
- Hallottam, hogy édesanyja a múlt század végén Galántán Kodályéknál szolgált. 
- Igen, ott szolgált 12 éves korába. Jókedvű dalos asszony vót. Igön szépen tudott dalónyi és ha a 

gyerekökkel nem tudott máskép foglalkoznyi, kivitte ó'ket oda a vasút mellé és ott dalolt nekik és akkor 
azok leültek mellé és úgy hallgatták, akkor békivel vótak. Nem futkostak. Hát ennyi vót az egész. 

- Milyen sokáig szolgált ott az édesanyja? 
- Az én anyám? . . . Csak azt tudom, hogy késó'bb elmentek inné a Kodályék laknyi Bazimba vagy 

hová, akkor má anyám nőm ment velük. 
- Nem mesélt az édesanyja valami történetet Kodályékkal kapcsolatban? 
- Arra igazán nem emlékszem. Annyit mondott, hogy a Zoltán igön rossz gyerök vót. Hogy csíntalan 

vót. 
- 1943-ban nagy ünnepséget rendeztek Galántán, amikor díszpolgárrá avatták Kodály Zoltánt. Erről 

nem hallott annak idején? 
- Fogalmam sincs arrú, igazán. Említés vót arrú, de akkor nem vót még olyan nagy figyelőm. Mi még 

akkor gazdálkodtunk és el vótunk foglalva. Nem is vettük azt úgy figyelőmbe. Annyit tudok, hogy 
édesanya azt emlegette, hogy valami örzsének hítták, olyan bukros szoknyás Ián vót, hogy az a 
fiatalembör, az a szakállos azt mondták fölkeresik. (A szakállas fiatalember a Csehszlovák Rádió 
munkatársa, Nagy Jenő volt, aki 1969-ben tv-filmet készített Kodály nyomában címmel, Lengyelfy 
Miklóssal a budapesti TV munkatársával.) Hogy aztán föl-e keresték, igazán nem tudom. No. Az én anyám 
mindig azt emlegette, hogy örzse vót. örzse vót a neve. Én többet nem tudok. A Rózsa az én anyámnak a 
testvérje vót. Az én anyám testvérje Rozál vót. 

- Meg tudná mondani, hogy milyen nótákat hallott az édesanyjától leggyakrabban? 
- A Dunáró fuj a szél, 

Haragszik a pap azér. 
Csak azér, csak azér, 
Mer Dunáró fú j a szél. 
Ha Dunáró nem fújna, 
Igen hideg nem vóna. 

Ezt sokszor hallottam. 
- El tudná dalolni? 
- Nem tudom má, sajnos. Nem tudom má kivinnyi. Én is má a hetvenharmadikba vagyok. Egy kicsit 

asztmám van, a lélegzéssel sokszor baj van és azér nem tudom kivinnyi. . . 
A mama járt vele iskolába. Mikor elment iskolába, akkor cipőbe ment, de mikor hazagyütt a cipője 

össze vót kötve és a vállán hozta. Még egy fiú és egy kislány is vót a Kodályéknál. Most azt nem tudom, 
hogy a mamám a kislánynál-e vót, vagy a fiúknál, gyerekián, mert azt tudom, hogy a mama mint 
gyereklány ment oda. Hogy meddig vót ott, nem tudom, csak azt tudom, hogy azt mindig emlegette, hogy 
őneki köllött segítenyi, főzésnél vagy takarítanyi. Ha gyerekek hazagyüttek az iskolábu, akkor ment velük 
játszanyi. . . 

. . . Egy időbe itt járt Kodály a faluba és a mamám a felvégen lakott, itt a főutcán lakott. Akkor egy úr 
kihívatta őtet. Mamám kigyün csak nagyot néz, hogy ki, mit akarnak tüle, s akkor a hintóbú az a 
fiatalember, mert fiatalabb vót mint az anyám, ezüst ötforintosat adott a mamámnak a kezibe és a 
mamám csak nézte, ö a kocsisnak intett, hogy má hajthat és akkora mamám el vót szörnyűködve,hogy 
úgy kiabált utána, hogy köszönöm, köszönöm. Rozi néni kigyütt az utcára ésaszongya a mamám hogy -
Nézd Rozi ez a fiatalember ezüst ötforintosat adott. És aszongya neki a Rozi néni, hogy hát nem 
ösmered, hisz az a Kodály akiné te szógátá, akiné te gyereklány vótá. No és akkor a hintó meg elhajtott. 

A beszélgetés végén mégis sikerült megénekeltetni a kedves Kubovicsnét. Ha az édesanyja kedvenc dalát 
nem is tudta elénekelni, de egy gyermekjáték-dallamra mégiscsak emlékezett. 

Valószínű, hogy ez a játék-dallam már Kodály gyermekkora idején is ismert volt Galánta környékén. 
Ág Tibor 

Kodályra emlékezők között 
Galántán és a Zoboralján 

Gyermek- és ifjúkora két színhelyén, Galántán és Zoborvidéken 1978-ban négy személyt kérdezgettem 
Kodály-emlékeiről. Velem volt és belekérdezett - meg fényképfelvételeket készített - Móser Zoltán 
művelődéstörténész. Közülük ezúttal az egykori galántai cselédlánynak, Vágovics Máriának leányát és 
unokáját, meg egy-egy barslédeci és ghymesi dalost, „adatközlőt" szólaltattunk meg. Az alábbi szövegben 
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némileg igazítottam az élő felvételhez képest: kihagytam fölösleges szóismétléseket, szóbotlásokat, a 
beszélgetés „mellékvágányait", a lényeget közlöm tehát.* 

I. Aki beszél: Kubovics Lajosné Flaskár Mária Valéria (sz: 1903), az időközben Galántához csatolt, 
eredetileg önálló településen, Taksonyfalván. 

Az Édesanyám 13 éves korában ment Kodályéklioz, szolgálni. . . nem! Gyereklánynak. 
És hány esztendeig volt náluk? 
Fogalmam sincs, azt meg nem tudom mondani, hány évig volt ottan, csak annyit mondott, hogy a 

Zoltán olyan hatéves volt. És volt nekik még egy fiúk, azoknak a Zoltánéknak. 
Volt egy kisebb, Pál. 
No és egy kislány, nem tudom, nem volt-e? 
Nagyobb lány volt. Az Emília volt az első, aztán jött a két fiú. 
No akkor, annál a Pálnál a mamám, mint gyereklány. Arra emlékszem, mikor a mama azt mondta, 

hogy a Zoltán hatéves volt, mikor ő ott volt. De nagyon rossz fiú volt. 
Tényleg? 
Sok baja volt vele, nem tudott velük mit csinálni, mert hát, ugye, olyan a gyerek. Rá volt bízva, aztán, 

azt mondják minálunk: figura, a mamám oda ment le velük dalolni, ott dalolt neki. A gyerek, a kisebbik 
fiú volt és a Zoltán meg, mondom, hatéves volt és akkor ö dalolt neki. . . A mama sokszor elkísérte 
iskolába, hát sokszor mondta, hogy bizony úgy jött a fiú haza, hogy nem volt cipő a lábán, mert azt látta, 
hogy a többi is mezítlábas, hát ő is úgy akart csinálni. És levetette a cipőit, összekötötte a két kötőt és 
idevágta a vállára. Mondom, hogy rossz fiú volt, de aztán legyőzte avval, mert a mamám nagyon szépen 
tudott dalolni, ez megvolt nála. Nagyon jó hangja volt és nagyon szépen dalolt neki, másképp nem tudott 
vele boldogulni. Lement abba a partba, ami van a vasút mentén, ahol gyöp is van. Oda lement és ott leült 
velük, vagy játszott. Mást nem tudott, hogy ez a Zoltán annyira kapóra jött, hogy ő dalol és azt olyan 
figyelemmel vette a fiú! És akkor mamám avval szórakoztatta, dalolt neki és akkor már jó fiú volt! 

Nem emlékszik, hogy a mama mondott volna nótát magának, hogy mit dalolt akkor a Zoltánnak? 
No várjon egy kicsit, már én se vagyok ám fiatal, már hetvenötödik évben vagyok... Ja, várjon hogyan 

is van, hogy: Dunáról fúj a szél. Haragszik a pap azér, de csak azért, hogy Dunáról fúj a szél, fúj a szél.1 Ez 
a nóta. 

No és még egyszer ez a Kodály, már ez a nagy ember volt itt Galántán. De hogy hányban, azt nem 
tudom, mert mi laktunk a faluba, ahogy bejövünk a faluba. És akkor egy hintó megáll előttünk és azt 
kérdezi valami kocsis volt, még egy valaki volt a hintóban és azt kérdezik ott a szomszédtól, hogy hol 
lakik itt az a Mári néni, aki őnáluk volt, hogy aki Galántán szolgált a Kodályéknál? Hát persze, a 
szomszéd mindjárt kapcsolt, hogy hát a Mári néni az csak a szomszédban van és akkor kihívták az 
anyámat és akkor egy fiatalember a hintóból intett neki. És a mama oda ment és öt forintot adott a 
mamának (férje beleszól:) Aranypénzt! (ő folytatja:) De nem mondta meg, hogy ő ki! És az a Kodály volt. 
Mert aztán a mamám kikutatta, mert egy testvérje volt Galántán a Kális-vendéglőben kifőzőnő. Nahát, az 
akkor kikutatta, hogy a Kodály volt otthon. A mama mindjárt akkor azt mondta, hogy ő egy kicsit, 
mintha a gyerekkorára emlékezne, hogy még az az arc. Fiatal volt persze még akkor a Kodály. Annyit a 
mama mindig emlegette, hogy Zoltán igen szerette a cigányzenét. Mert mindig ottan Galántán, ahogyan 
megyünk föl a hidra Galánta felől, ott egy cigánysor volt. Oda sokszor el szokott járni, mert azok ott 
hegedültek és oda lopódzkodott a Zoli sokszor. 

A mama egyszer említette, arra emlékszem, hogy soha nem hagyott a mamámnak békét: „Gyere, Mári, 
gyere, menjünk a figurába, daloljál nekem. Márt', - mert tegezte mamámat, - „gyere, dalolják nekem" -
és akkor a gyerek olyan nyugodtan ült és hallgatta. Mikor Pozsonyból voltak itt abból az Oj Szó 
szerkesztőségéből, akkor a Papanek úr is itt volt velük, akkor azt mondták, hogy ők voltak Ma-
gyarországon meglátogatni Kodály Zoltánt. És hogy azt mondta a Zoltán, hát úgy mondom már, bocsánat 
a kifejezésért, -

Nyugodtan, nyugodtan! 
hogy nem tudják-e azt, hogy még él-e az a néni, aki őtet tanította meg erre a zene-, hogy fejezzem ki, no, a 
zenekedvelésre. Őneki ettől jött a kedve, hogy ez a néni nagyon szépen dalolt neki. És hogy már ekkor 
őbenne megfogamzott ez az életösztön, hogy ő evvel fog foglalkozni. Ennyit mondott a mama. No és 
azért mindig azt mondta, hogy ,,daloljál Mári nekem". Mindig kellett dalolni a mamának. Nahát így volt. 

II. Aki beszél: Bosák Károlyné Flaskár Julianna (sz. 1928. Galánta, Vágovics Mári unokája, Kubovicsné 
unokahúga). Vali néni említette, hogy a kedves nagymama még annyit mesélt, hogy többet tudhat tőle az 
ő elbeszélései nyomán. 

Hát ő sokat volt nálunk, mert úgy voltak, hogy már csak ketten maradtak, aztán ez a három családja 
volt nagymamának, az édesapám volt a legidősebb. 

*A fonográf-és a magnetofon szavak népi változatait viszont meghagytam. 
1 El is énekli, de nem az ismertebb, tipikusabb hatsoros-kvintváltó dunántúli dallam változatára, 
hanem egy rögtönzésszerű, de ereszkedő dallamra, melynek Kodály műveiben nincsen nyoma. 
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Azt hallottuk, hogy rossz gyermek volt, vagy legalább is ezt mesélte. És énekelni szeretett. 
Énekelni szeretett, annyit mesélgetett a nagymama, hogy ő kísérgette őtet iskolába. Itt a templom 

mellett volt az az öreg iskola. Még akkor első osztályos volt és az állomásról, biztos, hogy nem volt így 
beépítve, ö volt a kicsi mellett a dajka és hát, ővele kísértették el (Zoltánt) az iskolába. Hát ennyit úgy 
mesélgetett és az a nóta mindig a fülemben van, hogy: „Hej Dunáról fúj a széf2 meg aztán még egy is 
volt, hogy: „Elesett a lúd a jégen, Majd fölkel a jövő héten2 Valahogy ezek voltak a nótái. Erre még 
emlékszem, de ügye, ez már régen volt. Gyerekek voltunk. 

III. Aki beszél: Fazekas Mihály fsz.: 1892) Barslédecen. 
Hányban született Miska bácsi? 
Ezernyolcszázkilencvenkettőoktóber egy! 
Maga emlékszik még, mikor Kodály itt járt? 
Igen emlékszem rá, nagyon jól emlékszem. Énekeltem is neki akkor, de még akkor gyerek, olyan 

suhanc voltam Tudom, mikor itt járt kilenszázötben is, akkor még olyan, hát ugyan, szabad megmon-
danom? Olyan szegényesen nézett ki, igazán, csak hátizsák volt és olyan kis cincogó valami volt az a 
magnó. 

Fonográf. 
Igen, ilyesféle volt. 
És maga miket dalolt bele neki? 
Azt daloltam neki bele, hogy: Lányok vannak a toronyba. 
Maga dalolta bele? El tudná most is? 

Lányok vannak a toronyba fehér koszorúba, Arra mennek szép legények sarkantyús csizmákba. Lányok 
vagytok, szépek vagytok, piros az orcátok, Kertbe mentek, rózsát szedtek, szívem szakad rátok.3 

IV. Aki beszél: BányiAntalnéReczika Teréz (sz: 1898), Ghymesen. 
Olyan tizennégy éves voltam akkor. Én vittem a hátamon, lepedőben azt a tölcséres magna, mi az? 
Fonográf? 
Én vittem a hátamon, lepedőben, tudja, nálunk lepedőben hordtuk a. . . hát én vittem neki Lédecre. 

Hát még akkor én olyan 14 éves voltam. És mentünk és vittem aztat a batyut és azt mondja nekem, hogy: 
„No, Terika, már van szeretője?" - Ugyan, ne beszéljen, hallja Tanár úr, hát minek volna még ilyen 
lánykának, 14 évesnek szerető?" Beszélgettünk az úton, no aztán elballagtunk. 

Miért magára esett a választás, hogy vigye azt a gépet, a fonográfot? 
Hát azért, hogy hát én voltam legidősebb, mert legtöbbet én énekeltem az iskolában. Első énekem volt 

Kodálynak: 
Szőlőhegyen egy körtefa tövin áll, tövin áll, Ne sírj Marcsa, ne keseregj, tiéd leszek már, 
Egyik ágán ez a Jancsi csak úgy furulyái, Esztendőre, vagy kettőre el is veszlek már!' 
A másikon ez a Marcsa csak úgy sírdogál. 

És ott Lédecen meg is hált Kodály, vagy oda csak átjárt? 
Hát, csak oda átjárt Zsérébe, Kolonba, Lédecre. 
Akkor oda ki vitte át neki a gépet? 
Hát én már nem tudom, ki, de Lédecre én vittem neki innen abban a lepedőben és egyszer én mondtam 

is az Ág Tibor5 Tanár úrnak, mondom: „Hallja, tudja mit mondok magának? Hogy ha akarnák látni a 
tévébe, akkor engem el kéne vinni oda és úgy a batyuba tenni azt a . .., azt majd látnák! Amit mondok, az 
semmi, azt nem látják. Hogy hogyan vittem aztat a magnefon?1 

1 Rábeszélésre sem hajlandó énekelni, csak a szöveget mondja. 

3 Dallama az „A jó lovas katonának" közeli változata, de diminuált ritmusban (mint a „Lányok 
ülnek a toronyba" dallamáé). 

'Ugyanó'tőle közli Kodály „A magyar népzene" c. könyvében, a VII. fejezet „Műzene nyomai" c. 
2. alfejezetében („Egyházi népének"). Az 1969-es kiadásban: 68. lapon fönt, az 1956-60-61-es 
német, angol, orosz kiadásban pedig: 116 dallampélda. 

'Szlovákiai magyar népzenekutató és kóruskarnagy, pár éve ó' készített Teréz nénivel riportot és 
műsort a pozsonyi rádió magyar adása részére, erre céloz a néni. 
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Fonográf? 
Fonogra? 
Ez a magnetofon, ami most itt van. 
Mert az olyan, annak tölcsérje volt. 
Igen, ez villannyal jár, az meg nem. 
Oda állított föl minket a Kodály úr, hogy akkor lehetett olyan huszonhat éves, mikor itt járt. Legény 

volt még akkor. Én meg olyan 14 éves lányka. Legtöbbet én énekeltem, igan, jó hangom volt akkor, de 
már elvész a hang. Hát, úgye már nyolcvan év, sok idő! Hát, aztán adott nekem, mikor elvittem neki eztet 
a magnefont, vagy mi az, azt se tudom, mi az! Igen, adott két forintot. Sok pénz volt az! Azon vettem egy 
szoknyát. Hát, no, megfizetett azért, hogy oda vittem neki Lédecre. Ott letettem az iskolába és megint ott 
maradt! 

Olsvai Imre 

Az 1532-es török hadjárat 
és Kőszeg ostroma 

Kőszeg ostroma a Szulejmán idejében vívott magyarországi vár- és városostromok között kiemelkedő 
helyet foglal el. Belgrád és Szigetvár eleste között csaknem ötven esztendő telt el, de a csaknem 20 na-
gyobb török ostrom közül mindössze négyet sikerült visszaverni: Kőszegen 1532-ben,1 Temesvárott 1551-
ben, Egerben 1552-ben és Szigetvár alatt 1556-ban. 

Kézenfekvőnek tűnt tehát, hogy bizonyos fokig újraértékeljük az 1532-es hadjáratról és Kőszeg ost-
romáról kialakított képünket. Ismeretes, hogy két nagyon értékes, átfogó igényű tanulmány kivételével az 
események eléggé hamis és történelmietlen értékelése látott napvilágot, elsősorban Nemeskürty István 
hozzászólása nyomán. Hamis helyzet- és személyiségértékeléssel, megbízhatatlan adatokkal, így aztán 
szükségszerűen hamis lehetőségek szuggerálásával nem lehet egy ilyen nagy horderejű katonai vállalkozás 
kudarcát mérlegelni. Különösen akkor nem, ha az eseményeket ráadásul a maguk öntörvényű és történel-
mi összefüggéseiből is kiragadják. 

A közvéleményben élő kép nagyjából a következő leegyszerűsített változatot őrzi. Jurisics Miklós kő-
szegi kapitány mintegy 700 fegyveres élén - nagyobbrészt a várba menekült, felfegyverzett parasztokkal 
- 1532. augusztus 5. és 30-a között megállította a Bécs ellen vonuló Szulejmán császár 200 ezres hadsere-
gét, de a több hetes küzdelemben kimerülve, a török továbbállása fejében béketárgyalásokat kezdeménye-
zett Ibrahim nagyvezírrel, majd néhány török zászló kitűzésével hozzájárult a vár jelképes megadásához. 

Nekünk erről az összefoglalásról a valamilyen okból szemérmetlenül hazudozó hadijelentések jutnak 
eszünkbe, amelyek a tények ellenkező beállításával, elhallgatásával és hamisításával manipulálják a közvé-

leményt. Az ember érzi az előadás hamisságát, könnyen emészthetőségét, sőt sajátos logikáját is, ami olyan 
veszélyesen hihetővé is teszi ezeket a bagatellizálásokat. A sarkított összehasonlítás kedvéért először mi is 
összefoglaljuk kutatásaink eredményét, hogy frissiben egymás mellé tehessük a kettőt: A Bécs ellen vonu-
ló Szulejmán császár 80-120 ezres reguláris és irreguláris hadserege 1532 nyarán a Rábán átkelve szétfor-
gácsolódott a nyugat-magyarországi és az osztrák örökös tartományok közös, rendi ellenállásán, majd a 
szultáni derékhad 50-55 ezres tömege ostromágyúk nélkül az ellenállás egyik központjára, Kőszeg városa 
és vára közös, megerősített erődítményére rontott, amelyet azonban Jurisics Miklós jól megszervezett, 
több mint ezer fős, műszaki fölénybe jutott védelme háromhetes küzdelemben, nagy áldozatok árán védett 
meg. A sorozatos kudarcok és a török táborban dúló éhínség miatt kitört janicsárlázadás következtében 
Ibrahim feltétel nélküli béketárgyalásokat kezdeményezett, amelynek nyomán a török seregek eredeti 
stratégiai céljuk végrehajtására továbbvonultak. 

Ez a két összefoglaló nemcsak felfogásban különbözik egymástól, hanem hitelességében, tényszerű-
ségében és arányaiban is. Bár szükségszerűen ez az összefoglalás is leegyszerűsít, de érzékelhető talán rajta, 
hogy nem akarja azt a látszatot kelteni, hogy kizárólag Kőszeg érdeme a török stratégiai kudarca, nem 
hallgatja el az oszmán hadsereg váratlanul felmerült nehézségeit, súlyos taktikai hibáit, belső válságát, rá-
mutat a rendi ellenállás tényére és a védelem tényleges erejére. 

1 Ennek a kőszegi sikernek a tiszteletére e sorok írójának szerkesztésében az Európa és Helikon 
Könyvkiadó Kőszeg ostromának emlékezete címmel díszes forrásválogatást jelentetett meg ma-
gyarul eddig csak kis töredékében elérhető, mintegy 65 forrásközlemény közreadásával. 
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