
Bartók Béla nyomában Újszászon

Az összehasonlító népzenekutatás számára igen fontos az egyes dalok élete.,
fennmaradása, továbbadása, az idő távlatában való kopása, kibővítése, dallambeli
és szövegbeli változása, stb. kérdéseknek vizsgálata. Tudatos, vagy spontánbeli-e
a variálás, mennyi benne a képzelő erő, mennyi az emlékezet? Mennyit változott
a dallam, a szöveg ugyanazon énekes ajkán hosszabb idő elteltével? A városból
ömlő műdalok hatására mennyit változott a zenei ízlés a népdalok rovására? Ugyan-
azon dalokat ugyanaz a-: énekes hogyan adja elő 40-50 év elmúltával? Ezen gondo-
latokkal eltelve indultam el Űjszászra ez év februárjában, ahol Bartók Béla 1918-ban
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l.Megkö - töm lo - vamot

Szc-mo-rú fűz -fához,

Le-haj - tom fe - jemet

Két első Iá - bá-hoz.

2 Lehajtom fejemet
a babám ölébe.
Htillajtom könnyemet
Rózsás kötényébe.

3. Ez a ló, ez a ló,
Ez a sárga csikó,
Ez az Orczy báró
Ménesibül való.
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nagyobb arányú népzenegyűjtést folytatott. Egyik - még életben lévő és jó egész-
ségnek örvendő - kiváló énekesét kerestem fel fenti kérdésekre adandó válasz vé-
gett. Ö2v. Bátor Mihályné Varga Borbála 71 éves asszony 1918-ban, tehát .44 évvé!
ezelőtt még Dobóczi Bernátné (első férjének) nevén, 26 éves fiatalasszony korában
énekelt népdalokat Bartóknak Űjszászon.

Üjszász az 1559. évi török kincstári adólajstrom szerint a hódoltsághoz tartozott, és a
hódoltság alatt elpusztult. A XVIII. század elejétől kezdve az Orczy-családoknak volt itt
nagyobb birtoka. Községgé alakulása csak a XVIJI. század közepe táján történhetett.

Bartók alföldi kutatásai során igen jelentős gyűjtést folytatott Űjszászon. A köny-
vében lévő összeállítás szerint öss/esen 155 dalt gyűjtött itt, melyek közül 5 dalt
sorolt az A osztályba, 76-ot a B-be, 57-et a C-be és végül 17 dalra az „egyéb"
jelölést használta. Bartók az A-val a régi, B-vel az új stílusú, míg C-vel az előbbi
két osztályba nem tartozó, vegyes stílusú dalokat jelölte. Az „egyéb" jelöléssel a
játékdalokat értette. A régi stílusú, alföldi dalok nagy többségénél a főzáriat <\< soros
daloknál a második sor zárlata) „g" finális (záróhang) esetében a „d" hangon van,
míg a dalok másik fele gyakran öt hanggal mélyebben (kvintváltás) megismétlődik.
A magyar népzene egyes dalainál ez a jelenség a dalok ősi, legrégibb eredetére vall,
és ez egycJk egyes keleti népek dalainak szerkezetével. Ezeknek a legrégibb eredetű,
ősi stílusú daloknak egy klasszikus példája az alább közölt, „Megkötöm lovamot"
kezdetű dal. Bartók e dalt 1918-ban gyűjtötte Üjszászon, s a „Magyar népdal" című,
1924-ben megjelent, a magyar népzene alapvető kiadványában a 41. számú dalként
közli. E népdalt említett utamon nekem is elénekelte Bátorné és a dallamban sem-
miféle változást nem találtam. Pontosan úgy énekelte, mint Bartóknak, s szövegében
is csupán annyi a változás, hogy az első két versszaka teljesen egyezik, viszont a
harmadik versszakát Bartóknak nem énekelte akkor. Bartók e dalt az A osztályba
sorolta, mint szép felsőjárású, régi stílusú (egy-két pien-hangot leszámítva), pentaton,
de nem quintváltó dalt.
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1. Jászkunsági gyerek vagyok,
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Jászkunságban születtem,
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Kiskorointul a nagykoromig
/tói/

Szépen fölne
/ Benne félne

vekedtem.
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A fent! dalnál, melyet Bartók a C osztályba sorolt (B. 286.), nincs semmi
komolyabb eltérés, csupán szövegében annyi, hogy az eredetileg 4 versszakot ének.-lt
dalból az előadó most már csak kettőt tudott.

3. Még onnan is azt kiáltja:
- Hatvannyolcas gyere be!
Adj egy csókot, egy utolsót,
Kacsintsál a szemembe!

2. Kilenc csendőr kísért engem
(zsandár kísér)

A prágai nagyutcán.
(főutcán)

Véletlenül betekintek
A kedvesem ablakán.
(Kisangyalom)

4. - Nem mehetek kedves babám,
Mer be vagyok sorozva,
A prágai nagy kaszárnya
Nyitva van a számomra.

Az alábbi (B. 83. szám alatt közölt) új stílusú és Bartók által a B osztályba
sorolt dalnál tincs semmi eltérés sem dallamánál, sem szövegénél
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1. Váradiné lánya Mariska,

tfc
K i á l l ó t t az utca - -sarokra.

- Eredj be tep se j ,haj .göndörhajú zs idólány,

Mer megfog a rendőü - kapi tány.

2. Azt kérdi a rendőrkapitány
- Mi ,i neved göndörhajú lány?
- Az én nevem, sej, haj, Sári,

Mari, Klári,
Tudom szeretnél hozzám járni.

3. Azt kérdi a rendőrkapitány:
- Hol lakol te göndörhajú lány?
- Ott lakok a lent a, lent a,

lent a, lent a sarkon,
Zöld sarugátéros a gangom.

4. Zöld sarugátéros a gangom,
Alatta sétál a galambom:
- Jobb volna, ha sírnál, sírnál-nnál kedvesem,
Nem leszek a tiéd sohasem. (édesem)

79



Az igen elterjedt, Bartóknál a 172. számú dalként közölt „Egyezer egy királyfi''
kezdösorú dal variánsát Bartalus is közli (I. 17.). Ennek a dalnak sokféle variánsa
van, sokféle kadenciákkal (sorvégzőkkel). Szövege majd mindenütt ugyanaz és gyer-
mekjátékként is használatos. Dallamát vizsgálva néhány bangnyi eltérés mutatkozott
a két felvétel között. Az egyszerű, Bartók által a C osztályba sorolt dalt Bátorné
azzal, hogy az első és utolsó sorában egy-egy hangot megváltoztatott, a dal G-dur
tonalitását mégjobban alátámasztotta. Viszont kiváló memóriájával mind a 37 vers-
szakát - megszakítás nélkül, egyfolytában - elénekelte ugyanúgy, mint 44 évvr;l
előbb Bartóknak.

T.giusto Bátor Mihál
• i . i —^u.i.saáaz
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Egyszer egy ki-rályfi

Mit gondolt ma- gaba,

Hü, hü, hün, ha, ha, ha,
/Ha, h h /

m
Mit gondolt

1. Egyszer egy királyfi
Mit gondolt magába:

2. Föl kéne öltözni
Kocsisi ruhába.

3. El kéne most menni
Szoda városába,

4. Meg kéne kéretni a
Szolgabíró lányát.

5. - Jóestét, jóestét
Szolgabíró lánya!

6. - Jóestét, jóestét
Szegény kocsislegény!

1. Üjjön le minálunk
Festett kanapéra.

8. - De nem azért jöttem
Hogy én itt leüljek,

9. Hanem azért jöttem:
Jössz-e hozzám, vagy nem?

ma-gába.
10. Nem megyek, nem megyek

Szegény kocsislegény,
11. Van a szomszédunkban egy

Kosárkötő lánya.
1-. - Jóestét, jó estét

Kosárkötő lánya.
13. - Jó estét, jó estét

Szegény kocsislegény!
14. Üjjön le minálunk

Hófehér padkára.
15. 16. =8., 9.
17. Elmegyek, elmegyek

Szegény kocsislegény!
18. = 1.
19. Föl kéne öltözni

Királyi ruhába.
20. 21., 22. = 3., 4., 5.
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2'!. - Jócstét, jócstét
Király őfelsége!

24. Üjjön le minálunk
Festett kanapéra.
(Zöld sclcm dívádra.)

25. 26. =8. , 9.
27. - Elmegyek, elmegyek

Király őfelsége.
28. - Nem kellesz, már van más,

(- Kellesz a fenének,)
Kosárkötő lánya.

^!). Van már nékem egy más,
Kosárkötő lánya.

30. — 12.
31. = 23.
32. = 7.
33. 34. =-- 8., 9.
35. Nem megyek, nem megyek

Király őfelsége,
3(>. Van nekem egy más,

Sícgcny kocsislegény.
37. - Én vasyok az nem más,

(a)
v . ... „ ., ,, , Csókoljuk meg egymást.
Vcgul Bartók által a C osztályba sorolt, könyvében 308. sz. alatt található

háromsoros dalban is az első sor második „a" hangja helyett „g"-t énekelt Bátorné
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T.giusto Bátor Mihalyné /71/
Ujazászi. 1962. II.
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1. Palu végén van egy ház,

Falu végin új idrom-fidrom

n
r

mm
Gálica saiksecm van egy ház

1. Falu végin van egy ház,
2. Abba lakik egy asszony,
3. Van annak egy szép lánya,
4. Julcsa annak a neve,
5. Sütött Julcsa pogácsát,

(Marcsa)

fi. A Miskának od'atta,
(Pistának)

7. A Miska azt megette,
(Pista)

8. A hideg is kilelte.

Több, egyéb dalt is feljegyeztem ér magnószalagra vettem utamon, melyeket
Bartók nem közölt művében. Mint láttuk, Bátorné az az énekes típus, akire vajmi
kevés hatással voltak az időközben eltelt 44 év romboló erői és zenei ízlésében
semmi komolyabb változást sem észlelhettünk a népdalok eredeti formájában valr
S í S r ; t T 6 m e m Ó H á Í b Ü Ö Í b i k t e l -es épségükben

Paulovics Géza
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