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Vasárnap délelőtt a Bessenyei 
Hotel termében nagy kört alkotva 
szóba kerültek a másfél nap alatt 
látottak-hallottak. Röpködtek a 
kérdések, válaszok, vélemények. 
Erősödtek a meggyőződések, elha-
tározások. Estig is eltartott volna a 
gazdag eszmecsere. Délben azon-
ban el kellett köszönni egymástól. 
Indult a vonat, száz kilométerek 
vártak az autók vezetőire, másnap 
pedig kezdődött a szokásos munka.

Mint szervező, csak remélhe-
tem, hogy ez a szokásos munka 
Salgótarjánban, Budapesten, Kom-
lón, Dombóvárott, Gödöllőn, Pá-
pán talán egy kicsit más lesz, mint 
eddig. Talán vidámabb, talán ala-
posabb, talán bátrabb, talán fel-

szabadultabb – kinek-kinek mire volt szüksége, amivel talán gazdagodott 
a nyíregyházi „műhelyben”.

Joób Árpád

A fülöpi bíró háza
Válogatás Gulyás Istvánné dalaiból 

A népdalokat gyűjtötte, lejegyezte és a kiadványt  
szerkesztette Joób Árpád 

Kiadja: Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen. 2014. 

A népdalkedvelők nagy örömére a Közép-Alföld egyik lelkes kutató-
jának, Dr . Joób Árpádnak egy újabb daloskönyve jelent meg nemrég, 
mely nemcsak külsejében és terjedelmében, hanem jellegében is eltér a 
szerző közelmúltban megjelent két kötetétől. Míg azok tartalmát a ma-
gyar népzene keresztény szellemiségű anyagából, valamint a vidám, 
mulattató dalok közül válogatta, addig ebben a könyvben egyetlen éne-
kes népdalainak javát közli saját gyűjtéséből. A többnyire közismert 
dalok igen szemléletesen mutatják be, hogy e falu hagyománya milyen 
mélyen gyökerezik a bihari Sárrétben, de kötődik a környező kistájak, 
valamint tágabb környezete dalanyagához is. A csatolt CD lemezen meg 
is hallgathatjuk a válogatást, mely felvételek 2005-ben csak gyűjtés cél-
jára készültek ugyan, de élvezhető minőségűek. 

Kodály emléktábla
A fotókat Ittzésné Kövendí Kata  

készítette .
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Újdonság a dalkiadványok tekin-
tetében a könyv utolsó oldalain ta-
lálható Jegyzet, a Kitekintő, mely-
ben a szerző elsőként utal az eddig 
megjelent változatokra olyan mó-
don, hogy közli azokat a típusszá-
mokat, melyeket az egyes dalokra 
vonatkozóan Bereczky János A ma-
gyar népdal új stílusa című munká-
jában feltüntet. Ezáltal könnyen tá-
jékozódhatunk egy-egy dallam el-
terjedtségéről, más dallamokkal 
való rokonságáról. Két tartalom-
jegyzék sorolja fel a „g” alapon kö-
zölt 91 dalt. Az 5-7. oldalon sorszám 
szerint, a Bereczky János által kiala-
kított rendszer szellemében régeb-
bitől az újabbakig, a 101-103. oldalon 
pedig betűrendben. A szerző magvas előszava nyitja, és egy a gyűjtés 
alkalmával készült fénykép zárja a könyvet. Az énekesről ezen kívül a 
8. oldalon láthatunk egy kedves felvételt.

Az előszóban Joób Árpád leírja, hogyan ismerkedett meg a fülöpi 
énekesekkel, köztük Gulyásnéval, és miért tartotta fontosnak dalai köz-
readását: „Az évek (évtizedek) alatt különösen egy nótafa, Gulyás Ist-
vánné keltette fel érdeklődésemet. Gulyásné átlagosnál jóval gazdagabb 
emlékezete többszáz dallamot őríz. Csodálni lehet vidám, dalos, nehéz 
sorson, nehézségeken felülemelkedő egyéniségét. Az itt közreadott vá-
logatás (kotta és hangzó anyag) sokak számára adhat példát, ösztönzést 
régi értékeink őrzésére, a dal, a dalolás gazdagító erejének átélésére.”

A szerző tiszteletadásnak szánta könyvét az énekes, és Fülöp község 
számára, de tartalma egy személyi monográfiává bővítés lehetőségét is 
magában hordozza.

Hol is van ez a falu a maga 1747 lakosával? Debrecenhez 35 kilométer-
nyire, Hajdú-Bihar megye északkeleti csücskében, a román határnál. Itt 
él Gulyás Istvánné Csoborkó Erzsébet, aki a felvételek idején 2005-ben 68 
éves volt, énekhangja teljében. A megbeszélt magnófelvételre lelkiisme-
retesen felkészült. Előre összeírta a dalcímeket, így a gyűjtőnek akkor 
már kérdezgetnie sem kellett, csak ámulni azon, hogy ez az asszony 
fáradhatatlanul mondta-mondta a dalokat a mikrofonba. Így nagyjából 
két alkalom is elég volt közel száz népdal felvételére. Később csak kiegé-
szíteni kellett a listát, ami aztán szépen bővült. Ebből most lehetett  
válogatni, mi kerüljön a könyvbe. Gulyásnét kiegyenlített, szép ének-
hangja és jó emlékezete, gyors tanulási készsége a község nótafájává 
avatta. Ma már tőle tanulják a dalokat a helyi népdalkörben. Előadása, 
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hangvétele-bár nem énekel sok díszítőhangot,- de erőteljes, stílusos, ha-
gyományos. Intonálása tiszta. Ritka pillanat, amikor egy lá végű V-8 
ambi tusú dallam mély hangjait nem egészen pontosan énekli. (A kis 
betyár az erdőbe, 6.sz.) A dalokat édesanyjától tanulta, valamint a fiatal 
korában még meglévő falusi közös munkaalkalmakon, mulatságokon, 
a még élő népszokások kapcsán, de más vidéken bérmunkán is. Emléke-
zett az iskolában tanultakra is. A válogatás népdalai tehát többféle élet-
helyzethez kötődnek, így a népzene különböző stílusköreibe sorolhatók.

Végiglapozva a könyvet, szinte minden oldalon találunk valami fi-
gyelemre méltót. Dallam- és szövegváltozatokat, egyéb érdekességeket, 
melyekből kitűnik, milyen színes is a magyar dalhagyomány, és milyen 
magától értetődően cserélnek gazdát esetenként dallamok és szövegek. 
Hallhatunk sok versszakos, hibátlanul előadott karácsonyi éneket, (Bet-
lehem kis falucskába, 11.sz), a Fülöpön általánosan ismert Páva-rokon 
párosító dalt, (Mulik Ilony lepedője, 2.sz.), A Kiszáradt a tóbul 12 szóta-
gos alakját az Észak-Alföldre jellemző szöveggel, (Amerre én járok, még 
a fák is sírnak, 5.sz.), balladákat, katonadalokat, benne Ferenc Jóska he-
lyett már Horthy Miklóssal, (Az éjszaka jaj de szépet álmodtam, 66.sz.) 
A dalok többsége új stílusú, lírai szöveggel. Találunk olyan népdalokat 
is, melyeknek az adatközlő csak egy versszakára emlékezett. Mégis itt 
halljuk ezeket is mintegy igazolásképpen, hogy Fülöpön ez a dallam is 
a hagyomány része. Példát találunk a könyvben arra is, hogy a jó fülű 
énekes mindent megjegyez, eltanul válogatás nélkül, a hibákat is. (Kivi-
rágzott a csomózó eleje 23. sz., és az országszerte oktávtöréssel énekelt 
Réten, réten 76. sz.) E daloknál az erre utaló néhány szavas jegyzetet 
szívesen olvastunk volna.

A Velényi Rudolf által tervezett stílusos borító szövegét olvasva nem 
kizárt, hogy a szerző ezt a kis zsebkönyvet egy általa szerkesztett újabb 
sorozat első darabjának szánta. Köszönet illeti Fülöp község előljáróit a 
támogatásért és a Debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtárat a könyv 
megjelentetéséért, mellyel egy nagyon szerethető és jól használható kis 
kiadványt adtak a népdalkedvelő, énekelni szerető emberek kezébe.

Bencze Lászlóné Dr . Mező Judit 

Debrecen ünnepelt
Hazánk kóruskultúrájában, nagy jelentőségű a Debreceni Református 

Kollégium  Kántusa, Magyarország egyik legrégebbi kórusa, amely meg-
szakítás nélkül szolgálja a nemzeti kultúra és az egyházzene ügyét. 
Bejárta,az egész világot, és bárhová ment, mindenhová elvitte Isten igé-
jét és a Kollégium jó hírét. A Kollégiumi Kántus 1997-ben megkapta a 
Magyar Örökség díjat.


