
ki, hogy a vitatott határrész az ö községükhöz tartozik, a miskeik csak álnoksággal szerezték azt meg. 
.,Ribicske körül nagyon lapos vót, állandó békakuruttyolás. Húzódzkodtak erre a miskeiek, de ez jogta-
lannak mutatkozott. Mer hát itt a legidősebb embert keresték, aki mindenre emlékezett, hogy látta, hova 
telepedtek, milyen megállapodás született itt. Valamelyik törzs, amelyik letelepedett itt a vándorláskor. 
Igen ám, de ki lesz az, aki meghatározza, hogy ez a Miskáé. Valami Miska lehetett az. Testvérek közötti 
harc lehetett. A Szigeti János bácsi szerint Miska. Dusa meg a Bátya, ez vót a bátyjuk nekik. Ennek a 
kettőnek. Háromfelé osztoztak. De Miska olyan mohó vót, és egészen a dombokig kívánta. No, hát 
talátak egy olyat, aki esküvel meri állítani, hogy ez idáig a miskeieké. Kijöttek a bírák innen is, onnan is 
ahányan vótak. A miskeiek aztán rqffináltan megoldották a kérdést. Vittekföldet. Az, aki vállalta, hogy 
ő megesküszik, hogy ő miskei földön áll, beletett titokban - nem vették észre - a bocskorába, mind a ket-
tőbe, és megesküdött. De akkor olan erős vót az eskü, hogy aki hamisan esküdött, kivégezték. Addig 
ment, ameddig csak szép területet nem látott. Ott esküdött, ahun a Balázsmisa Fila lakik, abba a dűlő-
be, hogy> ő, kérem, itt miskei földön áll. Hát igaza vót olyan értelembe, de azt a területet vették figyelem-
be, nem pedig azt, ami a bocskorba vót" (Szarvas László közlése). 

Ugyanezt a történetet egy másik adatközlő nagyjában az úrbéri per utáni időre teszi, de ennek sem-
milyen írásos nyomát nem találjuk. Egyébként, mint írtam, efféle tanúkihallgatással csak a XVI11. szá-
zad előtt volt szokás birtokperckben dönteni. „1880-ba, mikor rendezték a határt, eljött egy miskei em-
ber, és a bocskorába tött miskei fődet, és megesküdött, hogy amin áll. az miskei főd. Es a miskei határ 
egész a (bátyai) szállási házakig jött ( H a s z á n János közlése) . 

Tanulságként leszűrhetem, hogy érdemes a helyi folklórt abból a szempontból is megvizsgálni, hogy 
azokban hol találunk olyan elemeket, amelyek részei az általános magyar irodalomnak. 

Fehér Zoltán 

Dankó Pista „dalainak" szövegei 
Néprajzkutatásunk sajnálatos arisztokratizmusból nem szokott foglalkozni a cigányzene, magyar 

nóta és a rokon jelenségek kérdéseivel, noha ezek mintegy másfél évszázada a lakosság (közte biztosan 
a „nép") nagy részét érdekelték, sőt mindmáig érdeklik. Kerényi György és Sárosi Bálint úttörő kutatá-
sai elsősorban a dallamokra terjedtek ki.1 Az ilyen dalok szövegeiről csak pár (olykor találó!) mondat 
született meg. 

Sajnos az ezt a hagyományt mintegy megelőző magyar dalvilágról sem készült modern áttekintés. 
Noha már Pálóczi Horvát Ádám dalgyűjteményétől az Erdélyi János által kiadott Népdalok és mondák 
megjelenéséig terjedő fél évszázados időszakból is ismerünk a későbbi (nem-nép-)dalokhoz hasonlító 
alkotásokat, mind a folklórkutatók, mind az irodalomtörténészek e művelődéstörténeti sorozatban sok-
kal inkább a népdalok előzményeit és ezek müköltői utánzását szokták keresni. Ha végignéznénk pél-
dául a Jókai Mór életművében ezerszám (!) megemlített dalokat, vagy a magyar népszínmű dalvilágát -
a reformkorban gyűjtött „népdalok" és a XX. század elejétől már fonográffal és pontosan gyűjtött nép-
dalok között számos hasonlóságot, átmenetet és változást figyelhetnénk meg. Amíg azonban még kézi-
könyveinkből és lexikoncímszavainkból is hiányzik e dalkincs érdemi tárgyalása - csak figyelemfelhí-
vó bemutatást adhatunk. És azt is hozzá kell tennünk, hogy az e dalhagyományra vonatkozó tudomá-
nyos vagy művelődéstörténeti dolgozatok közül is legfeljebb minden tizedik érinti e dalok szövegeit. 

Általában Egressy Béni úgynevezett Petőfi-dalait (1844) tekintik az első, országszerte közismert 
példáknak. Ettől kezdve mind a dallamokat, mind a szövegeket, mind az előadásokat, mind a befogadó-
kat tekintve igen sokrétű, változatos és közismert magyar dalvilág bontakozik ki és ennek folyamatos-
sága legalább a második világháború végéig megszakítatlan. 

Noha tudjuk, sok ezer szövegről és dallamról lehet szó, e hagyomány méreteit és arányait sem is-
merjük igazán, legfeljebb sejtéseink lehetnek. Amikor kiadtuk Móricz Zsigmond 1903 és 1907 közti 
szatmári népköltési gyűjtését, ebben legalább negyven faluból származó mintegy 1760 verses szöveg 
van, amelynek hatalmas többsége „dalszövegnek" tekinthető. A kiadottak között is vannak olyanok, 
amelyeken érződik a kor divatos dalainak hatása. Móricz szülőföldje e táj, amelyet nem a kívülálló 
módján, hanem odavalósi emberként jól ismer. Öt gyüjtőútja során nyilván fel sem jegyezte azokat a 
dalokat, amelyekről rögtön tudta, hogy nem „népi", hanem aktuális, vendéglői vagy éppen színpadi ter-

1 Szerencsére, közismert müveikre itt nem kell hivatkoznom. 
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mékek. Móricz egyébként csak a dalszövegeket írta össze, a dallamokat nem tudta rögzíteni. Viszont az 
adatközlőkre vonatkozó megjegyzéseiből tudjuk, hogy énekesektől gyűjtött - vagyis nem a falusi zene-
karok repertoárját rögzítette. A mi kiadásunkat gondozó Katona Imre sok száz további szöveget hagyott 
ki a kétkötetes modern kiadásból, mivel ezeket ő sem tartotta népdalnak.2 Egyébként Móricz egész élet-
müve jelzi, hogy az író kiválóan ismerte a magyar nótát és általában a kor népszerű dalkincsét. 

Ami a cigányokat illeti, érdemes lenne e dalhagyomány szövegeit az ő szempontjukból is vizsgálni. 
Úgy tudjuk, a nevezetes cigányprímások közül többen is maguk szereztek dallamokat, sőt akár táncokat 
is vittek színpadra. Lóczi Jancsi, Veszter Sándor, majd a Dobozy Károly vezette zenekarok 1839-
1840-től már a szabadságharc előtt turnéztak külföldön - ám nyilván elsősorban nem szöveges dalok-
kal. Boka Károly (1808-1860) még a verbunkos zenéből indult ki. Patikárus Ferkó (1827-1870) legis-
mertebb alkotásai az 1850-es évekhez kapcsolhatók. Idősb Rácz Pali (1815-1885) legnevezetesebb 
számai az 1870-es évektől a haláláig terjedő másfél évtizedre datálhatok. Náluk, de még inkább kortár-
saik esetében nem mindegyik szöveg szerzőjét ismerjük. 

Egyébként éppen a romológia szempontjából e korszak dalkincse máig feltáratlan. Minthogy a dal-
lamok jó része még ma is ismert, itt zenemorfológiai szempontból meg tudjuk különböztetni egymástól 
nemcsak a népdalokat és nem-népdalokat, hanem az utóbbiak stílusváltozatait is. Viszont általában úgy 
tudjuk, a szövegeket mások írták és közülük eddig nem keresték ki külön a cigányokat. 

Vitathatatlanul új korszakot jelent a magyar népszerű dalok történetében Dankó István (1858-1903) 
vagy, ahogy mindenki hívta: Dankó Pista munkássága. Eletét elég jól ismerjük. Szinte már gyerekként 
muzsikált, noha igazi zenei vagy iskolai képzést nem kapott. 1881 -tői számítják önálló dalszerzői mun-
kásságának a kezdetét. Előbb szegedi, majd néhány év alatt országos hírre tesz szert, daltársulatával 
rendszeresen turnézik (még orosz földön is). Örökölt tüdőbetegsége egyre inkább elhatalmasodik, 
gyógykezelései sem sokat használnak. Halálakor a pompás temetésen kívül országos rendezvények 
voltak. Dalait máig sem felejtették cl és általában pontosan idézik: ki a szerző. Köztudott, hogy Dankó 
népszerű dalköltők verseire szerzett nótát, mégpedig mind már kész költeményekre (például Endrődi 
Sándor kuruc-verseire), mind pedig egyenesen neki alkotott új versekre. Legnagyobb szabású kompo-
zíciós kísérleteként 1899-ben jelent meg a Czigányszerelem. Eredeti életkép a czigányéletből dalokkal 
és tánczczal három felvonásban. (Budapest, ifj. Nagel Ottó kiadása). E müvek egyenként vagy több dalt 
tartalmazó kottás füzetekben is megjelentek, többször is, egymásból is átvéve. Noha sok ilyen kiadvány 
máig hozzáférhető, nyilván még nagy könyvtárainkban sem maradt fenn mindegyikük. 

Dankóról életében az újságok már gyakran cikkeztek, halála körül pedig igen sok cikk foglalkozott 
vele.3 Ezek egyfelől forrásértéküek, másrészt viszont nyíltan rögtönzöttek, elfogultak, pontatlanok. 
Harminc évvel később már Gárdonyi Géza fia József (1891 1948) népszerű regényes életrajzot adott 
közre.4 1958-ban a szegedi Hazafias Népfront Dankó Pista-emlékbizottsága a születés centenáriumára 
egy hetvenlapos „emlékkoszorú" kiadványt jelentetett meg.5 Ebben viszonylag pontos életrajz is olvas-
ható, más írások hibáit kritizálva és pontosítva. Gárdonyi Géza, Tömörkény István, Juhász Gyula, Móra 
Ferenc Dankóról szóló szép írásainak részletei, a Dankó-levelezés néhány darabja is helyet kapott 
benne, meg Csongor Győzőtől egy teljesnek szánt mű-jegyzék (nyilván a szegedi Móra Ferenc Múze-
um és az ekkor még ebben az épületben levő Somogyi Könyvtár anyaga alapján, ám a budapesti gyűjte-
ményeket is figyelembe véve). 

Csongor Győző évtizedeken át foglalkozott Dankóval, bibliográfiát és tudós életrajzot is ígért. Vé-
gül ő is csak egy népszerűsítő és lírai életrajzot tett közzé, igaz, dokumentumok másolataival és a mü-
vek jegyzékével.6 

2 Móricz Zsigmond: Szatmári gyűjtés. Szerkesztette: Katona Imre. I—II. Bp., 1991. (Magyar Népköltési Gyűjte-
mény XVII-XVIII.) 

' Megemlíthetjük, hogy nekrológjában a mai budapesti „Néprajzi Múzeum" elődjében a mai „Népzenei tár" 
elődjét felügyelő (és Kodály visszaemlékezéseiből jól ismert) Kereszty István, noha elismeréssel szól a 
Dankó-dallamokról, ám bírál is, szerinte Dankó zenéjét „nagyon is túlbecsülik". Mégis tanulságos, hogy a ma-
gyar néprajztudomány akkori vezető folyóirata először - és utoljára - egy népszerű dalszerzővel egyáltalán 
foglalkozott: Dankó Pistáról. Ethnographic XIV. (1903) 269-272. 

4 Gárdonyi József: Dankó Pista, Gárdonyi hegedűse. Bp., 1935. 
5 1858 Dankó Pista 1958. Emlékkoszorú a nagy nótaköltő születésének centenáriumára. Összeállította: Csongor 

Győző. Szeged, 1958. 
6 Csongor Győző: Hulló levél, sárga levél... - Regényes emlékezés egy magyar dalköltőre. Dankó Pista Emlé-

kéért Alapítvány. Szeged, 1997. 
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Az 1958-as emlékfuzetben majd 500 Dankó-nótát sorol fel (a kezdőszavak szerint). 16 olyan kiad-
ványról tud, amelyek (1883 és 1897 között) Szegeden, négy olyanról, amelyek (1893-tól) Pécsett jelen-
tek meg. 1883-tól kezdve 31 dalfüzct a fővárosban látott napvilágot, főként Nádor Kálmán és Schunda 
V. József kiadásában. Ez utóbbiak címei (pl. Szegedi nóták, 50 válogatott nóta, Legújabb budapesti 
népdalok. Száz eredeti magyar dal, Felvidéki nóták. Balatoni nóták. Erdélyi nóták) is jelzik, bennük 
nem csupán Dankó Pista dalai találhatók meg. Viszont a Dankó Pista 50 válogatott dala biztosan az ő 
alkotásait tartalmazza. 13 népszínmű hozható kapcsolatba Dankóval. Ezek közül három az ő nevével 
szerepel: A búcsúfia (3 felvonásos, kéziratban maradt népszínmű). Jó madarak (kéziratban maradt, tö-
redékes, 3 felvonásra tervezett népszínmű) és A kun menyecske (ugyancsak három felvonásos, kézirat-
ban maradt bohózat-népszínmű). Ezek később özvegy Ráthonyi Sándorné tulajdonában voltak, ahová 
Dankó megmaradt hagyatéka került. 

A sok száz Dankó-dal tehát nem legenda, hanem valóság, azonban ezek szövegeit eddig még egyet-
len adattárba sem rendezték pontosan, a jegyzékek is csak a címeket vagy kezdősorokat említik. 

A Csongor közzétette dal-jegyzékben több mint hatvanöt dalszövegszerzö neve fordul elő. Túlnyo-
mó többségük egy-két, legfeljebb öt-hét dalnál szerepel.7 Ám ez is több mint 150 vers. Van köztük a 
XIX. század végén ismert író vagy költő: Abonyi Lajos, Endrődi Sándor, Rudnyánszky Gyula, 
Szabolcska Mihály, Thury Zoltán. Tóth Kálmán, sőt már Heltai Jenő is. Noha egy dallal, megjelenik a 
debreceni nótafa, Dóczi József (1863-1913) is, akinek közel kétszáz nótáját tartják számon. Dankó há-
rom dalt Petőfi versére, kettőt Kriza Vadrózsáiból vett szövegre, kettőt más népköltési gyűjteményből 
vett szövegre zenésített meg. Egy vagy két esetben „cigánydalnak" nevezik az alkotást. A szerzők neve 
alapján néhány magyar nyelvű cigány-dalszöveg (vagy dalszöveg-író) is lehet ezek között. Jó lenne 
többet tudni az olyan szerzőkről, mint Jónás Bálint, „Kamó" vagy „Nótás Szabó Pál". Külön érdekessé-
ge van annak, hogy 21 nóta Gárdonyi Géza verseire készült, mégpedig a kevésbé rangosakra. Vannak 
köztük Göre Gábor dalok, vagy a Gárdonyi féle „Pokol-életképet" népszerűsítő dalok. Már a kortársak 
is úgy vették, hogy Dankó állandó szövegírója Pósa Lajos (1850-1914). Mintegy 250 (!) Dankó-nóta az 
ő szövegére készült. Dankó pályakezdésekor az akkori szegedi újságíró Pósa volt legfőbb támogatója, a 
zenész halálakora temetés fő szervezője, majd a szegedi Dankó Pista szobor felállításának kiharcolója. 
A földmíves családból származó, ám bölcsészetet is végzett Pósa kezdetben újságíró, majd közkedvelt 
itjúsági író és lapszerkesztő. Mintegy ezer (!) dal szövegét szerezte, ennek egynegyedét zenésítette meg 
Dankó. Dankó további nótaszövegírói közül többen is a tizenöt évig működött úgynevezett 
„Pósa-asztaltársaság" tagjai voltak. (Itt találjuk Gárdonyit, Endrődi Sándort, Feszty Árpádot, Lányi Gé-
zát, Szávay Gyulát, Sas Edét és természetesen Dankót.) A dalszövegek esetében olykor bizonytalan 
adataink vannak, máskor hiányzik a szövegszerzőre vonatkozó adat. Dankó tehát egy (a szó érthető ér-
telmében) „közköltészet"-hez szerzett mondjuk „közdallamokat". Voltaképpen olyan generatív dal-
hagyomány ez, amely egy hegedűn szólaltatja meg a dallamot, ezt a cigányzenekar csak kiséri és általá-
ban a dalt ismerő közönség énekli a szöveget, eredetileg vendéglőkben, főként összeszokott asztaltársa-
ságban, majd mindenféle mulató alkalomkor - és ennek hírére építve előadó estéken, sőt színpadon is. 

A jegyzék szinte pontosan száz dal esetében csak Dankó Pista nevét tünteti fel. azaz más szerző ne-
vét nem említi. Tüzetes szövegvizsgálat nélkül mégsem mondhatjuk, hogy e versek egyszerűen Dankó 
alkotásai lennének. Sajátos müvek is vannak ezek között: több „cigány dal", Kossuth-induló Kossuth 
halálára, A magy arok bejövetele (induló Feszty Árpád körképéhez). Szegedi torna verseny népdal csár-
dás stb. Olyan mű is szerepel a jegyzékben, amelynek szövegét tulajdonítják Dankónak. - ám a zene 
másé lehet. 

Ezen kívül további 16 dalról azt olvassuk, hogy ezek „Dankó Pista kéziratos hagyatékában" voltak. 
Ezeknél sincs feltüntetve más szövegszerző neve. 

Természetesen ez a jegyzék - még ha praktikus okokból, például a szerzői jogdíjak megszerzése vé-
gett készült is - nem is egészen pontos, nem is teljes. Biztosan van benne nem Dankó Pista-szerzemény, 

A következő neveket említhetjük: Abonyi Lajos, Alfa, Békefi Antal, Benedek János. Berky Ferenc. Bertha. Bí-
ró Pál. Borsodi (Frinth) László. Böszörményi Gy„ Deák Kálmán, Dingha Béla. Dóczi József, Endrődi Sándor, 
Hargitai Lajos, Harmath Lujza. Hegyi József, Heltai J(enő), Horváth Elemér, Horváth Vilma, Hrabovszki L„ 
Jakab Ödön. Jónás Bálint, Kamó. Kemechey Jenő, Kéri Gyula, Kóródi Pál, Kupa Árpád, Lakatos Sándor. 
Lamperth Géza. Lányi Adolár. Lányi Ernő, Lévay Ede. Liptay Imre, Lukácsy Sándor, Makai Béla, Nándor 
Sándor, Nagy Károly, Nótás-Szabó Pál, Pap(p) János, Pap Zoltán. Péterfy Tamás, Réthy László. Rudnyánszky 
Gyula, Ruzitska László. Sas Ede, Sulyok Károly, Szabolcska Mihály, Szánt(h)ó Ferenc, Szávay Gyula, 
Szomory Károly. Thury Zoltán. Tóth Ede, Tóth Kálmán, Tyba, Újvári Terka, Újvári Péter, Vidor Pál, Zoltán 
Vilmos. 
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nem látunk tisztán a változatokat, átdolgozásokat illetően sem. Mégis elég gazdag adattár ahhoz, hogy a 
nótaköltő Dankó Istvánnal is foglalkozzunk. 

Csongor regényes írásában (több más, érdekes adat mellett) közzéteszi a Dankó csengődi hagyaté-
kában talált huszonöt oldalas dalfűzetet.8 Itt 23 számozott vers, majd néhány töredék, ez után kilenc 
újabb versszöveg található. Csongor maga is kommentálja ezeket. Az első 23 vers többségének végén 
ott a névjelzés: Dankó Pista. E versek végén Csongor 6 olyan szöveget közöl, amelyek forrásáról azt ál-
lítja, hogy az 1950-es évek végén Budapesten, Nádor József birtokában volt egy kézirat, amelyet egyik 
dalkörútja után Dankó adott át a Nádor-kiadónak „Dankó gyűjtötte", „Dankó hozta" megjegyzésekkel. 
Ezek népi és népszerű dalok, nem Dankó versei. (Egyébként a Méry Béla kiadta Blaháné kedvelt dalai 
c. pesti kiadvány is több dalról azt jegyzi meg: „gyüjté Dankó Pista és Palotásy Gyula". Erről a „gyűj-
tésről" azonban nem sokat tudunk. Palotásy 1897-ben hunyt el.) 

Csongor kiírta a nyomtatott dalfüzetekben olvasható és a népszínművekben elhangzó dalok címét. 
Az előbbi jegyzékben 394, az utóbbiban 164 cím szerepel, ami a többszöri ismétlések ellenére is igen 
tekintélyes szám. Az előbbi jegyzékben 68, a másikban 34 olyan dal szerepel, amelyet csak ( - DP - ) jel-
zéssel látott el, vagyis csak Dankó müvének tekint. Együtt ez is száz versszöveg, azaz egyezik a koráb-
ban már idézett adattal. 

Egyébként nem ez az első áttekintés Dankó Pista dalairól. Már a magyar népdal fejlődéséről szóló 
könyvében Fabó Bertalan egész kis fejezetet szentel Dankó munkásságának.9 Köztudott, hogy Fabó 
szerint a magyarországi cigányoknak nincs alkotó tehetsége, csak előadói tehetsége. Kivételként hozza 
fel Dankó Pistát, akit nagy „magyar népies" dalköltőként jellemez. Megjegyzései azonban csak a dalla-
mokra vonatkoznak. 

Papp Viktor mára szinte elfelejtett könyve10 hat nótaköltőt mutat be, köztük legelöl és a legrészlete-
sebben Dankó Pistát. Ő is 25-30-35 ezer (!) magyar nótáról beszél. Könyvében közli „Dankó Pista 
megjelent müvei"-nek jegyzékét." Ebben majdnem 500 dal címe/szövegkezdete szerepel. Az összeállí-
tó (Molnár Imre) a nyomtatásban megjelent füzeteket használta (panaszolja, hogy gyakran nem volt tel-
jes példány a kezében), illetve a család által a Magyar Rádióhoz küldött jegyzékből dolgozott. Ebben a 
jegyzékben is van átfedés, illetve némi változtatással külön is feltüntetett kezdősorok. Érdekes körül-
mény, hogy a Csongor által a kéziratos füzetből közölt 23 szöveg közül 15 megvan Molnár Imre jegyzé-
kében is. A Dankó-dalokat bemutató népszínmüvek dalait illetően a legnagyobb a különbség. Ennek az 
is lehetett az oka, hogy előadásonként más és más dalokat is bevettek (vagy kihagytak). 

Mindezt összegezve azt mondhatjuk, hogy csakugyan mintegy 500 (a variánsokkal együtt akár 
600-700) dallam kapcsolható Dankó Pistához. Ezek közül szinte mindegyiknek volt szövege is. Körül-
belül száz dal esetében nem tüntették fel a vers szerzőjét, és ezt a körülményt az utókor úgy értelmezte, 
hogy ezek szövege is Dankóé. Ilyen vonatkozásban azonban nincs kitüntetett fontossága a hagyatékban 
talált 23 versnek. Ezek többsége más kiadásban is ismert. 

Szinte hihetetlen, hogy a száz Dankó-versről a kortársak külön soha nem beszéltek. Viszont a kor 
neves nótaszerzői maguk is írtak vagy átírtak verseket. Dankó esetében jól tudjuk, hogy műveinek dal-
lamvilága természetesen nem a magyar és nem is a cigány népzene, hanem a kor közismert nóta-hagyo-
mánya. Ami a versek témáját, fordulatait, formáját illeti, ezek is ugyanehhez a hagyományhoz kapcsol-
hatók. 

Ami alkotói korszakait illeti, általában az 1883-mal kezdődő első, szegedi évtized mintegy 200 dalt 
termett. Ebből az 1893-ban megjelent album (Száz dal) a legismertebbeket együtt közli.12 Bennük már 
megvan Dankó egész művészete. A második, pesti évtized - a Pósa-asztaltársaság és az országos elő-
adókörutak hatására - tematikusan kiszélesedik, aktualizálódik. A szövegek stílusa némileg bonyolul-
tabb lesz, erősödik a melankólia és az elmúlás gondolata élményszerűbbé válik. A dallamok finomab-
bak, rutinosabbak - ám lényegükben nem változnak. E korra tehetjük Dankó (egyébként csekély) ér-
deklődését a népdal iránt. Am ekkor sem találkozik a magyarországi cigány népköltészettel. Verseit 
ezért „magyar nóta" jelzővel illethetjük és a kor hasonló verseitől alig tudjuk megkülönböztetni. Ő is 
ezt a „közköltészetet" ismerte és gyakorolta. 

8 Csongor i. m. 101-115. 
9 Fabó Bertalan: A magyar népdal zenei fejlődése. Ezer kótapéldával, számos hasonmással és képpel. Bp., 

1908. A Magyar Tudományos Akadémia kiadása, különösen 416-433. 
10 Papp Viktor. Zenekönyv. A nóta. Stádium sajtóvállalat. Bp., 1944. 
11 A 21-36. lapokon, dr. Molnár Imre összeállításában, aki erről a 147-148. lapokon ír. Molnár (1888-1977) ma-

ga is zeneszerző és dalénekes volt, aki mintegy 70.000 adatból álló dal-gyűjteményt állított össze. 
12 Dankó Pista: Száz eredeti magyar dal. Nádor és Bárd kiadása. Bp., [1893]. 
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Életrajzírói abból indulnak ki, hogy már gyermekkora óta verselt, nyilván a kor magyar nótáinak ha-
tására. A kísérletektől az utánzásig, majd valamelyest egyéni hang megtalálásáig egyenes az út - ezt 
azonban eddig tüzetesen nem vizsgálták. 

Ami Dankó nótáinak népszerűségét illeti, ez szinte máig megfigyelhető. A sokoldalú népzenekutató 
Volly István (1907-1992), aki az 1958-tól kezdve gyűjtötte a vendéglői és egyéb hagyományban meg-
maradt Dankó-nótákat,13 ezt bizonyítottnak látta. O idézi Veres Péter egyik kijelentését. A nyírségi pá-
lyamunkások az 1930-as évek végén is esténként valamit ettek, közben daloltak. Amikor a parasztok 
nótáztak, ezt a pályamunkások csak hallgatták. Amikor a munkások énekelték a maguk mozgalmi dala-
it, ezt meg a parasztok hallgatták. Viszont amikor valaki rázendített arra a nótára, hogy 

...Kihallatszik a pusztába 
A nag}' harang, giling-galang, 
Monostori zöld erdőben 
Sírva fakad a sok galamb 

akkor mindannyian hallgatták.14 

Természetesen Dankó népszerűségét más műfajokban is kihasználták. 1940-ben jelent meg (Jávor 
Pál szereplésével) Kalmár László romantikus filmje (Dankó Pista). A rendező egyébként más filmeket 
is készített a közismert nóta-előadókról (Fráter Loránd /1942/, sőt a Déryné /1952/), Szatmári Géza 
Dankó-daljátéka már később, 1958-ban került bemutatásra. Sok hanglemezen máig is hallhatók Dankó 
müvei - több-kevesebb autentikussággal. Egyéb, népszerű kiadványok is rendre hozzák, ám pontos 
adatolás nélkül.15 

Mindenképpen foglalkozni kell Dankó István müveivel, hiszen ma benne látjuk a legelső fontos ma-
gyarországi cigány költőt is. Az ő életmüve - más-más szempontból - kell, hogy érdekelje a népdal, a 
népies dal és a költészet kutatóit egyaránt. Mind a kor más dalköltői, mind ő maga is többször (ám nem 
túl sokszor) említik a cigányokat, leginkább a cigányzenészeket, gyakran a hegedűjükkel együtt. Ezen 
kívül a cigányokat mintegy életképszerüen is szokták bemutatni. 

Öt főbb témakört képviselnek e nóták. 
1.) Neves cigányprímások muzsikáját többször is említik, olykor az egyik zenész nevét később má-

sikkal helyettesítve. Pl.: Vásárhelyi sétatéren Béla cigány muzsikál Radics Béla híres cigány, pendítsd 
meg a nótám - A Rácz Pali hegedűje búsan szól (= Béla cigány muzsikája /hegedűje/ vígan szól) - Deb-
receni Kari cigány Berkes Béla hegedűje ciprusfa - Hej, Rácz Gyula híres cigány (Borsodi Frinth 
László). Közülük három dal versét Pósa Lajos írta, ám a Radics Bélát és Berkes Bélát említő verseket 
Dankónak tulajdonítják. Ilyen összefüggésben magát Dankót is említik: Dankó Pista hegedűje sohse 
szólt így /oly szépen/ - Dankó Pista költő pajtás. Az előbbi Pósa Lajos, az utóbbi Szávay Gyula verse. 
Ide vehetjük a Pendüljön meg Pista fiam a hegedűd húrja nótát is (Hargitai Lajos verse). Van adat egy 
Dankó Pista a szegedi cigány dalról, amelyet azonban pontosabban nem ismerünk. 

2.) Többször csak név nélkül említik a cigányzenészt: Hallod cigány, dülj a hegedűre (Berky Ferenc) 
Húzd rá cigány, búsan, szépen (Bíró Pál) - Húzd rá /Húzzad/ cigány, hadd szóljon a muzsika (Böször-

ményi Gy.) - Húzd rá cigány, mind a négy húron (Pósa Lajos) - Húzzad cigány, húzzad, húzzad, azt a 
vígat, azt a búsat (Pósa Lajos). Két további ilyen dalra csak utalnak: Húzd rá cigány, jó termés volt -
Húzd rá Lányi Géza. 

3.) Némely dal címéhez zárójelbe oda tették: „cigánydal": A csongrádi halastóba megfürdött a 
kácsa ^Horváth Elemér) - Eltörött a hegedűm (Békefi Antal). 

11 Sajnos, ennek az anyagnak a hollétéről nincs tudomásom. 
14 Csongor i. m. 39. Itt arra is hivatkozik, hogy ez a „harang-nóta" a Dankó-féle dalestélyek egyik parádés darab-

ja volt, ahol kis kórus utánozta a harangok hangját. 
15 Például az utóbbi évtizedben Papp József kiadója (a Papp-ker Kft.) hat nótaszöveg-kötetet is tett közzé 

(Dömös Margit gyűjtötte és válogatta: Nótás könvv, más címen: Nótáskedvű volt a: apám [2002 vagy 2003] -
Dömös Margit - Fenyvesi Mária gyűjtötte és válogatta: Régi nóta, hires nóta [2003] saját gyűjteményeiből 
válogatta és szerkesztette Szabó András: Nem élhetek muzsikaszó nélkül [2004]- ezen kívül a Bor-
Bor...Bor...Borral vigad a magyar [2004] és az Anvám, édesanyám dallal köszönöm mindegyik kötet Buda-
pesten, évszám jelzése nélkül jelent meg), amelyek majd mindegyikében van „Cigánydalok" fejezet is. Vannak 
Dankó-szerzemények is, ám ez a körülmény nincs mindig megemlítve. A kiadó kb. 20.000 dalból válogatta a 
szövegeket, kötetenként mintegy 300-at. Külön kötelben „cigánydalokat" is publikált a kiadó. Bangó Margit 
és Fenyvesi Mária nevén: Felnézek a nagy égre. Cigánydalok [2006] címmel. (Ebben nem találtam 
Dankó-szöveget.) 
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4.) Két esetben cigány szavak fordulnak elő a címben: Szuszmajdáré (akkor örül /örvend/ a rajkó) 
(ezt a szöveget Pósának is, Dankónak is tulajdonítják) - Náné maró, náné masz / nincsen kenyér, nin-
csen só/ (cigánydal) (Dankó Pistának szokták tulajdonítani). 

5.) Általában említi a cigányokat: Cigány legény, szegény /beteg/ cigány legény (Dankó Pista) - Ci-
gány, cigány, mért vagy cigány (az utalás szerint Dankó Pista „gyűjtéséből") - Nagy a sírás, nagy a baj a 
cigánysorban (Horváth Elemér verse) - Nyáron vályogot vetek, farsangon muzsikálok (Békefi Antal). 

Egyszóval a negyedszáz cigány-vonatkozású dal az 500 között nem túl sok és még ezek közül is há-
rom lehet Dankó verse, egy további pedig az ő „gyűjtéséhez" kapcsolható. Viszont a két cigány szava-
kat említő verset Dankónak szokás tulajdonítani. Egyszóval Dankó nótaszövegeinek mondjuk 1%-a 
tartozik e csoporthoz, amely biztosan nem több, mind más kortársi dalszerzők körében megszoktuk. 
Sőt, Petőfi, Vörösmarty, Arany, Ady, Babits Mihály és mások versei között is megtaláljuk ugyanezt a 
hányadot. Ők azonban nem voltak cigányok - Dankó István viszont igen. Ezért szövegeinek, dallamai-
nak tüzetes vizsgálata fontos feladata a hazai romológiának is. 

Voigt Vilmos 

Tóth János szegedi népdalgyűjtése 1846-ból 
Tóth János népdalgyűjtése, bár az 1840-es években hétköznapinak számított, a mából nézve ritkasá-

gokat tartalmaz: olyan dalokat és szövegeket, melyek máshol eddig még nem jelentek meg, egyedi nép-
dalváltozatokat, ismert és folklorizálódott dalokat, a magyar népköltészet és irodalom különleges da-
rabjait. A szegedi és a tanyasi nép sorsát szívén viselő piarista atya lelkes gyűjtőmunkájával izgalmas 
forrásanyagot adott folkloristáknak, irodalmároknak és a régi vagy mai dalok iránt érdeklődőknek egy-
aránt. 

Az 1836-ban létrejött Kisfaludy Társaság 1843-ban országos felhívást intézett népdalgyűjtésre. A 
beküldött anyagok gondozásával Erdélyi Jánost (1814-1868), a társaság titkárát, esztétát, kritikust és 
költőt bízták meg, aki nagy gonddal nekiállt szelektálni és kötetbe szervezni a beérkezett adatokat. 

Tóth János (1804-1887) szegedi kegyesrendi tanár 1846-ban e felhívás alapján gyűjtött össze száz-
négy szegedi népdalt. Ezeket 1846 júniusában elküldte Erdélyi Jánosnak, aki egy részüket megjelentet-
te a beküldött gyűjtésekből szerkesztett. Népdalok és mondák című három kötetes népköltési gyűjte-
ményben. Olvashatjuk is a második kötetben a források felsorolásakor: Szegedi népdalok, összeszedte 
Tóth János kegyes szerzetbeli tanár, 104 db. A gyűjtés ma a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattá-
rában található.' 

Tóth János kegyesrendi atyát elsősorban pedagógusként, a tanyasi iskolák és lánynevelő iskolák ala-
pítójaként és a természettudományok tanáraként tartják számon a szegedi piaristák, de nemcsak tanfel-
ügyelőként és aktív szervezőként, hanem emberként is szeretettel emlékeztek vissza rá a kortársak és az 
utódok. 

Erdélyi János Népdalok és mondák című népköltési gyűjteményében harminchat dal található meg a 
száznégyből, amelybe mai értelemben vett népdalt és müdalt egyaránt beválogatott. Elmondható, hogy 
alapvetően szabadon kezelte a dalok szövegét, ahol viszont alig vagy egyáltalán nem változtatott a da-
lokon, azok feltehetően a legrégebbi eredetű, szótagszám és téma alapján valószínűleg régi stílusú nép-
dalok. 

Munkám során a mai kategóriák szerint minősítettem a dalokat, amelyeket akkor mind Tóth János, 
mind Erdélyi János népdalnak tekintett. Hogy ma, a 21. században mit tekintünk népdalnak, az részben 
a népdalok jellegzetes stílusán, szóhasználatán múlik, valamint a dallamon (hogy megtalálható-e nép-
zenei gyűjteményben a szöveg). Sok esetben nem könnyű besorolni egy-egy dalt egyetlen műfajba, 
mert az átmeneti jelleg vagy a téma, a forma összetettsége és a versszakok önállósága nem engedi, hogy 
kizárólag egyetlen kategóriába soroljuk azokat. Kétségtelen, hogy a népköltészetben a variálódás annak 
köszönhető, hogy valaki valamikor máshogy énekelte az adott dalt, de az egyéni invenció eltörpül a 
népdal közösségi jellege mellett. 

A népköltészet és a „magas" vagy „elit" irodalom azonban többnyire nem közvetlenül kapcsolódott 
egymáshoz néhány száz évvel ezelőtt. Ez az összekötő kapocs a közköltészet volt, a mindenkori popu-

1 A kézirat hamarosan megjelenik a szerző jegyzeteivel és előszavával. 
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