
Egy régi jászsági dal három arca

Az Ötödfélszáz Énekek c. dálkötetben (1813) van egy, a gyűjtő Pálóczi
Horváth Ádám szerint „legalább száz esztendős" darab: „Árokszállásnál volt
egy veszedelem..." (265. sz.) Azok közül a régi „betses" énkek közül való,
melyekből, mint Kazinczynak írja 1815-ben: „egynéhánynak örök elvesztését én
jobban károllom, mint a hódoltató táborbúi egy hatvan jontos ágyúnak."1 Gyűjte-
ménye elé írt „]elentés"-ébea „régi kurta darabnak" mondja, s a Patyolat a kuruc
kezdetű dallal együtt említi. Thaly Kálmán: Régi magyar vitézi énekek és elegyes
dalok XVI-ik, XVII-ik és XVIII. századbeli eredeti kéziratokból c. 1864-ben
megjelent munkája szerint a dal a XVII. századi ponyvairodalomban gyakori, s
„a Jászságban és Nagy-Kunságban ma is (1864!) él nótájával egyben". Bartalus
István zenetörténészünk Magyar Orpheuszban (Pest, 1869) a régi dalok között
negyedikként közli. (2. 1.) Szerepel még Káldy Gyula: Kuruc dalok. XVII. és
XVIII. sz. c. kötetében (Bp. 1896). Napjainkban megjelent (1970) tudományos
kritikai kiadvány, A XVII. század énekelt magyar dallamai (Papp Géza mun-
kája) egy dallamváltozatokat bemutató táblázatában a „Rákóczi, Bezerényi (!) . . . ' ,
kezdetű dal szomszédságában találjuk. (122-123. 1-) Ugyanitt elsőnek egy tánc-
dallamot mutat be a szerző a Kájoni kódexből (1634-71), melynek aprózott rit-
musú hangszeres jelleggel cifrázott dallamában megbújik dalunk több hangja, s
benne jól kirajzolható dallamának vonala." Az „Árokszállásánál. . ." kezdetű ének
patinás dallamának jellegzetességeit - fríg zárlatra való hajlam,3 apró ízekre ta-
gozódó kissé laza formálás - Szabolcsi „A kuruc világ dalairól" szóllva a magyar
barokk zene ismertetőjelei között említi.

V - S

Az Ötödfélszáz Énekek 1953. évi kritikai kiadásának (Bartha Dénes és
Kiss József) szövegjegyzete szerint „Ismeretlen eredetű ének töredéke" (841. 1.).
A csupán egy versszakban fennmaradt dal szövege valóban „töredék", hiszen
az eredeti költemény hosszabban is elbeszélhette azt a ma már ismeretlen „vesze-
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delmet", amely fenyegette Árokszállást. Bár a felsorolt gyűjtemények jórészt a
kurucdalok közé, vagy mellé sorolják a dalt, elgondolkodtató, hogy Horváth
Ádám a szövegből kölcsönözve a „Kopasz fejedelem" címet adta gyűjteményében.
Márpedig a kopasz vagy tar jelzővel a törököt illették borotvált hajviselete miatt.
Nincs kizárva, hogy a mindig megfélemlítő nagy zajjal, hatalmas dobokkal, éles-
hangú töröksípokkal felszerelt janicsár zenekarok kíséretében támadó török „ve-
szcdelem"-re emlékezik a szöveg. A „Mint a sárkány úgy ordított . . ." kitételből
a kegyetlen tatárok támadására is gondolhatunk, kiknél valóban „nem volt enge-
dclem", s a „kopasz" jelző rájuk is illik. A hirhedt tatárjáráson kívül is sokat
veszélyeztették országunkat. „A személy- és helynevekben is mutatkozó hatással
volt a tatároknak, mint török katonáknak és martalócoknak részvétele a XVI-
XVII. századi török uralom, nemkülönben II. Rákóczi György hadjáratai idején.
A XVIII. sz. elején betörtek Csíkszékbe, honnan azután pusztítva járták be Bereg,
Ung és Máramaros vármegyéket."4

A dalban említett veszedelem helyszíne a Jászberénytől északkeletre lévő
Jászárokszállás. - Horváth Ádám írásmódját követjük, amikor a dallamot a szö-
veg fölött különálDva közöljük. Ezzel is hangsúlyozzuk független voltát, s ilymó-
don szabadabban érvényesül a későbbiekben változó szövegek prozódiája, az
éneklés során.5

Árokszállásnál volt egy veszedelem,

Melynek oka vala kopasz fejedelem.
Hajtott, hajtott, haj-rá-hajtott,
mint a sárkány úgy ordított,
Nem volt engedelem.

Jászsági dalunk első „arca" a sokféle ,,veszedelem"-ben bővelkedő törté-
nelmünk évszázados homályából „tekint" ránk. A másikat Horváth Ádám for-
málta, amikor a francia csapatok közeledtének hírére (valószínűleg 1809-ben;
négy harcidal szöveget írt,6 hogy az ország négy kerületét buzdítsa a Napóleon
elleni felkelésre, s egyiket - a „Tiszamellyéki mars, ekhós tárogató" c. darabját
(46. sz.) - az „Árokszállásnál. . ." kezdetű dal dallamára alkalmazta. „Ekhós",
utalás a sorvégi két utolsó hang visszhangszerű, tehát halk ismétlésére. Ezt jelöli
a jászsági dalban is, a két utolsó szótag aláhúzásával. Nem új találmány tehát
az „ekhós" éneklés, hanem korábban meglévő daloló hagyomány továbbvitele.
A tárogató kedvelt harcbahívó hangszer volt a kuruc vitézek csatáinak idején.
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A „mars" (induló) kifejezés menetelő tempót, erőteljes ritmizálást jelez. Ezzel,
s az új szöveggl egészen más jelleget ölt a korábbi dallam. Az eredeti 3 vers-
szakból itt kettőt mutatunk be:7

Bent van hát már a franc a német térségen? - régen.
Jer, várjuk be pajtás! ama határ-végen - végen;

Paskoljuk meg ott llelkesen,
Elébb, mint kakas repdessen

a szép magyar égen. - égen.
Régen jár kaparni a más portájára.-jára,
Várjuk el, mint repül fel hazánk halmára?-mára,
Fut, fogadom, megrijjadva,
Próbájának meg lesz adva

Ma legutoljára,-ára.

A Hadtörténeti Közlemények 1892-ben - a forrás megjelölése nélkül K. L.
monogrammall - közli Horváth harcidal szövegeit „Az utolsó magyar nemes
,insurrectio' dalaiból" címen: a) Túl a Dunai Mars, b) Duna melléki mars, c)
Tisza melléki Márs.-Ekhós Tárogató, d) Túl a' Tiszai Mars sorrendben, (560-
61. 1.), mely megegyezik az Ötödfélszáz Énekekével. Csupán az elsőnél jegyzi
meg: ,,E Nóta állítólag Horváth Ádám költeménye, ki annak zenéjét s szerzé".
Ebből arra következtethetünk, hogy a cikk írója kéziratos másolatból) ismerte
a darabokat, csupán a szövegük szerint. „Nota"-jelzést, -dallamot egyiknél sem
közöl. Az a) alatti dallam, mint azt az Ötödfélszáz Énekekből tudjuk: idegen
eredetű, nem Horváth szerzeménye.

Az elbeszélő jellegű, busongó jászsági dalból tüzes harcbahívó ,,mars"-ot
alakító Horváth Ádám lelkesítő dalai országszerte népszerűkké váltak. Alkalmi
költészetét nemcsak baráti, családi összejövetelek sugallták, hanem történelmi
események is. Megénekelte II. József török háborúját, az 1790-91. évi Diétát,
a nemesi felkelést, a bécsi elnyomás kiváltotta németellenes érzéseket, a napóleoni
háború hazai és külföldi csatáit, majd a végső bukást. Kazinczy 1814. szept.
18-án kelt levelében megrójja: „Guta gondolat az benned, hogy te Ujsági törté-
neteket csinálsz dalokká". Ö azonban önérzetesen azt vallja, hogy „fél Magyar-
Orszagot mulattattam (velük) annak idejében". Valóban: lendületes táncnótáit,
indulóit szívesen énekelték szerte az országban. Az „Ujsági történetek"-et őrző
dalok közül több is túlélte szerzőjét. Bartalus István Magyar Orpheus c. dal-
gyűjteményének ellőszavában ezt írja Horváth egyik Napóleon-korabeli, „Vissza
mars a' Franczoknak" c. daláról: „Mars! siess hazádba vissza vert seregem" egy-
kor általánosan ismert volt. Országos ünnepélyeken nagy zenekarokkal, családi
körökben gitár kísérettel, minden mulatságban, nászkiséretek alkalmával, hol
czigány is szerepelt, szóval úton-útfélen zengedezett". Az 1869-ből származó tu-
dósítás idején a bécsi cenzúra itteni képviselői előtt jámbornak tűnhetett a dal
szövege, a régen elporladt Napóleon ,,Vissza-mars"-olása, de a közönség a bécsi
elnyomásra gondolt, amikor énekelte, s kedvenc dalává avatta. Vigasztalásul, amiért
már régen nem énekelhette a régi szép kurucdalokat, s Kossuth-nótákat. A dal
még a 20. sz. első évtizedeiben is közismert volt.8

Horváth dalainak a maga korában - különösen Dunántúlon, ahol személye-
sen ismerték és hallották énekelni érces bariton hangján — nagy keleté volt.
Cserében a szórakoztatásért, bőven áradt feléje barátainak hálája, elismerő szava,
különösen a névnapjára küldött verses-dalos köszöntőkből. Ezek közé tartozik
az a Szigetvár vidékéről küldött - eddig nem publikált - darab, amelynek név-
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telén szerzője (vagy szerzői?), mint azt a sorvégi viszhangzó ismétlések és a címbe
foglalt „Tárogató" szó mutatja, jól ismerte Horváth „T iszamellyéki mars, ekhós
tárogató" c. darabját, s az ennek alapjául szolgáló ,,árokszállás"-i dallamot:

Sziget-vidéki Tárogató Ádám napjára.

December 24-dik napjára, 1809-dik Esztendőben.
Ad notam: Árokszállásánál volt a' veszedelem.

Hát él Horváth Ádám a' Pannon térségenn - régenn
Jer tisztellyiik pajtás ama határvégenn - végenn.
Piperézzük fel lelkessen, hogy Magyar Lelke repdessen,
a' szép Magyar Égenn - Égenn.

Be szépen felhágott Helikon halmára - mára,
Édes enyelgéssel ültt fel a' Hárfára - fára
A' Magyar húrt egyengeti, öröm nótáit pengeti,

az Ádám napjára - mára.

Kérünk - nyugtassátok; - Szent Hegyek Nymphái - fái
Koszorúzzátok feli pirosló rózsái — fái
Hogy az élet el ne dűljön, a' melly Horváth Ádámtól jö>-

Pannon Poétái - mái.

Élet lehelléstek Leikébe fújjátok - szátok
Köz haszonért lángzó tüzet ne oltsátok - szátok,
Hogy az egész Magyar Haza, énekellye oda haza
él Ádám apátok - valódi múzsátok."

A szöveg az ünnepeltnek ,,Kö'z haszonért lángzó tüzet" dicsérve nagy tisz-
teletrőll tanúskodik. Így csak „az egész Magyar Haza" előtt ismert személyről szól-
nak. Emellett a baráti szeretet hangját, dalos összejövetelek hangulatát is őrzik
a sorok: ,,A' Magyar húrt egyengeti, öröm nótáit pengeti". A helikoni „Szent
Hegyek Nympbái"-nak említése, a rózsával való koszorúzás, az antik költészetre
és szokásra való utalás, jellemző a korízlésre. A hangvétel, az előadásmód ugyan-
akkor kedvesen évődő, naiv, népies szemléletű: „Édes enyelgéssel ültt fel a1

Hárfára". A nép között élő, annak köszöntőit jól ismerő szerzőre vall, kinek
személyét a címből ítélve a Szigetvár környéki falvakban gyaníthatjuk, ahonnan
más alkalommal is érkezett üdvözlő sorokat őrzött meg Horváth Ádám hagyatéka.
Ezek közül elsőnek Győri Mihalyra gondolhatunk, Büdösfán, mert ő megyéjében
ismert verselő volt, de a névnapi versek között szerepeli még névszerint: Dömény
József, Katádfán, Tzikora János, Becefáról, helységnév szerint: Dencsháza, Bog-
dást, Vaiszló.10

Horváth Ádámot, több megye táblabíráját, mint társadalmi tekintélyt s
egyben jogi dolgokban jártas személyt, országoshírű költőt, tudós polihisztort,
Somogy, Tolna, Baranya egy-egy „hclvét" (ref.) körzetének világi felügyelőjévé
választották. Ebben a minőségben különös gonddal őrködött az iskolák felett.
Szigorúan lépett fel, ha a falvakban zárva (!) találta valamelyiket. Ö maga is
alapított egy központi (centrális) iskolát, mely előbb Nagyszékelyen, majd Gyön-
kön (Tolna m.) működött.11 Azok, akik verses levéllel, dalos köszöntőkkel üdvö-
zölték, aligha tartoztak a nép hanyag művelői közé. Barátai voltak, kik maguk
is tollat forgattak, több kevesebb sikerrel.
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A régi jászsági dal így jutott el a Tiszamellékén át egészen Baranyáig. így
alakult ki az eredeti dallam harmadik, ezúttal derűs „arca", mel(y mögül a köz-
tiszteletben és szeretetben álló 49 éves muzsikáló Horváth Ádám képe tekint
reánk, amint barátai körében „felül a hárfára" s „örömnótáit pengeti". Ismerősen
is ismeretlenül, mert a napjainkban főképpen nagyarányú dalgyűjtésécrt becsült
poéta munkásságának teljességét, kortársaira gyakorolt hatását még mindig nem
ismerjük eléggé. Egyetlen hiteles „vallódi" arcképe egyébként jóval korábbi,
1791-ből való, Bikfalvi Kóréh Zsigmond festménye. Az ennek nyomán készült
rézmetszetet Kazinczy rendelte meg Bécsben, s maga tervezte, rajzolta a díszes
keretet, amelyben a műveket és a sokirányú munkásságot jelképező „eszközök"
közül nem hiányzik a babérkoszorú övezte lant és a hadbahívó trombita sem.12

A „Sziget-Vidéki köszöntőt „visszaveheti" a Jászság, ha akad, aki új szö-
veget alkalmaz a régi mintára. A hajdanvolt ,,veszedelem"-re elég, hogy itt
emlékeztünk. Ha ma ünnepelünk: barátainkat, munkatársainkat köszöntsük tréfás,
feliszabadult, vidám rigmusokkal. A hangulat fokozására szólaltassuk meg hang-
szeren - furulyán, citerán, gitáron, cimbalmon, tárogatón vagy hegedűn - azt
a 17. századi táncnótát, mely magába foglalja az „Árokszállásánál" kezdetű,
évszázadok emlékét őrző jászsági dal dallamát.

Péterffy Ida

JEGYZETEK

1. Kazinczy Ferenc Levelezése. XII. kötet,
526. 1.

2. A szöveges dal megegyező dallamhang-
jait a hangjegyek alatt egyenlőségl jel-
lel jelöltük. A hiányzó hangokat betűnév-
vel Irtuk ki. A szöveges dallam ritmusát
itt nem jelöltük.

3. Fríg zárlat: a moll jellegű fríg hangsor
2. hangja az elsőtől fél hangtávolságnyira
van, a befejezésnél (zárlat) az alaphan-
got megelőzi. Dalunk esetében: esz-d lé-
pés, közbeiktatva a c-hang.

4. Pallas Lexikon. 15. köt. 962. 1.

5. Bartha Dénes dallamjegyzése szerint. —
ötödfélszáz Énekek, 1953. 641. 1. — Egy
kvarttal lejebb transzponáltuk a tánc-
nótával való összehasonlítás megkönnyí-
tésére.

6. Ötödfélszáz Énekek: 45., 45/a.. 46. és 47.
sz. dal.

7 Az Ötödfélszáz Énekek 1353. évi kiadása
szerinti szöveg.

8. Kodály felvette Iskolai Énekgyűjtemény
(Bp.. 1944.) c. kötetébe a Történeti énekek
c. fejezetbe. (559. sz.)

9. MTA Kézirattár. Régi és újabb írók 4-r.
41/1. köt. 11. sz. m. 1.

10. Köszöntőik a jelen 9. sz. jegyzetben em-
lített kéziratos kötetben. (I—II. k.)

11. Kazinczy Levelezése XV. köt. 49. 1.

12. Kazinczy részletesen leírja a magatervezte
képkeret minden tárgyának jelentését.
(Kaz. Lev. n . köt. 281. 1.) — A rézmet-
szet Mansfeld műve.
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