
Egy bányásznóta

A folklór újabb termékeinek művészi értéke rendszerint nem közelíti meg a
régieket. A hegyipatak által görgetett kövek élesek, de mire leérnek a völgybe, szép
simára csiszolják egymást. A magyar munkásdalok nagyrésze még csiszolatlan. Leg-
alább is az, amit eddig megismertünk belőlük.

A munkásfolklór emlékeit a gyűjtők természetesen a munkások közt keresik.
Csakhogy az ipari centrumokban élő munkásság kevésbé konzervatív, mint a paraszt-
ság volt, s ha a parasztság régi dalait ma már legtöbb helyen csak a cigányok tudják,
még inkább itt kell keresnünk a régi munkásdalok rejtekhelyét. Hiszen a cigányok
sokszor együtt dolgoztak, vagy együtt raboskodtak, katonáskodtak a munkásokkal.

Az ének és zene iránt minden cigány egyformán érdeklődik, de a muzsikus cigá-
nyok ízlése együtt alakult a falusiakéval. Legtöbb régi hagyományt a teknővájó cigá-
nyok közt találunk, akik a magyar faluktól távol, az erdőkben, vízparti ligetekben
táboroztak egész életükben.

A múlt év nyarán két igen jó énekest találtam a foktői cigányasszonyok között.
Mindkettő analfabéta, bár harmincadik életévét egyik sem töltötte be. A magyar
nyelven kívül románul is tudnak, cigányul viszont nem. A teknővájók nem is tartják
magukat cigányoknak, hanem románnak. Régebben nem is keveredtek a cigányokkal.
Zenei repertoárjuk igen vegyes, de sok régi magyar és román dallamot is tudnak.
Pintye Györgyné, aki Jászberényben született, s csak 5-6 éve lakik Foktőn, most
3c éves. ö énekelte 32 alábbi dalt. Magnetofon-felvételem nyomán igyekeztem pon-
tosan lejegyezni ezt az igen értékes dokumentumot.
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i. De Jesik eső csendeseri.
De Sír az én galambom keservesen.
De Ne sírj, rózsám, ne rí)), de majd kiderül d.
De Nem hagylak el soha, de senki kedveér.

3. Ja) de, Rózsa, rózsa, de szeép vagy,
de, Hajnali csillagnak a fényed vagy.

Egyenes vagy, rózsám, de mint a nád,
de, Kedvemre nevelt a jó anyád.

4. jaj de, Bánya, bánya, de mély vagy,
De sok embereknek a hősed vagy.
Egyenes vagy, rózsám, mint a nád,

de, Kedvemre nevelt a jó anyád.

A dallam és a szöveg második és harmadik strófája ismert már Lajtha László
gyűjtéséből, aki zongorakísérettel is ellátta. így jelent meg a húszas évek végén
a budapesti hangversenyeken, majd gramofonlemezen, eredeti egyszólamú formában
pedig a kolozsvári kiadású A mi dalaink című gyűjteményben. A bányász-strófa azon-
ban, tudtommal, ismeretlen volt mindeddig.

Nagy kár, hogy a szép és szépen előadott dallam szövege több helyen eltorzult.
A fényed és hősed szóalakok d-]e alighanem egy régi, inkább díszítő, mint értelem-
változtató képző emléke, amely egyes nyelvjárásaink kicsid szóalakjában is megfigyel-
hető (pl. a moldvai Románvásár környékén). A hősed szó töve viszont bizonyára a
köznyelvi hűs (hűvös) szavunkkal azonos. A negyedik sor vége legutóbb a hangsúly-
talan szótag elkopásával csonkult meg (belejáro&), de a rím hiánya arra vall, hogy
az utolsó szavak helyén eredetileg más állt. A két utolsó sor, feltehetőleg ilyenformán
hangzott:

Megürül a bánya, hátamon,
Mégis a bányába dógozom.

Megpróbáltam felkutatni az értékes szöveg eredetibb, épebb változatát, de fárad-
ságom nem járt eredménnyel. A jászsági teknővájó cigányok között, úgylátszik, ebben
torzult formában élt a szöveg. így hallottam ez év nyarán Szabó János kőteleki
származású halasi teknővájótól és 73 éves édesanyjától, Szabó Zsuzsannától, aki ma is
Kőteleken lakik. Már a 12 éves Eszti is szépen fújja, aki különben éppen olyan szőke,
mint az apja. Foktőn találkoztam velük, Pintyééknél, ahová Szabó János egylovas
kocsiján érkeztek. Zsuzsi néni azt mondja, hogy Kőtelken régóta ismerik a bányász-
dalt. Azzal indokolja, hogy „Ezek a teknősök, mulatósak voltunk mi. Beültünk a kocs-
mába és ittunk, danoltunk. Az asszonyok is".

Érdemes volna a bányavidék cigány lakossága körében érdeklődni e dal és más
hasonló bányászdalok után.

Lükő Gábor
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