mil. sem tudtam ,~t.e-jd: it -tam. . boldo -pr! ... 

tP/Id J J J lf fi J J I j! J r J J I Il El F I 
ES'y c::IsszonJillt az aS'y.un melldt ki Fel-tó ,onclc41 'Jj -t}koli re -.Im 

~b cr bt r EJ E f I J J J ) P I I JI F- -) f. I 
.El .a1-~4101l b~ .51-l:.s-l:~-val ez.az 4.S6lCoD,y aunyku, s'!Zet~~kJ. 

10 

2. Jö'eloöl!:em ~ hrlyke.le:g'elly leltem, 
<I ,,~ =OIcP)'8X6l; Fel- f~l baj5%01iD1 
r'i~c.s.k.k &:b .~j Illet) kö.o.yör&Ölt 
JUiba a% .anyam, I>:ze~~ any6D1 . 

3. N~k.em c.ip.-.. l~y kd.ehdt, ld pb:.%~rl m.dr!e a>Ökjai! 
Anykn minckndt. eI"dol!. .;., " ~,!W:O .. "Ji!! • 
\J~tre n~lll iudoli mit "duj ,lltegiil:öUe.aa .u; ~IIJ. • 
Az~ toDOSÚ~'IlÖ leHem ,4 hUi'Ucla(?) tomhol';m • 
.Be.coapóde:li:o möóölkm.a. viirCóA.tjtaja 
Bg, ~ClD.ft h.illol!a.m. kiQt sirm I kiDf: .sirdotali. U.!lTXfMu , 
'Sze(i-ny.any~. . 

4. Böl'1:önöl:lU'e ll.II.ps'U~~!, 4l:i.y&ntDl fó ti: i.UeJ::Id:.. 
!101 egy 1'0 fal"Jo! krucJőR, hol e.gy l1ita~f..a.,L; levele!: • 
~(Y~er aztJ.n metsltú.nl miDde.n,oAty dt''''~g $ZóÚc;.tdt -dm . 
Fvek tlltJ.w ki$4oa.dulolc,hallom.hogymeg-hale-u axlyAUl, 
5

, , 
Jt:eg~ 8PJ4lIl . 

5. 5.u.j4 hatiI±a1.w :p~1a. \?oli:,llclum egy fJJ6rern sincs. 
L 'I~ ti' "l I. I t:.1JL_!f. __ ' opok e.s a -y014 penzbo sU'1"t ~=W e.o _ 

Nem b.WolZ1,h4t'ajÚl~.n.a1c,es'1-~tbet~~znak~. 
R6~ es ~ekfÜk tö~be.n 41u.5.)~ .J~! ,",z tlUY.ku, 
<:. I I 
v~J.uo/am-

(1$ /e/rva, HDUsKö",6enJ 
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15·,a J J Im F J In J rlrJJtI 
A Y-"élSItllal ÜD-ne -p~- vej ÜD-Jle .peJ él. mi S2.1 - uŰ.ok. 

'nlH JJ Ir JJ1IJrrJIJI-1 

17.,5 JI J r r I F r F t P r I r. r r r I il J j I 
Mi- kor ~km R0II1~·Jli·4 fe·l~. md.! 4 fAkis .51T-la1. 

~~'r j r re I (re r t r' I V r nr I r p l 
l\e.:t,~ ny~ .. hulJa! -j4le.-'ole-J~t, 4.l: is e.n-,eIA si-r .... !. . 

,~ Pl V C I r r r r i p t v t r I fE 91 J • I 
Si -r.aM,:lir~ re2-g~ %IJ~4, borulj A bab~ ~& TI - r.a 

j~ J J r r I F er er FI r F' I tr EJ I ;;I JiI 
Sugd ~..cili be-Je él fú -1~ -be f~j, fáj I f.aj A .')!ZiVetlI ~-!a 

ft J J r r I li r r r p r I F r r J 9 

11 
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6~ro ~ 

18_~~ r J p J-Iej p JH E fr Ire c lt 
~. .Kis kaielQ-oe. e.gy ~ .~. fa ~rom him~ 1J,ab r.j ..... 

~ 'i' i#~ br F 9 t I r F p J -I p D F" J ri p-·id il 
A!á be-~·li ~ sce.re.tÖm Ho&; ó c le - sz.·kij -ja. 

~~ f>%.1k.ilod le k.i.s .an~alOJll Kivi~t ~Pl&olc4r.A 
MAjd ha a h~jtl4l1i ~llA& fa.ndökb fo, Np. 

19.@r H' JJ I p r' J J I P r p ri r rO I 
ne --pen$~ ~ b~-~szol .Il sze-te-d;. ~ha:nazat ,t r , r E I FfF cl I JI ], Pt"lp J. iu 

H~a .u-lal eoS - te -ret-tel Mrmincha't'(ltD Vad-got -l.amh . 

. r c rr I cs! r I t r J- p I p J. cl il 
Ki - vi-u-telt af:U~ hol,hotJel Ile ~. be&-~-ldc.. 

flC t r 21 r r r':, I P f' rt I f r O I 

~J r ~. cd I E f l r I cr a F t P j, cl II 

12 
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2J "b P r' D r . I F JI ; r P r' r ~ 
Ji'ü, - re.a ... - 190ft .ól ~~ - la· loQ .za - Va - ros '.b r r g r I E rr r I P r F ~ 

.Bar -na 'k.islall)' \ w '<Jatj T.w oly ha -r:a - ~OS 
1. 

Majd ki-de- r .ü1 en e· ld -t-em 0- da·ha·!ZéI az dg-holi 

~v r r r r I p f' p J. I J r f r I p rA # II 
Adj e.gy cs~kot kis an-tya.lom ~ a ha=1'ag e-1d~ '<JoIL 

'fl/C E H I r r J'~. I ~ r f r Ifr ci I 

~g F t t r ; f p r~E I r r p r I ~ r J 'ill 

~.JI!"lI. .. . 
2/~~v JLr-p r I ip F D r I iP r J i I jl r' r r I 

Megy cs ha-jo a Ba-la-ton '\)i·ze-be Meg-r!t.kad!ety 
'h}!: 

'Dr F pr I ;j)(Jí!WPH 19 rE m r kl B I 
rO-%Sabokor üivt1- be ROZSc2bokroHike1l ~~g'.o.i II hddih".j~tl.ak 

1/ P J r r I J r ~ F' 11= E E r I p J. h B 
meg kell 41 -lll H8.d wmoo ~tY halli"Jadk~ oe-s2ál.ni. 

~ b)1. . :e: :e: 
ijj' t r p c' l #s r Ell p J. J ~ I FE F r I E F r E I D rr I , 
"lx. 

,. tr f F' I ~ r r r I P r- J m enlUr S IpJ·J;I! 
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23! r re;- E J r I F r P F" I ~ ~ ~ I 
Bs - te,,~ es -le \I.an el -mult. ki-lent: o _ ra 

~tu~F" Ir rCk[rIFrt~ 
. Be \1.a1.l a ba- b.a.r:n r~ - c.so.:s kis ka - pu -ja z~r - \)ü • 
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2'Z,b~ :J J 33 ;lJ 3J I~J.J;t lj UJ J n JJI 
Le·-.,e-Jelho!l:olL~ ~-ho- t'j po~ta Mindeob.aka a ma-tA~! 

~F!p' :J. Hi F' PE ri rr r JiJ ]J J n J J IJ,Jj~1 
01.,,6S$4 ~&Y b4·~akazlida a b.a~-j4 a. rozsa~~ük.artyár.a 

,h JJ j J. ~ J J J I t ir r r E r W I iJ.Jg I 
1:. - des ~~gy harcolj!ll,hotya ca.rnslc DE ~~djOD 'ko.z.t.kp . 

~, E ir r r F r r r I p r' F ~ 
Meg'~ -rel!.. cs ott . ~o -r~. di cse - ruz -il,Yl!!' 

, J J eJ Er e r I P J. J il ur t I ft r 1,) 
Bar-na ki6]Jn.y meget:!. etJd be-leLle lia l1le{-et-l:e I j~l leHe ... 
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3t,~r t frl tttr ril E r E r tr Eilp r'r~1I 
\)j~jön ~ tudom,\)Ilkh~ de uuh-alt.-korhcatok a sa'JOÓcm. 

3~i tr r r E I iJ J J I p J. J ~ I ~~l" - j4 ~1:e.t± . ~ac16a-lamb sir AZ er - d&a ,r E r i I fi J I P JJ il Ef t r I 
Sj-rok eo lS el- h..tyol! 8. z.ze· .t:e - l:Om E!lhayen-tem 

" E rt r I Er §I er P F I P r' nl 
.. toiIlden ember Me~et'- m l nem blrtam oa S%i"eJ8-meJ. 

Fiubafo 

35.J6 j J J J J J J J J J J J ~} J. J • I 
Majd d . ......,w.J<, b .... · tödjüok Iar":- ea ,N boj-~r_...k 

,~ r r r F re EJ I p r H I r re F E~r o I 
Ja le -ge- lJ -Je lea: oH ci bir. koi ~n.ak Bé-rem ~ k ti%forint ~ 

,~ J j 7 I J,) lJ I N, Ji I J)iH I ! H n 
eG] knajair Megel .bbCl egy bojfAr . Megil .Abból t!tf bojtar. 

M.,~ JJ J I re rlr r ,r I r r. r I 4 FF I 
l..ondoonak \laoJWc sok S%4mos \L - ca - .i stó. 

rempo 9,iuá1 

35-~P' r r r r. I r F f r I dl J íj d r fr] 
, . X G04pUCea.. . v~gb - -,.ru ~~ -tit MmJ.O kis k" -

,PfP€'1 rr~ IErttIPF'E. r I 
~ubcS vi-n, ».yl- lik Minden lc.i6 lt4- pu.-bet Tc.e11:ó 

,. r Fi I r u ~ r' I r F p F' I J Ji n 
bá - TOD'l liej,csak az e.ny~ her'9;acJt el • UJJ -TOD. . 
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, ,b r r r r I E r p J, I dl J H 

Ruba-éo 

~.h E Fr; J J J J r:1 J J t I 
1. Ha ~t- ha-lok ki foS' en- ~elll ki ~ sj - rat-.öl 

. t:'I 1"-

~?C C riCHElU r PIc;dEtCHI 
Ki [t,& C:1!I: bJ kopor.sO.r:nra r';- bo·rul-lli Raborulo.a ddes -anycim I 'r ~' r FI I r r. r ~ q i 3;1 qt LJ H 
detllat' .tUllC5en Bo· rul1 te r,; e - gJe.t1tn -cg, dr~ga .kmcsem. 

2. Goly .. mad8r fd.s:t.rlliol:t: ~ le',)eg~be Nem ülsz töb~kl.s4D&'J'_ AZ öl.e.m1le. 
'M4jd ha.a2 a g~ly~madar ".fs.s,u 6ál&e.r.etöm bz a,;.ua bar/la~. 

'fIu6ato. 

37.~.b J J J J I n r r I J J ~ I ( r ~r 1 I 
i. ~r-c3Ö $Z~eln bokor "';'r. nyJ- kt-ba. Ket ju.h~z ül 

~r E r r r IbE r ~ I r r rll r [ rA 
~-.ke-le Su- ,.b4.-b.a A-miD:!: k.e'l:6:l sz~pen be.szeU-

165 

~~~ r r ~ I r r r j I j' r p r I J dl 3 
get-nek kl: mondja a ~Cl2:d4~ éi. :,>z.<:.- gtky-oek ~ 
6il.J.,($fo.. sfh. 

,~ JI j. ~;. I ~) r' r ~ I ;:.J ;; I r p r r I . 
a. Le.tue-tyelt éi. .Du. -na me!-~ lak -ni Of:l: fo -gok s~p 

~ i P f' r F I ft r I r- p hp F I r r hp . ~ I 
~ - tbt tar - 14 - rU Le ~ teS%en1 cs ny~ le -&"~_ 
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~ (jjUSCo. ~E' 
384 P re p r I r r p J I ff r J J I r Q I 

tlo-mo-ko.sa!Z ~-: de.s-a.~tn ud -va~ra. .Barn ... let;by 

~~UprIFU~IEftttIFrFg I 
~ gyere be ra.j-Ut tlotJ ne p~g-jen.! r-ez-~ar-k&ltyUro 

, V r r I. r r p F' I ,r r p d, I rE cl ot I 
ta..;re- ja l%-re.ovan a~ e. de.s-a-nyatD) toethallja.. 

39., il' N. r r I r r p if I j cl i I Pc p r I 
Tl-~zo s~ nem j~ le - - kii.d-ni Mer a Tisz.;! 

~pb g r r r I e r ~ I r~p p r I t r r ~ I 
ki ~o ·kot:b ón- te - ni 5z~p sze-re-l:öm el ~ .leti-P 

~If ff r I cl cl P r Imf p J. I ;;J h I 
.. '<Jin - 0.1 Jaj de keser - 'lJe.sen fotok .sJ'r .n.!. 

:18 
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41._!" n F I pr PI EJ ~ I N·I ül I dr r I 
Ls -te vsn es ·re \:lan h.a.1: -'f'C!I j~t' .az ~ - 1"4 MindeJJ bar-

,~b f r v- I t r r I ~p r- I r li (U r I cl r I 
na ki5~~y k~~ cl fo-oo - ba E!lmetY a fO-D~ -ba, 'If G r I Fr I h I fl r I Q r D I o ri )lJ·1Jl1 

le-ül a L:: - c.~ - Tci lle Ul~ kin.o ~t l~~.ny a. h- pu- ha. 'Q~r _ ja. 

2.. Gyereki)gye.re ki majd db~JlLl.llk ",~d 
Het c!% ejje1 ol 1~1~ ki~ bJöled 
A Ie.anJ k i i5 Ulent , j~l Ös.sze.s~u.r J<aIWc 
Szep piros 'Je.t'e<Jel do földet. loc.soltak.. 

42·t~b D r I ~f-~ I H JI ~ 11 HI U' F§ 
Ki· nek. 'J4h, ki - nek '.Mll k~t az ~d - va- T~. ha Te-re -peUy 'jlz , O I t: r I P fl fill tr r I' r ,p I ct r I 
di-o ·fa pi-tar "f- ta-J;' ba. Terepe1, .:Ji-ő·fél, sima..., 

~r p f' I ;.Lq n r I P Ep I tr J I P 1. I J i. 
le- ve - le I1bi DÍIlCS roiadtn ~ny.ll~ 1-gaz sze- -re- tő - je. 

Gizuiro 

43~ g. r r r r I r r E r r J I dl J il 
Pet - ld - tJk ~r n~ - kem sej haj do ko - szo - 1'~f; 

~~~ r E t r I r ro ee r t Im r nU IHI 
Zöld le -Ve -le sej haj a "á ·IADlr.a bo-ruJl; liulj k hulj le 

! jb r r cr F FI E § lJ F F r I F r cr el J Jill 
sej hej koswt:uml.e-~-le Uty~em~JekaukJn!öbkta fe- jemre . 

.19 
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Far/ando, Tuoalo 

1i".~ ~ r F Fj! 
ro -KO.'!> 1r.Je 

~ . ~ . 

~~ r E r r , rr ~, r E t r 'E e r J~ 
fo-.roga ke- zem-be . A pu.sztd-hoz Ple.ssze \)~Da . 

~P F. r l , P r p r I El f r I ;J ~ II I 
v.; - -ros NeIIl ':r1: oe· kem kilenc o -ml - szd. _ roa. 

Parlando rubab:,. 

4Sí' E E C r . r r C r I (F J ! 
. S~o-mo-ru!Ulp so-kat hu-san sil-lőtt 1".m 

~~ crf C il F" ~'2 E'P1Ü U f r ri I 
Nom sül i6bp~ , hDaaj bS -,"" a szob';". \J,saujWm, ... ablak"" 

,~ tGr"'P I F" taer H ,,pH;lh J. II i 
tlemleheé f~j d szivew)~!'ted béi't~lll megreped. 

2. :NelD l";'!:haikk galambom .a köu':lem161 
Mint ~ ~por"úgy pex::td s.ze,lDemból 
SltoWm föJdjd kőnJ:lyeimo:ld az!-dolD. 
Jaj kk.oem,hov.sl.e!1 cl "lg oapOID • 

3. 'iJj9' .IlapotOat nem a,::u:l.Jlrö. -sai.oaJoro r.q,.· l.f 1L J, I 
'-!>d.K egy J.6élZ sze ne I.Utn VOl) aZt .s:z,anOlll • 
S:terencs~tletl lettem ~. e vilagha) 
Igy iWfek ~rom ~<Ji fegyhd!Z.l'a. 
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47.' ~ (F fl F F (E; F jo J j I f r r fl t r I 
Mi-kor II1wtemPestre ~zombareSie. U·~n.amki-aL tolt 

'IZ tr r Fi I C er r r EI cr F r r r I ~ mS.a,ye::slc.e H02Zalc neki fe5tröl 1 pesii p4 -ti. ~. boj 

~jk E E ta r IF. I E r r J ~ l' U J d i B 
G:Yo.tnO:re-Tö-sl-~a gJUfcll- tprból. 

48.~,..uF J tr r I it E:t I J' Ji J:l1 F r E E j kel tó~fd 1<ö~ le- sü-l:ö!:t cll holdvi-~! A s:zerehJm 

~~b Er q n jl!p r F I I F re m fl c rq{? I 
ab.b" re-Sil - li IDd - g1t Göndör 1"J-Al sUl"/! ~-J~ ~i ? 

,~Hp r C r Ell m J ur, D ct I Jd, j í I 
j4 ci _ltélLambom Azt is. 1cÖ6:zönö~hogyjdt.; I!4erd:eel. 

~.,J, u. :t.b i-e.':::b l ji' rJ ti r 1E:tt:t II r r O ff I rU EJC 1
7

Ettrl 

4S.!~H F l, n r I IS J I cl i I, pt re 1 
K.ih~h,ln ~ li -bek 8. T~t - re .!2n ~. ,am. 

:;/; l! t. 2 fl. ,it Er L I Q r r i I U r I tr c I r r EJ l 
le -ü .lólc. lDel~ -je .fl-ki·~J - tom mat6lll) li-ba. li - hi. 

fr ~(H F ,Il re I p J. I j ~ I 
kám Ül-j~l"" ö -lemóe 1- Jus - k~. 
il a -l ::! 1..~. e:! :::t::f jiJJ r LU J IpJ;I:a il IID rI id rlp.q:iiil 

21 
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50"Wj~ re r r r r::r r IZ r r -- F J I J 

,~I, r r r r 5;'-J r r; r 5 • SJ r ~ 

" J:~ 

st.~~b·r t U 5J' I r E uH HI r r.r r I 
~ ~ Csak Alt ,csak a~ e- ~ik ne -k.ew keser - 'l>iseo BilE.zk~ jar e -

'1}." r r p r I r r a r r r r r I F r r r O l 
lót-tem a ked- ve- sem Oj- jé!Ul 'Püszke.minl:ha so -se J.a. -tot! 

Jlb -I &. ii r- J i I JU cr r r J I f r'r r I J J ~ I 
wI-ha Mi.cl:-nGl a ~:r.e.re:-tö-je so-a.e leUem ~oka.... 

'~jizl'J r cr t;IJ r p r"IJJi!CrDF"lrr ill 

52ft r r ~ r I r r E r I r u II F rn r r I r r il 

55"~J.M" P ! F' I t. r I I" U p r I ;;I J ~ J 
- wery 4% AcShoz. fej - f8.t <:.Si -cal. tat- ni 

A -i i JOS ,be. ti.i.. "el (a) ne - veln ra- 'J4 - ~a.t - ni. 

, r r " ~ TI I ru 1'0 I r r p r- I r' r I 
- A. ra. 1J.:fO$ be. tu. -vel azt v~ - ga· tom ~ - ja -

, J r r r I E r r I r r Q FH Jíi' (tl cr F r: o 
it! nyugs~a s2!e-.1"e-lem el-hervadtro-zsJja. -
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6 iu.sto 
~j 55; r p p r I P r' J I J. J J Jj y l ... I 

,. r ~ v [" I ~ f f' I F' fc;J e 'i I f PP E' I 

,f pr P r'l r ~ p r I ~ r' ;;j I J. t' JI HI 

56,' III r ~F H I EE ~ Er I P j. J ) le r rr I 
'i)..1 - ~lg mer;yek sej <8.IL ci-ji p; -u't -c.40 &-te -kio.l:e.k 

§ tr rb' I ~ F U I pr' E EJ I (rE'r I 
~) kis -.. n -cyaloIll ~h ~la - k~1J J3e - le -kiotek a ld$ élntyalolD 

~ p F" r ~ I F F EJ! J I P r' p E' I j J. J ~ I 
b'· k I 1). . . LI. .,... I ki I I. f 

.. .!.él - CUJ . l L - ros !lSeaxeQao V40 Jle - él . parDd- Jan. 

=il- ... ) -(1-' . f: 5Zill L f r t I f r ip fl f r *r r I F r OP j. I 

'Ii fi E ~ r' I r. r p r I t t if r I F' P d' J.I 
J'&'2 (i;u.,!o . 

58,,~k r r F r I r t F r I F r o JI p J. Ji I 
A barka - j Da.tl:o-.l'on-b4 ki-lence~ ii -töfi az ~ - ra 

~ i: F r r E I F r p F I I F r EJ J I r J. J ~ I 
: kz ~ ked-v .. kis' •• 'AYa.l ... .... lis 1U.,~n."l'u.b. 
~.~ I b t r r I r r r I r t r r I H r I 

. l!.o is.sr - rA llleQl:em d, :szivem 5%OlOO" rodalt el 'f' r r r r I r r p r' I r.F ti J I p ji Ji B 
.De ~o"kal: tIleb- cs~kol" lakk babatn hob~lejf- sela. el. 

171 
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J .. 18 Giuóto 

~ r e ;J J I j J j r I i J. J f I r. ~ F ;J I 
Dom on "éUJ él. ku.-all-g;ya]om 1a-k&-s~ f'öldre h.J-lik 

4 F F r r. I öt> J. J ~ 'if r r J I r r r r I 
c!.tI-nak a rÓ - z.s.a -f~ - ja . -le - mil-le !S~okoa raj-ta 

! p r J g I r r J cl I J J J r I I' J. J ~ I 
Ui-nyJ.z:-ni Jaj de lle- hez l:ö-led ba.~1ll el-'JAl-ni. 

J=&O ':'8~bb) 

6c4~~ r r Q r- I cr cr e J J J ii I ; J. cl t I 
Jtth~ legehy hej de btk:: lé-teLte- ti ci nJJ-j~t 

''''' r F r t · I r r r r I p F' r;i! I 
.es - kú.· ~ - -re tilOSt v i -.s:zik .5 ba -~ - jat 

@t t r ~ r I re ar E tr I F J cl .! I 
'Vir eim-ha-km hej kj-hal- ate.dk a PUS2'~ - ra I 

~ P' r · ~ v r' I r r J. f. I J' J. J i I 
raj CI suwm\ meg-ha-sad \:- na- t..:: - ba. 

I 61' r tr r r I tE' tr I ;ll J. cl :! I F' ~ r cr I 
Sej haj a:z ci -ji ~uél'· la-rony de tJUtgas Te - te- jJ-be 

, ~ r r r I p E' r II I r ~ ~ r' I r r E l I 
k.étsz~ szekf Li. de S24gOS. k ~ - ~y.i-ket leszak.:sj- t.om 

, t f' r i I t tr, P F I te EJ I JI J. J It I 
taa6am- .llak Sej a ma-si -k,at: .,. keJ.Jes ~a - lambom.nak . 

G~~' cr r r I Qc r n· 1'1 p f' r-=p:1 J'l J II 
21t L.i,>,.a kenyer .i -{a-wc.sak~an piri- hI- JJ.i . J:Jemlehcf.. 
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i pfl r r r r I EJ r n r I r r r' p I Jl J, J i I 
l3Iyenge oa ~ :i -ga -!Zk csak ~c!Ul rerjhe!& ad. Di .oe.m le - hd . 

,~b r r r r I r f t E I E" P r F I r ~ ~ ~ I 
Meg- kell k~ni' sz~peo kerni cl Ma-ris-ka mam~j.Jt 

,~I' r: t p F I EJ r fl r I ~ E ~ r I ~~, ~ i II 
'JC!fD'e. kedve i- ,axciDlcs4ku~a1:l ~jhe.z aelni . II ~y.J.!:. 

6;'~Jz r F t r pf n JI d J JI re p p. ~,I P lJ ~ I 
Mit: l.S er aU1l5zerekunk,Ha ~.nen:r eh~tünk sohasem. 

611:, :J J Ir r n'l;;J J ~ I :J JI r E Pr'I cl J H 
5~rg.3t ".in:g:%ik do repce l\ajtam "an ci fa -l uo llyd.'Oe. 

65;§# J F P r I r F r F I p r' r ~ 14 F H I 
.K& p~i. ~ "ha-r.iany~m kö1:.ö - je Gya-va le,~, 

, P r p r I F r r l I F F P J, I i J. r r 1 
ki-nek oitJC.5S2e~ re-tP- je Gl'~-V.6l leg~Yl kinek keitö, 

t- r r F l I P r- n r' I F r re- p I P J, J il! 
ha-rom Olnés Kinek pi-t-o.s b<U'oa s:ze-re- tö - je 0Itll:;S. 

66~f FE H' I r F t pi fElle r f r'lf> r;( II 
5zJzado8 -~r ar -ra. k~rem ':).2abad idöE a.djoJ:l ~ -kern . 

6'/.' r tr p r I i; J. J J, I ~ J, ~ ~ D 
Sej tl~ k.acs.i.o1:ok) csÁ cl bab~Jn s!Zem~" be. 

'--, 

25 
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00' P F' r. r 
Kö . Z~ - pe - be 

rr r r· P r= 
\1.an egy ke· rek a.6!Z - tal, ,lJ. J.; Ip F'r F ICrLe ~!"I 

csu -haj- ja re. te .j~. re 1'4suJlott 4. cs~-k.a 

~ JJ 3 J J I J II J j J J ~I 
Kr.ÍSzttl.61J- runk. II ok ~do1t s:zii- 'k- ~- .sÚl ' .J J J J .f' I tUr CJ J iC 

An. -gya -li "e t"~S'et mo.ndju.ak szeDI Üil- ne - pen 

~ ~ j)---j" ~. - ~ -:f-i J r r f j I t J. fi a j I J fi tJ II 
mely Bdle ... hem-nek Ille -:ze - jJ -be ~gen :zengett ek~ppe.n 

70~ i r r r I J J i J j I J f~ ~ J I 

fi ft 1) J II J JJ} J 1 !J II J> J J 33 I 5 ___ •. 

~'* l_q J hj J = I J.l!J J ~ if L FJl1 

7~j 1 j J J j J Ol.J I ~ 3 r ill J.j]."j r a I 

,~ J II j J J I I J. p l) J J I J j .,. 
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oa.) nIe r J r J I F J ~ J I :ol J I r r p J·I J J p r I J Jij 
A c.ip':;tr:LDek se saru se Wpa.,Ninu.~m.seS%Öke st. barna '0 J 2 J j J J H I;J ri ro pr I rr J j I ~ ~ zi Ml. ... ~ a.",ok ""rlu. i. bo]. F" i. l..oz.......t.lm SrÖU is """ oa is. 

'~ F . ~ J ~ I r ~ J ~. I t r 1 J II r r J J J J I 

~'1J J il 1.3 J 9 I [J 1 J lj 1 J D 

~H r n UJ I ip J J J J 3 j I J J un 
~I! It Er r I J r J. jJ J I t/La J J J ].I 

Bo • •• 

4 w rlr r Ir r I; rl J r lA ~lj!1 

71t" j F r JI I J J I J J II j I J ~ I 
t) I. K 'l. . ' 'd I t. Nem .5%ert';~ ek JDö,Ser e.,- 1'.1- J:OS or - Ga. er 

I- J J J J I J J I r J J I ;4. J i I 
e _ ___ , " • , S I l • I vzemeo ja-mo sa- e.r Zld mo-ao- ya-er. . 

75;0 i J. P r I R r- r r I p F J d ;dd 
F. -sik c- s~ él me.- %0· re csak.ugy dül 
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GiUl$Io 

76~f P. r' Pf' I r E' p, J"I J Ji I r t f' E I 
U2 od kO.slc:. draeÍ<. \),l-SZl - pa-na ltye z4nyom. 

4V fE f r I r r l I r r t r I t t r r I 
mila tTl cll yo- '\)4 - na l -gye i· gye l' u.ai 24 -la _ 

,~ ' ~ tit r J il I yr r re F r r r r I J J j If 
ma. - je Ze - jej fr02-jer do-~oj - ni ru- ko- je. 

n"b f E [ r re r I J !l J J ~ 
c1&j mi pris -la kar~ - k.a naJ ok - tob - rA 

tpl· ar f f t r I cr r Ol re ft fr t I 
.Dat' .$~m:tzi mu-ii - ku. do-sj-ko'\?4ty A-~i muZio kan-le 

,~' t e r r r r I CF r r r r I J J J ~ _I 
'Z.skráj -te mi é.a1:' -das Per'se -ho ok- tob-Pd ru -koV4ty mam • 

a.) 

78.,.~ E r r r ~ r, r I t r E r r r 
54-la. -lA .sa-Ia- Ls sa.la ku.-ku- -ri - <:u. 

J J I 
ri -eu. • 

re r 

t~· ' . ff Er r 
, 24, 

~:uk.ks.Dá ~ :I:zop-b-t-óe daj - kolt • 
tJFfcrrr J J I 
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,t F E F" P I P r r II c E r r I r ~ ~. P I 
'" ~o~.ko oo·la. j"- Jjj.baj gye.;& hibaj (;!e.;& 

,. r r r ~ I cr E r I r r r' p I P J. J i I 
hi· baj ~OUl .Bo~ya·\1o.1~ boly. - Vo -k frdjel'~j. 

~~ ft tr R I P r r ~ I cr rJI ftl R I 
leg-e -](; -&zór ~eU-km Megb!uett4 gyö~,örü. szép 

,Ii P F' r' ·1 t:: r EJ I r r r· f. I oh J. J ig 
S2'a\)~ - ~ liomlo-k.a-ra tÖlldö-rö - ö ha.~ - ;'r • 

~2F' Ir If: r I ttr ri" JI 
Si- ro· ko do - le - ko lisz-k - kod ja - \10 - Ta 

, J J r r I ~ r p r I r r r r I J HI 
Sej, haj e.stye si-re - da-le fre-ji-ree-ka moj.,.. 
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A jelenleg Szlovákiához tartozó 
helységek kétnyelvű jegyzéke 

List of the Slovakian . names of the localities 
belonging to Slovakia today 

Áj = Háj 
Barka = Borka 
Bodoló = Budulov 
Bódvavendégi = Host'ovce nad Bodvou 
Buzita = Buzica 
Csécs = Cecejovce 
Eperjes = Presov 
Falucska = Hacava 
Felsőmecenzéf = Vysny Medzev 
Jánok = Janík 
Kassa = Kosice 
Kiskovácsvágása (~ovácsi) = Kovácová 
Komaróc = Komárovce 
Körtvélyes = Hrusov 
Krasznahorkaváralja = Krásnohorské 

Podhradie 
Lőcse = Levoca 
Lucska = Lúcka 

Mecenzéf = Medzev 
Méhész = Vceláre 
Nagyida = Vel'ká Ida 
Péder = Peder 
Rozsnyó = Roznava 
Somodi = Drienovec 
Stósz = Stos 
Szádalmás = Jablonov nad Turnou 
Szádelő = Zádiel 
Szádudvarnok = .Zádielske Dvorníky 
Szepsi = Moldava nad Bodvou 
Szomolnok = Smolník 
Torna = Turna nad Bodvou 
Tornagörgő = Hrhov 

. Tornahorváti = Chorváty 
Torna1Íjfalu = Turnianska Nová Ves 
Veskóc = Veskovce 
Zsarnó = Zarnov 



, 
Aj falu zenei anyaga 

The musical material of , 
the village of Aj 





I. Régi népdalok - Old folk songs 
Ereszkedő vonalú dallamok 

1 
Parlando 

,~ Q a tF F 

8~4 

I. Csin-ta La -jos ka - to - na se vó - na, 
I), __________ ~------~ 

Q F f~) e ~J Ir F r F r 
Ha a stó - ci hegy-re nem ment vó - na. 

,~ f r F r eJ @ ~ r" 
Re - gi - ná-nak ment pánt-li - kát. ven-ni, 

,~ Eft F (E rjlJ JIII 
A Ha - la - di é - le - tét el - ven - ni. 

l) 4 ~ F F TI TI F r cr TI II 
Ossia 

2. Lajos, Lajos; ne öld meg férjemet, 
Ki neveli fel a sok gyermekem! 
Nem bánom én, akarki neveli, 
De őneki itt kell megdögleni. 

3. Csinta Lajos fekete gubája, 
Ajtó megett a penész befogta. 
Édesanyám, viselje hát gondját, 
Nem takarom be többé Reginát. 

4. Csinta Lajos sarkantyús csizsmája 
Nem pereg má Barka falujába, 
Nem pereg má Barka falujába, 
A Regina deszkás udvarába. 

5. Hej, Regina bánatába mit tett, 
Három heti, hogy már levest sem ett! 
Be-bezárja magát akiskerbe, 
Úgy siratja Lajost mindég egyre. 

Havranko Andrásné Ando Kata (72, k) . "Ne higgyétek, hogy ez találmány, ez igaz volt!" 
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la 

Parlando 8~4 

'~Er LitE r F IF f $ I 
l. Csin-ta La - jos rab so - se lett vó - na, 

), ~ f r f f C IT FJ I r 
Ha a stó - ci hegy-re nem ment vó - na. 

,~ f r r r E F r ~r I ~~ 
Re - gi - ná-nak ment pántli - kát ven - ni, 

,~ r' t É-4' :::J r r r ri ~ ~ U 
A Ha - la - di é - le - tét el - ven - ni. 

2. Csinta Lajos bement a bútykába, 
Kinájja Haladit pájinkával. 
Igyal (!), azt a Haladi-ijened, 
Még én ma elveszem az életed! 

3. Csinta Lajos keserüségébe 
A barkai bírónak üzente, 
Megüzente, hogy doboitassa ki, 
Hogy Reginát senki ne szeresse. 

4. Csinta Lajost most kísérik vason, 
Hármat kiált a Fekete Sason: 
Pandúr uram, csak arra kérem még, 
Reginával beszélni engedjen! 

Özv. Szirotnyák Istvánné (86). 
Kiskovácsvágása (Kovácsi) (Gömör és Kis-Hont), 1940. VIII. 

2 

Giusto 8 ~ ~3 

~ r LJ}J}~ttIJ. II 
l. A par - la - gon nő a szar-ka - láb, 

Néz' a sze - mern kö - zé leg - a -Iább l 



l. RÉGI NÉPDALOK 

, ~Iz 
f f f ~ 

No de ne bánd, 

, ~Iz J J r" ~ 
Úgy le -het, hogy 

2. Most is ojjaÍl. nagy az én b1ljom, 
Nem kell a bor, pedig szomjazom. 
Be-behúnyom én a szememet, 
Elaludnám, sehogy nem lehet. 

3. Ha felülök pej paripámra, 
Nincs az eszem a kantárszára. 
Aztán, mikor már észreveszem, 
Házatoknál ál a ló velem. 

I E F F ti! r $ I J 
hát mi - nek néz- nél, 

I É" -. t J $11 s= r 
még meg - í - géz - nél. 

4. Ne légy ojan durcás, violám, 
Ha nem szeretsz, mon meg igazán! 
Ha hej ettem más legényre vársz, 
Ne félj, akkor engem sose látsz. 

5. Jaj, de szépen esik az eső, 
Gyere haza, barna szerető! 
Mert megázik a birkegubád, 
Megver érte az édesanyád . . 

Hajdu Lajos (75 , r) . 

Rubato 
1)_ 

3 

,? r ~ t r Ir [ 
1. Áj - fa -lu - si feny-ves 

,~z r [ [ ri [ f 

[flPf [$1 
er - dö a ta - nyám, 

IT" ~I~f [$1 
Ott vár en - gem min - den es - te a ba - bám, 

,~Iz f ~ [ f I ~ ro- f [ I ~ f" r $ I 
Ott ta - lál - ja a - rany - vesz-szös ta - nyá - ját, 

, ~Iz 
1)_ r 2)_ 

J P J. J f' p ~ I ~ f' r I $11 
Mel - let - te a su - gár je - ge - nye-fá - ját. 

1) 2) 

]l J !lJ j II 
2. 2. 

2. Kisangyalom, ha meguntál szeretni, 
Szabad néked más kislánt is szeretni. 
Mondj le rólam örökre, én nem bánom, 
Ne bántsd, az én gyenge szívem hagy fájjon! 

Szabó Lajos (48, r) szádelői szü letésü .. ,GÖrge i pásztortól" úuhásztól) tanulta . 
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3a 
Giusto 

8 ~~3 1)_ 1)_ 

,~I, ~ ro- ~ ro- lY [" 
2)_ 

F rlWf" [$1 
l. Kis - an - gya-1om, ha meg - un - tál sze - ret - ni, 

,~~ Y [" W r- If' p F F I ~ r F $1 
Sza - bad ne-ked mást le - gént is sze-ret - ni. 

3~ 

,~I, r ~ ~ r' I J F J 
2~ 

J I r f 
.Ad - jon az ég sze - bet, 

pe-dig csak o -

job - bat ná - Iam - nál, 
3)_ 

j F loPJ, J 
jat, mint te vol - tál. 

l) 2)3) 

.J .J II » J II J PII 
2. 2. 2. 

2. Égő gyeltya az asztalon hamvazik. 
Barna kislán meIIette szomorkodik. 
Ne szomorkodj, barna kislán, gyere ki, 
Ölelésre vár a karom odaki! 

Fedelem Józsefné Karaffa Erzsébet (26, gk) tornahorváti születésü. 

4 

Rubato 8 (2) 1 

,~ FFF r U r IT II C r r r j r r r II 
l. Mi - kor me-gyek Bu-da - pest - re, Bu - da - pes - ti tör-vény-szék - re, 

l) 2) 

,~ [ E!J ci F J II J J J J ty J J í II?:" II 
Lá - tom az u - ra-kat ír - ni ; Mind rám tekint va- Ia-meny-nyi. 

3. 2. 



l. RÉGI NÉPDALOK 

2, Rám szabták a három évet, 
Szabadulnék, de nem lehet 
Sírhatsz anyám j ~i szóval is : 
Egy fiad volt, rab lett az is, 

3, Csireg-csörög a vasajtó, 
Talán jön a tömlectartó, 
Irtam .levelet anyámnak, 
Küldjön ruhát a fiának. 

4, Elhozták acivilruhát, 
Anyám zokogva borult rám, 
Sírhatsz anyám j~i szóval is: 
Egy fiad volt, rab lett az is, 

5, Anyám, anyám, édesanyám, 
Gyüjjön, nézze meg a szobám: 
Két szál deszka a nyoszolyám, 
Itt halok meg, édesanyám! 

Szabó János (51, k) ács, volt cseléd, Cservenyák Gyuláné Oravecz Anna (43, k) (1. var)" 

4a 
Rubato, parlando l (2) l 

, ~I) IT IT IT r U OP J. II r IT • [IT EY I r r ~ II 
1, Mi-kor men-tem Bu-da-pest - re, Bu - da - pes-ti tör-vény - szék - be, 

J J J 
Lá - tom az u - ra - kat ír - ni; Rám te - kin-tett va - la - meny - nyi. 

2, Rám szabták a három évet, 
Szabadulnék, de nem lehet 
litam levelet anyámnak, 
Küldjön ruhát a fiának, 

3, Elküldték acivilruhát, 
Anyám zokogva borult rám, 
Sírhatsz anyám jajszóval is: 
Egy fiad volt, rab lett az is, 

4, Bóthajtásos az én szobám, 
Még a holdvilág sem süt rám, 
Hát a fényes nap sugára 
Hogy sütne sápadt orcámra! 

5, Csörög, csattog a vasajtó, 
Talán jön a tömlöctartó, 
Két szál gyertya a kezébe, 
Napjaimat h:ia ő le, 

6, Anyám, anyám, édesanyám, 
Jöjjön, nézze meg a szobám: 

Szabó Lajos (48, r) szádelői születésü, 

Két szál deszka a nyoszolyám, 
Itt halok meg, édesanyám! 

II 
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5 
Giusto j = 134 3) 4n-

,~ r r Er I P r [ fIlE r F f iF r UI ~ 
76~44 

f I eJ f II 
Fáj a ku-tyámnak a lá - ba, Mer meg-üt-te a szal-má-ba, Haj ted rá, mos ,ted rá! 

Vc - Cll ted rá , ted rá, ted rá, Mer má holnap nem é - rek rá , Haj ted rá, 1110S ted rá' 

l) 2) + 4) 3) 

,& r T t r II E r cr r T r I C111 FFF cr II 

Havranko Andrásné Ando Kata (72, k), Szabó Lajos (48, r) szádelői születésü (2 , és 4, vaL), Hajdu Lajos (75, r) 
(L és 3. var), 

6 
Giusto 7 ~5 

,~ar EJ L r r;l~ [' r 
l. É - des - a-nyám is volt né-kem, de már nincs, 

,~ C r f IT [ cr TI TI I ~ f' F t I 
Melt el - vit - te a sze - ge - di nagy ár - víz, 

,~ p r r r IOn I p F' r 
Ki-lene he - te, már mi - ó - ta ha - lá - SZOI11, 

,~ r IT r r n ru I p J, J JII 
Nagy az ár - víz, se - hol se nem ta - lá - lom, 

2. Tizediken kifogtam a kötőjét, 
Négy sarkára rávarrattam a nevét 
Közepire búbánatos virágot, 
Jaj, Istenem, de árvának maradok! 

Szabó Lajos (48, rl száde l ő i szü letésü, Fricsóvszki József (40, kl, 



l. RÉGI NÉPDALOK 

7 
Rubato 

1) ____ -=-__ _ 

,~ E IT [d TI r F r II F r F ; ti I r r ~ II 
l. Ma két he - te, vagy-is há-rom, Hogy a szám-a - dó-mat lá - tam; 

Amott gyün egy szamár - há - ton, Ő lesz ta-Ián, a-mint lá - tom. 

1) 

,& E f cr; CLU II 
Ossia 

2. Közeledik a mangákhoz, 
Csak azt kérdi, van-e károm. 
Károm nincsen, de nem is lesz, 
Még ez a nyáj kezemen lesz. 

Rigó József (cc a 60) tornai születéslí cigány, ott bojtárkodott magyar pásztorok mellett, 1925-beo j ött a faluba. 

Giusto j = 96 

8 
A 

7 (2) ~3 
3)_ 4)_ 5)_· 6)_ 5)__ l) 

~ ~ ~ E ~ r I ~ f r II F r r ~ I ~ f' r ~ II 
1. H~ - rom bo-kor ke-mén _ maO' Jaj de büsz - ke le - gén vagy! 

Ve - kony cér-na, "" 2), _______ _ 
5)=ct 7)_· 8)_ 8)_ 

,~ ~ f ~ F' I ~ f' r ~ II j J P' ~ loh J. J ~ II' _" 
Mit ér a büsz - ke-sé - ged, Ha nincs szép fe -le - sé - ged? 

1) 7) 

~jnll 
Ossia 2.3. 

2. Három bokor saláta, 
Három kislán kapálta. 
Nem kell nékem a saláta, 
Csak az, aki kapálta. 

3. Három bokor ribizli, 
Három kislán szemezi. 
Nem kell nékem a ribizli, 
Csak az, aki szemezi. 

4. Három bokor gyöngyvirág, 
Lányoké a menyország. 
Magas a csipkebokor, 
Fiúké meg a pokol. 
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Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r), lánya Bözsi (16), Pál Istvánné Laczó .luci (38, r) barkai születéstí, Szabó Erzsi 
(16, k) és húga Teréz (12), Ando Juli (20, kl, Barnák János (28, k) és húga Anna (18) (l -4 , vsz),Cservenyi Józsefilé 
Cserbák Mária (40, gk) falucskai születésü tót és áji születéstí lánya Juli (16) (I, vsz, alsó szöveg), 

B 

Ürge van a gödörbe, 
Nincsen aki kiöntse, 
Megáj, ürge, kiöntlek, 

P" .. {PirOS szalagra k"tl kl 
ICI, piCI d o e . 

gatyama zagra 

Szabó Erzsi (l6, k), Ando lion (13, k), Szabó Lajos (48, r) szádelői szüJetésü, Cservenyi Józsefné Cserbák Mária 
(40, gk) falucskai születésü tót és ~ji születésü lánya Juli (16) (alsó szöveg). 

c 
4) ~ ~ ~ 

j j II.J j II jl j. II j j II 
2. 

1. Jól jár, aki elveszi, 
Feleségül veheti. 

1. 

Göndör haja, csepp szája, 
Én vagyok a babája. 

Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r). 

2. 

9 

1. 2. 

2. Sárga cukrot ropogtat, 
Engem avaI csalogat. 
Ne csalogass engemet, 
Úgysem leszek a tied! 

Giusto 9@4 

,~ r F r F I r f I ro f II t TI cr t I ro I,r I r F 
Fáj a ku-tyám-nak a lá - ba, Mer meg-üt-te a szal - má - ba. 

,~ J r I ~ r p II r J I ~ F 
=tJ 

I J $ II • 
Sár - ga re - ce - ce, Ró zsám, sze-retsz - e? Nem' 

Özv. Fedelem Józsefilé Simko Ilona (54, kl péderi születésü. Bizonytalan, tévesztő énekes. 
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9a 

Giusto 8 CD VII 'f E r E r I r E I IT E II F r EJ I IT f I r J 

,~ 

l . U - gat a bí - ró ku - tyá - ja, Há-rom csendőr a szo - bá - ba. 

J r I p J Ji 
Sár - ga re - ce - ce, 

2. Most vallatik Lajos bácsit, 
Hova tette Dávid bácsit. 
Refr. 

3. Legelől is azt vallotta, 

II 

Hogy az Ördögjukba csapta. 
Refr. 

4. Másodszor meg azt vallotta, 
Hogy a kőfalba berakta. 
Refr. 

J F I P J 
Ró - zsám, sze-retsz - e? Nem! 

5. Harmadszorra kivallotta: 
Szekeren vitte a Farkra. 
Refr. 

6. Meg is Ielték a rét jébe: 
Húsz krajcár volt a zsebébe. 
Refr. 

7. Szépen szólnak a harangok, 
Most temetik Dávid bátyót. 
Refr. 

8. Kicsin vót a koporsója, 
Mer keves vót már a csontja. 
Refr. 

t II 

Özv. Szirotnyák Istvánné (86). 
Kiskovácsvágása (Kovácsi) (Gömör és Kis-Hont), 1940. VIII. 

10 

Parlando, rubato 
r.'\ 

8 ®~3 

,~ F Ilf r E E r 
r.'\ 

E r E r E r IT r r r 
1. Ki ta - nyá - ja ez a nyár-fás, Nem hál-lik be a ki - ál - tás! 

Vagy al- sza-nak, vagy nem hal-ják, Vagy ta - Ián nem is a - kar - ják. 

Ando György (64. kl. 

2. De egy kislán meghallotta, 
Mindjár az anyjának monta: 
Eresszék be, édesanyám, 
Mer ez talán az én babám. 
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11 
Rubato 7@1 1) ____ ---=-___ _______ 

,~I, r r r r I TI i F r II t· r 
2), ___ ~1":\ 

CJ I EFF r 
l. É - lek, é - lek, mi-nek é 

r.-) 

- lek, Ha egy ma-dár - tól is fé - lek' 

,~I, r- E r J I V F 
H 3) 4~ 

f J II fo j 3 J H I j j ~ II 
Ha egy ma-dár - ka fel - re - pül, Ben-nem a vér meg-hi - deg - szik. * 
l) 2) 3) 4) 4) 

il ~~ ~~. 
@ ~' f c:tf Ll F F lill f r II f' II cr II P F' II 

4. 3.4. 3.4.1.2. 3.4. 

2. Tartozom én a zsidónak 
Száz* liter bor árával. 
Jaj, Istenem, hogy adjam meg, 
Hogy a babám ne tudja meg! 

ossia 

3. Elment Józsi a vásárra, 
Beleesett a Dunába, 
Nincsen aki kimentse őt, 
Igy kell neki elpusztulni. 

4. Hárman vagyunk mink testvérek, 
Mégsem vagyunk igaz lelkük. 
Mert ha mink igaz lelkük volnánk, 
Egymás nyakába borulnánk. 

Rigó József (cca 60) tornai születésű cigány, ott bojtárkodott magyar pásztorok mellett, l 925-ben jött a faluba. 
*-nál a parasztok így igazították ki: "meghidegül", ill. "kilenc". Rigó cigány azt felelte: "Mindegy az!" Az utolsó 
versszak harmadik sorát csak szóval mondta. 

12 

Parlando 5 @~3 

,~ cr r cr r r flr 
1)_ 

r nf ffigf Ir' r ~ II 
l. Két he - ti már a-vagy há - rom, Hogy nem lát-tam a ju ' - há - szom. 

A-mott jön már, én úgy lá-tom, Fe-ke-te sző- rií sza -má - ron. 

l) 2) 3) 3) 

, ~ *U. II P II !J. II il ii 
2. Ossia 2. 3. 

2. Azt kiáltja a juhászom, 
Van-e ötven forint károm. 
Nincsen biz ott édezs gazdám, 
Mert nem aludt el a bojtár. 

3. Asz kiáltja ajuhászom: 
Hozd be azt akolomposat! 
Kutya issza meg a vérit, 
Zsidó veszi meg a bőrit. 
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4. Csörög, csattog a vasajtó, 

Talán jön a tömlectartó. 

Kezibe hozta a gyertyát, 

Vizitálja bünös rabját. 

5. Vizitálja avasamat, 

Örülnek az rabságornnak. 

Ki az rabságomnak örül, 

Kés járja a szive körül! 
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Hajdu Lajos (75, r). A 2-3. versszakot a szendrői vásárban tanulta egy fiú juhásztó l. "Monta, hogy olyan nótát tud, 
amit senki l" Soha nem danolta, legények e lőtt se. Azt jobban megtanulta, amit akkor hallott, megjobban is eszében 
van. Jelen l evő sógornője H. Jánosné Bartók Lidia (8 1) megjegyezte: "Ez szép nóta!" 

Parlando 

12a 
A 

1) ____ _ _ 

'~rrrrrflr rnrfrrFrlf' 
I . Mi-kor me-gyek Bu-da - pest - re, Bu- da-pes - ti tör-vény-szék 

2)~=-____ 3) . 

'~F"fJ]IPF f Hr F r F r r Id 

5@~3 

F t II 
- re, 

J t II 
Lá - tom az u - ra-kat ír - ni. Én el-kezd-tem szo-mor-kod - n i. 

Dányi József (48). 

2. Irtam levelet anyámnak, 

Küldjön ruhát a fiának! 

Kiskovácsvágása (Kovácsi) (Gömör és Kis-Hont), 1940. 

l) , ~ r TI r F 

ld. Dányi Józsefné (68). 

B 

2) 

r \ 1":\ 

r II )l f F r II 

1. Fehér László lovat lopott 

A Fekete-halom alatt. 

Nagyot pattant az ostora, 

Meghallotta Gönc városa ... 

Kiskovácsvágása (Kovácsi) (Gömör és Kis-Hont), 1940. 

3) 
-I ~ J j • • II 

Dányiné a dallamot Fehér László szövegére énekelte, Znamecznéval együn, ak i azonban másik dall amra tudta, 
s végül mindketten avval adták e l ő, csak Dányiné segített a szövegben. A teljes szöveget tehát annál ada ll amnál 
közöljük. (Lásd Gömöri dalo k 11. sz.) 
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12b 

Padando 5 @~3 

F t II 
l. El-ment Si-mon disznót lop - ni, De nem tu-dott gon-dol-koz 

l) 
- 111. 

J t II 
Tu-dott vol-na gon-dol-koz - ni, Tu-dott vol - na disz-nót lop - ni. 

1) 

,~ f f3] Uli 
4. 

2. De nem tudott gondolkozni, 
Nem is tudott disznót lopni. 
Elment, elment haláljára, 
Vasas János tanyájára. 

3. Vasas János nem kedvelte, 
A rézpisztojt felemelte, 
A rézpisztojt felemelte, 
Szegény Simont agyonlőtte. 

4. Nincs Simonnak siratója, 
Cifraszüri koporsója, 
Bikkfalevél takarója, 
Fényes balta a fejfoka. 

5. Esik eső szép csendesen, 
Sír Simonné keservesen. 

6. Megyen az nyá,i, megyen az nyá,i, 
Környeskörül a gaz alján. 
Vajjon hol áljak ej ibe? 
Kerek erdő közepibe. 

Kocsis István (61) csucsomi születésü csordás. 
Lucska (Gömör és Kis-Hont), 1940. 

12e 

Padando 5@~3 

,~ r ~ F r r rlf F t II ffF r F f I f' F til 
1. Szép a ka - to - na dol-má - nya, Csontgombok-kal ki van Vall' - va. 

1) _____ _ 

II F r r r r r I j J t II 
De ha a vér el - bo- rít - ja, Any-ja szi - vét szo-mo - rít - Ja. 

1) 

,~ ["r cr r L r II 
Utoljára 
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2. Ha fölcsapik a szekérre, 
Kit lábára, kit kezére, 
U gy viszik a sÍrhalomba, 
Az örök nyugodalomba. 

3. Még a sírból is kiabál: 
Édesanyám, ha meglátnál, 
Ha meglátnád a testemet, 
Könyü fogná el szemedet! 

Vazári Mihály (62). 
Lucska (Gömör és Kis-Hont), 1940. 

4. Még a sírból is kiabál: 
Pajtás uram, megáj, megá,j, 
Nem vagyok én még meghalva, 
Visszamegyek még falumba! 

5. Én, furvézer, nem engedem, 
Mert meg nem cselekedhetem. 
Őfelsége azt végezte: 
Vidd, ha a golyó elérte! 

12d 

Parlando 

,~FrFFfrlr 
5@~3 

F til 
1. Jaj , Is-te-nem, gyöngy or-szá - gom, Még csak ha-tár - ját se lá - tom! 

II r FfF r r I J J t II 
Lá - tom füst-jét, de csak a - lig, Hogy az ég a - latt sö - tét - lik. 

2. Jaj, Istenem, hová legyek, 
Idegen fődre hogy menjek! 
Idegen főd hatál:jába 
Bl(jdosó mind szegény árva. 

Özv. Szirotnyák Istvánné (86). 
Kiskovácsvágása (Kovácsi) (Gömör és Kis-Hont), J 940. VIII. 

12e 

Parlando 

,~ r F r j F rlr 
l. Lo - vat lo-pott Fe - hér Lász - ló 

RJJlrrrr 
El - vit - ték öt víg E - ger - be, 

2. Meghallotta Fehér Anna 
A kassai nagy klastromba, 
EI is ment ő víg Egerbe, 
Víg Egernek temlecébe. 

5@~3 

A Fe - ke - te - ha - lom a - latt. 

II J J íJ J J j I J J t II 
Víg E - ger-nek tem-le --cé - be. 

3. Bátyám, bátyám, Fehér László, 
Élsz-e még te, vagy meghóttál? 
Se nem élek, se nem halok, 
Csak lerólad gondolkozok. 
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4. Bátyám, bátyám, Fehér László, 
Kicsoda itten a bíró? 
El is mene a bíróhoz, 
A bírónak udvarába. 

5. Bíró, bíró, bíró gazd~ 
Eressze ki a bátyámat, 
Tálval mérem az aranyat, 
Vékával a húszasokat. 

6. Nem kell nékem tál aranyad, 
Se vékával a huszasod, 
Hájál vélem az écak~ 
Kiszabadul egy hónapra. 

7. Visszamene a báttyáll0z, 
A temlecnek rostéjához: 
Bátyám, bátyám, Fehér László, 
Azt mondta itten a bíró, 
Hájjak vele az écaka, 
Kiszabadulsz egy hónapra. 

8. Néném, néném, Fehér Anna, 
Ne hájj vele az éccaka! 
Szüzességed is elveszted, 
Engemet is megölete!. 

EGY FELVIDÉKI FALU ZENEI VILÁGA - ÁJ, 1940 

9. Nem halgatott Fehér Anna 
A báttyának szép szavára, 
Vissza is ment a bíróhoz, 
Véle is hált az éccaka. 

10. Eccer aztán éféltájba 
Naccsörgés volt az udvarba. 
Bíró, bíró, bíró gazda, 
Csörgést hallok az udvarba! 

ll. Fölkel reggel Fehér Anna, 
Mén a temkc rostéjára: 
Bátyám, bátyám, Fehér László, 
Élsz-e még te, vagy megho ltál? 

12. Felelé a temlectartó: 
Ne itt keresd a bátyádat, 
Sík erdőbe, víg mezőbe, 
Akasztófa tetejébe! 

13. Visszamene Fehér Anna 
A bírónak udvarába, 

A bírót is megátkozza: 

14. Mosdóvized vérré váljon, 

Tőllőkendőd lángot {vh:ssen, 
annyon, 

Udvarodba víz fakadjon, 
Téged az ördög ragadjon! 

Özv. Szirotnyák Istvánné (86) . 
Kiskovácsvágása (Kovácsi) (Gömör és Kis-Hont), 1940. vm. 

12f 
A 

ParIando, rubato n -n 5 @ 7 

, & r r r r ~ I r r ~ II r F r r & I r r n 
l. Fo-rog az nyáj, fo-rog az nyáj Kö - rös- kö-rlil a hegy al - ján. 

l) 

II J J J J J J I J J ~ II 
u -gyan hol áll - jak e - lé - be? S íí - rH er - dő kö - ze - pé - be. 
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1) 

,~ J J J J J J II 
Ossia 

B 

1. Ma két hete, vagyis három, 
Hogyaszámadóm nem látom. 
Amott jön már, amint látom, 
Három fekete szamáron. 

2. Azt kérdezi: van-e károd? 
Én azt mondom: nincsen károd! 
Nincsen károm, de nem is lesz, 
Még a nyáj a kezemben lesz. 

3. Még azt mondod, nincsen károd, 
Hol az első kolomposod! 
Kutya itta meg a vérit, 
Zsidó vette meg a bőrit. 

A-B: Kerekes József (20) (apjajuhász volt) . 
Kiskovácsvágása (Kovácsi) (Gömör és Kis-Hont), 1940. VIII. 

13 

Rubato 

,~fFff ttT r 
r.-. 

I C:I r 
Deb - re - cen - be, zöld er - dő - be szi.i - let - tem, 

Daj - kám se volt, még-is fel - ne - ve-ked - tem. 

r ~Ip f' J 

5@1 

~ I 
ú gy nőt - tem fel , mint er - dő - ben a gom - ba, 

,~ T r f ; U F' ~ II 
Be - so-roz - tak húsz-esz - ten - dős ko-rom - ba. 

Ando Gyula (22, k) . Szőlőkerlilőtől tanulta. "Pincében részegen dalolta!" 
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14 

Giusto 7(] 4 

, r r v r I p r- IT II r r F r r I r Fr! II 
Szé - pen ha - sad a haj - nal, Hej, jön a csend- őr a vas - sal, , f J I j j ~ J J f P r F nr U f lj) ! II 
Rá - ve - ri a ke - zem - re: Hej, be be - tyár az e - gyes - be! 

Pál Istvánné Laczó luci (38, r) barkai születésü. "Voltunk Bartánál krumplit ásni, kellett dalolni a lányoknak!" 

15 
Giusto 

,~ fr r CJ ci r CJ 
l. Mi - kor még én húsz-esz-ten-dős 

2)_ 

,~frErFFEr 
Már én ak - kor há - za - sod - ni 

4)_ 

g f' C r' E c r r 
Ti - zen - két lánt ké - ret - tem meg 

f f r F E F 
Mind a ti - zen - ket - tő hi - bát 

1) 2) 3) 4) 

jlJ Iln. lln Il n. 11 
3. 4.5. 2-5. 3. 

1)_ 
~1O @ 1 

cr r t ! I 
nem vol - tam, 

r F r ! 
a - kar - tam. 

r r J ! 
ré - szem - re, 

} J. J ! II 
lelt ben - nem. 

2. Az elsőnek kicsi voltam, az volt baj, 
Másodiknak csalfa voltam, az volt baj , 
Harmadiknak, hogy a szemem kékellik, 
Negyediknek a termetem nem tetszik. 

4. Kilencedik szivarfüstöt nem szível, 
Tizediknek nagybajúszú legény kell, 
Tizenegyediket anyja nem adja, 
Tizenkettedik nem megy férhez soha. 

3. Ötödiknek, hogya pé zem kevés volt, 
Hatodiknak gazdagságom csekély volt, 
Hetediknek, mél1 nem paripán jöttem, 
Nyolcadiknak, mért nem Párisból jöttem. 

5. Igy hát, babám, nem lehet megnősülni, 
Gyalázattal kell a világom élni. 
Gyalázattal élem a világomat, 
Amerikába vitetem magamat. 

Hajdu Lajos (75, r), Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) , egy a faluban állomásozó bódvaszilasi katona. 
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16 
A 

Parlando s@s 

,&I~I nc" 
l. Hogyha kihúzom ebből a tö lgyfábó l kifaragott bunkós bo-to-mat, 

~~ a r ~ I r r f J 
A csár-dá - ba 
1 ) 

'&E cr Ebr 

el - ki - ál - tom 

LJ J ] I r 
r 

ma - ga - mat: 

F r 
Ta - ka - rod - jon min - den - ki az út - já - ra, 

J ! II 
(me11) Itt i - szik az Esz - ter- há - zy vékony nya-ku boj-tá - ra! 

kor- ra leg - ki-
leg - kis-seb-bik, 
szu - 10 - sab-bik, ,& I~I r J 

2. El - tö - rött a kis sza - ma - ram lá - ba. 

~ ~ E E r F E t [ 2 I $ F' r 
De so - kat el - ment a nagy Hor - to - bágy - ra, 

lS r 
De sok ü - rüt bá - rá - nyos - tól el - hor - dott, 

A - cél - pat - kó a lá 

l) 

,~ r TI r r "cr c- II 
O · ;:j ssca 

r ~ 
- bá - ról 

I P J. J 
le - hul - lotti 

! 

~ 

I 

II 

. 197 

Mester András (48 , kl. Gyerekkorában tanu lta. ".luhásznóta. Ezt l11 ulatságban lehet szépen! Borzasztó vidító! " 
Szepsiben Illulatságban eléneke lte, egy hétig ott tartották. 
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B 

Ha fölemelem azt a girbe-görbe görcsös botomat, 
A csárdába elkut:jantom magamat: 
Takarodjon mindenki az útjára, 
Itt iszik az Eszterházy leghíresebb, legmakacsabb betyát:ja! 

Havranko Andrásné Ando Kata (72, k). Csak szóval. 

16a 
Parlando 8 @ 5 

t":\ 

,~ J J J J J J J J ft r 
l. Az Al - föl - dön hí - res gu-lyás va-gyok én, 

,~ F TI r r r cr r j I P f· f ~ I 
Nyolc boj-tár-nak szám-a- dó - ja va-gyok én. 

,~ r TI r r 1,[ r FJ I f F r ~ I 
Nyolc boj - tá-rom ő - ri - zi a szép gu - lyát, 'd J J J n r ti t J cl! II 

Ma-gam fő - zök gen-ge bor - ju va - cso - rát. 

2. Kifőtt már a genge b01:i ú vacsora, 
Nyolc boj tárom, bort is innánk, ha vóna. 
Eridj el a szomszédunk tanyájára, 
Kérj egy lovat egy vagy két pár órára. 

Ismétlésre: 

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

Farkas Gábor (cea 50, r). Amerikából hozta. 
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16b 
Parlando, rubato 

,~ r r r r 
1)_ 

r r r r 
S@2 

2)_ IT 
U 

1. Az Al - fól-dön hí - res gu-Iyás va-gyok én, 

,~ r r F F E r r J I P r" r t I 
Ki-Iene boj - tár szám-a - dó - ja va-gyok én. 

1':\ 

,~ F r j F F ~r rJ I f J J "1 
Ki-lene boj - tár ő - ri - zi a szép gu - lyát, 

3) 4) 

,~JJj]R f' plpJ. J t II 
Ma-gam fő-zök gyen-ge bor - jú pap - ri - kást. 

4) 

,~~ EfDII;IIJrn ffiJ fDJ J lJ J j II ;b 
3. 2. 3. 

2. Eltörött a kis szamaram lába. 
De sokat elvitt a nagy HOltobágyra! 
Hajtott juhot bárányostul, jerkéstül, 
A lábáról a rézpatkó elveszvén. 

3. Eléveszem tölgyfából kifaragott bunkós botomat, 
ElkUljantom a kocsmába magamat: 
Takarodjon mindenki az ú~iára, 

Először 

Mer ittmulat az Eszterházy koseleki legvitézebbik híres betyár bojtára! 

Szabó János (51 , k) ács, volt cseléd. 

17 
Giusto 5) __ §~~3 

1) t ,~ r r r f f r t I 
1. Nin - csen pén - zem, de majd lész, 

,~ f t f t f fl. 

I I I r F r t 
Majd ha Bu - da - pes - ten vá - sár lesz. 

199 
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,~ ttftF r IF F F r f ~ I 
EI - a-dom a szür - két, ve-szek fe-ke - tét, 
j)'------

,~ f r F F r J ~ II 
ö - le - lem a bar - na me-nyecs - két. 

1)2) . 3a) 3b) 4) 5) 

,& r r r r lit t TIIUUIIE r r rllEfB EtullJ> J II 

Cservenyiné ismételt is: 

Eladom a sálkát, veszek kanalat, 
Jaj de kimulatom magamat! 

2 M 
.. ,{ Párizsbó l, 

. ost gyottem en S' b' I aras o, 

{
Abbul. {városbúL 
Abb 'l az Idegeny , b'l o varas o. 

{
Megtanultam benne h' 't 
M

·· I b .. aram magyar szo : 
egtanu tam enne 

N . d k' {kedves k· I . , , yls I, , d' Isangya om, az aJtot. 
. csar as 

Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai szü letésű , Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r), sógora Szabó Lajos (48) száde lő i 

születésű , Cservenyi Józsefné Cserbák Mária (40, gk) falucskai szü letésű lót (3a.var), Bolyszko Imréné Tamás Piros 
(31 , r)(I-2 . var), Ando Károly (27, k)(l. var) (1. vsz), ez utóbbi apja A György (64) (3b. és 5. var), Szabó Jánosné 
MajallCsik Anna (35, k) (alsó szöveg, I-2. és 4. var) (2. vsz) . Sálka = csajka. 

18 

Parlando, rubato 7 C@5 

, ~I, E cr r J r IT IT r I tI ff I 
1. Fé-nyes csil-Iag, jaj de so - kat u - ta - zol, 

1) 2) 3), ___ _ 

'~"rFr r j r q r I p f' f ~ I 
Nem lát-tad - e 4)/ _____ =_ 

r.\Q 
'~I,jj§ 

Lát-tam biz én li - pÓI - vá - ri fegy-ház-ba, 
~ . 7) !) 

,~I'r FFF Ed f' ~ I ji J. J 
Csi-kót lo-pott, a - zér van o - da - zár - va. 

~ I 

~ II 

1) 2) 3) 4) 5) ~ 7) 8) 

'&b E' fU EW IIP IIP I~ r r ! Ilr cl; II cur II J tU fflllEJ 3. IIP II 
2. 2. 2. 
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2. Debrecenbe sütik ajó kenyeret, 
Tizenhat esztendős kislánt szeretek. 
Ú gy szeretem, szóval ki se mondhatom, 
Maj meghalok, ha egy napig nem látom l 

3. Ha kimegyek arra magos tetőre, 
Lehajintom aranygyürőm a földre. 
Ott látszik meg, ki az igaz szerető, 
Ki veszi fel aranygyürőm a földről. 

201 

Ando György (64, k) (l-2. vsz), Sztupák Imréné Mester Borbála (cea 60, k) magától (3. vsz, 3. és 5-6. var), Havranko 
Andrásné Ando Kata (72, k)(1. vsz, I. és 7. var). 

19 
Parlando, rubato 1)_ _ 2) 7 @ VII 

! r."\ -:f::- r."\ r."\ 

'iP r r r r u' ro F II L r F J U F F 
l. Há-rom hu - szár a csár - dá - ba Igy gon-dol - ko - zik ma - gá - ba, 

3)_ 

cr r r r J 
r."\ 

J II P [ E r- r r I J 
Igy gon - dol - ko - zik ma - gá - ba: Ho-vá megyül'lk é - ca - ká - ra? 

l) ~ 2) 3) 

II } II ll ll } II n. II 
3. 2. 3. 3. 

2. Egy közülök kitalálta: 
Özvegyasszony kunyhójába, 
Özvegyasszony kunyhójába, 
Hol az ajtó nincs bezárva. 

3. Gyer be, huszár, a házamba, 
Itt a dívány, üj le rája, 
Az ágyam is le van vetve, 
Hogyha akarsz, feküdj bele. 

4. Nem fekszek le az ágyadba, 
Nem költöl fel éfé lt~iba. 

Felkőtlek én ojjan jóko r, 
Éfél után egy órakor. 

5. Éfél után egy az óra, 
Kej fel, huszár, erigy haza! 
Még a kutyák sem ugatnak, 

{
Szomszédok is mind l k 
Szomszédaim is auszna . 

Szabó János (51 , k) ács, vo lt cseléd. " Katonáéknál! " (6-os huszár volt.) 

20 

Parlando s(Ds 
r."\ 

, r r r r r r ~ r II F r FFF F I J J ~ II 
l . É - lek, é - lek, mi-nek é - lek, Ha egy ma-dár-tól is fé lek! 

l) 

, j J J J O p r II j &J J J O lj J ~ II 
Ha egy ma-dár-ka fel - re - ptil, Ben-nem a vér meg-hi - de - gül. 
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la) lb) 

, IT F E F II il J. ~U II 
Ossia Ossia 

2. Esteledik, alkonyodik, 
Gulya, ménes takarod ik. 
Gulya, ménes lege lője, 

Barna kislány a bérese. 

3. Estve későn ne jár' hozzám, 
T ilalomba tali az anyám. 
Tudod te azt, eszemadta, 
N em szabad a tilalmasba. 

Havranko Andrásné Ando Kata (72, k). A 3-4. sor bizonytalan volt, a 4. sort később többnyire az l a. variánssal 
énekelte. 

21 
Poco rubato 

J ~ II 
1. ~~~ meg, ISI.~'Zj pa-pot, A -~) min-ket ősz-sze a - dott. 

, P [" I IT t ro-'tr r nt ro- I [ff ~ F' I J J ~ II 
SO - se sze - ret-tük mi egy - mást, Még-is ránk at - ta az ál - dást. 

l) 2a) 2b) 2e) 

, r r F rll C c r r F ro F r ll C c r r C C r FilC C r r r ro F rll 
2d) 3) 4) l) 

, r r bE r EF r F II P F tU r' II p .11 n. n. II 
Ossza 9. 

~ ~ . 

,Cro 'rrofrE IWF'IUp r IJ Wtl 
Szabó Lajos így 

, P E I F f W E I r F! I W F' I U p r' I J W t II 
5) 6) 

, C F r r F r r F' II r ro F r II 
Ossia Ossia 

2. Édesanyám sok szép szava, 
Kire 'nem haj lottam soba. 
Hajlanék már, de már késő, 

Esik előttem az eső. 

3. Édesanyám rózsafája, 

E, It { rózsa ra j ta, n vo am a . , 
legszebb agja, 

De egy betyár leszakajtott, 
Kalapjánál elhervasztott. 
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4. Nézz ki, anyám, ablakidon, 
Most visznek ki a kapudon. 
Nézz utánam keservesen: 
Látsz-e többet, vagy sohasem. 

5. Isten {áldjOn, j aj , áji völgy! 
veled, te ' . 

{
Lehetsz már énfelőlem 
Énfelőlem lehetsz már zöld, 

Akár ki is virágozhatsz, 
Míg én téged letaposlak! 

6. EI kell menni, ha esik is, 

{
Noha .. 
Még ha nehezen eSIk IS. 

Nehezen esik ajárás, 
Édesanyám, az elválás. 

7. Édesanyám, kiskoromba 
Zártál volna koporsóba, 
Hogy ne nőttem volna nagyra, 
Ne lennék senkinek rabja. 

8. Mikor megyek Kassa felé, 
Nyílnak az egek kétfelé, 

{
Ragyognak rám a 
Sírnak a fényes csillagok, 

Melt tudják, hogy árva vagyok. 

Sztupákné ismétlésre: 

Amijen én árva vagyok, 
Szeretőt is oj at taItok. 

9. Idők, idők, elmultatok, 

Még eszembe se jussatok! 
Szeretőim, ne sírjatok, 
Azér, hogy katona vagyok. 

10. Katona már az én nevem, 
Annak nevelt anyám engem. 
Még a bölcsőbe ringatott, 
Mikor engem beíratott .. 

ll . Áj falusi templom előtt 
Háromágú diófa nőtt. 
Háromágu, hatleveJü, 
A szeretőm kükényszemü. 

203 . 

Özv. Bábás Mihályné Kulcsár Róza (47, r) nénjével özv. Tamás Dánielné K. Pói ival (59), a velük lakó özv. Bolyszko 
Jánosné Tóth Marissal (cc a 60, k) és sógornőjükkel K. Jánosné Elek Máriával (49) együtt (l. vsz), Havranko András
né Ando Kata (72, k) (l-2. vsz), Barnák Jánosné Oravecz Margit (49, k) és fi a János (28) (l-4. vsz), Bmtók Béláné 
Józsa Gizella (52, r) szádelő i szliletésü (1-3 , 5-6. és 9. vsz, 3. var), lánya Erzsi (13) és Szabó Margit (8, r) (3 , 5. és I. 
vsz, I. var), Bábás Istvánné Tóth Zsuzsánna (54, r) kÖltvélyes i születésü ( l-2. és 4-6. vsz), Hajdu Lajos (75 , r) (2-3 . 
és 5-8. vsz), fe lesége Kovács Zsuzsánna (67) (8. vsz, alsó szöveg, mondva), Ando György (64, k) (10. vsz, 2a, majd 
később 2b. var), Barnákné egy más alkalommal (ll. vsz), Sztupák Imréné Mester Borbála (cca 60, k), özv. 
Fedelem Józsefné Simko Ilon (54, k) és tornahorváti születésü menye F. Józsefné Karaffa Erzsébet (26, gk), Szabó 
János (39, k) és családja: felesége M~jancs ik Anna (35) meg lányai Erzs i (16) és Teréz (12) (2c. vm'), Barnákné húga 
Cservenyák Gyuláné O. Margit (43) (2d. var) , Szabó Lajos (48, r) szádelői születésü (lásd a külön variánst). "Akkor 
szokták danolni, mikor kijönnek a hitrül a templomból! " A falu minden lakosa - gyermekek is - ismerték. 

, Poco rubato 

E r 

21a 
A 

8CD5 

J ~ II 
l. Fe-hér Lász-Ió 10 - vat 10 - pott A Fe - ke - te - ha-lom a - latt. 

, tJ4YYU I r f ! II-U- I U u- I J cl !II 
Na-gyot pattant az os - to - ra , Meg-hal-Iot-ta Gönc vá - ro 53 . .. 
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ld. Dányi Józseti,é (68). 
Kiskovácsvágása (Kovácsi) (Gömör és Kis-Hont), 1940. 

Dányiné erre is, más dallamra is kezdte az alábbi szövegel. Znamecznéval együtt végül is egy más dallamra énekel
ték el, ahol Dányiné csak a szöveget segítette összeszedni. Ott van további szövege. (Lásd Gömöri dalok I I . sz.) 

B 

l . Édesanyám sok szép szava, 
Kire nem halgattam soha. 
Halgatnék már, de már késő, 
Esik előttem az eső. 

2. EI kell menni, ha esik is, 
Noha nehezen esik is. 
Nehezen esik ajárás, 
Tőled, babám, az elválás. 

3. Isten veled, lucskai völgy, 
Énmiattam lehetsz már zöld, 
Akár ki is virágozhatsz, 
Míg én téged letaposlak! 

Szabó Andrásné Lukács Borbála (67) barkai születésű. 
Lucska (Gömör és Kis-Hont), 1940. 

22 
Rubato 

1. E - sik e - ső, Jaj de szé-pen cse-pe - reg, 

6) 7) __ t~-
,~ r (ln~ ~ F' I n J ~ I P J. J 

Ges8~ - ter Jós - ka a csár-dá - ba ke - se - reg. 

iJ r.\ 9) ----==_ i ~ l ~. ~. l~ r.\ li ~ r-J ;i) C I F ~ P .' I a· F 
Ki - ki-me-gyen, meg be-megy a sza-bá - ba, 

r.\ 1O~ ll~ 
~ , ~ ff' ~ tf I cr P I ~ J J -' 

Rá - bo - rúl a csap-lá-ros - né vál-Iá - ra. 

t II 

l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) ,.,., 9) 10) 11) 

,~ ~ II r r II) J II) J II) J II) II j j j II j j j j II j j I j j II jl J 11 .r:f.J II 
Ossia Ossia 3. 2. 5. 3. 5. 2. 5. 4. 2. 

2. Csaplárosné, halpecsenyét hozzon kend, 
A melléje citronyos bort töltsön kend, 
Szolgálóját trázs ára állíja kend, 

Ha csendőr jön, híradásul {legyen kend' 
acila 

3. A szolgáló beugrott nagy ijedten: 
[ttjön kilenc zsandár kivont fegyverrel! 
GeszteI' Jóska se vette j azt tréfára, 
Ráugrott a bodor Bársony lovára. 
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4. Beugratott a duhai erdőbe, 5. Geszter Jóska halálig azt kiál~ia, 
Lova lába megbotlott egy gyökérbe. 
Lova lába megbotlott egy gyökérbe, 
Ott fogta jel kilenc zsandár fektébe. 

Van még néki Nyírbátorba két lánya. 
EI is mentek a két lányér hintóval, 
EI is hozták szép fekete hat lóval. 

Hajdu Lajos (75, r). 

23 
Padando S CD~3 

,~ fff r f f t r EJ r 
Mi - kor még 'én nyóc-esz-ten-dős nem vol-tam, 

,~ f IICU C r j f I P J J ~ I 
Az a - pám-tól lo-vat lop - ni ta - nul - tam. 

,~ F' J J J I r r r F I D f 
Én lop - tam el a vár - me-gye hat 10 - vát, 

l) 

,~[" r c rlf c c Clp j. Ju 
En - gem ke - res é - jel - nap-pal hor - ko - láp. 

l) \, ,& U J. ~ I Ji II 
Ossia . 

205 

Havranko Andrásné Ando Kata (72, k). A helyszíni lejegyzésben " lopni tan ulni" áll, nyilvánvalóan elírás lejegyzés 
közben. Horkoláp = "komiszárus, meg bandurok". 

24 
Rubato, parlando SCDI 

f I EJ f U fl 
Ki - szá-radt a tó - bul mind a sár, mind a víz. 

J ~ I 

Mi-bül i - tat sze-gén y gu-Iyás e - le - get? 
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,~ cr F F b F" I I J J j J J. 
U-ram, én Is - te-nem, adj egy csen-des e - sőt, 

1)_-----,-:;:-,-__ _ 

'~rrrFr 
~) r I J J J J I J J $ II 

En - nek a gu - Iyá - nak 
l) 

'&A]IJ RII 
Ossia 

a - ra-nyos le - ge - lőt! 

Rigó József (cca 60) tornai születésű cigány, sokat bojtárkodott magyar pásztorok mellett, 1925-ben jött a faluba. 

25 
Rubato 7 <D5 

~ ~ r r F U F 
Bu - da - pest-ről Er-vencsnek visz a vas - út, 

,~ r r r r r F r r Ip J 
A - ra visz-nek el sok sza-mo - rú fi - út. 

Is - ten ve-led, é - des - anyám, el - me-gyek, 

Vagy meg-ha-Iok, vagy a ba - bá - mé le - szek! 

Szabó János (51, k) ács, volt cseléd. 

25a 
Rubato 8 <Ds 

F F F r F 
n 

r ;; r n 

El kell men - ni ka - to - ná - nak mesz-szi-re, 

~ I J> J. 
Itt kell hagy-ni a ba - bá - ma!, nincs ki - re. 
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~. ~ ~ 
P E' I E EJ ; r 

Te - rád ha-gyom, leg - ked-ve-sebb paj - tá-som, 

~ I J> J. J 
ÉI - jed ve - le vi - lá - go - dat, nem bá - nom. 

Szabó Lajos (48, r) szádelői szü letésű. 

Rubato 

25b 
A 

n 

,~ fu f CJ fff W I P f" F 
1. Té-Ien-nyá-ron pusz-tán az én la - ká - som, 

5 C!)2 

,~ro T ro ~flcrf'~I;J J ~ I 
A ró - zsá - mat csak va-sár - nap ha lá I - tom. 

,~J r F r I ( CJ f I ~ J J ~ I 
La - ká - som van hor - to - bá - gyi pusz-tá - ba, 

,~ ro T ro ~f I cr f' ~ I 1> J J H 
Nem jár - ha - tok én az Is - ten há - zá - ba. 

2. Sík a puszta, sem halma, sem erdeje, 
Súgár magos a toronynak teteje. 
Súgár torony kilátszik a pusztára, 
Harangoznak pünkösd első napjára. 

3. Imádkoznám, de nem tudok, hiába, 
Nem jártam én soha az iskolába. 
Édes szülém tanított volna rája, 
Jaj, de régen temetőn a fejfája. 

4. Imádkoz' te, rózsám, ajó Istennek, 
Aztán gyere templom után, csókolj meg. 
Eszem azt az imádságos kis szádat, 
Három hétig nem hallod egy adtámat. 

207 

"Ezt a hangot én adtam neki! " A verse "Tompa Mihály népdalja, megvan egy könyvben". (Amerikai Magyarok 
Kossuth Naptára meg régi olvasókönyv.) 
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B 

Fényes csillag, jaj de sokat utazol! 
Nem láttad-é a rózsámat valahol? 
Látrun biz én a füredi nagy réten, 
Szilaj csikót étetett kötőféken. 

A-B: Hajdu Lajos (75, r). Azelőtt ez utóbbi szöveggel. Bár ennek "Iehet más hangot is, de most éppen nem jut 
eszembe." Szabó János (51, k), Cservenyák Gyuláné Oravecz Anna (43, k) és Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) 
barkai születésü nem ismelie. 

26 

Giusto 7 C!)4 

,& r ~ ~ r I r. ~ r F II r r ~ r I r ~ )J J. II 
l. A - me - ri - ka szép he-lyen van, Mer a vi - lág kő - ze - pin van. 

,& F ro f r I EfF ~r f r II J J J J ~ r I J J ~ II 
O ' b b' I k ,. É· el-megyek u - tá - na. 

tt van az en a- am a -ta-nya - ja, n IS ki-megy ek hoz -zá _ ja. 

2. MegírtaJTI a bús levelet 

Szabó Lajos (48, r) szádelői születésü. 

A ragyogó s csillag mellett. 
Hod ne legyek ijert-ojan árva, 
Én is kimegyek hozzája. 

27 
Giusto 7CDb 

,~~ t ro EJ I ~ r ~ r II f r cr J I P r ~ J. II 
Ha ja be-tyárt a-gyon - ü - tik, Sár - ga föld-be el - te - me - tik. 

J I • 
El - te - me-tik sár - ga föld-be, Sej, az á - ji te - me - tő - be. 

Szabó Lajos (48, r) szádelői születésü. 
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28 
Parlando, rubato 7CD~3 

,& r IT IT F r IT IT F I fj r 
A Mig-line - be van né - kem a la -ká - som, 

,& r IT IT J cr r· 
A temp-Io-mot esak a te - tő - ről lá - tom. 

,& ro- ~ f ro- I f f ~ J. I cr r t I 
Sár - ga - ri - gó a kán - to-rom, a pa-pom, 

~ I J> J. 
A' vi-gasz-tal , ha van va - la - mi ba - jom. 

Ando Gyula (22, k). Egy kondástól tanulta. Rigó József (cc a 60) tornai születésií cigány is tudta. Miglinc: a falu 
felett nyúló erdős hegység egy része. 

29 
Giusto 

1) _______ _ ,I, IT IT E r I IT IT r 
~6CD2 
2) 

II IT IT ~ F" I ~ r· J t II 
Hej, kis kat -lan, kis kat -lan, Raj - ta a sok mo-sat - lan. 

3) 4) ,I, 
r r r r IgE r j III r r f r I )J j t II 

Mosd fel, kis-lány, az e - dényt, Úgy .ö -leld meg a le - gényt. 

2) 3) 4) 

II r Ilf II P J. I r d II 

Bartók Béláné Józsa Gizella (52, r) száde lő i születésií, özv. Bábás Istvánné Józsa Julianna (62, r) szádelő i szü l etésű 

(l-4. var), Szabó János (39, k) és családja: fe lesége Majancsik Anna (35) meg lányai Erzsi (16) és Teréz (12), Ando 
Györgyné Rákai Zsuzsa (58, k), Szabó Lajos (48, r) száde lő i születésií. Bartókné: "Fosztogattunk, daloltunk, mikor 
már aludtak, ezt kezdtem!" Anyja is az öregeJ...iől tanulta. Szabó János: "Mamikátói hal lottuk!" Bábásné: "Lagzi ba 

való! " 
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29a 

6 CD 2 és ~6 CD b 

, rr [tlr r r IIr r r l)P I ~F" J n 
l. Hej, kis kin-esem, kis kin-esem, É - des kis fe - le - sé - gem, 

, r r ~ . f" I F r J í II f" P P r" I j j j ~ II 
Té - ged ö -lel - ni nem kár, Míg a nap az é - gen jár. 

, r r 1'[ ·f I r r Ir I r r 1'[ ~ I PF' · d t I 
Pálné így 

2. Hej , járomszög, járomszög, 
Nincsen a esizsmámba szög. 
Ha nincs benne, veretek, 
Barna legényt szeretek. 

Hajdu l ánosnéFarkas Ilon (45, r), Pál Istvánné Laczó luci (38, r) barkai születésű . 

30 
A 

Giusto .I = 108 5 CD 8 és 2 @ 4 

, r r r r If r 'Fj f f 
l. Ez a .Je - -gény úgy é - li vi - Hi - gát, 

~ 4' ~ E F:t f I f r r r F j 
Még az ap -ja a - lu - szik, el-lop -ja a bú - zát, , 
F F r I ~ f r í I 

Od ad - ja zsi - dó - nak, , l) 

J E r ~ . r F I f F ~ II J 
Az a - kasz - tó - fá ra - va - ló - nak. , 1) ~ 

J I r r II 
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2. Ez a kislány úgy éli világát, 3. Túl a Tiszan, Lengyelország szélén 
Rózsa virít, csuhajja, a barázda szélén. 
Egy-két szál, három szál, 

Még az anyja aluszik, kimula~ia magát 
Estvétől éjfélig, 
Éjfél után három óráig. {~~~';:a vagy te, rózsám, megcsaltál. 

Hajdu Lajos (75 , r) ( I-3. vsz), özv. Bábás Istvánné Józsa Julianna (62, r) szádelő i, születésű (2. vsz, I. var) 

B 

r r I f r Fi r f 
l. Ez a kis -lány 

Ma - fis - ká - nak 
úgy 
jaj 

é - li vi - lá - gát, 
de jól van dol - ga, 

1)_ ~ 
,~ FFF rr E I FFF r ' J 

Míg al-szik az any - ja, sü - ti a po - gá - csát, 
2) 

,~ 
P r" F ! E E 
o - laj ba, nem vaj 

,~ Q r ~" d biJ" fi I f 
EI - ol-vad a sze-fe - tő - je szá -

l) 2) 

$&RIIF IE E FH 

2. Vett az anyámhacacárés ruhát, 
Az aljára csipkét, derekára pitykét; 
Csipkéset, pitykéset, 
A lábára sárga cipőt, füzőset. 

J 
já 

r 
- ba, 

J ! 
- ba. 

II 
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Hajdu Bözsi (16, r) , Rácz Ferenc (27, r) és fe lesége Szabó Erzs i (19), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai szl\le
tésű (I -2. var), Cservenyi Józsefné Cserbák Mária (40, gk) fal ucskai születésű tót és áji születés ű lánya Ju li (16) 
(alsó szöveg), Szabó Erzsi (16, k) (alsó szöveg) (mind l. vsz), ez utóbbi húga Teréz (12) (2. vsz), Bolyszko Imréné 
Tamás Piros (3 I , r) (I -2. vsz). 
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Parlando 

L r cr 

31 
A 

r 
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Meg-un - tam már ezt a fa - lut szol-gál - ni , 

,ffrruul)JJ~1 
Meg-un-tam már a Vár - ú - ton fel - jár - ni. 

, II: E r r í FfF j I ~ r J 
In-kább le-szek zöld er-dő-ben nagy be - tyár, 
Le-ve-szem a ke - ze-met a nyá-jam - rul, 

, E cr rj F F E r" I Ji J J ~ :11 

Még-sem le-szek a fa - lu - nak ku - tyá - ja. 
Edd meg, bí - ró, pa - na - szos ke - nye - re - det! 

B 

Parlando 

,& E r r 1 TI r r JIE J r 
Ha ki - haj-tom a nyá - ja-mat a gyep-re, 

Gyöngyhar-ma-tot mind le-vág - ja e - lőt - te. 

'&lI:r r cr r E r ti fi j 
Nem hal-lom a man - ga disz-nóm ko-Iomp-ját, 

E - redj, ba-bám, for-dídd meg az e - le - jit, 
l) 

,~ r r r r F r r; I ) J. J ~ :11 
Zöld er - dő - be hal-lom a nagy .zú - gá - sát. 

I) 

,~rrffFFr!R I ~J J *11 
Ism. 
Le ne vág-ja zöld er-dő-nek legszebb ág-ja - it. 

A-B: Rigó József (cca 60) tornai szliletésü cigány, ott bojtárkodott magyar pásztoroknál , I 925-ben jött a faluba. 
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32 
Giusto 4CD2 

U I E F I F r 
l. Száz szó-nak, száz szó-nak egy a vé - ge, 

U I r r I j J 
l)r------__________ _ 

'~f ulr 
Fe - ke - te te - hen-nek 

2e 
fe - hér te - je. 

,~n f r I Jl f i I J1 J 
A ga-Iam - bom kö - tő - je e - le - je 

3) 

,~A F F I[FEj l n J 
Ke-rek mind a gi - or - gi - na le - ve - le. 

, mint . a szé-na - bog-Iya te - te - je. 
1) 2) 3) 

, ~ F U lF U lr IlU j Ip 11}l<t 1l 

2. Fekete cseresnye vékon szára, 
Itt hadlak, galambom, nemsokára. 
Refr. 

II 

213 

Havranko Andrásné Ando Kata (72, k) ( l. vsz), Hajdu Lajos (75, r) (2. és l. vsz, alsó szöveg, l -3. var). Hajdu: 
"Valami tizenöt éves voltam, itt volt egy lakodalom, abba! Vidékiek eljöttek a konyhatáncra." 

Giusto 

l. Áld' meg, Is-ten, azt 

33 
A 

1) ______ ---,~3CD~3 

f I F f II r r r r I f f I J j " 
a pa - pot, A - ki min-ket ösz - sze - a - dott; 

2) 

F I f f II FFF F I f J I J J II 
So - ha - se sze-ret - tük egy-mást, Még-is ránk ad - ta az ál - dást. 

I 
I 
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2. Hej, Kovácsné, hajj a-é kend, 
A kapuját nyissa ki kend, 
Mer itt hozzák a kend menyét, 
A Farkasné nevelését. 

EGY FELVlDÉKI FALU ZENEI VILÁGA - ÁJ, 1940 

3. Hej, Kovácsné, hajj a-é kend, 
A kapuját zálja be kend, 
Mer elvi szik a kend lányát, 
Ki söpri ki az udvarát l 

Kiáltva: Hijújújú! 

Pál Istvánné Laczó luci (38, r) barkai születésű (l-3. vsz), Hajdu Lajos (75, r) (2. vsz). Hl\jdu: "Ilyen nem is jutna 
az eszembe! " 

B 

I l) 2) 

~ ~ I (F rr I f r I f II P II 

l. Édesanyám sok szép szava, 
Kire nem haj lottam soha. 
Hajlanék már, de már késő, 

Esik előttem az eső. 

2. Addig élem világomat, 
Míg szél fúja pántlikámat. 
Mihent fúja fejketőmet, 
Búval élem esztendőmet. 

3. Édesanyám is volt nékem, 
Keservesen taltott engem. 
Éccaka font, nappal mosott, 
Jaj de keservesen taltott! 

--
4. Mindennek azt kommendálom: 

Szerelemnél jobb az álom. 

er az a om . M ' l {tiszta jóság, 
nyugodalom, 

{
Gyomorgyógyító orvosság. 
A szerelem szívfájdalom. 

5. Jaj de sokat, jaj de régen 
JáJtam a somodi réten, 
Kit haszonyér, kit hiába, 
Kit a szivem fájdalmáér. 

6. Estve későn ne jár ' hozzám, 
Tilalomba talt az anyám. 
Tudod te azt, eszemadta, 
Nem szabad a tilalmasba. 

7. Addig élek, még egy fecske, 
Még egy szép barna menyecske. 

Havranko Andrásné Ando Kata (72, k). 



L RÉGI NÉPDALOK 

Ereszkedő dallamok 
1-2. soruk egy magasságban 

Giusto 

Le - sza - kadt 

34 
A 

Föl-men-tem a fá - ra 

Nem a-dom a ró - zsám 
l) 

~J II 
Ossia 

50)5 

f r r 
gé - mes - től, 

f r r 
ved - res - tül. 

r * I 
egy al-má - ért, 

a vi - lá - gért. 
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Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű, Hajdu Bözsi (16, r), anyja H. Jánosné Farkas Ilon (45), Ando Juli (20, k), 
Bábás Istvánné Józsa Julianna (62, r) szádelői születésű, Barnák János (28, k) - húga Anna (18) nem tudta - , Cser
venyi Juli (1 6, gk) falucskai származású tót, Bolyszko Imréné Tamás Piros (31 , r) . A bálon Ando Károly (27, k) a 
parasztbanda prímásajátszotta. A kis fonó lányai (14 éves lányok) nem ismerték. 

B 

Giusto 50)1 

, ~I, E r IT f r r 
Szép - asz - szony bő - rt - bül, 

, ~I, E r IT r F r 
Vad - kecs - ke sző - ri - bül 
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,~"B g Er U IEf gEr Ul 
Nincsen olyan csizsmadi - a, a - ki abból csizsmát varna 

, ~I, 
[J f I ~ J J l II 
É - les bics - ka néj - kül. 

Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r.) 

35 
Giusto 5@5 

,~I,cr cr e elr r r lEE Filr r 
Fe - Je - sé-gem jó - sá - gát ré - gen ki - ta - nul - tam, 

Ed nagy butykos pá - j in - kát az ágy - ba ta - lál - tam. 
1)_ 

,~I, r r r rlE F r;16f" F [Ir r 
Uc - cu, é - des fe - le - sé-gem, de jó gazdasszony vagy, 

2), _______ _ 

,~b r r r r I E F r J I E r r J I J J II 
A- mit ösz-sze - ke - res-get-tél, mind el - po- csé - kol -tad! 

I l) 2) 

,~I U II FFF F E r r r rJ II 
Szóval: 
A-kit egész é-le-tedbe gyűjtél, 

Sztupák Imréné Mes~er Borbála (cea 60, k), Havranko Andrásné Ando Kata (72, k) (1. var). 

36 
Giusto j = 126 

l. Mi-kor me-gyek a vi - zi - tá - ci - ó - ra, 

In -gem, ga-tyám le - ra-kom egy cso-mó - ba, 
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,I'M f f P fO I Fff F I f f IT I F f j ! I 
Ka - la-po-mat le - vá-gom az asz-tal- ra, asz-tal - ra, 

, I'M f r r f I P f' p fO I P j. j ! II 
Könnyes szemmel te-kin - tek az II - rak - ra. 

2. Mikor engem a főorvos vizitált, 
Édesanyám az ambiton sírdogalt. 
Eredj haza, édesanyám, nevelj mást, nevelj mást, 
Az is jó lesz katonának, majd meglásd! 

Hajdu Lajos (75, r). "Ezt is, még oj kisinas voltam, mikor hallottam!" 

Giusto j = 140 (B. E.) 
2)_ 3)_ 

37 
A 

4)_ 5)_ 

d ! II r f r r I F J! II ,~pr pF"lr 
<Jént {Hat - van fo - rint - já - ért, 
'" E - zer ko - ro - ná - ér, 

' 1) 
l. Meg-öl - tek egy le-

9) - 10"") --1"'1"--)-= j 
f r II r 1 r F I !J 

6)_ 7)_ 8)_ 

'~F f r r I r f 
Be - ve - tet - ték a Ti - szá - ba Szűr - ke pej 10 - vá - ért. 
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l) 2) 2) 3) 4) 4) 5) 6) 6) 7) 8) i!' ~~f ~F *F ~J II J }l lU j lU j II J }lll }lJ II }lJ 11}l ~ o jIJ n 11}l J 11}l ~O JI 
3. 4.5.10. 3-5.7. 3.5. 7-ll. 2.3. l.Palne, 3. 3.6.9. l.Palne, 

ll. 7- 9.11. 7-9.11. 10. 6. 
9) 10) 10) ll) 

}l J !lj. }lll}l J 11}l J II 
2. l. Pálné, 9-ll. 2~.6. 
7-ll. 3.4.6.7. 9. 

2. Tisza be nem vette, 
Partjára kitette, 
Arra jött egy révészlegény, 
Mindjárt jelentette. 

3. Arrajött az anyja, 
Költi, de nem hallja, 
Gesztenyeszinű göndör haja 
Yálára van fagyva. 

4. Arra jött az apj a, 
Szólítja, nem hallja, 
Sárga sarkantyús csizsmája 
Lábára van fagyva. 

5. Arrajön babája, 
Kö lti, azt már hallja: 
Kelj föl, csárdás kisangyalol11, 
Borulj a vállamra! 
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6. Borulj a válamra, !, 

Majd elviszlek haza, 

H ' . {feküdj az én 
arom napIg ;:: k"d . " 

le u ru IOgSZ 

Paplanos ágyamba! 
Kulcsár Juli nótáskönyvében 
a másodikfele így.' 

Harmadnapig, negyednapig 
Feküdj a házamba! 

7. Kiterítel-e hát 
Valami vászonyra? 
Kiterítiek, kedves babám, 
Kétsoros bársonra. 

EGY FELVIDÉK! FALU ZENEI VILÁGA - ÁJ, 1940 

8. Csináltatol-e hát 
Valami koporsót? 
Csináltatok, kedves babám, 
Márványkő koporsót. 

9. Kivereted-e hát 
Valami szögekkel? 
Kiveretem, kedves babám, 
Arannyal, ezüsttel. 

10. Meghúzatod-e hát 
A hármas harangot? 
Meghúzatom, kedves babám, 
Budán mind a hatot. 

11. Kikísérsz-e tehát 
A temetősáncig? 
Kikísérlek, kedves babám, 
Örökös hazáig. 

"Középcsata" (16 éves lányok fonója) (a 6. versszakban mindkét szövegváltozattal egyszerre), BaJtók Erzs i (13, r) 
(l. var), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű , Bábás Margit (22, r), Hajdu Bözsi (16, r), BaJ'nák Anna 
(18, k) és bátyja János (28) csak szöveg nélkül dúdolva, Cservenyi Juli (16 gk) fal ucskai származású tót, Mester 
József (16, k) (l. var, az l. vsz-ban alsó szöveg). Kulcsár Juli (18, r) daloskönyvében az első hat versszakkaL Ando 
Juli (20, k) nem tudta. B. Erzsi anyja B. Béláné Józsa Gizella (52, r) szádelői születésü: "De szép nóta ez igen! " 

B 

1) 

, ~ r Ir p r' II 

1. Kocsmárosné, hajja, 
Száz icce bort adna! 
Megitatnám a vármegy ét, 
Hogy ne lennék rabja. 

Ando György (64, k). 

38 

2. Huncut a vármegye, 
Nem iszik belőle. 
Sűrű erdő, fekete föld, 
Rejtsetek el benne! 

Giusto 1 CD 4 2 

,& l r F; I f J J J II l r F J I FJ J J II 
1. Fe -le - sé-gem oj - jan tisz - ta, Kéc-cer mozsdik egy hó-nap -ba. 
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,~ F R IF F II J J j J I#J J II cr j I R j II 
Hej, dí-nom-dá-nom, Míg é -lek is bá-nom, Hogy meghá - za-sodtam! 

2. A szemébe ojan csipa, 
Mint akar egy tajtékpípa. 
Refr. 

3. Kenyeret is jól tud sütni, 
Ötször-hatszor befűt neki. 
Refr. 

4. A pájinkát nem szereti, 
Öt-hat liter keves neki. 
Refr. 

Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r). 
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Emelkedő-ereszkedő vonalú dallamok 

39 
A 

Giusto l (J) l 

,~I, ~ f' j j I ~ f' j j II ~ E" r r I f F r ~ II 
l. De szé - pen szól, de bú - san szól A sze - ge - di nagy-ha - rang, 

,~I, F F r r I r F f j II fl J. ~ F" I P J j ~ II 
Hú - za az - tat es - te, reg - gel Har-minc-há-rom vad-ga -lamb. 

2. A harangok búsan szólnak, 
Mások templomban vannak, 
Én meg csak úgy betyár módra 
Ölelern a babámat. 

Pál Istvánné Laczó luci (38, r) barkai születésű. 

B 
Giusto j = cca 96 (B. B.) ~}..-

3>.- 4~ 4~ ~ 4~ 

I F 'r r ~ II ,~I, F j ~ J I F j ~ J II r r r IT 
1. Kis - ker-tem-be egy ró - zsa - fa, Há-rom bim-b ó van raj - ta, 

~ 4~ 3~ ~f- 4~ 
,~I, F F r IT I r F ~ J II f F" J F I ~ J J ~ II 

Azt be - szé -li a sze - re-tőm, Hogy ő azt le - sza-kíj - ja. 
be - szé-lik a fa - lu - ba, 

l) 2) 3) 4) 

, ~II r p II j j r r I p lU j II j1 J II 
2. 2. 

{
szakitsd . 

2. Ne ak " le, kisangyalom, 
sz aJJ 

Kivirít nemsokájra, 
Majd ha a hajnali csillag 
Tündökleni fog rája. 

Bartók Béla (60, r), Mester András (48, k) (I var), Havranko Andrásné Ando Kata (72, k) (alsó szöveg, 2. var). 
Bartók: "Szokásos nóta volt ez l Velem-belieknek tudni kelJl" 
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40 
Parlando)= cca 160 (Jek gyorsabbak) 

3)_ 4) i 2)_ 

~ ~ cr cr F ro f f II cr cr E TI cr f II 
bí - ró asz - szony! 1. Jó est - vét, jó est - vét, Csá - ti 
7~ 8) __ 

~ ro-. ro-. 

f II lJj P P I r~ J II 
5)_ 6~ 

~~ P [1 ,[ EJ 
Ta - lán al - szik is már A ked - ves ga - Iam - bom? 

1) 2) 2) 3) ~ 5) 5) 6) 7) 8) 

r cr F IIJlJIIJJ II JII1J !lj j lU JII JmIIJJIU j II 
7.12. 3. 10. 5. 4. 6. 2.3. 4.5. 3.5. 2. 5. 5. 

2. Alszik már, alszik már 
Az utószobába, 
Be is van takarva 
Piros paplanába. 

3. Ha alszik, kőtse fel , 
Küldje el a bálba, 
Kék sejem ruháját 
Őtse fel magára! 

4. Karmazsin csizsmáját 
Vegye a lábára, 
Két pár aranygyűrűt 
Húza az ujjára! 

5. Jó estét, jó estét! 
Hát minek hívattál? 
Gyere ül' le mellém, 
Majd megmondom mindjár! 

6. Nem jöttem én ülni, 
Sem pedig pihenni, 
Kedves szeretőmmel 

E {
picit I ., 

gy k' . mu atm. 
ICSlt 

7. Húz' rá cigány, húz' rá 
Estétől reggelig, 
Hogy a babám szíve 
Ketté repedjen meg! 

Havranko Andrásné Anda Kata (72, kl , 

8. Eressz ki, bocsáss ki 
Egy kicsit pihenni, 
Karmazsin csizsmámból 
A vért kiönteni. 

9. Nem szabad, nem lehet 
Nem lehet kimenni, 
A muzsikusoknak 
N em szabad pihenni! 

lD. Átkozott az apa 
Az az édesanya, 
Ki egyetlenjányát 
Bálba elbocsássa! 

11. Este elbocsássa, 
Reggelig nem látja, 
Reggel nyolc órakor 
Halva viszik haza. 

12. Harangoznak dére, 
Fél tizenkettőre, 
Csáti bíró jányát 
Most teszik a f'ódbe . 

13 . Szép sejem ruhába, 
Szép fehér fátyolba, 
Szép gyöngykoszorúja 
Válára hajolva. 
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, 
l. , 
, 
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41 
Giusto 

[ • j F ur r ~ 

Sár - ga ku ko - rI - ea - szár, 

r E cr f -fil I P f" r F j r J 
El - se - j é - re ka - pá -lat-lan ma - rad - tál! 

r- ~ r-
I) 

J P I F r F r 
Meg - ka - pál - ja az a bar - na lány, 

2) 

5(2)2 

t I 

t 

. ~ 

J J J J E r F ; I i' J j t II 
Ki - nek sár-ga mi-der van a de - re - kán. 

, ~ r II ~ f' II iJ;n fi II 
l. ossia 2. 

Hajd~ték a második felét így: 

Szőke legény, barna lány, 
Öleletlen, esókolatlan maradtál. 

2. Szénát eszik az ökröm, 
Hajólakik, az ólamba bekötöm. 
Úgy megyek ababámhoz, 
Tudom, elvár szombat este magához. 

Özv. Bábás Mihályné Kulcsár Róza (47, r), özv. Bábás Istvánné Józsa Julianna (62, r) száde lői születésű, Hajdu 
Jánosné Farkas Ilon (45, r) és lánya Bözsi (16) (1. vsz), Pál Istvánné Laczó .luci (38, r) barkai születésű (1-2. vsz, 
2. var) . Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű szintén tudta, Bábásné nénje özv. Tamás Dánielné K. Póli (59) 
viszont nem, ez utóbbinak lánya Bolyszko Imréné T. Piros (3 1) csak bizonytalanul. Cservenyi Juli (16, gk) sem 
ismelte. 

42 
Parlando 4(2) 4 

J J J f" I J J J F~ II j f j f [ r I r r t II 
l. Ti - sza szé-lin el - a - lud-tam, Jaj de szo - mo-rút ál-mod - tam! 

~}) l) 4) 

f j f r r r I t F' II F F r r F 
Ko-rán reg - gel fel - éb-red-tem: Ki-lene zsan-dár ál mel-let - tem. 

l) ~ ~ ~ 

P EtUIII IIJ II}II 
2. 3. 3. 
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2. Zsandár urak, mit akarnak, 
Talán vasalni akarnak? 
Nem akarunk mink vasalni, 

{
Lovat akarunk cserélni . 
Szi laj csikót gyöttünk venni. 

{
Az én lovam . 

3. S '1' 'k' nem elado, 
ZI ~J eSI 'o 

Nem is zsandár alá való, 
Mert ha ara zsandár ülne, 

{ Szegény huszár I . . I ? 
Hát a betyár 10va enne . 
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Dancso Beltalanné ". ZSUZSI (cea 40) cigányasszony, Cservenyák Gyula (47, k) zsarnai születésű volt urasági kocsis 
(1. var). Ez utóbbi felesége Oravecz Anna (43) is tudta, de csak töredékesen. 

, 
, 
, 
, 

43 
A 

Parlando, rubato 

~ C F F iT C F F f I F 
1. Fo - kos - nye-Iem ré - zel van ki - önt 

~ r-
Mint 

~ r 
A 

~ p 
Nem 

~ f 
r.-. 

~ 
Ji J- I r r r I r 

a vil- lám fo - rog a ke - zem 

F f r I r- e r • I r J 
pusz - tii - hoz mesz - sze van á vii 

r-
art 

~ r- I r r r r I J 
ne - kem ki-Ienc ko - mi - sza 

2. Esikkessö, ázik a heveder, 
Gyenge lábam szoríjja a kengyel. 
Gyenge lábam vaskengyel szoríjja, 
Fáj a szívem, babám szomoríjja. 

Hajdu Lajos (75, r) . "Má azt régen, I.egénykoromba, itthon! " - ti. tanulta. 

B 
Parlando 

,~ E F ] 

V 
- ve, 

f 
- be. 

F 
- ros, 

J 
- ros. 

I. Szo-mo - rú nap so-kat bú - san 
4) 1 )'---:~ __ 

,~ttflffr-

sü - tött rám, 
2) 

§ I P r- F 
Nem süt töb - bé, bót-haj - tá - sos a szo - bám, 

4~4 

$ 

$ 

$ 

$ II 
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4) 

,~ r r TI r r F r F I EF ;; ..... ; ::tI 
Vas az aj - tóm, az ab - la - kon nem Ie - het. 

3) __ 

,~r r cr r E F cr; I Ji J. j s II 
Fáj a sZÍ-vern ér - ted, ba - bám, meg - re - ped. 

1) 2) 3) 4) 

,~ r t E F II o II W I P IIJ II 
4. 2. 2. 2. 

2. Nem láthatlak, galambom, a könyemtől, 
Mint a zápor, úgy pereg a szememből. 
Szobám földjét könyeimmel áztatom: 
Jaj, Istenem, hová lett a víg napom! 

3. Víg napomat nem annyira sajnálom, 
Csak egy igaz szeretőm volt, asz' szánom. 
Szerencsétlen lettem én e világba, 
Igy itéltekháromévi fegyházra. 

4. Az anyám is szerencsétlen volt nekem, 
Szerencsétlen órában is szült engem. 
Azér átkot nem mondhatok reája, 
Inkább könyet huIlajtok sírhalmára. 

Ando György (64, k). "Ennek is igen szép hangja van!" 

Rubato 

44 
A 

4~I 

f f E 
1)_ 

r r i r F II E E r s II 
l.Ver - je meg az Is - ten 

r F r l! II 
M ' , t el a sok er vag - a sze-gény ö - kör - bor - jú Iá - bát! 

1) 2) 'Uli" r ll 
Ossia 2. 

2. Verje meg, verje meg, 
Veretlen ne hagyja, 
Hogy az én Istenem 
Soha meg ne áldja! 

3. Lóra, csikós, lóra, 
Elszaladt a ménes, 
Csak egyedül maradt 

{
Magára a .. I 

M 
'b . nyerges. aga aja 

4. Elibe, elibe, 
Sárga ló elibe, 
Mer be talál menni 
A virágos kerbe! 
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5. Ha be talál menni, 

{
Sok kárt fog ott . 
Nagy kárt talál tenni, 

Kedves galambomnak 
Sokat kell fizetni. 

6. Jó ember a biró, 
Szeretem ajányát, 
Mer kiadja csókér 
Lovam kantárszárát. 
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Ando Ferenc (52, k) (l. vsz), Ando György (64, k) (3-6. vsz), Havranko Andrásné Ando Kata (72, k) (I-5. vsz, alsó 
szöveg). Ando György: "Talán csak a mi családunk tudta! Még anagyanyámtól . " 

B 
Rubato 

, [rfipp 
I. Cse - pe - reg az es - ső, 

'F" plEf] j 
Ez a bar -na kis - ján 

2. Addig, barna kislány, 
Nem hálhatol vélem, 

Mi {a templom fődjén 
g az oltár előtt 

Meg nem esküdsz vélem. 

3. Lóra, csikós, lóra, 
Elszaladt a ménes, 
Nem maradt a tanyán, 
Egyedül a nyerges. 

Farkas András (75, r), Hajdu L~os (75, r) (alsó szöveg). 

II 

II 

c 
Rubato 

,~ [ r fFf r 
l. Ha - za, le-gény, ha - za, , ~ f r E r • ::J r 

Bí - ró ud - va - rá - ba 

r.-. r.-. 

r F r r r r 
Nem a-kar el - áll - ni, 

F J ki 
r.-. 

j J I r 
Vé -lern a - kar hál - lll. 

4. Nem ülhetek lóra, 
Mer el vagyok zárva, 
Ott van a bojtárom, 
Számoljon ő róla. 

5. Számolj, csikósbojtár, 

{
Iárul, 

A sok lopott I' 'I oro, 
Én is majd számolok 

A ' {bankóruI. 
szazas bankóról. 

l) 

II E r cr TI r r 

II 

Mer be van az hajt - va, 

2) 

f r j r r j 
Szól a csen-gő raj - ta. 

II 

II 
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l) 2) 

,~ p Ilt3 
2. 2. 
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2. A lova a kárba, 
Maga a csárdába. 
Szégyen a legénynek 
Fiatal korába! 

Havranko Andrásné Ando Kata (72, k). 

D 
Parlando, rubato 8 5~VII 

,~ r r r r ~ r- II TI r rJ p r II j r r j ~ r-
I . A-mott van egy nagy ház, Tör-vényszék a ne - ve, Tör-vényszék a ne - ve, 

1)_ 

,~ r r r r n~J II J J J] I J J ! II 
Ab - ban van egy asz - tal Zöld - del le - te - rit ve. 
1) 

,~ -O II 
Ossia 

2. Abban van egy asztal, 
Zölddelleterítve, 
Rajta van egy pohár, 
Méreggel van tele. 

3. Akárkié legyen 
Az a tele pohár, 
Csak énértem jönne 
Egy hirtelen halál! 

4. Szállj el, fecskemadár, 
Gömörön keresztül, 
Mondd meg az anyámnak, 
Hogy be vagyok zárva. 

Kerekes József (20) (apja juhász volt). A 3. sor néha elmaradt. 
Kiskovácsvágása (Kovácsi) (Gömör és Kis-Hont), 1940. 

Giusto 

45 
A 

5. Mondd meg, hogy itt vagyok, 
Mondd meg, hogy rab vagyok, 
A miskolci fegyház 
Vaságyán hervadok. 

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

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

4~1 

,~II FfF r I FFF r II r r Ifj f ! II 
l. Ki-haj - tot-tam a li - bá-mot, Sej , haj, a pást - ra, 
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~ 1 ~ 1) 
V E r F I C F LJ' II r 

Ar - ra jött a bí - ró fi c a, Meg - ha - jin-gál - ta. 

1) 2) 

*&1' p IlU II 
Ossia Ossia 

2. Ne hajingáld, biró fia, 4. A fia meghajingálta 
Hamvas gunárom. 

! II 

." Hamvas gunárom, 

Hazamegyek, az apádnak 
Elpanaszolom. 

Mit kérsz érte, édes lányom, 
Néked megadom! 

3. Adjon Isten, bíró uram, 
Sej, haj,jó napot! 

5. A fejéér, a lábáér 
Két köböl búzát, 
A zúzáér, a májáér 
Két aranyaimát. 

Adjon Isten, édes lányom, 
Néked mi bajod? 

~ &1, C F F 
6. Hát még az 

f 
Hát . még 

1. - - Mári - szoknyája, 
Rá, rá, recece, 
Megakadt a - - - -, 
Rá, rá, recece. 

riC F F riC F F r 
a tar - ka - bar - ka ham-vas far - ka, 

f I f E F • 
J 

az ma - ga meny-nyit 

Végy el engem biró fia, 
Nem kell semmi bér! 

B 

2 ....... . 

Talán kúti vizet ittál, 
Az a te bajod. 

r 
ér! 

3. Ájfaluban kidobolták, 
Rá, rá, recece, 
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A-B: Rácz Ferencné Szabó Erzsi (l9, r) (énekelte fonográfba). Tudták a kis, a közép és a nagy fonó tagjai és sok 
idősebb asszony. 
Eredeti feljegyzése elveszett (a Rádió számára történő másolás alkalmával) . Másolatból tÖltént a pótlása. Ezen 
hiányzott az összes énekes feltlintetése, valamint a B) szöveg, aminek csak emlékezetbő l sikerült töredékeit leírni. 
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46 

4~1 

F 'f II r p g [" F r I r f $ II 
1. Mi-kor ka - to - ná - vá let - tem, Kis pej lo-vam fél-nyer-gel - tem, 

3) 

t I f' r.lr· . f' J' n n n n :::l i ~' ~ ~ I ~ P J. $ II B f j O' I !J 
• 

)J'f $11 

Be - ve-zet-tem a raj-csfu;-ba, Rú-gott, vá-gott ke-sely lá - ba. 

1) 2) 3) 

~jlIJII 
3. 2. 2. 

2. Kapitány úr káromkodik, 
Hogy a lovam nem jól ugrik: 
Szoríjja meg a derekát, 
Vágja bele sarkantyúját! 

3. Panaszolom a tisztemnek: 
Nincs ereje a testemnek, 
Komisz kenyér, só nincs benne, 
Nincs a huszárnak ereje. 

Hajdu Lajos (75, r). 

47 
Rubato J> = cea 152 (l. vsz. gyorsabb) 
~ . 

;J. J J ; J. I ~ ) 'f II m r f r f r I r 
, T l' . ... tem-löc-t 

- to, a- an Jon a töm-Iöc- ar 

f $ II 
1. Csö-rög-csat-tog a Vas - aj tó. 

i 
~ $119: .. 11 

Kezé - be hoz - za a gyer - tyát, Vi-zi - táj -ja bű-nös rab - ját. 

~ 
Gr 

2. Vizitájja az vasamat, 
Örülnek az rabságomnak. 
Ki az rabságomnak örül, 
Kés járja ja szíve körül. 

Hajdu Lajos (75, r). Gyarmati Juli (22, r) hallotta lakodalomban 0). 

47a 
Rubato If-- 1~4 

r.I 

j $ II r r Fff r I r . f $ II 
l. Fe-hér ing-be, gyo1csga-tyá - ba Megy a ju-hász a ta - nyá - ra. 
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,~ f f r fff cr F I U F II r r r E r E I J 
Réz-fo-kos van a ke-zé - be, ke-zé-be, Megy a sza-már ö - rö - mé - be. 
1) 

,~ tc; II 
Ossia 

2. Hová mégy, te juhászlegény? 3. Oda bíz te hiába mégy. 
A Juliska hű kebelén, Megyek a szeretőm mellé. 

Számadónak leányához, lányához, 
Az én kedves Mariskámhoz. 

A Juliska hű kebelén, kebelén 
Nyugszik már egy parasztlegény. 

Kerekes József (20) (apja juhász vo lt). 
Kiskovácsvágása (Kovácsi) (Gömör és Kis-Hont), 1940. VIII. 

48 
Poco rubato lG}8 , f 

rt 

J j E E r E r r E I P t I 
l. Az kar-dom-nak mar - ko - lat - ja e - zűst - ből, 

"" . 1) 

ffrrcrff l pp- r t I 
Most csa - var-tam ki a né - met ke - zé - bőL , .C r- E r [ r f "" r 

Ki kell ver - ni a ha - zá bul, 
2)_ 

C r' r r I p J j t II 
Ál - dott kis Ma - gyar-or-szág - bul 

l) 2) 

~nll 

ö - rök - re. 

Gr 2. 

2. Majd kiverik a kék inges huszárok. 
Előre mén a magyar lovasságok. 
Lőjj utána, magyar baka, 
Nem jön már a' többet vissza de soha! 
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Hajdu Lajos (75, r). "Egyszer tánc vo lt a kocsmába, egy somodi legény dano lta. Lehel, hogy azóla se dano ltami" 



230 EGY FELVIDÉKI FALU ZENEI VILÁGA - ÁJ, 1940 

49 
Giusto 

'ü J J J J P f'IJ j ~ II r r F r t f I r r ~ II 
Bót-haj - tá - sos az én szo - bám, Még a hód - vi -lág sem süt rám. 

'ü r r t r I F F r F II J J J J P f' I J j ~ II 
Hát a fé - nyes nap sú - gá - ra Hogy süt-ne her-vadt or - cám - ra! 

Hajdu Lajos (75, r). 

50 
A 

1. Vé - gig - me-gyek, vé - gig - me-gyek, Sej, az á - ji fő - uc - cán, 

8~ 9~ 1OJ.-- 11~ 12~ 13>--.- A-B: 

, ~II f' -, T r I f' p r "EP II p r- p r" I r F j ~ II 'JI 
Be - te-kin-tek, be - te-kin-tek(a)Kis-an-gya-Iom ab - la - kán. 

2) 3) 4) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 12) 13) 

J }lIU j lU j II}lJ lU j II}lJ lU j II}lJ lU n lU j II}lJ II 
2.ossia 2.3. 2.3. 2.4. l.ossia, 3. 3. 3. 2. 3. 2.3. 

2-4. 

2. Onnan is csak az hallatszik: 
Szivem párja, gyere be, 

3. Végigszántom, végigszántom, 
Sej, az áji fóuccát, 

Adj egy csókot, egy utolsót, 
Gyere, üljél az ölembe! 

Vetek bele, vetek bele 
Piros pünkösdi rózsát 

4. Ha a Tisza, ha a Duna 
Piros rózsát teremne, 
Minden szőke, barna kislány 

{ 
Határvadászt . 

(Azelőtt:) Harminckettest szeretne. 

Szabó Erzs i (16, kl húgával Terézzel (12) és anyjával Sz. Jállosné Majancsik Annával (35) együtt (T.f.), Szabó 
Lajos (48, rl szádelői szü letésű , Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45 , r) és lánya Bözsi ( 16), Ando Juli (20, k), Cser
venyi Juli (16, gk) és öccse Jóska (14) falu cskai származású tótok (I-4. vsz), Barnák Anna (18, k) és bátyja János 
(28) ( I-3. vsz), Bartók Erzsi ( 13, r) ( I-2. vsz). Szabóék: "Régi nóta ez iSi " 
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B 

1) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 12) 12) 13) 

~j j lU j lU j II ))J II))J Ilj j II))J lU j II))J lU j !lJ ))IU n II))J II 
4.5. 5.6. l.3.5 . 4.5. 2. 3.6. 1.2. 1.5. 1. l.3.4. 1.2.4. 3. 6. 1--4. 6. 

4-6. B-né 

1. Fölszántatom, fólszántatom 4. Fölnevelt az édesanyám, 
De csak tizennyolc évig, 
Tizennyolc éves koromba 
Rám öltötték akomiszt. 

{
A barkai fi" , 
S

. ," oucat, 
ej, az aJl 

Vetek bele, vetek bele 
Piros pünkösdi rózsát. 

2. Ha a Tisza meg a Duna 
Piros rózsát teremne, 
Minden szőke, bama kislány 
A babáját szeretne. 

5. Végigmentem, végigmentem 
Kisfalusi főucán, 

3. Kisfalusi gyerek vagyok, 
Kisfaluban születtem, 
Kiskoromtól nagykoromig 
Benne fö lnevekedtem. 

Véletlenül betekintek 
A szeretőm ablakán. 

6. Még onnan is azt hallottam: 
Szivem párja, gyere be, 
Adj egy csókot, egy utolsót, 
Aztán üljél az ölembe! 

Pál Istvánné Laczó luci (38, r) barkai szü letésű (I -6. vsz), Bolyszko Imréné Tamás Piros (31 , r) (l -2. vsz, alsó 
szöveg). Özv. Bábás Istvánné Józsa Julianna (62, r) szádelő i születésű nem ismerte. 

Rubato 
l) 

,~ F" re cl J J 

51 
A 

5~ 

I El F 
1. Er - dő, er - dő, a ba - ko - nyi 

6~ 

,~r ~ p f" I E r EJ 
er - dő, 

7~ 

F r 
Bar - na le - gény ben -ne ja ke - rü - l" o. 
2)~~ _ _ _ 3) 
." 
I I E r E~ ::J F r 

Kö - ze - pi - be a ba - ko - nyi csár - da, 

4) 

,~ F" F j I J 
Ab - ba i - szik hat be - tyár bú - já - ba. 

1~5 

! 

t II 
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3) 5) 6) 7) 

,~Ir Iln II] ] II]J J II 
Ritkán 2.3. 3. 2. 

Bolyszkoék 

2. Jó estét kívánok, csaplárosné! 
Hát az a hat szilaj csikó kié? 
Odabe van annak a gazdája, 
Most jött ide, nincs egy félórája. 

3. Küggye ki hát annak a gazdáját, 
Nem bántsuk mink, ha megadja magát! 
Ki se megyek, meg sem adom magam, 
Aki legény, hajtsa be ja lovam! 

Hajdu Lajos (75, r), Bolyszko Imre (32, k) öccsével Józseffel (cea 30), feleségével Tamás Pirossal (31, r) és Farkas 
Lajossal együtt, Pozsga József (27, r). Hajdu: "Amerikába tanultam egy embertől!" -máskor viszont: "Még talán 
tizennyolc-tizenkilenc éves legény voltam, én hoztam a nótát Tornaujfaluból; a többieknek is eldanoltam, hát da
noltuk!" 

B 

l) 2) 4) 5) 

,~ f II L f f J II P II n II 
RáczF 

l. Nem {messze van ide {Kismargica, 
messze Kismargitka, 

4. A lovamat nem is { ~agyon bánom, 
Igen 

Körös-körül mossa azt a Tisza. 

{

badacsonyi 
Közepébe kolozsvári csárda, 

dolozsvári 

Abba mulat {két betyár búj ába. 
egy legény 

2. Csaplárosné, adj Isten jó estét! 
Hát ez a szép szilaj csikó kié? 
Jó bort iszik annak a gazdája, 

M t {
jött ide. "'I' .. os, ' nmcs egy ie oraja. 
erkezett, . 

3. Kűdje ki hát annak a gazdáját, 
Nem bántjuk mi, ha megadja magát! 
Ki se megyek, meg se adom magam. 

Aki { legény, haJ' tsa el a lovam! 
betyár, 

Csak a {nyereg-i~zajt.ó: sajnálom. 
nyerget, IzzaJtom . 

{
Nyereg-izzajtóba bugyelláris, 
Nyereg alatt van a 

Abba hever {h~omszáz dollár is. 
szazezer 

5, Három ezrest adtam a csikómér, 
Negyediket rávaló szerszámér, 
Ötödiket egy szép barna lányér, 
Hatodikat véle hálásáér. 

Sa. A másikat adtam a lovamér, 
Harmadikat rávaló szerszámért, 
Negyediket egy szép barna lányért, 
Kit nem adok széles e világért. 

Szabó János (39, k) (l-5. vsz), Rigó József (cea 60) tornai születésü cigány (ott bojtárkodott magyar pásztoroknál, 
I 925-ben jött a faluba) és Fricsóvszki József (40, k) (I-4. vsz), Rácz Ferenc (27, r) (l-Sa. vsz, alsó és középső szö
veg), a nagy fonó, a középső fonó. Mester András (22, k): ,,Juhásznótal I 924-töl 34-ig a kocsmábajuhászlegények 
dalolták." Rácz: "Egy legény hozta a 28-as években!" A lányok: "Kulcsárék bérese tanítottal" 
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, 
, 
, 

Giusto 

r r r r 

52 
A 

Ur I P J j 
Dun - na, dun-na, de ke - rek az al - ja! 

E r r r I c · r r 
Há - rom éj - jel min-dig húz-tam ma - gam - ra. 

r ~ . ( F] F I F 
Meg - se - gít az Is- ten még 

r r j r F J r 
Pá - ro - sá - val a - lud - junk 

(J r 
va -la ha: 

p j. j 
a - lat - ta. 

Sztupák Imréné Mester Borbála (cea 60, k). 

B 
Giusto 

l) , ( f rJ E • J r I p J j 
Told be, ba - bám, nyo-szo-Iyád a fa - Iig, , j r r • 

J ( r tIl p r- r 
Vé -led al-szok ki - vi - lá - gos vi - rad - tig. 

, r ( F fJ F I F (JF 
Reg - ge - Iig, .Tu - lis - kám, sej, reg - ge - Iig, 

$ 

$ II 

* 

$ 

, r r F r · J F F $ II 

Még az é des - a - nyád a - lu szik. , l) 

P F' F 
Ossia 

233 

Özv. Fedelem Józsefné Simko Ilona (54, k) péderi születésű. Hajdu Jánosné Farkas Ilona (45, r) hallotta, de nem tudta. 
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53 
Giusto 1 ~ 4 

, F EJ IF EJ IIF eJ I P r I f * II 
l . É - rik a ká - posz-ta, Sár - guI a le - ve - le. 

E E: r 10 F II f [J lf F I j * II 
Bú - sul ez a kis-lány, Hogy nincs sze - re - tő - je. 

2. Ne búsulj, te kislány, 
Se ne siránkozzál, 
Lesz neked szeretőd, 
Csak jól imádkozzál. 

Sztupák Imréné Mester Borbála (cea 60, k). 

53a 
Rubato 4~8 , r r F r f F II IT r r f r f * II l. Jó es - tét, jó es - tét, Csá - ti bi - ró asz - szony! , r r r r f r II r r Fff' j * II 
Ta - lán már a - lu - szik A ked - ves ga - Iam - bom? 

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

Kukta Lajosné Árvai Borbála (40). 
Lucska (Gömör és Kis-Hont), 1940. VIII. 25. 

Parlando, rubato 

$& r r F r f 
l. Jó na - pot, jó es -

u 
~~ $ r r & f J 

Ta - lán má a - lu -

53b 

F II IT r 
tét, Csá - ti 
n 

r II r r 

3. Kölcse fól, kölcse fól, 
Küldje el a bálba, 
Küldje el a bálba, 
Rózsaszin ruhába! 

4~8 

t f r p 'd 
bi - ró asz - szony! 

F r f' 
, 
j) y~ II 

szik A ked - ves ga - Iam - bom? 
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2. Aluszik aluszik 
A félső szobában, 
Be is van takarva 
Piros paplanával. 

7. Bocsáss ki, galambom, 
Egy kicsit pihenni, 
Kannazsin csizsmámbul 
A vért kiönteni! 

3. Kőccse fél, kőccse fél, 
Kűdje el a bálba, 
Karmazsin csizsmáját 
Húzza a lábára! 

4. Tiz pár aranygyűrőt 
Huzzon az ujjára, 
Ződ sejem ruháját 
Öccse fél magára! 

5. Eljöttem, eljöttem, 
Minek híttál, rózsám? 
Gyere, üj le, igyál, 
Maj megtudod mingyár. 

6. Ti meg, muzsikusok, 
Estétől reggelig, 
Míg a Csáti biró 
Lánya el nem alszik! 

8. Nem lehet kimenni, 
Nem lehet pihenni, 
Kannazsin csizsmádbul 
A vért kiönteni. 

9. Átkozott legyen az 
Apa és az anya, 
Ki egyetlen lányát 
A bálba bocsájja! 

10. Este e1bocsássa, 
Reggelig nem látja, 
Reggel nyolc órára 
Halva viszik haza. 

11. Jó napot, jó estét, 
Csáti bíró asszony! 
Talán már meg is halt 
A kedves galambom? 

12. Meg is halt, meg is halt, 
El is van temetve, 
A szép híre-neve 
EI is van felejtve . 

Özv. Tisza Istvánné (60). 
Lucska (Gömör és Kis-Hont), 1940. VIII. 

Rubato 

l. Jó · es - tét, jó es - tét, 

53c 

É ~ 
II E IT f r r 
Csá - ti bi - ró asz - szony! 

,~ j r b 
r ~r r ro "J J 

Ta - lán már a - lu - szik A 

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

ked - ves ga - Iam - bom? 

3. Ha alszik, kűcse fel, 
Kűgye el a bálba, 
Kannazsin csizmáját 
Húzza a lábára! 

t II 
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4. Két pár aranygyűrűt 
Húzzon az újára, 
Égszin sejem ruhát 
Őtse fel magára! 

5. Égszin sejem ruhát 
Őtse fel magára, 
Őtse fel magára, 
Úgy gyűjjön a bálba! 

6. Eljöttem eljöttem, 
Hát minek hivattál? 
Gyere, űj le, igyál, 
Majd megmondom mingyár. 

7. No most, muzsikusok, 
Húzzátok reggelig, 
Míg a Csáti bíró 
Lánya el nem alszik! 

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

EGY FELVIDÉKI FALU ZENEI VILÁGA - ÁJ, 1940 

9. Égszín sejem ruhám 
A testemhez tapatt, 
Két pár aianygyűrűm 
Az újarnra dagadt. 

10. Nem lehet, nem szabad 
Kimenni, pihenni, 
Karmazsin csizmádból 
A vért kiönteni. 

11. Megvirradt, megvirradt, 
Vége van abálnak, 
V ége van, vége van 
A biró lányának. 

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

13. Este elbocsátja, 
Reggelig nem látja, 
Reggel nyóc órakor 
Halva viszik haza. 

14. Nyisd ki, anyám, nyisd ki 
Leveles kapudat, 
Vesd is meg, vesd is meg 
Halálos ágyamat! 

Id. Dányi Józsefné (68). 
Kiskovácsvágása (Kovácsi) (Gömör és Kis-Hont), 1940. 

53d 
Giusto 1 ~3 4 

, r Dir r lj *IIE Ulf Elr *11[CUlr Uli 
l . Er - dő-be, er - dő - be, Szép ke-rek er - dő - be Elvesztettem az ök-röm 

, f f r F I f r I i J J J II f r r F I f r I j * II 
Éj - jel a sze - re - lem - be - be - be - be, Éj - jel a sze - re - Jem - be. 
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2. Elveszett, nem veszett, 
Csak be vagyon hajtva, 
A biró udvarába 

3. Ismerem a csengőt, 
V ót is a kezembe: 
Keresztúri vásáron 

Szól a rézcsengő rajta-ta-ta-ta, 
Szól a rézcsengő rajta. 

Vettem Virág ökrörnre-re-re-re, 
Vettem Virág ökrörnre. 

Mogyorósi Imréné (64). 

4. Száz forint az ára, 
Rózsám adta rája, 
Aranyozott betüvel 
Van a neve rávágva-va-va-va, 
Van a neve rávágva. 

Kiskovácsvágása (Kovácsi) (Gömör és Kis-Hont), 1940. VIII. 

54 
Giusto 

l iii f 
l ~~3 

2) 

r l II 
l. Ud - va - rom kö -ze - pén Van egy nagy e - per - fa, 

3)_ 

p I ~ r" I J 
Az 

l) 
a - latt ál, ba - bám, Két szép pej pa - ri - pa. 

,~'Ifr-
4. 

2) 3) 

II 'í P IIF F II 
l. ossia: 2. 

hej, 

2. Te ülsz az egyikre, 
Én meg a másikra, 
Ú gy megyünk el, babám, 
Idegeny országba. 

3. Hajelmécc, hajel is, 
Csak hozzám igaz légy, 
Igaz szereteted 
Hamisra ne fordijj! 

Szabó János (51, k) ács, volt cseléd. 

55 
Poco rubato 

4. Hamisra fordítod, 
Szívem szomorítod, 
Az áldjon meg, babám, 
Aki majd teremtett. 

1~1 

l . Há-rom hu - szár a csár - dá - ba 
l) 2) ,# EJ F TI I E f E r! I 

Pi - ros bort i - szik bú - já - ba. 
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Ott gon-dal - ko - zik ma - gá - ba, 

*# r n F r I EJ F J * II 
Ej, ho-va men - jen éc - ca-ká - ra. 

1) 2) 

J II J II 
3. 2. 

2. De az egyik kigondolja: 
Gyerünk rózsám ablakára! 
Kész az ágya, meg van vetve, 
Ej, gyere rózsám, feküdj bele! 

3. Nem fekszek én az ágyadba, 
Mer elaIszok viratyóra. 
Ne félj, rózsám, félköltelek, 
Ej, hazáig is elkisérlek. 

Hajdu Lajos (75, r). "Itt Ájba! Tán tizenöt éve volt, egy estve gyütt három legény más faluból, danóta!" 

56 
Giusto 

l~ ,# r It r F r r r F I F r J 
l. Szer - bi - á - ba ki - ü - tött a há - bo - rú, 

r 
- rú? Hon - véd ba - ka, mért vagyo - jan sza - mo 

2~ 

*# r r ~ r I c r F J D J 
Had ne vol - nék, hon-véd ba - ka, szo - mo - ru, 

JJJJCFC-I)J 
J 

Szer - bi - á - ba ki - ü - tött a há - bo - ru! 
1) 2) 

jlJ lU j II 
2. Ossia 

2. Ferenc Jóska kiadta parancsba, (?) 
Aki civil, tedje le akalapot ... 
(tovább nem tudta) 

Zvirinszki István (46, gk) falucskai születésű tót suszter. 

IG)1 

* I 

* I 

* II 
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57 
A 

Rubato 

,~ F" r f r I J J J J I J J. 
l . Csen-get-nek az e - per - je - si fog - ház ba, 

r i I P F" F 
Ra - bot visz-nek az í- té - lő szo - bá - ba. 

j r 
n 

Ha -mis ta - nuk, mind egy-fur-mán val - ja - tok, 
II 

Ra - bi i-dőm meg ne hosz-szab-bí - já - tok! 

2 {Csengetnek az eperjesi kórházba, 
. Beteg vagyok, vigyetek a kórházba, 

{
Vigyetek 'I' b'b I 
'T' k az opera o szo a a. 
~egyete 

Kérdi tőle a főorvos: mi bajod? 

v , . I' {Sebeimre .. h I k agnlva o b' meg a o . 
se etm van, 

3. Hármas levelet írtam az anyámnak, 
Három párnát küldjön fejem aljának. 

{
Visszakaptam ajó anyám levelét: 
Azt írta az édesanyám levélbe: 
Sűrű könnyem legyen a fejem alja. 

4. Jobb kezemen, ballábamon van a vas ... 
(tovább nem tudták) 
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Farkas Lajos (idősebb ref. férfi, korát nem jegyeztem fól) Bolyszko Imrével (32, k) és annak feleségével Tamás 
Pirossal (31, r) együtt (1-4. vsz), Rigó József (cca 60) tornai születésű cigány és felesége (l-3 . vsz, alsó szöveg). 
Mester András (22, k) nem ismerte. 

B 

l) 

,~ fi J) r" II 

Jaj, csillagok, jaj de sokat utaztok! 
Nem láttátok a babámat valahol? 

Láttuk bizony {ePkerjesi. fogházba, 
a assal 

HlJjdú előtt sétált komisz ruhába. 

Rigó József (cca 60) tornai születésű cigány, ott bojtárkodott magyar pásztorok mellett, 1925-ben jött a faluba. 
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58 
Giusto 

ill II ffF F I r r !II 
l. El - ve-szett az ök - röm Roz - rna - ring er - dő - be, 

20 3~ . ~ 2)......., 

'~II r r F r I r cr r r Ji F' II P J J #J I J J ~ II 
EI - sza-kadt a pi-ci ráncos csizsmám A nagy ke - re - sés - be. 

l) 2) p-n 3) 

~J )l IU
3 

j II )lJ II 
Sz.J 3. l.Sz.J. 3. 

2. Ne keresd az ökröt, 
Mert be van az zárva, 
Ájfalusi bíró udvarába 
Szól a csengő rajta. 

3. Ismerem a csengőt 
V ékon szólásáról, 
Ismerem az áji kislányokat 

{
Nyalka járásáról. 
Karcsú derekáról. 

Cservenyák Gyuláné Oravecz Anna (43, k), Szabó János (51, k) ács, volt cseléd, Szabó Lajos (48, r) szádelői szüle
tésű . 

59 
Giusto 3@)3 , fr r r ~ E r r ~ I P F" f ~ I J J 

Aj - fa - lu - ba a kocs -mii-ba mi tör - tént? , r r r F E r r ~ I P p- r ~ I ~ 
Ju-hász And-rist Haj-dú Pa - li meg-öl te. , j j. 

~ 

f ~ Ir r r F Ir r" f ~ 

Bí - ró u -ram, i - gen nagy az én ba - jom: 

, r r r F EFf J I ~ j. j ~ II 
Leg-ked - ve-sebb paj - tá - som szúr - tam a - gyon! 

Hajdu Lajos (75, r). "Még oj kisinas voltam, akkor történt a dolog!" 
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Poco rubato 
3~ 

60 
A 

6) 
1@7 

6) 

,~I) nj IB j "lIIDffIOr $ II 
1. Mi-kor vót, ak-kor vót Áj - ba egy nagy bá-nat, 

l) 4L 6) 2) 5) 6) 

, ~~ U f I E U $ II r F· r P I j J2 "I $ II?: ~o II 
Mikor Haj - dú ~ajost Vit-ték ka-to - ná - nak. 

a fi - u-kat 
2) ~ 3b) 4) 5) 6) 

, ~II eJ EJ II fi.J II n II [J .. 11 Jll1011 
3 

1. ossza: 
2. . La-jost 

2. Fekete gubába, 
Sarkantyús csizmába, 
Úgy ment el búcsuzni 
Hajdú udvarába. 

3. Mariskám, kincsecském, 
Hozd ki a kendőcském, 

{~:~ törűlöm vele 

Fekete szemecském! 

4. Istenem, ezelőtt 
Tartottam szeretőt, 
Hol egyet, hol kettőt, 
De igaz szeretőt! 

5. J ó estét, j ó estét, 
Csáti bírónéja ... 
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Hajdu Lajos (75, r) (1-3. vsz, T.f., majd egy más alkalommal 4-5. vsz, 3b. és 5-6. var), özv. Mester Gyuláné Tisza 
Anna (47, k) lucskai születésü (l. vsz, alsó szöveg). Hajdu: "Még kisfiú voltam, dalolta egy inas! Tudom, cseresz
nyézni voltunk. De azóta se hallottam soha, hogy danolták volna!" 

1) 

,~I, O r 
l {Ez lesz jó, ez lesz jó, 
'Ez a ló, ez a ló, 
Ez a sárga csikó, 

l 
Horthy Miklós 

Ez a köztársaság 
Garibaldi 

Méneséből való. 

B 

J 

2. Megkötöm lovamat 
Szomorúfűzfához, 

Lehajtom fejemet 
Négy kesely lábához. 

Bábás Margit (22, r), körtvélyesi születésű anyja B. Istvánné Tóth Zsuzsánna (54) (alsó szöveg). 
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c 
2) 

,;1, t Ir r J II 

1. Ez lesz jó, ez lesz jó, 
Ez a sárga csikó. 
Ez a deres csikó 
Huszár alá való. 

Citerán 

2. Fel is van nyergelve, 
F el is kantározva, 
Ugy megyek el rajta 
A babámhoz néhá. 

Ando György (64, k). 

l . Akkor lesz, mikor lesz 
Barkában nagy bánat, 
Mikor a szeretőm 
Viszik katonának. 

D 

r r II 
2. Csak akkor várjátok 

Hazajövetelem, 
Majd ha egy szem búza 
Száz keresztet terem. 

Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű. 

E 

Giusto 

3. Pedig az sosem lesz, 
Hogy annyit teremjen, 
Nekem se várjátok 
Hazajövetelem. 

,~Il f j J I f j J II f F r I f F r 
l. El - me-gyek, el - me-gyek, EI is van vá-gyá - som, 

2) l) 

, ~Il fO P ~ r I ~ E" ~ r II r p f F I J j $ II 
Áj - fa-lu-ban, kis-an-gyalom, Nin-csen ma-ra - dá - som. 

l) 2) 

~jjj j ll 
2. 3. 

2. Akkor lesz, mikor lesz 
Visszajövetelem, 
Majd ha egy szem búza 
Száz keresztet terem. 

3. Az pedig (de) sosem lesz, 
Hogy annyit teremjen, 
Igy hát, kedves kisangyalom, 
Vissza ne várj engem! 
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4. Elmegyek, elmegyek. 
Az ijen bennetek! 
Csak a kedves szeretőmet 
El ne szeressétek! 

5. Megkötöm lovamat 
Szomorúfűzfához, 

Lehajtom a fejemet 
Négy kesely lábához. 

243 

Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r), szádelői születésű sógora Szabó Lajos (48) (l-4. vsz), Ando Juli (20, k) (l-3. vsz), 
Bolyszko Imréné Tamás Piros (31 , r) (5. vsz). Hajduné az A) szövegét is erre dalolta. 

60a 
Poco rubato 1 ® 7 

,~II n j ln j "U f lU F 
l. El - me-gyek, el - me-gyek, El is van vá - gyá-som, 

'V E Fr; I N II F r r F I ~ ~ II 
Lues-ka fa - lu - já - ba Nin-esen ma - ra - dá - som. 

1) 

,~I'r r r f il 
2.3. 

2. Akkor lesz énnékem 
Visszaj övetelem, 

3. Az pedig sosem lesz, 
Hogy annyit teremjen, 

Mikor egy szem búzakalász 
Száz keresztet terem. 

Igy hát, kedves kisangyalom, 
Vissza ne várj engem! 

Özv. Grego Istvánné ... Mária (39). 
Lucska (Gömör és Kis-Hont), 1940. Vill. 

61 
Giusto 1 @ 7 és 1 @ 8 
I)~--------------------~~-

,~II r r r f E r F J I n j 
a ko - esi, l . Vd - va - ro - mon hár-mat for-dult 

2r)------~------------------

,~II r IIp p r- I E cr r j lOr 
. É - des - a-nyám, a le - ve-lem ho - za ki! 

3)~ ____________ ___ 

,~II r' p p f" I r r r f I ffF 
Hoz - za ki a meny-asz-szo-nyi le - ve - lem, 

4)1---____ .-

'&1, r r r r E Fr ; I ;b J j ~ II 
Áj - fa - lu - ba nem tud-ják a ne- ve - met. 
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3) 

I ens I o' r "BEf r.IErr 
volegenyt 

2. Ájfaluba nem tudják a nevemet, 
Majd megtudják, hogyha menyasszony leszek. 

A 
' {teljeS szekfü, liliom, 

z en nevem 'b' 'lb k 'k nyar a piroS, te e e , 

H h l k { kinyílok asiromon. 
a meg a o , a síromra ültessék. 

4) 

II r r r r Ip II 

Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) húgával Szabó Lajosné F. Erzsivel (40) és annak szádelői születésű férjével (48) 
együtt, Szabó Jánosné Majancsik Anna (35, k) (alsó szöveg), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű (1-4. 
var). 

62 

j ~ etc.?) 

J II F cr F F I r r 
l. Za - va - ros a Ti - sza, Nem a - kar hig-gad - ni, 

Ez a hí - res Bo-gár Im - re Á - tal a - kar men - ni. 

2. Átal akar menni, 
Lovat akar lopni, 
Kecskeméti zöld vásáron 
El akarja adni. 

3. El akarja adni, 
Pénzt akar szerezni, 
Ezt a híres Duli Marcsát 
El akarja venni . . 

4. Néz' ki, Marcsa, néz' ki 
Ablakod firhangján, 
Most kísérik Bogár Imrét 
Aranszín paripán. 

8. Leül akarszékre, 
Felsohajt az égre: 

5. Aranya zablája, 
Ezüst a kantárja, 
Ez a híres Bogár Imre 
Annak a gazdája. 

6. Láncot a zsiványra, 
Kezére-lábára, 
Ez a híres Bogár Imre, 
Legyen annak rabja! 

7. Harangoznak délre, 
Fél tizenkettőre, 

Most kísérik Bogár Imrét 
A vesztőhelyére. 

J aj, Istenem, sok rablásim 
Mos jutnak eszembe! 

Cservenyák Gyuláné Oravecz Anna (43, k). 
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62a 
A 

Giusto j = 120 (Kö. f.) j = 124 (N. f.) VII@~3 
ll: ~ 6~ 2»)-__ _ 

,~I, f J J J j ' ill I J j III r r r F . ~ r' I r r ~ II 
1. É-des - a-nyám ró-zsa fá - ja En-gem nyi-tott li - tol - já - ra. 

3) · _ 4) 

,~I, FFF F I P r' F r II FJ J J fJ I J 
Bár so - ha - se nyi-tott vol - na, Szebb a bim-bó, mint a ró - zsa! 

l) 2) 3) 4) 

, ~I, J cl J J II cr r F II cr I ~ II J) J. II 
3. Pálné Pálné Pálné 3. Pálné 

2. Azt hiszed te, hogy én bánom, 
Hogy tetőled el kell válnom. 
Elválásom csak egy álom, 
Van még legény a világon. 

3. Azt hiszed te, hogy én sírok, 

{
Pedig . I l • k 
Hogyha gyasz eve et lro . 

Reszket a toll a kezembe, 
Nem írok a leveledre. 

~ II 
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Ando János (25, k), Kulcsár Ilon (22, r), Cservenyi Juli (16, gk) falucskai szánnazású tót, Barnák János (28, k) és 
anyja B. Jánosné Oravecz Margit (49) (1-3 . vsz), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű (2-3. vsz, alsó 
szöveg). 

B 

4) 5) 6) 

~.J. II ~.J. IIJ 
1-3. 

1. Érem, érem, fehér érem, 
Szőke legény az irígyem. 
Azér irígyem ő nékem, 
Mer én őtet nem szeretem. 

Ismétlésre: , 
Irigyejje, kinek tetszik, 
Szeress, babám, amin tetszik! 

1-3. l. 

2. Le, le, lefolyik a Tisza, 
Nem folyik az többé vissza. 
Rajtam van a babám csókja, 
Ha sajnája, vegye vissza. 

3. Piros rózsa fehértjátszik, 
Nem bánom, ha máshoz jársz is. 
Te kezted el az elválást, 
Te bánod meg, babám, nem más. 

Bolyszko Imréné Tamás Piros (31 , r). Az A) 2-3. versszaka és a B) új nóta volt, a nagy, a középső és a kis fonó egy
aránt tudta és szívesen dalolta. 
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62b 
Giusto vnC@4 

,~I, r J J> J. lJ J. II ~ r' r F I r r * II 
l. Za - va-ros a Ti sza, Nem a - kar tisz - tul - ni , 

J * II 
Az a hí-res Bo-gár Im-re Á - tal a - kar men - ni. 

2. Átal akar menni, 
Csik6t akar lopni, 
Debreceni nagy vásáron 
Pézt akar szerezni. 

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

4. Huncut a vármegye, 
Nem iszik belőle: 
Mert a híres Bogár Imre 
Most van a kezébe. 

Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű. 

63 
Poco rubato 

r... 

J J I J J J • i 

1. Mi -kor 
l) 

en-gem negyvennyolc csendér kí - sért, 
kí - sírt, 

,~~ E F F J r j r F I ~ r' r 
Fel - so - haj - tok: szá - na - ko-z6m sen-kim sincs! 

2) 3~ 

,~I, r F F r r j r F I EJ r 
Jobb ke - ze - men, bal lá - ba - mon van a vas, 
. 4) 

,~I, J J 
Jaj, Is - te - nem, sza-bad é - le - tem hol van! 

1) ~ 3) ~ 

jl II jl II n. II jl II 
3-10. 2.10. 9. 4. 

III. 

* I 

2. Asz mondja (?) az a csendőr kapitány: 3. Szegedi ezt az erdőbe halgatta, 
Hová val6 születés vagy te, pajtás? 
Kisszenmiklós. Nagymargit az én hazám, 
Ott nevelt betyárnak az édesanyám. 

Mikor (a) csendőr S isa Pestát vallatta. 
Csendőr káplár, tágítsd meg avasamat, 
Jobb kezemet csontig vágja már a vas ! 
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4. Szegedi hát beugrott aballangba, 
Hol feküdtek huszonnégyen SOljába. 
Talpra, fiúk, kejjetek hát gyorsában, 
Kísírik már Sisa Pestát magába! 

5. Kiugrott egy tizennyolc éves betyár, 
Hogy hán csendőr kíséri Sisa Pestát. 
Csak negyvenhét meg egy csendőr kapitány 

{ Kísérik E " l ' S' P , 
K

, "k ger le e Isa estat. 
Ism 

6. Szegedi hát kiugrajtott előre: 

7. A csendőrök feltüzték a szuront már, 
Hogy elvégzik Ca) három betyár halálát. 
De hátulrúl csak nedvennyolcat lőtek, 
Negyvenhét csendőrt a fö ldre ejtettek. 

8. A kapitány észrevette a baját, 
Megszorítá kesely lábú pej lovát, 
Megszorítá kesely lábú pej lovát, 
A kapitány Egernek vette ú~i át. 

9. Sisa Pesta beugrott az erdőbe, 

Nagy örömmel sohajtott az egekre, 
Nagy örömmel sohajt fe l az egekre: 

247 . 

Csendőr káplár, ereszd hát Sisát félre! 
Készebb leszek életem től megválni, 
Mint Sisa Pestát szabadra bocsájtni. Csak még egyszer szabad ember lehettem! 

10. Szegedi, add ide aparipádat, 
Te meg, pajtás, hétlövetü puskádat. 
Utolérném azt a csendőr kapitánt, 
Elvégezném azt a gyászos halálát. 

Ismétlésre: 
El is érte Eger város szélébe, 
A kapitánt azonnal le is lőtte . 

Szabó János (51, k) ács, volt cseléd. 

64 
Giusto J = cea 108 l(kih 
l~ 2~ 3~ 4~ 

,~ J- J~} J- lj· J • Ur r iP F" Ir r s II 
l. Vár - me-gye ka - pu - ja Sar - kig ki van nyit - va, 

5~ 6~ 7~ 8~ 9~ 10h 

,~ ~ r- e f Ir f ~J- II J J r J I J J s II 
O-da van be - zár - va, babám, A le-gé-nyek j a - va. 

l) l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 

j j IIJl J IIJ j IIJl J Ilj j Ilj j IIJl J II Jl J IIJ j IIJl J II Jl J II 
2.4.7.3.5.6.2.4.7.2.3. 2.4.5. 2-4.7.2.5.6.4-7. 3.5-7.6. 2.5-7. 

2. Látom az urakat: 
Huszonnégyen vannak, 
Mind a huszonnégyen, babám, 
Rólam tanácskoznak. 

3. A huszonötödik 
Leve lemet ÍJj a. , 
Eccép csárdás barna kis lány 
A nevem diktálja. 

4. Diktáld, rózsám, diktáld, 
Diktáld a nevemet, 
Itt jön október elseje, 
Tudom, hogyelvi sznek. 

5. Repülj , madár, repülj 
Ájfalun keresztü l, 
Repülj be a galambomhoz, 
Maga van egyedül. 
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6. Ha kérdi, hol vagyok, 
Mond' azt, hogy rab vagyok, 
A lőcsei kaszárnyába 
Rövid vason vagyok. 

EGY FELVlDÉKI FALU ZENEI VILÁGA - ÁJ, 1940 

7. Rab vagy, rózsám, rab vagy, 
Én meg beteg vagyok. 
Gyógyíjjon meg ajó Isten, 
Még kiszabadulok! 

Hajdu Lajos (75, r) . 

Giusto 

65 
A 

Száj le, hu-szár, a nye-reg-be(!), Sza-kajts e- gyet ró - la. 

1) 2) 3) 

, ~I! ~j j I J II f' ~ P f' I UB 1) r' II F J j~j II 
3-5. 2-5. 2-5. 

2. Én is leszál ottam, 
Rózsát szakajtottam, 
Ájfalusi híres lányok közül 
Egyet választottam. 

3. Elveszett a lovam 
Rozmaringerdőbe, 

Elszakadt a pici ráncos csizsmám 
A nagy keresésbe. 

4. Ne keresd a lovam, 
Mer be van az zárva, 
Ájfalusi bíró udvarába 
Szól a csengő rajta. 

5. Ismerem a csengőt 
Vékony szólásáról, 
Ismerem az áj i kislányokat 
Vékony derekáról. 

Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű és Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r). Kovács Istvánné Takács Irma 
(cea 38, r) komjáti születésű, aki nem énekelt, de a dalokat tudta, szintén velük volt. Pálné: "Azért, hogy más faluból 
való, a nóták ugyanazok!" Szabó Erzsi (16, k): "Ez oj tót nóta!" 

B 

Giusto 

J II F F ~~ F' I r r 
I. Meg-öl - tek egy le - gényt Egy ve - res-hagy - má - ért, 

,~II FFF F I P F' j J II J j F J I J j ~ II 
Be - ve - tet - ték a Ti - szá - ba Szép kis pej 10 - vá - ért. 
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2. Tisza be nem vette, 
Partjára kitette, 

4. Arra ment az apja, 
Szólíjja, nem hallja: 

Arra ment egy révészlegény, 
Hajójába tette. 

Gyere fijam, gyere fijam, 
Borulj a vállamra! 

3. Arra ment az anyja, 
Szól íjja, nem hallja: 

5. Arra mén rózsája, 
Szólijja, meghallja: 

Gyere fijam, gyere fijam, 
Borulj a nyakamba! 

Gyere rózsám, gyere babám, 
Borulj a vállamra! 

6. Kisiratol-e hát 
Apád-anyád előtt? 
Kisiratlak, kisangyalom, 
Egész világ előtt. 

Özv. Bábás Istvánné Józsa Julianna (62, r) szádelői születésű. 

66 
A 

GiustoJ=132 l @l 
2~ 3~ 4~ 

'&11 r r r r I E E F J f J I 
l. Ár - pa, ár - pa, de rö - vid a szá - ra, 
5~ 6~ 

t &11 e ~" ~ I ~ ~ ~ F P r" E ~r E 

7~ 

r r &f 
Ma-gam 

8~ 

'&11 ~ f" 

va-gyok a fa - lu - ba ár - va, 

9~ 

Ma-gam 
l) 

,~II f" 
A 

a IT" I P f" 
va - gyok, kis - an 

fa - lu - ban ár 

- gya - lom, 

t II 
va. 

2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 

» J II» J II» J IIJ j lU j II» J IIJ j lU j II 
2.ossia 2.ossia 2. 2. 2. 2.ossia 2. 2. 

2. Gyere, babám, a szekerem után, 

'd" l l k d k' {pusztán. Maj le vesz e o a mn a " 
tanyan, 

Maj felveszlek, kisangyalom, 
Odakin (') a pusztán. 
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B 

1) 3) 5) 6) 8) 9) 

,~I, r II jl J II J jlll j j II j j II j j II 
2,ossia, 3. 2. 3, 1. 2. 
3.4. 

l. Esik eső az árpatallóra, 
Gyere, babám, taníjj meg a csókra, 
Gyere, kedves kisangyalom, 
Taníjj meg a csókra. 

2 N { megyek én, mer sokan meglátnak, 
. em megyek, melt nagyon sokan látnak, 

Elárulnak az édesanyámnak, 
Elárulnak, kisangyalom, 
Az édesanyámnak. 

3. Ere gyere, ere nem lát senki, 
Betakar a cifraszűröm széli, 
Betakar a, kisangyalom, 
Cifraszűröm széli. 

4. Ha betakar, gyűrött lesz a szoknyám, 
Hazamegyek, megver édesanyám, 
Hazamegyek, kisangyalom, 
Megver édesanyám. 

A-B: Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r), Pál Islvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű. 

c 

,~II r r r 'rlEE rj' 
A - zért, hogy a szi - ta - ros - ta ke - rek, 

Nem va - gyok én be - tyár - gye - rek. 

F r r F r II 
Meg - áj, te sző - ke - bar - na lány, 

j III 
Nem jársz töb-bet be - tyá- ro - san az ú - cán! 

Hajdu Lajos (75, r). 
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67 
A 

Giusto J @ VI és 5 @ jfvn 
l) 2)1-__ _ 

'Ö ,J l J~ I r ~f!ll F F P tO I J J til 
1. Aj-ff-lu - t uc - ca Vé-gig ba-z6 - ró - zsa, 

4) 3) 5~ 62= 

'Ö f" ~ ~ f" IF F J J" Jd n I j J $ II 
Szálj le, hu-szár, a nye-reg-ből, Szakajts e - gyet ró - la! 

l) 2) 3) 3) 4) 5) 6) 

,. fil r r F r IIp po J J IIJJTI jlJ IljlJ jlJ IljlJ IljlJ II 

2. Én is leszál ottam, 
Rózsát szakajtottam, 
Ájfalusi lányok közül 
Egyet választottam. 

3. 4. 4. 3.4. 

3. Nem szállok le róla, 
Nem kell bazsarózsa, 
Én a tied, te pedig az enyém 
Úgyse leszek soha. 

4. Villás farkú fecske, 
Szép barna menyecske, 
Hot tuttál te idejönni 
Az idegen földre? 
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Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r), Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r) (I-2. var) (I-3. vsz), Szabó János (39, k) 
(4. vsz, l. és 3.var) . Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű is tudta. 

B 

5~VI 

,# J F iP F' I r r !II F F r F I j J u 
l. Nin-csen a csá - szár - nak O-jan ka-to - ná-ja, 

,# r r F r I F f j J "J J J j I j J $ II 
Mint a har-minc-né-gyes ba-ka, 

2. Kiál a glédába, 

Farkas András (75, r). 

Bagnét oldalára, 
Sárgarezes kis csákóját 
Bal szemére vágja. 

Ki - ál a glé - dá - ba. 

3. Bevágja csákóját 
Fekete szemére, 
Hon ne lássa minden kislány, 
Ment: hul a könnye. 
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c 
Giusto 

,# J. ~ J~ f" I r F * II P r p J I r F * II 
Áj - fa - lu - si uc - ca Kö-rül ba-zsa - ró - zsa, 

,# r F p ffl li cr r f II) F" F j I J j ~ II 
Szálj le, huszár, a fe-ke-te lo-vadról, Szakajts e-gyet ró - la! 

Hajdu Bözsi (16, r), Szabó Erzsi (16, k) húgával Terézzel (12) és anyjával Sz. Jánosné Majancsik Annával (35), 
Ando Juli (20, k), Bamák János (28, k), Juhász Mária (15, k) és húga Márta (11), Bábás Margit (22, r), Cservenyi 
Juli (16, gk) falucskai származású tót, Ando Ilon (13, k). 

68 
Giusto V~2 

J II F r F r I f j 
l. Egy-szer egy ki - rály - fi Mit gondolt ma - gá - ba, 

, ~ 

.t' II J J J J I ~ j II 
I - haj - ja, csu-haj - ja, Mit gon-do It ma - gá - ba? 

2. Hogy felöltözködik 
Kocsisi ruhába, 
Ihajja stb. 

3. Elmegy megkéretni 
Gazdag ember lányát, 
Ihajja stb. 

4. Isten hozta nálunk, 
Üljön le minálunk, 
I hajj a stb. 

5. Nem azér jöttem én, 
Hogy én itt leülj ek, 
[hajj a stb. 

6. Hanem azért jöttem, 
Jösz-e hozzám vagy sem. 
[hajja stb. 

7. Nem megyek, nem megyek, 
Mer én gazdag vagyok, 
Ihajj a, csuhajj a, 
Gazdagra is vágyok. 

8. Elmegy megkéretni 
Szegényember lányát, 
Ihajja stb. 

9. Isten hozta nálunk, 
Üljön le minálunk, 
Ihajja stb. 

10. Nem azér jöttem én, 
Hogy én itt leüljek, 
[hajj a stb. 

II. Hanem azér jöttem. 
Jösz-e hozzám vagy sem, 
[hajja stb. 
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12. Elmegyek, elmegyek, 
Mer én szegény vagyok, 
Ih~jja, csuhajja, 
Szegényre is vágyok. 
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Szabó Lajosné Farkas Erzsi (40, r) és lányai: Jolán (16) meg Margit (8). Szabóné gyerekkorában dalolták, mint nagy 
lány nem. Gyerekeinek a kukoricában, babszedés közben tanította. Még a következő szövegtöredéket is erre a dal
lamra próbálta: 

Giusto 

Viszik a néném et 
Aranyos hintóba, 
Engem is elvisznek 
Szamártaligába. 

Fektetik nénémet 
Aranynyoszolyába ... 

68a 

V Q)2 

f 
l. Jó est - vét, jó est - vét, Csá - ti bí _ ró 

Gaz-dag 
lá - ny a, 

,~ 
, 
i' j 

, 
J) I Ir. 

öt! J Ir. 

Ji 
I - haj - ja, csu-haj - ja, 

2. Isten hozta nálunk, 
Szegén kocsis legény, 
I hajj a stb. 

3. Üjjön le minálunk 
A kocik partjára, 
I hajj a stb. 

4. Nem azélijöttem én, 
Hogy én itt leülj ek, 
Ih~jja stb. 

5. Hanem azért jöttem, 
Jősz-e hozzám vagy sem, 
Ih~jja stb. 

6. Nem tnegyek, nem megyek, 
Szegény kocsis legény, 
Ihajja stb. 

II J J J J I J) j. II 
Csá - ti bí _ ró lá - nya! 
Gaz-dag 

7. A szomszédunkban van 
Kosárkötő lánya, 
Ihajja stb. 

8. Jó estvét, jó estvét 
Kosárkötő lánya, 
Ih~jja stb. 

9. Isten hozta nálunk, 
Szegény kocsislegén, 
Ih~ija stb. 

10. Üjjön le minálunk 
Hársfa kanapéra, 
I hajj a stb. 

J J. Nem azért jöttem én, 
Hogy én itt leü ljek. 
Ih~jja stb. 
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12. Hanem azért jöttem, 
Jössz-e hozzám vagy sem, 
Iha.i.ja stb. 

13. Elmegyek, elmegyek, 
Szegény kocsislegény, 
Ihajja stb. 

14. Jó estvét,jó estvét, 
Gazdag bíró lánya, 
Ihajja stb. 

15. Isten hozta nálunk, 
Felséges királyunk, 
Ihajja stb. 

16. Üljön le minálunk 
Bársonkanapéra, 
Ihajja stb. 
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17. Nem azét1jöttem én, 
Hogy én itt leüljek, 
Ihajja stb. 

18. Hanem azért jöttem, 
Jösz-e hozzám vagy sem, 
Ihajja stb. 

19. Elmegyek, elmegyek, 
Felséges kirájom, 
Ihajja stb. 

20. Nem kellesz már nékem, 
Ijjen-ojjan lánya, 
'Ihajja stb. 

21. Hanem az kell nékem, 
Kosárkötő lánya, 
Ihajja stb. 

Özv. Fehér Jánosné Jobbágy Klára (73) tornagörgei születésű, apja napszámos volt. 
Lucska (Gömör és Kis-Hont), 1940. VIII. 22. 

69 

Giusto V tV2 

,# J J J J I J J J J II j j J j I j J J j II 

l. Fe - le - sé-gem oj-jan tisz-ta, Két-szer mosdik egy hó-nap-ba, 

Hej, nó-ré be nór - ba, esi-li-csali:!, csaladá-ré gadzsó - ba. 

2. A szemébe ojan csipa, 
Mint egy lengyel tajtékpipa! 
H~j, nóré stb. 

3. Kenyeret is jól tud sütni. 
Ötször-hatszor befűt neki , 
Hej, nóré stb. 

4. Ötször-hatszor befűt neki , 
Mégis sületlen veszi ki, 
Hej , nóré stb. 

Szabó János (51, k) ács, volt cseléd. 
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70 
Rubato 

, fo J J J [ r e fr I r F f; r r F r I ~;. ; $ 1 

Zsin-de-Iye-zik, bá - do-go-zik, bá - do-go-zik a kas-sa - i temp-Io -mot, 

, jJJJ [refflE" F[grrFrl)J ;$1 
Ti-zenkét lány, ti-zenkét lány, ti - zenkét lány hordja rá a bá-do - got, 

, C EJ E I EJ U fl f 
Ti - zen-két lány tisz - ta fe - hér ru - há - ba, 

, f J J J UJ r I r F fJ r r F r I ~ J ; $11 
Gyöngykoszorú, gyöngykoszorú, gyöngykoszorú haj-lik le a vál-Iá - ra. 

Szabó János (51, k) ács, volt cseléd, Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű és sógornője Hajdu Jánosné Farkas Ilon 
(45). 

71 

Rubato vCDv 

J 
l. Be -reg Ná - ni ki -ment az er - dő - re, 

Le - fe - hitt a ró - zsa - fa tö - vi - be. 

'~F r F ; I fl F I EJ J 
Egy-gyet-ket - tőt ki - ál - tot - tam ne - ki: 

RII 
Kelj fél, Ná -ni, mer meg-csal va - la - ki! 

2. Bereg Nán i se vette tréfára, 
Egyenesen futott a csárdába: 
Kocsmárosné, száz ice bort hozzon, 
Még az éjjel csak magam mu latomi 

3. Bereg Náni piros pántlikája, 
Tedd el, Náni, a ládafiába, 
Ha lányod lesz, karcsú derekára, 
Ha fij ad lesz, szalmakalapjára. 



256 EGY FELVlDÉKI FALU ZENEI VILÁGA - ÁJ, 1940 

4. Ugyan, Náni, nem fájt-e a szived, 
Hogy megölted kilenc gyermekedet? 
Hogyne fá,jna, mikor majd meghasad, 
Kiér holtig csörgetem a vasat. 

Hajdu Lajos (75, r). 

71a 

Poco rubato VII ® V 

,~fJ JaiR f IR J II 
Csin - ta La - jos sar-kan-tyus csiz - má - ja 

Nem pe - reg már Bar - ka fa - lu - já - ba, 

Nem pe - reg már Bar - ka fa - lu - já - ba, 

Ger-eses And-ris gyá-szos ka - pu - já - ba. 

Özv. Znamecz Andrásné Románi Julianna (84). 
Kiskovácsvágása (Kovácsi) (Gömör és Kis-Hont), 1940. VIII. 

72 

Giusto 1 ®4 

, ~ J. )J f r I F f )J J. II ~J j J I j #J J t 
l. Zúg az er - dő, zúg a me-ző, Vaj - jon ki zú - gat - ja? 

, ~ j j p r I F f j F II P J. J I j J j l II 
Ta - lán bi-zony Ró - zsa Sán-dor A 10 - vát i - tat - j a! 
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Hajdu Lajos (75, r). 

2. Víg a lova, víg ő maga, 
Víg aparipája. 
Vígan váJja a rózsája 
Megvetett ágyáJ·a. 

3. A rózsáj a sejem ágyát 
Magasra vetette, 
Rózsa Sándor a csákóját 
Rajta felejtette. 

4. Hozd ki, rózsám, a csákómat, 
Hagy tegyem fejemre, 
Hogy ne süsön a fényes nap 
Kacsintó szemembe! 

257 
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Féldallamok 

73 
Giusto j = 120 (Bolyszkoné) 
~ 5~ 6~ 

,~ f3 r f f I ~ r r 
l. Sza - bó ViI - ma ki-ment a 

eJ 11- 9)_ l O~ 
! ~ § IT" E f I ~ F" J 

Le - fe - küdt a di-ó-fa 

1L 
I E cr r 
kis - ker - be, 
sző -lő - be, 

tö - vé - be. 

® 

* II 
l) 2a) 2b) 2e) 3) . 4) 4) 4) 

,~ [U F r r II fi r" r F II G r" F F II r cr F F cr cl II j j II».J. lU » II 
Ossia 6. Gy. J. 2.7. 3-6. 8. 

12.14.9-11.13. 
~ 5) 5) 6) 7) 8) 8) ~ 9) 10) ll) r J II j n II ».J. II j j II».J. II j J IIJ )1 IIJ J II».J. II j j II».J. II 
6. 7. 10.11. 3.4. 5.7. 2. 4. 2. 4. 2.4-6. 6.7.10. 

12- 14. 7.ossia 7.ossia, 13.14. 
8.11.13. 

'~r FFF I IT IT I r Fr' II IT r F I f' J I r J cl ! II 
Kulcsár Józsi citerán 

2. Egyet-kettőt kiáltottam neki: 

{Kelj fi I V'I I' lak', Kélj e, I ma, mer meg at va l. 

3. De azt Vilma nem vette tréfára, 

{
becsárdi , , 

Beugrott a k" l' csardaba. 
oze I 

4. Parancsolta csapláros lányának, 
Tiz icce bort hozzon be Vilmának. 

5. Amint Vilma a bOl1 { ivogatia, 
Ivogassa, 

Kilenc csendőr az ajtót rányitja. 

6. Na most, Vilma, valld ki a bűnödet, 

Hová tetted három gyermekedet! 

7. Egyet tettem a diófa tövébe, 
A másikat Sajó mély vizébe. 

8 H d'k k{ most lettem gyilkosa, 
. arma I na 'lk k gyl osa most vagyo , 

{ 
{ 

b" b' t , d un ana az. . 
Jaj , Istenem, e nagy bűnös vagyok! 

fel leszek akasztva! 

9. {Amint Vilmát a csendőr kisélje, 
Mig Vilmát a csendőrök vallat ják, 

S ,,' bl k { leste. zeretoJe az a a on ,. 
nezl. 

10. {Ne lesd. b b ' , 'l'" 
N 

' d' a am, gyaszos e etemet, 
e nez , 

{
Min miattad " 

. d szenvedem ezeket! 
Tem I atta 
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ll. Ha kiszabadulok a börtönből, 

Leveszik a vasat a kezemről, 

12. Akkor mondja valaki szemembe: 
Ugye, Vilma, ültél a börtönbe! 

13. Szabó Vilma piros pántlikája, 
Nem fonja már többé a hajába. 

14. Tedd el, Vilma, a ládafiába, 
Majd jó lesz a kislányod hajába. 
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Kulcsár Ilon (22, r) magától (citerán is) ("Nem tudom jól, igen-igen régi!" - fáradt éneklés, nem pontos ritmus), 
Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű, Bábás János (29, r) asztalos, meszesi születésű feleségével Kőrösi 
Borbálával (22) és szádelői születésű anyjával özv. B. Istvánné Józsa Juliannával (62) együtt (1. és 2b. var), Ando 
György (64, k) és felesége Rákai Zsuzsa (58), Fricsóvszki József (cca 40, k) (ének közben felállt és ragyogó arccal, 
harsányan fújta), Rigó József (cca 60) tornai születésű cigány (ott bojtárkodott magyar pásztorok mellett, 1925-ben 
jött a faluba), Cservenyi Juli (16, gk) falucskai származású tót, Havranko Andrásné Ando Kata (72, k), Szabó Lajos 
(48, r) szádelői születésű, Bolyszko Imre (32, k) és öccse József (cca 30), Horváth Józsi (cca 20-22) (1-8. vsz), 
Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r), Pozsga József (27, r) (1-10. vsz), Hajdu Bözsi (16, r) (1-14. vsz, 2c. var), 
Kulcsár Józsi (20, r) citerán a kis fonóban tánchoz. Bábás: "Gyerekkoromba csengett az oldal tőle!", Barnák Jánosné 
Oravecz Margit (49, k): "Ez nem szép nóta!", Szabó Erzsi (16, k): "Nem tudom, nem kedveltem!" Bábás Margit 
(22, r) a "hangját" jól tudta, de a szövegből csak "egy csöppet", Ando Juli (20, k) is csak kevéssé tudta. 

74 

Rubato ® 

,~ E r F IT 
1. A tor - na - i vár - me-gye-ház de sár - ga, 

,~r p ~ JiU r ~I))J J III 
Har-minc-ket-ten va-gyunk o - da be - zár - va. 

2. A poroszló minden éjjel vizitál: 4. Hazaüzenek az édesanyámnak, 
Páros párnát kűdjön fejem ajjának. Ugyan, szegény fogoj, aluszol-e már? 

3. Aludnék, őrmester úr, de hiába, 
Nincs alattam se lepedő, se párna. 

Hajdu Lajos (75, r). 

Parlando, rubato , r r F ~ I j 

75 

r r 

5. De ő ara azt válaszolta vissza, 
Göndör hajam legyen a fejem ajja. 

@ 

r • J f l d 
I. Jaj de bá-nom, hogy meg-há - za - sod - tam, , r F r F r F ~fJ I J J I II 
Hogy íj ha - mar meg-csa - lá - do - sod - tam' 
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2. Sok a purgyó, sok kenyér kell néki, 
Szép az asszony, jó ember kell néki. 

Barnák János (54, k). Méhészkéről hozta (?). ,,Mikor csigát mennek csinálni alakziba!" 

76 

Rubaío 
~ l) r.\ r\ 

~FFrFFrFFIEFr r 
1. Csö-tör - tö-kön vi - ra - dó - ra, vi -ra - dó - ra 

2) 

~ ~ r r r r O- J j 
Ül - tem az ál - mos ha - jó ba. , l) 2) 

r r r r u r r II 
Kezdetben Kezdetben 

t II 

2. De még el se szenderedtem, szenderedtem, 
Kilenc zsandár ál mellettem. 

5. Megkötözzünk, megkötözzünk, megvasaljunk, 
Nagyváradra el is vigyünk. 

3. Csendőr urak, mit akarnak, mit akarnak, 
Talán vasalni akarnak? 

4. Nem akarjunk, nem akarjunk megvasalni, 
Csak meg akarjunk kötözni. 

6. Nagyváradról, Nagyváradról Budapestre, 
Ott tesznek be az egyes be. 

7. Az egyesből, az egyesből a kettesbe, 
Egy szép kislány jut eszembe. 

Özv. Bábás Istvánné Józsa Julianna (62, r) szádelői születésű . "Kis iskolás lány voltam, a szomszédban két nagy 
legény volt, tanulták, beültek a csűrbe, én meg odamentem hallgatni. Akkor volt új nóta! A hangja oly szép huzós! 
Halgató." Csak szövegét özv. Nagy Istvánné Bányász Katalin középkorú asszony is tudta. 



, 
II. Uj népdalok - New folk songs 

6-7 szótagosok 

1 
A 

2~ 3~ 2~ leDV 

,~ r r J F I r J J ~ II F F J F I r J J III 
1. Ez a kis-lány de be - teg, Nem e - he - ti a te - jeti 
4~ l) 41---

,~ ~ r· J J I dl j. J 
Vi - zet in - ne (l), vi - ze sincs, Ví - zért küld - ne, de nincs kit. 

l) 2) 3) 4) 5) 

,~ J U I P j. j SlI Ji J lU J J J lU j II n II 
4. 3. 3. 2. 4. 

2. Volt neki egy vén anyja, 
Azt küldte el a kútra. 
Míg az anyja vízéltjárt, 
HOIthy-baka vele hált. 

3. Édes lányom, ki jált itt, 4. Hát az ágyat mi lelte? 
Kinek a sapkáj a maradt itt? A cica leheverte. 
Szegény HOlthy-bakának, Cicajátszott amacával, 
Szálást keres magának. Én meg a Horthy-bakával. 

Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű. 

B 
VeD ~3 ~3 V 

,~II dl J. j j I dl J. j til J F F r I ;b J. j n 
1. A ka - szár-nya - ka-pu - ba Ki - á - lott egy reg-ru - ta, 

, 3>-- 1>.-

,~II FFF F I ~ f' r ~ II F F ro F I F F r r r r II 
Sár - ga cuk - rot ro-pog - tat, En - gem av - val csa - 10 - gat, csa-lo-gat. 

2) 4~ 

,~II fl J dl j. I j j j n J F ~ r· I jJ j j ~ II 
Ne csa - lo-gass en - ge - met, Úgy-sem le-szek a ti - ed. 

1) 2) 3) 4) 

'&1, r r r r IIj J J J J J J lU j II J Ji II 
2. 2. 2. 2. 
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2. Ez a kislány de szőke, 
Szép asszony lesz belőle! 
Jól jár, aki szereti, szereti, 
Feleségűl veheti, veheti, 
Göndör a haja, meg a csöpp szája, 
Én leszek a babája. 

Ando Ilon (13, k) Szabó Erzsivel (16, k) és a falucskai szánnazású tót Cservenyi Julival (16, gk) együtt, Bolyszko 
Imréné Tamás Piros (31, r) és bodolai születésű sógornője B. Józsefué ... Margit (cea 28, k). 

c 

II ~ f' p f' I jl J 
® 

J ~ II 

1. De sok e - ső, de sok sár, 

2. Most is az egy ugy megcsalt, 
Megátkoztam, hogy meghalt. 

De sok le-gény megcsalt már! 

3. Ha még ez az egy megcsal, 
Megátkozom, hogy meghal. 

Szabó Erzsi (16, k) és anyja Sz. Jánosné Majancsik Anna (35). 

j = 114-118 (N. f) 
2~ 3 J.--

'Ö f f J I ~ f' J 
1. Két út van 

6~_D 

'Ö f ro r 

e - lőt - tem: 
7J.--

I ~ f' J 

2 
A 

t 

t 

4J.-- 5 J.--

II ~ r w r- I 
j j 

Me-lyi - ken in - dul jak? 
8J.-- 9J.--

II ~ r- r j I J J 
Két szép sze - re -tőm van: 

sze - re - tőm: 
Me-Iyik - től bú - csúz - zak? 

Ket - tő ja 'i j r F F I r r r J It t ]t ro- I IT ro l I 
3a. vsz. dallama 

IE E r I ar F r F I j J l II 

l) 3) 6) 7) 8) 

~ J j II J jlll j j II j j II 
2. 3. 2. 1. ossia 

1~1 

t II 

$ II 



ll. ÚJ NÉPDALOK 

2. Szőkétől búcsúzok, 
A barna haragszik. 
Így hát az én szívem 
Soha meg nem nyugszik. 

2a. Szőkétől búcsúzom 
Piros pünkösd napján, 
Barnától búcsúzom 
Halálom óráján. 

3. Bözsikém, csöpp szentem, 
Hozd ki a kendőmet, 

Hadd töröjem ve le 
Könnyes szemeimet! 

3a. Ha a szőkétől bucsúzom, 
A barna haragszik. 
Istenem, mit tegyek, 
Meg kell él1e halni! 
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Szabó Erzsi (16, k) és húga Teréz (12) kérésre (1-2. vsz, T.f.), Bamák János (28, k) és húga Anna (18), Juhász 
Mária (15, k) és húga Márta (11), Cservenyi Juli (16, gk) falucskai származású tót, Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) 
barkai születésű, Fedelem Józsefné Karaffa Erzsébet (26, gk) tomahorváti születésű, Bolyszko Imréné Tamás Piros 
(31, r) (l. var) (mind 1-2a. vsz), Bartók Erzsi (13, r) (l. vsz, l. var), Mester Józsi (16, k) ritmustalanul dúdolva 
(2a-3. vsz, l. var), Ando Ilon (13, k) (2a-3a. vsz, l. var), Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű (l. var), a nagy fonó. 

Bábás Margit (22, r) 

B 

2) 3) 4) 6) 7) 

}l J II j j II j j 11}l J II j j II 
1. 1. 

l. Nem az ajó gazda, 
Kinek hat ökre van, 
De az ajó gazda, 
Kinek szép lánya van. 

2.3. 1. 2.3 . 

l. Akkor lesz, mikor lesz 
Ájfaluba bánat, 
Majd ha a fiúkat 
Viszik katonának. 

2. Fölteszi szuronyát 
Karcsu derekára, 
Ú gy megyen búcsúzni 

{
Bözsi bl k'b 
Juli a a a a. 

2. 

c 

4, 

1.2. 1.2. 

2. Szépen fölneveli, 
Szárnyára ereszti, 
Keservesen nézi, 
Mikor más öleli. 

2-4, 3.4, 1.3.4. 

{
Bözsikém .. 

3. I'k' ' csopp szentem, 
Ju I am, 

Hozd ki a kendőmet, 

Hadd törüljem bele 
Könnyes szemeimet! 

4. Nem adom, nem viszem 
Ki a zsebkendőmet, 
Nem törűlöd bele 
Könnyes szeme idet. 

Hajdu Bözsi (16, r) és Ando Juli (20, k). 
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3 
A 
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l) 

t II U f I P f' f t II 
l. Megy a nap le - fe - lé, 

,~ tr cr ~ I r d f r 
Ruk-kol - nak a 

2) 3) 
le - gé-nyek, 

Df J 
A ka - szár - nya fe 

A ka - szár-nya fe - lé, 

a hu-szon-egy - é - ve - sek 

J $ II 
lé. 

i' ~~ hP)II~n~r~CJ~7 J~I ~~J ~J§t~11 :~D~r~o~7~F ~I ~~J~. ~J ~íII n II 
2. ossia, 3. ossia, 4. ism. Kulcsár Józsefciterán 4a. 

2. Bemegy a szobába, 
Leül avaságyra, 
Búra hajtja a fejét, 

húlajtja a könnyeit 
A komisz (katona) ruhára. 

3. Istenem, Istenem, 
Mi lesz most énvelem! 
Elhoztak katonának, 

otthagy tam a babámat 

{
Más legény (civilek) számára. 
(a) Fiatal gyerekek számára. 

4. Hej, te komisz élet, 
Minek is ismerlek! 
Jobb lett volna hazámba, 

hazám ban a babámmal 
Tölteni (a) világom. 

Ismétléskor: 
Tölteni a fiatalságom. 

4a. Hej, te komisz élet, 
Minek is ismerlek! 
Odahaza a lányok, 

ha ti aztat tudnátok, 
Jaj de nagyon sírnátok! 

Kis fonó (l-4. vsz), Mester Józsi (16, k), Juhász Mária (15, k) és húga Márta (ll) somodi születésű anyjukkal 
J. Jánosné Szabó Ilonával (43) együtt, Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű (alsó szöveg) (l-3 . vsz), 
Hajdu Bözsi (16, r), Bábás Margit (22, r) (T.t), Barnák Anna (18, k) és bátyja János (28) (l-2. vsz), Ando Juli 
(20, k) (1-4a. vsz, 1. var), Cservenyi Juli (16, gk) falucskai származású tót, Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r) 
nem jól, a középső fonó, Kulcsár Józsi (20, r) citerán. Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű is ismerte. 

B 

t II U f I P f' F t II 

I. Es - te van, es - te van, Nyokat üt az ó - ra, 



II. ÚJ NÉPDALOK 

1). ____ -----." :::J 

OF /.Pi ~ 
Min-den bar - na kis - lán Ké - szül a fo - nó - ba. 

1 ) ,& U r Ip II 
Ossia 

2. Ez a barna kislány 
Elmegy a fonóba, 
Elmegy a fonó ba, 
Leül a lócára. 

3. Leül a 16cára 

4. Gyere ki , gyere ki, 
Majd elbánjunk véled! 
Még ez éjel kiszál 
A lélek belőled. 

5. A leán ki is ment, 

{Mind .. ' l ák Jól oszeszUI'ga t , 

Szép piros vérével 
A szobát pingálták. 

Cservenyák Gyuláné Oravecz Anna (43, k) . 

4 
A 

J=96(B) 1~7 
,~ )l J F' ~ /;b J, J n r r r- ~ / P f' r n 

1. Ha te el-mégy, én is el, Tő - led nem ma- ra-dok el. 
3) 3),___ 4) __ 

'~r r ro f t r- r 
Ha tő led el ma - ra dok, 

1) . 2)_ 

,~ E: fF; E bE 0"/ r . F F' 
I-haj , csu-haj, bá-na-tom-ba meg-ha - lok, 

-9-
de megha - lok. 

3) 

» J II 
l. ossia 

2. Az én ökröm, a Virág, 
Leette a rezedát. 
Hej, rezeda, rezeda, 
Volt szeretőm, tizenhárom, mind elhagyott, mer csalfa! 

3. Bari Marcsa (Sorok Sári, Fedák Sári, Bozse Mári) libája 
Beugrott a Dunába. 
Kettőt lépett utána, 
Sáros lett a, sáros lett a Bari Marcsa (Sorok Sári, Fedák Sári, Bozse Mári) ruhája. 
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Szabó Lajosné Farkas Erzsi (40, r). lányával Jolánnal (\6) és Szabó Erzsivel (\6, k) együtt (T.f.), Ando Juli (20, k), 
Barnák János (28, k) és húga Anna (18), Cservenyi Juli (\6, gk) falucskai származású tót, Hajdu Bözsi (16, r) (I-2. 
vsz), ez utóbbi anyja és Szabóné nénje H. Jánosné F. Ilon (45) (I-3. vsz), Bábás Margit (22, r) (2. vsz), Szabóné 
szádelői születésű férje (48) (3 . vsz, "Bozse Mári"), Juhász Jánosné Szabó Ilona (43, k) somodi születésű (3 . vsz) . 
Ez utóbbi szerint: "Szinházi nóta!" Lánya Mária (15) nem ismerte. 

l. A kassai brigádba 
Magam vagyok bezárva. 
Gyere, babám, váltsál ki, 

B 

1) 2) 4) 

P "f r IIJ j II 

2. Kiváltalak, ki, ki, ki, 
Nem hagylak elhervadni. 
Eladom ajegygyűrőm, 

Ne hagyjál a kassai kaszárnyában elhervadni! Kiváltom a kassai kaszárnyából a szeretőm. 

Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű, Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r). 

c 

l. A meny-asz-szony kö - tő - je Ki van a gyep-re té - ve, 

r t 
1), ___ _ 

r r IT • ~J F r r 
A meny - asz - szony, a vő - le - gény mel - let - te, 
2) __ 

,~~ J F' ~ I )I J 
Hogy a szél el ne vi 

l) 2) 3) 

,& ~ I ~ r r III r J II j j II 
2. 2. 2. 

2. Azt a szél el nem viszi , 

Mer a csipke, meg a g)'űsző, meg a tő, 
Nem vagy igaz szerető. 

Bolyszko Imréné Tamás Piros (3 I, r). 

J 
gye. 

l II 



Il. ÚJ NÉPDALOK 

5 
A 

5~6 1)_ 

O r E J ~ f' II r f I ti r ! II 
1. Aj - fa - lu - si u - cán Sé tál há-rom lány, 

(8" " ------') 2( 

r IlE cr E f II f BIR j 
A há -rom kö - zül az E - gyik az én ba-bám. 

l) 2) 

j j Iln II 
1. ossia: 3. ossia 
uc-cán 

, " .. {melYik 
2. Harom kozul egyik 

Énrám nevetett, 
Az csalta meg az én 
Árva szivemet. 

3. Nyitva van a babám 
Rácsos kapuja, 

(

Csókkal csalogat, hogy 

C 'k" I {CSalOgat, h so Java . ogy 
. mteget, 

Menjek el oda. 

4. De én innnen oda 
Ugy sem mehetek, 
Csalfa kislány vagyok, 
Csalfán szeretek. 

A második fele így is: 
Százat csalogatok, 
Egyet se szeretek. 
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Szabó Erzsi (16, k), húga Teréz (12), Juhász Mária (15, k) és húga Márta (ll), Bartók Erzsi (13, r), Hajdu Bözsi 
(16, r), Ando Juli (20, k), Bábás Margit (22, r), Barnák János (28, k) és húga Anna (\8), Cservenyi Juli (16, gk) 
falucskai származású tót, Ando Ilon (13, k) (mind l-4. vsz). Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű is ismerte. 

I. Amott megy az ucán 
Három barna lány, 
Közepibe az én 
Drága violám. 

Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű. 

I. Úcára nyilik a 
Babám ablaka, 
Barna legény, lassan 
Gyere el oda! 

Bolyszko Imréné Tamás Piros (31 , r). 

B 

c 

2. Az az enyém, aki 
Most rám nevetett, 
Az csalta meg az én 
Árva szivemet. 

2. De én innét oda 
Ugysem mehetek, 
Lán vagyok én, szebb sze
Retöt keresek. 
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6 

1 (1) 8 ~3 

r 
Csü - tör - tö-kön es - te Men-tem a ba - bám - hoz. 

l) ~ . ~ 

,~I, r cr r ri r f IT liT r v F' I J F r 
E-sett az es - ső, fújt a szél, 

F' 
Más - sal be - szél 

En-gem be nem 
Vár - ta -lak, de 

I J J 
get tél. 

en-ged - tél , 
nem jöt - tél, 

l) 

,&I'f Ef Elf E FIE O~FIJ j r 
E-sett a hó, fújt a szél, Hej Bözsi, be nem enged-té _--
2) 3) 

, ~I. t E r I f E ~ r I an r ! II P f r r II 

111 

Szabó János (39, k) (T.f.), Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) először "nem tudja", aztán az alsó szöveggel tudta, 
Bolyszko Imréné Tamás Piros "hallotta", aztán 2. variánssal, szövegtelenül dúdolta, Szabó Lajos (48, r) szádelői 
születésű (3. var), Bábás Jánosné Kőrösi Borbála (22, r) meszesi (Borsod) születésű, Pál Istvánné Laczó Juci 
(38, r) barkai születésű (l. var). A kis fonó nem tudta. 

7 
A 

j = 106 (N. f.) j = 106-114 (Kö. f.) j = 80 (K. f.) 1 (1) 8 

'Ö r r F F If J J $11 r r t f I r F r $11 
1. Csak még egyszer gyer visz-sza, Jegy-gyű - rű - met ad visz-sza! 

1!::. ll- 2) 3) 

'Ö F r F fl f r r r E n E cr F F I cr r r F J *II 
Én a gyíí-rűm vissza nem adom, In-kább a sár-ba be-le-ta-po - som. 

1) 2) 3) 'I r II u II ~ J. 
2.3. 2. 2.3 . 



Il. ÚJ NÉPDALOK 

2. Megy a gözös lefe lé, 

{
Badar í'" ... ·· 1 .. I ' 
S 

' I usti e 10 le e, za a . 

V·· k {SZlOVák k' , ISZI a so atonat, 
magyar 

Sok kislánynak a babáját. 

3. Engem, rózsám, ne sirass, 
Értem könnyet ne hul~j ts ! 
H ull~jtottam már én eleget, 
V ége a szerelemnek. 
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Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r), Szabó Erzsi (16, k), Hajdu Bözsi (16, r), Ando Juli (20, k), Barnák János 
(28, k) és húga Anna (18), Cservenyi Juli (16, gk) falucskai származású tót, Ando Ilon (13, k), Bábás Margit (22, r), 
Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű, továbbá a nagy, a középső és a kis fonó is (mind 1-3. vsz). 

B 

l. Megy a gő - zös le - fe - lé, Bo - dor füst - je fól - fe - lé, 
2~ I}.-.. 2}.-.. ,# F r t t I r r F $ II r r F r I p J J * II 

Bar -na kis-lány bu - já - ba Sír a gő - zös - szo-bá - ba. 
l) 2) 

jl J lU .J II 
2. 2. 

Hajdu Lajos (75, r). 

2. Barna kislány, ne sirass, 
Értem könyét ne hufass! 
Ma vanják az atHát, 
Holnap a komisz ruvát. 

8 
d = 56 (N., Kö" K. f.) 

3f...-- 3~ 1) 4f...--

,&I'r J r loPJ. r "r J r 
5 (i) 4 

4f...-- 1) 

I J J r 
l. Kap - tam eoy le - ve - lét Itt van a zse - bem - be, 

o ' %'T' i= 
, &1, F F ~ r- I r f' II ~ J r I r v r j I J J $lliJI 

Az van be-Ie - Ír - va, Csu-haj-ja, hogy men-jek hoz-zá - ja. 
1) 2) 2) ~ 3) 4) 

, ~h j II f' P p F' lU jl jl JII / j II.J .J II jl J II 
Ossia Barnák J. 2.3. 2. 3. 3. 
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2, Nem megyek, nem megyek, 
Til~a a vén anyja. 
Vel:je meg az Isten, 
Csuhajja, ha tőlem eltil~ja! 

EGY FELVIDÉKI FALU ZENEI VI LÁGA - ÁJ, 1940 

3. Vel:je meg, velje meg, 
Veretlen ne hagyja, 
Aki a babáját, 
Csuhajja, hűtelen elhagyja! 

Kulcsár Ilon (22, r) ("Ez igen régi!") - anyja özv. K. Gézáné Derján Mária (46) tornaújfalusi születésű: "Csak tőlük 
hallottam, mikor itt voltak fonni!" -, Bábás Margit (22, r), Szabó Erzsi (16, k), Hajdu Bözsi (16, r), Bábás Jánosné 
Kőrösi Borbála (22, r) meszesi (Borsod) születésű; Cservenyi Juli (16, gk) falucskai származású tót, Barnák János 
(28, k) és húga Anna (18), Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r) (szövegét nem jól), a három fonó együtt (1-3. vsz), 
Ando Juli (20, k) (l. vsz). 



II. ÚJ NÉPDALOK 

8 szótagosok 

9 
v®v 

j II 
1. Nyár - ba vi - rág-zik a rep - ce, Raj - tam van a fa - lu nyel - ve. 
3~ . . 4) 5~ ,# r r p f' I J J ~ J.I J j t!lJ J $ ro I r u ~ J. I J J ~11, . .11 

Szá-rad-jon el a rep-ce le - ve -Ie, Honne legyen rajtam a fa-lu nyel-ve! 

'll r r ~ Jo I) WO j Ir r F II r r ~ Jol W n lj J I j 
Pálné a dallam második/eiét így 

Bábásné pedig így 
la) lb) 2) 3) 4) 5) 6) 

'll J J ~ j I r r 11)1 J, » j, I ~ r II hl p r ~ II r r II ~ II ~ r' II j>.J. II r 3. 2. 2. 2. Ossia 
Rajtam van az e-gész 

la. Sárgát virított a repce, 
Rqjtam van a falu nyelve. 
Száradjon el a repce levele, 
Hod ne legyen rqjtam a falu nyelve! 

2. Nyárba, szénakaszálásba 
Mért válogat a legény a lányba? 
Egye meg a válogató fene, 
Mért válogat, ha nincs módja benne! 

3. Nyárba, szénakaszálásba 
Adós maradtam én a csárdába. 
Majd kifizetem az adóságom, 
Ha tőled elválok, kisangyalom. 

4. Csárdás kis kalapot veszek, 
Mellé rozmaringot teszek. 
Szagos lesz az út, amere járok, 
Annál jobban szel-etnek a lányok! 
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Kulcsár Ilon (22, r) (a fő ritmusban, később újra ugyanúgy, T.f.), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű 
(la. var. ritmusvariánssal), Hajdu Bözsi (16, r), Ando Juli (20, k), Bábás Margit (22, r), Szabó Erzsi (16, k) és apja 
Sz. János (39) (la,3. és 6. var), Barnák János (28, k) és húga Anna (18), Cservenyi Juli (16, gk) falucskai szánna
zású tót, Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r), Szabó Lajos (48, r) szádelöi születésű, valamint a középső fonó 
(mind I-2. vsz), Bábás Jánosné Kőrösi Borbála (22, r) meszesi (Borsod) születésű (1 a. vsz, mindig 6. var), Hajdu 
Bözsi anyja H. Jánosné Farkas Ilon (45) (3-4. vsz). 



272 EGY FELVIDÉKI FALU ZENEI VILÁGA - ÁJ, 1940 

10 

5@1 

J n 
1. Sár-ga lá-bú kis pa - csir - ta, Ne szállj abla-kimba sír - va! 
6~ 7'1 1'1 8~ abla-komra 

~III:F F Fr IfF F j IIJ ]J ~ ~ lj j !:II 
Ne szállj ab - la - kim-ba sír - va, Ka-to-nának va-gyok Ír - va. 

1) 1) 1) 2) 3) 4) ~. 6) 7) 8) 9) 

UI! II j j II ,ll J II .011 j j II j II j j II ,ll J II j j II ,ll J II j j II 
3. Ossia 4. 4. 2. Ossia Ossia 1. Ossia, 4. 4. 

HajduB. 4.lányok lányok 

2. Katona az én életem, 
Oldalamon a fegyverem, 

{
Hogyha én azt .. 
R

, k ,osszeverem, 
ezsar antyum . 

Sirat engem a kedvesem. 

3. Sirat engem a madár is, 
Földre hajló virágszál is. 

{
Hajlik, hajlik, lehajlik a földre, 
Az is azért hajlik meg előttem, 

Szólna hozzám, ha lehetne. 

4. Szólna hozzám, ha lehetne, 
Ez a bama kis menyecske. 
Szólna hozzám, de nem szabad, 
Fáj a szíve, majd meghasad. 

5. Erre gyere, ne menj ara, 
Jobb lesz erre, mint amara. 
Erre gyere, szivem Mariskáj a, 
Adj egy csókot utoljára. 

6. Már én csókot nem adhatok, 
Nem a te szeretőd vagyok. 
Annak adok, kinek én akarok, 
Kinek a babája vagyok. 

Kulcsár Ilon (22, r), Bartók Erzsi (13, r) és Szabó Margit (8, r), Hajdu Bözsi (16, r), Barnák János (28, k) és húga 
Anna (18), Cservenyi Juli (16, gk) és öccse Józsi (14) falucskai származású tótok, Szabó Erzsi (16, k) és húga Teréz 
(12), anyjuk Sz. Jánosné Majancsik Anna (35), apjuk (39) (alsó szöveg), a kis fonó, Szabó Lajos (48, r) szádelői 
születésű (mind l-4. vsz), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű (5-6. vsz). 

11 
A 

I . l) · l@l 

, ~ I J J U j I ~ J, J ! II f r E f E E I P r' r ! II 
l. Mar megmontam, bús ge - li - ce, Fész-ked ne rakd az út szé - li - re, 

2) 3~ 

,~k V r' r f I (F EJ n II J J U r I tP J. J $11 
Mert az ú - ton nagyon so-kan jar-nak, Bús fész-ked-re rá - ta -lal - nak. 



ll. ÚJ NÉPDALOK 

I l) 2) 3) 

,&' U hl Flip 111>.J. II 
2. 2. 3. 

2. Szal a mezei pacsirta, 
Szárnyával az eget hasíjja. 
Hasíjjaja csillagos egeket, 
Rózsám, nem leszek a tíjed. 

Özv. Pozsga Józsefné Bábás Julis (cea 45, r) (l. vsz), Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) (2. vsz). 

B 

1)1-==--------, 

, ~I, r fi r J I lj j J n f" p ~ f" I ~ r' r JI! 
1. E - sik az e - sö, még sincs sár, Csak a ba-bám ud-va - rán. 

,,~ r f pf- I E E U M II J j E E E f I )J j. j! II 
EI - hor - da-nám, de nincs any-nyi e-röm, Más lánt csa-Io-gat a sze-re - töm. 
l) 2) 3) 

,&~ J n IIJ I j J II F U II.J .J II 
2. 2. 2. 

? (A feljegyzés nem mutatja.) 

2. Fel van a lovam nyergelve, 
Én ülök a nyeregbe. 
Más kislány ül a szeretőm ölébe, 
Én meg mehetek a fenébe . 

12 

.J = 132 (N. f.) 4 @~3 

,~ r r ~ r- I r r r r II ~ f" r r I ~ r p F' II 
1. Mély a Ti-szá - nak a szé - le, De még mé-Iyebb a kö - ze - pe. 

l) 2)1-_______ _ 

, ~ f" ~ jJ J 31 r r J r "r F r F p J. I J J $ II 

Ál - tal a-kartam én raj -ta men-ni Ró-zsabÍl;nb?t sza-kaj - ta - ni . 
, Ba-zsa-rozsat 

1) + 2) ~ t:::I 

'& f J f llfBf tiE Ur ulr n J q 
4. 

273 



274 

2. Rózsabimbó de illatos, 
Énutánam ne fáradozz. 
Mert ha énutánam fáradozol, 
Soha meg nem házasodoJ. 

3. CigánIegén, szalmakalap, 
Legén jár az ablak alatt. 
Eredj, anyám, eredj, mond' meg i1eki, 
Ne törje a rossz odaki! 

EGY FELVIDÉKI FALU ZENEI VI LÁGA - ÁJ, 1940 

4. Ez a kislány megy a kútra, 
Nem talál agyalogútra. 
Hajnalba, hajnal előtt 
Rózsafa nyilik a házunk előtt. 

_ {szerelem . 
). A h' ,nagyra VIszen, 

azassag 
Engem a hideg sírba teszen. 
Gyenge gyerek vagy a házasságra, 
Öreganyád tesz az ágyra. 

Négy lány: Kulcsár Ilon (22, r), Cservenyi Juli (16, gk) falucskai szánnazású tót, Gyannati Juli (22, r) és Bábás 
Margit (22, r) együtt, Ando János (25, k), Szabó Erzsi (16, k) és húga Teréz (12), anyjuk Sz. Jánosné Majancsik 
Anna (35), Barnák János (28, k) és húga Anna (18), Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű, valamint a nagy fonó 
(mind 1-2. vsz), Szabó L. felesége Farkas Erzsi (40) (3. vsz), Hajdu Bőzsi (16, r) (4. vsz), Bolyszko Imréné Tamás 
Piros (31, r), Ando József (cea 25, k) (alsó szöveg) (5. vsz). 

13 
A 

1) 
7~ 

~ r I r 
1 (2) VI 

r 
1. Hor - thy Mik-lós tá - bo-rá - ba Két szál ma-jo - rán - na, 

8}.....- 9~ 10~ 2>.-- ll}.....,-,# r r cr cr I ~ f' J) J. II r U' ~ J I J J ! II 
Egy szép bar - na ma-gyar hu-szár, Sej, lo-vát ka-ré - ly oz - za. 

3) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) ,ll).., 

,ll J!IJ ,ll II ,ll J Ilj\J.II,ll J Ilj j II ,ll J lU j lU j Ilr j II 
2. 4. 4. 2--4. 2. 3.4. 2.4. 2.3. 3.4. 2. 

2. Ne karélyozd, magyar huszár, 
Mert leesel róla! 
Nincs itt a te édesanyád, 
Sej, aki megsiratna. 

3. Nem kell engem kisiratni, 

{
Jól vagyok tanítva, 
Nem vagyok én dáma, 

Sem lépésben, sem raj-rajban, 
Sej, le nem esek róla. 

4. Mert a huszár a nyeregbe 
Bele van teremve, 
Mind rozmaring ajó földbe, 
Sej, belegyökerezve. 

Bartók Erzsi (13, r), Ando Juli (20, k), Hajdu Bözsi (16, r), Cservenyi Juli (16, gk) és öccse Józsi (14) falucskai 
szánnazású tótok. A leventék tanulták a tanÍtótól. Szabó Lajos (48, r) is a leventéktől hallotta. Bolyszko Imréné 
Tamás Piros (31, r): "Ez új nóta, mostani, nem tudom." 



ll. ÚJ NÉPDALOK 

B 

vG)v 
l l 

i' JI 0t' F' J J II F F P F' I r r til 
1. A kas - sa - i 10 -var - dá - ba Há-rom pi-ros mály - va, 

t1 r ro . r U I r f J J II r u ~ J. I J J! II 
Kö - ze - pi - be de ma-gyar hu-szár, Hej, lo-vát lo-va - gol - ja. 

2. Ne lovagolj, magyar huszár, 
Melt leesel róla! 
Nincsen néked de édesanyád, 
Sej, aki megsiratna. 

3. Nem kell engem kisiratni , 
Jól vagyok tanítva, . 
Sem lépésbe, de sem árokba, 
Sej, le nem esek róla. 

4. Mert a huszár a nyeregbe 
Bele van teremve, 
Mint a rozmaring ajó földbe, 
Hej, be van gyökerezve. 
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Özv. Bábás Istvánné Józsa Julianna (62, r) szádelői születésű. Állítólag régről ismeri .. Lehet azonban, hogy csak ala
kított a leventéktől hallott dalon, mert tudott szöveget rögtönözni. 

c 
1) 2) 5) 9) 10) 11) 

'Ö P II r p II j j II j j II j j II j j II 

Az A-ra húzla még rá Szabó Erzsi (16, k) és Szabó Jolán (16. r) a következő szövegel: 

1. Egy zöld zsalus kis ablaknál 
Szépen muzsikálnak, 
Halkan sír a hegedűje 
Egy öreg cigánynak. 

2. Odabenn egy kislány zokog 
Patyolat párnáj án, 
Foró könnye végigpereg 
A halvány orcáján. 

3. Mélt sírsz, mélt sírsz, szőke kislány, 
Miélt hull a könnyed? 
Nótaszóval felejteni, 
Hidd el, sokkal könnyebb. 

4. Az a legény, akiért sírsz, 
Másnak muzsikáltat. 
Ha a szíved meg is hasad, 
Odaadnak másnak. 

Álmoskönyvből írta ki Szabó Jolán (a kisbíró hozta), bálban akarták "elhúzni", mert "csak ők tudták". Sógora Rácz 
Ferenc (27, r): "Kalendáriumok hátán szokott lenni ilyen marhaság!" 
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l}--

' Ö r f F r ~ J lj 
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14 
A 

J nr r TI r W ro- If r n 
l. Nincs szebb lánya ma-gyar lán - nál, Vé-kon kar-csÍl de-re - ká - nál. 

1}--

' Ö ro r ~ ro I r ro r J II r f F J ~ J I J 
o - Iyan ve-kony, mint ed nád-szál Ma-ga jár a le - gén u - tán. 
1) büsz-ke, , 'i P ~ F' II 

2. Maga mondja a legénnek: 
Jó leszek feleségének. 
Jó' van, kislány, én nem bánom, 
Csak az anyád ne sajnáljon! 

3. Még az anyja nem is tudja, 
Hogy a lánya mijen csalfa. 
Maj megtudja nemsokára: 
Legény jár az udvarába. 

Bábás Margit (22, r) és öccse István (20), Szabó Erzsi (16, k) és húga Teréz (12), Hajdu Bözsi (16, r) és Bábás Já
nosné Kőrösi Borbála (22, r) meszesi (Borsod) születésű (l. var), Cservenyi Juli (16, gk) falucskai származású tót, 
a középső fonó (mind l-3. vsz). 

B 

Addig, babám, el nem veszlek, 
Míg a tóban halak lesznek. 
Pedig abban mindig lesznek, 
Igy hát, babám, el nem veszlek. 

Sztupák Imréné Mester Borbála (cca 60, k). Az A szöveget nem tudta, "csak a fiatalok". 

l. Végigmentem Eperjesen, 
Elvesztettem a kedvesem. 
Betekintek egy ablakon: 

. .{ rózsám 
Ott latom a babám vason. 

c 

2. Hát te, rózsám, mért vagy vason, 
Mi csínt tettél a vásáron? 
Sejjem kendőt loptam jegybe, 
Azér vagyok vasra verve. 

Cservenyák Gyuláné Oravecz Anna (43, k) és Szabó János (S l, k) ács, volt cseléd. 



Il. ÚJ NÉPDALOK 

15 
A 

10)~3 

f n 
l. Jaj Is-te-nem, mi-nek é -

lJ.--
lek, Ha egy ma-dár-tól is fé - lek! 

2) 

,&tFB~f'1r f $ II J J j J 1#' J. I J j U 
Ha egy ma-dár-ka fel - re - pül, Bennem a vér meg-hi - de - gül. 

,~ [r 11111 
Ossia 2. 

2 ....... . 
Nem jól van a fejem alja. 
Gyere, babám, igazitsd meg, 
Hogy ajó Isten áldjon meg! 

Szabó Lajosné Farkas Erzsi (40, r) CI . vsz), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű (2. vsz). 

B 

Aki aludttejet akar enni, 
Forróencsre el kell menni: 
Ott mérik az aludttejet. 
Az ölel meg, aki szeret. 

Bábás Jánosné Kőrösi Borbála (22, r) meszesi (Borsod) születésű. 

l. Jaj, Istenem, jó ajánnak: 
Szeretőt tarthat magának! 
De még jobb amenyecskének: 
Bátran felel a legénynek. 

Bamák Jánosné Oravecz Margit (49, k). 

c 

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

Elment a tyúk a vásárra, 
Batyut kötött a hátára. 
Adtam néki ötven pengő t, 
Vegyen étie sejemkendőt. 
Ismétlésre: 
De ő nem vett sejemkendőt, 

Adja vissza (az) ötven pengőt, csuhajja! 

Cservenyi Józsefné Cserbák Mária (40, gk) falucskai születésű tót és áji születésű lánya Juli (16). Az utolsó szó nem 
fér rá a dallamra, bizonyítja, hogy alkalmi ráhúzás. 

Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű. 

E 

Fáj a kutyámnak a lába, 
Megütötte aszalmába. 
Ördög bújon a lábába, 
Mért nem húzta topánkába! 

16 
A 

1)-- 2)1-__ 3) 1~3 

J J If IT I~ r fF' If E * II r r IE ro ~ F' IJ 
1. Jaj de szépen ha-ran-goz - nak, Ta -lán az én galambom - nak! 

7}- 4~ 

ro ~ r I r F r r II r 
6)1----

Most vi-szik az 
a 

5) 

&r II F II 
2.néha 

es - kü-vő - re, El 
te - me-tő - be, 

r IE ro r FIJ 
-9-

se bú-csúzha-tok tő - le. 

2. Bárcsak addig ki ne vinnék, 
Míg én (az) udvarába érnék! 
Koporsójára borulnék, 
Jaj de keservesen sírnék. 

Bábás Margit (22, r) (T.f.), Szabó Erzsi (16, k) (1. és 5. var), Cservenyi Józsefné Cserbák Mária (40, gk) falucskai szü
letésű tót és áji születésű lánya Juli (16), Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r), Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű . 



II. ÚJ NÉPDALOK 

B 

2) 6) 

~ f r ~ J. II fFf j II 

Aki engem nem mond jónak, 
Teremtse az Isten lónak, 
Vagy szürkének, vagy fakó nak, 
Majd mond akkor engem jónak! 

Bábás Jánosné Kőrösi Borbála (22, r) meszes i (Borsod) születésű. 

c 
2) 3) 4) 6) 7) 

~ fFf j lit f r r II r f J II f J. f j II j j II 

Havranko Andrásné Ando Kata (72, k). 

Havranko Andrásné Ando Kata (72, k). 

Havranko Andrásné Ando Kata (72, k) . 

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

D 

Bort iszik az útonjáró, 
Akár szegény, akár báró. 
De a szegény csak andalog, 
Mégis jól megyen a dolog. 

E 

S) 

r II J 
Élek, élek, minek élek, 
Ha egy madártól is félek! 
Hajegy madárka fölrepül , 
Bennem a vér meghidegül. 
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17 
A 

EGY FELVIDÉKI FALU ZENEI VILÁGA - ÁJ, 1940 

IG)3 

j nr F r F Ir r I r ~ [Ir r n 
Sej, haj, fe -Ie - sé-gem Sá - ra Gyüj-ti a pénzt a lá-da - fi - a sar - ká - ba. ,j r F r F I r r I r ~ [ I ~ f" P r I r r I r ~ r" 

Gyüjt-se, gyüjt-se, én majd el-mu-Ia-tom, be-teg va-gyok, ha bort nem i - ha-tok, ,j r r I p J. r r I J j $ II 
Sej, haj; i-gyunk e-gyet rá - ja! 

Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) és Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű. Tudta még: Szabó Jánosné 
Ml\iancsik Anna (35, k) és Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű. 

B 

,j f j f j I r f r r p J I J j n r F p [ I r F r Ilf r n 
Fe -Ie - sé-gem dol-go-zik a szi-var- gyár-ba, Gyüj-ti a pézt a lá-da-fi - á - ba. ,j r F p [ I r F r I r F I Fr p r I r r I r ~ r" II 

Gyüjtsed, babám, majd én el-mu-la - tom, be - teg va-gyok, hogyha nem i - ha-tom, ,j r r I F f j F I J J $ II 
Sej, haj, i-gyunk e-gyet rá - ja! 

Hajdu Lajos (75, r): "NagykáIIóba való fiatalember dalolta, mikor mentünk Amerikába hajón!" Szabó János (51, k) 
ács, volt cseléd és barkai születésű felesége Malik Anna is ismerte. 

18 
A 

l f----.,.. l ~ ~ 3 

,~ fl J J ~ J I J J n E rU ~ r If F n 
l. Er - re gye-re, ne menj ar - ra, Jobb út van er - re, mint ar - ra! 



II. ÚJ NÉPDALOK 

Er - re gye-re, szí-vern lu-lis-ká - ja, Adj egy csó-kot u - tol - já - ra! 

2. De én csókot nem adhatok, 
Nem a te szeretőd vagyok! 
Annak adok, kinek én akarok, 
Kinek a babája vagyok. 
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Hajdu Bözsi (16, r), anyja H. Jánosné Farkas Ilon (45), Cservenyi Juli (16, gk) falucskai származású tót, Szabó Lajos 
(48, r) szádelői születésű. 

1. Ájfalusi kertek alatt 
Folyik a szerelem-patak. 
Aki abból, csuhaj, egyet iszik, 
Babájától elbúcsúzik. 

B 

Szabó Erzsi (16, k) és anyja Sz. Jánosné Majancsik Anna (35). 

19 

2. Ájfalusi keltek alatt 
Három legény zabot arat. 
Zabot arat fekete lovának, 
Szeretőt keres magának. 

3}...-- l ~4 

J III r IT I r F w [ I r F ~ II 
1. É -rem, é-rem, fe-hér é -rem, Szol-ga - le-gény az i - rí - gyem. 

3}...-- .. 2)1----...,-

'~r IT I r F~ r I'r r ~ II J r I F F ~ J I J J ~ II 
A - zér ő né-kem i - rí-gyem, Mer én ő - tet nem sze-re -tem. 
l) 2) 3) 4) 

,~ F' II r F ~ r' II» J IIJ .J II 
Ossia 2-3. 2. 2. 

2. Édesanyám lánya vagyok, 
Ú gy járok, ahogy akarok. 
Megfogom a kötőm szélét, 
Úgy megyek Ájfalún végig. 

3. Lefelefolyik a Tisza, 
Nem folyik az többet vissza. 
Rajtam van a babám csókja, 
Ha sajnálja, vegye vissza! 

Ismétlésre: 
Ha sajnálja, vegye vissza, 
Nem kértem én tőle soha! 

Fedelem Józsefué Karaffa Erzsébet (26, gk) tomahorváti születésű. "Szép, igen szerettem dalolni!" Érem = irem (üröm). 
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20 

l) 2}....- 1(1)4 

,~ J J J J ~ J. I J J t II ( cr EJ ~ r I r r t II 
L Jaj, Is-tenem, jó a lány - nak: Sze-re - tőt tarthat ma - gá - nak! 

3) 4)~ ____ -;-

,& r r F ro I F br r r II r r r r ~ J. I J J til 
De még jobb a me-nyecs-ké-nek: Bát-ran fe-lel a le - gény-nek. 
l) 2) 3) 4 ... ) _.,---, 

,& F' 1([ [' II f ro f ro It ro II D aJ ~ F' II 
2. Sír a kislány, mikor kérik, 

De még jobban, mikor viszik. 
Majd nem sír a nad dunnába, 
Ha öleli a babája! 

A másodikfelét így is: 
Mert nem tudja, ki veszi el, 
Kivel veri meg az Isten. 

3. Mély a Tiszának a széle, 
De még mélyebb a közepe. 
Hogy kell azon általmenni, 
Rózsabimbót szakajtani! 

Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) (l-2. vsz), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű (l-3. vsz, 1-4. var). 
Hajduné: "Jaj, már a kocikba verték régen, hát elváltoztatták!" 

21 
A 

.I = 108 (Kö. f.) 1(1)5 

, b 
& r r Er ulr J til r r r r r F I IT r t II 

1. Ber - ti, álj be ka - to - ná - nak, Jobb dol-god lesz, mint a-pád - nak! 
l) 2) 

r r r f 1-[ r t II F r E r EJ I J J 
Nem kell 

l) 2) 
ka-szál-ni, ka-pál - ni, Csak a lá-nyok u-tán jár - ni. 

'&1. IIp II r II 
2. Esik eső, de nem ázok, 

Jegenyefajalá álok. 
Az alá is azér álok: 
Ara járnak el a lányok. 

3. {NYárba havazik a Tátra, 
Nagy hó esik a Tátrába, 

Nagy szerelem van a lányba, 
De még nagyobb a: legény be, 
Ha megölel a sötétbe. 

til 

Bartók Erzsi (13, r), Szabó Margit (8, r), Cservenyi Juli (16, gk) falucskai származású tót (l-3. vsz), Bolyszko Imréné 
Tamás Piros (31, r) bodolai születésű sógornőjével B. Józsefné ... Margittal (cea 28, k) és Kulcsár Bálinttal (28, r) 
együtt (2-3. vsz, l-2. var), Szabó Margit szádelői születésű apja Sz. Lajos (48), a középső fonó, valamint a kis fonó 
(alsó szöveg). 
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Kis fonó. 

B 

Jó földben terem a sóska, 
Vet:jen meg az Isten, Jóska! 
Kemencében sül a lángos, 
Tötjön ki a nyakad, János! 

22 

4}- 4~~3 

F r II ~ r ro r I ~ f' F ~ II 
1. A tor - na-i vá-sár-té - ren, I-haj - lá-ré csu-haj - ja, 

5f--.- ~ 
, ~II ~ r 4 I r r F f II F F EUJ I ~ J. J ~II lJl 

Le-gény-vá-sár lesz e hé- ten. Rip-rop, ropogott a ge-ren - da. .Q-

l) 2) 3) 3) 4) 5) 6) 

j j Il j j 11)l J IIJ )lll)l J !lJ j 11 )l J II 
2-4. 2. 2, 3. 3.4. 2.4. 4. 

2. Két krajcárér lehet venni, 
Ihajláré csuhajja, 
Mijjen olcsó, mégse vesznek, 
Rip-rop, ropogott a gerenda! 

3. Szőkét ne végy, mer beteges, 
Ihaj láré csuhajja, 
Pirosat se, mer festékes, 
Rip-rop, ropogott a gerenda! 

4. Bamát vegyél, az lesz ajó, 
Ihajláré csuhajja, 
Az lesz ajó csó kra hajló, 
Rip-rop, ropogott a gerenda! 
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Kulcsár Ilon (22, r) (T.f.), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű, Ando Juli (20, k), Bábás Margit (22, r), 
Szabó Erzsi (16, k), Hajdu Bözsi (16, r), Barnák Anna (18, k) és bátyja János (28), Cservenyi Juli (16, gk) falucskai 
származású tót (mind 1-4. vsz). 

23 

5~ 6~ 7~ 8~ 1) 4GJ4 

,~ f • I t • II r ~ ~ [" I ~ f' F til 
l. Most jöt-tem én a harc-tér - ről, Hej, Bö-zsi-kém, ga-Iam - bom, 

,~ FE i r tr ;r Iln J 13 j I~ J J lillai 
El van lő - ve a jobb karom, Bözsikém, angya-lom, galam-bom. 
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1) 2) . 3) 4) . 5) 6) 7) 7) 

,& ff ff r p II ff II U II r fi uB j I ~ J J ~ II,./) J II j j II j j II J ,./) II 
Erzsikém,de Ossia 2a.Pálné Er-zsikém, aranyos Bözsi-kém. 2.3. 2.2a.3.2.3. 2a. 

8) 9) lD) 10) 
r;J; r;J; 

,./)J II,./)J II jlj jlj IlnTI II 
2a. 3. 3. 3.ossia 

2. Gyere, rózsám, te kötözd be, 
Hej, Bözsikém, galambom, 
Ha meggyógyúl, megszolgálom, 
Bözsikém, angyalom, galambom! 

2a. Nmcsen orvos, sem . , . {patika, 
szanltec, 

{
Hej, Bözsikém, galambom, 
Erzsikém, de galambom, 

{
Kösse be a vérző sebem, 
Gyógyítsd meg a harctéri sebem, 

{
BÖZSikém, angyalom, galambom. 
Erzsikém, aranyos Bözsikém. 

3. Ha meggyógyul, megszolgálom, 
Hej, Bözsikém, galambom, 
Jövő nyáron te leszel apárom, 
Bözsikém, angyalom, galambom. 

3a. Kiálhatsz már a kapuba ... 
(tovább nem tudta) 

Szabó Erzsi (16, k) és húga Teréz (12), anyjuk Sz. Jánosné Majancsik Anna (35), Ando Juli (20, k), Bábás Jánosné 
Kőrösi Borbála (22, r) meszesi születésű, Barnák Anna (18, k) és bátyja János (28), Cservenyi Juli (16, gk) falucskai 
származású tót, valamint a bálban közös énekben (mind 1-3. vsz), Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) és lánya Bözsi 
(16) (1-2a. vsz), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű (1-2a-3a. vsz, alsó szöveg, 1. és 3-4. var). Szabó 
Lajos (48, r) szádelői születésű: "Evvel udvaroltam a feleségemnek!" - ti. szül. Farkas Erzsinek. 

24 
l~ If.- 50)5 
2) 2) __ --,. __ --,. __ 

,& ff" ~ I ro f I U ro I f ~ II ro f I ro f I U ri f ~ II 
1. Áj - fa - lu -ba ki-do-bol-ták, Hogy a szappant ne á-rul - ják, 

"a~EJlfr Ir eFrIFf Iig J I~ !II 
Mert a lányok csal-fák, a lá-bu-kat mos-sák A fo - ItYakó - bba. 

1) 2) 3~ pa - - a. 4) 

,& ro r II ro r I ro ff I cr ro II na I ~ r' I r r I jJ1J I r r II,./) J II 
2.Míg a kappan kaparászott, a szappan elá-zott 2. 

2. Elvitte a víz a szappant, 
Utána külték a kappant. 
Míg a kappan repült, a szappan elmerült 
A folyóba. 
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Bábás János (29, r) asztalos - szádelői születésű anyja B. Istvánné Józsa Julianna (62) soha nem hallotta! - , Szabó 
János (39, k), felesége Majancsik Anna (35) (l. var), Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r) (3. var), Barnák Jánosné 
Oravecz Margit (49, k), lánya Anna (18) és fia János (28) (2. vsz). Cservenyi Juli (16, gk) falucskai származású tót 
hallotta már, de nem tudta. 

25 
A 

4}- 5~ 6}- 7)_ 8~ 9)_ 7 ~ 1 

,~ f J ;Il f," I f r p r II f f,' r F' I r f ! II 
1. SÚ - gár ma- as, jaj de ma-gas n ~ -? te te - je! 

IO~ 2>--.- 3}- ll~ 12~ 13)........,. 

,&~ r f r tr I FfF J II J F ~ J. I J J * II 
Hal-vány-sár - ga, (de )hal-vány-sár - ga An - nak a le - ve - le. 

1) 2) 2) 3) 3) 4) 4) , 5) 6) 6) 7) 

'&b r r UI! ~ r §II r r r fil r r f rll.J\J. 1I.h J l! J ..hll j j 11.h J II J .h lU j l! 
Ossia 2. 4. 2.ossia 3. l.ossia, 2.3. 2-4. Lossia 2. 2. 

8) 9) 11) 12) 12) 13) 4. SzabóE. 

j j IIj j II.hJ II.hJ IIJ .hllj j II 
2-4. 2. 2.4. 2. 4. 

2. Én is olyan, én is olyan 
Halványsárga vagyok, 

2.4. 

3. Majd ha egykor, hűtlen babám, 
Összetalálkozunk, 

Volt szeretőm, egy{ á~i b legény, 
plros- ama 

Úgy elválunk mi egymástól, 
Még csak nem is szólunk. 

De már rég elhagyott. 

4. Te mégy jobbra, hűtlen babám, 
Én meg megyek balra, 
Sárba taposom a fényképedet, 
Rád se nézek soha. 

Kulcsár Ilon (22, r) ("Édesanyám hatta! "), Szabó Jánosné Majancsik Anna (35, k) és lányai Erzsi (16) meg Teréz (12), 
Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű, Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r), Hajdu Bözsi (16, r) és Bábás 
Jánosné Kőrösi Borbála (22, r) meszesi születésű (alsó szöveg), Barnák Anna (18, k) és bátyja János (28), anyjuk 
B. Jánosné Oravecz Margit (49), Ando Ilon (13, k), Cservenyi Juli (16, gk) falucskai származású tót, Dancso Bertalan
né ... Zsuzsi középkorú cigányasszony, Havranko Andrásné Ando Kata (72, k), Fedelem Józsefné Karaffa Erzsébet 

(26, gk) tomahorváti születésű, Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű. 

l. Szép a napnak félkelése, 
Szép a lemenése. 
Szép a kedves kisangyalom, 
Hogy váljak el tőle! 

B 

2. Ha majd egyszer, hűtlen babám, 
Összetalálkozunk, 
Ugye lmenjünk egymás mellett. 
Még csak nem is szó lunk. 
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3. Te mész jobbra, hűtlen babám, 
Én meg megyek balra, 
Sárba taposom a fényképedet, 
Rád se nézek soha. 

Bábás Jánosné Kőrösi Borbála (22, r) meszesi (Borsod) születésű. 

c 
2) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) ll) 12) 

) J II.J\J Ilj j II) J Ilj j Ilj j Ilj .J II) J II) J II) J II 
1. 1.2. 1. 1.2. 1. 1. 2. 2. 1.2. 2. 

l. Ne menj férhez, ne menj férhez, 
Csárdás kisangyalom, 
Várd meg az én, várd meg az én 
Harminchat hónapom! 

Özv. Bábás Istvánné Józsa Julianna (62, r) szádelői születésű. 

26 

2. Ezerkilenc-, ezerkilenc
Venöt nap van benne. 
Ha megvárnál, kisangyalom, 
Igaz szived lenne! 

10~ l 

F ~ II 
l. Szá-za-dos úr, ar - ra ké - rem, Sza-bad i-dőt ad-jon né - kem, 
~ 4~ 5~ 6~ ,# r 3 IT r F I ro F ~ J. II FFF r ~ J. I j J ~ II lJl 

Vagy egy ó - rát, vagy más-fe-Iet, Meg-iram a le - ve - le - met. --
l) 2) 3) 3) ;!l,., 4) 4) 4) 5) 5) 6) 

) J II) J II J j II) J II r j II) j )11) J IIJ n 11I1TI II ) J lU j II 
2-5. 2. 2. 3. 2.ossia 3. 4. 5. 2.3. 4. 2.4. 

ossia 3.ossia, 
4. 

2. Megirom a levelemet 
Egy ragyogós csillag mellett, 
Hogy ne mondják, ilyen-olyan árva, 
Bemegyek akaszárnyába. 

3. Bemegyek akaszárnyába, 
Leülök avaságyamra. 

{ Előveszem a h I k' k d" . .. orgo t IS en omet, 
Kiveszem a 

Siratom a szeretőmet. 
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4. Lefelé fo lyik a Tisza, 
Nem folyik az többé vissza. 
Rajtam van a babám csókja, 
Ha sajnálja, vegye vissza. 

5. Ha sajnálja, vegye vissza, 
Nem kértem én tőle soha. 
Visszaadom a csókjaidat, 
Felejtsd el a szavaimat. 

6. Kimegyek a temetőbe, 
Kiásom sírom e lőre . 

Hogyha meg találok halni, 
Tudjanak hova temetni. 
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Négy lány: Kulcsár Ilon (22, r), Cservenyi Juli (16, gk) falucskai származású tót, Bábás Margit (22, r) és Gyarmati 
Juli (22, r) együtt (H.), Ando Juli (20, k), Ando Ilon (13, k), Bábás Margit (22, r), Hajdu Bözsi (16, r) (I -3. vsz), 
Bartók Erzsi (13, r) és Szabó Margit (8, r), Szabó Erzsi (16, k) (4-5 . vsz), Szabó Margit anyja Sz. Lajosné Farkas 
Erzsi (40), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű (6. vsz). 

27 

l) SQ) S 

, ~ r r r r I r ~ ~ f' liT r ~ r- I f' ~ OP J, II 
Faggyú-gyer-tyát é - ge - tek én, Bar - na le-gént sze - re - tek én. 

2)~~ ________ ~ __ _ 

,~ F r F r f ~ I ji tr r n r I,~ r F I r j J ~ II 
Singer varó-gép jaj de nagyon szép, A sze-re-tőm jaj de szép! 
l) 2) . 

,~ t t f ro II r- bp f F I r F r r J !II 
Ossia: Megcsókollak e-zer-fé-le-kép. 

Hajdu Bözsi (16, r), Ando Ilon (13, k), Bábás Margit (22, r) és öccse István (20), Szabó Erzsi (16, k) (I. var), Cser
venyi Juli (16, gk) falucskai származású tót, Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r), Pál Istvánné Laczó Juci (38,r) 
barkai születésű és Cservenyák Gyuláné Oravecz Anna (43 , k) . H. Bözsi anyja H. Jánosné Farkas Ilon (45) is tudta, 
Komár Istvánnak (40, k), Ando Ilon bátyjának ifj. A. Györgynek (35) és Bolyszkoné bátyjáflak T. Gézának (33) csak 
"ismerős" volt. Özv. Bábás Istvánné Józsa Julianna (62, r) száde lői születésű "nem is hallotta". 

28 

l) 
4CDb3 

,~ r r ~ r ~ r- t F' 
Pi - ros pa-pucs az ágy a - latt, 

2) 

,~ f r r r r kr Ir r J J. 
Jaj de, jaj de ré-gen nem lát - ta -lak! 
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3~ 

J J J J I r kr r r 
Ró - zsám, add i - de a csó - kos szá - dat, 

,& f" p ~ 
~ -' I J J t II 

Meg - ha - lok u tá - nad! 

l) 2) 3) 

,~ r r.p r" II cr f cr f II F r II 
Ró-zsás pa-pucs. cso-da ré-gen 

Barnák József (20, k), Fedelem Józsefné Karaffa Erzsébet (26, gk) tomaborváti születésű (l-3. var). 

29 

1) 2) 

1. Kis 

, .' r: pa r p I r f Í J I J hlltJl 
Nem ö -le-lern a kar-csú e- re - ka - dat. .0-

l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

, ~b ~ II r' l; r- F r I r r Ilf fil t r [t T r I r .J n ~ F P r I F Ilf r I w F II ~ J II 
5. 5. 3-5. 2. 

2. Kislány, kökényszemű kislány, 
Elvennélek, ha gazdagabb volnál. 

{
De hiába vagy a világ szépe, 
De hiába húl a szemed könnye, 

Ha a neved nincs a telekkönyvbe. 

3. Asszon, szeresd az uradat, 
Énmiattam ne veresd magadat! 
Lesz még nékem csárdás kicsi feleségem, 
Kivel világomat élem. 
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4. Asszony, az akarok lenni, 
Nékem abba nem parancsol senki, 
Sem az apám, sem az édesanyám, 
Csak az, ki szeret igazán. 

5. Addig élem világomat, 
Míg szél fúj a piros szalagomat. 
De ha fúj a fehér jegykendőmet, 
Gyászolom a szeretŐl11et. 
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Kulcsár Ilon (22, r) (1-2. vsz, T.f.), Hajdu Bözsi (16, r), anyja H. Jánosné Farkas Ilon (45), Ando Juli (20, k) (1-4. 
vsz), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű (2. vsz, alsó szöveg, 5. var), Szabó Erzsi (16) és húga Teréz 
(12, k) (3. és 1. vsz), Bamák Anna (18, k) és bátyja János (28), Cservenyi Juli (16, gk) falucskai származású tót 
(2-3. vsz), Fede[em Józsefné Karaffa Erzsébet (26, gk) tornahorváti születésű (2. vsz, 2,4.és 6. var), Bo[yszko Imréné 
Tamás Piros (31 , r) (3. és 5. vsz). Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű is ismerle. 
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9 szótagosok 

30 

1 (6)1 

,#W J r JIJJJOJ $1 
El kell men - ni, el, ka - to - ná-nak, 

'II r f r f IEfrE J I I 
Itt kell hagy - ni a ba-bám más-nak. 

,# r f ~ f' IjfrE D JI 
Nem zseb-ken-dő, hogy a zsebembe tegyem, 

,# W J r J I n J) J I II 
Hogy én ő - tet magammal vi-gyem. 

Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r). 

31 
1(@b3 

J $1 
Ha - za fi - úk, ha - za, ha-za már, 

,& r t f cr f ro I ~ r r $1 
Mer a pi - ros haj - nal ha - sad már! 

,&crttrt ro Irrfrr $1 
Mer a pi-ros haj - nal tisz-ta a - ra-nyos, 

1 f----.o-

~ l;b J. J $11 
Es - te csó - kol - lak meg, de nem most. 
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l) 

,& P I P II 
Ossia 

Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r). 

32 
1@~3 

,&~cr cr fj f' ~ IJbJ. ; íl 
Ha - za, fi - uk, ha - za, ha - za már, 

,&~ f' 9p a ro- If IT I F r r $ I 
Mert a pi - ros haj - nal ha - sad már! 

,&~ f' 9p a ro- If IT I F F r F r $ I 
Mert a pi-ros haj - nal rit - ka a - ra-nyos, 

,&~cr cr f} f' ~IPJ. ; íll 
Es - te csó-kol -lak meg, de nem most. 

Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű. 

33 
lC@~3 

'&~af' Pf'lr j Ir r ;$1 
1. Ma-gas a ka - szár - nya e - le - je, 

H= 4~ 
,&~ r r gp r I IT r I p F' F $ I 
i ,N= l' -loti ~ -bi ]j ~ - l,. 

tiP f" a 9= I 1 ro r r $1 
Bár c csak egy ma-dár-szót (is) hal - la - nék, 

7~ 8J-

'&b r r ro r r r I r j I ~ f" ; í II 
Ki - vel a ked-ves ba-bám-nak ü-zen - nék. 



292 EGY FELVIDÉKI FALU ZENEI VILÁGA - ÁJ, 1940 

l) 2),..." 3) 4) 5) 5) 

'&1, r r Ilr r I IT r I r F r i II gr r I IT r I r r r ~ II J P II j j II j j II J P II 
l. Még a hold-vi-Iág sem süt ben-ne l. egy madárt szál-ni lát-nék 2. l.ossia 1.ossia2. 

6) 7) 8) 8) 2.ossia 

j j IIJ P !lJ j II P J 
2.ossia l .ossia 2. 2. BábásM 

2. Nem üzenek, babám, egyebet: 
Vál(l)aidra hajtom fejemet, 
Vál(l)aidra hajtom fejemet, 

u, , l ,{ szívedet. gy vigaszta om az arva .... .. 
sZIvemet. 

Kulcsár Ilon (22, r), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű (l -2. var), Bábás Margit (22, r) (alsó szöveg), 
Szabó Erzsi (16, k), Hajdu Bözsi (16, r), anyja H. Jánosné Farkas Ilon (45) (1-2. var), Cservenyi Juli (16, gk) falucs
kai származású tót, Mester Andrásné Kajko Julianna (cca 44, k), Szabó Lajos (48, r) szádelöi születésű, lánya Rácz 
Ferencné Sz. Erzsi (19), Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r) bizonytalanul, csak hallomásból. Kulcsár Ilon: "Péder
ből hoztak egy menyasszonyt, a péderiek dalolták, mikor én kislánka voltam!" Hajdu Jánosné: "Lánkori nóta!" 

34 

r 
1), __ _ 

tJd 
2) 

\ J) J. J t I 
L A - tya - fi, a - tya - fi, a - tya - fi, 

3)_ 10}- 4) 

*# tr ffr r Ir r TI r ~ ro- I~ f' r t i 

*# 

*# 

Ki - é az a kis-lány, ki a 
5) 10~ 

t j tf r r 
E-nyém az a kis - lány, 

7l-10~ l) ~. r r p 
Az én szí - vern 

9) 

U F r r F 
Nem a - kar sze - ret - ni 

ka-pu - ba áll o - da - ki? 
6) 

I FFTIr~r 
ki a ka - pu - ba áll, 

8) __ 

r F f J 
csak a - zért fáj: 

r 
l ;) J J t 

a csa -po - dár. 

II 

l) 2) 3) 4) 5) 6):Q . 8) 9) 10) ll) 'i f U II P II cr b II ~ II t ro ttll ~ Ilvr II F r II ~ J I P II P J II j j II 
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2. Atyafi, atyafi, atyafi , 
Kié az a legény, ki a réten kaszálodaki? 
Enyém az a legény, ki a réten kaszál, 
Az én szívem csak azér fáj: 
Nem akar szeretni igazán. 
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Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű és Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) (l. vsz) ("Nyifogás !"), özv. 
PozsgaJózsefné Bábás Julis (cea 45, r) (l. és 3-ID. var), Hajduné más alkalommal (1,3-6. és 8-Il. var) (2. vsz). 

35 
1) 1 ~4 

I/JJJJ JI 
1. Kas - sa - i ka - szár - nya cse-rep-zsin-de-lyes, 

1) . 

ImErrr $1 
Ben - ne a sze - re . - tőm szo-ba - min-de-nes. 

p ~ r IT 
Min-den a ke - zé - re rá van bíz - va, 

~ r I r $11 
Csak a sze - re - lem van el - tilt - va. 

1) 

j j II 
2. Aki a szerelmet eltiltja, 

Az Isten áldása nincs rajta. 
2. Mert a szerelemnél nincsen nagyobb, 

Élted, kisangyalom, meghalok. 

Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) - lánya Bözsi (16) hallotta aratásba, de nem tudta megtanulni -, Pál Istvánné 
Laczó Juci (38, r) barkai születésű, özv. Bábás Istvánné Józsa Julianna (62, r) szádelői születésű, Bolyszko Imréné 
Tamás Piros (31, r). 

36 
[1] 5~4 , r r r r I f r r r r $ I 

El kell men - 111 ka - to - ná-nak, el, , 
~ f' r r I f r r r r $ I 

A ba - bá _. mat nem vi - he-tem el. 
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6 r r ro ro Ifrrrupl 
Nem gyű - rő az, hogy a zs e-bern-be te-gyem, (a) 

F r I f r r F J t II 
Ka-szár - nyá - ba ma-gam-mal vi-gyem. 

Bábás Jánosné Kőrösi Borbála (22, r) meszesi (Borsod) születésű. 

37 
A 

I)~-------=----------------
1@5 

68 hl F l] j I ~ J. 
Meg-vág - tam az li - jam, jaj de f:

,., 
aj. 

1)~ ______________________ _ 

68 ff r L_1m I~f' r t I 
Fü - ge - fa le - ve - let ra-kok rá. 
2)~ ____________________ __ 

68 ff r 
Fü - ge -fa 

:::J 
le - ve - le, 

I ~ f, .. r t I 

lJj 
Ré-gen vót sze - re - tőm, 

Sztupák Imréné Mester Borbála (cea 60, k). 

B 

l) 'i hl r tr r I ~ F 
2) 

F II hl 
lukas a kalapom teteje, 
Kilátszik a hajam belőle. 

gyo - gylJJ meg, 

I ~ J. 
csó -kolj meg! 

r ( I' 
:J r I f 

Szégyellem magamat legén létemre, (hogy) 
.J ukas a kalapol11 teteje. 

t II 

f r r F 

Fedelem Józsefné Karaffa Erzsébet (26, gk) tomahorváti születésű. Ezt is úgy akarta, mint több más dalát: az 1. sort 
is magasan, egyenlően a 3-4. sorral. 
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38 
J 

1~5 

~ I 
Ződ sa -lu - gá - té - ros az ab - la - kom, 

i ~ : · ®* E E §:± F F f 
A - lat - ta ka - cag a ga - Iam - bom. 

~ ,j EE ~J F f Icr FJ EJ FI 
Jobb vol-na, ha sír - nál, sír - nál - rí - nál é -de -sem: ,j ~~ J J J r :J I ~ 

J :J ~ II 
Nem le - szek a ti - ed so - ha - sem. 

Özv. Bábás Istvánné Józsa Julianna (62, r) szádelői születésű, Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r). 

39 
1~5 ,j 

U r u j I J> J. J ~ I 
Ki-ment Pé - ter Ter - csu a kút - ra, ,j tf r LE F I ~ f' F ~ I 
Le - tet - te a ku - pát az út - ra. ,j tf r F F F I F r F ~ I 
Ar-ra ment az ír - nok, fel - rúg - ta, 

cl j I d) J. J ~ II 
Mi - nek tet - ted Ter - csú az út - ra! 

Havranko Andrásné Ando Kata (72, k). 
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$# 

$# 

l) 

n JI! 

I 
Meg-vág-tam 

U r 
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40 
A 

O J 
az ú - jam, 

~--,-;;;J E 

I ~ 
J~J 

I ~ 

l@S 

j. J t I 
de C·, aj. 

f' F t I 
Fü - ge - fa - le - ve - let ra - kok rá. 

u E 
Fü- ge -fa 
3)_ 

nr 
Ked-ves kis 

2) 

OE IfrrrF t i 
le - ve - le, sej-haj, gyógyíts meg, 

n J I ~ J. J t II 
an-gya-Iom, csó - koU meg! 

Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű. 

B 

2) 3) 

f II~ IIBII 
Kihajtom a libám a rétre, 
Magam is leülök melléje. 
Elkiáltom magam: gyer ide, babám! 
Üljél az ölembe, Iluskám! 

Özv. Fedelem Józsefné Simko Ilon (54, k) péderi születésű. (Hibásan.) 

41 
l@S 

fi r I ~ J. J t I 
l. Ki - haj-tom a I i - bám a rét - re, 

UF UE 
I) 

I V f' F2lJ 
Én ma-gam le - li - lök mel - lé - je. 
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2) ___ --'--__ -,.--_ _ _ _ -:;: 

,& cr F B m I E r rJ F t I 
Ki - ki - ál - tom ma- gam: li - bu -li - bu-kám! 

3) 'l~ 

i: ~ ~ 5) ::J I 
~& H r Lí F I P J. • 

.. \ 
Ul - jél az ö - lern - be, I - lus - kám! 

t II 

l) 2) 3) 4) 5) 

,& ~ II eJ r E; r I E kr U II U j I ~ IlLU II r I ~ II 

2. Érik a ropogós cseresnye, 
Kérik a pej lovam cserébe. 
Nem adom pej lovam sárga csikóér, 
Szőke szeretőmet abarnáér. 

2. 
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Özv. Bábás Mihályné Kulcsár Róza (47, r) (l. vsz, az 1., 3. és 5. variáns okkal is), Bolyszko Imréné Tamás Piros 
(31 , r) (1-2. vsz, 2. var). Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű és Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) is tudta. 

42 

P f F 
I. Ker - tünk a - latt fo - lyik a Her - nád, 

, &b 

'&11 

l) 

lJ. II 
2. 

r E t E I r E r r r t I 
: 
Kö - ze - pi - be há-rom bo-kor nád. 

t 
lJ--

r E E I r f r r r t I 
Haj -to- gáj - ja a víz te - te - jét, 

p r F I EFf I j t II 
Vá - rom a ga - lam-bom le - ve - lét. 

2. Csak egy kislán van a világon, 
Az is az én legszebb virágom. 
Legszebb korán le is szak~itom, 
Kalapomnál el is hervasztom. 

Hajdu Lajos (75, r). "Még legén se voltam, tizenhárom esztendős voltam, azt tudom, egy lyántó!! Nádaskára ment 
szekervel. Az igen tudott danolni, Bacsa Erzsi volt, mindig danolt, ha ere ment az úton'" 
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43 
j = 104 (N. f.) j = 138 (K. f.) 

! I 5~ I 
~ &2 ~ F" ~ J. I r v I r - J t I 

- rág van ná - lunk. 

r 
Ha fe - hér kell, fe - hé - ret a - dok, 

Ha pi - ros kell, az meg én va-gy ok. 

1) 2) 3) 4) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11 ) 

, &1, r II r r II IT" f II r ~ II J ) II J ) II .P J II) J II) J II j j II j j II) J II 
2.2a. 2a. 2.2a. 2. l. Pálné, 6. 
7. 6. 4.6. 2.6. 

? {Sárgarezes, rácsos ablakom, 
_. Amott lakok (a) szélen, jobb sarkon, 

{
Alatta sétál a galambom. 
Sárgarezes, rácsos ablakom. 

Jobb lenne, ha sírnál, édesem, 
Nem leszek a tied sohasem! 

2 {SárgareZes, rácsos ablakom, 
a. Amott lakik, amott (a) jobb sarkon, 

{
Alatta sétál a galambom. 
Sárgarezes, rácsos ablakon. 

Jobb volna, ha sírnál, édesem, 
Nem leszek a tied sohasem! 

Bábás az elejét így is: 
Házunk előtt ál egy eperfa, 
Kapitány úr sétál alatta ... 

3. Nem messze van ide Edelin, 
Motorkocsin járok oda én. 
Motorkocsi, réz a szegei, 
Csalfa a szeretőm szemei. 

4. Hol lakol, te szőke-barna lány? 
Lent a falú végén, (a) jobb sarkán, 
Lent a falú végén az a ház, 
Sárgarezes, rácsos ablaknál. 

5. Addig a házamból ki nem mégy, 
Mig három szál gyeltya el nem ég. 
Már a negyedik is félen ég, 
A szerelem még most se elég. 

6. Megvágtam az új am, jaj de fáj! 
Fügefalevelet raktam rá. 
Fügefa levele, gyógyits meg, 
Kedves kisangyalom, csókolj meg! 

7. Erre gyere, ere nincsen sár, 
Nincsen az ajtómon semmi zár. 
Kinyilik az ajtó magától, 
A szeretőm gyenge kaljától. 
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Szabó Erzsi (16, k), húga Teréz (12) és anyja Sz. Jánosné Majancsik Anna (35), Mester Józsi (16, k), Juhász Mária 
(IS, k), Hajdu Bözsi (16, r), Cservenyi Juli (16, gk) és öccse Józsi (14) falucskai szánnazású tótok, Bolyszko Imréné 
Tamás Piros (31, r), Szabó Lajos (48, r) szádelői születésü, lánya Rácz Ferencné Sz. Erzsi (19), valamint a kis és 
nagy fonó (mind l-3. vsz), Kulcsár Ilon (22, r) (l. vsz, 1,3,4. és 10. var), Pál Istvánné Laczó Juci (38) barkai szüle
tésű (l. és 6. vsz), Bartók Erzsi (13, r) (l. és 7. vsz), Bábás Jánosné Kőrösi Borbála (22, r) meszesi születésű és férje 
(29) (2a. és 4. vsz, a férfi az alsó szöveggel, 2. var), a középső fonó (l -3. és S. vsz), Fedelem Józsefné Karaffa Erzsé
bet (26, gk) tomahorváti születésű (l. és 7. vsz, a 2. és 4. vsz-ot bizonytalanul). 

44 
j = 68 (K.f.) j = 108 (Kö.f.) lG)7 

~ SJ-- lJ--,& r 3 IT ~ r- I F r I~ P" 
j t I 

l. Ad - dig a há - zam - ból ki nem mégy, 
6)_ 7>--

f 
8>--

,&t t T r If It r cr t I 
Míg há - rom szál gyer - tya el nem ég. 

9>.--- 1O~ ,W-; 
,&t t t r- If f It

3 

IT r t I 
Már a ne-gye - dik is fé - len ég, 

I 2>---- 3 >---,& r r ~ r- IF 
A sze - re -lern még 

13>----

I r P j t II' II 
most se e - lég. "u" 

l) 2) 3) l) 3) 4) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 9) 

,& r J 1([ cr- t II r r !lJ j lU j I IJ~ J lU j lU j Il oP J II OP J II OP J II J OP II OP J. II 
2--6. 2. 2.7. 3-6. 2. 2-4. 2.4. 5. 2.3. 1. 1. oss/a, 

9) 10) ll) ll) 12) 12) 13) ossia 2.3. r-y-, 5MI. 7. 

j j \lj j II OP J II Im II OP J \lJ OP II OP J II 
4. 3.4.7. 2.3. 4. 5NIII. 8. 2.4. 

4.ossia, 7. 5/lV. 
5/III, V. 7. 

2. Haza, lányok, haza, haza már, 
Mer a piros hajnal hasad már! 
Mer a piros hajnal aranyos, 
Este csókollak meg, de nem most. 

3. Erre gyere, erre nincsen sár! 
Nincsen az ajtórnon semmi zár. 
Kinyílik az ajtó magától. 
A szeretőm gyenge kaljátó l. 

4. Házunk előtt folyik a Hernád, 

(
nőtt három szál nád. 

Közepibe ál három szál nád. 
három gyenge nád. 

H . . () 'I {gyenge tetejét, aJtogatJa a sze a . , 
. teteJet, 

V árom a szeretőm levelét. 
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5. Én nem vagyok oka semminek: 
Édesanyám oka mindennek! 
Mért nem adott engem ojannak, 
Akit én szerettem magamnak. 

Bábás Margit a másodikfelét így: 
Mélt nem adott engem szegénnek, 
Szegén református legénnek! 

Ismétlésre: 
Akit én szerettem magamnak, 
Nem te ecet az édesanyámnak. 

Újabb ismétlésre: 
Aki édesanyámnak teccet, 
Világéletembe nem kellett. 

EGY FELVIDÉKI FALU ZENEI VILÁGA - ÁJ, 1940 

6. Megvágtam az uj am, jaj de fáj' 
Fügefalevelet rakok rá. 
Fügefa levele, gyógyits meg, 
Kedves kisangyalom, csókolj meg! 

7. Csütöltökön este gyer nálunk, 
Mindenféle virág van nálunk. 
Ha fehér kell, fehéret adok, 
Ha piros kell, az meg én vagyok. 

8. Félek az Istentől, hogy megver, 
Legjobb barátomat megöltem. 
Én is ittam piros véréből, 
Félek a jóságos Istentől. 

Kulcsár Ilon (22, r) (T. f.), Ando Juli (20, k) (középső szöveg), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű, Szabó 
Erzsi (16, k) és húga Teréz (l2) (l-4. vsz), Bábás Jánosné Kőrösi Borbála (22, r) meszesi (Borsod) születésű (5. vsz, 
2-3. var), Bábás Margit (22, r) (4-5. vsz), Szabó János (39, k), Hajdu Bözsi (16, r), ifj. Rácz Ferenc (27, r) és felesége 
Szabó Erzsi (19), ennek szádelői születésű apja Sz. Lajos (48), Cservenyi Juli (l6, gk) falucskai származású tót (6. vsz), 
Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r)(7. és 3. vsz, 1. var), valamint a nagy, a középső és a kis fonó (általában 1-3. vsz, 
a középsőben 4. - alsó szöveg - és 8. is). A 43. számúval állandóan cserélődnek a versszakok. Középső fonó tagjai: 
"Mindegy az, csak ne süljünk bele!" 

45 

j = 96 (Kö. f., K. f.) j = cea 100 (B. I-né) 1~8 

,~ r r r O f I P j. j ~ I 
1. Ki - haj - tom a li - bám a rét - re, 

,~ c:i t i-tT I~ f" f 
Ma-gam is le - ü - lök mel -Ié - je. 

~~ C:J t ti f I r r {jr 
El - ki - ál - tom ma-gam: gyer i - de ba-bám, 

Il @ ,~lfr ===flpj. j ~ II 
Ül - jél az ö - lern - be, I - lus - kám! 

1) 

,& U F I r F r r II 
2. Bolyszkoné 
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Szabó Erzsi és húga a második/eiét így: 

Egyet koppintok a liba fejére: 
Libuskám, ne menj a vetésbe! 

2 M" ágt { ujjam keresztbe. . egv am az.. . . d" .-:,., 
ujjam, Jaj e '<l;J. 

{ 
Fojik piros vérem a földre . 
Fügefalevelet rakok rá. 

Míg a piros vérem (a) fö ldre lepereg, 

Addig egy barna lányi kesereg. 
az ölembe kesereg. 

2a. Megvágtam az újam,j<l;i de f~i ! 

Fügefalevelet raktam rá. 
Fügefalevelem, sej -h<l;i , gyógyíts meg, 
Kedves kisangyalom, csókolj meg! 

3. Akkor szép az erdő, mikor zöld, 
Mikor a vadgalamb benne költ. 
Ojjan a vadgalamb, mint a büszke jány: 

{
Sírva jár a legények után. 
Mint a kivirított tulipán. 

301 

Bábás Jánosné Kőrösi Borbála (22, r) meszesi (Borsod) születésű, Juhász Mária (15, k) és húga Márta (ll), Szabó 
Erzsi (16, k) és húga Teréz (12), apjuk Sz. János (39), Rácz Ferenc (27, r) és felesége Szabó Erzsi (19), Hajdu Bözsi 
(16, r), valamint a középső és kis fonó (mind 1-3. vsz), Cservenyi Juli (16, gk) falucskai származású tót (l. és 3. vsz), 
Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű (3. és 1. vsz), Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r) (2. és I. vsz, alsó 
szöveg), Fedelem Józsefné Karaffa Erzsébet (26, gk) tornahorváti születésű (2a. és 3. vsz, alsó szöveg). 

46 
IG)S 

U J I ~j. J ~ I 
l. Azt mond-ja a ba - bám, nem sze - ret, 

E~ 
::J F I ~ r- F ~ I 

Még-is el - vet - te a gyű -rő - met. ,j LI r r r r r I E cr r F r ~ I 
Mon-ta, hogy vár en-gem a rá-csos ka-pu-ba, 

eJ J I ~ j. J ~ II 
Még ki - len - cet nem üt az ó - ra. 

2. Kilencet ütött már az óra, 
A babám még sincs a kapuba. 
Ha tudnám, melyik a babám szobája, 
Magam is bemennék hozz~ia. 

Sztupák Imréné Mester Borbála (cea 60, k). 
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10 szótagosok 

Moll 

47 

1~2 

,& r r F ir 1 r r r j 1 J J $ 1 

A sze - re - tőm be - e-sett a víz - be, 

,& r r F ir 1 t f r F 1 r j 
Ti - sza vi - ze el - vit - te mes z - szi - re. 

,& r r F ir 1 t f r F 1 r J 
Ti - sza vi - ze, hoz' visz - sza a pá - rom, 

,& r r F ir 1 r r r j 1 J J $11 
Pá - rom nél - kül nem é - lern vi - lá - gom! 

Zvirinszki Erzsi (15) és Ilon (13, gk) a falucskai születésű tót suszter lányai. NB. Ilon a végét hibásan: "Párod nélkül 
nem élek világot." 

48 

1 @ ~3 

,& r r ~ ~" 1 r r p r" 1 f' J $ I 

Fel - u - lok en egy· á-J' i sze - kér - re 
Ha fel - ü - lök ' 

,& t f r r F I r f ~ f" I r r $ I 
Nem szál-lok ki , csak Tor - na kö - ze - pé - be. 

,& t f r F F I r f ~ f" 1 r r $ 1 

Ott ki - szá - lok, a mér - ték a - lá á - lok, 

É - des - a-nyám, hi - á - ba si - ral - tok. 

Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű . 
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la. ---- -

49 

1) 2) 
I@ S 

,&~ j f j f IF F r r ~ J Id j $ I 
l . Megy a gő - zös, ri - pig-ro - pog a ke 

t ~ 3)_ 

~ & f r f r IF 
4) 

p f" F 
Har - minc - né - gyes haj - lik ki be -

3)_ 

,&~ ~ f" f 
7) _ _ 

I r r r 
A csá - kó - ja szé - pen 

- re - ke, 

I V f 
lő - le. 
4) 

p 
ra - gyog, 

5)~ ____ ~_ 6)~ ____ _ 

j f dl f· I F F r r ~ J I J j 
Lá - tod, ba-bám, harminc-négyes ba - ka va - gyok! 

én is harminc-né-gyes 

$ I 

$ II 

, ~~ ~) r' II p)11 r) r II;) cr II ;)11 fm fflJ II ;) r' II Im II 
2. lb. ~c . Ic. Ic.2. ld. 

Ic. - - - --
Magyar huszár hajlik ki belőle . 

A csákója szépen ragyog, 
Nemzeti zászló hajlik ki belőle . 

Nemzeti zászló aztjelenti: 
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Látod, babám, én is magyar huszár vagyok. Nemsokára, kisangyalom, haza fogunk menni! 

lb. -- - - - ld. -----
Hat zsák krumpli hajlik ki belőle . 

Hat zsák krumpli aztjelenti : 
Egy levente hajlik ki belöle. 
Sapkáj ánál piros mályva lobog, 
Látod, babám, leventeköteles vagyok! Holnap reggel krumplilevest fogunk enni . 

2. Édesanyám, minek adott férhez, 
Minek adott idegen legényhez! 
Mélt nem adott engemet ahhoz, 
Akit a szivem is csalogatott. 

Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r), Ando Gyula (22, k), Bábás Margit (22, r) (4. var), Zvirinszki Erzsi (15) és Ilon 
(13, gk) a falueskai születésű .. tót suszter lányai, valamint mindhárom fonó (I. vsz), Bolyszko Imréné Tamás Piros 
(31 , r) (la. vsz), Ando Ilon (13, k) (lb. vsz), apja A. György (64) (le. vsz), Szabó Erzsi (16, k) (ld. vsz), Hajduné 
lánya Bözsi (l 6) ( I-2. vsz, 2. var), Ando Juli (20, k) (l-2. vsz). 
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Hajdu Lajos (75, r). 

EGY FELVIDÉKI FALU ZENEI VILÁGA - ÁJ, 1940 

50 
Rubato vn(il l 

J 
l. Be-teg va-gyok, meg - rú - gott egy pej ló, 

r ~ I 

Nem va -gyok én ló - ra ter-mett faty - tyú. 
l}-

,&~ errJr L r r I E r Itt lr O I 
Sze-re-Iem-re ter-mett ne-kem tes-tem-lel-kem minde-nes-tűl, 

, &~ j j J J I 
, 

J! J. ~ r-
Meg - gyó-gyu-lok ba-bám sze-rel 

l) 

Ji J II 
2. Sári lovam mind a négy lábára 

Megsántúlt a sebes szaladásba. 

I J j ~ II 
- mé - tű!. 

2. Szaladj, lovam, amint lehet, egypár órát, amint mehetsz, 
Nem messze van, kit a szívem szeret. 

51 

1)/--__ _ l (il l 

'&11 r r ~ r" I r j ~ J. . I J j ~ I 
l . Mesz-sze e - sik Áj - fa - lu Kas - sá - hoz, 

,&~ r- p p r I f ·r r F I r r ~ I 
Mesz - sze va-gyok a ked - ves ró - zsám - hoz. 

2>--
,&~ r- p p [ If r. r r I r j ~ I 

Mesz - sze ne-kem in - net o - da jár - ni, 

2>-- 2>--
,&llf F r rlr j 

2>--

r J I J j ~ II 
Igy hát, ró - zsám, el kell tő - led vál - nl. 

l) 2) 

'&1, r F r F II Ji J II 
2. 2. 
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2. Mélt nem folyik a Tisza fölfelé, 
Hogy elvinne rózsám háza elé! 
Hogy elvinne engemet odáig, 
Rózsám szive ne fájna sokáig! 
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Cservenyák Gyu[áné Oravecz Anna (43, k). A variánst - a helyes formát - a második versszakban énekelte, amikor 
már be[ejött. 

Középső fonó. 

52 

lG)2 

J $ I 
Csap - Iá - ros - né, ad - jon bOlt hi - tel - be. 

,&~t tp f' ItT r F Ir f $ I 
Itt - hagyom a cif - ra - szű-röm ér - te, 

j $ I 
Ki nem vál - tom szom-ba - ton es - té - re, 

J til 
Csap - ja fel a csár - da te - te - jé - re! 

53 

lG)2 

J $ I 
- tok, I . Még azt mond-ják, két sze - re - tőt tar 

1)1------

,&~ f f ~ [ I f r r F I r f $ I 
Pe - dig még én sze - ret - ni se tu - dok. 

r 
Csak a sze - mern sza-kott az in - tés - re, 

f 
I I J J $ II • 

Gyen - ge ka - rom a szép lány ö - le - lés - re. 
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2. Látod, babám, azt a piros rózsát? 
Reggel virít, este járok hozzád. 
Este járok, mikor senki se lát, 
Mégis irígy rám az egész világ. 

3. Irígyeim, hagyjátok szeretni, 
Hagyjátok a szememet rávetni. 
Rászokott a szemem az intésre, 
Gyenge karom a szép lány ölelésre. 

Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű, Szabó Jánósné Majancsik Anna (35, k), özv. Bábás Istvánné Józsa 
Julianna (62, r) szádelői születésű, Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r) (l-3. vsz), Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) 
(l. vsz, l. var): "Talán a második az első, én a végét montam!" 

, ~b J J J 
Pálné így 

54 

1®2és 1@2 

J J FJ J ] I J J $ 
l. Szom-bal 

Teg -nap 

,~k E F 
es - te 

J 
Le - tet - tem a 
Le - tet - tem 

ki - men" tem a 
ki -men -tem 

kút - ra, 

1>-----
r F F r I r F 

ved - re - met az út - fa. 

'&k j F r ;rFFrlr J 
AAf - ra jött a . fa - lu leg-szebb lá - nya, 

- fa 2) 

,~I, J J ~ J fi J alj F ~ J. lJ 
Be-Ie-Ie-pett, ki - ju-kadt a ved-remnek az al - ja. 
Be -Ie-fú-gott, 

t ~ l) ~ 
~ ~ r r 1I ~]í II 

J F ~ • J 3 I J j t I r r r F r r r . 
I Ir r t I 

~ ~~ r r r F r r r r I r J t I j J J J F F r F .1 P r' r J I J j t II 
vár-megye haj-du - ja, 

2. Kijukadt a vedremnek az alja, 

Elh tt { szeretőm, a csalfa. 
agyo a szerelőrú a bálba. 

Ha e lhagyott, nem tehetek róla, 
Leán vagyok, édesanyám. nem járok utána. 

3. Gólyamadár, hosszú lábú gólya, 
Szépen kérlek, ne szálj le a lóra. 
Odajárnak fürödni a lányok, 
Szépen kérlek, gólyamadár, szégyent ne hozz rájuk. 
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Ando Ilon (13, k), Szabó Erzsi (16, k) és húga Teréz (12), Hajdu Bözsi (16, r), Rácz Ferencné Szabó Erzsi (19, r), 
Bartók Erzsi (13, r) (2. var) (l-2. vs~), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű (l. vsz), Ando János (25, k) 
(l. és 3. vsz, alsó szöveg, l-2. var). A jelen lévő Pozsga József (27, r) megjegyezte a 3. versszakról: "Ez oly sláger!" 
H. Bözsi anyja H. Jánosné Farkas Ilon (45), továbbá Cservenyák Gyula zsamai születésű volt urasági kocsis (47, k) 
és felesége Oravecz Anna (43) is ismerte. 

55 

1)-- 1 (j) 2 

,& J F ~ r· I r f 
1. A-nyám, a-nyám, é - des 

l}.--

( 

;t) J. 
ö - reg 

lJ J $ 

a - nyám, 

,& F r r T I ~ n- p r· I r r $ 
Szed - j~ ösz - sze az én ci - vii ru - hám, 

2}-

UI [ Ir L- J ~F 
Kös - se ösz - sze, te - gye a lá - da fe-ne - ké - re, 
2}-

,& ft U ~ r· I r f, J f -V J. I 
Míg ka - to - na 

l) 2) 
le-szek, nem öl - tö-zök be - le! 

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

Te voltál a felnevelő dajkám, 
Születésem napján jaj de megörültél , 
Engem a háborúba felneveltél! 

Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű. Tudta felesége Farkas Erzsi (40) és lánya Jolán (16) is. 

56 

9f-- 10}-
1 ©~3 

I W n- r F I J J $ I 
van egy rez - gő nyar - fa, vé - gén I. Fa -lu 

I r f ft I r r $ 
é - des - a-nyiim há - za. 

8}.-- ~~ 

'~F r W F" 
A - lat - ta jaz 
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A - nyam fe - jén fe - hér fej - ken - dő - je, 

it=:= ~ 12)_ 

, ~ll a E" I f f P r· I J 
Ci-pót da-gaszt fűz - fa - te - ke - nő - be. 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 

4 ~ j ro II r II ro ro II ro r II r II p II j j II} J II j j II } J II } J II j . .J II 
. 2. 2. 2.3. 3. 2.3. 3. 

2. Édesanyám, jaj de messze estem, 
C ipój ából jaj de régen ettem! 
Búz~jából vágok-e még rendet? 
Isten tudja, látom-e még kendet! 

3. Népem, népem, édes magyar népem ... 
(tovább nem tudta) 

Szabó Jolán (16, r), Gyarmati Juli (22, r), Bábás János (29, r) asztalos, a középső fonó (1-2. vsz) (a tanító úrtól 
tanulták, négy hangra akarta betanítani), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) (3. vsz, 1-6. var) (szerinte is az iskolában 
tanulták a gyerekek, ő tőlük hallotta). 

57 

1~4 

J ~ I 
I . Hej de sze-ret - nék fécs-ke - ma-dál' len - ni, 

~ 2) t . 3>--,& Z-_I __ J-_ r I f ___ Q __ J I r f 

Var - ró kis - lán csör - ge - ti a gé - pet. 
2) 

, & f E ra r I r f ~ r· I J 
Húzd rá, te ci - gán, ez a be-tyár é let! 

l) 2) 3) 

j j II n II } J II 2. Betyár vagyok én, betyárnak születtem, 
Zöld erdőbe a bokor alatt lettem. 

2. 2. 2. Zöld erdőbe bokor a szálásom, 
Ebbe a faluba úgy sincs maradásom. 

Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű. 
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58 
A 

7'>.-- 8'>.-- lG)4 

I~ J. P# lj j ~ I 
l. Bar - na kis - lán ki-ment a harc - tér - re, 
9~ 10~ t &~ r r r hl I r p p r" I r cr ~ I 

E - gye - ne - sen a szá - za-dos e - Ile, - je: 
e - e - be: 

11'>.-- 2) 3) J2) t &~ r r r r I TI cr cr cr P r" 
Szá - za - dos úr, mer - re a ked - ve - sem, 

j~ 13~ 12J-

t &1, r }I r r I ~ J. dl #J. I J j ~ II 
Más - fél é - ve, mi - ó - ta ke - re - sem! 

1) ~ 1) 2:q 3) 4) 1) 4) 4) 6) 6) 

,~~ f' Ji II F J II F r II p II P r" p r"!IJ j) IIJ j) j) J II j) J j) J II j) J U .J II 
1. 3a p '[ , 3 3 2 3 2 3 1. 3a Andol . a ne a. a. ".. . Andol . 

7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 3. 

J j) II.J .J II j) J lU .J IIJJn lU .J lU .J II 
3a. 3a. 2. 2.3. 2.ossia 3a. 2.3 .3a. 

3a. 

2. Barna kislány, fogol még te sírni, 
Fogol még te gyászlevelet írni. 

, . , " lesz az atrec Irva, {
Tintaceruzával , 
Kek tmtaval (,Akkor nem kel ojfrissen mondani! ) 

Bánataim lesznek beleírva. 

3. El kel menni, el kell katonának, 
Itt kel hagyni az édesanyámat. 
EI kel menni messze a csatába, 
Románia széles határára. 

3 {El kell menni messze a csatába, 
a. Most vagyok én a huszadik évbe, 

{
Itt kell hagyni a: kedves babámat. 
El kell menni messze a harctélTe. 

El kell menni messze a csatába, 

Románia { lszéles
bb 

határába. 
egsze 

Kulcsár Ilon (22, r), Hajdu Bözsi (16, r) és anyja H. Jánosné Farkas Ilon (45), Rácz Ferencné Szabó Erzsi (19, r) és 
férje (27) (1-3. vsz), Ando Ilon (13, k) (1-2. vsz), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű (2. vsz), Bartók Erzsi 
(13, r), Ráczné húga Sz. Margit (8), Szabó Erzsi (16, k) (alsó szöveg) (3a. vsz). "Határvadász-nóta!" 
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l. Áj faluján végigsütött a nap, 
V égigmuzsikáltatom magamat. 
Hagy halja meg az a híres dáma! 
Ki nem dáma, ne vegye magára! 

Cservenyák Gyuláné Oravecz Anna (43, k). 

.I = 138 (vége ace.) 

i ~ l) r--y-o 

~& FFF j 
l. Sár van, kis - lány, 
2~ 4~ 

~&~E r tr 

B 

59 
A 

a há -
5f-.-

I P t 
Mit ta-ga-dod, (hogy) so - sem 

7J.-- 8~ 9f-.-

~ &~ r E t r I p t 
Mit ta - ga-dad, hisz azt 

11)_ 10)_ 12)_ 

~ &~ • ~ 

Ji f' r f I JJ F' 
Hogy egy sző - ke le-gény 

2. Áj faluján akkor megyek végig, 

H . ó' {kOCSmába" k a Ja r zsam a csárdába ISZI . 

Tele pohált magasra emeli, 
Két karjával a babáját öleli. 

za - tok e - lőtt, 
6J.--

E F I r r 
volt sze - re - töd, 

10)_ 

E F I r 
úgy - is tud - j ák, 

10)_ 

F r I J j ! II 
jár te - hoz - zád! 

1) 2) 3) 4) 5) 5) 6) 7) 8) 8) 

, &~ j r r r I J F P II ~ [II j j II j j II j j II J ) II) J II ) J II j n II j j II 
3. 3. 2. 2.3. 2. 3. 3. 2.3. 2. 3. 

9) 9) 10) ll) 12) 

J ) II j j II ) J lU n lU j II 
2. 3. 2. 2. 3. 

2. Bama kislány, el se tagadhatod, 
Tegnap este nem voltam nálatok. 
Elárulja a nyalka cipőm sarka, 
Ott van a nyoma a konyhaajtóba. 

3. Zöld búzába keskeny a gyalogút, 
Ez a kislány jaj de hamar rámunt! 
Ugyan kis lány. hogy tudtál rámúnni, 
De igazán tuttalak szeretni ! 
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Kulcsár Ilon (22, r), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű, Szabó Erzsi (16, k), Hajdu Bözsi (16, r), Rácz 
Ferencné Szabó Erzsi (19, r), a nagy fonó (mind l-2. vsz), Fedelem Józsefné Karaffa Erzsébet (26, gk) tomahorváti 
születésű (3. vsz). Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r): "Új nóta!" 

B 

1@4 

If F J t I 
l. Bar - na le - gény, nem is ta - gad - ha tod, 

,&~ t T r r It f r r Ir r ti 
Tseg - nbaP

t 
es - te nem vol - tam ná - la - tok. 

zam a 

,&~ t r r r It f r r Ir F 
Bi - za - nyíj - ja nyal - ka csiz-mád sar - ka, 

J 
Ott van a gu-mi - sa-rok a pi - tar - aj - tó - ba. 

t. b l) -1 i ~ J r p ro I J r p f" II 

2. Kocsmárosné, adjon bort hitelbe, 
Itt hagyom a cifraszűröm érte. 
(ha) Ki nem váltam szombaton estére: 
Csapja föl a csárda tetejére! 

t I 

t II 

Bábás Jánosné Kőrösi Borbála (22, r) meszesi (Borsod) születésű, Hajdu Bözsi (16, r), Ando Juli (20, k), a kis és a 
nagy fonó. NB. Pálné Laczó Juci (38, r) barkai születésű és Kovács Istvánné Takács Irma (cca 38, r) "nem is hallotta". 

60 
A 

Hogy meg - lá - tott meny-asz-szony-ru - há - ba. 
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F 
N e Sílj a - nyám, így kell an - nak len - ni, 

3) 
16)_ 17)-

r F I J f 
Min - den lány-nak meg kell ezt pró - bál - nl. 

l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) ll) 12) 13) 13) 

'&b r II r II r 11 .Ji J lU j 11]l J lU j 11]l J 11]l J II } J II j j II j) J lU j II j) j j) II 
3.12. 12.13. 9.12. 3.13. 3.13. 2.9. 2.3.9. 9. 12. 3.13. 12. 
13. 13. 13. 12. 

1~ 1~ 10 ln 1~ 

j) J II j) J II j) J II j) J II j) J II 
3.9. 3. 
13. 

2. 9.12. 2.3.13. 

2. Elmégy, babám, elmégy katonának, 
De a szived oda ne add másnak! 
Mert az enyém le van pecsételve, 
Vidd el, babám, vidd el a harctérre. 

3. Azéit, hogy én sápadt kislány vagyok, 
Ne gondolják, hogy én beteg vagyok! 
Igy szűlt engem anyám a világra, 
Pirosító nem kell az orcámra. 

4. Azért, hogy én szegén legén vagyok, 
Barna kislány szeretője vagyok. 
Szeret is a barna kislány engem, 
Meghalni is kész volna érettem. 
"Ezt a többiek még nem is hallották!" 

5, Elmehetsz már, kislány, a templomba, 
Szép híred van híres Ájfaluba! 
Be is ülhetsz a legelső székbe, 
Elhervad a virág a kezedbe, 

6, Azért, hogy én be vagyok sorozva, 
Ne sír' babám, nem leszek katona. 
Lesz a bíró hozzám ojan szíves, 
Majd úgy hja, nem vagyok húszéves. 

Ismétlésre (Ando Juli új versszakot kezdve): 
De a bíró nem volt ojan szíves, 
Beírta, hogy elmultam húszéves, 

Újabb ismétlésre: 
MegiÍ:L bíró, kerűj a kezembe. 
Megforgatom a kést a szívedbe! 

Még Z:Ljabb ismétlésre: 
Addig, bíró, rajtad meg nem nyugszok, 
Míg a piros véredből nem iszok! 

7. Házunk előtt ál egy topolyafa, 
Jaj de sokat megáztam alatta! 
Megázott a (pörge) kis kalapom széle, 
Elhagyott a szeretőm, a régi. 

8, Viszi a víz, sej, az áji hegyet, (helyesen: rétet) 
Benne viszi igaz szeretőmet. 
Édesanyám, fogja ki apárom, 
Élem vele gyönyörű világom. 

9. Nincs szebb virág a georginánál, 
Nincs szebb legény a piros-barnánáL 
Göndör haját simára fésüli, 
Szeretőjét igazán szereti. 

10. Ha csakugyan meg kell annak lenni, 
Ájfaluból ki kell nékem menni, 
Én szive sen kimegyek belőle: 
Nincs szeretőm, kit s~jnájjak benne! 

ll . Ha csakugyan szebb a tél, mint a nyár, 

{GYáva
d 

legény, ki a lány után jár. 
Bolon 

Lám, én egy szép menyecskéhez járok. 

M'k 'k ' I {diSkurálok. 
I or tetszI • ve e vacsorálok, 
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12. Az alvégbe nyikorog a kútgém, 
Még azt mondják, a szeretőm szegény. 
Ha megölel a gyenge két kat jával, 
Nem cserélek ezer jó gazdával. 

13. Piros alma kigurult a sárba, 
Ki fölveszi, nem veszi hiába. 
Én fö lvettem, megmostam a sártúl, 
Csókot kérek este a babám túl. 
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Bábás Jánosné Kőrösi Borbála (22, r) meszesi (Borsod) születésű (l-5. vsz, T. f., "Ez tetszett Jánosnak, mikor 
mentünk az esküvőre!"), Ando Gyula (22, k) (l -2. vsz), a kis fonó (3. vsz), Szabó Erzsi (16, k), apja Sz. János (39), 
Ando Juli (20, k) (6. vsz), Ando Gyula húga Ilon (13) (3 : és 7-8. vsz, ez utolsót anyjától tanulta, 1-3 . var), anyjuk 
A. Györgyné Rákai Zsuzsanna (58) (9-ll. vsz), Bartók Erzsi (13, r) (12-13. vsz, l. var), Sztupák Imréné Mester 
Borbála (cca 60, k) (ll. vsz), Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r) (12. vsz), Bábás Margit (22, r) (13. és 5. vsz, 
ez utóbbira mondta: "Tudom, de még sose daloltam, olyan régi!"). Bolyszko Imréné erre dalolta a B 2., Pál Istvánné 
Laczó Juci (38, r) barkai születésű pedig a B 3a. versszakát. Bábásné napa özv. B. Istvánné Józsa Julianna (62, r) 
szádelői születésű nem tudta, "csak tőlük hallotta". 

B 
.I = 120-126 (K. f.) 

-r 6>-.-

I J) r' P J lj j *1 
1. Er - dő, er - dő, de szép ke - rek er - dő! 

7~ ~ 9>-.-

,&~E" PPG lr r 
Sár ga - ri - gó ben - ne 

100 

~ F" Ir r * I 
a ke - rü - lő, 

11>---

,&~E" PPf"I~f" 
Sár - ga - ri - gó meg a 

12>-

P E" Ir F * I 
fU - le - mü - le. 

13}- 10)_ 14~ 
~ 3) ,& r r ~ F' I J r 

11)_ 

p J lj j * II 
Szép vagy, ba-bám, hogy vál - jak el tő - led! 

l) ~ 3) 4) 4) 5) 6) 7) 7) 8) 

,&~ r F I ~ II g II r r p F' I r II jl J lU n II jl J II j j II j j II jl J II j j II 
Hajduné Hajdu- Hajduné és 2.3a. 3. 2.2a. 3. 3a. 2. 2a. 3. 3a. 2. 
és Hajdu B. né HajduB. 3. 3a. 

8) 9) lD) ll) ll) 12) 13) 14) 

j n II jl J II j j II jl J II j j II j j II jl J II jl J II 
2a. 2.2a. 2.2a. 2.2a. 3. 

3a. 3a. 

2. Rigómadár, ne szálj fel a fára, 
Inkább száj a babám ablakára! 
Fütyüld el a szomorú nótámat, 
Elvitték a babám katonának. 

2.2a. 3. 3a. 2.2a. 
3a. 

2a. Sárgarigó, ne száj fel a fára, 
Inkább száj el a babám ablakára! 
Fütyüld el a szomorú nótámat, 
Elvitték a babám katonának. 
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3. Sej, ne vigyenek engem katonának, 
Meghasad a szíve a babámnak! 
Meghasad a babám gyenge szíve, 
Ha engemet elrabolnak tőle. 

EGY FELVIDÉKI FALU ZENEI VILÁGA - ÁJ, 1940 

3a. Ne vigyenek engem katonának, 
Meghasad a szíve a babám nak , 
Meghasad a babám gyenge szíve, 
Ha engemet három évre elrabolnak tőle. 

Ando Juli (20, k) (l-3. vsz, "Nem katonáktól, már régi!"), Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) és lánya Bözsi (16), 
valamint a kis fonó (2a-3a. vsz). Utóbbi két versszakot özv. Pozsga Józsefné Bábás Julis (cea 45, r) is tudta. 

c , ~~ 1~ 
j lJ j F F F F I~ r' J 

* I 
l. Szé - na - bog - Iya, ne bo - rulj, ne bo - rulj, , ~~ r r r r I ~ f' r r Ir F * I Bar - na kis -lány, ne bú - sul j , ne bú - sulj! 

r ~ r I ~ f' P F' Ir F * J 
Lám, én még egy csöp-pet se bú - su - lok, 

F ~ F' I r r j * II 
Még - is tu-dom, hogy ki - sza-ba - du - lok. 

~ 
4. 

2. Lányok, lányok, ájfalusi lányok, 
A legénynek csókot ne adjatok! 
Mert ha a legénnek csókot adtok, 
Piros kendő lesz a koszorútok. 

3. Lányok, lányok, rólam tanuljatok, 
A legénynek csókot ne adjatok! 
Mer az a csók nem esik hiába: 
Húl a könnyű a bölcső kat jára. 

4. Anyám, anyám, édes, kedves anyám, 
Édes, kedves felnevelő dajkám, 
Áldjon meg az lsten téged azér, 
Hogy engemet katonának szültél. 

5. Katona a kedves kisangyalom, 
Amott viszik hat fekete lovon. 
Áj meg, kocsis, csengős hat lovaddal, 
Hagy beszéljek egyszer a babámmal! 

6. Kinek varod babám, azt az inget? 
·Neked varom, katonának visznek. 
Ha megvágnak ... (tovább nem tudta) 

7. Édesanyám nevelése vagyok, 
Kilenc legény szeretője vagyok. 
A tizedik most fekszik meghalva 
Violaszin gyászos koporsóba. 

Havranko Andrásné Ando Kata (72, k) (1. és 4-6. vsz), Cservenyák Gyuláné Oravecz Anna (43, k) (2-3. vsz), özv. 
Pozsga Józsefné Bábás Julis (cea 45, r) (7. vsz). 
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D 

~ lJ-- 2~ ,& r" ~ ~ F" I J r r J I J J! I 
l. Meg ki - de -rül, meg be - bo - rul az ég, 
3~ 4~ l~ l~ 

,&~ f t f r I a r ~ r: I r r! I 
Bw __ __ __ _ _ _ ____ _ ______ __ _ _ ____ _ 1 . 

Haj - to - gat - ja fe - ke - te fel - le - gét. 

,~~ ! __ ~~EfÜI ___ !! I r r I I 
so - ha Én - fe - let - tem ki nem de - rül 

3~ 1>--- 4~ 

,&!, r r r u lJ r r J1J 
Sej , haj , eb - be a hí - res Áj - fa - lu - ba: 

1) 2) 3) 4) 

J J !lJ n II J )lll)l J II 
2. 2. 2. 2. 

2. Sej-haj, ebbe a híres Ájfaluba 
Szép szeretőm nem volt benne soha. 
Mégis azt beszéigetik felőlem, 

Jámbor asszony sose lesz belőlem. 

Gyarmati Juli (22, r). 

E 

7~ J,J 2) 

, &!, 
~ r- r F I P r" lJ J t I 

l. Fa -lu vé - gén fa - rag nak az á - csok, 

~L 8J.-- tr , &~ f t f r I a r Ir r t I 
Jaj de szé - pen csö-rög a bal - tá - jok! 

5) , 7)_ 

, &!, V t f r I F F V e- Ir F t I 
E - regy, lá - nyom, kér-dezd meg az á - csot, 

, &!, 
9t= 

J lJ J r r r F I ~ r" r ! II 
Egy - pár csó - kért ad - e egy for - gá - csot. 

315 
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l) 2) 3) 4) 4) 5) 6) 7) 8) 

,~~ P II F II t II ff ff II r F 11111 F r II j) J II j j II 
l. 1. Néha l. 2. Néha l. 2. 2. 

ossia ossia ossia ossia 

2. Minek nekem a kerbe a virág, 
Ha én abból nem kötök bokrétát, 
Minek nekem a teljes iboja, 
Ha a kedves szeretőm katona! 

Özv. Bábás Mihályné Kulcsár Róza (47, r) (1. vsz), Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) (2. vsz). A 2. versszakot Bábás 
Margit (22, r) is tudta. 

61 

1@4 ,& J 
, 

J J. lj J F 
J) F" Ir ~ l I 

l. Áj - fa lu-ban ket - tő a kis - bí - ró: 

r l I 
E-gyik a 
I}--

do-bo s, má - sik a 
2}--

le-vél - hor - dó. 

,& r r r f l ~ F" 
Jaj de szé - pen ki tud 

2}-- 2}--

,& J F ;)F" Ip J 
Me - Iyik le - gény me-Iyik 

l) 2) 

j) J II j j II 
Ism. Ism. 

Ismétlésre: 

Menyecskéknek hordja az ujságot, 
A lányoknak csak szomorúságot. 

~ r- Ir r l I 
ja do - boi - ni, 
lJ----

F J lj J I II 
lánt sze - re - ti. 

2. Áj faluján akkor megyek végig, 
Mikor babám a kocsmában iszik. 
Megkopogtatom az ablakfáját: 
Néked, babám, csendes jó éjszakát! 

Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r) (1. vsz), Rácz Ferenc (27, r) (2. vsz). 
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62 
Rubato J = cea 76 

,&~ r J J [ I b r J r" I J J 
I. Mi-kor me-gyek I - tá - li - a fe- lé, 

,&~ f r r t I f t F f" I r r 
Ve - zet-nek a nyí - ró - szo - ba fe- lé. 

,&~ f r r t I f t f f" I r r 
Kör-szé - ket tesz - nek a fa - rom a - lá, 

,&~ r J J [ I r f r r" I J J 
É - les ol - lót gön-dör ha - jam a - lá. 

2. Göndör hajam levágják rövidre, 
Rezes csakót tesznek á fejembe . 
Rezes csákóm óldalára viigvá: 
Ez a fiú nyólc éves katona. 

1 ~4 

$ I 

$ I 

$ II 

Hajdu Lajos (75, r). "Cigánlegéntül hallottam." 

63 

1~5 

,&~ r f u r I j J J cl J $ I 
1. Most még hi - deg van, ró - zsa se te - rem, 

I) 

'&1, r ftFflrrFrr $1 
Most még ti - los a csók, a sze - re - lern. 

rr{]r $1 
Meg - csalt en - ge - met a föl - di re-mény, 

'&1, r f u r I J. j J cl J $ II 
Lesz még va - la - ha csó - kod az e - nyém. 

317 
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2. Lesz még kikelet, lesz még fakadás! 
Most még titokban járok el hozzád. 
Megcsalt engemet a földi remény, 
Lesz még valaha csókod az enyém. 

Négy lány: Bábás Margit (22, r), Gyarmati Juli (22, r), Cservenyi Juli (16, gk) falucskai származású tót és Kulcsár 
Ilon (22, r) együtt, Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű, Hajdu Bözsi (16, r), Rácz Ferencné Szabó Erzsi 
(19, r) (1-2. vsz), Szabó Erzsi (16, k) (1. vsz, 1. var). 

64 
J= 120 (B. E-ék) 
5~ 6~ 1)_ 7~ 

1~5 

,~I'Pr- [[ Ir ur r lJ 
l. De sze - ret - nék haj - na - li csil - lag I~!l - ni, 
5~ 6~ len - 111, É 2) 3~ 

,~~ !a ~ ! _! If [ r I p r" r 

r 
Be - ra - gyog-nék hoz - zá - ja 

9~ 1OJ.- 7~ 5}.-

haj - nal - ba, 
éJ - sza - ka, 

,~~ r r [ [ I r p ~ r" I J J l:II'JI 
Pá - ros csó - kot kér - nék II - tól - já - ra. 

2) 3a) 3b) 4 5) 6) 7) 8) 9) 10) 

~~m~~~~j j II J>J II J>J iiJ j Il j n IIJ>J II 
.3. Pálné Ossia Ossia 2. 3. 3. 

2. De szeretnék kék ibolya lem1i, 
(a) Babám ablakába kivirítni! 
Olyan szépen kivirítnék reggel, 
Reggel, babám, mikor a nap fölkel. 

3. 2. l. Pálné, 3. 
2.3. 

3. Dombon van az özvegyasszony háza, 
Benne van a lánya vetett ágya. 

2.3 . 

Sejem az ágy, bársony a takaró, 
Lányok, a babám nem kedvemre való. 

Szabó Erzsi (16, k) és húga Teréz (12) (T. f.), Bartók Erzsi (13, r) és Szabó Margit (8, r), Hajdu Bözsi (16, r), anyja 
H. Jánosné Farkas Ilon (45), Rácz Ferencné Szabó Erzsi (19, r), Ando Ilon (13, k), bátyja Károly (27) prímás, 
Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r), Fedelem József (32, k) és felesége Karaffa Erzsébet (26, gk) tomahorváti 
születésű, Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű. Szabó Erzsi hétszer egymásután ugyanavval a pontozás
sal adta e lő. 
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65 
. .1 = 78 (Kö. f.).1 = cea 88 (Pálné).1 = 96 (K. f.).1 = 108 (B. E. és Sz. M.) 

~ 9~ 1G) S 

$ &b nr r F I r o ~ J. I J J * I· 
1. Ré - ten, ré - ten, sej , az á - ji nagy - ré - ten 

. 16) __ ' ll}- ~ 

$&llttttf 1t r Hir r*1 
8va _______ -- ----, 

EI - vesz - tet - tem a zseb - be va - ló ké - sem, 
lOh 13f-- 14}.- 5)!-__ 

'V t! __ !~ __ !ltr tr [ti ff F I I 
Ké - sem u - tán ~ pá - ros ka-ri-ka-gyú - rú - met, 
15~ 16}.- 7~ 

$ &b r r ~ p' I r cr ~ J. I J J * II$JI$JI 
Saj - ná -lom a ré - gi jó sze-re - tő - met. Kö. f. K. I. 

10) 10) 

,~ ~) Ilfll;ll? r Ilfr II ~ II b cr~· r-II}.!.IIJ j Sl 11 .h J IIJ j II 
i:~~: . 2.5. 3. 5. 2.6. 3.5.7. 

ll) 12) 13) 13) ~ 14) 15) 16) 

.h J II j n II j j 11.h J II j J 11 .h J 11.h J II j j II 
3.6. 2. l.ism. 5-7. 5. 6. 2.3. l.ism., 

Ismétlésre: 

Sajnálom, hogy el kell tőle válni, 
Soha többé nem fogok hozzá járni. 

2. Eredj , kis lány, { s:.L ha már elindultál, 
. seJ, 

Ha (j)engemet megszomorítottál! 
Ird fel a nevem a sapkád jobb szélére, 

Ha {Ieveszed, énju.ssak az eszedbe! 
leveszed, seJ , en Jussak eszedbe! 

3. Kiskertembe, sej , rezedát ültettem, 
Este, reggel soha nem öntöztem. 
Mégis kinyilt a rezgő rezeda virága, 
Szerettelek. barna legény, de hiába! 

4-7. 

4. Réten, réten, sej, az áji nagy réten 
Elvesztettem a zsebbe való késem. 
Késem után a páros karikagyúrőmet, 

Azt sajnálom, {Ine:n a regl szeretőmet! 
leJ, nem a 

5. Ez a kislány, sej, elaludt az este, 
Szeretője az ablakon leste. 
Aludj, babám, nem járok el hozzád, 
Legyalázott véled az egész világ! 

6. Besoroztak engemet katonának, 
Fáj a szive az édesanyámnak. 
Édesanyám, ne sirasson engem, 
A harctéren fojik ki a piros vérem' 
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7. Ezt a kislánt, sej, viszi a víz, viszi, 
Szeretője az ablakon lesi. 
Ne hagyd, babán1, a víznek elvinni, 
Gyenge testem, sej, a halnak elvinni! 

Özv. Bábás Mihályné Kulcsár Róza (47, r) (1. vsz, fóforma, de 2. var. is), Juhász Mária (15, k) és húga Márta (11), 
Bartók Erzsi (13, r) és Szabó Margit (8, r), özv. Fedelem Józsefué Sirnko Ilon (54, k) péderi születésű, Hajdu Jánosné 
Farkas Ilon (45, r) és lánya Bözsi (16), Rácz Ferenc (27, r) és felesége Szabó Erzsi (19), özv. Bábás Istvánné Józsa 
Julianna (62, r) szádelői születésű, Farkas Gáborné Kiss Erzsébet (cca 50, r) veskóci (Ung) születésű, Hodermarszki 
Mária (17, gk) falucskai származású tót, valamint a nagy, a középső és a kis fonó többször (1. vsz), Kulcsár Ilon 
(22, r) (2-5. vsz, 3. és 7. var), Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r), a középső fonó (2. vsz, alsó szöveg), Bartók Erzsi 
egy más alkalommal Szabó Terézzel (12, k), Juhász Mártával és Szabó Margittal együtt (3. vsz, 1. és 6. var), Szabó 
Erzsi (16, k) húgával Terézzel (12), Havranko Andrásné Ando Kata (72, k) (4. vsz, alsó szöveg), Pál Istvánné Laczó 
Juci (38, r) barkai születésű (6. vsz, 4. var), a kis fonó (6. vsz), Fedelem Józsefué Karaffa Erzsébet (26, gk) torna
horváti születésű (7. vsz, 4. var), továbbá abálban is játszották ismétléssel. Bábás Mihályné lánykorában volt új nóta. 

66 
1~5 

j S I 
l. Ki - men-tem én a ker-be, a ker- be, 

f S I 
I)~--~~---=-----

,&~ Cr ti Itt r I§ f" 
u - tá - nam jött egy bar - na me-nye cs - ke. 

2)1-_-== 

,&~ E r ti f3 r I E F i f S I 
A kö - tő - je te - le volt ro - zsa - le - vél-lel, 

mályva - le - vél-lel, 

,&~ r r r f f] r I ;b j. j S II 
Pi - ci szá - ja sze - rel-mes be - széd - del. 

l) 2) i 

'&" U hl Et; r Ilf Ú ll 

2. Az alföldi nagy pusztán, nagy pusztán 
Alma terem a füzfán, a füzfán. 
Minden ágán kettő lesz, sej-haj, három lesz, 
Igaz szívű szeretőm sosem lesz. 

3. 

2a. Amoda lent a kútnál, a kútnál 
Alma terem a meggyfán, a meggyfán. 
Minden ágon kettő lesz, sej-haj, három lesz, 
Igaz szívű szeretőm csak egy lesz. 

3. Házunk előtt magas ajegenye, 
Halványsárga annak a levele. 
Én is ojjan halaványsárga vagyok. 
Amióta a babám elhagyott. 
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Bábás Margit (22, r) és öccse István (20), Hajdu Bözsi (16, r), Ando Károly (27, k) prímás, Barnák János (28, k) 
(l. vsz), Szabó Erzsi (16, k) (2. vsz), Fedelem Józsefné Karaffa Erzsi (26, gk) tomahorváti születésű (2a. és l. vsz, 
l. var), Ando Károly öccse József (cca 25) feleségével Mester Margittal (22) együtt (3. vsz). 

67 

r 
I. Ú - ca, ú - ca, áj - fa -

If-- 2f--

,&~ r r r r I ~ f" 
u - tó - j á - ra 
2f--

me-gyek 
2f--

,&I,~ r- r r I p f" 
u - tó - já - ra 

If--

'&b r r ) ro 

meg - á -

3) 

I r r 

2f-----.. 

P J. 
lu - si 
If--

r r 
vé - gig 
2f--

p ro 
lok egy 

r J 

1 (j) ~6 

I J J ~ I 
ú - ca, 

I r r ~ I 
raj - ta. 

I r r 
ház - nál, 

I J J ~ II 
A sze - re - tőm rá - cs os ka - pu - já - nál. 

1) 2) 3) 

jJJ IIJ j IIn II 
2. 2. 2. 

2. Zárd be, babám, rácsos kiskapudat, 
Nem taposom többet udvarodat! 
Bár eddig se jártam volna hozzád, 
Ne átkozott volna jaz édesanyád! 

Fedelem Józsefné Karaffa Erzsébet (26, gk) tomahorváti születésű. 

j = 96 (Kö. f.) 
l) 

'&1, r 

68 
A 

r r r Ir r r J lj 
csak - u - gyan így kel an - nak len - ni , Ha 

5 J...- 2J...-

r ~ f" I p' ro p r- I r r ~ I 
Aj - fa - lu - bul ki kel ma - sí - roz - ni . 
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7~ 8)_ 9~ 

r r Ir ftf l n F l I 
le: 

J I II 

Na-gyon köny-ny ü . ki - me - gyek be - lő -
3) 4) 

,~I> r r F F I r r ~ r' I J 
Nincs sze - re - tőm, ki saj - nál-jon en - gem. 

~ 
Ossia 

Zvirinszki István (46, gk) falucskai születésű tót suszter. 

B 

l. Sej, közeledik október elseje, 
Rozmaringos a kalapom széle. 

2. Hej , ne vígyenek engem katonának, 
Meghasad a szíve a babámnak! 
Meghasad a babám genge szíve, 
Hej, hajengemet elrabolnak tőle . 

Azt is az én kedves babám kötte, 
Hej, könnyes (?) kalapomhoz tette. 

Özv. Fedelem Józsefné Simko Ilon (54, k) péderi születésű. 

c 
1) 2) 3) 6) 7) 

'&1, r p p f' I r r II r F II cr cr r r F r I r r ~ J. lU .J lU n II 

Középső fonó. 

Már ezután úgy élem világom, 
Kis kalapom a szememre vágom. 
Jobb szememről a bal szememre vágom: 
Csak aszabadságos kis könyvemet váram. 
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69 
1(1)8 

,~I, F r r r I ~ F' ~ J. I J J * I 
Ör - mes - ter úr fe - ke - te su - bá - ja, 

, ~I, r ~ E E I E r y r- I IT f * I 
Bar - na kis -lány hú - zó - dik a - lá - ja. 

, ~b T E f E I E r T r T r 
Men - nél job - ban hú - zó - dik a - lá - ja, 

, ~b 
F f F r I p r- E F 

An - nál job - ban ki - lát - szik a 

~n J lj n J J J J I~ F' r JI J J *11 
- Mi-je te? Egy, kettő, három, négy, a fe-hér lá - ba-szá - ra. 

Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r), Pozsga József (27, r), Szabó Lajosné Farkas Erzsi (40, r) nénjével Hajdu János
né F. Honnal (45) és annak lányával Bözsivel (16) együtt, Rácz Ferenc (27, r). "Határvadász-nóta!" 

70 
1(1)8 

, ~b r 
l) 

r 
2) 

J J F I E E r ~ F' I * I l. Ró - zsát ül - tet - tem a gya -log - út - ra, 

, ~b 
F r IT T r r Y r- I IT f * I 

Kit sze - ret-tem, csak az Is - ten tud - j a. 

, ~I, 
F r IT T r r Y r- I IT r * I 

Meg - ta - ga - dom a - pá - mat, a - nyá - mat, 

J * II 
Még - sem ha-gyom ár-ván a ba - bá - mat. 
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2. Elmehetsz már,kislá.l1Y, a templomba, 
Nagy híred van az egész faluba. 
Beülhetsz már a legelső székbe, 
Elhervad a virág a kezedbe. 

Barnák János (28, k) és húga Anna (18), Fricsóvszki József (40, k) és Ádám Károly (27, k), Bolyszko Imréné Tamás 
Piros (31, r), Cservenyák Gyuláné Oravecz Anna (43, k)(2. var), Szabó János (51, k) ács, volt cseléd (l. vsz), Ando 
Józsi (cea 25, k) (2. vsz). A bálban is játszották (1. var). 

71 
1~8 

r lur lJ $1 
I. Ha ki - me"gyek a to - ka - j i hegy - re, 

Le - gu - rí - tom gyű - rő - met a föld - re. 

'&17 E r r J I f f I f f E E 
Ott lát - szik meg, ki az - gaz szí - vű, 

I ) 

,&~ EJ J J I F r I cr r I J $ II' _II 
Ki ve - szi fel gyű - rő - met a föld - ről. r 

J l, 1) 

~ & E r r r II 

2. Csaplárosné, kérek egy liter bOJt, 
Hogy mossa le torkomról a táppOJt! (?) 
Másodikat kérem, parancsolom, 
Cifraszűröm zálogban itt hagyom. 

3. Hogyha ki nem váltja holnap délre, 
Csapja föl a csárda tetejére, 
Csapja föl a csárda tetejére, 
Annak adja, ki többet ad élte! 

Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű. A variáns az igazi alak, amit később mindig énekelt. A jelzett záró
hang (fisz) erősen szólt. 
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'V tr fF Ih P~ Ir 
~3W8 

l. A ci - pőm -nek se sar - ka, se tal- pa, 

1l0)---l2}- 13}- 14}-

,~I'r F Pf"lpf" prim ~'1tl 
Nincs sze - re - tőm, se sző - ke, se bar - na. 

I 150 16}- 17}- 18}- 4) 

, V II: r f r r I j j r f I m ~ '1 * I 
Lesz még an - nak sar - ka is, tal - pa is, 

~~ 21}-lk 20}- (ll> ' 22}-

, ~~ f t f [ I F F r r I J j * :lltJl 
Lesz sze - re-tőm sző - ke is, bar - na is. 

1) 1) 2) 3) 4~ 6) 6) 7) r4--, 7) 

,~I, r f p f' II r fFf If P II r II (UW II r f p nl p r r f lU j 11/ j IIJ jlll 
. 10. 11. 10. 11. 3.4. 5. 14-16. 

10. 17. 
8) 9) 9) 10) 11) 11) 12) 13) 13) ~ 14) 15) 16) 

jlJ lU j U jl lU j Il jlJ !lJ jl lU j lU j IIJ jllll j lU j IljlJ IljlJ II 
3. 3-7. 15.17.2-5. 2.7. 4.5. 3.6.7. l. Kul- 3.10. 6. 7. 12. 3.4.6.3.5-7. 
12-15.12-14. 12-14.12.13. 6.ossia, 10.11.13. csárI.,2. 11.17. 14. 10-12. 11.16. 

16. 16. 14. 15.16. 4-7.14. 15.17. 17. 
16) 17) 17) .tR 18) 19) 19) 20) 21) 21) ~ 22) 

jlj jl llJ jl IljlJ II I j II jlJ IIJ jl II J'lJ lU j Il jlJ II J jl III j II )lJ II 
4. l. Kul- 3.5. l. Kul- 3.7. I.Szabó 5.6. 5.6. 2.6. 4.ossia, l. Kul- 2.6. 

csárI., 6. 11. csárI. 11. E.ossia, 12-16. 14.16. 11.13.5. csárI., 14.ossia 
15. 14. ossia 6.ossia 15. 14.ossia 3.5. 

Kulcsár Ilon az első sort így: 
A cipőmnek se talpa, se sarka ... 

2. Azért, hogyaszitarosta sűrű, 

Az újarnon hat karikagyűrű. 

Mind a hatnak gyémántkő a szeme, 
Kedves babám, j utok-e eszedbe? 

(8\'a -----------,) 

, ~b P r' j j I F r r r I m p '1 t I 
Ju - tol, ba - b(Ím, nem vagy el - fe - led - ve, 

, ~b r r E r r r I j r p r'l J j t II 
Mi - kor szombat es - te ül - tél az ö - !em - be. 
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3. Zöld a kökény, zöld a petrezselyem, 
Tótágast áll bennem a szerelem. 
A cívem (!) is cigánykereket hány, 
Ha a babám nem szeret igazán. 

4. EI kell menni, már el kellett volna, 
A szerelem el nem fogott volna. 
A szerelem a bús szívemre szállott, 
Engem babám útra nem bocsátott. 

5. Hogyha mégis úgy kell annak lenni, 
Ájfaluból nékem ki kell menni, 
Oj szívesen kimegyek belőle: 

{
Soha nem volt szép szel-előm benne. (Dalolva) 
Nincs szeretőm, kit sajnáljak benne. (Mondva) 

6. Ne menj férhez, csárdás kisangyalom, 
Várd be az én harminchat hónapom! 
Ezerkilencvenöt nap van benne, 
Ha megvámál, babám, de jó lenne! 

7. A tőtésen szikrázik a patkó, 
Feleségem Méhészkére való. 
Mind olyan a méhészi menyecske: 
Szép az ura, még szebbet keresne. 

8. Nyárba, nyárba, szénakaszálásba 
Mér válogat a legény a lányba? 
Egye meg a válogatott fene, 
Mér válogat, ha nincs módja benne! 

9. Szénaboglya, ne borulj, ne borulj, 
Bama kislány, ne búsúlj, ne búsúlj! 
Látod, én egy cseppet se busulok, 
Úgyis tudom, hogy kiszabadulok. 

10. EI kell menni, el kell katonának, 
Itt kell hagyni az édesanyámat. 
Szeretőmme l nem sokat gondolok, 
Mel1 azt falun-városon találok. 
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II. Minek nékem szombat estét várni , 
Nemjön engem senki vigasztalni! 

. Vigasztalom magam, ahogy lehet, 

{
Fekete gyász b'" 
Sötét felhő orl.ua az eget. 

Ismétlésre: 
Borijja be széles e világot, 
Ha engem a szeretőm elhagyott! 

12. Azél1, hogy én sápadt kis lán vagyok, 
Kilenc legén szeretője vagyok. 
A tizedik most fekszik meghalva 
Violaszin gyászos koporsóba. 

13. Azér, hogy én sápadt kislán vagyok, 
Ne gondolják, hogy én beteg vagyok! 
Megsárgított engem a szerelem, 
Mer a babám igazán szeretem. 

14. Ha csakugyan több a tél, mint a nyár, 
Gyáva legény, ki a lányokhoz jár. 
Lám, én egy szép menyecskéhez járok, 

. . { nála vacsorázok. 
Mikor tetSZik, akk ') h ' l k or ve e a o . 

15 . Kukorica, tengeri, tengeri, 
Katonának kell menni, kell menni. 
Hosszú lesz már éne lőttem az út, 
Hagyok, babám, a szívedre nagy bút! 

16. Szép a rózsa hónapos korában, 
Szép a kislán húszéves korában. 
Húsz év után sir az édesanyja, 
Hogy a lánya nem megy férhez soha. 

17. Ződ buzába keskeny a gyalogút, 
A szeretőm jaj de hamar rámunt. 
Ugyan, babám, hot tuttál rámúnni, 

{
Jai de nagyon . 

" tudtalak szere tm , 
De igazán . 

18. Addig a lány talpig bazsarózsa, 
Míg a legény maga jár utána. 
De ha a lány jár a legény után, 
Olyan, mint egy hervadt rozmaringszál. 
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Szabó Erzsi (16, k) és anyja Sz. Jánosné Majancsik Anna (35) (I-2. vsz, T. f.), Kulcsár Ilon (22, r) (l. és 3-7. vsz, 
2-3. var), özv. Pozsga Józsefné Bábás Julis (cea 45, r) (3. vsz), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű 
(4. vsz), Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r) (5. és 12-17. vsz), Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) (8-9. vsz), Rácz 
Ferencné Szabó Erzsi (19, r) és férje (27) (ID-ll. vsz), Hajduné lánya Bözsi (16) (18. vsz). A 4-5 . variánst akkor 
éneklik, ha előtte új lélegzetet vesznek. 
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P F" I r r 
1. A-me - re most ma-gyar fi - úk J'ár - nak, 

A-mer - re a 
3~ 4~ 3J.-----,- 2~ 5) 

'&11 p r J I on r Ir 
S" , {ih h" b ,. .P , o - tet 1í - o o - rlJ - Ja a ta 

2~ fr= 7) 8) 

,&~ P r- fflr- tf r-I~ f' 

.r - J at. 

r 
Ro-mán föl - dön vé - res e - ső pa - tak - zik, 

$ I 

$ I 

k 3 ~ 4 >----,. 2~ 6>---,. 

, & P r p J. I P r" f4 I P J. J $ II 
Ma-gyar hon-véd a cse - lak - ra h 'k 
Ha - tár - va -dász a ro _ mán _ ra a - rag - SZl . 

l) 2) 3) 4) 5) 6) 7a) 7b) 

j n n j u j II j j II j j lU n II» J II » J lU j j j II» J j j II 
3, 2.3, 2. 3. 3. 2. vé-res es - ső 2. 

je) j j j IIITn j II 
3. 2.ossia: 

hej, de semmitől 

2. Megüzenem a román kirájnak, 

{Hda~yjon békét szép Magyarországnak! 
A ~on 

{
Mer .. d { Senkitől , 
M

amagyar nem IJe meg . "I 
eIt semmito , 

Nincs is joga félni, csak az Istentől. 

3. Elment a cseh kiráj Szentpétervárába, 
Bezárkózott egy imádságos szobába. 
Megkérdezte de Szent PéteItő\ magátó l: 
Van-e még sok a magyar honvédbakából? 

Sztupák Imre (19, k) cimbalmos (l-3. vsz), Barnák János (28, k), Szabó Lajos (48, r) feleségével Farkas Erzsivel (40) 
és lányával Jolármal (16) (l -2. vsz, alsó szöveg, 7a-8. var). Határvadász-nóta. A "magyarok bejövetelekor" tanulták. 
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74 
j = 124 (Kö. f.) j = 98 (B. E-ék) j = 78 (K. f.) 5 (i) 5 és l (i) 5 

~ 7"i-- 1= 9"i-- 2) 

, ~I, r 3 e ~ r- I ~ 
~ I J r F w. 

l. Ad - dig a lány tal - pig ba - zsa - ró - zsa, 
10>--- 11>-.- ?b= 3>-- 13) , ~~ f fi Ir II r- e If II! 

I r 8va ___ .J 

Még a le-gény ma-ga jár u - tá - na. 
14)_ 15)_ 16) 4~ 13) , ~~ f t I r If F e If cr r 8va ----------- ... 

De ha a lány jár a le - gény u - tán, 

17)_ 18)_ 19)_ 5J.--

t II' II t II , ~~ cr cr 
'T' 'T' 

lJ j ~ f" Ir r r rJ .o- .o-
El - her - vad az, mint a roz - ma - ring - szál. K.I. B.E. 

l) 2) 3) 3) 4) 4) 5) 4) 5) 5) 6) 6) 

,~~ p r' p f" I J J til J III ~ r .11 r F II ~ F' II r F II P F' ll l> J IIJ j ll l> J lU n lU j II 
l.osS/a 4-8. 4. 5-8. 2. 3. 3.5. 4.8. 3. 4. 5. 

6) 7) 8) 9) 10) 11) 11) 12) 12) 13) 14) 

l> J lU j ll l> J lU j II.J. l> lU n Il j j ll l> J l>.J. [j j n j j j j lj j ~ Il j nJ l> II 
8. 3-5. 4. 8. 2. 2. 3-5.8. 2. 3. 4-8. 3. 

m.., 15) 16) 17) 17) 18) 19) 19) 

r J lU j 11l>.J. l>.J. lJ J II j n 11l>.J. lU j lU j 11l>.J. II 
4. 2- 5. 8. 2. 2. 5.8. 2-4. 2.5. 8. 3.4. 

2. Meg kiderül, meg beborul az ég, 
Hajtogatja a fekete fellegét. 
Énfelettem ki nem derül soha 
Ebbe a gyászos Ájnak falujába. 

3. Ebbe a gyászos Ájnak falujába 
Szeretőt sem tartottam még soha. 
Mégis azt beszéigetik felő lem, 

Jámbor asszon sose lesz be lő lem. 

4. Nincs is annál betyárosabb élet, 
Amely legény varókislányt szeret. 
Varókislány zörgeti a gépet. 
Húzd rá, cigány, ez a betyár élet! 

Fedelem Józsefné az első fejét így: 

Élet, élet, ez a betyár élet, 
Varókis lány zörgeti a gépet .. . 
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5. Rozmaringnak kettő a szokása: 
Télen-nyáron lehajlik az ága. 
Ha lehajlik, úra kisat:jadzik, 
Van egy legény, rólam álmodozik. 

6. Tisza szélén nem jó lefeküdni, 
Meli a Tisza ki szokott önteni, 
Szép szeretőm el találja vinni, 
Jaj de keservesen fogok sírni! 

7. Ne menj férhez, csárdás kisangyalom, 
Vár' be az én harminchat hónapom! 
Ezerkilencvenöt nap van benne, 
Ha megvárnál, babám, de jó lenne! 

8. A rozmming lehajlott, lehajlott, 
A szeretőm elhagyott, elhagyott. 
Ha elhagyott, nem fáj az senkinek, 
Mi gondja van énrám valakinek! 
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Kulcsár Ilon (22, r), Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r), Farkas Jenőné Gallai Julianna (29, r) barkai születésű, 
a középső fonó (1. vsz), a kis fonó (2-3. vsz) (első ottlétem alatt még nem tudták, közben Tornaszentjakabról hozták, 
lakodalom alkalmával), Szabó Erzsi (16, k) (apjától tanulta, "Kulcsár Ilon ráhúzott mást!"), Fedelem Józsefné 
Karaffa Erzsébet (26, gk) tomaborváti születésű (4. vsz, 1. var), Bartók Erzsi (13, r), Szabó Teréz (12, k), Juhász 
Márta (11, k) és Szabó Margit (8, r) együtt (S-6. vsz), Bábás Margit (22, r) (7. és 4. vsz), Szabó Margit anyja 
Sz. Lajosné Farkas Erzsi (40) (8. vsz, 2. var). 
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10 szótagosok 

Dúr 

j = 108 (Kö. f.) 

~j}'n H F 

75 

l) 7}-

J j j J. I J j 
l. Mi-nek a le - gény-nek 

8>---

'n ffF f IF F 

a le - gény - ség, 

9>---
J j I r 

2) 

j 
Rá - fér ar - ra min - den szem-te - len - ség! 

1OJ.- 3~ 6?~ __ 6>---

cr IT IT fFf Ir r 
Mi - kor a ba - bá - ját el - csal 

ll~ 

.. ::I 
.P i I r r 

- ja a bál ba, 

llJ.- 8~ lr~ ---
j j J F I J j j J. I J j * II 

Más kis -lány-nyal tán - col ha - rag - já - ban. 

l~ 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) ll) 

, ~ it j j J II r $ II j r $ II J II j j II ~ J II j j II ~ J II ~ J II j j II j j II 
3a.4. 4. 4.5. 4.5. 5. 3a.5 . 5. 

Fedelemné a másodikfelét így: 

Megcsalja a babáját előre, 
Gondja van a csipkés fejkötőre. 

2. Ne menj férhez, csárdás kisangyalom, 
Várd el az én hmminchat hónapom! 
Ezerkilencvenöt nap van benne, 
Ha elvárod, igaz szived lenne. 

3. Túr a disznó, túr a mocsárszélen, 
Taltottam szeretőt, de már régen. 
Most is tartok (a) bús szívemen egyet, 
Kivel, tudom, (a) hitre sosem megyek. 

3a. Túr a disznó, ha a rétre hajtj ák, 
Tartottam én szép szeretőt, bamát. 
Most is tartok (a) bús szivemen egyet, 
Akivel a hitre sose megyek. 

4. Elmegyek a hegyek közé lakni, 
Ott fogok szép szeretőt tmtm1i. 
Leteszem a betyár legénységem, 
Ölelem a csárdás feleségem. 

5. A cipőmnek se sarka, se talpa, 
EltáncoltaJ11 az áji nagy bálba. 

{
Maj lesz k k· I . .. . ,anna sm· a IS, ta pa IS, 
Lesz meg 

Lesz szeretőm szőke is, barna is. 

Négy lány: Kulcsár Ilon (22, r), Cservenyi Juli (16, gk) falucskai származású tót, Bábás Margit (22, r) és Gyannati 
Juli (22, r) együtt, Szabó Erzsi (16, k), Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r), Farkas Jenőné Gallai Julianna (29, rl 
barkai születésű, a középső fonó (l. vsz), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű (2-3. vsz), Kulcsár Józsi 
(20, r)(3a. vsz, citerán is, 1-3. var), Fedelem Józsefné Karaffa Erzsébet (26, gk) tomahorváti születésű (1 ,4. és 5. vsz). 
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f. 1~ 

gJJJIJ F 
1~5 

J * I 
1. Hej , ha be - me-gyek Kas - sa vá - ro - sá - ba, 

E - gye - ne - sen az új ka - szár - nyá - ba, 

'n r r F J I P f" F r I J r 
Szé - ket tesz - nek, hogy ű - jek Ie rá - ja, 

,# J U J. ] I J F P J I J J * II 
É - les az ol - ló, gön - dör ha - jam vág - ja. 

l) 

)lJ II 
2. 

2. Hej, göndör hajam lehullott a földre, 
Csákót tesznek (a) fejem tetejére. 
Az van írva csákóm oldalára: 

3. Hej, hazamegyek, meg is házasodok, 
Azt veszek el, akit én akarok. 
Elveszem a biró legszebb lányát, 
Hej, kivel töltöttem el sok éjszakát. Hej, szabadúlok, babám, nemsokára. 

Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű. 

77 

l. Es - te van már, csiI-Iag van az é - gen, 

Var- ga Ju l - csa me - zit -láb a ré - ten . , U E F I r r r F I r J * I 
Saj - nál - ja a ci -pö - jét fel - húz - ni, , n F F I F r F r I J J II 
Mert a Pé - ter nem vesz töb-bet né - ki. 

331 
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2. Varga Péter elment katonának, 
Acél fegyvelt csináltat magának. 
Acél fegyver, rózsafa a neve, 
Rá van írva Varga Julcsa neve. 

Hodermarszki Maris (17, gk) falucskai származású tót. A falucskai (magyar) tanító tanította . . 
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6>--

)J. lJ 
l. Oz-vegy - asz-szony ü - res ka - ma - rá - ja, 

7>-- 6>-- 8>-- 5>--

, j r r f E' I F r ~ F' I r r ~ I 
Ben - ne van a lá - nya ve-tett á- gya. 

9>-- IOf--..- II f--..- 12}.-

, j r r f E' I F r ~ F' I r J ~ I 
Se - jem az ágy, bár-sony a ta ka - ró, 

l3}.- l4f- 15f- l6~) ,j f" P r F I~ J J j lJ J ~11?:911'tJl 
Ez a kis-lány nem én - hoz-zám va - ló. B. B. B. M. 

1) 

'ir r 
2) 3) 4) 5) ~ 6) 7) 4-, 8) 9) 9) 10) 

r J IIJ U jJ IljJJ IIJ j 11/ J IIJ j IljJJ IIJ J IljJJ IljJJ IIJ jJlU j II 
l-2. l.ossia, 2.3.6. 2.3.7.4. 2.6.7. 2.ossia, 2. 3.7. la. 3. 2.7. 
ossia la. 2. 3.7. 7. 

11) 11) 12) 12) 13) 13) ~ 14) 14) 15) 16) 

J jJ II jJ J Ilj j IIJ jJ lU j II jJ J lU J lU n II jJ J lU j II jJ J II 
l.ossia, 2.7. 2.4. 7. l.ossia, l.AndoJ, l. 2. 4.6.7. 4.6.7. 2.3.6. 

7. la. 3.4.6.7. la. ossia 

la. Édesanyám üres kamarája, 
Bemle van a lánya vetett ágya. 
Selyem paplan, bárson a takaró, 
A kend lánya nem énhozzám való. 

2. Ájfalubajeltek házasodni, 
Mer itt tudnak sütni-főzni , van'ni, 
Itt kapták föl a horgolt kis kendőt, 

A legények a menyecske sze l-etőt. 

2a. Ájfaluba gyertek házasodni, 
Mert itt tunnak szőni-fonni, varni, 
Ittkapták fel a horgolt zsebkendőt, 
A legények a menyecske szeretőt. 

3. Este van már, csi llag van az égen, 
Ki könyörül a szegény legényen? 
Nem könyörül más, csak ajó lsten, 
E világon igaz ember nincsen. 
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4. Zöld buzában keskeny a gyalogút, 
Az én babám jaj de hamar rámunt! 
U gyan, babám, hot tuttál rámunni, 
De igazán tuttalak szeretni! 

5. Piros alma kigurult a sárba, 
Ki felveszi, nem veszi hiába. 
Én felvettem, megmostam a sártól, 
Csókot kéltem este a babámtól. 

6. Nem mind legén, aki magát taltsa, 
Csak a prieeses nadrág feszít rajta. 
Nem tudja a rendet lekaszálni, 
Met tudja a lányok szivét csalni. 

7. Édesanyám ojjan tejet adott, 
Akitől a szeretőm elhagyott. 
Most is ojjan szeretőm hagyott e l, 
EI sem hagyott, már elfelejtettem. 

8. Csiga-biga, nyucs' ki szarvaeskádat, 
Ha nem nyútod, betöröm a házad. 
Te meg, babám, ad ide a szádat, 
Had csókolok rá vagy háromszázat. 

9. Édesanyám akkor megátkozott, 
Mikor még a bőesőbe ringatott. 
Nincs nagyobb az anyai átoknál, 
Kedves babám, a te sírásodnál. 
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Kulcsár Ilon (22, r), a ~agy fonó, a középső fonó (1-2. vsz), Ando Juli (20, k), Juhász Mária (15, k) és húga Márta (-1 1) 
(l. vsz), Bartók Béla (25, r) (3-4. vsz), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű (5. vsz, l. var), Bábás Margit 
(22, r) (5-6. vsz), Szabó Erzsi (16, k) és húga Teréz (12) (l. és 6. vsz), Bábás János (29, r) asztalos, Bolyszko Imréné 
Tamás Piros (31, r), Farkas Jenőné Gallai Julianna (29, r) barkai születésű ( l a,7-9. és 2a. vsz). 

79 

lG)2 

j J I j r ~ J. I J j $ I 
A hor -vá - ti bí - ró ka - pu - já - ba 

'll r r F r I ~ f" ~ (" I r r $ I 
Meg - bot - lott a szi -Iaj esi-kóni lá - ba. 

'n ~ r- p r- I p f' p (" I r J l I 
Ta -Ián bi-zony le is e - sett vol - na, 

j III 
Ha ja bí - ró lá - nya sze-rel - mes nem vol - na. 

Fedelem Józsefné Karaffa Erzsébet (26, gk) tomahorváti születésű. 
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80 
Poco rubato lG)2 

,# r r ~ J crrJIJ Wtl 
Kás - sá fe - lől hi - de-gen fúj a szél, 

,# E E r F· I P E" P r I r r t I 
Fá - zik, resz-ket a roz - ma-ring - le " vél. 

,# E f r F I P E" r F I r J t I 
A csá-nru is az á - rak - ban resz - ket, 

,# ~ f" F W. I cr r J I J W t II 
Si - ras d, bá - biim, ká - to - na - nak visz - nek. 

Hajdu Lajos (75, r). "Inas (= fiatal fiú) korában jányok" dalolták. 

81 

6)_ 7)_ 8)_ 1)-
, # r r ~ r" I r F p J I J W t I 

I F ecs - ke - d ' , l l tt ' . Fecs _ ke _ ma - ar sza - o a vas - ut - ra, 

~9~ 9)_ 11)_ 9)_ 

,# f f P r- I t r p [ I r r t I 
Is - ten ve -led, ba - bám, u - tol - já - ra! M)- 12)_ 13)_ 3) 

,# L f P r- I f r p [ I r r t I 
Nem fo - gok a ka - pud e -lőtt jár - 111, 

14f.---- 4)..2) 1) 

, # ~ f" ~ r" I r F p J I J W t II 
Tu-dom fog a gy~n - ge sZÍ-ved fái' - nl. , gyen - ge ' 

1) 2) 3) 4) 5) 4) 6) 7) 8) 9) 10) 

, # J) II r r F r I r r p [" II r II ro F II [" II j j II ~ .J. II J j II ~ .J. II j j. II ~ .J. II 
7,9. 8. 6, 6, 6.7, 6-8. 6.osS/Q 8, 

r 



ll. ÚJ NÉPDALOK 

11) 12) 13) 13) 14) 

j j lU j II.P-.P 11]l J lU j II 
7. 6.7.9. 7. (sic) 9. 6.9. 

2. Árpa, árpa, de rövid a szára, 
Ájfaluban magam vagyok árva! 
Megmutatom, nem lesz soká járva, 
E farsangon én leszek a páJja. 

3. Csiga-biga, dug' ki szarvacskádat, 
Ha nem dugod, letöröm a házad. 
Te meg, babám, igazídd a szádat, 
Had csókoUak rá vagy háromszázat. 

4. Ájfalusi bíró kapujába 
Lehúlott az ákácfa virága. 
Felszedné azt sokjó édesanya, 
Csak a fia ne volna katona. 

5. Nincs szebb virág a giorginánál, 
Nincs szebb legény a göndör hajunál. 
Göndör haját simára fésüli, 
Szeretőjét igazán szereti. 

6. Piros alma kigurult a sárba, 
Ki felveszi, nem veszi hiába. 

, {SártuI En felvettem, megmostam a , , ' 
sartol, 

{ 

Mégis elm~radtam a babámtul. 

CSÓkot{ kk~rek este a babámtól. 
eJtem 

7. Csárda, csárda, tetejetlen csárda, 
Abba iszik három öreg baka. 
Ednek sincsen bagnét az oldalán, 
Szabadságra mennek ezek talán. 

8. Ara megy a csendőrök kápillija, 
Asz kérdezi, ki van a csárdába. 
Feleli a kantinosné lánya: 
Öreg bakák mennek szabadságra. 

9. Küldje ki hát azt az öreg bakát, 
Nála van-é az igazolványa. 
Itt van, csendőr, a belső zsebembe, 
Három évig megszenvedtem élte! 
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Szabó Lajosné Farkas Erzsi (40, r), nénje Hajdu Jánosné F. Ilon (45), a nagy fonó, Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) 
barkai születésű, Szabó Erzsi (16, k) (mind 1. vsz), Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r) (2. vsz), özv. Fedelem 
Józsefné Simko Ilon (54, k) péderi születésű (3-5. vsz, más alkalommal 6. vsz, l-2. var), Ando Ilon (13, k), Szabó 
Erzsi más alkalommal húgával Terézzel (12) együtt, Pálné lánya Ilon (12), Cservenyák Anna (11, k), Hajduné lánya 
Bözsi (16) (mind 6. vsz), Rigó József (cca 60) tornai születésű cigány (ott bojtárkodott magyar pásztoroknál, 1925-
ben jött a faluba) (7-9. vsz, 1. és 3-5. var). 
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l)~ ___ -:-

r F p J I ~ r" 
2J.--

~ f" I J 
l. Nincs is an - nál be - tyá - ro-sabb é - let, , p r-

r-:fI r r p r- I r r- I r r $ I 
A-mely kis-lány va - ró - le- gényt sze - ret. 
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4) =- .. 
C Cl r C~I I r f $ I 

Va - ró - kis - lány zör - ge - ti a gé - pet, 
1)J-----,--

$ F C P J. I P f" ~ r- I J j $ :11 

Húzd rá, ci - gány, ez a be-tyár é - let! 

1) 2) 3) 4,1.., 
, r F u J lU j II J) J lU J II 

2.3. 2.3. 3. 3. 

Szabó Erzsi a második felét így: 

Ájfaluján addig-addig járok, 
Míg a szeretőmre nem találok. 

2. Te barna kislány, mikor hozzád jáJiam, 
Kapúd előtt de sokat megáltam! 
Kérdezd meg az akácfavirágot: 
Sokjó écakát töltöttem nálatok. 

3. Te barna kislány, mikor hozzád jáliam, 
Ezt a legént mindig nálad láttam. 
De én aztat nem vetem a szemedre, 
Van édesanyád, juttassa eszedbe. 

Kulcsár Ilon (22, r) (l. vsz, előszőr moll első sorral, később mindig dúrban), Szabó Erzsi (16, k) (l. vsz), Farkas 
Jenőné Gallai Julianna (29, r) barkai születésű (2-3. vsz). 

83 

1G)3 

j $ I 
Susz - ter - le - gény a - kar hoz-zám jár - ni, 

r $ I 

Ki a - kar-ja (a) csizs-má - mat sám - fáz - nl. 

$* T T t r If r PF" I r f $ I 
Susz - ter - le - gény, nem va-gyok én dá - ma, 

$ * r cr [F r J I ~ f' n j J I J j $ II 
Ver - jed a fa-sze-get az a-nyád pi-ros pa-pu - csá - ba! 

Pozsga József (27, r), Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r). 



ll. ÚJ NÉPDALOK 

84 
IG)3 ,ti j E C C ~ I l r ~ r- I p M . I J ti $ I 

1. Be van az én zú - bo-jom zse - be var - va, ,ti e- p E t I f V P F' I r r $ I 
Bar na kis - lán, mit ke - re - sel a - ba? ,j r r V t If r F $ I F C C F I e- I fFF $ I 

Ben-ne van a kis köny-v em meg a le-sze-re-Iő - le - ve-Iem, 

Már 

C C P I _. 
ez - u - tán nem ka - to - na ja 

2. Ez a gőzös most van indulóba, 
Kassa felé van az irányítva. 

ne - vem. 

Ki van festve sárgára leszerelő magyar fiúk számára, 
Azon visznek végleges szabadságra. 
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Bartók Erzsi (13, r), Szabó Erzsi (16, k), Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r), Farkas Jenőné Gallai Julianna (29, r) 
barkai születésű (1. vsz), a kis fonó, a középső fonó (1-2. vsz). "Vadásznóta" (a határvadászoktól tanulták). 

85 
j = 56 (K. f) j = 108 (Kö. f) IG)3 
3~ 4~ 5}...-,ti r r F F I P P" p C" I j j $ I 

zol, 
gol, 

r $ I 

1. Csil -lag esil -lag de sze - pen u - ta 
, , so - kat ra - gyo -

6~ 7~ 8}...- 9~ 

,öttE E IIF" F Elr 
Nem lát - tad - e a ba - bám va - la - hol? 

IO}...- ll}...- 12}-

i ö ~ t ~ E k) E~ i II:F y e- I F ~ = I r 
Lát - tam biz én fe - lé 

r 
jár - 111 , Kas - sa 

EI - kez-det! a gyöll-ge szi-vem f~j - ni. 
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6) 7) 1) 2) 2) 3) iD" 
,@ f II F J lU J II 1> J II / j 

Kul- 3 2. 1.ossia, 1.K/.(né- 1.K/. 2.3. 2.K/. 1.K/., 1.K/., 2.ossia l.ossia, 

~ 4) 4) 5) ~ 

lU j II 1> J lU j lU j lU j lU j II 1>J II 
csár/.· 2.3.1e-hamásokis), 2.3. 2. 3. 

gények 2.K/.,3. 
r4-. 8) 9) 10) ~ 11) 12) g2. 
J j II J j II 1> J II 1> J. lU j II 1> J lU J lU j 
1.K /. 2.3. 3. 2.3./e- 3. 

gények 
2. 2. 2. 

13) 

II1>J II 
3. 

2. Mikor a fa kétszer levelezik, 
Akkor nékem két esztendő telik. 
A hmmadik nem ojan nagy idő, 
Elvór addig egy igaz szerető. 

3. Isten veled, kis falum, örökre, 
Elmegyek én meghalni messzire! 
A szivemet éles golyó j ál:j a, 
Leseper a hegyek oldalóra. 

Szabó Erzsi (16, k) (kérésemre, előző fonográf-felvétel alapján), anyja Sz. Jánosné Majancsik Anna (35) és húga 
Teréz (12), Bartók Erzsi (13, r), Juhász Mária (15, k) és húga Márta (11), Pál Istvánné Laczó Juei (38, r) barkai 
születésű, Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r) (bizonytalanul), Kulcsár Ilon (22, r) (alsó szöveg) (mind 1-2. vsz), 
a középső fonó, Kulcsár Ilon más alkalommal (3 . vsz). (Többször egymás után énekeltetve is nehezen vette észre, 
hogy a 3. és az 1-2. vsz. dallama azonos.) 

86 

1) 2) 1G)4 ,# r r- I E' ~ E F ~ J I J J 
l. Bár - csak lá -nyo-kat is so - fOZ - ná - nak, 

3) 5)_ ,# f IT I F r F r ~ [" I r IT 
Vé lem egy szá-zad-ba ruk-kol - ná - nak! 

,# ~ [" IT r I ~ [" IT r I r r 
réz - sar - kan - tyú - ját, 

a réz _ cung-ját, kard - ját, 
Ki - pu - col - nám 

4) 

! I 

! I 

E' ~ E F J J ! II 
Csó - ko - lom a ba bám szá - ját. 

2) 3) 

II P II IT E 
4) 5) 

II r F II J j II 
2--4. 3.4. 

I a. Bárcsak lányokat is soroznának, 
Besoroznák véle katonának! 
Kipucolnám a rézsarkantyuját, 
Megenném a vacsoráját. 

2. Jaj de szépen harangoznak 
Az én kedves galambomnaki 
Most viszik a temetőbe. 
EI sem. el sem bucsuzhatok tőle. 



ll. ÚJ NÉPDALOK 

3. Bárcsak addig el ne vinnék, 
Míg én inned odaérnék! 
Hármas harangot húzatnék, 
J aj de keservesen sírnék! 

4. Jaj de szépen {muzsikálnak 
. harangoznak 

Zöld erdőben a betyárnak! 
Zöld erdőben nyárfalevél, 
Ja,j de szép a magyar legény! 
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Bábás János (29, r) asztalos, Bartók Erzsi (13, r), Szabó Erzsi (l6, k), Bolyszko Imréné Tamás Piros (31 , r) (alsó 
szöveg), valamint a középsö fonó (2. és 5. var) (l. vsz), Zvirinszki István (46, gk) falucskai születésű tót suszter 
(la. vsz), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű (2-4. vsz). 

87 
j = 94 (Kö. f.) 1 (j) S 

,# J J J J O F 
l . É - des - a-nyám ki-ment a 

.. J j .P $ I 
kis - ker - be, 

r $ I 
Fel - te - kin - tett a esi! - la - gos ég - re: 

,# E F r ~ f f r I r EJ j 
esil - la - gos ég, meg-ö -Iöm ma - ga-mat, 

j $11 
Ka - to - ná - nak vi - szik a fi - a - mat! 

2. Édesanyám, ne ölje meg magát, 
Inkább kélje meg a republikát. 
Republika maga is azt mondja, 
Egyes fiú nem lehet katona. 

3. Házunk előtt van egy topolyafa, 
Ja,j de sokat megáztam alatta! 
Megázott a pörge kalapom széli, 
Elhagyott a szeretőm, a régi. 

4. Viszi a víz, sej, az áji hegyet, 
Benne viszi kedves szeretőmet. 

E, d ,{fOgja ki , 
esanyam, k.fi aparom, 

logom 

{
Élem véle gyönyörű világom. 
Mer én magam nem hálok az ágyon. 

5. Nincs szebb virág a georginánál, 
Nincs szebb legény a piros-barnánál. 
Göndör haját simára fésüli , 
Szeretőjét igazán szereti. 

Ando Gyula (22, k) magától, amint hallgatta a többieket a "masina" (takaréktűzhely) mögül, a középső fonó (l-2. vsz), 
Ando anyja A. Györgyné Rákai Zsuzsanna (58) (3-5 . vsz). 
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88 
1@ 5 

3 J-.--, 

,~ 
, 

J. r j J W JJ P r- I r- p I ~ I 
1. Ha fel me - gyek sej, , az á - ji hegy - re, 

3) , 

,~ 
~ r- t t t If E f r I r f ~ I 

Le - te - kin - tek a szád - el lő - i völgy - re. 
4) I~ 

, ~ ~ r- t t If cr t t f ~ I E E r r I r r r r f ~ I 
Le - le - né - zek Szlo-vá - ki - á - ba, azt ki-ált-ja, (hogy) minden hi-á - ba, 

,~ 
, 

J. 
2>.--

J Jl P r- I r r r r ~ 
Sza -ladj, ese - lák, jön a Hor- thy ka - to 

l) 2) 3) 4) ,# Ulla SlljlJ Iln ll 
2. 2. 2. 2. 

2. Azért, hogy én be vagyok sorozva, 
Ne félj, babám, nem leszek katona! 
Elég széles a gömöri határ, 

magam vagyok benne a betyár, 
Mégse leszek a republika katonája. 

I J w ~ II 
- ná ja! 

Ifj . Ando György (35, k), Szabó Erzsi (16, k) (I. vsz), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű (2. vsz). Már 
a "csehek alatt" is. 

89 

1@5 

'W Wir f lOrlBW I 
l. Gyász-ba van már az e - gész Ba - la - ton, 

Jön a gő - zös a esi - nált vas - II - ton . 



ll. ÚJ NÉPDALOK 

'r UI r F I cr F Ita r I 
Száz - e - zer á - gyú áll a harc me-ze - jén, 

Igy hát, an-gya-lom, ka - to - na va-gyok én. 

2. Ha nem hitted, hogy katona vagyok, 
Majd e lhiszed, ha elmasirozok. 
Kék atilla szorijja mejjemet, 
Rezes csákó nyomja a fejemet. 
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Hajdu Lajos (75, r), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű. "Sokat dalolták?" "Ameddig tartott az a szezon! 
Egy darabig danolják, aztán gyün új." 

90 
lG)S ,# ft 

l) 
~ J. J U O F It' • I 

1. Mi - kor men-tem A - me - ri - ka fe - lé, 

,# E r r f t f r I p f" r • I 
Visz-sza - néz-tem ma-gyar vá - ros fe lé. 

,# E r r f t f r I F F r • I 
Jaj , Is - te - nem, de szép ma - gyar vá - ros, 

2>---- ~ ,# n U E F E J I Ji J. J • II 
SO - se le-szek Ma-ris - ká - nak a pá - ros! 
l) 2) ,j UIIF II 
2. 2. 

2. Bejeset a Mariska a Tiszába, 
Három aranygyűrű a markába. 
Három aranygyűrű a markába, 
Őszirózsa százszor egy orába. 

Zvirinszki István (46, gk) falucskai születésű tót suszter. Nem volt Amerikában; katonáktól tanulta Mecenzéfen, a 
kocsmában. "Ott sokan összejöttek!" 
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91 

1)~ ______ _ 
10)5 'I cr f FJ I r J 10 J lj t I 

1. Nem át - koz - lak, ró - zsám, nem szo - ká - som, 

rittE} I[F f Ir ti 
Csak a mos-do - vi - zed vér - ré vál - jon! 'I f rittE] IEF f Ir ti 
Tö - rül - kö - ző ken-dőd lán - got ves - sen, 

ad - Jon, 
2}--'i Ez r EJ I E F E f I f] J I J t II 

Hogya szí-ved egy kis _ lányért ne e - ped-jen! 
meg-sza-kad-jon! 

l) 2) ,ti E r E F I ro r II j II 
2. 

2. Szakajtottam rózsát bimbó nélkül, 
Szeretek egy kislánt tiszta szívből. 
Még most nem az enyém, de még lehet, 
Ha az a jó Isten egy kicsit szeret. 

Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű (alsó szöveg, l. var). 

92 
j = 82 (K. f.) 'I ~ r- ~ [Ir r p J.IJ J t 
A sze - re-tőm kar - ja - i, kar - ja 

, 1 r E t E I r- p p r' I r r t 
Nem a - kar -nak haj - la- ni , h~i - la - ni. 



II. ÚJ NÉPDALOK ,j r etElE" ~rrrrlr 
Meg kell an - nak haj - la - ni, le - ve-let ír - ni, ,j 
~ E" ~ r- I ~ f" p J. I J J $ II 

Ha meg a - kar ö - lel - ni, csó - kol - ni. 
ősz-szel há - za - sod - ni. 

Barnák Anna (18, k), Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r), a kis fonó. 

93 

pJ.IJ J$ 
1. Sár - ga ko - esi, 

. 8}.-- 9}--

a vas raj - ta, ,j E" ~ P f" 
2}--

I P r" r r 
Sár - ga esi - kó van e - lé - be fog - va. 

~ 3) 4~ 7~ ,j hl P r p I P r" r J I r F 
Is - ten se - gít, a jö - vő esz - ten - dő - re 

$ I 

'I rOj 
M I m Fl)J I J J 111' .. 11) 

Vé-led me-gyek, ba-barn, az es - kü - vő - re. SZ.E. K.I. 
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,j r) fi II p) J. II un II r) cr II p) f' II;) F r F II r) r II j r' II Ir II j) .J II ~.J. II 
2. 3. 2.ossia 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2.3. 3. 

8) 8) 9) 9) 10) 11) 

YJ II ~.J. II YJ II .J n IIJ ~ II ~.J. II 
2. 3. 2. 2.ossia 3. 2. 

2. Szombaton este nem jó citerázni, 
Nem jó mindig (a dibi-)dobogósat járni. 
Melt ha mindig a dibi-dobogósat járom, 
Annál jobban szeretnek a lányok. 

{
A múlt éjjel , 

3. A , . k de rosszat almodtam, 
z eJsza a 

A szeretőm menyasszonnak láttam! 
Letéptem a slájelt a fejéről, 
Húllt a könnye, mint a záporesső . 

Szabó Erzsi (16, k), anyja Sz. Jánosné Majancsik Anna (35) ("Igen régi nóta!") és húga Teréz (12) (l. vsz, a 2-3-at is 
tudták), Kulcsár Ilon (22, r) (2-3 . vsz, az l-t is tudta), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű, Bolyszko 
Imréné Tamás Piros (31, r), Ando Józsefné Mester Margit (22, k) (2-3. vsz). 
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94 

1. Kas - sa fe -lől jön - nek a va - dá - szok, 
7'J-- 8J.-- 9J.-- lO~ 

éj r r t r IE E P [" I r f ! I 
Jaj de szé - pen fény-lik apus - ká - juk! 
2:l-- II J.--éj p r- t r- I E E E r p (" 
E - Jöl megy a had-nagy, a - ki ve - zet, 

Gye - re, ba-bám, fog - jál ve - le ke-

,# Wr p IIP r IIP cr Ilr (filEm p J 11_ P J. II~J II J,J II j) j II 
2. 3.4. 5. 2. 2.5. 3. 3.5. 4. 2.4.5. 

7) 8) 8) 9) 10) 11) 12) 12) 

]l J lU n II )l J 11)l J IIJ j IIJ j lU n lU j II 
3.4. 2. 3. 2.4. 2. 2.3. 3.5. 

Bartók Erzsi az első felét így: 

Kassán végig cserkészlányok mennek, 
Menet közben vígan énekelnek ... 

2. Nem fogok én a hadnagy úral kezet, 
Inkább írok egy szerelmes levelet. 
Máma megirom, holnap elolvasom, 
Holnapután masírozik a galambom. 

3. Minek menjek már én a templomba, 
Haja babám nem látom a sQrba! 
Sem a sorba, sem a sor szélébe, 
Lányok vitték a gyöngyvirágos temetőbe. 

4. 

4. Kassa város körül van kerítve, 
Leventéből van a kerítése. 
Határvadász a kapufelfája, 
Barna kislány sírva borul rája. 

5. Minek nékem a szombat estét várni, 
Nem jön engem senki vigasztalni! 
Vigasztalom magam, ahogy lehet, 

{
Vágják" . . ., 

.1 " k tolem a cIvilek aszeretoket. 
TI tJa 

6. Miskolc felé jönnek a vadászok, 
Jaj de szépen szól a trombitájuk! 
Közülök egy mindig csak azt fúja: 
Nem leszek a szeretőmé soha. 

Ando Ilon (13, k) (1-3. és 6. vsz, T.f,), Bartók Erzsi (13, r) (1-5. vsz), Szabó Erzsi (16, k) és húga Teréz (12) (I-6. vsz), 
Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r) (6. vsz), Zvirinszki Erzsi (15, gk), Ilon (13) és Anna (ll) a falucskai születésű 
tót suszter lányai, a kis fonó (3. vsz). Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) tudta, de: "E csak ojan mostani nóta!" A határ
vadászoktól tanulták. 
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1. Er - dő, er - dő, kö - ze pi - be nyár - fa, 

~t= 7J- 8J- 9J-

, # r F J F" I r r ~F F I r r 
J aj de so-kat meg - áz - tam a - lat - ta! 

4) 10)_ 11) 12) ,# II: r F T r I Ez r cr J F F 
Meg - á - zott a pi - ros de -Jin - ken - dőm, 

13J.- 14J.- 15~ 16~ ,# r F F r I) J. P r· I J 
Nem ta - ga - dom, sze-ret a sze - re - tőm. 

l) 2) 3~ 4) l) ~ 2) ,j p r .P f" II p. J. P f" II r p F r I p r p J. II r r. F r II J>.J. j j II j J J>.J. II j j J>.J. II 
1.0SS/a: 7 4. 4. 2. 3. 2. 

Tanya, tanya... . 
5) 6) pn 7) 8) 9) ~ 10) 11) 12) 13) 13) 13) 14) 15) 16) 

j j U J>IU J II J>.J. IIJ>.J.IIJ>.J. lU J II Jl.J.II.Frn. II J>.J.1IJ J>IIJ>.J.IIJJTI IIJ>.J.IIJ j lU j II 
3-6. 5. 2. 3.7. l.ossia, l.ossia,l. 2.6. 1.ossia 4. l.ossia, 5. 6. 7. 2.3. 2. 2.5.7. 

3.6. 5-7. ossia 2.3. 6. 4-7. 

2. Ha kiállok este a kapuba, 

{
YégignéZek híres Ájfaluba. 
Széjjelnézek az egész faluba. 

Nem látom azt, ki az enyém lenne, 
Akibe a szivem gyönyörködne. 

3. Hozzáfogom napjaim számlálni: 
Hány éjszaka fogok hozzád járni. 
Megszámlálom reggel, délbe, este, 
El van az én szivem keseredve. 

4. Kiskertemben zöld a petrezselyem, 
Majd kigyomlálja azt a kedvesem. 
Ha megunja, közepébe borul, 
Sürü könnye zöld levelére húl. 

5. Kiskertemben zöld a petrezselyem, 
A babámba meghült a szerelem. 
Nemcsak meghült, hanem meg is fagyott, 
Szerelmemre nagy bánatot hagyott. 

6. Kiskertemben zö ld a petrezselyem, 
Tótágast áll bennem a szerelem. 
A szívem is cigánkereket hány, 
Haja babám nem szeret igazán. 

7. Erdő, erdő, de szép kerek erdő, 
Kerüli azt betyár, tizenkettő. 
Közepébe mulat egy regruta, 
Badacsonyi jó bOlt szódavizel issza. 

Kulcsár Ilon (22, r) (1-4. vsz, a 4-et Csécsben tanulta, ringlószilvát vittek, vasárnap délután kiültek a lányok, dalolták, 
megtanulta), Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r) (2-3. vsz) - jelen levő anyja özv. T. Dánielné Kulcsár Póli (59) 
nem tudta -, Szabó Erzsi (16, k) és anyja Sz. Jánosné Majancsik Anna (35) (l-2. vsz), a középső fonó (5 -6. vsz, a T.f. 

nehezen énekelve), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű (7. vsz). 
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96 

n- 6)_ 7'>-- 8'>--

P ro ~ [" I P [" r r 
1. Vad - kör -te - fa fe - hé - ret v l - rág - zik, , 9}-

r r J r- I 
10>---

p r-
7)_ 

p F' I r r l 
Kis pej 10 -vam a - lat - ta ci - ká zik. 

8}- ll>--- 2) , r r Jr- I F r p F' I r IT 
Cí -kázz lo-vam, cí -kázz u - tol - já - ra, 
}f)- 3) 13) 4) , r r ~ [" I r F ~ ro I J j l II 

Hol - nap me-gyünk Nagy-Ma-gyar-or - szág - ba! 

l) 2) 2) 2) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 

, r f p J,' II hl QJ II j n hl EJ II ro_ n r. II ro !lj j IIJ j lU j II jl J IIJ n II 
1- . Cs. y. I.K.f. 1. 2. 2 3. .f 2. 2.3. 2. 3. 1. 2. 

ra-ra-ra-ra, Cs. Gy. Cs. Gy. Cs. Gy. Cs. Gy. 
9) 10) ll) 12) 13) 3. 

jl J !lj j II jl j jl ll jl J II jl J II 
2. l.K.f, 2. 
Cs. Gy. Cs. Gy., 

2. 

2. 1. 
Cs. Gy. 

Cservenyák Gyula az utolsó sort így: 
Holnap megyünk nagy Olaszországba. 

2. Még azt mondj ák, ne tartsak szeretőt, 

{
Jönnek a csehek, ássák t t"t 
G l

· a eme o. 
yön az o asz, asa 

{ ~ssa, bizony, ajó édesanyjának, anyjának, 
Asa meg a jó édesanyjának, 

N {
a magyar honvéd k . kl 

em d' . atonana . 
pe 19 a szegeny 

3. Jaj, Istenem, hogy kell azt megszokni , 
Hogy kell nekem olasz lányt szeretni! 
Hajölelem, kal:iaim elhalnak, 
Ha csókolom, könyeim hulanak. 

Bartók Erzsi (13, r) és Szabó Margit (8, r), Szabó Erzsi (16, k), Hodermarszki Maris (17, gk) falucskai származású tót 
(l. vsz), a kis fonó (l-2. vsz), Cservenyák Gyula (47, k) zsarnai születésű volt urasági kocsis (l-3. vsz, alsó szöveg). 
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l),--~~o=~-------------------! j r-yo r-yo ~ 
~ r E r cr r I ( r F J I r fc p' I J J $ I 

r 10 - vat 
esi - kót 
5~ 

vá - lasz - tok ma - gam - nak. 

T t I T F r 
Kis pej 10 - vam, réz a za - bo 
Szi - 1aJ esi - kó, 

lá - ja, 
l ) _==--== ________________ __ 

=l=l! r----r r----r ~! ~ r E r cr r I E 8 or I P ~. F J I J J $lli II II 
S ' h . h' le-sze-re-Iek b br k ' "CJ" e-

eJ, a-Ja, a-Ja, le-sze-re-Iek: a am, nemso - a - ra. K.I. Pálné 

l) 2) 3) ,4L...., 4) 5) 'fi IT r I r r t r I r r p J. II j j II ).J. lU 3 j II j j II) .J. II 
Pálné: Sej, haj... 2. 2.K.f 2. 2.K.j 2. 

2. Sej, haja, haja, lemegyek az Alfóldre aratni, 

{
Ott fogok majd sűrű rendet , . 
s,," d" k' vagm. uru ren et lOgO en ott 

Sűrű a rend, gyöngyharmat az {~Ija, 
aga, 

Sej, haja, haja, tied leszek, babám, nemsokára. 
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Kulcsár Ilon (22, r) (T.f.), Szabó Erzsi (16, k), Zvirinszki Erzsi (15, gk) és húga Ilon (13) a falucskai születésű tót 
suszter lányai, Pál Istvánné Laczó luci (38, r) barkai születésű, a középső fonó, a kis fonó (alsó szöveg). Határvadász
nóta. Mióta"a magyarok bejöttek". 

98 
lW8 

J $ 
I. Ha be - me-gyek Tor .. na vá - ro - sá ba, 

4~ 2J-- 5J-- 4~ 

~ # ~ r t r- I F r f r I r r $ 
E .. gye - ne-sen (a) bor-bély la - ká - sá - ra. 
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1)1---_ 
o 

I 
Szé - ket is ad - nak, hogy üj - jek le rá - ja, 

8J---- 9) 

r r f c f Ir r p J. lJ j $11 
E - les az ol - ló, a gön - dör ha - jam vág - ja. 

1) . 1) 2) 3) 4) 5) 5) 6) 7) 7) 8) 9) 10) 

,~ p r II r t II.J j II J\JiI j j lU n II jl J II jl J II jl J lU n lU II n II ';"""""") ...,........,) ) II 
2. 3. 2. 2.3. 3. 2. 3. 3. 2. 3. 2.3.2. 3. 

2. Göndör hajam amint húl a földre, 
Gyere, rózsám, szeggyed a kötényedbe. 
Ahány szál haj esik le ja földre, 
Annyi százszor, rózsám, jussak az eszedbe. 

3. Sej, ha leszerelek, meg is házasodok, 
Azt veszek el, akit én akarok. 
Elveszem a mostani szeretőmet, 
Sej, ha megvárja leszerelésemet. 

Gyarmati Juli (22, r) (l-2. vsz). "Ando Juli hozta" a faluba. A 3. versszakot a faluban állomásozó katonák énekelték. 
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j = 96 (N.f.) j = 92 (B.E-ék)j = 100 (végén ace.) (B-néék) 1 W 9 
2) 3) 
l) 12)_ 130) 

'jE Ed7Pf"lf r 
14k 

~ J. lj 
l. Sár - ga a esi - kó, sár - ga nye - reg raj - ta, 

15)_ 16)..2) 17},- 18},-,j r E T t I T t T E Ir r 
Most a - kar - tam hoz - zád jár - ni raj - ta. 

17)-.2) 19},- 20},- 6) 7)_ ,j r E T t I T t f E' I r T $ I 
Most a - kar - tam vé - led be-szél - get - ni, 

8) w- ?N-- 22}...-. 23)..-,j E Ef P f" If F ~ J. lJ j $11'-'1-'1 
Itt van az i - dő, el kell ma - sí - roz - ni. -& jju- . . 

K.I. ELE-ek 
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'I ~) F " W F PII F II r) Ilfll r II? wC II;) ! II;) r II ;) wfW II t)11 r1)r I r r 
2.3. 9. 9. Sa.9. Ossia 9. Sa- 8.9. 7. Sa. 2.K.j, 6-8. 9. 

12) 

r j lU j II 
6. 

6- 8. (?) 3- 5.9. 
,1J)., 14) 15) 16) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) gl.., 23) 

/ J lU j II }lJ II }lJ IIJTJl II}lJ II }lJ II}lJ lU j lU j II }lJ 11 / J lU j II 
7. 2.Sa. 2.ossia, 2.3. 5. 2.3. 3.Sa. 3. 3. 7. 6.7 . 3. 

7. 6.7. Sa. 7. 6. 7. Sa-7. 

2. Anyám, anyám, édes-kedves anyám, 
De szomorú vasárnap délután! 

5a. Lányok, a legéntjól megbecsüljétek, 
Há beteg is, gondját viseljétek! 

5a-7. 

H' k I" tt { szépen muzsikálnak, 
azun e o k'l .. l enc clgany húza, 

Mel1 már holnap megfújják a maJ'sot, 
Sej, mi elmegyünk, lányok itt maradtok. 

{
Itt van az idő, visznek katonának. 
Engem pedig visznek Kolozsvára. 

3. Ne vigyenek engem katonának, 
Meghasad a szive a babámnak! 
Meghasad a babám gyenge szíve, 
Ha engemet elrabolnak tőle. 

4. Sárga a csikó, sárga csengő rajta, 
Ez a kislán megyen a templomba. 
Boldogsággal van tele a szíve, 
Kit szeretett, az lett vőlegénye. 

5. Lányok, a legényt jól megbecsüljétek, 
Ha megsebesül is, gondját vise ljétek! 
Mel1 minékünk megfúják amarsot, 
Mi elmegyünk, tik meg itt maradtok. 

6. Tisza szélén nem jó lefekünni, 
Mer a Tisza ki szokott önteni. 
Szép szeretőm el találja vinni, 
Jaj de keservesen fogok sírni! 

7. Tisza, Tisza, minek az a Tisza, 
Haja babám túl-át lakik rajta! 
Minden éjjel átmennék hozzája, 
De a palló igen keskeny rajta. 

8. Ez a világ de széles, de széles, 
Az én rózsám ölelésre de édes! 
Húzad, cigány, huzad hát a nótám, 
Had forgatom meg a kedves rózsám! 

9. Akkor megyek Barka falun végig, 
Ha a babám a csárdában iszik. 
Tele pohár magasra emelve, 
Jobb kaljával (a) babáját ölelte. 

Kulcsár Ilon (22, r), Hajdu Bözsi (16, r) (2. var), Bartók Erzsi (13, r) Szabó Margittal (8, r), Szabó Terézzel (12, k) 
és Juhász Mártával (ll, k) együtt, Szabó Teréz nénje Erzsi (16) (2. var), Rigó Józsefné (cca 60) cigányasszony 
Fricsóvszki Józseffel (40, k), annak lányával Ilonnal (14), a tót Zvirinszki Erzsivel (15, gk) és Havranlw Andrásné 
Ando Katával (72, k) együtt, Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r), a nagy fonó (mind l-3 . vsz), a kis fonó (2. vsz, 
alsó szöveg, a rádióból tanulták s az iskolában március IS-én elő is adták, továbbá 5. vsz), Hajdu Bözsi anyja 
H. Jánosné Farkas Ilon (45) (l. vsz, egy más alkalommal Sa. vsz), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű 
(l. és 4-5. vsz, egy más alkalommal 8-9. vsz), Bolyszkoné egy más alkalommal bodolai születésű sógornőjével 
B. Józsefné ... Margittal (cca 28, k) együtt (Sa. vsz), Havrankoné egy más alkalommal egyedül (6-7. vsz). Pozsga 

József (27, r) csak egy kicsit tudta az Sa. versszakot. 
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100 
4 (i) 1 

F $ I 
Ne - vi - jor - ki ha - jó - ki - kö - tő - be 

, ~ r- E E I E F E F I r f $ 
Ül egy hol - ló tisz - ta fe - ke - té - be. 

E ErEIE F E F lr j $ I 

Az a hol - ló - ma - dár min - ket gyá - szol, 

, F F r F I E r r F I J j $ II 
EI a - kar - nak til - ta - ni egy - más - tó I. 

Farkas András (75, r). 
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j = 100 (N. f.) 

11 szótagosok 

Moll 

101 
A 

j~- 5)_ 6f--- 7f--- 4f---

'&b)J. ~ rlf r f flp [" j $1 
l. A ba - ko-nyi zöld er - dő - ben szü-Iet - tem, n- 9}-- 10)_ 11)_ 4~ 

,&bJ)J. ~ rlf r f flp [" j $1 
A-nyám se volt, még - is föl - ne - ve - ked - tem. 

'&b[ P ~ ["Ir j f UI}JJ J $1 
Úgy nőt-tem fel, mint a ré - ten a vad - ró - zs a, 'r r pl c I F F EJ F ~ I jJ J :h II' II 
Be - so-roz-tak hu-szonegy esz-ten-dős ko-rom-ba. N.f. 

1) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 10) 11) 

, &b P r p r lU j lU j II} J /I} J Ilj j lU j II} J II J } II} J II 
1. ossia 3. 4.5. 6. 4--6. 5. 3--6. 4.6. 5. 3.5. 

2 ....... . 
Kis pacsirta barázdába költötte. 
Nem kell neki édesanyja dunnája, 
Betakalja őt a kedves babája. 

3. Jaj de sokat áztam, fáztam, fáradtam, 

! én Ájfaluba portyáztam. 
Mikor még a Kecskekövön . 

a Sajó paltján halásztam. 

12~ 2J.---- 13"l- 3)1-__ _ 

'&1, ~<I! __ !!_E __ ~ I r r· f tn f r f $1 
E-szem-be jll-tott, hogy van [én-]né-kem egy ha-zám is, 

14) 15)_ 12)_ 

'&1, t ft f r I ~ [" F" P I JJ J. j $ II 
Sej. ab-ba van akli-kény - sze - mli ba-bám is. 
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, 2) 2) 3) 3) 12) 13) 14) 15) 15) 

' &" t En t f II t iF r f r II r iF r hl lU j II jl J II n lU j lU n II 
8va---' 8va --' 4.Ando 1. 4. 4.5. 4. 4. 5. 4. 5. 4. 

4 {
Csináltattam Ájfaluba d o 

• • o varo at, 
Pesten csmaltatam én egy 

5. Ez a gőzös jaj de nagyon ropogott, 
Mikor engem Ájfaluba behozott. 

T t . Ob {leventéknek k o o le eje e . aszarnyat. 
egy nemzetI 

Fekete gőzös, vigyél vissza a hazámba, 
Sej, hagy boruljak akisangyalom válára! 

Abba vannak a határszéli betyárgyerekek, 
Ájfalusi lányok, nem beszélek veletek. 

6. Ha csakugyan menyecske van a lánybul, 
Kerek kontyot csinálnak a hajábul. 

Ke - rek kon-tyom a fa - lu - ba meg-né - zik, 

~ I 

' &1, f' P P r- I E E P r" I j J J j ~ II 
Az u - ra-mat a fa - lu - ba i - rigy - lik. 

7. Életembe mindig szépet szerettem, 
Utoljára csúnyával kell beémem. 
Így kell nékem, mer én így érdemeltem, 
Minden este más legénnyel beszéltem. 

Özv. Bábás Mihályné Kulcsár Róza (47, r) és nénje özv. Tamás Dánielné K. Póli (59), ugyanúgy tudta ez utóbbi jelen 
levő lánya Bolyszko Imréné T. Piros (31), valamint Pál Istvánné Laezó Juei (38, r) barkai születésű és Hajdu Jánosné 
Farkas Ilon (45, r) is (l-3. vsz), Bartók Erzsi (13, r) Szabó Terézzel (12, k) és Szabó Margittal (8, r) együtt, a kis fonó 
(3-4. vsz), Szabó Teréz nénje Erzsi (16) (4. és 3. vsz), a nagy fonó, Juhász Mária (15, k) (4. vsz), Ando Ilon (13, k) 
(4-5. vsz), Fedelem Józsefué Karaffa Erzsébet (26, gk) tomahorváti születésű (6. vsz). A 2. versszakot nem tudták 
összehozni, nem is énekelték rá a dallarnra. A 7. versszak 1940 tavasza óta új nóta, tomaszentjakabiak hozták lako
dalomba két gyűjtés között. 

B 

, ~I'j r r r lE r E r l p f' j~ 1 
l. E - zer-nyóc-száz - hat - van - öt - be szü-let - tem, 

, ~I, P r- f r- I E r E r I p f' j m 
A-nyám se vót. még - is fel - ne - ve-ked - tem. 
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Hajdu Lajos (75, r). 

, ~I, [ P r r I r 
Úgy nyől-tem fel, mint 

3~ 

j 
a 

2~ 

r r I 
ré - ten 

l) 

I J ~ $ I M. 

a ró - zsa, 

, ~I, r p f E" I f r F' ~ I bJ . . J $11 
Be - so -roz - tak húsz-esz - ten - dős ko-rom-ban. 

l) ~ 3) 

~f J lU .J /I 
2. 2. 2. 

2. Mint a madár, ojjan árván élek én, 
Édesanyám régen a sír fenekén. 
Kis koromba hallottam hírt fe lőle, 

Azt sem tudom, hol van a temetője. 

102 
l (~)4 

~ I ; J J $ I 
l. Ró - zsa, ró - zsa, pi - ros ró- zsa le - ve - le, 

Csak egy 
6) 

'&b ~ r 
Az is 
7)_ 

,&~ J r 
Kék a 

kis - lány ne - ve -

p r' I jJ, 

a - zélt ne - ve ~ 

6)_ I 

~ r I ~ w' J 
ke-dett ked-vem - re. 

2) 

~ r If j F 
ke-dett ked - vem - re, 

6)_ 3)_ 

P r I p F' r ~ loPJ J 
sze-me, sze-möl - dö - ke fe - ke - te. 

t II 

l) ~) 3) 3) 4) 4) 5) 6) 7) 

,&~ P r' II J j f2 II F r II p r' II.J .J II J> J II J> J II .J .J II Im II 
3. 3. 3. 3.ossia 3. 3.ossia 3. 3. 3. 

2. Alig hittem, hogy a nap lenyugodjon, 
Hogy az égen páros csillag ragyogjon. 
Ragyogj , ragyogj, fényes csi llag, sokáig, 
Kísélj el a szeretőm kapujáig! 

3. Páros csillag, jaj de sokat utazol, 
Nem láttad-e a babámat valaho l? 
Láttam biz én a rozmaringerdőbe, 
Sárga tearózsa nyílott ki a kezébe. 

353 
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4. Életembe mindig szépet szerettem, 
Utoljára csúnyával kell beérnem. 
Igy kell nékem, mer én így érdemeltem, 
Minden este más legényel beszéltem. 

Gyarmati Juli (22, r), Szabó Erzsi (16, k) (Gy. J-tól tanulta), a nagy fonó (mind l. vsz), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) 
barkai születésű, (2. vsz), Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r) (3. vsz), Ando Juli (20, k) (4. vsz, tornaszentjakabiak
tól tanulta Ando Károly lakodalmán). 

103 
1@2 

J J I J> J J 
l. Éj - fél - táj - ba kezd a csil-lag rit - kul 

2) 
- ni, 

f r J J J I P ro r 
Kej fel , ró - zsám, ha el a - karsz in - dul - ni. 

, ~k IT fr · IT I J J j ] I P ro J * I 
Fel is ke - lek, nem tu - dok el - a - lud - ni, 

J IT 

3) t. 
Jo J r I r f r r I íP * II 

Fáj a szí - vern, a sze - re - \em gyö - tö - n. 

l) l) 2) 3) 3) 

, ~I! j II j J II dll! ITI II D;J II 
2-4F 5- 7. 5-7. 1-4.ossia 5-7. 

2. Bús levelem fölteszem a postára, 
Majd megkapja vasárnap délutánra. 
Olvasd, babám, szomoru leve lemet, 
A harctéren hagyom az életemet. 

3. Ha befonom az ostorom nyoc ágra, 
Rápattantok daruszőrű lovamra. 
Lovam szőrit százfele fújaja szél, 
Szeres, rózsám, ha már eddig szerettél! 

4. Éjféltl\jba kisütött a holdvilág, 
A szeretőm aba fösüli magát. 
Göndör haját százfele fúja ja szél, 
Kedves rózsám, de hiába szeretté l! 

5. Két szerelmes kiment a temetőbe, 
Mind a ketten leborultak a földre. 
Igy sohajt fe l: Nincs igazság - az égre -
Két szerelmest méli nem adnak együve! 

6. Barna kislány kiment a temetőbe, 

Gyöngyvirágkoszorút vitt a kezébe. 
Nem találta szeretője sírhalmát, 
Hová tegye gyöngyvirágkoszorúját? 

7. Kisangyalom, hogyha elmész gyuhonni, 
Megkérdezem, kire fogol vallani. 
Terád fogok, terád, kedves szeretőm, 

Te csaltad meg árva szívem legelőbb . 

Cservenyák Gyuláné Oravecz Anna (43, k) (I-4. vsz), Szabó Lajos (48, r) szádelői szűletésű (5-6. vsz), özv. Pozsga 

Józsefné Bábás Julis (cea 45, r) (7. vsz). 
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104 
1@~3 

J J E E rJI};' ; '$1 
csil -lag vol - na már én - be - lő -' lem, Nem jó 

~ $ ~ f r ~ i= r I t r EJ I P r r $ I 
Is - ten tud - ja, hol ra-gyog-nék az é - gen. 

$ ~ p r É r 'IE r EJ I P r r $ I 
Ma - ga - san süt az a fé-nyes hold-vi - lág, 

$ ~ cl J J J 
l. ;. ; E E r ~ I ~ $ II 

j 
Még on - nat is be - jár - nék, ba - bám, hoz - zád. 

Ando Györgyné Rákai Zsuzsa (58, k). 

105 
1~1 

$& j J J J r r r r Ir j ; $ I 
Lá - nyok, lá - nyok, pa - pot ne sze - res - se - tek, 

$& f f f f r r E F IE f f $ I 
Ha - csak le - het, pa - raszt - ra szelt te - gye - tek. 

Mer a pap-nak a bun-dá-ja kes-keny re-ve-ren-dá - ja, 

$& j J J J r j E r Ir j ; u 
Ki - lát - szik a ke - rek surc-nak az al - ja. 

Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r), Sztupák Imréné Mester Borbála (cea 60, k), 

355 
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106 
j = 80, j = 96 (később) 

l) 4) ___ _ 

,~II F F ~ F" I ( F fJ nJ]I},j. J $ I 
l. Ju-hász - le-gény hej de bú-san le - gel-te - ti a nyá - ját, 

5.l---

E F E I r r r F I~ F" F $1 
Es - kü - vő - re most vi - szik a ba - bá - ját! 

6.l--- 2) 7'J.--., , ~II E E ~ r- I r u F U I r J ; $ I 
Víg eim - ba - lom, hej, ki-hal-lat - szik a pusz - tá - ra, 

3) , 
j. J P ~ r" I F r J. ~ 

I J) *II 
Fáj a szí-vern, meg - ha - sad bá - na - tá - ba. 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 

, ~I, J. P II EllJ II F p!IJ J> j j !lJ J> lU j II J> J II 
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 

2. Ezt a kislányt nem az édesanyja nevelte, 
Rózsafának a három ágja termette. 
Rózsafának, hej, mind a három ágja lehajlott, 
A szeretőm a más szavára elhagyott. 

Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű. A jelen levő Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r): "Ezt megtanítom 
Bözsinek is, mert szép!" 

107 
1 W 1 

}[lrrCpRrl)j. ;$1 
Ju-hász - le-gény, jaj de gön-dör a ma-ga ba-ju - sza, 

2)1--___ _ 

'~llp E" ~ E" Ir f F rl~F" F $1 
Ta - lán bi - zony , csók - ra vol - na gusz-tu - sa! 
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3~ 2)1--___ 4)-) __ _ 

,~II r r' ~ [ I hl ro r r I FFF r 
Jöj - jön i - de, szi-vem pár - ja, csó-kot a - dok én, 

5"l..-----

,~I! f" P j F I E r E j J. P loPj. j $11 
Igy is, ugy is a ma- ga ba - bá - ja le - szek én. 

I 1) 2) 

~ V r f II r r F 
3) 4) 5) 

F II r ro II E r cr II r r 
Ossia: Ossia 

visz-sza, 
Bá-nyász-

Szabó Erzsi (16, k) (anyja tanította), a középső fonó (Sz. E. tanította), Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r), özv. Pozsga 
Józsefné Bábás Julis (cea 45, r) (1-2. és 4. var). Szerinte " lánkori" nóta. 

108 

,& j J J J n u I P . j. j $ I 
1. J ~ de szé - pen ha - ran-go z-nak haj - nal - ba, 

,& E r rJ IT r r r I p f" r $ 
Most te - szik a nyer-get kis pej 10 - vam - ra. 

,& E cr rJ ( r r r I p f" j $ 
Két na - pi zab, szé - na be van pa - kol - va; 

,& F. j J J #i l J J I P j. j $ II 
Kis pej lo-vam még - is tán - col a - lat - ta. 

. 2. Ha még eccer kiszállok a nyeregből, 
Csókot kérek a régi szeretőmtől. 
Adjál csókot, kisangyalom, az útra, 
Isten tudja, látsz-e többet vagy soha! 

3. Hogy adnék én, magyar huszár, tenéked, 
Hisz te engem nem tiszta szívből szeretsz! 
Ha te engem tiszta szívből szeretnél, 
Magad mellé a nyeregbe ültetnél. 

Hajdu Lajos (75, r). 

4. Nem való vagy, kisangyalom, a lóra, 
Kis pej lovam táncol, leesel róla. 
De ha magam felülök a nyeregbe, 
Azt gondo lom, felmegyek az egekbe. 
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109 
J= I02J = 120 (N. f.)J= 112(K. f.) 

,~ r F jf plr j 

l G) l 
n 

J 
lu l. Ké - ket vi - rit az áj - fa 

2~ 

, ~ F" p r f I ~ F" r 
-
r 

t. 

líV J. 
SI te - me -

F I ~ F" 
Rit ka már az i - gaz szí - vű sze - re -

,~ r F r f I F r r F I r F 

J 
tő, 

r 
tő. 

J 
o - jan rit - ka, mint a hó - fe - hér hol - ló, 

,~ F F j r I F j ] F l) J. 
Nem min - den le - gény sze - re - tő - nek va - ló. 

l) 2) 

, ~ JJ f' I r J J F II j j II 
vi-rit, sej, az á-ji 

* 

* 

* 

3. Temetőbe vágyok már én pihenni, 

I 

I 

2. Felőtöttem a rózsaszin ruhámat, 
Nem tagadom, fáj a szívem utánad. 
Esküvőmnél majd elmondja az oltár: 
Életemnek (a) megrontója te voltál. 

Ott nem fog a szivem fájni, sajogni. 
Majd ha egyszer megszünik a fájdalom, 
Temetőben hozzád vágyok, galambom. 

2a. Felőtheted menyasszonyi ruhádat, 
Nem tagadom, fáj a szivem utánad. 
Esküvődön majd elmondja az oltár: 
Életemnek megrontója te voltál. 

4. Elátkozom ezt a cudar világot, 
Éltem örömvirágára mér hágott' 
Alig virult, máris hul a levele, 
Az én szivem búbánatal van tele. 

5. Ifjuságim, korán húlnak virágid, 
Életemre még remény sem sugárzik. 
Sötét keblem szomorú, mint az éjel, 
Melyben dúló vihar .. . (nem tudta tovább) 

Szabó Erzsi (16, k) (anyja: "Szép!"), Juhász Mária (15, k) és húga Márla (ll), Bartók Erzsi (13, r) (l-2. var), a kis 
fonó (l. vsz), Bábás Margit (22, r) és öccse István (20) (2. vsz), a nagy fonó (l -2. vsz), Ando Károly (27, k) a banda 
prímása és Bamák János (28, k) (3. vsz), Kulcsár Bálint (28, r), Bolyszko Józsefné ... Margit (cca 28, k) bodolai 
születésű (2a-3. vsz), Kulcsár Juli (18, r) (4-5. vsz). 



ll. ÚJ NÉPDALOK 

110 
J=88(N. f.) l G) l 

6L- IL- 7L-,& r J Iv J. ~ J J r r F' ~ I Jl 
* 1. Be - teg a sze - re-tőm, az ágy- ba fek - szik, 

,& 2L- 8L-

~ r- E r I f r II! 

F I P f' r * I I 
Pi - ros bár ~ 'sony - 'pap-lan - nal ta - ka - ró - dzik. 
8L- 3L- 9~ 4L- 10>.--

, & II: r '. r r r I f r p F' I r r J . * I 
Kej föl, csár - dás kis - an -gya-lom, ha sze '- retsz, 

5L- 8L- ' 

,& f r J r i r F J. P I) J f *:II'_,} 
Mind a két ka - rom-mal ál - tal - ö - lel -lek. 
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l) 2) b 2) 3) b 3) , b 4) , 4) 5) 5) 1) 3) 

,~~ r' II ro r ; II ~ r p II ro r t II ~ f' t II P f'~ II r u II r U II ~ f' II jl JII ]l J II 
3-4. l.Sz.E. 2.4. l.Sz.E. 2_Sz.E. l.Sz,E. 2.4. 3. 4. 2.B.E. 2.3. 

4) 6) 7) 7) 8) 9) 10) 

J JIIJ jl ll J j IIJl) IIjlJ II jlJIIJlJ II 
3. 3. l.Sz. T., 3 ~ 

2.4. 
2. 4. .l.ossia, 

3.4. 

{
kelek föl ,. .' 

2. Nem k Ih . k' mert nagyon beteg vagyok, . , e ete, 
A szívemen a bánataim oly nagyok. 
Aszívemen százhusz fontos a búbánat, 
Mert nem hagyják szeretni a babámat. 

3, Vig vagyok én, mer én mindig .nevetek, 
Azér mondják, hogy mindenkit' szeretek. 
Látnák csak a lánggal égő szivemet, 
Hogy sajnája a régi volt szeretőmet! 

4. Édesanyám, azt a szál rozmaringot, 
Amit nekem a régi szeretőm adott, 
Kösse össze? tegye vízbe, a pohárba 
A szeretőm esküvője. napjára. 

Szabó Erzsi (l 6, k) és húga Teréz (12), Bartók Erzsi (13, r) (alsó szöveg), Hajdu Jánosné .Farkas Ilon (45, r) (a 
lányától, Bözsitől tanulta), a nagy fonó (l -2. vsz), Bábás Jánosné Kőrösi Borbála (22, r) meszesi (Borsod) szüle
tésű (3"4. vsz): "Ez volt .a nötám, ezze! nevettek .. a lányok: hogy is van?" 
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111 
j = 108 (Kö. f.) 2) 

1)1 __________ ~====~~ 

'~r r ~ F' I r r r r I jJ J J ~ I 
l. Há - zunk e - lőtt egy kis pa - tak csör-ge - dez, 

3) 4) 5) 

~ P f' I r r r ri p f' r 
A sze - re - tőm az ab -la - kon resz-ke - dez. 

6~ ~L . 
,~ r- p F r I r r F r tE U I f j J ~ I 

Hej de bú-san, ke-ser-ve-sen zo-kog-ja ki ezt a szót: 

9) 

F I r r r r I ) J J ~ II 
Nyisd ki, ked - ves kis-an-gya-Iom, az aj - tót! 

1) 2) 3) 4) 5) 6a) 6b) 7)+ ' 8a) 

,& r F p F' I alJ I P II F F U II r' II p II P II P r' II r r II Ebl [F r FFF I r F II 
l. Fedelemné 2. Pálné 
8b) 9) 

,& hl r cr F r I F r II F F cr II 
Pálné 

la. Házunk előtt csörgedezik egy patak, 
A szeretőm az ablakon kopogtat. 
Jaj de búsan, keservesen zokogj a ki ezt a szót: 
Nyisd ki, kedves kisangyaIom, az ajtót! 

lb. Nyitva van a szőke kislány ablaka, 
Szőke legény sírva sétál alatta. 
Oly szomorún, bánatosan zokogj a ki azt a szót: 
Nyisd ki, csárdás kisangyalom, az ajtót! 

(

Nem nyithatok, nem mehetek ki hozzád, 
2. Nem nyitom ki, nem jöhetsz be énhozzám, 

Nem nyitom ki, mert tehozzád nem adnak, 
Menyasszonyi koszorÚInat most fonják. 

{
Aház . {az árva gyenge , 
Ahh 

adnak, kJt .', sZivem nem szeret, 
oz a SZivem, arva 

Ö 'lk { leszek az életemnek. 
ngyl osa leszek bús életemnek. 

3 B k· l' {hova tetted l' , d . ama IS any, h' d anysago , 
ova tesze 

H ' {tetted lánykori b ld ' d? 
ova teszed lánkori o ogsago . 

A' 'f: l' . I' l' {letettem, J a USI rozmarmgos o tár e e I 
eteszem, 

Onnan többé soha fól nem vehetem. 

4. Barna kislán(y), mit viszel a kosárba, 
Mi van a te szíved alá bezárva? 
Oj szomorú keserűség, ki se tudom mondani: 

{Nem h "k "b b' '1 Nem agyJa a regl a am szeretlll. 

5. Barna kislány, ha tudtad, hogy nem szeretsz, 
Mért nem írtál egy szomorú levelet? 
Tetted volna akármelyik póstára, 
Eljött volna vasárnap délutánra. 

Fedelem Józsefné Karaffa Erzsébet (26, gk) tornahorváti születésű, Hodermarszki Mari (17, gk) és húga Julis (ll) 
falucskai származású lótok (7. var) (mind 1-2. vsz), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű (la-2. vsz, 
középső szöveg), középső fonó (3-4. vsz), Szabó Erzsi (16, k) (l b-5. vsz, alsó szöveg, 2,3,5,6a,8a. és 9. var). 
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112 
J = cea 104 

6~ 

tr-
l) 

l ~ 1 

lj J J J t- i J I ji ~ F r 
l. Sej , pi"ros ken - dőm, de el - vet - tél min-den - től, 

2)~ ____ ~ __________________ __ 

r TI t f I f r E J I P f" r ~ I 
EI - vet - tél a szép le - ány - é - le - tem - től! , & r TI t f t I 

3) 

J F r ~ I P f" ~ I :J 
Mert már né - kem nem lesz sza - bad ki - men - ni, 

4) 5) , & LJ lj J J J ~ i J r F f I Ji ~ II 
Sej, nem lesz sza - bad a le - gé-nyel be - szél - nl. 

2. Sej, barázdába kiköltött a pacsiIta, 
Ezt a levelet a régi szeretőm írta. 
Könnyes szemmel azt olvastam belőle, 
Sej, hogyha lehet, halál választ el tőle. 

3. Sej, tegnap este kinéztem az ablakon, 
Jaj de sűrűn ragyogtak a csillagok! 
Ahány sűrű csillag ragyog az égen, 
Sej, annyi csókkal maradtam el a héten. 

4. Hej, a Tiszának mind a négy széle sáros, 
Közepébe három hattyú leszállott. 
Bal szárnyával vágja ketté a vizet, 
Hej , most tudom már, hogy a babám nem szeret. 

Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r) (J-3 . vsz), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű (4. vsz). 

113 

2.l.-- 1 ~1 

,~ r ff J 
~ i j r r I F r f IJi ~ I 

I. Fáj - hat an - nak a kis - lán - nak a szí - ve, , ~ p [' TI r I p [' f r IP r r ~ 

Ki - nek más fa - lu - ba van sze - re - tő - je. 
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3L- 4~ 5~ 

r- ~fr- r I F 

EGY FELVIDÉKI FALU ZENEI VILÁGA - ÁJ, 1940 

4~ 3~ 

a [ I ~ ~ro 
Lám, az e - nyém vé- lem van egy fa· - lu - ba, 

6~ . 3U 7'>----- ~ 

,~rr r rlp f" J plJiJ 
Még sincs vé - le a szí - vem nyu-ga - lom - ba. 

. 1) 2) 3) 4). 5) . 6) 7) 7) 

~ l> J II.J .J II.J .J II J ] J J II l> JII.J .J lll> J II 
Ossia 2.3. 2.3. 2. 2. 2. 2. 3. 

2. Fájhat annak a legénynek a lába., 
Kinek más faluba van a babája. 
Úgy kel annak a kutya hetyámak, hagy fáj on, 
Más faluba lyánnézőbe ne ját jon! 

3. Fójhat annak a kislánnak a szíve, 
Kinek házasodik a szeretője. 
Lám, az enyém házasodik, mégsem fáj: 
Százat megkér, míg egy igazra talál. 

Bábás Margit (22, r) és öccse István (20). 
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1~ 1 

, ~r r r r Ir J f r Ip J J t I 
Pi c ros ken"dőm, de el - vet - tél min-den - től, 

,~ r r f r IF • 
l r F I~ f" r t I 

EI - vet - tél a szép kis-lány - é - le - tem - től! 

,~r r f r- IF r .a [ Ir r J t I 
Mán ez - u - tán . nem me -he - tek a bál - ba, 

,~ p r ~ f" I F J ro ~I p J J t II'JI 
Nem ál - ha-tok lá" nyok kö ~ zé a sor - ba. -a-

Pál Istvánné Laczó Juci {J8, r). bar~ai születésű . 

. J. ' 
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115 

1)J...-----

J 11> a. Ulp J 
1(2)2 

j $ 
l. J aj de szé-pen ha - ran - goz - nak haj - nal - ra, 

2) , ~ r F r FIP r- T T I ~ f" f $ 
Most te - szik a nyer-get kis pej 10 - vam - ra. , ~ I 4~ 3) 

r T ~ r" I F 'F r J I ~ r" 
Há - rom n~ - pi szé - na be van pa - kol 
Két na - pl zab, 

J $ 

- va, , ~ J J J J l j> 1. Ulp J j $ II 
Adj egy csó-kot, kis - an - gya-lom, az út - ra. 

2) 3) 4) 

a u II ~ II jJ j II 
2. 

2. Csókot nem adhatok huszár-nyeregbe, . 

M t { te engem . , { szeretet 
3. Nem való vagy, kisangyalom, {a lóra, . te 

el a huszár nem Igazan szeretne. 

{
Mert ha e~gem igaz szívből {szeretnél, 
Ha a huszar szeretne; 

{
Magad 1"1' b {Ültetnél. . me e a nyereg e . . 
Maga ültetne. 

Ha megugrik, könnyen leesnél ró la . . 

D h {
egyszer én ülök .. b" 

e a "" l"l"k a nyereg e, magam le u o 
Táncolhat velem a csillagos égbe . . 
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Szabó János (51, k) ács, volt cseléd, Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű (alsó szöveg, 3. var), özv. Pozsga Józsefné 

Bábás Julis (cca 45, r) (l -2. var). 

116 

1(2)2 

, ~I) f j f r Ira ~ J I ~ J j $ I 
A kocs - má - ba há - rom ci - gány he - ge - dül, 

r f I C r r f Ip ~" f $ I 1 
Kan - ti - nos - né ma - ga jár - ja e - gye - dül. 
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r r I r r p r IP r j t I 
Tér - dig é - rő se -Iyem - sál a nya - ká - ba, 

r p I r J r j • 1.1' J J t II 
De sze - ret - nék vé - le hál - ni egy ágy - ba! 

Barnák János (28, k) és húga Anna (18). 

117 
.J = 100, 112 (N. f.).J = 92 (Pálné) 
9>-- l) 2) 3) 4) . 

~ & r r r u I J r P" ~ I J> J J t I 
l. AI - lok" ~) - lok a temp-Iom sar - kán e - gye - dül, 

t 1 O:l--I 0>---';- 11 :l--

~ & r w ~ r I r r ~ P" I ~ r r t I 
Ar - ra jön a ré - gi ba-bám, ,ki - ke - .rÜI. 

r1~ 6) 

~ r Ir r r P Ir cr r; j t I 
Hogy is le - het egy kis-Ián - nak o-lyan kŐ-SZÍ - ve, 

t 7) ~. • 8) f.::J ::J 
~ & E cr Li IT r r r I fl f" P" ~ I·P J. j til 

Hogya ré - gi sze-re - tő - jét ki- ta - gad - ja be-lő - le! 

l) 2) 3~ 4) 5) 6) 7fi . 8) 9) 10) ll) 12) 13) 

, & j II Jq it II r II p II P f' II. J J J J II r" II JTIl IU .J 11 )l J 11 )l J lU n II 
CS. 2a. Cs. 2a.Ossia,2.2a. Sz.E. 2a. 2a.3 . 3. 3. l.Sz.E. 3 . 
.J.ék .J.ék Sz. E., és 

Cs . .J.ék Cs. J-ék 

2. Ki fekszik ott a rezgő nyárfa tövébe? 
Egy kilences magyar baka meglőve. 
Bajtársai bajnéttal ássák a silját, 
A barkai lányok keservesen siratják. 

2a. Nini, nini, mi fekszik a rezgő nyárfa tövébe: 
. Egy kilences honvédbaka lelőve! 

Bajtársai kardal ásák a sÍ1j át, 
Falubeli magyar lányok keservesen siratják. 

3. J aj de búsan nyerít a kapitány úr pej lova, 
Mert nem tudja, hová lett a gazdája. 
Amott fekszik a rezgő nyárfa tövébe: 
Három éles olasz golyó van a szívébe lőve. 

Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r) anyja özv. T. Dánielné Kulcsár Póli (59) és annak húga özv. Bábás Mihályné 
K. Róza (47) jelenlétében, akik szintén ismerték, Szabó Erzsi (16, k), Cservenyi Juli (l6, gk) falucskai származású 
tót és Ando Juli (20, k) együtt, a nagy fonó többször is (mind l. vsz), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű 
(2. vsz), majd ugyanő Hajdu Jánosné Farkas Ilonnal (45, r) együtt (3. vsz), özv. Pozsga Józsefué Bábás Julis (cea 45 , r) 
(2a. vsz). 
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118 
1~2 

,~II r E p J I r F ~ J I P J J ! I 
Had sír - jon az ár - va ma- dár az á - gon, 

,~II f r p r I E cr p r I p f" r ! I 
Csak te ne sÍ1j, ár - ván ma-radt ga-Iam - boml 

,~II f f gp r IT cr f F I r r j ! I 
In - káb ad - dig mond-jál el egy hű i - mát, 

,~II r cr F j Ip F' r j I p J J ! II 
Hogy az Is - ten se-gíj - jen mint ka - to - nát. 

Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r). 

119 

J= 138 

,~ ; J J J EfF r I ) J 
Szom-szé-dunk-.ba van egy ö - reg e - per - fa, 

,~ E r E cr f J I P r 
Bar - na kis - lány ep - ret e - szik a - lat - ta. 

,~ E r E cr f J I IT r r ! I 
Bar - na kis - lány, e - szem azt a csöpp szá - dat, 

,~ ; J J J E r f J I j) J J! II$JI 
Ad - jál csó-kot, maj meg-ha -lok u - tá - nad! 

Bábás Margit (22, r). Öccse István (20) nem ismerte, sem a nagy fonó többi lányai. 
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120 

Non giusto 1 W~3 

'~"f f W 
E I J J J J lj) j. W t I 

Sű - rü er - dő a ba - ko-nyi nagy er - dő, 

,~llp r Dir r p [IP f" f ti 
Az a hí - res be-tyár - le-gény ne - ve - lő. 

,~~ r r f r Ir r ro r I EJ r t I 
Sű - rü er - dő ne - ve - li fel a be-tyárt, 

, ~~ f" ~ W E I J J J J I j) j. W t 1I'):~o II 
ÖZ - vegy-asz-szony ne - ve - li a ka - to - nát. 

Hajdu Lajos (75, r). 

121 

1 W~3 

'~f f r WIJJJJlj)j. Wtl 
Az Al - föl - dön há-rom é - vig ka-szál - tam, 

,~f f r f Ir r r rlp f" f ti 
Sar - jú he - j ett für - je - ma-dárt le - vág - tam. 

'&f f r f Ir r r rlE f r ti 
Paj - tá - so - mat a bal-tám-mal le - vág - tam, 

Sze - re - tőm - nek anya - ká - ba bo - rul - tam. 

Hajdu Lajos (75, r). 
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122 

1~~3 

'~~r; r rljrrr ljlJ ;$1 
Én is vol - tam va - la - mi-kor va - la - mi, 

,~kr r ·r r' lr f r rl~ f" r $1 
Én is tud - tam a lá - nyo-kat sze - ret' - ni. 

,~kf r ~f"lrfrflrFrFr$1 
Most meg va-gyok her-vadt mály-va pi-ros le - ve -le, 

,~k r ; r F I j r r. r I )i J ; $11 
El - her-vaszt egy sző - ke le-gény sze - rel - me. 

Bolyszko Imréné Tamás Piros (31 , r). 

123 

l ~~3 

,~k r F p J I r r r J I P J ; $ I 
Hadd sír - jon az ár - va ma - dár az á - gon, 

,~llr r'r rlr r a F'I~ f' r $1 
Csak te ne sÍlj , ár - ván ma-radt ga-Iam - boml 

,~II F F 'r F I r r a [ Ir F r $1 
In - kább ad - dig mond-jál el egy hű i - mát, 

l~ 

F J I P rO r J Ip J ; $11 
Hogy az Is - ten se - gíj - jen mint ka - to - nát. 

l) 

j j II 
Ossia 

Szabó Lajosné Farkas Erzsi (40, r). 
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124 
1 ~~~ 

r F J I r r f r li J J t I 
1. Haj - nal fe - lől kezd 

fe - lé 

,~~tT r r IE 
Kelj fe l kis - lány, ha 
Kej ' ba - bám, 

a esi! - lag rit - ku l - ni, 
1) 

E r E Illp f" r 
el a- karsz in - dul - ni! 

,~~t T r 
l) 

r I E E f . r 
Fel is ke _ lek, mert nem 

úgy-sem 

,~~ r r F 

tu -dok a - lud - n i, 

Nem hagy né - kem a sze - re -lern nyu-god - ni. 
l) 2) 

~b:t: 
@~ kll r II 

2. Feltettem a levelem apóstára, 
Majd megkapja vasárnap nyolc órára. 
O lvasd, anyám, szomoru levelemet, 

{
A harctéren . , 
K II 

hagytam az eletemet. 
assa me ett 

3. Éjfél után egyet ütött az óra. 

2a. Szombat este megirtam a levelet, 
Vasárnap ra a babámhoz érkezett 
Olvasd, rózsám, szomorú levelemet, 
A harctéren hattam az életemet 

Gyere, babám, kisélj az álornásra! 
Nem megyek én, mert a szivem meghasad, 
Ha vissza kell onnét jönni magamnak. 

Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű (l-2. vsz), Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű (l-3-2a. vsz, alsó 
szöveg, l-2. var). Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) : "Tudtam valamikor!" 

j = 108 (B. I-né) 

125 
A 

,~~ E E r E I F j 
l) 1 ~~3 

glpJJt l 
l. Áj-fa - lu - si bí - ró le - ve - let ka - pott: 

2)J---

,~~ r r tTl f F IJ I ~ f" r 
Szed -je ösz - sze mind a fi - a - tal - sá - got. 
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'&b r r tflr r (J IP f" r ~I 
Szed -j e ösz - sze mind a fi - a - ta - 10 - Kat, 
3~ 1), __ _ 

'&b FFF F I r j u I P J j~ II' II 
. I . -o-

A - kik be-ma - rad - tak seJ- laJ , a - zo - kat. 
I) 2) . 3) , sej-haj , 

'&6 U I J> llttl ~ II alll 

2. Ájfalusi bíró háza de magos, 
Benne három ablak, salugátéros. 
Negyediken maga néz ki a bíró: 

{
Gyeltek ide, fiuk, itt b h' " 
I k fi k 

. , a e IVO. 
gyun lU , Itt van mar 

3. Csipkés késem a zsebembe, de éles, 
Ez az én szeretőm, ez a kis kényes! 
Ha kényes is, kinek mi gondja rája, 
Ez az én szeretőm, ez a kis barna. 

Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r) (1 -2. vsz, T. f.), Cservenyák Gyuláné (43, k) (3. vsz, 1-3. var). 

B 

1~4 

UIJ>J j ~I 
A bar - ka - i bí - ró há ~ za de ma - gos! 

Há-rom ab - lak raj - ta, 

Ne - gye - di - ken néz ki 

Gyer - tek i - de, fi -

l) 

,~I, FFF f II 
Ossia: 
néz ki ma-ga 

Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű. 

j 
uk, 

r r I ~ f" 
zsa - lu - gá - té -

lJ--

r r I p f" 
ma - ga a bí -

U I 
f. 

J! J 
itt a be - hí 

F ~ I 
ros. 

r ~ I 
ró: 

j U 
- vó! 

369 
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126 

J= 106 1 ~~3 

'~r r F r cr cr r J $ I 
Ti - zen - há-rom fo - dor van a szak-nyá - mon, 

F $ I 
En azt hit - tem, fér - hez me-gyek e nyá - rOI1. 

De má' lá - tom, nem lesz sem-mi be - lő - le, 

~ I ~ J G ~' r r F r cr cr r F I lj. 
Ti - zen-ket - tőt le - vá - ga - tok be - lő - le. 

Bolyszko Imréné Tamás Piros (31 , r). 

127 

1 ~~3 

,~b f' P ~ f' I F F J. ~ I jJ J. J $ I 
Nincs é - de-sebb a fe - ke - te sző - lő - nél, 

,~b E f P f" I FFf IT I ~ F" F $ I 
Nincs : - ga-zabb az el - ső sze - re - tő - nél. 

e - de-sebb 

,~b E f E IT I FFf F I ill J J F $ I 
Mer az el - sőt fe - lej - te - ni ad-dig nem le-het, 

, ~b f" P ~ f' I F F J FI) J. J $ II'JI 
Míg a hi - deg sír - ba el nem te-met - nek. 

Szabó Lajosné Farkas Erzsi (40, r). 
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128 

l) 

'~F F r r Ir c r ~ I p J 
1 (i)~3 

J ! I 
, 1. Et tá - nyé - ron há - rom al - ma, de pi- ros! 

~- 2~ 
'~F r f It f r tic I ~ f' 

A le-gén-nek (a) lán - hoz jár - ni nem ti - los. 
5~ 4~ 3) 5~ 6) 

,~ ~ r- t f It f r- ~ I ~ r r 
Ti - los vol - na, még ak - kor is el - jár - nék, 
5 'l-- 5~ 

'~~r ~r- I ~r r ~lpJ 
Ha egy i - gaz sze-re - tő - re ta - lál - nék. 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 

,~ r II r fil fil» J lU j II j q 

2. Csillag, csillag, jaj de sokat utazol, 
Nem láttad-e a rózsámat valahol! 
Láttam biz én ájfalusi nagy réten, 
Sárga csikót étetett kötőféken. 
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Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) (1. vsz), majd máskor húgával Szabó Lajosné F. Erzsivel (40) együtt a 2. versszakot 
(l-6. var). 

129 
A 

j = 92 (N. f.) j = 86 (Kö. f) 1 (i)~3 
5'l-- 5~ ~oI-L--

'&b r J . E F" m ~ ~ r" ·1) J J ! I 
I . Ró - zsa - bo-kor pl - lOS - lik a hegy - te - tőn , 

mo - so-Iyog 
11-

5 'l-- ~ ,&I' ct f ftt fJI~ f' F. ! I 
Pi - ros ken-d ős kis - lány sé - tál a me - zon. 
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I 

3) 

r r [ 
(n) 4)1--__ _ 
-:f!::- • += J I P .- r 

Szép a me-zőn, meg - szé - pül a vi - rág - tól, 

5~ l )1---...,-

CiECErl)j. c 
Meg at - tól a pi - ros ken-dős kis-lány - tól. 
l) 2) 3) 4a) 4b) 4c) 5) 

'&1, R I ~ Ilffll t II P f" r II p f" r II j j j II n II 
2-5. 

2. Szép az élet az erdőbe ideki, 4. Kék szivárván koszorúzza az eget, 
Jártam hozzád, kisangyalom, eleget. 
Isten tudja, merre van az én hazám, 
Sirat-e még engem az édesanyám! 

~ 

Kis pajtásom, faluvégről gyere ki! 
Itt virágzik a kakukfű, szarkaláb, 
Nem porzik itt, puha fűben jár a láb. 

J ... . .. •. 

Csíz, pintyőke dalolja a zöld ágon, 
A fekvés is jó alatta zöld ágyon. 

5. Nem szeretek vastag nyakú parasztot, 
Mer azután sokat kell szedni markot. 

Már ezután { dbó:oslel gé?t szeretek, 
rotos egent 

Aki után asszonság is lehetek. 

Szabó Erzsi (16, k) és húga Teréz (12) (T.f.), Juhász Mária (15, k) és húga Márta (11) (alsó szöveg, 4a. var), Ando 
Ilon (13, k) (2. és 4b. var), a nagy fonó, a középső fonó, a kis fonó és lányok együtt a bálban (mind 1. vsz), Kulcsár 
Juli (18, r) (2-3. vsz), Ando Ilon anyja A. Györgyné Rákai Zsuzsanna (58) (4. vsz, 1-3. és 4c. var), Bolyszko Imréné 
Tamás Piros (31, r) (l. és 5. vsz, 1-3. és 4c. var), Szabó Erzsi más alkalommal egyedül (5. vsz, alsó szöveg). 

B 

l) 

,~~ r E C r J J J J I l) j. 
l. Meg-ü - ze-nem, sej, az á - ji bí - ró - nak, 

2) 3) 

r r [ f t fj I ~ f" 
IT 

An - nak az a - kasz-tó - fá - ra - va - ló - nak: 
2) . 4) 5)1--____ _ 

,~~ r r r[tfrlE r E C B r i 
Ne 

l ) 
ke - res-sen en - ge-met, en - ge-met az er - dő - be, 

,~~ rrrr J J J J I J~j. 
Meg-ta - lál a Far-kas ven-dég - lő - jé - be. 
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1) 1) 

' &1, ELEF ui II cr cr F cr 
l. KulcsárJózsi Pálék 

la. Megüzenem a sarkadi bírónak, 

2) 3) 4) 5) 

ITi II t II t ff II cr F r I F Fr! II 
1. Pálék Pálék Kulcsár Józsi 

K.J 2.K.J 

2. Mikor keztem kuferomat pakolni, 
Elkezdett az édesanyám zokogni. 
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{ Márványkőbő l k k' { útat. 
Márvánkőből ra assa I az utat. 

{
Rakassa ki, rakassa, márványkőből rakassa, 
Márvánkőből rakassa, simára csináltassa, 

Édesanyám, { ne sl.I]On, köszönöm a nevelést! 
ne Sirass, 

Lehajoltam, megcsókoltam a kezét. 
. ljön a babám, csikorog a csizsmája. 

J.. { babám, csikorog a csizmája. 
on a b b' 'l b d ' a am veg eges sza a sagra. 

3. Dombon van a budapesti kaszárnya, 
Oda leszek három évig bezárva. 
A három év majd lejár, babám nem hiába vár, 
Itt hagyom a budapesti kaszárnyát. 

Kulcsár Józsi (20, r) (1-2. vsz), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű és lánya Ilon (12) (la-2. vsz, alsó és 
középső szöveg), Ríz Jolán (11, k) és Cservenyák Anna (11, k) (la. vsz, majd nótáskönyvből a 2-3., T.f.). Hajdu Já
nosné Farkas Ilon (45, r) a 3. versszakra: "Ezt még nem is hallottam így kiforgatva!" 

130 
.J = 104 (Cs. J-ék) .J = 120 (N.f.) 

! ~ 3 ~ ::J 
lij 4~ 5~ 

~ ~ ~ It} r" 1 r F p r" 1 ~ 

Pár - ja nél - kül még a víz - re 
2) 7~ 

~ ~~ r p gr r 1 r ~ T t r 1 

sem 
sem 

r 
VI 

1 ~~3 

- nál: 

F $ 1 

szál. 

r $ 
1 

- zet, 

$11 
Sír-hatsz, ba-bám, nem le - szek a ~i ed. 

ka - to - ná-nak VISZ - nek. 
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

'&1, f' P l' F' I f' p P J If cr F II J }lll j j II j j II J }l ll}l J II j j II 
M J néha, A. J egyszer M J M J M J l.ossia, l.ossia 2. 2. 

MJ 

2. Messze esik Ájfalu Barkához, 
Messze nékem járni a babámhoz. 
Messze nékem inned odajárni, 
Igy hát, babám, el kell tőled válni. 
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Cservenyi Juli (16, gk) falucskai származású tót s vele más három lány: Bábás Margit (22, r), Gyarmati Juli (22, r) 
és Kulcsár Ilon (22, r) együtt, Ando Juli (20, k) és bátyja János (25), ez utóbbi máskor külön is, Pál Istvánné Laczó 
Juci (28, r) barkai születésű (a 3. és 4. sorban alsó szöveg), Hajdu Bözsi (16, r), Bartók Erzsi (13, r), Ando Józsefné 
Mester Margit (22, k), unokatestvére M. Józsi (16) (az 1-2. sorban alsó, a 3-ban középső szöveg) (mind l. vsz), a 
nagy fonó (1-2. vsz) . 

131 
j = 70,100 (K.f.) j = 88 (Ko.f.) j = 120 (Bolyszkoné) 1 ~~3 

~ r kr pr I h ~0J. j J i I 
l. Nincs szebb ma-dár a gel - Ie - ma ~ dár - nál: 

11)_ 12t-.- 13t-.- 14t-.-

,~bcr Tt cr If cr T~F Ir 
Pár - ja nél - kül még a víz - re sem 

f 
száll. 

1St-.- 16t-.- 17t-.- 18J.-

,~b cr T t cr I f cr f ~r I IT r 
- zet, vi 

Sírhatsz, babám, nem Ie - szek a ti-

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 7) 8) 9) 10) 11) 'é r II r r ~ r I ~ Ilf II r r )1 II r II r II jl J IIJ jl ll j j \I j j \I j j \I J jll\ 
2.5. 7.Bolysz- 2.3 .5. 7.8. 5.7.8. 6. 
8. koné 8. 

ll) 12) 13) 14) 15) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 

jl J \I jl J \I jl JJ jl J \I J jll\ jl J \I jl J \I jl J \I j j I\)l J \I jl J IIJ j \I 
7. 6. 2 . 5. 7. 2. 2.5. 7. 2.5.6.8.2.7.8. 6-8. 7. 2. 5.6. 2.8. 

2. Minek nékem az idegeny határ, 
Ha nincs benne, kiért a szívem fáj! 
Ájfalusi határ fele nézek, 
Ott van, akit igazán szeretek. 

3. Kiskertembe van egy rozmarinszál, 
Megmontam már, hogy ne já~i énhozzám. 
Megmontam má' néked százezerszer: 
Édesanyám nem néked neveit fél. 

4. Nékem anyám ojan tejet adott, 
Amitől a szeretőm elhagyott. 
Most is ojan szeretőm hagyott e l: 
EI se hagyott, már elfelejtettem. 

5. Ne UgOlj ott, ahol árok nincsen, 
Ne köszönj ott, ahol szép lán nincsen! 
Már ezután kerülöm az árkot, 
Ott köszönök, ahollegént látok. 

6. Édesanyám, csak az a kérésem, 

8 ' 1' h't{CSináltasson 'k a l ru a ne em, 
varrattasson 

Báli ruhát, kék atlae kötővel, 
Hagy békűljek ki a szeretőmme l. 

7. Édesanyám mindig monta nékem, 
Minek még a szerető énnékem. 
Körülnézem egész gyengeségem: 
Igazat mond édesanyám nékem. 
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8. Ne menj férhez, csárdás kisangyalom, 
Várd meg azt a harminchat hónapOln! 
EzerkiIencvenöt nap van benne, ~ 

Ha megvárnál, igaz szíved lenne. 
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Özv. Bábás Mihályné Kulcsár Róza (47, r) és nénje özv. Tamás Dánielné K. Póli (59), Hajdu Bözsi (16, r) (2. var, 
T.f.), anyja H. Jánosné Farkas Ilon (45), Rácz Ferenc (27, r), a kis és a középső fonó (mind l-3. vsz), Szabó Erzsi 
(16, k) és húga Teréz (12) (3-4. vsz, 1. és S. var), Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r) (S-7. vsz), Bábás Margit 
(22, r) és öccse István (20) (7. vsz, 1,3. és 6. var), Hajdu Lajos (75, r) (8. vsz, 4. var). 

132 

Poco ru ba to jl = cea 141 (katona) 1 (l) 4 

JJJIRUlpJ. J $ I 
1. Nin - csen né-kem e - gye-bem egy po - hár - nál , 

,~[" t talE E f Clp r r $1 
Ab - ba sin-csen e - gyeb egy szál vi - rág - nál. 
2~ 

,~ ~ f ta If E f C Ir r F F $ 1 
Vi - rá - gom-nak a ne - ve kék ne - fe-lejcs, 

lJ.-

,~ f' J J J I; J. J J I P J. J $ II 
Méli csó - kol - tál, ha tud-tad, hogy nem sze - retsz? 

l) 2a) 2b) 

~, &~[j~nlj j IIJ jl ll 
2. 

2. Nincsen nékem egyebem egy tanyánál , 
Abba sincsen egyeb egy p~i csikó nál. 

Kis {P~~ lovam mindig csak azt dobogja: 
pej 

Gyáva legény, kit elhagy a babája. 

Gyarmati Juli (22, r) (kérdésemre - mintegy provokálva -: "Nem oj szép!"), a nagy fonó, továbbá egy a faluban 
állomásozó bódvaszilasi katona (alsó szöveg, 1-2a. var). 
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133 

Quasi giusto 

,& Fr F IrlO J. ~1.pJ. j *1 
L É - des - a-nyám is volt né - kem, de már nincs, 

,& F F r F lor p I P F" f * I 
Mer el - vit - te a sze - ge - di nagy ár - víz_ 

,& U P r I r r r F I P F" F * I 
Ki - lene he - te már, mi - ó - ta ha - lá - szom, 

,& F r F Ir I U J. ~ I ;b J. j * II 
Nagy az ár - víz, se - hol se nem ta - lá - lom_ 

2. Tizedikre kifögtam a kendőjét, 
Négy sarkára rávaratlam a nevét. 
Közepibe búbánatos virágot, 
Jaj, Istenem, jaj de árva is vagyok! 

Fricsóvszki József (40, k). 

134 
1~4 

'&ijJJrFrrl]JJ. j *1 
L Jaj de ször-nyű mesz-szi va-gyok te - tő - led, 

,& r r F F E r fl I P F" f * I 
Még - is so - kat ál - mo - do - zok fe - lő - led! 

,& r r F F cr fl IP F" F * I 
Mesz-szi va-gyok, de so - ha - se fe - led - lek, 

,& i j J J r F r r I]J J. j * II 
Vé - tek - e az, hogy i - ga - zán sze - ret - lek? 
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2. Szomszédunkbavan egy (magas?) eperfa, 
Barna kislány epret eszik alatta. 

3. Házunk előtt kelepelget a gólya, 
Ha kijönne a galambom egy szóra! 
Ha kijönne a galambom énhozzám, 
A csillagos egeket is lehúznám. 

Barna kislány, eszem azt a szép szádat, 
Adj egy csókot, maj meghalok utánad ' 

Ando Károly (27, k) a banda prímása. Szövege könyvből, "csinálta rá a hangot" (dallamát). 

135 

n r F lj 
1. Meg-i - ze-nem vagy ma-gam is meg-mon - dom: 

,~ 

f 
A jó Is - ten egy ar - vat so - se ad - jon, 

Mer az 

J J 
Nincs oj 

F 
ar - vat még a bo - kor is bant - ja, 

F F I f n r F lj 
em - ber, ki azt meg-ví - gasz - tal -

2. Megizenem vagy magam is megmondom: 
Soha senki szép szeretőt ne tmtson, 
Melt a szépet más is fogja szeretni, 
Az én szívem sose fog megnyugodni. 

J 
ja. 

* I 

* I 

U 

Cservenyák Gyuláné Oravecz Anna (43, k). Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) más hangon ismerte. 

136 
1@4 

,~~ ffF FIP F" f" ~I)J J *1 
Ez a kis - lán te - jel mos - dik, nem vÍ - zel, 

,~~~r ~r IErrJI~f" f *1 
Tö - rül - kö - zik ró-zsa-bim - bó - le - vél - lel. 

377 
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,&~pr pf" lc rfJ IP f" r *1 
Fe - hé - rebb is a hó-szl - nü vi - rág - nál, 

* II 
Pi - ro-sabb is a pün - kös - di ró - zsá - nál. 

Cservenyák Gyuláné Oravecz Anna (43, k). 
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, 1>.-- 2) 1>------
lW4 

~ ljJJ J *1 & ~ f" r 
l.A hare - té - ren a ma-gyar hon - véd az el - ső, 

2>------ 2>------ 3 >------
,&.r E p r" I p f" f E I ~ f" r 

Qt ve - ze - ti Fe-rene Jos - ka leg _ e _ löl. 
O - fel - sé -ge azt szó - lij - ja 

3>------ 2>------ 2 >------ ~ ,& E E P f" Ip f" ~ 
4>------

I r r r * I 
Még mesz-szi - ről ki - ált - ja 

j~l---, --

ban - dá - nak: 
a ban _ dás - nak: 

,& r r r u I P r" 
6>------ f-r r I·P J J *11 

Leg-szebb nó - tát a ma-gyar h.on-v~d ba-ká - nak! 
hu-szon - o - tos 

l) l) 2) 3) 4) 5) 6) 

j j II ~ J II j j II ~ J II ~ J II n j II J ~ II 
2. 2.B.E. 2. 2. 

Pálné ismételt is: 

Őrmester úr felsóhajt az imához: 
Isten veletek, ti barkai kislányok. 

1. ism., 1. ism. 
2.B.E. 

2. 

2. Ha elindúlt az a gőzös, hagy menjen, 
Énutánam senki ne keseregjen! 
Keseregjen minden anya fiáér, 
Én is kesergek a kedves babámér. 

Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) (l. vsz), húga Szabó Lajosné F. Erzsi (40, r) (1-2. vsz), Pál Istvánné Laczó Juci 
(38, r) barkai születésű (1. vsz, alsó szöveg), Bartók Erzsi (13, r), Szabó Erzsi (16, k) és húga Teréz (12), Bolyszko 
Imréné Tamás Piros (31, r), a kis fonó, Kulcsár Józsi (20, r) (mind 2. vsz). Ez utóbbi citerán is, akkor a sorzáró üte
mek kivételével csupa egyenletes negyedekkel. 



Il. ÚJ NÉPDALOK 

138 
Poco rubato 1(1)4 

,& r--y-o r--y-o 'TI ~ J. J ~ r ~ r p F U IJi 
* 

I 
l. E - de - li - ni kur - ta kocs-ma bel -se - je, 

r * I 
Pi - ros vé - rel, a - lutt vé - re l van te - le. 

Meg-gyil-kol-ták a kocs-má-rost és ne - jét, 

,& IT r F F r J J 
Egy szép lány-nak ki - ol - tot - ták é - le - tét. 

2. Jaj, Istenem, jaj de nagyot vétkeztem, 
Mikor íj szomorú tettre elvetemedtem! (7) 
Szígyent hoztam én az egész családra, 
Ifjú éltem a kötél majd kioltja. 

* II 
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Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű és felesége Farkas Erzsi (40) (1. vsz), özv. Pozsga Józsefné Bábás Julis 
(cca 45, r) (2. vsz): ,,A férfi oj vastagon, az aszony meg véknyan, oj szép volt, hogy sírni Iehetett rajta!" (Miskolci 
istóriás házaspártól hallották, "Regula Ede históriája. ") 

139 
1(1)4 

,&~~r r J Ir r pf" I?J ~ I I 
Ma-gyar lá - nyok, öl - töz - ze - tek fe - hér - be, 

Men - je - tek a nagy ka - szár-ny a e - lé - be! 

'&11 r r IT r Ip [ IT r I ~ IT" F *1 
Nyis - sá - tok fe l a ka - szár-nya ka - pu - ját, 

,,~ f S r J I ~ r" r f I t cl. ~ ! II 
Min - den kis - lány ö - lel - je a ba - bá - ját! 

Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű és felesége Farkas Erzsi (40). "Nem szép, nem szerettem már dalolni ezeket!" 
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140 
1(1)4 

,~ F" I,p O I U F" ~ I jJ J. J* I 
Lá - tod, ba-bám, lá - tod azt a nagy he - gyet? 

,~e E t e IE e f r IP F" r *1 
Ha az el - fogy, ak - kor le - szek a ti - ed. 

,&e Etr-IE eECEIE r F*I 
Azt a he-gyet zseb-ken - dő - vel is el - hor - dom, 

Még - is - csak a ti - ed le - szek, ga-Iam - barn. 

Bartók Béláné Józsa Gizella (52, r) szádelői születésű. 

141 
1(1)4 

~J.I~J J*I 
l. Zsin - de - le - zik a kas - sa - ka - szár - nyát, 

Be - so - roz - ták a le - gén - ség leg - ja - vát. 

Ma - radt itt - hon ket - tő - há - rom nyo-mo - rult, 

j 

E F 
I Ir J u • 

Rá - tok, lá - nyak, még az ég is be - bo - rult. 

2. Hadd SÍljon az árva madár az ágon, 
Csak te ne sírj , árván hagyott galambom! 
Inkább addig mondj el egy-két hű imát, 
Hogy az lsten segijjen mint katonát. 

Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) és Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű. 
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142 
Poco rubato 

t ~ l) 'iprrrrc F F J 1 ~ j. 
l . Kék szi-vár-vány ko - szo - rú - za az e - get, 

,~brt fItt j r I~ F" F $ 1 
Jár - tam hoz-zád, kis - an-gya-lom, e - le - get. 

2)_ 

r 1 ~ F" F 
Is - ten tud - ja, me - re van az én ha - zám, 

, b l) 

~ r r r r E 
Si - rat - e még en - gem az é - des - a - nyám! 

l) (r.-I 2) 

,~II r f r r F j r F I P II j j II 
2. 

2. Édesanyám, most vagyok szép időbe, 
Most vagyok a tizennyolcadik évbe. 
Kár volna még ijen korán meghalni, 
Rózsa hejjett bimbót leszakajtani . 

3. Alig hiszem, hogyanap lenyugodjon, 
Hogy az égen páros csillag ragyogjon. 
Ragyog', ragyog' , páros csillag, sokáig, 
Kísérj el a szeretőm kapujáig. 

4. De szeretnék a templomba ott lenni, 
Ahol az a hütlen pár fog esküdni! 
Meghalgatnám, hogy tagad ki szivéből , 

Nem fél-e a jóságos jó Istentől. 

Ando Györgyné Rákai Zsuzsanna (58, k) (1. vsz), fia A. József (cea 25) (2-4. vsz, l. var). 

143 

1 cá) 4 

,& cr r r cr 1 ti F" ~ 1 J> j. j $ 1 

I. Di - ó - fá - ból van a há - zunk fe - de - le, 

,&r fIr F F f.FIP F" 
A to - po - ja mind ki - lát - szik be -lő - le. 

38 1 
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Lám meg-mon-tam, bar - na le - gény, ne sze - ress, 

,~ r 
Nincs 

r f r I --~ r l}, P P 
e - gye-bem, csak mit két ka - rom 

2. Nincs egyebem egy aranyos pohárnál, 
Ablakimba kinyilott egy virágszál. 
Aról iszom én a vizet szüntelen, 

J j 
ke - res . 

Most tudom már, hogy a rózsám hűtelen. 

$ II 

Cservenyák Gyuláné Oravecz Anna (43, k). 

144 
A 

1~4 

J j $ I 
l . De sze - ret-nék esi! -lag len - 111 az é - gen, 

l) 3~ 

,& fff Eit IT f" a IP r r $1 
Is - ten tud - ja, hol jár - nék még az éj - jel! 

l) 

'&F f f Eltr f" alp r F $1 
Ej - fél - táj - ban kö - rül - jár - nám az e - get, 

2)_ 4)_ " ,& r" p a f" I IT r F ' r I i J J j $11 
U' tud-nám meg, hogya ba - bám kit sze - ret. 

2) 4) 

,~ ~ f" IIJ jlll 
la. la. 

la. De szeretnék fényes csillagnak lenni, 
Barka falun keményen végigsütni! 
Megnézném. hogy ki sétál a faluba, 
A szeretőm kivel beszél titokba. 

Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) (l. vsz), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű (la. vsz). 
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B 

l) 3) 

~j)JII 
l-2. 1. 

I. Fényes csillag, jaj de messze utazol, 
Nem látod-e a rózsámat valaho\! 
Láttam biz én kinn az áji nagy réten, 
Sárga csikót étetett kötőféken. 

2. De szeretnék csillag lenni az égen, 
A falunkon végigsütni erősen! 
Meglátnám, hogy ki sétál a faluba, 
Ki beszél a babájával titokba. 
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Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r), Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű, özv. Pozsga Józsefué Bábás Julis (cea 
45, r). 

145 
j) = 172 (N. f.) J = 78 (Pálné) 

,~&rrJlr Fr J 
I. Ezt a kis-lányt még ak - kor meg - sze-ret - tem, 

3) 7)_ 

,& E r FJ If t plP f" f 

Meg-tet-szett a gyö-nyö - rű szép sza-vá - e ', 

~E 10) ,& E r FJIFf 
Hom-Io-ká-ra gön -dö - rö - dő ha -já - é'. 

I) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 

cr f F Ir Iltm I ~ f' II P II P II cr r F r I r r II j) J II j j II j j lill II J j) j) J II 

Fedelemné a második felét így: 

Megtetszett a gyönyörű szép szavai, 
Homlokára göndörödött hajai . 

4.5. 4. 5. 5. 4. 

2. Kiskertemet Maros vize bOl'íjja, 
A szívemet nehéz bánat szoríjja. 

A szívemrőile {se meg~len a bánat, 
sem sza ott 

{ Mí,g csak pálja nem leszek a babámnak. 
Meg 
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3. Kinek varod, babám, azt a zsebkendőt? 
Néked varom, hogy legyek a szeretőd. 
Négy sarkára varok négy rozmaringot, 
Közepébe egy nefelejcsvirágot. 

4. Dombon van a kisangyalom lakása, 
Földre hajlik annak a rózsafája. 
Fülemüle szokott rajta tanyázni, 
Jaj de nehéz tőled, babám, elválni! 

EGY FELVIDÉKI FALU ZENEI VILÁGA - ÁJ, 1940 

5. Bíró uram, tegyen törvént, ha lehet, 
Kit szerettem, az az enyim nem lehet! 
Hallod, babám, azt fütyüli a rigó: 
Szerelembe nem parancsol a bíró. 

6. Nincsen nékem egyebem egy pohárnál, 
Abba sincsen egyeb egy szál virágnál. 
Virágomnak az a neve: nefelejcs, 
Rég megmontam, kisangyalom, ne szeress! 

Szabó Erzsi (16, k), húga Teréz (12) (4. var; a 3. sornál apja rászólt: "Nem vagy tót! Szavai!"), Fedelem Józsefné 
Karaffa Erzsébet (26, gk) tornaborváti születésű (2. és 4. var), négy kislány egyűtt: Bartók Erzsi, Szabó Teréz, 
Juhász Márta (11, k) és Szabó Margit (8, r) (l. vsz), Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r), lánya Bözsi (16), özv. Pozsga 
Józsefné Bábás Julis (cea 45, r), Bábás Margit (22, r), Barnák János (28, k) és húga Anna (18), Bolyszko Imréné 
Tamás Piros (31, r) (alsó szöveg), a kis fonó (2. vsz), Bartók Erzsi (13, r) (l. és 3. vsz), Pál Istvánné Laczó Juci 
(38, r) barkai születésű (4,1. és 5-6. vsz, l. és 3. var, T.f.), a nagy fonó (1,2. és 5. vsz). 
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(Rubato) 3), 

2~) __ ~========~ ___ 
1) .. 

,~ E r F j If r- IT r I p J J 
l. Be-szennyez-tem az én in - gem, o ga - tyá - mat, 

4) 5) 

,~ cr r r F I f r r- fl ~ f" r 
Be-szennyez-tem a kas - sa - l bör - tön - be. 

o ~~~ ________ _ 

,~ cr cr r F I f r f r I r r 11 
Gye - re, ba-bám, mosd ki az - tat fe - hér - re, 

7) 3) 

,~ E r IT J If r- ~Ip J J 
Hol-nap me-gyek a fő - bí - ró e - lé - be! 

1) 2) 

, & I f r II L U I U F' 
1. először 

Ismétlésre: 

Főügyész úr, olyan nagy az én bajom. 
A legjobb cimborámat sZlll1am agyon! 

la. Be van az én ingern-gatyám szennyezve, 
Beszennyeztem a kassai börtönbe. 
Gyere. babám. mos ' ki aztat fehérre. 
Hónap megyek a főbiró elébe! 
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2. Főbü·ó úr, igen nagy az én bajom, 
Legkedvesebb cimbOl·ám szúrtam agyon. 
Jól van, fiam, ül' le hát a lócára, 
Ellátom a bajodat nemsokára! 

2a. Főbíró úr, adjon Istenjó napot! 
Adjon Isten, kedves fiam, mi bajod? 
Főbíró úr, igen nagy az én bajom, 
Legkedvesebb cimbOl·ám szúrtam agyon. 

3. Jobb lábamon, bal kezemen van a vas, 
Gyenge a szeretőm szíve, meghasad. 
Te meg, babám, eredj haza, ne sirass, 
Úgyis érted csörög rajtam ez a vas. 
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Dancso Jenőné, a cigánybíró középkorú felesége (1. vsz), Fricsóvszki József (40, k) (la-2-3. vsz, 2,4,6. és 7. var), 
Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r) (2a. vsz, 3. és 5. var). 

147 
j = cea 96 (Kö. f.) j = cea 108 (H. M.) 1 ci) 4 

,~ ~ r E r I ~ fO p-r I p J J l I 
1. Ki - nyi - lot - Jk ,a me ;) ze - i vi - rá - gok, 

,~ E E f Ell r r ~ r I ~ r r II 
Fér - hez men - tek az aj - fa - lu -S! kis -Iá - nyok. 

men - tek a bar - ka - I 

-h. 2) 

,~ E E ib I a r E f I E r F 
Nem is ma-radt a szá -mom - ra még egy se, 

Kit a szí-vem, az ár - va szí-vem sze - ret - ne. 

. 2) 3) 

r ro I a II r F r ro I r II j j II 
3. 3. 

2. Barázdába kikeltek a pacsiJták, 
Szomorúan sírnak az édesanyák. 
Szomorú édesanyák, ne sÍljatok, 
Megvigasztal a szabadságos fiatok. 

3. Mikor mentem Mecenzéfen keresztül, 
A legények sírva jöttek utánunk. 
Mindegyikkel kezet fogtam sOt:iával, 
A babámtól bucsúztam utoljára .. 

Ando Julis (20, k), bátyja János (25), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű, Szabó Jánosné Majancsik Anna 
(35, k), lánya Erzsi (16) egy kicsit tudta, Bolyszko Imréné Tamás Piros (31 , r), a középső fonó (mind 1. vsz), Komár 
Pista (40, k) legény (1-2. vsz), Hodermarszki Maris (17, gk) falucs)<:ai származású tót (3. vsz), Szepsiben szolgáló 
falucskai tót lánytól tanulta. 
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148 
.J = 80 l ~ 4 
I~ 7>-- 8>--

'~~f" PE Elr r j rlpi j II 
l . Sár - ga - ré - pát nem jó domb-ra ül - tet - ni, 

2) 9>-- 9>-- . 8>--

,~~ r- ~ E f If E r E I ~ f" r l I 
Öz - .vegy-asz-szony lá - nyát nem jó sze - ret - nl. 

3>-- 1O~ 7>-- 4~ 

,~I, r E E -Ulf E r E I E r F l I 
E - gyet szól-tam az öz-vegy-asz-szony lá - nyá - nak, 

5) 10~ 6)~ __ 

,~b ~ . r- . E E I ~ r' · j r I p i j l ll' II 
Ha-za - ment és meg-mon - ta az any - já - nak. -u-

l) 2) 3a) 3b) 4) Sa) 6) Sb) 7) 8) 'é F r II t II r- ~ II P t II au "~ r" p F' ,lJ) F" I jI!IJ »».J. II».J. !lJ » II 
3. 2. 2.3. 3. 

9) 10) 10) 

».J. II j j II».J. II 
3. 2. 3. 

2. Ájfaluba két úton kell bemenni, 
De szeretnék a babámmal beszélni! 
Mert ha szép lesz, más is fogja szeretni, 
Árva szivem százfelé fog repedni. 

3. Még a kalász ki se hánta a fej it, 
Már a madár ki is vágta a szemit. 
Megáj, madár, lesz rád gondom a nyáron, a nyáron, 
Leszek vadász az áji nagy határon! 

Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r) (T.f.), Ando Józsi (cea 25, k) és felesége Mester Margit (22), a középső fonó 
(l. vsz.), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű (2. vsz, 2. és 3a. var), Fedelem Józsefué Karaffa Erzsébet 
(26, gk) tornahorváti születésű (3. vsz, 1,2,3b,5a. és 6. var). 

149 
J> = 138, 160, cea 136 

4>-- f. 

~ tr I r r F r I·P j. j 
l. Pár - ja nél-kül szál a ma-dár a ré - ten, 

I)~--~.--------------

,& C:J t r- If fr- PIP f" r 
Pár -ját ke - res az i - de - gen vi - dé - ken. 
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tr-~ ---- 3)1---__ 

~ I EJ F. $ I ,~ Dl tr I b r r 
Pár - ját ke - res ma-gá - nak, de nem ta - lál , 

'~r ~ 6:;' I cl r ~ I ]J J J u 
Ej - nye, ba-bám, de i - de - gen vagy hoz - zám! 

. 1) 2) 3) 4) 

,~C" W tr Itt u II C:J t c" I U II P f" r II J ~ II 
2. 2.ossia 2. 2. 

2. Esik esső karikába, csöpörög, 
Barna kislán szobájába kesereg. 
Ki-kinyitja szobája két ablakát, 
Úgy hallgatja az esső suhogását 
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Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű. A metronóm első értéke az 1. versszakra vonatkozik, a második a 2. 
versszak 1-2. sorára, a harmadik a 2. versszak utolsó sorára. "Ezt nem lehet oly bátran, mert ez oly csendes hallgató." 

150 

lJ-- 10)4 

'&F F S S IPr r ~IJ>J J$I 
L Kék szi - vár-vány ko-sza - rú - za az e - get, 

lJ--

'&F S prlt t r t iP r F $1 
. EI - til - tot - ták tő - lern a sze - re - tő - met 

. 2~ 

'~F S t r It f S t I P r- F $ I 
El - til - tot - ták, hogy én - hoz - zám nem ad - ják, 

3 J--

,~pr pr ISf r 
Ver - je meg az Is - ten az é - des-any - ját! 

l) 2) 3) 

~ J IIJ ~ IIJ .J II 
2. 2. 2. 
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2. Három levele van az eperfának, 
Három szeretője van a betyárnak. 
Leszak~itom az eperfa levelét, 
Elszeretem a betyár szeretőjét. 

Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű. 

151 
A 

1 (i) 5 

2)!---.",-_ 5) 

lA r IB d I riO F 
1. Sír - hat vagy rí - hat az az é - des - a - nya, 

,,~ F F leF U Ilf piU F I 
Ki - nek há - bo - ru - ba ke-szu-Io - dlk a fi - a. 

el-me-gyen 
3) 5) 

ILF rlrj r 
Ke - zét vagy lá - bát go - jó - val el - lö -vik, 

1)}-. _____ 2~ 

,~bd rlBFIArlnd~11 
Meg se hal sze-gény, él - ve el - te - me - tik. 

2. P~itás, hogyha látsz elesni engemet, 
Szálj le lovadról, lőj agyon engemet, 
Vagy szuronyodat szegezd a mejjemnek, 
Ne hagyj sokáig szenvedni engemet! 

Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű. 

B 

3) 4) 5) 

II P II U II J ~ II 
N.J Sz.E.,Sz.J. 



II. ÚJ NÉPDALOK 

l. Megjött a levél fekete pecséttel, 

M ... {az orosz , b I egJott k szazezer em erre, 
a musz a 

2. { Pajtás, ha látod testemen sebemet, 
Kedves pajtásom, ha látod vesztemet, 

Tölts' meg a fegyvered, lőj agyon engemet, 
Éles bajnétot szegezd a szívemnek, l Kétszáz ágyúval.ál a harc mezején, 

S ' { embel h - . , zazezer, , van a arc mezejen, 
agyu 

Ne hagyj szenvedni sokáig engemet! 

l {Szervusz, . , , I ' k ' 
Igy hát, .1 0 anyam, e maSlrozo en . 

Igy hát, angyalom, nem leszel az enyém! 

Szabó Erzsi (16, k), Szabó Jolán (16, r) (l. vsz), a nagy fonó (l. vsz; középső és alsó szöveg, 2. vsz). 

152 
j = 106 (N. f.) 

4~ 5~ lL 10)5 

, ~II j J J J I P F" r J 1#1> J. J * I l. Há-zunk e - lőtt megy a ko - csi se - be - sen, , ~~ It[ F P C- r ~5:= 
F F I r I F F r * I Ab - ba vi - szi az én gyá-szos le - ve - lem. 

r 
Az van ír - va gyász-le - ve-Iem lap - já - ra: 

- 5J.--- 3~ 

,~bn 33 1F U r nl~ 
Sár-ga ho-mo-kos fö ld a tes - te-met ta-kar - ja. 

1) 2) 3) 3) 4) 5) 6) 6) 

, ~I, p II IIF 'r II r D II r D lU j II jl J lU j lU n II 
K. J. l. Pálné: 2.Sz.E: 2. 2, l.ossia 2. 
egyszer tes-tem -bám-nak 

2. Jaj, Istenem, hol fogok én meghalni , 
Hol fog az én piros vérem kifolyni? 

{
A kassai közkórházbaja vaságyon. 
A tiro li hegyek közt a sziklákon. 

Megüzenem a babámnak, hogy ne váljon. 
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Kulcsár Ilon (22, r) (T.f.), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű, Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) 
(l-2. vsz), Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r), Szabó Erzsi (16, k), Szabó Lajos (48, r) szádelői születésű (2. vsz), 
a nagy fonó. 
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153 
J = 120 (Kö. f.) 

t b 1) 

~ & F r r r F F F F I P J 
1~5 

J $ I 
I Szé-nát - za-bot nem a - dok a 10 - vam - nak, 

. Za - bos szal-mát 

~ &b TI r r r E r r r Illp r- F $ I 
Teg-nap te - met-t~m el é - des - a - nyá - mat. 

te - met-tek az 4 \ 
2) ~ 

~&11TIr r rEr c riC FE $1 
A-nyám sin-csen, sze-re - tőm is el - ha - gyott, 

~&b 
3) 

F r r r F F F F I P J J $11 
Jaj, Is - te -nem, de ár - va gye - rek va - gyok! 

l) l) 2) 3) 4) 

'&k r r F r [ff II EEU r r r II § I t r II r r r II J~J """""'J J II 
Kö.j először H. M H. M H. M ossia 2 . 

. 2. Árvacsanál csípta (!) meg a kezemet, 
Barna legény csalta meg a szivem et. 
Barna legény, ne csald meg az árva szivemet, 

Úgyis tudom, {~~~y nem leszek a tied. 

3 N· éd bb {SZŐlŐ afeketénél, 
. mcs ese tik "I" 'I a e ete szo one , 
Nincs igazabb az első szeretőnél. 
Mert az elsőt felejteni nem lehet, 
Míg a hideg sírba el nem temetnek. 

Hodermarszki Maris (17, gk) falucskai származású tót (alsó szöveg) (Mecenzéfen tanulta), a középső fonó (tőle ta
nulta). A kis fonó nem ismerte. 

154 
1~5 

~ & j J J J \. J J I r F r r I Ji $ 

Bar - na kis-lány, mos gon-dold meg ma -ga - dat, 

~ & r r IT r IT r C r I p r- E $ I 
Ho - vá te-szed le a le - ány - sá - go - dat. 



ll. ÚJ NÉPDALOK 

'&r-JF[ r [E ElE E [''FIU r 
Áj - fa-lu - si gyöngyvirá-gos ol - tár e - lé le - te-szed, 

r " :J Fr r li'i rll 
On - nan töb - bé so - ha fel nem ve -he - ted. 

Cservenyák Gyuláné Oravecz Anna (43, k). 

155 
.p = 150 

,& l F r J I ~ r- r· ~ loPJ ~ l I 
l. Há-rom-szor is el - in - dul - tam, el - me - gyek, 

,&EE F E I f E r [I P f' F l I 
De ná - la - tok so - ha be nem me - he -tek. 

,& E· E F E I f E j F I P J r l I 
Ka - pud e - lőtt ugy el - fo - gott va - la - mi, 

,& t r· [JI ~ r r·~ loPJ ~ l II 'ji 
Hogy én az-tat ,ki sem tu - dom mon-da - ni. 

2. Két szép levelet Í1tam a babámnak: 
Kűdjél párnát gyenge fejem aljának! 
De ő nekem azt válaszolta vissza, 
Göndör hajam legyen a fejem alja. 

Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű. 

156 

P Ur F F rl~ J 
1(1)5 

l. E - sik e: ső ka - ri ~ ká - ba, cse - pe - reg, 
l) . 2J.--

'&b f t T EI j[ E FF I ~ [" f l I 
Bar-na J<is-Iány (a) fegy-ház e - lőtt ke - se - reg. ' 
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1) 2~ 

,&~ r t TI E I r r p f' I P [" F ~ I 
Sír - va ké - ri a bör - tö -nyi u - ra - kat, 

f. ~ 

p U r r F r I .P J. J ~ II 
Egy - pár szó - ra e - resz - szék ki ba - bá - ját. 

1) 2) 

J jl jl J lU .J II 
2. 2. 

2. Kiengedni, barna kislány, nem lehet, 
Mert szigorú a törvényszék, s nem enged. 
Most is sétál a vármegye udvarán, 
Rajta a vas mind a két kezén-lábán. 

Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) 

1. A tor - na - i 
l10~ 

,~~ttTI r 
Ab - ba ül - nek 

157 

1O~ 
l~ 

Ir r 
2) l ci) ~ 

r rlEj ~I 
me-gye - ház - ra süt a nap, 

4) 1O~ 

Ir Fr rlrj F ~I 
a vi - zi - tá - I ó u - rak. 
5) 6L---

,~~ t t f r I r r r t IFl F ~ I 
E - gyik ír - ja gye n-ge tes-tem ál - lá - sát, 

7)~ __________ ~8~==· ~ ____ ~=== 

,~~ r r r r 1;5 r r I E J ~ II 
Má-sik ír - ja ba-bám el - bú - csú - zá - sát. 

l) 2) 3) 4) 5) 6) 6) • (t:\) 

'&6 EJ. II P I B II tf II t I Il II F 'r F r f EJr I P r' j II F ! II C5 F II 
SZ. E. ke- Bábásné K. 1., K. f., 8. K. 1., 7 
sőbb így Bábásné, Bábásné, Bábásné, . 
(apja szerint) B. E., B. E., B. E. 

6) 7) 7.Sz.E. 7.Sz.E. 8) 9) 10) 11) 

'&6UF Il r r F UIEEUI)JIIUllnlln.IIDII 
7.B.E. 8. Bábásné 5. 4. 5. 



II. ÚJ NÉPDALOK 

2. Kiskertemben {MasarYkot "I 
/' ) 'd ' k I k u tettem, Iregen: ZSl o Ö y et 

{
trágyalével .. 

Reggel-este f ' , I öntoztem, 
01'1'0 Vlzze 

Mégis kinőtt keze-lába, szakálla. 
Verd meg, Isten, a sok csehet rakásra! 

3. Ha még egyszer tüzes menykő lehetnék, 
A tornai megyeházba beütnék. 
Agyonütném a vizitáló orvost, 
Aki engem katonának besoroz. 

4. Kis kalapom ha fölteszem a szögre, 
Másfél évig nem teszem a fejemre. 
Másfél évig rezes csákót viselek, 
A babámmal levél által beszélek. 

Ismétlésre: 

5. Nem idevaló születésü vagyok én, 
Messze földrül vándoroltam ide én. 
Igy jár, aki messze földrül vándorol , 
Nincs babája, ki válára b Ol'új on. 

6. Mikor kezdtem kuferomat pakolni , 
Akkor kezdett édesanyám siratni . 
Édesanyám, köszönöm a nevelést, 
Hat holnapig nem eszem a kenyerét. 

7. Ha még egyszer húszesztendős lehetnék, 
A lányok közt jobban széjjelnézhetnék. 
V álasztanék olyan igaz szeretőt, kettőt, 
Ki beválja ezt a három esztendőt. 

8. Ha még egyszer húszesztendős lehetnék, 
Barna kislány szeretője lehetnék. 
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Majd beszélek vasárnapon délután, 
Mikor sétál, sej, az áji főuccán. 

Barna kislány szivének a csábító szerelme, 
Az tesz engem a hideg sír fenekére. 

Szabó Erzsi (16, k) (1. vsz: "Apától hallottam!", 2. vsz: "Bolyszko Ilon hozta Csécsről!", mire apja: "Nem erre a 
hangra!", 7-8. vsz), Pál Istvánné Laczó Juci (38, r) barkai születésű és Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) (1. vsz), 
Rácz Béla (21, r) (3 . vsz), Kulcsár Ilon (22, r) (4. vsz, tudta a 7-et és a 3. végét is), Bábás Jánosné Kőrösi Borbála 
(22, r) meszesi (Borsod) születésű (5. vsz), Bartók Erzsi (13, r) (6-7. vsz), Gyarmati Juli (22, r) (1-5. és 8. vsz), 
Bolyszko Imréné Tamás Piros (31, r) (1. és 7. vsz), a nagy és a kis fonó (6. és 8. vsz). Szabó Erzsi anyja Sz. Jánosné 
Majancsik Anna (35) és Szabó Jolán (16, r) szerint: "Az ne~ is szép!" . 

158 

~ 
l. Ezt a kis - lánt nem az any - ja szü - let - te, 

,& TI t E E I F r E J I ~ r" 
Ba - ráz - dá - ba a pa - csir - ta köl - töt 

,& TI t P r I F r EJ I ~ r" 
Nem kel ne - ki é - des-any -ja dun - ná 

1)1-__ -,-
f. ::J 

f f r f I Ji i 

r 
- te. 

r 
- ja, 

~ 
Be - ta - kar - ja öt a ked-ves ba - bá - ja. 

$ I 

$ I 

,$ II 
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• Ossia 

3. Kiskertembe van egy bokor muskátli, 
Bús gellice azon szokott meghálni. 
Bús gelice búsan ül a fatetőn, 

2. Kiskertembe van egy rózsa, de piros, 
A legénnek jánhoz járni de tilos! 
Tilos volna, még akkor is e~járnék, 
Ha egy .igaz szeretőre találnék. 

Pál:ja nincsen, nekem sincsen szeretőm. 
Ismétlésre: 

Neki pálja, nekem nincsen szeretőm, 
Mégis gondot visel ránk a teremtőm . 

4. Asztalomon ég a gyertya; hamvazik, 
Barna kislán mellette szunnyadozik . 

. Ne szunnyadoz' , barna kislány, gyere ki, 
Gubás legény .. . (tovább nem tudta) 

Havranl(Q Andrásné Ando Kata (72, k). 

159 

1. Áj - fa - lu - si bi - ró há - za de ma-gos, 

,~b r r r fl t ri TI r F J I r t I 
Há-rom ab - lak raj - ta, sa - lu - gá - té - ros. 

6) 2>--

r 1 FFF ri r 
Ne - gye - di - ken néz ki ma - ga a bí - ró: 

3) 4>--

,~b r j F r I r F I E cr r J I j l II 
I-gyunk, fi - a - ta - lok, itt a be - hí - vó! 

1) 2) 3) 4a) 4b) 5) 6) 

,~b · UllfJll~IIUIIUIIJ ~llnll 

Bolyszkoné ismétlésre: 

Megállj, biró, kerülj csak a kezembe, 
Megforgatom késemet a szívedbe! 

Ossia 2. 

2. Ájfalusi biró levelet kapott: 

{
Irja .. {minda fi l " 
S

· d' ossze k lata sagot. 
ze .Ie a so 

D k{ barna lánynak k" 'k 
e so fiatal nak a szeme · 'onnyezl , 

Mikor a babáját lóra ültetik! 

Szabó János (51, k) ács, volt cseléd, özv. Bolyszko Jánosné Tóth Mária (cca 60, k) (alsó szöveg, 1-4a. var) (I -2. vsz), 
Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) (5. var), özv. Pozsga Józsefné Bábás Julis (cea 45, r) (2 . és l. vsz). 
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160 
1@5 

,& r r r r IC r r;I)j. J ~I 
Jó - zan - ság - ban nagy ben-nem az a - ka - rat, 

,& t t t E" It r a f" I P F r ~ I 
Né - ha - né - ha te - le - i-szom ma-ga - mat. 

,& t t t E" If f P f" I P r" r ~ I 
Nézd el, ba-bám, ezt a cse-kély hi - bá - mat, 

,& r r r r I j r r r I l) J J ~ II 
Né - ha - né - ha a pa - tak is meg - á - rad 

Bód-va . 

Tamás Géza (33, r), Ando György (35, k). 

161 
Vll?@5 

Pi - ros ró - zsa nyíl-do - gál a hed - te - tőn, 

, &~ E __ ! ___ Lu! ___ !_P __ LuLi I r r r ~ I 
Pi - ros ken-dős kis - lán sé - tál a me - zőn. 

, &~ Eu! ___ Lu! ___ LP __ L __ Li I p r" r ~ I 
Szép a me - ző, meg-szé - pül a vi - rág - tól, 

Meg at - tól a pi - ros ken-dős ki s - lán - tól. 

Havranlw Andrásné Ando Kata (72, k). 
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162 

1), __ _ 

,~ r r r r r r r r Ip f" 
l (i)*~ 

J ~ I 
Ba - ráz - dá - ba fész-ket rak a pa - csir - ta, 

,~ t vtf I rt IRtu F ~ · I 
Ez a bar - na kis - lán(y) le - ve -Iét ír - ja. 
4) 2) 3) 

,~tvtflr tlftUt~1 
Ir - jad, bar-na , kis - lány, azt a le - ve -let, 

1)__ .. 

,& r r r r r r r r I P f" r p I öt' J J U 
Míg meg-í-rod, ta - lán el is fe -Iej - ted a ne -ve - met 

l) t 3) 4) 

~ & U I P II II r II.J .J .J .J II 

Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) és özv. Pozsga Józsefné Bábás Julis (cea 45, r), Hajduné más alkalommal egyedül 
is (1-4, var). 

163 
1 (i) 5 

,~~ r- p OltJ f" pl) J J ~ I 
l. Kék i - bo - Iya, ha le - hajt - ja a fe - j it, 

,&~ t r ~ TI IV t t TI I r F F ~ I 
Mit mon - da - nál, ba-bám, ha jel - hagy-ná - lak? 

,~~ t r ~ TI If t t r I r F F ~ I 
Azt mon - da-nám, ver - jen meg a te - rem - tő , 

,&~ r- p O I tJ f" p I]J J J ~ II 
SO - se vol- tál i - gaz szí - vű sze - re - tő! 



ll. ÚJ NÉPDALOK 

2 K 'k'b I {ha lehajtja fi" . e l o ya, b' h '-. a elet, ura ~1~la .. 
Égi harmat nem öntözi a tövét. 
Száj le, harmat, kék ibolya száraz tövébe, 
Hagy tal<íjak egy igaz szeretőre! 
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Szabó Lajosné Farkas Erzsi (40, r) (L vsz) (nénje Hajdu Jánosné F. Ilon nem tudta), Bolyszko Imréné Tamás Piros 
(31 , r) (2. vsz. bizonytalanul), 

Nagy fonó. 

164 
1(1)5 

,~~ r r r F / ~ f" F" ~ / )J j. j l / 
A - Iig va - rom, hogy a nap le - nyu-god - jon, 

,~~ t t fr/ f f r r / p F" r l / 
Hogy az é - gen pa - ros esil -lag ra-gyog - jon. 

,~~ t t J r- / f f r r / p F" r l / 
Ra-gyogj, ra-gyogj, pá - ros esi I -lag, so - ká - ig, 

Kí - Sélj el a sze -re - töm ka - pu - já - ig! 

165 
1 (1)~6 .Ji = 164 (N. f.) 

! b 
~ ~ P F" P F" /CEFE/pi j l / 

l. Ha föl - me-gyek, sej, az á - ji he-gyek - re, 
2~ 

,~b r. r.r r /CTtT/p f' El/ 
(de) Fol - te - km - tek a esd -la - gos e - gek - re. 

Fel - te - km - tek 
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Csil - la - gos ég, mer - re van a magyar ha-zám, 

l) 

IFFrclpJ. J 
Me - re si - rat en - gem az é - des - a - nyám! 

1) 2) iD,. 3) ;D." 5) 5) 

pjlJ 11/ j IIJJTIIU
3

j Iln j j ~IIJJTIII 
Néha 2. 1.ossia 2. 2. 2. 1-2. Pálné 

2. Ha bemegyek, sej, az áji kocsmába, 

R' . k {Honvéd. " agyuJto egy Zora clgantara. 

Cigarita füstje mind felszál a levegőbe, 
Babám könnye mind lehullott a földre. 

Kulcsár Ilon (22, r) (tornaújfalusi születésű anyja nem hallotta, csak tőlük), a nagy fonó, Pál Istvánné Laczó Juci 
(38, r) barkai születésű. Hajdu Jánosné Farkas Ilon (45, r) nem nagyon tudta. 

166 
j = 102 (N. f.) 

3~ 4~ 5~ 

'&~C r J riC F ~JI~J. J *1 
l. Csak ti - tok-ba (de) a - kar - ta - lak sze-ret - ni, 

4~ 4~ ~L 5~ 
,&~ r F C F If r ~ [" I ~ f" r * I 

De ki kel - lett an - nak vi - lá - go-sod - m. 

"~O ff F ; Ih f F 
Mit is ér a mi sze - rel - münk, 
5J..-.- IO~ lIt-- 5~ 

,&~ f" ~ J f I f" p ~ J I ~ J. J * II 
Ha egy-má - sé nem le - he-tünk so - ha - sem! 

1) 2) 2) 3) 4) 5) ~ 6) 7) 7l" 8) 

'&6 J J P II JI J F II J J F II jl J II jl J lU j II f j II jl J II jl J II f j II n II 
Ossia Ossia Néha 2. 3. 2.3. 2. 3. 1. ossia 2.ossia 2. 

9) 10) 10) ~ ll) ll) 

j j lU n lU j II f j lU j II jl J II 
3. 2. 3. 3.ossia 2. 3. 



11. ÚJ NÉPDALOK 

2. El van az én boldogságom temetve, 
Amióta nem nézek a szemedbe. 
Két szemednek a ragyogása, 
Másnak lettél a boldogsága örökre. 

3. Ha az Isten nem egymásnak teremtett, 
Minek adott a szívünkbe szerelmet? 
.T obb lett volna messze tájról 
HÍIt sem hallani egymásról sohase. 
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Kulcsár Ilon (22, r), Szabó Erzsi (16, k), Ando Józsefué Mester Margit (22, k), a nagy fonó. Bolyszko Imréné Tamás 
Piros (31, r) nem ismerte. 

167 

Rubato 1~6 

J $ I 
Bár min-den fa pi - ros al - mát te - rem. - ne, 

, r TI r rlr r TI rlP r 
Min-den a - nya bar - na kis-jánt ne - vel - ne! 

,cr r r [F-rrlp #r n 

IT 
Ne - velt né-kem egy jó a - nya egy bar - nát, , r-~ J J J lj F r p I~ J J 
Jaj , Is - te - nem, hogy fe - lejt - sük el egy - mást! 

Farkas András (75, r). 

168 
Rubato 

l) 

,&~ f" r r; I r r r r I p J 
l De k' t d ' ol n' ma ga - mat, 

$/I 

. . H~ I II -nam pa -na - sz - I -

,&~ ci r f t If t Fj I P r p $ I 
Ha va - la - ki meg - hal - gat - ná sza-va - mat! 
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