
tóművészek vállalták. A mennyezetfestmények készítője Muhits Sándor festőművész-
tanár , akinek máig meglévő alkotásait reális látásmód, biztos ecsetkezelés, tökéletes 
karakterábrázolási képesség jellemzi. 

A templom legrégibb berendezési tárgyai közül kiemelkedik a főoltárkép, amely 
1789-ben készült Czirkler János egri műhelyében. A kompozíció Szent Márton püs-
pök csodatételét jeleníti meg. A számos többi festmény közül említést érdemel Szem-
lér Mihály alkotása: az 1857-ben készült Olvasós Boldogasszony-kép. 

A kunszentmártoni templom építéstörténeti szakaszaira, művészi értékeire a két-
századik évforduló fokozottan rá i rányí t ja a figyelmet. A jubileumhoz kapcsolódó 
számbavétel egyúttal azt is szolgálja, hogy egyházművészeti alkotásaink — szélesebb 
körben való megismertetés révén — még fokozottabb megbecsülésben részesüljenek. 

Józsa László 

Egy „ismeretlen népdalszerző" 

Nemzeti zenetörténetünk becses emléke az a hajdútáncdal lam, melynek kotta-
fejei t több mint 300 évvel ezelőtt ír ták be egy ún. orgona-tabulatúrás könyvbe. A 
címként föléje írt Ungarescha (Ungareszka) elnevezés táncaink más táncdallamaink 
korai európai kedveltségéről tanúskodik.1 

E dallamtípus változatai — a r i tmusukra lejtett táncelemekkel együtt — máig 
fennmaradtak a hazai kanásztáncdallamokban, s a Kárpát-medence és népeinél is 
élő, a zenefolklórban kolomejka néven ismert táncdalfa j tában. 

Hogy ez a régi — eredetileg szöveg nélküli — „zenei nyelvemlék"' nem maradt 
papíron, hanem kedvelt dalként országszerte elterjedt, az a hozzá kapcsolt, a kor-
hangulatot felelevenítő, stílusos dalszövegnek köszönhető. 

Télen, nyáron jó kedvem van, 
Az ördög fog búsulni, 
Nincs is jobb, mint tábortűznél 
Hajdútáncot járni. 
Elszakadt a csizmám szára, 
Jó kedvem van, az ördög bánja, 
Majd hoz újat a Mózsi. 

A vérpezsdítő dal lam pompás szövege a hajdani cserkésztábortüzek mellől in-
dult el, s mondhatni, valóságos népdallá lett. Előbb a nemrégiben az Éneklő Ifjúság 
mozgalom „nagy tanára"-ként is ünnepelt Bárdos Lajos tette énekelhetővé azzal, 
hogy egy Dunántúl-szerte sokfelé ismert, részben „dalban elbeszélt" történet (be-
mutatása külön cikket érdemelne) látszólag értelmetlen szavait (pandur-andandóri) 
alkalmazta hozzá. Ez lett később az idézett táncdal refrénszerű „második vers-
szakává".-

A szöveg szerencsés ihletű szerzője egy hajdani f iatal cserkésztiszt, később egy-
kori országos vízicserkész vezető, Radnai Ferenc volt, akiről nemrégiben olvastuk 
a lapok elhalálozási rovatában, hogy a Fővárosi Közműigazgatóság főmérnökeként, 
80 éves korában, 1984. decemberében hunyt el. 

Megérdemli, hogy mint egy olyan újabbkori „népdalszerzőről", akinek nevét is 
ismerjük, megemlékezzünk róla. 

M. P. 

Szabolcsi Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve. Bp. 1947. 21., 23., 24. old. 
2A daltípusról, melynek némely, prózában előadott történetet is tartalmazó vál-

toza ta iban a Pandú r és az Andandóri szó névként szerepel, Olsvai Imre: 
Tambur, Andandóri . Zenetörténeti és néprajzi szálak összefonódása XX. szá-
zadi művelődéstörténetünkben. Magyar Zene. 1982. 2. sz. 154. old. 
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