
kuzsókot, amelynek használata minden korosztályra és nemre, téli és nyári idõszakban egyaránt jellem-
zõ volt. „Legkedveltebb ruhadarabja e vidéknek a kuzsók. Ez ujjatlan, prémes, hímzett juhbõrmellény,
csak munkában nem viselik, de egyébként nyáron a legnagyobb melegben is rajtuk van.”12

A nõi viseletre már több újítás volt jellemzõ a XX. század elsõ évtizedeiben a Felsõ-völgy falvaiban
is. Ennek egyik legszembetûnõbb példája, hogy a korábbi fehér vászonviselethez újabb viseletdarabok
társultak, például a pendely és a kötény közé bekerült a szoknya, esetenként alsószoknyával együtt, a
mellény és a kendõ mellett pedig megjelent az újjas.

Másfél hónapos kutatóútja során Györffy közel négyszáz tárgyat gyûjtött (cserépedényeket, háztar-
tási textíliákat, teljes viseleteket, asztalt, ládákat, és számos, a háztartásban és a gazdasági életben hasz-
nált eszközöket). A tárgyak mellett rajzokkal, huszonhat határ- és dûlõtérképpel és több mint 270 darab
saját készítésû fotóval tért haza. Az utóbbiak között a hagyományos 13x18 cm-es üvegnegatívok mel-
lett sztereófotókat és színes autochróm felvételeket találunk.

Györffy István fekete-körös-völgyi kutatásában – fotóanyagában kevésbé, tárgygyûjtésében erõtel-
jesebben – és tanulmányaiban hangsúlyosan szerepel a dél-bihari román és magyar lakosság tárgyi kul-
túrájának párhuzamos vizsgálata. A több évszázados együttélés következtében a két népcsoport anyagi
kultúrája kevéssé tért el egymástól, és a magyarok többsége beszélt románul, az asszimilációs folyama-
tok mégsem voltak jelentõsek. Ez utóbbi jelenség magyarázatát Györffy a felekezetbeli elkülönülésben
találta meg. „A vallás az áthidalhatatlan akadály, mely megakadályozza a kölcsönös beolvadást. Az
oláhság (románság) görög katolikus, és görög keleti egyházhoz tartozik, a magyarság pedig reformá-
tus, csekély százalékban római katolikus és izraelita.”13

Györffy István fekete-körös-völgyi gyûjtése a néprajztudomány egyik korai meghatározó kutatásá-
vá vált, amely publikációiban, illetve késõbbi összefoglaló munkákban – például A magyarság
néprajzában – került feldolgozásra. Györffyvel egy idõben Bartók Béla végzett népzenei gyûjtést ezen
a területen, majd évtizedekkel késõbb más jelentõs kutatók – mint például dr. Kós Károly és Kósa Lász-
ló – munkája ad idõben és tárgyában is még teljesebb képet a Fekete-Körös-völgy hagyományos kultú-
rájáról.

Gebauer Hanga

Három katonanóta
a népdallá válás kezdetén

Mi a népdal? Bartók Béla elõször csak ezt a szellemes, ám elnagyolt, nem eléggé szabatos meghatá-
rozást adta: népdal az, amelyet sokan, sokáig énekelnek. Amikor már sok-sok gyûjtött dallam elemzé-
sébõl lehetett következtetést levonni, 1924-ben, tüzetesebb meghatározást fogalmazott meg: „mind-
azoknak a parasztdallamoknak összessége, amelyek egy vagy több egységes stílushoz tartoznak”.

1.

A korszerû magyar népzenekutatás Vikár Bélának, Bartók Bélának és Kodály Zoltánnak a XIX. és a
XX. század fordulóján megkezdett gyûjtõmunkája elsõ gyümölcsével, Bartók és Kodály Nagyar nép-
dalok énekhangra és zongorára címû gyûjteményével 1906 decemberében kezdõdött. Ebben a két ze-
neszerzõ és népzenekutató tíz-tíz népdalt tett közzé. Ám még ekkor sem volt népzenénk legjobb isme-
rõi elõtt sem tüzetesen elhatárolható a kor népszerû magyar nótája, népies mûdala a hiteles népzenétõl.
Bartók dalai közé is becsúszott egy: Szentirmay Elemérnek Utca, utca, ég az utca… kezdetû dala. Nem
volt még tisztázva a népdal minden pontos ismérve, s ez a dallam, mint utóbb Kodály kimutatta, csere-
misz népdallal rokon. Hogyan született Szentirmay fejében? – az alkotáslélektan megoldhatatlan rejté-
lye.

Csak évtizedekkel késõbb szûrõdtek le Bartókban (A magyar népdal, 1924) és Kodályban (Zene = A
magyarság néprajza. 4. k. [1937]) a népzene törvényszerûségei. Ezek évtizedes gyûjtõmunkának, több
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ezer dallamnak ismeretében fokozatosan érlelõdtek meg zenetudósainkban. Legutolsó megfogalmazá-
suk Vargyas Lajostól való az új Magyar Néprajz 6. kötetében (1990).

Azóta tisztázódott az ötfokúság (pentatónia) és a ötödölõ (kvintváltó) dallamszerkezet, az ereszkedõ
és a kupolás (ABBA) strófaképlet. Ezek a régi stílusú daltartomány jellemzõi. Az újabb stílusúak ke-
vésbé körülhatárolhatók, jobbadán a dallamképlet (AABA, AA5BA, AA5A5A, ABBA) igazít el ben-
nünket. Vargyas írta: „Természetes, hogy a mûdalokból is alakulhatott […] ez az új forma, amit csak
népdalokban találunk. Kivételesen a századforduló óta már mûdalokban is feltûnnek ezek a formák
olyan gyûjteményekben, amelyek már népdalokat is fölvesznek a magyar nóták közé, s amikor az új stí-
lusú népdal már visszahatott a nótaszerzõkre.” (i. m. 130.)

A következõkben éppen ilyeneket mutatok be.

2.

Már csak a legöregebb szõregiek emlékezhetnek, hogy az 1930-as, ’40-es években a falu fõutcájá-
nak, a Rónay utcának az elején, a most Szerb u. 6. sz. házban volt a határvadászok laktanyája. Ma a
gyógyszertár van benne, s tudtommal lakások. A „szõregi viszonylatban” (ez volt Ujj Laci bácsi szava-
járása) nagynak számító ház, amely sajátságos módon ugrik ki az utca vonalából, nem sokkal elõbb
épülhetett.

Amikor apámat 1933-ban, hogy Bözsi nénémet és Feri bátyámat Szegeden járathassa középiskolá-
ba, Mindszentrõl saját kérelmére, Szõregre helyezték, néhány hetes csendõrlaktanyai (Nedelkov-ház,
Szerb u. 37.) átmenet után a Rónay utca elején, Beck Dezsõ sarki vegyeskereskedése (a mostani gazda-
bolt) mellett, a 4. sz. házba, Váradi néni házába, a laktanya mellé költöztünk. Innen 1934 tavaszán a
községháza mellé, mert apám egykori kollégájának, Galambos Márton nyugalmazott csendõr tiszthe-
lyettesnek 23. sz. házát bérelte ki.

Itt sem sokáig laktunk. Velünk szemben lakott Dinó bácsi, hivatalos nevén Beleszlin Péter, s õ kom-
mendálta és közvetítette rokonának, talán testvérbátyjának, az 1930-ban Jugoszláviába, Oroszlámosra
(Banatsko Aranelovóba) optált Beleszlin Mózesnak, azaz Mójó bácsinak Rónay u. 118. számú, öreg,
vert falú, földes padlójú parasztházát, istállóval, katárkával. A Bánságban így hívták, tán az öregek még
most is így hívják a máig álló kukoricagórét. Az egykori istálló sokáig vikendházként szolgált: bátyám-
mal tavasztól õszig ott laktunk, ott aludtunk. Földes maradt, de tiszta volt, nyáron kellemesen hûvös.

Apám 1934. május 29-én 3100 pengõért megvette „a szerb házat”, kipadoltatta, a nádtetõt cserepez-
tette, új ablakokat tétetett bele, és õsszel ide költöztünk. 1935 szeptemberében innen kezdtem Szegedre
gimnáziumba járni, és anyai nagyanyámat, Cselenák Ferencné Varga Borbálát 1936 szeptemberében,
82 éves korában, innen temettük. Úristen, milyen öregnek láttam akkor, s én már hét évvel öregebb va-
gyok!

A ház helye nem változott, csak a címe: 1945-tõl Petõfi utca 118., 1952-tõl Petõfi u. 52., 1974-tõl
Szerb u. 60. Megroggyant a XX. század elején épült ház fala, 1979-ben le kellett bontatnom, 1981-re
újat fölhúzatnom. A megújításnak az istálló, a belõle nyíló padlásföljáró áldozatul esett.

3.

A második világháború kitörése után, 1939 õszétõl, de különösen Temesköz (Bánság, németül Bá-
nát) német megszállása (1941) után kezdtük észrevenni, hogy Szõregen katonák is vannak, határva-
dászok, akik ellátják Kübekháza, Tiszasziget és Vedresháza vonalában a határszolgálatot. S idõnként
fölvonulnak a házunk elõtt. Csak szakasz volt, és nem emlékszem, hogy hova masíroztak, talán a ké-
sõbbi óvodába (159. sz.), ahol szintén volt legalább egy õrsre való határvadász, fogalmam sincs. De azt
tudom, hogy több szõregi is volt köztük. Egyre emlékszem, mert jellegzetes alakja volt a korabeli falu-
nak. Nyúl Pista, azaz a fiatal kertész, Lengyel István (1912–1993), köpcös alakjával, állandó derûjével
emlékezetemben maradt. Most mondja kortársam, Kanalas István (*1924) népi faragómûvész barátom,
hogy Szántó Sándor is, a késõbbi kiváló cipészmester, szintén itt szolgált. Utóbb számos szép cipõt al-
kotott nekem is. Nyúl Pistával kalandba is keveredtek: átmentek a határon, ledöntötték és elhozták vala-
melyik faluból, Gyáláról vagy Oroszlámosról, netán Törökkanizsáról, Sándor szerb király szobrát.
Szántó Sándor börtönt is ült emiatt – emlékeztet Kanalas Pista.

Katonák, ha masíroznak, dalolnak is. Tõlük hallottam, tanultam az indulókat, katonadalokat, menet-
dalnak is beváló (tempo giusto) csárdásokat, magyar nótákat, a népies mûzene jellemzõ, népszerû alko-
tásait.

A legsikerültebbjei ösztönösen, de nyilván nem véletlenül, hanem a hagyomány természetes erejé-
bõl, maguk is abból az ízlésbõl táplálkoztak, azt a hangot ütötték meg, találták el, amely a XIX. század-
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ban széltében elterjedt vegyes (C) stílusú népdalokból áradt, s már megindult a folklorizációnak azon a
folyamatán, amely – ha a történelem a XX. században nem állítja meg a népzenei fejõdést – maga is
táplálta volna ezt az újabb kori magyar népzenei anyagot.

Három ilyen katonadalt, majdnem népdalt tanultam Nyúl Pistáéktól. Rajtuk mutatnám be a népze-
neivé válás tüneteit, jeleit, ismérveit.

4.
Szálldogál a fecske…

Úgy emlékszem, ezt tanultam meg elõször a szõregi határvadá-szoktól. Nem tudtam, hogy volta-
képpen klasszikus „magyar nóta”, a XIX. század legnagyobb magyar dalszerzõjének, Németh Jánosnak
(1836–1908), költõi nevén Szentirmay Elemérnek szövege és dallama:

Kerényi György: Szentirmay Elemér és a magyar népzene. 1966. 133.

Változata:

Szálldogál a fecske, majd visszatér este fészkére.
Mennék én is az én rózsám ölébe,
Nincs oly szép lány széles e nagy világon,
Kit úgy szeretnének, mint ahogy én téged, virágom.

Nem voltam én soha, nem is leszek soha csapodár,
Megmaradok híven az én babámnál.
Nem kell nékem senkinek a megunt babája,
Akármilyen szép is, akármit igér is, hiába.

Kerényi György szerint (319.) ez a dal elõször 1879-ben hangzott föl Gyõri Vilmos (1838–1885)
Nótás Kata címû népszínmûvében a budai Népszínházban. A 12 betétdalból ez maradt fönn máig a ze-
nekedvelõk emlékezetében.

Kerényi 24 szöveg- és dallamváltozatát közli meglepõen tág idõhatárok közt, az ország minden tájá-
ról, a Kárpátokon túlról is: Andrásfalváról (Kakasdra települttõl Kiss Lajos, 1958), Balatonedericsrõl
(Kerényi, 1958), Egyházasfaluból (Szabó Mátyás, 1955), Endrõdrõl (Bartók, 1926), Kadarkútról
(Kerényi, 1936), Karádról (Vikár László, 1955), Kiskunhalasról (Szomjas-Schiffert György, 1955),
Körösladányból (Bartók, 1918), Letkésrõl (Bartók János, év nélkül), Nagymegyerbõl (Szomjas, 1958),
Nemesnéprõl (Kerényi, 1955), Páskaházáról (Kodály, 1913!), Peredrõl (Budaörsre áttelepülttõl Gábor
J., 1955), Püspökladányból (Paulovits Géza, 1959), Sárpilisrõl (Kerényi, 1936), Soponyáról (Schnöller
M., 1955), Szabásról (Olsvai Imre, 1958), Szanyból (Veress Sándor, 1935), Szegvárról (Péczely Attila,
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1936), Tereskérõl (Bartók János, 1955), Uszódról (Kerényi, 1934), Vitnyédrõl (Vavrinecz Veronika,
1961), Zajkról (Seemayer Vilibáld, 1933).

A jellemzõbb szövegváltozatokból csak ízelítõt adhatok. Elõször a nagyon eltérõ versszakokból. A
soponyai:

Szálldogál a fecske, majd visszatér este fészkére.
Jöjj el hozzám csütörtökön estére!
Majd ha az a fecskemadár visszaszáll,
Feleségem lesz még ez a barnapiros kisleány.

A kiskunhalasi némi erõltetett, mesterséges „átdolgozást” sejtet:
Szálldogál a fecske, szálldogál a fecske fészkébe.
Keresi a párját gyorsan izébe.*
Ha megleli, megeteti gondosan,
Hogy tovább repüljön, hogy tovább repüljön azonnal.

Az Andrásfalváról Kakasdra telepített bukovinai néptörzs változatának legfõbb érdekessége, hogy
olyan messzire, a Kárpátokon túlra is eljutott a népszínmû dala, s ott is befogadta a nép:

Szálldogál a fecske, de visszaszáll este ja fészkére.
Én ës hozzád mëgyëk, babám, estére, mert
Úgy sincs nekëm sënkim e nagyvilágon,
Akit úgy szeressek, ahogy én tégëdet, galambom.

Hogy Kodály 1913-ban a Gömör megyei Páskaházán nem vette észre mûköltõi eredetét, és nyilván
„szabályos” új stílusú népdalként jegyezte föl, nem csodálható: még akkor sem volt elégséges gyûjtõi
tapasztalata az efféle árnyalatok fölismerésére, megérzésére. Bartóknak Endrõdön még 1926-ban sem:

Kiáradt a Tisza, kiáradt a Duna a medrébõl.
Valamennyi szép kislány volt, elvitte.
Fogja ki hát minden lány a magáét,
Ne ölelje senki, ne csókolja senki a másét.

Ez a szöveg kissé zavaros. Lányok fogják ki a lányokat? Amit én tanultam a szõregi határvadászok-
tól, világos:

Kiöntött a Tisza, kiöntött a Duna messzire,
Valamennyi szép kislány volt, elvitte,
Fogja ki hát mindönki a magáét,
Soha në szeresse, në is ölelgesse a másét.

Ilia Mihály így ismeri ennek tápai változatát:
Újszögedön kiöntött a kanális,
Szép lányokat mind elvitte az árvíz,
Mindön legény fogja ki a magáét,
Në szeresse sënki a másikáét.

Az 1. sor változatai:
Elszállott a fecske, de visszajön este fészkébe.
Elszállott a fecske, de visszaszáll este a fészkére.
Este száll a fecske, este száll a fecske fészkére.
Szálldogál a fecske, majd visszajön este a fészkére.
Szálldogál a fecske, nem száll vissza többet a fészkére.

A 2. sor jellemzõ eltérései:
Leülnék én kedves babám ölébe.
Jöjj el hozzám csütörtökön estére!
Én is elmék a rózsámhoz estére.
Keresi a párját gyorsan izébe.
Én es hozzád megyek, babám, estére.
Én is este ülök a babám ölébe.
Én sem vágyom többet a babám ölébe.
Én is este repülök a babám ölébe.
Én is visszaszállok s babám ölébe.
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A 3. sor kevés, de érdekes változata:
Nincsen olyan szép leány a világon,
Majd ha az a fecskemadár visszaszáll.
Nincsen olyan széles e nagy világon.

A 4. sort több változat összevonta, kontaminálta a második versszak utolsó sorával:
Megkérdezem tõle, szeret-e vagy elhágy örökre.
Akármilyen szép is, száz aranyat ér is, hiába!
Akármilyen szép is, bármilyen gazdag is, hiába.
Akármilyen szép is, akármilyen jó is, de hiába.
Megkérdezem tõle, szeret-e még engemet jövõre.

A második versszak ugyancsak változatos. Bartók Körösladányban 1918-ban ezt kottázta le:
Nem is voltam soha, nem is leszek soha csapodár,
Nem járok én senki babája után,
Nem kell nekem senki megunt babája
Akármilyen szép is, bármilyen csinos is, a másé.

A dallam második felére még ezt a szövegváltozatot is:
Ölelje csak minden lány a magáét,
Në ölelje sënki, në csókolja sënki a másét.

Az ötsorosra bõvült zalai változat jelentõsen eltérõ kezdõsora más dal változatát sejteti:
Rózsabokorbul jöttem a világra,
Nem is voltam soha, nem is leszek soha csapodár,
Nem járok én senki babája után.
Nem köll nékem senkinek a megunt babája,
Akármilyen szépen szól a bíbicmadár a réten…

Kerényi azt mondja, e dal népszerûségét az is mutatja, hogy bekerült a láncnóták közé: közismert
dalok kezdõsorai gyakran egymásba kapcsolódnak. A Rózsabokorba’ jöttem a világra, nem nevelt az
édesanyám hiába kezdetû másik dal elsõ sora után nem az eredeti szöveg következik, hanem a mi da-
lunknak ugyancsak nemmel kezdõdõ második versszaka (328.).

Nyúl Pistáéktól, a szõregi határvadászoktól pedig 1941 táján én ezt a változatot tanultam. A 2. sort
(15 éves voltam!) kissé merésznek, izgalmasan erotikusnak találtam:

Szálldogál a fecske, majd visszajön este a fészkébe.
Én is elmék, beülök a babám ölébe.
Nincs olyan lány kerek e nagyvilágon,
Kit úgy szeretnélek, mint ahogy én téged, galambom.
Nem vótam én soha, nem is löszök soha csapodár.
Mögmaradok híven az én babámná’,
Nem köll néköm sënkinek a mögunt babája,
Akármilyen szép is, szerelmet igér is, hiába.

A sok-sok változat a dal népszerûségének, a folklorizációnak fokmérõje. Három példám közül ez
haladt legelõbbre az új stílusú népdallá válás útján. Kerényi rangsorolta Szentirmay dalait ebbõl a
szempontból, tehát a folkloristák fölgyûjtötte változatok száma szerint:

1. Gyászba borult az életem 63 változat!
2. Szálldogál a fecske 24
3. Csak egy kislány van a világon 18
4. Csipkebokor fonnyad 15
5. Ez a kislány azt hiszi 13
6. Hívom ki, csalom ki 10
7. Az anyán arra kért 10
8. Senki fia az én nevem 10
9. Jázminbokor kihajlik az utcára 9

10. Ezerével terem 8
Ez a sorrend (épp a Csak egy kislány figyelmeztet) csak tájékoztató jellegû, de nem szilárd mérõesz-

közön nyugszik, hanem a gyûjtõkön. Hiszen a legtöbb népzenegyûjtõ, ha adatközlõje el akarta is dalol-
ni neki a Csak egy kislányt, tudta, miféle, s nyilván elhárította, hogy lejegyezze. Ennek csak a sajátos,
zeneszociológiai nézõpontú kutató láthatta hasznát, de ha manapság akadna is ilyen, az elmulasztott
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több mint száz évet már nem lehet helyrehozni. Nem beszélve arról, hogy a száz évvel ezelõtti ered-
mény jelentõsen eltért volna egy ilyen mai kutatástól. De a sorrend így is tanulságos.

Kerényi egyébként maga is érdekes tanulságokat szûrt le Szentirmay dalainak folklorizációjából
(429.). Ezt itt nem ismétlem meg, mert úgy vélem, a zenetudósok érdeklõdésére számít.

5.
Zsebkendõm négy sarka…

A másik nagyon népszerû dalról meglepõen keveset tudunk. Kerényi nem tárgyalta, tehát joggal hi-
hetnénk, hogy nem is Szentirmay leleménye. Csakhogy szerencsénkre Kodály éppen ezt vette föl az Is-
kolai énekgyûjtemény (1944) 2. kötetébe (225.), és jegyzetében ezt írta róla: „Szentirmay Elemér dalá-
nak népi változata új szöveggel.” (280.)

Az eredetit Novák Katalinnak és a Bába Kiadónak, Majzik Istvánnak, hasznos magyarnóta-szöveg-
gyûjteményüknek (Taníts meg, kismadár. Gyûjtötte Novák Katalin. Szeged, 2006) köszönhetjük. Eb-
bõl idézem az eredeti szöveget:

Kiskendõ, nagykendõ, simára van vasalva,
Mind a négy sarkába babám neve van varrva.
Egyik szõke, a másik barna, a harmadik csudaszép,
Megállj, te, csudaszép, majd eszedbe jutok még.
Halastó, békás tó, jaj, de sáros a partja,
Arra jár a rózsám, selyemkendõ van rajta.
Ráköltöttem a két pengõmet, azért olyan csudaszép,
Megállj, te, csudaszép, majd eszedbe jutok még.

Kodály Zoltán: Iskolai énekgyûjtemény. 1944. 2. k. 225.

Így dalolták a szõregi határvadászok 1940 táján. A második szakasz 3. sorát meg így:

Rád költöttem a száz pengõmet, azért vagy oly csodaszép…

A dal története azonban nincs tisztázva. Szentirmay zeneszerzõségét Kodály hitelesítette, de a szö-
veg írója bizonytalan, hiszen akit forrásaink ennek mondanak, Kubányi György (1897–1945), egy nem-
zedékkel késõbbi. Ha az eredeti szöveget is Szentirmay írta, mint sok más daláét, akkor Kubányi szere-
pe csak a kezdõ néhány szó megváltoztatására korlátozódhatott.
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6.
Országúton hosszú a jegenyesor…

A három közül ez a legkésõbbi, érthetõ tehát, hogy kevesebb is belõle a változat. Szövegét és dalla-
mát egyaránt Erdélyi Mihálynak (1895–1979) köszönhetjük. Szegeden született, de szülõvárosa nem
vesz róla tudomást. Életét nem ismerjük annyira, hogy pontosan tudnánk, de az a gyanúm, nagyon ko-
rán elkerült a városból. Leszler József lexikonának (Nótakedvelõknek. 1986. 110.) meghatározása sze-
rint színész, író, színigazgató. „Egész életében rajongott a színházért.” A Székely György fõszerkeszté-
sével 1994-ben megjelent színházi lexikon még hozzáteszi: színpadi szerzõ. Daljátékai közt legismer-
tebb a Fehérvári huszárok (1933) és a Zimberi-zombori szépasszony (1939).

Forrásaimból nem derül ki, hogy ez a dala valamelyik daljátékának betétdala volt-e, vagy önálló
„magyar nóta”. Állítólag 44 operettet írt, ezekben megbújhat. Továbbá azért is érdekes, mert a szöveg
és dallam harmóniájának eredeti, mûköltõi fogyatékossága a két, meglehetõsen henye, hej toldalék. Ezt
a népi ízlés, ha teheti, kerüli, kiküszöböli, ha lehet, kihagyja. Legföljebb mondatkezdõ, bevezetõ, fölki-
áltó szerepben él vele.

Novák Katalin gyûjteményének szövege az alább közölttõl némileg eltér. Õ nem ad számot forrásá-
ról, nem tudom tehát, honnan veszi, írott forrásból vagy már a szájhagyományból. A 3. sorban talpa he-
lyett sarka van. A szõregi határvadászoktól is így hallottam.

Lakodalmas nóták és köszöntõk. 2. k. Szerk. Ludvig József. Miskolc, 2001. 58.

A 2. szakasz 1. sora mindenütt azonos:
Nincsen pénzem a vonatra,

2. sora jelentõs különbséget mutat:
Na meg az sincs, aki hazahozatna,

Másutt ugyanez a sor:
Sem szeretõm, aki hazahozatna,

A legérdekesebb változat az utolsó sor:
Nem messze van ide Kolozsvár.

Másutt ellenkezõleg:
Jaj, de messze van már Kolozsvár.

1940 elõtt ez a sor – teljesen logikátlanul – irredenta hangra vált alkalmassá:
Lesz még a magyaroké Kolozsvár!
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Az utolsó két sor refrénje – Novák Katalin gyûjteménye szerint – az állítmány (hazatalál) változatá-
val tért vissza:

Fáradt lábam estére visszatalál,
Nem messze van ide Kolozsvár.

Hogy került a dalba Kaposvár, hogyan Kolozsvár? Talán éppen ezek árulkodnak arról, hogy Erdélyi
valamelyik operettjének betétdala lehetett. Pályájának elején, 1922 és 1924 közt Kaposvárott játszott.
Ez fogódzót adhat a dal keletkezésére is. A helyismereti kutatás derítheti ki, vajon ott volt-e az operett
bemutatója, amelyben ez a dal elõször fölhangzott? S Kolozsvár csak utóbb, a ’30-as években, a revizi-
onista áramlatok föléledésekor helyettesítette.

7.

Ennek a dalnak, ösztönösen meglelt ritmusának, nem közönséges irodalomtörténeti jelentõsége is
van: ez lett Weöres Sándor A galagonya címû versének „sorvezetõje” (Lator László), „alapító dallama”
(Kenyeres Zoltán), formai ihletõje. Annyira, hogy Weöres verse akár Erdélyi dallamára dalolható:

Országúton Õszi éjjel
hosszú a jegenyesor, izzik a galagonya,
hosszú a jegenyesor izzik a galagonya
hazáig. ruhája.
Csizmám talpa Zúg a tüske,
százszor is lekopik, hej, szél szalad ide-oda,
százszor is lekopik, hej, reszket a galagonya
odáig. magába.
Nincsen pénzem Hogyha a Hold rá
a vonatra, fátylat ereszt:
az sincs, aki haza- lánnyá válik,
hozatna. sírni kezd.
Fáradt lábam Õszi éjjel
estére hazatalál, izzik a galagonya,
nem messze van ide izzik a galagonya
Kolozsvár. ruhája.

Nagy L. János: A retorikus nyelvhasználat Weöres Sándor költészetében. 2003. 170.

A költõ több interjúban emlegette, milyen sokáig írta. Elsõ változatát (nyilván ekkor szerezte Erdé-
lyi Mihály dala ritmusának nagy költõi élményét), ha 1977-ben egy interjúban jól emlékezett, 1933 tá-
ján jegyezte le, s csak mintegy tíz évvel késõbb rögzítette végleges formájában, kevéssel az elõtt, hogy
Medúza (1944) címû verseskötetében megjelentette (Egyedül mindenkivel. Weöres Sándor beszélgeté-
sei, nyilatkozatai, vallomásai. Szerk. Domokos Mátyás. 1993. 344.). Lator László 1935-re tette kelet-
kezését, s ezt fogadta el Kenyeres Zoltán is. Ez a hosszú érlelési idõ a magyarázata annak a csalafinta-
ságnak, hogy Weöres több hölgyismerõsét, így Polcz Alaine-t, azzal kápráztatta el, hogy úgy írta le és
adta át szerelmi vallomásként e vers kéziratát, mintha percek alatt nekik rögtönözte volna.

Jellemzõen az ihletõ dal szerzõjét nem is emlegette, bizonyára meg sem jegyezte, talán már a nóta
címét, kezdõsorát is elfelejtette, mert csak „korabeli katonanótának” emlegette. Ez számomra két szem-
pontból is érdekes. Egyrészt én is katonanótaként ismertem meg. Másrészt azért, mert mindenki csak
így, katonanótaként idézi az ihletõ dalt, de senki nem vette a fáradságot, hogy utánanézzen eredetének,
fogantatásának, szerzõségének. Senki nem tartotta fontosnak, hogy Erdélyi Mihályt fölkutassa, megne-
vezze, netán megdicsérje leleményéért, dalának különös, ritka ritmusáért, amely olyan nagy költõt is
megigézett, mint Weöres Sándor.

Az Országúton… ennyiben is a folklorizáció kezdetén állt: akár a népdal, névtelenül terjedt. Olyan
jeles közegben is, mint a legnagyobb költõké. Magát a tényt, tehát Erdélyi dalának hatását A galagonya
születésére, mivel Weöres maga fedte föl, az irodalomtörténet ismeri, emlegeti. Nagy L. János, Weöres
életmûvének legalaposabb kutatója, elemzõje számos tanulmányában, könyvében mutatja be. Hozzá
kapcsolta Weöresnek A galagonyával azonos ritmikai képletre épülõ Árokparton címû versét is. Ez azt
mutatja, hogy az Országúton… különleges ritmusa késõbb is eleven maradt a költõben.
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8.
E három dal közös tanulsága: a hagyományból táplálkozó, jól sikerült, népdalszerûen egyszerû szö-

vegû és dallamú egyéni alkotást a közösség a legutóbbi idõkig szentesíthette, a maga ízlésére csiszol-
hatta, s csak az érlelési meg terjedési idõ hiányzott, hogy a magyar népköltészet újabb, vegyes stílusú
kincsestárába visszafogadja.

9.
Az utolsónak született hiteles magyar népdal, amelyet vitathatatlan tények datálnak, ugyancsak ka-

tonanóta: Kimegyek a doberdói harctérre… Az Isonzó völgyében, Doberdóban 1915 júliusától 1917
októberéig folyt az öldöklõ csata az olaszokkal. Ez a post quem: az itteni élménybõl fakadt dal akár már
ezekben az években megszülethetett.

Az ante quem pedig Bartók vésztõi, kertmegpusztai gyûjtése, 1918. július 10-e és 14-e közt. A sógo-
ránál lakó édesanyját látogatta itt meg, és közben – szokása szerint – népzenét gyûjtött: egy aratólánytól
lejegyezte ezt a páratlan gyorsasággal született, „tettenért” szép „új” magyar népdalt (Bartók Béla csa-
ládi levelei. 1981. 277). Természetesen úgy új, ahogyan minden népi alkotás törvényszerûsége szerint:
a hagyományból születõ – kissé vagy nagyobb mértékben módosult – változat. Feleségének írta: „fel-
szedtem egy csomó bolhát és 90 népdalt…” Egyike volt ez, amelyek keletkezése páratlanul rövid idõha-
tárok közé szorítható. Bartók így folytatta levelét: „Sokkal érdemesebb falura menni katonanótákat
gyûjteni, mint kaszárnyákba.” (278.)

Az utolsó népballada pedig egy vajdasági történetes nóta, egy tragikus gyilkosság folklorisztikus le-
nyomata.

Az élete delén elhunyt szorgos vajdasági folklorista, Tóth Ferenc (1940–1980) találta (Kálmány La-
jos nyomában. Újvidék, 1975. 20, 207, 294.). A magyarcsernyei (ma Nova Crnja Szerbiában) Deák
György 1926-ban elment a szentháromság vasárnapján, május 30-án tartott tóbai (Toba) búcsúba. Sze-
retõje volt ott, de vetélytársa is, bizonyos Bálint József. A kocsmában összeszólalkoztak, és Bálint Jóci
kést szúrt Deák Gyuri szívébe.

Az errõl szóló hagyományos balladát Tóth Ferenc 1972-ben jegyezte le dallamostul a 68 éves
Benyócki Istvánné Dékán Katalintól Egyházaskéren (Vrbica). Ez a kis észak-bánsági falu, pár kilomé-
terre a trianoni határtól, egyébként híres a magyar folklorisztikában, mert itt élt írástudatlan napszámos-
ként Borbély Mihály (1882–1953), akitõl Kálmány Lajos 1913-ban egy kötetre való mesét jegyzett le,
és adott ki (Hagyományok. 2. k. 1914), és ezzel mintát adott a nevezetes magyar folklorisztikai „isko-
la”, az egyéniségkutatás számára, amelyet elméleti megfontolásokkal Ortutay Gyula teremtett meg
(Fedics Mihály mesél. Bp., 1940), és amely azóta számos mesemondó egyéniséget fedezett föl Albert
Andrástól Tombácz Jánosig.

10.

Talán még ma is születik a hagyomány törvényszerûségei szerint népköltészeti alkotás?
Péter László

Borsod és környékének tánckultúrájáról
A keleti palócok és a matyók1 tánckultúrájával kapcsolatban Martin György 1970-ben még úgy fo-

galmaz, hogy elegendõ adat hiányában meglehetõsen hiányos a tudásunk errõl a területrõl. A kedvezõt-
len kép sajnos azóta sem változott jelentõsen,2 összefoglaló kutatás, hiánypótló publikáció nem szüle-
tett az említett táncdialektussal kapcsolatban.

Néhány tárgyunkat, elsõsorban a népi kultúra egyéb területeit (társadalomnéprajz, tárgyi néprajz
stb.) érintõ kutatás, illetve újabb összefoglalók,3 valamint néhány idõközben elszórtan felbukkanó ze-
ne- és táncadat4 alapján a középsõ, vagy tiszai táncdialektushoz tartozó keleti palóc és matyó vidéket
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1 A szóban forgó területen az 1913-as közigazgatási beosztás szerint az egykori Heves, Borsod és Gömör me-
gyék osztoznak.

2 Vö. a Magyar tánctípusok és táncdialektusok 25 évvel késõbbi kiadásával (Martin 1995. 99.).
3 Itt elsõsorban Kósa László és Paládi-Kovács Attila munkáira gondolok.
4 Az 1970-es évek óta elszórtan megjelenõ közlések, kisebb kiadványok (népzenei CD-k) adatairól van szó.

Agócs Gergely a felvidéki népzenei dialektusokkal kapcsolatos, egyelõre publikálatlan kutatásai jelentõs elõ-
relépést ígérnek e témában.


