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Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 42.

Második bővített kiadás

 Bartók Béla a népdalról:

„Kis arányaikban ép oly tökéletesek, akár csak a legnagyobb szabású 
zenei mestermű. Valósággal klasszikus példái annak, miként lehet lehető 

legkisebb formában, legszerényebb eszközökkel valamilyen zenei 
gondolatot a maga frisseségében, arányosan, egyszóval a lehető 

legtökéletesebb módon kifejezni.“

(Bartók Béla: A magyar népdal, 1924)

 
Kodály Zoltán hátrahagyott írásaiban több helyen is hasonlóképpen 

nyilatkozik a népdalkincsünkről:

„...a magyar népdal a művészet legmagasabb klasszisaival egyenrangú. 
De nem ám az a fajta, amit a felületen horgászók annak tudnak.

„A civilizátorok iskolája azt mondta a népnek: amit te tudsz, az semmi, 
verd ki a fejedből, majd én megtanítlak különbekre, műveltségre.

Mi azt mondjuk: amit te tudsz, mérhetetlen kincs, őseid hagyták rád, 
ezer meg ezer éve. Becsüld meg, ápold, mert ez az alapkő, amire 
magaskultúrád fellegvárát fel lehet építeni. Másra nem építhetsz, 

mert az nem a tied, s ha ezt a sziklatalajt ki engeded húzni 
a lábad alól, elsüllyedsz menthetetlenül a népek tengerében.”

(Kodály Zoltán hátrahagyott írásai, Magyar zene, 40. o.)
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ÁG TIBOR

BARTÓK BÉLA NAGYMEGYEREN
Bevezető az első kiadáshoz

Bartók Béla a „Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét” című írásában, mint-
egy vádolva az akkori népzenei kutatómunka szűkmarkú támogatóit, zárz-
szóként a következőket írta: „Nem vagyok matematikus, sem közgazdász, 
de talán nem tévedek, mikor azt mondom: ha csak azt a pénzt fordítanák 
népdalkutatásra, amit az egész világon egy esztendőben háborús készülődé-
sekre fordítanak, akkor ezen a pénzen az egész világ népzenéjét nagyjából 
föl lehetne gyűjteni.”

Bartók Béla, a zeneszerző, zongoraművész, zenetudós, zenepedagógus, 
fáradhatatlanul járta a magyar, szlovák és román falvakat. Saját népe népze-
néjének, és a szomszéd népek népzenéjének megismerésén túl, a török és az 
arab népzenét is kutatta. Ha kellett gyalogszerrel elment a legeldugottabb te-
lepülésekre is, hogy megörökítse az egyszerű falusi emberek évszázadokon 
keresztül megőrzött dalkincsét. A szűkös anyagi támogatás dacára, olyan 
kincseket tárt fel és mentett meg az utókor számára, amelyek gyűjtőmunkája 
nélkül elvesztek volna. Csodálatra méltó az a lelkes és kitartó kutatómunka, 
amelyet egyéb elfoglaltsága mellett a népdalgyűjtés területén végzett. A ze-
neszerzés, a tanítás mellett, egy-egy hangverseny között, szakított magának 
annyi időt, hogy Pozsonyból Budapestre utazva, megálljon Nagymegyeren. 
Először 1910 márciusának végén, a húsvéti ünnepek alatt, ismerkedett az 
itteni nép-zenei hagyománnyal. Minden valószínűség szerint az akkori re-
formátus lelkipásztor Fekets Sándor tiszteletes segítette őt munkájában. A 
fonográf felvételei és kottás feljegyzései alapján bizozonyosak lehetünk ab-
ban, hogy március végén és április első napjaiban járt itt először. Ifjabb Bar-
tók Béla: „Apám életének krónikája napról napra” című könyvéből tudjuk, 
hogy húsvét hete március végén volt és, hogy ebben az időpontban szán-
dékozott népdalok után kutatni. Lehet, hogy Körösfőre készült, de végül is 
Nagymegyerre érkezett meg. Gyűjtése olyan gazdagnak mutatkozott, hogy 
a munkát feltétlenül folytatni kívánta. Második látogatására 1910 novem-
berének elején került sor. November 11-én egy szegedi képeslapon Freund 
Etelkának a következő sorokat küldte: „Múlt vasárnap Csallóközben, most 
itt, jövő vasárnap Ipolysá-gon, dudások, kanászok társaságában, hej, haj ez 
ám az élet.” Aláírás Bartók.
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Érdekes, hogy Bartók Béla már 1906-ban járt gyűjtőúton a mai Szlová-
kia területén. Kodály első zoborvidéki gyűjtésével egy időben a Nyitra mel-
letti Nyitradarázson (Dražovce) szlovák népdalok után kutatott. Minden bi-
zonnyal megállapodtak, hogy a mi vidékünkön Bartók akkor csak szlovák 
népdalokat gyűjt. Kivételt az 1910-es nagymegyeri és ipolysági gyűjtése 
képez. Szlovák népdalgyűjtésének eredménye több mint 4000 dallam, az 
összes magyar népdalgyűjtése kb. 2800, amelyből 94 dallam nagymegyeri. 
Az 1924-ben megjelent „A magyar népdal” cí-mű tudományos összefoglaló 
kötetében, a dallampéldatárban közölt 349 dallamból 16 példaértékű dal-
lamot tartott érdemesnek közölni. A ma-gyar népdalok elemzésének alap-
jait ebben a könyvében fektette le, amelyek lényegében véve a mai napig 
érvényesek. Vizsgálódásainak eredményeképpen három nagy stílusegység 
rajzolódott ki:

A) a régi stílus dallamai
B) az új stílus dallamai
C) az előbbi kettőbe nem sorolható, vegyes, tehát nem egységes stílust 
     alkotó dallamok.

Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy a Nagymegyeren talált dallamok stí-
lusuk alapján hová sorolhatók, meg kell tekintenünk a kötet végén található 
összefoglaló táblázatokat. Az 1. táblázat szerint a nagymegyeri gyűjtés so-
rán rögzített 94 dallam stílusuk szerint a következőképpen oszlik meg: az A) 
osztályba 5, a B) osztályba 2, a C) osztályba, amelyet hét alosztályra osztott 
69 dallam tartozik. Az egyéb dallamok száma 18. Ezek közül 7 hangsze-
res felvétel (dudajáték) a többi ütempáros szerkezetű gyermekjáték dallam.
Szembetűnő, hogy a B) osztályt képviselő, új stílusú dallamok kis számban 
vannak képviselve. A század elei gyűjtések alapján, a népzene-kutatás mind-
két nagy úttörője azt tapasztalta hogy az új stílus – amely-nek fő jellegze-
tessége a régi stílusú dallamok deszcendens ereszkedő dallamvezetésével 
szemben, az architektonikus szerkezet, – csaknem az egész magyar nyelv-
területen, szinte divattá válva, nagy teret hódítva kiszorította a többi dalla-
mot. Összehasonlításul hadd idézzem Bartók könyvének táblázata alapján 
a Felsőiregen (Tolna m.) végzett népdalgyűjtésének mutatóit: a 307 dallam 
közül az A) osztályt 34, a B) osztályt 123, a C) osztály 139 dallam képviseli.
Bartók nagymegyerei gyűjtését vizsgálva figyelemre méltó a dallamok gaz-
dag díszítése. Igaz ugyan, hogy az énekesek többsége viszonylag idős korú 
volt, de a legfiatalabb énekese, az akkor 12-14 éves Vörös Ilonka, is díszítve 
énekelt.Nagy kár, hogy abban az időben még nem jegyezték fel a gyűjtők az 
énekesek pontos személyi adatait. Bartók támlapjain is csak három nevet: a 
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kb. 40 éves Magyari(cs) Károlyét, a 60 éves Rácz Józsefét és Vörös Ilonka 
nevét találjuk. A fonográf felvételen még egy, Balog István, dudás neve sze-
repel. Családommal 1963-ban kerültünk Nagymegyerre. Sajnos, akkor még 
csak néhány nagymegyeri dallamot ismertem, egyrészt Bartók könyvé-nek 
példatárából, másrészt a Magyar Népzene Tára I. és III. A és B kötetéből. 
Rátaláltam egy idős kurtaszeri emberre, Kórósi Antalra, aki egykorú volt 
Bartók Bélával. Kérdésemre, hogy akkortájt híre ment-e Bartók népdaly-
gyűjtésének, kiderült, hogy Kurtaszerbe nem jutott el a „masinás” ember 
híre. Ezért is indokolt az a feltevésünk, hogy a népdalgyűjtő Bartók Béla a 
református fertályon énekeltette az embereket.

Az elmondottakat összegezve bátran mondhatjuk, hogy ha Bartók 1910-es 
népdalgyűjtésére nem került volna sor, nagyon sok értékes dallammal lenne 
szegényebb a magyar népdalkincs.Visszatérve Bartók Bélának, írásunk ele-
jén idézett megállapítására, sajnos ma sem kényeztetik népzenei hagyomáy-
nyunk kutatóit, de példának álljon itt önéletrajzának (1921) befejező része:

„Még a mai helyzet sem engedi meg, hogy a zenefolklorisztikai munka 
folytatására gondolhassunk. Ez a »luxus« már nem tellik a magunk erejéből. 
Az elcsatolt területek tudományos szempontból való kutatása pedig politikai 
okokból, s a kölcsönös ellenségeskedés miatt úgyszólván lehetetlen. Távoli 
országok bejárása amúgyis teljesen lehetetlen… Igaz a zenetudománynak 
ez az ága sehol a világon nem kelt érdeklődést. Ki tudja, talán nem is olyan 
fontos, mint amilyennek fanatikusai tartják!”
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Megjegyzések az első kiadáshoz

Bartók Béla születésének 120. évfordulója alkalmából megjelent „Le-
ment a vacsoracsillag” című népdalkiadványunk 1000 példánya elfogyott. A 
kiadvány utáni kereslet viszont élénk. Az első kiadás egyszerű utánnyomása 
több oknál fogva sem lett volna kielégítő.

Először: az akkori kiadványban, a korrektúra ellenére is, sajnos elég sok 
hiba volt, amelyhez nem adtunk hibakiigazítót.

Másodszor: 2001-ben még nem állt rendelkezésünkre Bartók 1910-es 
nagymegyeri gyűjtésének teljes anyaga.

Harmadszor: a dallamok kottagrafikája pontos mása volt Bartók támlapjai 
mikroszkopikus lejegyzésének, ami az eredeti hangzó felvételek hiányában 
nehezen reprodukálható.

Mindezekért a kiadó egy javított és bővített kiadás mellett döntött, ahol 
a mikroszkopikus részletességgel lejegyzett dallamok helyett, egy könnyeb-
ben olvasható, vázlatos lejegyzést közlünk. 

Megjegyzések a második kiadáshoz

Az új, bővített kiadványunk célja: Bartók Béla 1910-ben Nagymegyeren 
rögzített vokális népzenei gyűjtésének népszerűsítése, továbbéltetése a nép-
zenei mozgalomban. 

Ugyanakkor a bevezető szövegben, valamint a dallamokhoz fűzött meg-
jegyzésekben megkíséreltük  mindazok tájékoztatását is kielégíteni, akik a 
puszta átvételen kívül szakmai tájékoztatást is igényelnek. 

Ezen a helyen megjegyezznük, hogy Bartók nagymegyeri népdalgyűj-
tését, főleg zenei szempontból kritikus szemmel is meg kell vizsgálnunk. 
Népdalkutatásunk nagyjai is azt vallották, hogy egy-egy dallam a gyűjtés 
idejében nem biztos hogy a legépebb, legjobb változat. Nem egyforma ké-
pességűek az énekesek, hisz a gyűjtőnek, sem ideje sem módja nem volt 
arra, hogy válogasson az énekesek közül. Különben is a népdalok előadása 
állandóan változó. A rögzített népdal olyan mint egy pillanatfelvétel. Ugyan-
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az az énekes kétszer, pontosan ugyanúgy nem tudja a dallamot elénekelni. 
Az első énekléskor nem mindig jut eszébe az énekesnek a teljes szöveg és a 
hozzá tartozó dallam. Különösen akkor, ha az illető nem rendelkezik kitűnő 
emlékezettel. Ezért szívleljük meg Kodály Zoltán ideillő tanácsát: „Minden 
jó, ami érték, minden árt, ami gyenge vagy elfajult.“ Hátrahagyott írásai-
ban pedig ezt írja: „... a népzene terén is van gyom, romlás, elfajulás.  Az-
zal tisztában kell lenni, aki beleártja magát, nehogy csalánt szedjen saláta  
helyett.”

Az első kiadásban, főleg az eddig nyomtatásban megjelent publikációkra 
támaszkodtunk. Alapul szolgált elsősorban Bartók Béla 1924-ben kiadott „A 
magyar népdal” című összefoglaló, rendszerező dolgozatának példatárában 
közölt tizennyolc dallam, valamint más különböző kiadványokban megje-
lent közlések. 

Ezek: 
A Magyar Népzene Tára 
 I. kötet:  22 dallam
 III. A és B kötet:  7  dallam
 IV. kötet:  1  dallam
   VII. kötet:  1  dallam
 X. kötet:  3  dallam
Kodály Zoltán: Iskolai Énekgyűjtemény: 1 dallam
Kodály Zoltán: A magyar népzene: 1 dallam
A népdalokat népszerűsítő füzetek:
 Viola,
  111 táncdal, 
 Szigeti Béla: Mi dalaink:  1-1 dallam 
volt található.

Az MTA Zenetudományi Intézetének jóvoltából megkaptuk Bartók né-
hány eredeti támlapjának másolatát. Ezeken a nagyon precíz lejegyzések az 
énekesek gazdagon díszített előadásáról tanúskodnak. E gazdagon díszített 
dallamok eléggé bonyolult lejegyzésének olvasása, a népdalokat kedvelők-
nek és a népdalkörök vezetőinek bizony nehéznek bizonyultak. Sok esetben 
nehezen tudtak eligazodmi a sok díszítő hang között és a dallamok váza 
háttérbe szorult.

Akik nem tudtak megbirkózni a bonyolultnak tűnő lejegyzésekkel, in-
kább nem is tanították be a dallamot. Ezért második kiadásunkban, inkább 
a dallamok vázlatos lejegyzését választottuk. Ezek a díszítő hangok nélküli 
lejegyzések csak azt adják, ami a mindig változó előadás mögött állandó, „a 
dallamnak tudatban élő képét”.
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Azóta a világhálón megjelent Bartók népdalgyűjtésének teljes anyaga a 
Bartók-rend, amely tartalmazza az eredeti támlapok, valamint a „Gyűjte-
ményes kiadás” letisztázott lejegyzéseit. Mindezeken túl az eredeti fonog-
ráf-felvételek is meghallgathatók a világhálón. A fonográf-felvételek publi-
kálása rossz minőségük miatt sajnos nem lett volt célravezető.

Ezért a második javított és bővített kiadás kottagrafikája egyszerűbb, 
könnyebben olvasható. 

Több esetben, az egyes változatokat, a 20. század második felében a 
Csallóközben fellelt és általánosan elterjedt változataihoz igazított alakban 
közöljük. (pl. a „Szerelem, szerelem...” szövegkezdetűt) Ugyancsak helyes-
bítettük a Bartók támlapjain szereplő, téves adatokat, amelyek nagyrészt az 
énekesek pontatlan artikulációjából eredtek.

Bartók 1924-ben megjelent könyvének összefoglaló táblázatában 94 
Nagymegyeren gyűjtött dallamot jelez. Ebből hét dudajáték. Második ki-
adásunkban 84 vokális dallamot adunk közre. Kimaradtak a közlésből a szö-
veg nélküli hangszeres felvételek lejegyzései, és azok a szöveges dallamok, 
amelyek illetlen szövegük miatt terjesztésre nem alkalmasak.

Bartók Béla kapcsolatai a felvidékkel és a népzenével

Bartók Béla és Pozsony

Bartók Béla édesanyjának a családja Felvidékről származott. A család 
régi pozsonyi hivatalnokcsalád volt. Édesanyja, Voit Paula (1857-1939) 
Túrócszentmártonban született, mert az édesapa, Voit Móric akkor ott telje-
sített szolgálatot. Voit Paula a pozsonyi tanítóképző iskolában végezte tanul-
mányait. Már diákéveiben kitűnt szép hangjával és muzikalitásával. Zongo-
rán is nagyon szépen játszott. Bartók egyik korai életrajzában olvashatjuk: 
„Azt hiszem, zenei tehetségemet, muzsikus hajlamomat ettől a finom lelkű, 
drága asszonytól örököltem”. Tanulmányai befejeztével Nagyszentmiklósra 
került tanítónőként. Itt ismerkedett meg jövendő férjével, a mezőgazdasá-
gi iskola igazgatójával, aki a helybeli zenei élet egyik vezető egyénisége, 
a nagyszentmiklósi zenei egyesület alapító elnöke, id. Bartók Béla (1855-
1888) volt. Az édesapa korai halála után a Bartók család 1892-ben költö-
zött Pozsonyba. Édesanyja Paula, annak nyolc évvel idősebb nővére Irma, 
Bartók nővére Elza és Bartók Béla. Otthonuk a Széplak utca 53-ban, majd 
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hosszú ideig a Kórház utcában volt. Bartók Béla 1894-ben lett a pozsonyi 
Királyi Katolikus Gimnázium diákja, ahol 1899-ben érettségizett. Ebben az 
iskolában tanított a csak néhány évvel fiatalabb Albrecht Sándor édesapja. 
Ezek szerint Albrecht Sándorral való barátsága már diákéveiben kezdődőtt. 
Albrecht Sándor  zenetanár, zeneszerző, majd a városi zeneiskola igazgató-
ja, a pozsonyi koronázó főtemplom énekkarának karnagya. Bartók pozsonyi 
éveiben Erkel Ferenc fiánál, Erkel Lászlónál folytatta zenei tanulmányait. Itt 
nyílt lehetősége megismerkedni az európai színvonalú és igényű városi élet-
tel és a szélesebb körű zeneirodalommal. Az ifjú Bartókot számos jelentős 
zenei hatás érte. A pozsonyi nyilvánosság elé az ifjú zongorista 1896-ban, 
egy melodráma zongorakísérőjeként lépett. Az 1897/98-as tanévben Bartók 
ötször hangversenyezett. A pozsonyi diákéveivel kapcsolatban meg kell em-
líteni, a mindössze négy évvel idősebb Dohnányi Ernő nevét. Ő ösztönözte 
Bartókot, hogy pozsonyi tanulmányai befejeztével ne Bécsbe, hanem a bu-
dapesti Liszt Ferenc Zeneakadémiára menjen tanulni. 

Pozsonyban a Klarisza utcában az akkori gimnázium épületén, valamint a 
Kórház utcai házon, ahol édesanyja lakott, emléktábla található.

Bartók Béla a népdalgyűjtő és népzenetudós

Bartók zeneszerzői munkájának kezdetén rájött, hogy műveinek magya-
rossága valahol hiányt szenved. Erről 1921-ben önéletrajzában így írt: „...
felismerem azt is, hogy a tévesen népdalnak hitt magyar dalok – valójá-
ban többé-kevésbe triviális népies műdalok – kevés tanulságot nyújtanak. 
1905-ben az addigi úgyszólván ismeretlen magyar népzene felkutatásába 
fogtam. Nagy szerencsémre Kodály Zoltánban kíváló muzsikus segítőtársra 
találtam, aki éleslátásával és ítélő erejével a zene minden ágában nem egy 
felbecsülhetetlen intéssel és tanáccsal segített. 

A kutatásban kezdetben pusztán zenei szempontok vezettek és csak a  
magyar nyelvterület érdekelt. Később szükségessé vált a zenei anyag tudo-
mányos felkutatása és a kutatás kiterjesztése a szlovák és román nyelvterü-
letre is. 

A paraszt zene megismerése azért volt rendkívül fontos számomra, mert 
lehetővé tette, hogy az eddig egyeduralkodó dúr- és moll- rendszer alól tel-
jesen felszabaduljak. A gyűjtött dallamkincs túlnyomó része, s éppen az ér-
tékesebbje, a régi egyházi hangnemeken, ógörög, sőt még régibb (pentaton) 
hangnemeken épül és tele van a legszabadabb és legváltozatosabb ritmus-
képlettel és ütemváltozással...” 



 Bartók első találkozása a parasztdalokkal

Kodály Zoltán: A folklorista Bartók című írásában erről így ír: „Bartók 
népzenegyűjtői terveinek egyik legelső megfogalmazását olvashatjuk egy 
húgának, Elzának 1904. dec. 26-án írott levelében: Most új tervem van: a 
magyar népdalok legszebbjeit összegyűjteni s a lehető legjobb zongorakísé-
rettel mintegy a műdalok nívójára emelni.”

„…Első szórványos népdallejegyzései 1904-ből valók.1 Egy székely alkal-
mazottja, Dósa Lidi féldallama sejttette meg vele a székely zene különössé-
gét (az 1906-i füzet 7. sz.).” 2 Viszont „Székely népdal” címen közölt egy 
országszerte elterjedt dallamtöredéket (Magyar Lant 1905), mert ugyanattól 
a lánytól hallotta. („A magyar népdal” 313. sz.)

„1905-ben az Ethnographiában megjelent első gyűjtésemet, majd 1906-
ban megjelent dolgozatomat (A magyar népdal strófaszerkezete) nagy  
figyelemmel tanulmányozta, behatóan kérdezősködött a gyűjtés módjáról, a 
néppel való érintkezésről. Megismerkedett a fonográffal. Saját rendszeres 
gyűjtése 1906-ban kezdődött Vésztő környékén, ahol gyakran nyaralt sógo-
ránál, a Wenckheim- uradalom gazdatisztjénél…”

 Ebben az írásában  Dósa Lidivel kapcsolatban Kodály tévedett, mert a 
Kibédről származó Dósa Lidi a Gerlice pusztán élő Fischer család alkal-
mazottja volt. Ugyanis Bartók 1904 májusában hosszabb tartózkodásra a 
Gömör-Kishont vármegyében lévő Gerlice pusztán a Fischer család vendé-
ge volt. Az ifjabb Bartók Béla: „Apám életének krónikája” című könyvében 
írja: „Május 11. körül Budapest Tornalja útvonalon vonaton, majd onnan 
tovább, Ratkov község mellett lévő Gerlicére, a Fischer család birtokára 
utazott.” Tehát Dósa Lidi Bartók fiának írása szerint nem az ő alkalma-
zottjuk volt. Mindenesetre Dósa Lidi éneke megragadta Bartók figyelmét. 
Gerlicén szlovák népdalokat is gyűjtött. Ott-tartózkodását csak kis ideig 
szakította meg, amikoris augusztus elején Bayreuthba, az ünnepi játékok-
ra utazott, majd visszatért Gerlice pusztára. November elején Budapesten 
keresztül Pozsonyba utazott húga esküvőjére. Sógora Oláh Tóth Emil, aki 
a békésmegyei Vésztő községhez tartozó Szilad pusztán a Wenckheim 
uradalom gazdatisztje volt. „Kodály Zoltán nem tudott arról, hogy Bartók 
1906-ban a vésztői gyűjtést megelőzően a Sopron megyei Jobaházán és köry-
nyékén népdalokat gyűjtött. Összesen 41 népdalt jegyzett le. Adatközlőinek 
nevét még itt nem jegyezte fel, csak a lakhelyüket. A 41 népdal közül 31-nél 
Jobaháza, 4-nél Szilsárkány, 4-nél Bogyoszló, s 2-nél Széplak van szárma-
zási helyként feljegyezve. Ez utóbbinak vannak akik nem Fertőszéplakot, ha-
nem Mikosszéplakot gondolják. Mikosszéplakon már fonográffal gyűjtött, s 
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amikor utólag átnézte, javította lejegyzéseit Bartók, a Széplak megjelölést 
változatlanul hagyta. Nem valószínű, hogy Fertőszéplakra is ellátogatott, 
ám Jobaházán tartózkodhatott gyűjtése idején fertőszéplaki lakos, ezért írja 
„származási helyként” Széplakot.

Jobaházi gyűjtése pár hónappal megelőzte a Vésztő környékit. Ezt Béla 
fiával is egyeztettük, akit Bartók születésének centenáriumán kivittünk 
Jobaházára, s résztvett az ott rendezett emlékünnepségen. A Jobaházi gyűj-
tését Bartóknak a Néprajzi Múzeum adattára őrizte meg. Innen számíthatjuk 
Bartók népdalgyűjtő munkájának kezdetét. (Barsi E. Bartók gyűjtötte nép-
dalok a mai Jobaházán Győr, Arrabona 16. 1979)

 Innen számíthatjuk Bartók népdalgyűjtő munkájának kezdetét. 
Bartók Béla, amikor 1910-ben Nagymegyeren és Ipolyságon gyűjtött, 

már rendelkezésére állt több ezer népdal, amit rajta kívül Vikár Béla, Ko-
dály Zoltán gyűjtött. A gyűjtőhelyek áttekintésekor úgy tűnt, hogy a Csal-
lóközből kevesebb a gyűjtés, mint Erdélyből és Nyitra-vidékéről valamint 
Gömörből. A zömmel vokális népzenei anyagon kívül Bartók figyelme a 
népi hangszerekre is kiterjedt. Főleg a dudások érdekelték. A nagymegyeri 
gyűjtésében is elsősorban a dudások játékát rögzítette. 1910 novemberében 
Ipolyságon főleg a népi hangszereken játszó pásztoremberek játékát vette 
fonográfra. A nagymegyeri dudások neveit feljegyezte. Ezek a következők: 
Magyarics Károly, Rácz József és Balog István. 

Valószínűleg már a Vésztő melletti Szilad pusztán talákozhatott először 
az igazi népdalokkal, amit ő következetesen parasztdaloknak nevezett. Rá-
jött arra, hogy a magyar népdaloknak vélt közkedvelt dalokon kívül létezik a 
parasztság körében, valami előtte eddig ismeretlen, de értékesebb dallamvi-
lág. Még ugyanabban az évben, amikor a Gömör-Kishont vármegyében lévő 
Gerlice pusztán a Fischer család vendégeként hosszabb ideig vendégeskedett 
Gömörországban, érdekes szlovák népdalakat is hallott. A vésztői magyar, 
a Gerlice pusztai szlovák, a székely leány népdala végleg meggyőzte arról, 
hogy az eddig népdaloknak vélt városi nótákon kívül sokkal értékesebb da-
lokat őriz a parasztság. 

Gerlice pusztán hosszabb időre rendezkedett be. A falusi környezetben 
nemcsak üdülni és gyógyulni akart, de közben a komponálást, és a zongora-
játékát sem akarta elhanyagolni,  ezért odavitette zongoráját.

Grúberné szalonjában ismerkedett meg Kodály Zoltánnal, aki később 
lelkes társa lett a népdalok gyűjtésében. (Grúberné Sándor Emma később 
Kodály Zoltán felesége lett.) Itt született meg elhatározásuk, hogy elsősor-
ban a nyelvhatár peremvidékén kezdjék a kutatást. Kodály a Zoborvidéket 
választotta, Bartók pedig Erdélyt.
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Ugyanabban az évben Kodály Zoltánnal közösen kiadják a „Magyar nép-
dalok énekhangra zongorakísérettel” című népdalgyűjtésük első publikáci-
óját. A kiadvány előszavát Kodály írta. Már ott felvetette az összegyűjtött 
népdalok rendszerezésének kérdését.

Kodály rendje

Kodály a dallamok sajátságait tartotta elsődlegesnek. A sorvégi ka-
denciák adták az elsődleges rendező elvet, és a soronkénti szótagszám, 
majd a növekvő hangterjedelem. Ez afféle szótárszerű, Ilmari Krohn  
rendszeréhez hasonló elrendezés. Később változtatott elképzelésein, módo-
sított a mechanikus kadenciaelven, így a dallamok változatai jobban egymás 
mellé kerültek. Az 1910-es évekig Bartók és Kodály a Krohn-féle kadenciael-
vet követte. A Magyar Népzene Tára első öt kötete is ezt a rendet alkalmazta.

Bartók rendje 

Bartók nagyobb figyelmet fordított a dallamok ritmikai összetartozásá-
nak, illetve különbségének vizsgálatára. A „C” vegyes dallamok osztályá-
ba sorolt dallamok közé sok heterometrikus, ereszkedő dallam is bekerült. 
Bartók főműve a Magyar népdalok egyetemes gyűjteménye 1934 és 1940 
között készült. A Bartók által feldolgozott több mint tízezer dallam az 50-es  
években mintegy 35.000-re szaporodott, ami 1960-ra 100.000-re nőtt. Bar-
tók halála után a Kodály vezette „Népzenekutató csoport” főmunkatársai, 
Kerényi György, Kiss Lajos, Járdányi Pál, Rajeczky Benjamin, a népdalok 
publikációjának új rendjét dolgozták ki. A Magyar Népzene Tára, a Corpus 
musicae, (a mai napig hirdeti alapítóinak, Bartók Bélának és Kodály Zol-
tánnak a nevét) már az új népzenei típusrend szerint közli népzenei hagyo-
mányunkat.

Járdányi típusrendje

Bartók halála után Kodályra maradt közös elképzelésüknek, népzenei 
hagyományunk közreadásának minden gondja. A Magyar Tudományos Aka-
démia kiadásában megkezdődött az eddig összegyűjtött népzenei anyag köz-
readása. A Magyar Népzene Tára a Corpus Musicae Popularis Hungaricae, 
első kötete, a Gyermekjátékok 1951-ben jelent meg. Még ugyanebben az 
évtizedben további négy kötetben folytatódott a népdalok kiadása. Második 
kötetben a naptári év ünnepeihez kapcsolódó szokásdalok, az ún. Jeles na-
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pok dalai jelentek meg. Harmadik A. és B. kötetben a Lakodalmi szokások 
dallamai, negyedikben a Párosítók, s az ötödikben pedig a Siratók kerültek 
közlésre. Ezekben a kötetekben még mindíg nem jutottak el a  legszámot-
tevőbb és legértékesebb népzenei hagyomány, az alkalomhoz nem kötött 
népdalok publikálásához. Közben újra előtérbe került a népdalok rendszerbe 
foglalásának kérdése. Dönteni kellett a közreadás módjáról. Ezt a feladatot 
Járdányi Pál és a Kodály vezette „Népzenekutató Csoport“ munkatársai, 
névszerint Olsvai Imre, Sárosi Bálint, Rácz Ilona, Víg Rudolf, vállalták. 
Járdányi Pál 1961-ben megjelent Magyar népdaltípusok című könyvében 
közölt típusred  lett a Magyar Népzene Tára további köteteiben publikát 
népdalok sorrendjének az alapja. Ez a rendszer egyesítette Kodály kaden-
cia-, és Bartók szótagszám alapú, szótárszerű rendszerét. A dalokat zenei 
sajátosságuk alapján rendezték. A rendszer alapja a dallamvonal iránya és a 
dallamok egymáshoz való magassági viszonya volt. „Sok kísérletezés után 
a dallamvonalban találtuk meg a legjobb ismertetőjeleket – olvashatjuk Jár-
dányi könyvében. – Rendünk nem merev, szótárszerű elvekre épül... Rugal-
mas jellegéből ered, hogy némelyik dallam vagy dallamcsoport a rend több 
különböző helyére is állítható”.

Ez az új rendszer a típusrend. 
Bartók hármas felosztásából: régi stílus, új stílus és a vegyes osztályból 

csak két nagy tömb lett.
Az I-es tömbbe sorolták azokat a dallamokat, melyeknek a kezdő sora 

magasabb a záró sornál. 
A II-es tömbbe kerültek az azonos kezdő és záró sorú dallamok. Tehát a 

visszatérő szerkezetűek, a Bartók-rendben is B osztálynak nevezett új stílus.
Az I-es tömbbe sorolt dallamokat ismét három felé osztották. Ezek:
 A) magasan járó kezdő sor
 B) magasan és mélyen járó kezdő sor
 C) középen, illetve mélyen járó kezdő sor
A II-es tömb dallamai szintén lehetnek:
 A) azok a dallamok, melyeknek a második sora magasabb az elsőnél
 B) a második sor azonos az elsővel

Járdányi Pál típusrendjét Kodály Zoltán is pozitívan méltatta.

A 20. század elején a népdalgyűjtés két úttörője előtt a népzenei  hagyo-
mány megismerésekor, már egy új magyar művészi zene megteremtésének 
terve rajzolódott ki, ami nemzeti, de egyben modern és európai. Ezért elsőd-
legesen az ép és esztétikailag szép, de az eddig  népdaloknak vélt nótáktól 
különböző dallamokat kerestek a parasztság között.
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Bartók Béla a parasztdalok és dudások nyomában, 
Nagymegyeren

Megálló Pozsony és Budapest között

Bartók a komponálás, egy-egy hangverseny között, meg a tanítás mellett, 
szakított magának annyi időt, hogy felkeresse édesanyját, és Pozsonyból 
Budapestre utazva, megálljon Nagymegyeren. Először 1910 márciusának 
végén, a húsvéti ünnepek alatt ismerkedett az itteni népzenei hagyomány-
nyal. A fonográffelvételei és kottás feljegyzései alapján bizonyosak lehetünk 
abban, hogy március végén és április első napjaiban járt itt először.  Ifjabb 
Bartók Béla: „Apám életének krónikája napról napra” című könyvéből tud-
juk, hogy húsvét hete március végén volt és hogy ebben az időpontban szán-
dékozott népdalok után kutatni. Lehet, hogy Körösfőre készült, de végül is 
Nagymegyerre érkezett meg. Gyűjtése olyan gazdagnak mutatkozott, hogy 
a munkát feltétlenül folytatni kívánta. Második látogatására 1910 novem-
berének elején került sor. November 11-én egy szegedi képeslapon Freund 
Etelkának a következő sorokat küldte: „Múlt vasárnap Csallóközben, most 
itt, jövő vasárnap Ipolyságon, dudások, kanászok társaságában, hej, haj ez 
ám az élet.” Aláírás: Bartók.

Már az első gyűjtésekor fonográffelvételeket készített a nagymegyeri du-
dások játékáról. Őszi látogatása valószínűleg kiegészítő gyűjtés volt. Sok 
értékes modális dallam is további kutatásra ösztökélhette.

Bartók és a szomszéd népek népzenéje

„Az én igazi vezéreszmém...a népek testvérré válásának eszméje, a test-
vérré válásé minden háborúság és minden viszály ellenére. Ezt az eszmét 
igyekszem szolgálni zenémben...!” (Bartók Béla)

Bartók a mai Szlovákia területén magyar népdalokat csak két helyen 
gyűjtött, Nagymegyeren és Ipolyságon. Az ipolysági gyűjtéséről és annak 
előzményeiről Móra Ferenc „A honti igricek“ című elbeszélésében számolt 
be. Sajnos a nagymegyeri gyűjtés előzményeiről keveset tudunk. 

Bartók Béla 1906-ban egy időben Kodály első zoborvidéki gyűjtésével 
már  járt gyűjtőúton Nyitra vármegyében. Őt első sorban nem a Nyitra-vidé-
ki magyar népdalok érdekelték. A Nyitra melletti Nyitradarázson (Dražovce) 
szlovák népdalok után kutatott. Minden bizonnyal megállapodtak Kodály-
lyal, hogy a mi vidékünkön Bartók  csak szlovák népdalokat gyűjt. Azonban, 
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ahogy nőtt a gyűjtött népzenei anyag, számadást kellett végeznie a gyűjtés 
földrajzi terítettségével is. Mivel Kodály  népdalgyűjtése nem terjedt ki a 
Csallóközre, Bartók ezt a fehér foltot is fel akarta számolni. Nagymegyerre 
valószínűleg azért esett a választása, mert édesanyja Pozsonyban élt. 
Nagymegyer, Pozsony és Budapest között megállóhelyként szerepelhetett. 
Ma már nehezen lehetne kideríteni, honnan eredt ismeretsége a nagymegyeri 
református lelkésszel. Minden valószínűség szerint az akkori református lel-
kipásztor Fekets Sándor tiszteletes segítette őt munkájában.

Szlovák népdalgyűjtésének eredménye több mint 4000 dallam, az ösz-
szes magyar népdalgyűjtése kb. 2800, amelyből 94 dallam nagymegyeri. Az 
1924-ben megjelent „A magyar népdal” című tudományos összefoglaló kö-
tetében, a dallampéldatárban közölt 349 dallamból 18 példa értékű dallamot 
tartott érdemesnek közölni. 

 A magyar népdalok elemzésének alapjait ebben a könyvében fektette le, 
amelyek lényegében véve a mai napig érvényesek. Vizsgálódásainak ered-
ményeképpen három nagy stílusegység rajzolódott ki:

A) a régi stílus dallamai 
B) az új stílus dallamai
C) az előbbi kettőbe nem sorolható, tehát nem egységes stílust 
    alkotó dallamok
 Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy a Nagymegyeren talált dallamok stí-

lusuk alapján hová sorolhatók, meg kell tekintenünk a kötet végén található 
összefoglaló táblázatokat. Az 1. táblázat szerint a nagymegyeri gyűjtés so-
rán rögzített 94 dallam stílusuk szerint a következőképpen oszlik meg: az A) 
osztályba 5, a B) osztályba 2, a C) osztályba, amelyet hét alosztályra osztott 
69 dallam tartozik. 

Az egyéb dallamok száma 18. Ezek közül 7 hangszeres felvétel (dudajá-
ték) a többi ütempáros szerkezetű gyermekjáték dallam.

Szembetűnő, hogy a B) osztályt képviselő, új stílusú dallamok kis szám-
ban vannak képviselve. A 20. század eleji gyűjtések alapján, a népzene-ku-
tatás mindkét nagy úttörője azt tapasztalta, hogy az új stílus – amelynek fő 
jellegzetessége a régi stílusú dallamok deszcendens (ereszkedő) dallamve-
zetésével szemben, az architektonikus visszatérő szerkezet, – csaknem az 
egész magyar nyelvterületen, szinte divattá válva, nagy teret hódítva kiszo-
rította a többi dallamot. Összehasonlításul hadd idézzem Bartók könyvének 
táblázata alapján a Felsőiregen (Tolna m.) végzett népdalgyűjtésének muta-
tóit: a 307 dallam közül az A) osztályt 34, a B) osztályt 123, a C) osztályt 
139 dallam képviseli.



18

Bartók nagymegyeri gyűjtésének elemzése

A gyűjtött dallamok hangneméről

Bartók nagymegyeri gyűjtését vizsgálva feltűnő, hogy a dallamok többsé-
ge nem visszatérő szerkezetű, tehát nem képviseli a más régiókban már nagy 
mértékben tért hódított új népdalstílust. Igaz azonban az is, hogy a pentató-
nia és a kvintváltó szerkezet csaknem teljesen hiányzik a gyűjtött anyagból. 
Ellenben  a dallamok archaikus volta mellett szól a sok, kis hangterjedelmű 
diatonikus dallam. Az ütempáros játékdallamok között is hiányoznak a né-
hány hangon mozgó bi-, tri- és tetrachord dallamok.

Tonalitás szempontjából megállapítható, hogy a dallamok jelentős része 
a régi egyházi, tehát modális hangsorokban mozog. A nagyterces dúr jellegű 
dallamok is régi, inkább ion dallamok. Líd dallam nem került a gyűjtésbe. 
Mixolíd is csak három. A kisterces hétfokú, tehát moll jellegű dallamok kö-
zött dominál a dór és eol. Összhangzatos (harmonikus) vagy melodikus moll 
dallam is csak négy van.

A dallamok szerkezetéről

A második kiadásban közölt 84 dallam közül 62 négysoros, 6 háromsoros 
és 7 kétsoros. A 9 gyermekjáték dallamból  kettő refrénes a többi ütempáros 
szerkezetű. 

A négysoros strófikus szerkezetű dallamok közül a legtöbb:
A B C D    22
A A B Bv  10
A B C Cv   9
A A B C   8
A többi szerkezetet csak egy-egy dallam képviseli. 
Figyelmet érdemel továbbá a dallamok gazdag díszítése. Igaz ugyan, hogy 

az énekesek többsége viszonylag idős korú volt, de a legfiatalabb énekes, az 
akkor 12-14 éves Vörös Ilonka is díszítve énekelt. Sőt a leányok ütempáros 
játékdallamai is gazdagon díszítettek.

Bartók nagymegyeri gyűjtésének énekesei

Bartók nagymegyeri énekeseiről sajnos keveset tudunk. A támlapokon 
csak négy énekes neve található. Három férfi és egy kislány neve. A három 
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férfi: Magyari(cs) Károly, kb. 40 éves, Balogh István és Rácz József 60 éves. 
Mindhárman dudások voltak. Mivel mind a három családnév nagyon gyako-
ri, ezek utódait nem sikerült felderíteni. 

A 10-14 éves kislányt Vörös Ilonkának hívták. A gyermek énekesek közül 
miért éppen Vörös Ilonka nevét jegyezte fel? Erre a valószínű válasz az le-
het, hogy feltűnően jó hangú kislány lehetett, aki gazdagon díszítve énekelte 
a dallamokat. Sajnos a nevét, sem a katolikus, sem a református egyház 
anyakönyvében nem leltem meg. Valószínűleg nem itt született, vagy nem 
itt keresztelték. Családjának nyomára nem sikerült rátalálni, hisz ki tudja, ha 
férjhez ment, milyen vezetéknevet viselt.

Az énekesek megoszlása nemek szerint

Mint általában, több volt a nő mint a férfi. Sajnos a támlapokon csak négy 
énekes neve és kora szerepel. A legtöbb esetben csak utalás van az énekes 
korára. Például: öregember, idősebb férfi, öregasszony, férfi, asszony, lány, 
lányok. 

Az életkor szerinti megoszlás

Negyven évnél idősebbek 74, fiatalabbak 10 dallamot énekeltek.
 A legfiatalabb lányok is a XIX. században születtek. Az idősebb korosz-

tály a XIX. század közepén, vagy még korábban születhetett.  

Magyarics Károly 40 éves 4 dudajáték, 2 ének
Rácz József 60 éves 2 dudajáték, 2 ének
id. Balog István ? 1 dudajáték, 1 ének
80 éves férfi 1 dallam
70 éves asszony 17 dallam
60 éves asszony 3 dallam
60 éves férfi 1 dallam
öregember  1 dallam
idősebb férfi  2 dallam
öregasszony 9 dallam
férfi 8 dallam
asszony 5 dallam
lány 2 dallam
lányok  2 dallam
20 éves asszony  1 dallam



20

lány, kb. 25 éves 1 dallam
Vörös Ilonka kb. 14 éves 5 dallam
10-12 éves lányok 1 dallam
ismeretlen  1 dallam

Nagy kár, hogy abban az időben még nem jegyezték fel a gyűjtők az 
énekesek pontos személyi adatait. Bartók támlapjain is csak három nevet: 
találunk.

Családommal 1963-ban kerültünk Nagymegyerre. Sajnos, akkor még 
csak néhány nagymegyeri dallamot ismertem, egyrészt Bartók könyvének 
példatárából, másrészt a Magyar Népzene Tára I. és III. A és B kötetéből. 
Rátaláltam egy idős kurtaszeri emberre, Kórósi Antalra, aki egykorú volt 
Bartók Bélával. Kérdésemre, hogy akkortájt híre ment-e Bartók népdal-
gyűjtésének, kiderült, hogy Kurtaszerbe nem jutott el a „masinás” ember 
híre. Ezért is indokolt az a feltevésünk, hogy a népdalgyűjtő Bartók Béla a 
református fertályon énekeltette az embereket.

Az elmondottakat összegezve bátran mondhatjuk, ha Bartók 1910-es 
népdalgyűjtésére nem került volna sor, nagyon sok értékes dallammal lenne 
szegényebb a magyar népdalkincs. Bartók megszállottja volt a népzeneku-
tatásnak, annak ellenére, hogy a népzenei hagyományok kutatóit – akárcsak 
manapság – már akkor sem nagyon kényeztették. 1921-ben írott önéletrajzá-
nak befejező részében ezt olvashatjuk: „Még a mai helyzet sem engedi meg, 
hogy a zenefolklorisztikai munka folytatására gondolhassunk. Ez a »luxus« 
már nem tellik a magunk erejéből. Az elcsatolt területek tudományos szem-
pontból való kutatása pedig politikai okokból, s a kölcsönös ellenségeske-
dés miatt úgyszólván lehetetlen. Távoli országok bejárása amúgyis teljesen 
lehetetlen. Igaz a zenetudománynak ez az ága sehol a világon nem kelt ér-
deklődést. Ki tudja, talán nem is olyan fontos, mint amilyennek fanatikusai 
tartják!” 

Jegyzetek:

1 Kodály Zoltán: A folklorista Bartók, Visszatekintés, II./451 o.
2 Magyar népdalok. Énekhangra zongorakísérettel. Közlik Bartók Béla (1- 10. sz.) és Kodály Zol-
tán (11- 20. sz.), Budapest, 1906, Rózsavölgyi, A 7. sz. dal: „Száraz ágtól messze virít a rózsa…”
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OLSVAI IMRE

A NAGYMEGYERI BARTÓK-SZOBOR 
FELAVATÁSAKOR ELMONDOTT BESZÉD 
(Részlet)

Körülbelül nyolcszáz évvel ezelőtt valahol ezen a tájon – a Csallóköz-
ben-e vagy a Mátyusföldön, pontosan nem tudjuk – egy falusi pap teme-
tésre készült. Szépen, ünnepélyesen akarta búcsúztatni az elhunytat, ezért 
előre leírta búcsúbeszédét. Aligha gondolt arra, hogy szövege átvészeli a 
történelem viharait, és majd egykor nyelvtudósok és irodalomtörténészek 
féltett kincsévé válik. Mert ez a Deákiból előkerült Halotti beszéd a magyar 
nyelv és magyar irodalom legelső összefüggő írott emlékének bizonyult! 
Ódon zengésű szavai és nyelvtani törvényei az Árpádok-korabeli ómagyar 
nyelvet rögzítik és közvetve apáink, anyáink életére, érzéseire vetnek fényt 
a lelkipásztor megfogalmazá-sában.Vajon milyen lehetett az elmúlt évszá-
zadok népének, a Csallóköz és a Mátyusföld lakóinak saját szavakba öntött 
és dallamostul felhangzó vallomása? Hisz jól tudjuk, „nemcsak nyelvében él 
a nemzet”, amint Széchenyi István mondotta, „hanem zenéjében is”, ahogy 
Kodály Zoltán kiegészítette. Zenei anyanyelvünk fölfedezése és módszeres, 
tudomá-nyos feltárása alig száz éve indult meg. Az úttörő Vikár Bélához 
e század első éveiben csatlakozott két fiatal zenész. Ennek során Bartók 
Béla talán ugyanilyen hűvös, borongós időben: 1910. novemberében jött ide 
Nagymegyerre, hogy leírja, lekottázza, s részben fonográfra vegye a még 
élő s felidézhető csallóközi népdalokat; hogy megmentse a feledéstől azt 
a szellemi örökséget, amelyben hat-nyolcszáz éves, vagy még ősibb zenei 
hagyomány darabjai találhatók.Már Liszt Ferenc is ábrándozott arról, hogy 
bebarangolja az országot és összegyűjti a zenei néphagyomány kincseit. 
1838-ban írja: „Szándékom volt, hogy nekivágok Magyarország legpusz-
tább vidékeinek egyedül, gyalogszerrel, útizsákkal a hátamon. Semmi sem 
lett belőle.” Viszont a szintén zeneszerző és zongoraművész Bartók Béla 
vállalta a majd’ harminc évi fáradhatatlan falujárást a Közép-Dunamedence 
nyolc-féle népe között és folytatta volna további kettővel, ha a világháború 
közbe nem szól. Sőt, még Európán kívül is kutatott Bartók, mégpedig az 
algériai arabok s az anatóliai törökök között. Nemcsak egyszerű tudásvágy 
hajtotta őt, hanem valami szavakkal aligha megfogalmazható emberség, 
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mélységes szeretet és tisztelet a kétkezi földművesnép iránt s annak sajá-
tos kollektív önkifejezése: a népköltészet és népzene iránt! Idősebb korában 
Bartók egyenesen élete legboldogabb idejének nevezte a falun, parasztok 
között töltött napjait. Ez az őszinte öröm a hangok nyelvén sok-sok zenemű-
véből kihallható, még ha a népféltés, a honvágy, vagy a háborúk és egyéb 
borzalmak miatti tiltakozás hangjai is helyet kapnak műveiben.Kár, hogy az 
utókor gyűjtői, helytörténészei és újságírói túl későn fogtak hozzá az emlé-
kezők fölkereséséhez és megszólaltatásához, akik még személyesen látták-
hallották Bartókot. Mivel akkoriban Bartók elsősorban az öregeket faggatta, 
és mert gyűjtőútjainak zömét 1918 előtt járta be, ezért már 1960-70 táján is 
igen kevesen voltak életben azok közül, akik személyesen láthatták őt. Ám 
e kisszámú szemtanú emlékei csodálatosan egybevágnak abban, hogy Bar-
tókot, az embert s a gyűjtőt mindenfelé a legnagyobb szeretettel emlegették 
a dunántúli Tolna megyétől a tiszántúli Békésen át az erdélyí Kalotaszegig. 
Egyszerű, közvetlen, halkszavú, mindenkihez kedves embernek jellemez-
ték őt. Volt, aki arra is emlékezett, hogy „a szemei úgy égtek, mint a tűz!”. 
Akik maguk még nem énekeltek-zenéltek neki, csak sündörgő gyermekként  
figyelték szüleik, nagyszüleik megszólaltatását, hatvan-hetven év távlatá-
ból is pontosan tudták a dalok címét, a népi előadók „utóbemondásait”, a 
többi jelenlévő megjegyzéseit és pontosan megfigyelték Bartók közvetlen, 
gátlásoldó viselkedését.(...) Most pedig tekintsük át röviden az itteni nép-
zenegyűjtés számadatait, már csak azért is, hogy meglássuk átlagon felü-
li jelentőségét Bartók kutatói és zeneszerzői életművében.Összes magyar 
gyűjtése kb. 2800 dallam, ebből 94 származik innét. Nagymegyer a hetedik 
leggazdagabb lelőhelye Bartóknak, csak egy-egy dunántúli és Galga-menti 
község, meg négy tiszántúli falu előzi meg. 

Bartók teljes magyar gyűjtésének tehát 3,4 %-a nagymegyeri dallam; de 
már A magyar népdal című tudományos összefoglaló kötetének példatárában 
4,6 % az idevaló gyűjtés: 349 dallamból tizenhat!Hasonlóan átlagon felüli 
a zeneszerző Bartók vonzódása Nagymegyerhez. 21 művében 159 magyar 
dallamot dolgoz fel, ezen belül négy művében szólaltat meg hat nagymegyeri 
dallamot. Tehát a feldolgozott dallamoknak 3,8 %-a származik innét. Ezek: 
a zongorára írt „Tizenöt Magyar Parasztdal”-ban a „Hervadj rózsa, her-
vadj”; a „Sári lovam, a fakó” és az „Összegyűltek, összegyűltek az izsapi 
lányok”. E mű zenekari átirata, a „Magyar parasztdalok” rövidebb, kilenc-
tételes verzió, melyben a „Hervadj rózsa”, meg az „Összegyűltek” dallama 
szerepel. A férfikarra írt „Négy régi magyar népdal”-ban az „Ángyomasz-
szony kertje-bertje” hangzik fel, az énekhangra és zongorára készített „Húsz 
magyar népdal”-ban a „Van-e olyan juhász”, a „44 hegedűduó”-ban pedig 
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a „Haj, sár elő”. Van egy nagymegyerí dal, amely feldolgozatlan, egyszó-
lamú alakjában vált közismertté, azaz: közkinccsé, ez pedig a „Megfogtam 
egy szúnyogot”.Vajon Bartók ittjárta és kutatómunkája nélkül fennmaradtak 
volna-e, később megmenthetőek lettek volna-e az 1910-ben még fölidézett 
nagymegyeri dalok? Aligha. Bartók és Kodály szinte az utolsó órában indult 
útjára. Néhány évvel később csak töredékét találták volna annak, amit még 
sikerült megörökíteniük, az első világháború után pedig még annyit sem. 

Amint múlnak az évek, emberi nagyságuk, jelentőségük nőttön nő. Egy-
re inkább látjuk, hogy ők ketten nemcsak a szakma sokoldalú nagyjai s 
nemcsak három-négy nemzet kultúrájának építő szellemei, hanem az egész 
emberiség legnagyobb jótevői közé tartoznak!Bartók leghitelesebb és legta-
lálóbb méltatója az őt túlélő jóbarát és küzdőtárs: Kodály Zoltán. Az ő sza-
vaiból ismerhetjük meg igazán Bartókot, az embert, a tudóst és a művészt: 
Idézek Kodály szavaiból: „Tudomány, művészet gyökere egy: Mindegyik a 
világot tükrözi a maga módján. S a tudományos és művészi nagyság alapja 
is ugyanaz: az igazi ember, a »vir justus«. És Bartók Rousseau jelszavát kö-
vette: »Vitam impendere vero« = életét az igazságra feltenni. Az igazság em-
bere életében és munkájában rendkívüli felelősség-érzetéről ismerhető meg. 
Ez volt Bartókban eleitől fogva és fejlődése egész menetén csak fokozódott. 
Alaptermészetéhez tartozott a befelé fordulás és az ismeretlen dolgok meg-
tapasztalása utáni vágyódás. Egyik nyarát az északi sark közelében, a má-
sikat Afrikában töltötte. Ha nem két háború kőzött él, bizonyára beutazza a 
világot. Népzenei henger- és lemezgyűjteményét gyakran forgatta. Legtöbb 
időt saját gyűjteményének lejegyzésével töltött. Senki által el nem ért apró-
lékosságig jutott a szlovák, magyar, román, török gyűjtésben, zenét szerzett 
és zongorázott annyit, mint senki, aki csak egyiknek él a háromféle munka 
közül. Akaratereje legyőzte a test gyengeségét.”

Kodály szavai után idézzük föl magának Bartóknak két erkölcsi és egy 
tudósi-művészi hitvallását, mert ezek világítanak be legmélyebben az Igaz 
Ember szívébe, szellemébe.

Huszonkét évesen írja édesanyjának: „Én részemről egész életemben 
minden téren és minden módon egy célt fogok szolgálni: a magyar nemzet és 
a magyar haza javát.” Ötven éves korában pedig Octavian Beu román ze-
netudósnak írja a következőket: „Az én igazi vezéreszmém azonban, amely-
nek mióta csak mint zeneszerző magamra találtam, tökéletesen tudatában  
vagyok: a népek testvérré válásának eszméje, a testvérré válásé minden há-
borúság és minden viszály ellenére. Ezt az eszmét igyekszem – amennyire 
erőmből telik – szolgálni zenémben; ezért nem vonom ki magam semmiféle 
hatás alól, eredjen az szlovák, román, arab, vagy bármiféle forrásból. Csak 
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tiszta, friss és egészséges legyen az a forrás!” Ötvenhárom esztendős fővel 
pedig így nyilatkozik Vinko Žganec horvát népzenekutatónak: „Az volna 
számomra a legörvendetesebb, ha minden ország, minden országrész, min-
den megye, sőt minden falu valami tősgyökerest, eltérőt tudna produkálni!”

Nincs az emberiség eddigi történetében – sem az általánosban, sem a mű-
vészet és tudomány területén – ilyen összetett, ennyire tevékeny és ered-
ményes nagy szellem, mint Bartók Béla, aki voltaképpen három nemzet 
zenei énjének feltárásában, nemzeti-zenei önmegismerésében vállalt orosz-
lánrészt: a magyar mellett a szlovák és a román népzenetudományt alapozva 
meg. Jelentős része van még a ruszin-ukrán, a szerb-horvát-bosnyák, a bol-
gár, a török, az arab és a cseremisz zenei népha-gyomány helyes megismeré-
sében is. Szintén három nemzet köszönheti Bartóknak műzenei talpraállását, 
zenei nyelvének megújítását, a népzenei gyökerekből táplálkozó szerzői 
stílus kifejlesztését. Hisz kilenc művében szólaltatott meg 81 szlovák dal-
lamot, szintén kilencben 66 románt; ezenkívül jónéhány ruszin, szerb és 
arab témát is beleszőtt szerzeményeibe. Igaz, hogy Johann Sebastian Bach 
is komponált angol és francia szvitteket, olasz koncertet, meg polonézeket, 
azaz lengyel jellegű tánctételeket – későbbi szerzőknél is találunk két-há-
romféle stílus-kirándulást más népekhez – ám olyan fokon, annyiféle más 
népet és akkora mennyiségben, mint Bartók, senki más szerző nem alkotott, 
nem szólaltatott meg. Legfőképpen pedig: Bartók előtt sem a magyar, sem a 
szlovák, sem a román nép igazi hangja nem kapott helyet, ihletett kifejlődést 
a komoly műzene keretei között!

Boldog és büszke lehet reá minden nép, minden vidék, minden város és 
falu, ahol megfordult. Ám, ne csak szemmel látható, mozdulatlan emléket 
állítsunk Neki, hanem fogadjuk szívünkbe, véssük agyunkba tanítását és 
próbáljunk élni a ránk hagyott kincsekkel! Erőt merítve az ő látásából igye-
kezzünk minél maradéktalanabbul életre kelteni, újra közkinccsé tenni őse-
ink helyi hagyományát. Majd ezt fokozatosan bővítsük-gazdagítsuk egyik 
irányba más tájak és más népek zenéjével, másik irányba a komoly műzene 
megismerésével és megszeretésével. E prog-ramnak nincs felső határa: ha-
ladjunk rajta egyre előbbre s mindig magasabbra. Önmagunkat gazdagítjuk, 
boldogítjuk vele s így válhatunk mind méltóbbakká Bartók Béla szellemé-
hez!

1992. október 24.



25

A nagymegyeri református parókia

Fekets Sándor, nagymegyeri református lelkész
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A nagymegyeri református templom
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1.
Szerelem, szerelem

2. Minden fa tetején, Minden ág levelén,
Hogy szakított volna, Minden szegény legény.

3. Én is szakítottam, El is hervasztottam,
Szelíd galamb helyett, Vadgalambot fogtam.

b)1. Rakd meg rózsám, rakd meg, Lángoló tüzedet,
Had melegítsem meg, Gyönge kezeimet.

2. Immár meg is raktam, Mégis elaluszik,
Nincs az a szerelem, Ami el nem múlik.

c) Elvennélek rózsám, Ha meg tudnád tenni,
Mácsonya csepűből, Cérnát tudnál fonni.
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2.
Nem vagy leány, nem vagy

2. Vissza tudom adni, Meg tudlak csókolni,
Szép piros hajnalba, Meg tudlak csókolni.

Támlapon: 
„Beledudátam, beledanótam úgy mint Balog István 
  nagymegyeri lakós.”

További versszak:

Ejje, dirre-durra, Keddre virradóra,
Igyunk bort, pálinkát, Mer’ most ingyen adják.
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3.
Kérették nénémet

2. Elvitték nénémet, 
Szép aranyhintóba,
Engem is elvittek, 
Egy kóduskordélyba.

3. Etették nénémet, 
Szép arany csészéből,
Engem is etettek,
Moslékos sajtárból.

4. Fektették nénémet,
Szép királyfi mellé,
Engem is fektettek,
Egy kandisznó mellé.
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4.
Hervadj rózsám, hervadj

2. Nem vagy legény, nem vagy,
Nem mersz megcsókolni.
Talán azt gondolod,
Nem tom visszaadni.

3. Vissza tudom adni,
Meg tudlak csókolni.
Szép piros hajnalba
Meg foglak csókolni.

Dr. Barsi Ernő: „Győr városában...” című könyvében további versszakok:

Hervadj rózsám, hervadj,
Mert az enyém nem vagy.
Míg az enyém voltál,
Addig nem hervadtál.

Lehajtom fejemet,
Rózsám, az öledbe,
Csordulnak könnyeim
Le kék kötényembe.
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Ki a szeretőjit
Igazán szereti,
Havas eső esik,
Mégis fölkeresi.

Lám én az enyémet
Igazán szeretem,
Hidegben, melegben
Mindig megkeresem.

Ajkimat én rózsám
Ráteszem ajkidra,
Felírom nevemet
Szép piros orcádra.

5.
Vágtam, vágtam nádat

2. Elvennélek rózsám,
Ha megtudnád tenni,
Mácsonya csepűből
Cérnát tudnál fonni.
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6.
Kikelet, kikelet

2. Bú érte a kutyát, Két szemivel nem lát.
Szeme kupájából, Idd ki a pálinkát!

3. Eb kolduljon többet, Mert meggazdagodtam.
A koldulásomból, Kőházat rakattam.

4. Haragszik a gazda, Hogy mi itt mulatunk,
Vigye el a házát, Majd mi itt maradunk!
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7.
Kikelet, kikelet

2. Elvennélek rózsám
Ha meg tudnád tenni,
Mácsonya csepűből,
Cérnát tudnál fonni.
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8.
Te kisleány, te, te, te

9.
Öreganyád igen jó
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2. Kivezetem a gyöpre,
Szántok rajta egyesbe,
Adok neki pozdorját,
Had múlassa ki magát.

3. Szerdahelyi gombkötő,
Ehetnél-e, vagy mi kő?
Nem ehetném, nem is kő,
Tudja fene, hogy mi kő!

10.
Piros alma, gömbölyű
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2. Édes alma csutkája,
Édes a babám szája.
Olyan édes, olyan jó,
Jaj, de kedvemre való.

Ölelj babám kedvedre,
Ne hányják a szemedre.

11.
Sári lovam a fakó

2. A szép asszony kedvéér’,
Mit meg nem cselekednék.
A szép asszony meg a bál,
De sok pénzembe kóstál.
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12.
Csilizközben Patason

2. A patasi határon,
Sétál a pap szamáron,
Rektor uram a kecskén,
Szeretik a menyecskét.



38

13.
Hej, halászok, halászok

2. – Hát a keszeg mit eszik,
Ha a bárkába teszik?
Nem eszik az egyebet,
Csak szerelemgyökeret.

3. – Hát az öreg él-e még?
Hát a foga jó-e még?
Rád-e, rád-e, rád-e még,
Rád-e vicsorítja még?
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14.
Alsógellér, bóhasás

2. Sári lovam a fakó,
Tennap hoztam Szolnokról.
Mégis elhajtom borér’,
A szép asszony kedvéér’.

3. Vékony cérna, kemény mag,
Jaj de büszke legény vagy,
Fűnek, fának adós vagy,
Egy pénznek ura nem vagy.

4. Ne bánd édes virágom,
Hogy így élem világom,
Éljed te is, nem bánom,
Szívemből ezt kívánom.
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15.
Borbély Bábi nagy beteg

2. Van neki egy vak ipa,
Azt küldte el a kútra.
Még az ipa kútra járt,
A vasárus véle hált.

3. Kérdi tőle az ipa:
– Ki hevert az ágyomba?
– Cica fogott egeret,
Avval játszott öleget.

4. Borbély Bábi udvara
Kövéccsel van kirakva;
Ne menj arra éjszaka,
Ébren fekszik az ipa.
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16.
Hej, Sár elő, Sár elő

17.
Te kis leány, te, te, te



42

18.
Gondolkodik a bögöly

2. Csiszeg-csoszog a tetű,
Násznagy akar lenni,
Odaugrik a bolha,
Vőfély akar lenni.

3. Odafut a nyulacska,
Tálat akar nyalni,
Billegeti a fülit,
Dudás akar lenni.
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19.
Szentmártoni barátok

2. Lám én szegény vándorlegény
Csak egyedül hálok,
Akármerre tapogatok,
Csak falat találok.
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20.
Nem jó télen szántani

2. Mer’ a lánynak baja lesz,
Kilenc hónapjára, sziredári, szireda,
Roszodári roszoda, titiriti,
Sziredári, gyerek lesz.

3. Ha gyerek lesz, úgy jó lesz,
Egy honvéddal, sziredári, szireda,
Roszodári roszoda, titiriti,
Egy honvéddal még több lesz.

A 2.-3. strófákban az alkalmazkodó ritmus érvényes.
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21.
Be van Kenderes kerítve

22.
Csicseri borsó
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23.
De szennyes a zsebkendője

2. Kéket virul a gyöngyvirág,
Hej, de hamis ez a világ.
Nem hiszek én többet neki,
Mert az embert kineveti.
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24.
Fázik báránykám a télbe

2. Csak akkor jussak eszébe,
Mikor bú gyön a szivébe.
Akkor se jussak egyébér,
Csak az igaz szeretetér.

3. Ne mondja azt nekem senki,
Hogy a kocsmábul menjek ki.
Megfizetem a bor árát,
Kilenc iccének a díját.  
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25.
Hat ökröt adtam egy lójér’

2. Megittam már mindenemet,
Hat ökrömöt, szekeremet.
Címer-vasam, csoroszlámat,
Imádságos bibliámat.
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26.
Irigylik a vagyonomat

2. Ha én aztat tudtam volna,
Hogy az alma édes volna.
Hármat szakajtottam volna,
Szeretőmnek adtam volna.

3. De csak egyet szakajtottam,
Szeretőmnek nem adhattam.
De csak egyet szakajtottam,
Szeretőmnek nem adhattam.   
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27.
Mikor engem férhez adtak

2. Árokháton hervad a fű,
Én galambom dupla szegfű.
Mikor én azt ölelgetem,
Gyötör engem a szerelem.
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28.
Naszvadi csuszkó, haluska

2. Megért kalászt aratni kell,
Anyányi lányt szeretni kell,
Hogy édes legyen a szája,
Csókot kell hullatni rája.
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29.
Ó, te szegény juhászlegény

2. Zsubri Jóska híres betyár,
Szürke bodor paripán jár.
Megfogták a Zsubri Józsit,
Tömlöcbe is zárták szegínt.
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30.
Téli dinnye, nyári gólya

2. Mihelyt ajándékot kapott,
Mindjár’ otthagyta a papot.
Olyan ajándékot kapott,
Kit bölcsőbe ringatgatott.
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31.
Zúg a harang vasárnapra

2. Ebéd után hiába vársz,
Nálam nélkül fogy el a tánc.
Táncolj mással, ne várj engem,
A ló után kell sietnem.
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32.
Kisvámocska, jó falucska

2. De szennyes a zsebkendője!
Talán nincsen szeretője?
Adja ide, had’ mossam ki,
Úgy se szeret engem senki.
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33.
A csikósnak jól van dolga

2. A juhászok, a nyúzárok
Megetetik a búzámot.
Hej, de a csikós mint a kutya,
Egyik dombról a másikra.
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34.
Lement a vacsoracsillag

2. Hamis a zuzája, mája,
Nem is köll a pántlikája:
Kiülök én a hóra, a hóra,
Péntekre verradóra.

3. Pörög az orsóm kereke,
Vékony szálat nyújtok véle.
Jó lesz lobogós üngnek, -nek, üngnek,
Aki elvesz engemet.

b) Esik eső, még se ázok,
Mert szederfa alá állok,
Szél is fúj, de nem fázok, nem fázok,
Mert babám mellé állok.
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35.
Hallod-e te kis Katica

2. Eszem a barna halálod,
Három városba nincs párod,
Három várost bejártam, járogattam.
Párod rózsám nem találtam.

b) 1. Mély a Tiszának a széle
De még mélyebb a közepe.
Barna kislány kerülge-ti-ti-ri-ti
Által akar rajta menni.

2. Által akar rajta menni,
Piros rózsát szakítani,
Piros rózsa nem virá-rá-rá-gos,
Kis angyalom de haragos.

c) 1. A vánkosnak három csúcsa,
Mit álmodtál az éjszaka?
Nem álmodtam egyebe-rebe-bebet
Eszem a barna szemedet.
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2. Eszem a barna halálod,
Három városba nincs párod!
Három várost összejáro-to-to-po-tom
Párod rózsám nem találom.

36.
Elveszett a tarka tyúkom

2. Gyere haza tarka pizse,
Ég a számodra a zsizse.
Tojj, tojj, tojj, tojjál már,
Tojjál ide haza már.

3. Én kazalom alját vásod,
Másnak adod a tojásod.
Tojj, tojj, tojj, tojjál már,
Tojjál ide haza már.



60

37.
Csütörtökön virradóra

2. Elvitte a víz a szappant,
Utána küldték a kappant.
Kappan el nem érte, jól megverték érte
A folyóba.
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38.
Mezítelen cigánylegény

39.
Egyszer két lányok elindulának
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2. Engemet Julcsa tízen kérettek,
Most a tíz közül melyikhez menjek?
Adj jó tanácsot én bús fejemnek,
Hogy virág közül kórót ne szedjek!

3. A legelsőnek a neve István,
Abban az a kár, hogy igen hitvány.
Ha lefekszik is a jobboldalon,
Nyugvóhelyet ő sehol nem talál.

4. A másiknak meg a neve János,
Abban az a kár, hogy igen álmos.
Paripája is hatvan talléros,
A konyhája meg mindenkor zsíros.

5. A harmadiknak a neve Zsigmond,
Ha megharagszik, ő kurvának mond,
Lészen kezébe korbács és dorong,
Száll a fejemre keserves nagy gond.
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40.
Megkötötték nékem a koszorút I.
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41.
Megkötötték nékem a koszorút II.
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42.
Megkötötték nékem a koszorút III.

2. Rozmaringomnak az a szokása,
Télen-nyáron zöldellik az ága.
Ha levágják, kóróvá változik,
Az én szívem hozzád kívánkozik.

3. Fehérváry kapitány, kapitány,
Harminchármat vágott rám, vágott rám.
Vágj rám édes káplárom, káplárom,
Szeretőmér’ szívesen kiállom!



66

43.
Hej, Kereki, Kereki, Kereki,

2. Vékony cérna, köménymag, köménymag,
Jaj, de kevély legény vagy, legény vagy,
A falunak adós vagy, adós vagy,
Pénznek ura sosem vagy, sosem vagy.

3. Bárcsak engem valaki, valaki,
Hordót fúrni hína ki, hína ki,
Kifúrnám a hordóját, hordóját,
Meginnám a jó borát, jó borát.

4. Félre tőlem búbánat, búbánat,
Nem érek én több nyárat, több nyárat,
Ha érek is, csak hármat, csak hármat,
Nem rakok én kővárat, kővárat.

5. Rossz a csizmám, se sarka, se talpa,
Eltáncoltam a megyeri bálba.
Lesz még annak sarka is, talpa is,
Lesz szeretőm szőke is, barna is.
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44.
Hopp ide tisztán

45.
Párta, párta, feneette párta
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2. Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt,
Úgy tetszik, hogy máskor is voltunk itt.
Mulassunk hát egy vagy két óráig,
Végbúcsúnkat míg ki nem adják itt.

3. Végbúcsúnknak hamar vége lészen,
Szegény legény akárhová mégyen.
Akármerre fordítja kalapját,
Szegény legény így éli világát.

46.
Zöld zsalugáteros az ablakom
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47.
Kis pej lovam nem szereti a zabot

2. Hármat tojott a fekete kánya
Engem szeret a kend barna lánya.
Akármilyen korhely gyerek vagyok,
Barna kislány szeretője vagyok.
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48.
Kis pej lovam arra vagyon szoktatva

49.
Elmentem én a vásárra
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5. Elmentem én a vásárra félpénzzel.
Ottan vettem én egy pulykát félpénzen.
Pulyka mondja: piapá,
Liba mondja: giagá,
Kácsa mondja: siasá,
Kukas mondja: kukorá,
Tyúkom mondja: kotty.

6. Elmentem én a vásárra félpénzzel.
Ottan vettem én egy kecskét félpénzen.
Kecske mondja: mek-mek-mek,
Pulyka mondja: piapá,
Liba mondja: giagá,
Kácsa mondja: siasá,
Kukas mondja: kukorá,
Tyúkom mondja: kotty!

7. Elmentem én a vásárra félpénzzel.
Ottan vettem én egy disznót félpénzen.
Disznó mondja: röf-röf-röf,
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Kecske mondja: mek-mek-mek,
Pulyka mondja piapá,
Liba mondja: giagá,
Kácsa mondja: siasá,
Kukas mondja: kukorá,
Tyúkom mondja: kotty.

50.
Elmennék én tehozzátok estére

Bemondás a fonográf hengeren: „Ezt dalolta Vörös Ilonka Nagymegyeren.”
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51.
Mind azt mondják, sem asztalom, se székem

52.
Dunáról fúj a szél
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53.
Mikor a menyasszonyt fektetni viszik
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54.
Héj, héj, tulipánt, jösz te pilla lutyipánt

2. Héj, héj, mit tegyek, Pozsony alá hogy menjek,
Ott egyedül éljek?
A szeretőm elhagyott, a sziviből kizárott,
Egy kis bolondságért.
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55.
Dombon van a házam

56.
Tetikém, galambom
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57.
Megfogtam egy szúnyogot

2. Még azt mondják, nem illik,
A tánc a magyarnak.
Nem, ha néki cipellőt,
Bő nadrágot varrnak.
De sarkantyús csizmának,
Kócsag tollas főnek,
Illik gyöngyös pártának,
Magyar főkötőnek.

3. Az én ingem lengyel gyolcs,
Csakhogy rojtja nincsen.
Az én csizmám karmazsin,
Csakhogy talpa nincsen.
Azért varrták a csizmát,
Hogy táncoljunk benne.
Ha rongyos is, foltos is,
Illik a tánc benne.

4. Megfogtam egy szúnyogot,
Nagyobb volt a lónál.
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Kisütöttem a zsírját,
Több volt egy akónál.
Varrd meg varga a csizmám,
Megadom az árát.
Ha nem adom, odadom
A szúnyogom háját.

Dr. Barsi Ernő: „Győr városában...” című könyvében található szöveg-
változat: Pintér Endre gyűjtéséből, 1840 tájáról (MTA Kézirattára)

Azt mondják, hogy nem illik a tánc a magyarnak,
Nem, ha néki cipellőt, bő bugyogót varrnak.
De pengős sarkantyúnak, kócsagtollas főnek,
Illik magyar pártának, csinos fejkötőnek.

A német tánc negédes hipp-hopp ugrásával,
Angol, franc is kellemes pörgős járásával.
De magyar verbunkjának nincs világon párja,
Kivált, ha lejtő hölgyét karja hozzá zárja.

Azt is mondják: magyarok nagyobb társaságba
Nem táncolnak, s nem is áll rá a magyar lába.
Lásd csak, Duna Csallóközben magyart, mint megjárja,
Sőt, hogy magyart vonjanak, azt is alig várja.

Lassan kezdi a magyar táncát lánykájával,
Ezt gyorsítja a cigány pergő cimbalmával.
Erre ina, lába, szive neki tüzesedvén,
Mint a tánca, hölgye is pontba megfrissülvén.

A német szép táncunkat szájtátva csodálja,
Szent Dávid is örökké csak eztet hárfálja.
Míg a nemzet őseinek régi táncát járja,
Isten édes hazánkat addiglan megáldja.
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58.
Gyöngyöm, gyöngyöm

     2. Gyöngyöm, gyöngyöm, gyöngyömnek, gyöngyömnek virágja,
 Kéret engem a szabó, hogy menjek hozzája.
 – Jaj, anyám a szabó - tetű-bóha szurkáló,
 Nem megyek, nem megyek, nem megyek hozzája.

     3. Gyöngyöm, gyöngyöm, gyöngyömnek, gyöngyömnek virágja,
 Kéret engem a kovács, hogy menjek hozzája.
 – Jaj, anyám a kovács - olyan mint a szenes zsák,
 Nem megyek, nem megyek, nem megyek hozzája.

     4. Gyöngyöm, gyöngyöm, gyöngyömnek, gyöngyömnek virágja,
 Kéret engem a takács, hogy menjek hozzája.
 – Jaj, anyám a takács - olyan mint a hódvilág,
 Nem megyek, nem megyek, nem megyek hozzája.

     5. Gyöngyöm, gyöngyöm, gyöngyömnek, gyöngyömnek virágja,
 Kéret engem a deák, hogy menjek hozzája.
 – Jaj, anyám a deák - olyan mint a gyöngyvirág,
 Most megyek, most megyek, most megyek hozzája.
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59.
Az oláhok, az oláhok facipőbe járnak

     2. Mindenkinek van babája, csak még nekem nincsen.
 Kinek kettő, kinek három, nekem senki sincsen.
 Bár az Isten néha adna, hej de megbecsülném,
 Kezit, lábát összekötném és a füstre tenném.
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60.
Bujdosik árva legény, házasodna már szegény

     2. Én is voltam ily virág, zöld levelű kényes ág,
 Szerettem a szépeket, válogattam szűzeket,**
 De én ime rátaláltam a jobbikra,
 Akivel nem merek ülni egy zsombikra.

      3. |: Ha haragszik, elfordul, álmába is rám dúl-fúl, :|
 Ha rávetem karjaimat feledtembe,
 Úgy leüti, maj’ meghalok ijedtembe.

     4. |: Maga eszik csömögét, hol töpörtyűt, hol csörgét, :|
 Nékem meg egy félkeletlent ád kezembe,
 És egy korsó állott vizet ád melléje.

* Azt gondolja, igen jó, szegény legénynek való.
** |: Éltem vele keserűt, könnyhullatást, jajt sűrűt. :|
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61.
Nem vagyok én senkinek az adósa
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62.
Mikor én még, mikor én még legény voltam

     2. De már mostan, de már mostan, házas vagyok, házas vagyok,
 A kapuba, a kapuba kiállhatok, kiállhatok.
 Hetet-nyolcat, hetet-nyolcat kurjanthatok, kurjanthatok,
 Mégsem tudják, hogy én vagyok, hogy én vagyok.
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63.
Két lányom van kérőbe

2. Néznek egymás szemébe,
Melyiknek van libizá lipcom,
Zatolibi zatiba, Szebb szeme.

64.
Menyasszony, vőlegény, de szép mind a kettő
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2. Ne bízd el magadat, hogy utánad estem,
Barna személyedet szeretgetni kezdtem,
Hej, szeretgetni kezdtem.

3. Te tettél fogadást én előttem, nem más,
Hogy énrajtam kívül sohasem szeretsz mást,
Hej, sohasem szeretsz mást.

4. Csipkefa, rózsafa, nem árt neked a tél,
Köszönöm édesem, hogy eddig szerettél,
Hej, hogy eddig szerettél.

65.
Széna van az útba

2. Ha éntőlem elválsz, legyen földindulás.
Ott jusson eszedbe, sok hamis fogadás,
Hej, sok hamis fogadás.

3. Azt gondolod rózsám, hogy igen szeretlek,
Pedig édes rózsám könnyen elfelejtlek.
Hej, könnyen elfelejtlek.



86

4. Ma biz’ édes rózsám elmehetsz mellettem,
Kezedet se fogom, hogy ülj le mellettem.
Hej, hogy ülj le mellettem.

5. Menyasszony, vőlegény, de szép mind a kettő.
Olyan mind a kettő, mint az arany vessző,
Hej, mint az arany vessző.

6. A menyasszony sánta, a vőlegény görbe.
Násznagy uram hátát köszvény kivetette.
Hej, köszvény kivetette.

66.
Szép asszony szőribül

2. Igyál még, van benne,
Mer’ majd nem lesz benne.
Meginnád még pénteken is,
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A lotyogó lotty fenét is,
Hogyha lenne benne,
De majd nem lesz benne.

Helyenként, ahogy a szöveg megkívánja poco rubato. (Kissé szabadon.)

67.
Össze kóró, össze kóró, csak a bokor mellé

2. Én elvettem egy vén leányt, mit csináljak véle,
Kenyeremet, szalonnámat megetettem véle.
R.

3. Kenyeremet, szalonnámat megetettem véle,
Isten engem úgy segéljen, nem hálok én véle.
R.
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68.
Sári néni megbotlott

69.
Azér’ mentem végig Madba

2. Alistába, Filistába
Jó természet van a lányba.
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70.
Kislány voltam, férjhez mentem

2. Legény mellé lefeküdtem,
Úgy akartam, hogy, hogy, hogy.

71.
Megtiszteljük kendtek házát, sáridrom

2. Mit csináljunk, édes apjuk, sáridrom,
Od’adjuk-e, vagy megtartsuk, sárga liliom.
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3. Köszönjük, de szó, ami szó, sáridrom,
Kicsiny a lány, nem eladó, sárga liliom.

4. Nem gyümölcs a leányfajta, sáridrom,
Hogy megérve kapjunk rajta, sárga liliom.

b) 1. Megüzentem az ördögnek, sáridrom,
Vigye el a szeretőmet, sárga liliom.

2. De az ördög azt üzente, sáridrom,
Vesződjön a fene vele, sárga liliom.

72.
Volt-e olyan juhász?
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73.
Elbujdosott a kanász, csak a füle látszik

2. Elbujdosott a disznó, kilenc malacával,
Utána ment a kanász, üres tarisznyával.

3. Isten adta kenyere, sok vörös hagymája.
Tüzes láncos teremtette, üres tarisznyája.

74.
Összegyűltek, összegyűltek az izsapi lányok
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2. Összeszedtek, összeszedtek egy marék lisztecskét.
Hm, hm, ej, ha, egy marék lisztecskét.

3. Meggyúrák azt, meggyúrák azt zsíros gombócának.
Hm, hm, ej, ha, zsíros gombócának.

4. Odaméne, odaméne a bíró kutyája.
Hm, hm, ej, ha, a bíró kutyája.

5. Mind megevett, mind megevett zsíros gombócábul.
Hm, hm, ej, ha, zsíros gombócábul.

6. Úgy megütik, úgy megütik a laskanyújtóval.
Hm, hm, ej, ha, a laskanyújtóval.

Végig fosta a bíró küszöbit. (szóval)

*  Igy lőn vége, így lőn vége, a leányi bálnak.
Hm, hm, ej, ha, a leányi bálnak.

* Ez a versszak nem szerepel az eredeti támlapon.

75.
Hogy a csibe, hogy?
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76.
Ángyom asszony kertje-bertje

2. Csűröm alatt öt rozs asztag,
Kertem alatt hat rozs asztag,
Szederje, bederje,
Kapcsom donom,donom deszka,
Kántormenta, fodormenta,
Jaj de furcsa nóta,
Ugyan cifra nóta.
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77.
Ötven dinnye, száz uborka, hatvan tök

2. Táncba ugrott a kemence, meglobbant,
hajlonca, szalakonca,
hej, az aranyszínű, szép nesze, nosza,
dícom, dácom, kalafinta,
előbb belekomorintja.



96

78.
Meghalt apád

79.
 Volt-e itt az Úr?
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80.
Sánta lovam, paripám, hízik a mezőbe
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81.
Karcsai hajdú vagyok én
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82.
Hélu, hélu, héluska I.
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83.
Hélu, hélu, héluska II.
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84.
Mindennek van szeretője
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MEGJEGYZÉSEK 
A KÖZÖLT DALLAMOKHOZ

Szem előtt tartva Bartók Nagymegyeren gyűjtött népdalainak eredméy-
nyes továbbadását, mostani közlésünkben Vargyas Lajos nézetét valljuk, aki 
Kodály Zoltán: A magyar népzene című könyvéhez készített Példatár beve-
zetőjében (1952) a következőket írja:

„Közlésünkben általában kétféle eljárást követünk. A dallamok egy részé-
ben gramofon-, vagy fonográffelvétel alapján részletező lejegyzést adunk, 
melyben az előadás minden ritmikai és énektechnikai sajátsága mikroszko-
pikus részletességgel van lerögzítve. Más esetben a közlés vázlatosabb, csak 
azt adja, ami a mindig változó előadás mögött állandó: a dallamnak a tu-
datban élő képét.

Vázlatos lejegyzést adunk néha, különösen táncdalokról, olyan ese-
tekekben is, mikor részletes gramofon-lejegyzés is rendelkezésünkre 
állott: mikor a gyakorlatlanok számára nehezen olvashatóvá tette vol-
na, szinte elrejtette volna a dallamnak ezt a képét. Ilyen „vázlatos” le-
jegyzés azonban nemcsak a közönség számára használható. Jelentősége van 
a szakemberek számára is: többszöri előadásból leszűrődött, átlag-formát 
képvisel, míg a gramofon- és fonográf-lejegyzés minden esetben egyszeri, 
egyetlen és talán soha pontosan úgy nem ismételhető formát rögzít meg.“

1. Szerelem, szerelem
Forrás: BR 140 a/, 140 b/, MF 1320 b/, 794 e/. 
Izometrikus, izoritmikus, hatszótagú, A B C D szerkezetű, 
5 (# 7) 1 sorzárlatú dúr dallam.
Az előző kiadásban közölt két egyedi változat összesített és a későbbi 
gyűjtés változataival összevetett alakja. Az első dallamsorban 
a felemelt negyedik fok valószínűleg az akkori gyűjtésben egyedi 
jelenség. Mivel Bartók gyűjtésében csak egy énekestől származik 
a dallam előadása, a módosított negyedik fok nem tűnik tipikusnak. 

2. Nem vagy leány, nem vagy
Forrás: BR 139 a/, MF 796 b/ (Dudanóta), Egyetemes gyűjtemény 139 a/.
Izometrikus, izoritmikus, hatszótagú, A B C Cv szerkezetű, 
5 (5) 2 sorzárlatú dór dallam.
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A 2001-ben megjelent publikációban a dallamot a „Virágos” sorozat-
ból vettük (Viola 93 magyar népdal, Zeneműkiadó 1952.) Bartók 
eredeti támlapján a kezdősorban nem legény, hanem leány olvasható. 
A dallam közlésében is van eltérés. A második sor záróhangja nem 
„f” hanem „a”. 

3. Kérették nénémet
Forrás: Bartók, 1924-33b; MF 805 a/, Egyetemes gyűjtemény 35 b/.
Izometrikus, hatszótagú, A B C D szerkezetű, 
5 (4) b3 sorzárlatú dór dallam. 
Az eredeti támlapon Andante tempójelzés szerepel. Gazdagon díszí-
tett lejegyzés Ziegler Márta másolata Bartók javításaival, kiegészíté-
seivel. Népballada-töredék. A változataival összehasonlítva itt a balla-
da csattanója hiányzik. „Keltették nénémet hatágú korbáccsal / En-
gemet is keltettek szép hajnali csókkal.” A dallamot Bartók az A osz-
tály II. csoportjába sorolta. Könyvének jegyzetében írja: Variánsa 
Sz. N. 67. sz. Ezen kívül még hét variáns a I-III. dialektus-területről.

4. Hervadj rózsám, hervadj
Forrás: Bartók, 1924-159.; MF 796 b/. 
Izometrikus, hatszótagú, A B C Cv szerkezetű, 5 (b3) 2 sorzárlatú 
dór dallam.
A világhálón az eredeti támlapon ugyanarra a dallamra három szöveg 
is olvasható: Hervadj rózsám, hervadj; Ejje, dirre- durra; Vagy ílek, 
vagy halok. Bartók a jegyzetben a műfajt „Dudanóta”-ként említi. 
A világhálón közölt támlap végén a következő szöveg olvasható: 
„E lejegyzés története a következő: 1. A helyszíni lejegyzést Bartók 
gyűjtőfüzetéből először Ziegler Márta másolta át egy támlapra, 
2. ezt a kottát Bartók — a fonográffelvétel alapján — revideálta, 
3. miután a kottakép így túl bonyolulttá vált, Bartók jobbnak látta 
a támlapot újraíratni. A tisztázást Kerényi György végezte el 
a b), c), d) szövegek kivételével (ezeket a régi támlapról kivágták 
és átragasztották az újra), 4. Bartók a tisztázatot helyenként javította, 
majd 5. ismét új verzió készítése mellett határozott; az „Apraja” rész 
kivételével kétszeres ritmusértékekbe íratta át a dallamot. Ez a verzió
ugyancsak Kerényi György kézírásával maradt fenn. – 1047a.
Publ: MND: 159; BÖI 5: 1a; Essays 33: 10: Kodály- Vargyas: 245; 
Lampert: 192. - Dudanóta. - Ak: Bemondásai a fonográffelvételen 
a dallam előtt, ill. után: „Lehet most mondanyi?” ill. „Beledudáltam, 
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beledanótam úgy mint Balog István nagymegyeri lakos”. 
NB. MND-ben – tévesen – más név!

5. Vágtam, vágtam nádat
Forrás: BR 394, MF 1322 c/, Egyetemes gyűjtemény 139 c/. 
Izometrikus, hatszótagú, A B C Cv szerkezetű, 5 (b3) 2 sorzárlatú 
dór dallam.
Az előző dallam variánsa. Ziegler Márta másolata Bartók javításaival. 
Itt a dallam a 2. fokon zár. A dallam továbbéltetése kedvéért 
a záróhang módosítva az első fokra. 

6. Kikelet, kikelet
Forrás: A dallamot a 111 táncdal című kiadvány alapján közöljük 
negyed értékekben. 
Izometrikus, hatszótagú, A B C D szerkezetű, 5 (b3) 1 sorzárlatú dór 
dallam. 
Bartók támlapján a lejegyzés 4/8 ütemben van lejegyezve. Eredetileg 
a tempójelzés Largo, 1/4 = 95. 

7. Kikelet, kikelet
Forrás: BR 393, MF 801 a/, Egyetemes gyűjtemény 139 b/
Az előző dallam Bartók támlapja alapján. A dallamra 
vonatkozó adatok azonosak az előzővel. 
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8. Te kisleány, te, te, te I.
Forrás: BR 1032, MF 803 a/, Egyetemes gyűjtemény 357 h/. 
Izometrikus, hétszótagú, A A B Bv szerkezetű, 5 (5) 5 sorzárlatú 
dór dallam.
Bartók megjegyzése: A belső variációk éneklésekor az énekes a 
fonogrammban kétszer énekli ugyanazt a versszakot. 

9. Öreganyád igen jó
Forrás: Bartók, 1924-180, BR 345, MF 799 b/. 
Izometrikus, izoritmikus, hétszótagú, A B A Bv szerkezetű, 3 (3) 3 
sorzárlatú hiányos dúr dallam.
A támlapon „Dudapolka” énekelve. Bartók könyvében, valamint 
az eredeti támlapján is az énekes neve Magyari Károly. A helyszíni 
kutatás szerint az énekes dudás a nagymegyeri kanász volt, akit 
Magyarics Károlynak hívtak. A támlapon a további versszakokat 
illetlen tartalmuk miatt nem közöljük.

10. Piros alma, gömbölű
Forrás: BR 171 c/, MF 1320 c/. 
Izometrikus, hétszótagú, A B Av B szerkezetű, 5 (1) 5 sorzárlatú, 
moll pentachord dallam.
A világhálón két támlapja van. A kettő tartalma majdnem azonos. 
A dallam belső variációja szerint a harmadik sor első üteme kissé 
eltérő, kis hangterjedelmű moll pentachord.

11. Sári lovam a fakó
Forrás: BR A 359, MF 802 d/, MNT VII. 417. A XXXIV típusba 
sorolt dallam. Vp 266, Egyetemes gyűjtemény 359. 
Izometrikus, hétszótagú, A B5 C B szerkezetű, 9 (5) 5 sorzárlatú 
ereszkedő dallam.
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Bartók nagymegyeri gyűjtésében az egyedüli régi stílusú ereszkedő 
dór dallam. 

12. Csilizközben Patason
Forrás: BR 1188 a/. 
Hétszótagú, A B C D szerkezetű, V (1) V sorzárlatú, plagális dúr 
dallam. 
A világhálón közölt támlapon sem az énekes neme, sem a kora nincs 
feltűntetve. Csak egy támlap. Fonográffelvétel nincs.

13. Hej, halászok, halászok
Forrás: BR 3761, B. B. A magyar népdal 1924- 218 a/. Bartók 
a könyvében két változatot közöl. 
A B C D szerkezetű,  5 (1) 2 sorzárlatú, kis hangterjedelmű moll 
dallam, dór szexttel.
Az a/ Nagymegyerről, a b/ a Csongrád megyei Szegvárról való. 
Bartók a jegyzetében a következőket írja: „Egy és ugyanazon 
dallamnak a/ autentikus, b/ plagális variánsa.”
Szlovák variánsai: Slovenské spevy II. 717; Morva variánsai: 
Bartoš II. 704. Valamennyi autentikus. Szélesen elterjedt dallam. 
Legtöbb változatában a kis- és a nagyterc váltakozva előfordul. 
A nagymegyeri változat végig kisterces.
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14. Alsógellér bóhasás
Forrás: BR 350 MF 800 c/. 
Izometrikus, hétszótagú, A B C Cv szerkezetű, 8 (4) 4 sorzárlatú 
harmónikus moll dallam.
A világhálón közölt támlap, letisztázott kottagrafika. A támlapon 
az első szövegsor így van lejegyezve: „A’sógellér Bóhasár, Fősőgellér, 
mind takács”. A további kutatás alapján a bóhavár, vagy bóhasár félre
hallás alapján kerülhetett a támlapra. Minden valószínűség szerint egy 
haszontalan gyomnövényről van szó, amit a csallóközi „Altájon” 
bóhasásnak neveznek. A világhálón a letisztázott dallam nyomtatva is 
megjelent, azonban a dallam szövegében itt is hiba van, mert „Fölső” 
helyett „főző” olvasható. Bárdos Lajos egyik népdalfeldolgozásában 
más szöveggel közli.

15. Borbély Bábi nagy beteg
Forrás: BR 1046, Egyetemes gyűjtemény 365 a/, B. B. 1924- 184, 
MF nincs.
 Izometrikus, hétszótagú,  A A B Bv szerkezetű, 
3 (3) 5 sorzárlatú dúr dallam. 
Valószínűleg német eredetű dallam. Balladagyűjteményekben a 
„Beteg asszony” cím alatt szerepelnek változatai. Bartók helyszíni 
lejegyzése, mert könyvében nincs feltüntetve a fonográffelvétel 
száma. 
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16. Hej, sárelő, sárelő (Hej, Sár elő, Sár elő)
Forrás: BR 1052, Publ.: MND: 182. Vp 267, B.B. 1924 – 182, 
Egyetemes gyűjtemény 368. 
Hétszótagú, A A B C szerkezetű, 3 (1) 3 sorzárlatú, plagális dúr 
dallam. (Kotta)
Bartók egy versszakkal közli. A második versszakát valószínűleg 
azért nem közölte, mert a hétszótagú sorok itt hatszótagúvá 
módosultak. A dallam szerkezete mindkét versszakban A A B C 
szerkezetű. A második vers dallamának kadenciái 3 (1) 3- ra 
módosulnak. Bartók könyvének jegyzetében a következő 
olvasható: „Tréfás játékdal, mulatságban, sántikálva énekelték. 
Var.: Bartalus I. 126. sz.” Bárdos Lajos: János bácsi hegedűje című 
népdalfeldolgozásában a dallamot kibővítette még egy sorral, 
hogy kánonban is lehessen énekelni. A dallam szerepel még Bartók: 
44 hegedű duójában is.  „Felmerül a kérdés: mi lehet az a „sárelő”? 
Erősen kísért az a gondolat, hogy a Sár éppúgy személynév, mint 
a Beke. Bőségesen előforduló helységneveinkben is ilyen értelemben 
szerepel. Pl. Abasár, Sárszentlőrinc, Sárpilis, Sárvár stb. 
A dal szövege előszólítja Sárt úgy, mint a sánta Bekét. Hej Sár elő! 
Azaz: Hej Sár, gyere csak elő! Semmiképpen nem az utcai sár elejét 
emlegeti a szöveg, vagy a sánta Beke mellett sarat híná „elő”. 
A Sár szót ezért nagybetűvel kellene írni, s különválasztva az elő-től.”
(Barsi E. megjegyzése.)
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17. Te kis leány, te, te, te II.
Forrás: Bartók 1924- 221; MF 803 b). 

Szerkezete: A A3 A3 B, 1 (3) 3 sorzárlatú dúr hexachord, idegen 
hatású dallam. 
Tercváltó, valószínűleg szlovák eredetű. Bartók könyvében 
az első ütem második fele nyújtott ritmus, a szöveg pedig éles 
ritmust diktál. A dallam helyes továbbéltetése érdekében a ritmust 
megváltóztattuk.

18. Gondolkodik a bögöly
Forrás: BR 10648. 
Heterometrikus, A B C D szerkezetű, 5 (1) 5 sorzárlatú, 
dúr hexachord dallam.
A világhálón csak egy támlap található az is helyszíni lejegyzés, mert 
a fonográf felvétel száma nincs feltüntetve. Bartók megjegyzése a 
támlapon: „Tót variánsa 5 (5) 3 kadenciájú.”

19. Szentmártoni barátok
Forrás: BR 10648. 
Heterometrikus, A B C D szerkezetű, 5 (5) 5 sorzárlatú 
dúr hexachord dallam.
Az előző dallam szövegváltozata.

20. Nem jó télen szántani
Forrás: Dobszay MNK IV. 481 d/, BR 5681. 
Heterometrikus, A B C D szerkezetű, 2 (V) 5 sorzárlatú, 
plagális dúr dallam.
Bartók Béla Pozsonyban csallóközi katonáktól gyűjtötte 1917-ben. 
Azért soroltuk a kötetbe, mert az ebbe a családba tartozó más szövegű 
változatát Bartók Nagymegyeren is megtalálta. Lásd 63. szám alatt.

21. Be van Kenderes kerítve
Forrás: BR 1894, MF 801 a/.
Heteroritmikus, nyolcszótagú, A B C D szerkezetű, 8 (4) b3 sorzárlatú 
dór dallam.
Kodály Zoltán közli a dallamot „A magyar népdal” című tanulmá-
nyának 22. oldalán, ahol egy nogaj-tatár dallammal hasonlítja össze. 
„Azonossága a Bartók gyűjtötte nagymegyeri dallammal kétségtelen”
írja Kodály. Ott a továbbiakban bővebben foglalkozik a két dallam 
összehasonlításával. 



111

22. Csicseri borsó
Forrás: Bartók 1924-201; MF 1321 a/.
Izometrikus, nyolcszótagú, A A B Bv szerkezetű, 5 (5) 5 sorzárlatú 
fríg dallam.
A támlapon „Táncdal” megnevezés szerepel. Bartók könyvének jegy-
zeteiben olvashatjuk: „Táncdalnak mondták be. Tót var.-i két kézira-
tos, Nyitra vármegyéből, továbbá Slov. Spevy I. 32; Morva variánsai: 
Sušil 797 b), Bartoš I. 188, III. 859. Alighanem átvétel a tót anyagból.” 

23. De szennyes a zsebkendője
Forrás: BR 871 b/, MF 176 d/. 
Izometrikus, nyolcszótagú, A B C Cv szerkezetű, 5 (1) b3 sorzárlatú 
dór dallam. 
A támlapon Bartók 1907-ben Gyergyóújfalun gyűjtött dallama 
szerepel. Ugyanezen a támlapon egy változata van, a Heves megyei 
Tiszapély helységből. A támlap alján, mint a dallam változata, szerepel 
a nagymegyeri dallam.

24. Fázik báránykám a télbe
Forrás: BR 810 c/, MF 1021 c/. 
Nyolcszótagú, A A B Bv szerkezetű, 1 (1) 8 sorzárlatú eol dallam.

25. Hat ökröt adtam egy lóér’
Forrás: BR 1334 b/, MF 1322 b/. 
Heteroritmikus, nyolcszótagú, A B C D szerkezetű, 5 (5) b3 sorzárlatú 
eol dallam.
 A világhálón egy támlap, egy fonográffelvétel. Az első sorban 
második hangként szereplő „fisz” a fonográf felvételen sem 
határozott. Mivel a dallam nagyterces változata sehol sem került elő, 
kisterces változatban közöljük.

26. Irigylik a vagyonomat
Forrás: BR 867 c/, MF 808 c/.
Izometrikus, nyolcszótagú, A A B Bv szerkezetű, b3 (b3) 4 sorzárlatú, 
kisámbitusú fríg dallam.
Az első versszakát nem közöltük, mert a támlapon is hiányzik 
az utolsó két ütem alatti szöveg. („A fonográfban érthetetlen”, Bartók 
megjegyzése.)
Variánsa Kiss Dénes kéziratos gyűjteményében, valamint Bartalusnál.
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27. Mikor engem férhez adtak 
Forrás: BR 689 a/, MF 804 e/.
Izometrikus, A B C D szerkezetű, 3 (1) 3 sorzárlatú, dúr hexachord 
dallam.
A világhálón két támlap és egy fonográffelvétel. A dallam alatt közölt  
a) szöveg valószínűleg lakodalmas, a b) szövegnek nincs közvetlen 
kapcsolata az a)-val. 

28. Naszvadi csuszkó
Forrás: BR 825; MF 825 b/, 111 táncdal.
Heteroritmukus, nyolcszótagú, A A B Bv szerkezetű 5 (5) 5 sorzárlatú 
dór dallam.
A világhálón két támlap is található. Az egyik támlapon a dallam első 
versszaka szerepel, a másik támlapon a „Párta, párta” található. 
A „111 táncdal” című füzetben két versszaka van a dallamnak, 
a második versszak eredete ismeretlen. 

29. Ó te szegény juhászlegény
Forrás: BR 176 a/; MF 1325 a/.
A A B B szerkezetű, 2 (2) 1 sorzárlatú dúr pentachord dallam. 
A dallam folytatását,  ami valószínűleg a dudanóta aprája és nem 
tartozik szorosan a dallamhoz,illetlen szövege miatt nem közöljük.

30. Téli dinnye, nyári gólya
Forrás: BR 692; MF 807 c/, MNT I. 925-26, MNT I. Jegyzet 839. o.
A B C D szerkezetű 5 (1) 5 sorzárlatú dúr pentachord dallam. 
A támlapon a dallam 4/8-ban van lejegyezve. A Csallóközben szélesen 
elterjedt.

31. Zúg a harang vasárnapra
Forrás: BR 906; MF 1321 b/. 
Heteroritmikus, A B C Cv szerkezetű, 1 (V) V sorzárlatú plagális dúr 
dallam.

32. Kisvámocska, jó falucska
Forrás: BR 3979; MF 800 b/.
Heterometrikus, nyolcszótagú, A B C Cv szerkezetű, 7 (1) 2 sorzárlatú 
moll dallam.
Az itt közölt második versszak Bartók 871 b) számú támlapjáról való. 
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33. A csikósnak jól van dolga
Forrás: BR 4062; MF 794 b/.
Heterometrikus, A Av B C szerkezetű, 3 (3) 3 sorzárlatú hiányos dúr
 dallam. 
Bartók támlapján valószínűleg utólag írt megjegyzése: „kétszeres 
értékben” alapján, 4/4-es ütemben közöljük a dallamot. 
Az énekes Magyarics Károly a dudanóta apráját is elénekelte. 

34. Lement a vacsoracsillag
Forrás: Bartók 1924- 282; BR 11785, MF 803 c/. 
Heterometrikus, A B C D szerkezetű, 5 (4) 5 sorzárlatú moll dallam.
Az itt közölt dallam második ütemének harmadik hangja “mi”, 
a támlapon kijavítva “fa” szerepel. A támlap alján Bartók megjegyzése 
látható:“Állítólag ez is dudanóta.” Tót var.: Felsőelefántról, morva 
és cseh var. (nem pontozott ritmusban): Bartoš II. 644., III. 232., 
1568., Erben 435.

35. Hallod-e te kis Katica
Forrás: BR 863 l/; MF 800 d/. 
Heterometrikus, A A B C  szerkezetű, 5 (5) 1 sorzárlatú dór dallam. 
Változatát lásd Járdányi: Magyar népdaltípusok I/88.

36. Elveszett a tarka tyúkom
Forrás: Bartók 1924- 264; MF 806 b/. 
Heterometrikus, A B C D szerkezetű, 1 (V) 2 sorzárlatú plagális dúr 
dallam.

37. Csütörtökön virradóra
Forrás: BR 11398; MF 802 c/. 
Heterometrikus, A B c+c D szerkezetű, 2 (V) 8 sorzárlatú plagális dúr 
dallam. 
A világhálón két támlap és egy fonográffelvétel található.

38. Mezítelen cigánylegény
Forrás: BR 10030.
Heterometrikus, A B C D szerkezetű, 4 (1) 2 sorzárlatú mixolíd 
dallam.

39. Egyszer két lányok
Forrás: BR 3039; MF 801 c/,MNT III. A-443. 
Izometrikus tízszótagú, páratlan ütemű, A B C D szerkezetű, 
4 (2) 1 sorzárlatú dór dallam.  
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Érdekes módon a Népzene Tárában közölt augmentált változatban 
néhol eltérő a Bartók-támlapon lévő lejegyzéstől. A Volta-dallam teljes 
négysoros változata. Legrégibb ismert szövege a XVIII. század 
közepéről való. Misellanea elnevezésű énekeskönyvben maradt fenn. 

40. Megkötötték nékem a koszorút I.
Forrás: BR 4294; MF 804 c/.
Izometrikus, tízszótagú, A A B C szerkezetű, 5 (5) 8 sorzárlatú mixolíd 
dallam.
Az első versszak 6/8-os ütemű, amely a második versszakban 4/4-es 
feszesebb ütemben folytatódik.

41. Megkötötték nékem a koszorút II.
Forrás: MNT III. A - 90; MF 1322 a/.
Izometrikus, tízszótagú, A Av B Bv szerkezetű, 5 (1) 1 sorzárlatú dúr 
dallam.
A metronóm jelzés csak általánosan érvényes az egész darabra, 
a Piu mosso is csak az első ütemre, utána kb. tempo I.

42. Megkötötték nékem a koszorút III.
Forrás: BR 2926; MF 1322 b/.
Az előző dallam 4/8-os ütemű változata. Érdekessége, hogy a három 
versszak dallama teljesen azonos. 

43. Hej, Kereki, Kereki
Forrás: BR 4454. 
Izometrikus, izoritmikus, tízszótagú, A B C D szerkezetű, 
8 (3) 4 sorzárlatú dúr dallam. 
Bartók eredeti támlapján csak egy versszak szerepel, tehát minden 
valószínűség szerint helyszíni lejegyzés. A világhálón sem találni 
fonográffelvételt. A támlapon sem az énekes nemére, sem korára nincs 
utalás. Az itt közölt további négy strófa Dobszay László: A magyar dal 
könyve című gyűjteményes kiadványból való. (Dobszay: 217.)

44. Hopp ide tisztán
Forrás: Bartók 1924- 208; MF 804 b/, MNT III. A 743; 
Kodály: Iskolai énekgyűjtemény 490. 
Izometrikus, izoritmikus, tízszótagú, A A B Bv szerkezetű, 
2 (2) 5 sorzárlatú dór dallam.
A világhálón nincs külön támlapja. A BR 3038 támlapján „Mikor 
a menyasszonyt fektetnyi viszik” 2/4-es dallam után, mint 
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alternatíva 3/8-os ütemben. Bartók jegyzeteiben a következőket 
olvashatjuk: U. n. „Menyasszony-tánc” Szövege csakis lakodalmas. 
Morva variánsai: Bartoš II. 145, III. 36 b/, 621.

45. Párta, párta, feneette párta
Forrás: Bartók 1924- 207; MF 805 c/, BR 942 a/.
Izometrikus, izoritmikus, tízszótagú,A Av B C szerkezetű, 
5 (1) 2 sorzárlatú hiányos dúr dallam.
Bartók jegyzet: Var. Színi 139 sz., Bartalus II. 31. sz.; ezeknek 
versszak-szerkezete heterometrikus: valószínűleg ez az utóbbi 
az eredeti alak. (Talán műdal?), amelyből a példában látható paraszti 
variáns fejlődött ki. Kodály könyvének példtárában V. p. 282. szám 
alatt közölt dallam a kötetünkben közölt második, harmadik strófa. Itt 
a nagymegyeri dallam alatt Nagyszalontáról való szöveg van. 
A világhálón két támlap is található. A másik támlapon a „Kérették 
nénémet” lejegyzése van. A hangzóanyagban a „Párta, párta”. 

46. Zöld zsalugáteros az ablakom
Forrás: BR 5771, MF 335 d/.
Heterometrikus, A A5 B C szerkezetű, 1 (5) 8 sorzárlatú dúr dallam.
A világhálón csak egy támlap van. Valószínűleg Bartók helyszíni 
lejegyzése. A dallam előtagja az új stílusra emlékeztető kvintváltás. 
Ha az utolsó sor nem hozna új zenei anyagot, szabályos kvintváltó 
dallamnak tekinthetnénk.

47. Kis pej lovam nem szereti a zabot
Forrás: BR 1458 n/, MF 794 c/.
Izometrikus, tizenegyszótagú, A A B C szerkezetű, 3 (3) 5 sorzárlatú 
mixolíd dallam.
Az itt közölt dallam Bartók 1924 - 229 található. Publikálva Kodály 
V. p. 222. A második versszak szótagszáma megváltozik tízre, ezért 
a sorzárlatok hangjai a nyújtott ritmus helyett ½ és ¼-re változnak. 
A világhálón két támlap található. A második támlapon a „Szerelem, 
szerelem” van . A fonográffelvételen szintén a „Szerelem, szerelem” 
található. Bartók támlapján az énekes neve: Rácz József, kb. 60 éves.

48. Kis pej lovam arra vagyon szoktatva
Forrás: BR 1418 i/.
Izometrikus, tizenegyszótagú, A A B C szerkezetű, 
3 (3) 5 sorzárlatú mixolíd dallam. 
A világhálón csak egy támlap van, fonográffelvétel nincs.
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49. Elmentem én a vásárra
Forrás: BR 11522, MF 206 a/.
3 (3) 1 sorzárlatú, dúr hexachord dallam.
Szövegszaporító tréfás dal. A támlapon csak töredékes szöveg 
szerepel. A hiányzó szöveget Szomjas Schiffert György Füssön, 
1958-ban gyűjtött változatával egészítettük ki. (Népdalaink 
a magyar történelemben 195. o.)

50. Elmennék én tehozzátok
Forrás: BR 4939; MF 1326 c/.
Izometrikus, heteroritmikus, tizenegyszótagú, A A B C szerkezetű, 
1 (1) 5 sorzárlatú plagális moll dallam.
A Csallóközben és Mátyusföldön szélesen elterjedt, ma is gyűjthető. 
A fonográffelvételen: „Ezt dalolta Vörös Ilonka Nagymegyeren.” 

51. Mind azt mondják, sem asztalom, se székem
Forrás: BR 1039.
Tizenegyszótagú, A A B C szerkezetű, 
V (V) V sorzárlatú, plagális dúr dallam. 
Minden valószínűség szerint a támlapon a dallam előtagjában 
szereplő kisterc nem tipikus. A közölt nagyterces változat egy 
plagális dúr dallam.

52. Dunáról fúj a szél
Forrás: BR 11717, MF 1324 a/.
Heterometrikus, A A B C szerkezetű, 
1 (1) 1 sorzárlatú plagális dúr dallam.

53. Mikor a menyasszonyt fektetni viszik
Forrás: BR 3038, MF 208, MNT III. A 443.
Heterometrikus, A A B Bv szerkezetű, 
2 (2) 5 sorzárlatú dór dallam.
A „Hopp ide tisztán” páros ütemű változata.

54. Héj, héj, tulipánt
Forrás: BR 11142; Bartók 1924 – 245.
Heterometrikus, A B C D szerkezetű, 5 (5) 5 sorzárlatú dór dallam.
Valószínűleg helyszíni lejegyzés, mert Bartók támlapján nincs 
feltüntetve a fonográffelvétel száma. Bartók 1924-ben kiadott 
könyvében csak a második versszak szerepel. Így is került 
a köztudatba. Bárdos Lajos: „Pozsony mellett” című népdalfeldol-
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gozásában mint záródallam  szerepel, szintén csak a második 
versszakkal. Az első versszakot itt közöljük először. Bartók köny-
vének jegyzeteiben a dallam variánsaira is hivatkozik. 
Bartalus VII. 165. (ez Pálóczi Horváth Ádám: Ötödfélszáz énekek 
című gyűjteményéből származik.) Tót var.: valószínűleg átvételek 
a magyar anyagból. Két kéziratos tót, továbbá Slovenské Spevy 
I. 333., 424., II. 718., Sušil 711 b/.

55. Dombon van a házam
Forrás: BR 3357.
Heterometrikus, A A B C szerkezetű, 1 (1) # 7 sorzárlatú dúr dallam. 
Közeli variánsa a „Ó boldog Betlehem” karácsonyi éneknek. 
A világhálón csak egy támlap van. Fonográffelvétel nincs.

56. Tetikém, galambom 
Forrás: BR 1039.
A Av B C szerkezetű, 
V (V) V sorzárlatú, plagális dúr dallam. 
A támlapon két versszak szerepel. A második versszakot, mivel 
dallama eltérő, külön közöljük. Mivel a dallamról hangfelvétel 
nem készült, valószínűleg Bartók helyszíni lejegyzése. 

57. Megfogtam egy szúnyogot
Forrás: Bartók 1924 - 301; MF 808 a/.
Izoritmikus, tizenhárom szótagú, A A B Bv szerkezetű, 
1 (1) 5 sorzárlatú moll pentachord dallam.
A „Mi dalaink” című gyűjtemény 165 sz. alatt közölt dallamánál 
kissé eltérő szöveggel találkozunk. (Még azt mondják, nem illik…) 
Itt a Bartók támlapján lévő szöveg utolsó két sora is megváltozik: 
„Azért varrták a csizmámat, hogy táncoljak benne, Ha rongyos is, ha 
foltos is, illik a tánc benne.” Dr. Barsi Ernő: „Győr városában…”
című könyvében található szövegváltozat Pintér Endre gyűjtéséből, 
1840 tájáról való. 

58. Gyöngyöm, gyöngyöm
Forrás: BR 8315; MF 805 d/.
Izometrikus, tizenhárom szótagú, A A5 B A szerkezetű, 
1 (5) 3 sorzárlatú újstílusú dúr dallam. 
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59. Az oláhok, az oláhok
Forrás: BR 1050 e/.
Kanásztánc ritmusú, izometrikus, tizennégyszótagú, A A B A szerkezetű, 
1 (1) b3 sorzárlatú eol dallam.
Bartók eredeti támlapján a gyűjtés helye Vésztő 1903. A támlap alján 
szerepel a nagymegyeri változat, az adatközlő nevének feltüntetése 
nélkül. Járdányi Pál: „Magyar népdaltípusok” című könyvében ezt 
a dallamtípust  a félnépi dallamok közé sorolta.

60. Bujdosik árva legény
Forrás: BR 10423.
Heterometrikus, A A B Bv szerkezetű, 2 (2) 2 sorzárlatú 
moll pentachord dallam.

61. Nem vagyok én senkinek az adósa
Forrás: BR 4477; MF 807 a/.
Heterometrikus, A B C Cv szerkezetű, 5 (4) 2 sorzárlatú dór dallam. 
A világhálón az első támlapon szerepel ez a szöveg, mint alternatíva. 
Szöveg és dallamvariánsa Járdányi: Magyar népdaltípusok I/104. 

62. Mikor én még, mikor én még
Forrás: BR 4477; MF 807 a/.
Heterometrikus, A B C Cv szerkezetű, 5 (4) 2 sorzárlatú dór dallam. 

63. Két lányom van kérőbe
Forrás: BR 12113; MF 807 b/. 
Heterometrikus, háromsoros, A B C szerkezetű libizáré dallamcsaládba 
tartozó plagális dúr dallam. 

64. Menyasszony, vőlegény
Forrás: Bartók 1924- 318; MF 804 a/, MNT III. B 323- 328. 
Heterometrikus háromsoros, A B C szerkezetű, 
5 (b3) sorzárlatú moll dallam.
Főleg lakodalmas szövegekkel kapcsolódó, a Kisalföldről és 
környékéről ismert. A morva, szlovák variánsok alapján valószínű 
az átvétel. Csak a II. zenedialektus-terület nyugati szélén elterjedt 
dallam. Var.: Bartalus IV. 100. Bartók könyvének jegyzetéből tudjuk, 
hogy saját szlovák gyűjtése közben két változatot talált. További 
variánsai: Slovenské Spevy I. 157., 335., II. 321., 628. Morva 
variánsa: Sušil 565., Peck 90., Bartoš III. 951., 1215 d), 1357., 1571. 
Bartók jegyzetében: „Átvétel a tót anyagból”.
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65. Széna van az útba
Forrás: BR 12093; MF 804 a/.
Háromsoros, A B C szerkezetű, 5 (7) sorzárlatú moll dallam.
A „Menyasszony, vőlegény” izometrikus ötsoros változata. 

66. Szép asszony szőribül
Forrás: BR 12016; MF 801 b/.
Heterometrikus, A B A szerkezetű, 1 (b3) sorzárlatú fríg dallam. 
A verssorok ismétlése szerint hatsoros. A dallama viszont háromsoros. 

67. Össze kóró, össze kóró
Forrás: BR 3477; MF 804 d/.
Heterometrikus, A A B szerkezetű, V (V) sorzárlatú eol dallam.

68. Sári néni megbotlott
Forrás: BR 2403; MF nincs. 
Heterometrikus, A B szerkezetű dúr hexachord dallam.
Kétsoros csonka dallam.

69. Azér’ mentem végig Madba
Forrás: BR 2418.
Izometrikus, A A variáns, moll pentachord dallam.
Kétsoros csonka dallam. 

70. Kislány voltam, férjhez mentem
Forrás: BR 2444.
Heterometrikus, A B szerkezetű plagális dúr dallam.
Kétsoros csonka dallam.

71. Megtiszteljük kendtek házát
Forrás: BR 10665; MF 806 c/.
Izometrikus, A B szerkezetű dúr dallam.
Idegen eredetű lakodalmi táncdallam, amely a történelmi Komárom 
megyében szélesen elterjedt. Martoson erre a dallamra járták 
az asszonyok ugróstáncát a lakodalomban. Ez a variáns szövegében 
jobban kapcsolódik a szokáshoz, mint a martosi. 

72. Volt-e olyan juhász
Forrás: Bartók 1924-174.
Heterometrikus, A B szerkezetű plagális moll dallam.
Bartók könyvének jegyzeteiben nincs megjegyzés. A „Húsz magyar 
népdal”-ban (1906) Bartók zongorakísérettel közli a dallamot. 
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A könnyebb érthetőség kedvéért a dallamban előforduló belső 
variációk jelölése helyett a teljes dallamot közöljük. 

73. Elbujdosott a kanász
Forrás: BR 3435; MF 1323 a/.
Izometrikus, A B szerkezetű féldallam. Hangkészlete eol.

74. Összegyűltek, összegyűltek az izsapi lányok
Forrás: BR 13324; MF 802 a/, Szigethi – 186.
Kétsoros, A B szerkezetű, plagális moll dallam.
Refrénes dallam. Műfaj szerint a tréfás és gúnyos dalok közé 
sorolható. Pálóczi Horváth Ádámnál (258) is megtaláljuk politikai 
gúnydalként. Bárdos Lajos: „Magos a rutafa” című, nőikarra írt 
népdalfeldolgozásában felhasználta. Bartók Béla a „15 magyar 
parasztdal” című, zongorára írt művében is megszólaltatja. Majd 
az ebből készült zenekari átiratban a „Magyar parasztdalok”-ban 
is felcsendül ez a dallam. Az utolsó versszak Bartók gyűjtésében 
nem szerepel. Valószínűleg Bárdos Lajos, népdalfeldolgozásának 
befejezéséül költötte hozzá.

75. Hogy a csibe, hogy?
Forrás: Bartók 1924- 253; MF 794d/.
Háromsoros, A B Bv szerkezetű, 3 (5) sorzárlatú dúr dallam.
Egy akkor divatos, valószínűleg német, cseh vagy szlovák eredetű 
dallam.

76. Ángyomasszony kertje, bertje 
Forrás: BR 12661; MF 802 b/.
A A B C szerkezetű gyermekjáték-dallam.
Az utolsó sor szótagbővülésével, ami szinte refrénnek tűnik, egy 
átmenetet képez a strófás és ütempáros játékdallamok között.

77. Ötven dinnye, száz uborka
Forrás: MNT I. 684; MF 808 d/.
Az előző dallamhoz hasonlóan átmenet a strófás és ütempáros 
dallamok között. 
Annak ellenére, hogy a MNT I. kötetében jelent meg, a játék leírása 
hiányzik. A tonális érzék azt sugallja, hogy az alaphang az „f”, 
ezért plagális dúr dallamnak hat. 
Bartók megjegyzése: Nem elég tiszta felvétel. 
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78. Meghalt apád
Forrás: MNT I. 813.
Békahang-utánzó ütempáros tetraton gyermekjáték-dallam.
Hangkészlete csupán négy hang. Az alaphang, annak kvartja, kvintje 
és oktávja.

79. Volt-e itt az úr?
Forrás: MNT I. 419; MF 808 b/.
Tetrachord dallam.
Ma is ismert és gyűjthető játékdallam. Hangkészlete csupán négy 
diatónikus hang.
„Hangutánzó gyermekdal”. (Bartók megjegyzése).

80. Sánta lovam, paripám
Forrás: MNT I. 576.
A dallam hangkészlete dúr pentachord. 
A kötet jegyzetapparátusában utalás az 573. és 574. dallamra, ahol 
szintén előfordul „Borsos Győr”. Borsos Győr Veszprém megyei 
község. Az 574. változat gyűjtési helye Szenna (Somogy megye), 
Lajtha László gyűjtése, az 573. dallam pedig Veszprém megyéből 
származik.
„Sánta lovam, paripám sok Kis kacsa fürdik változatba is beépül 
ugyancsak Borsosgyőr helységnévvel. /B.E. Kisalföldi gyermek-
játék-dalok és mondókák 367. sz. Sérfenyősziget, 379. 
Bőnyrétalap, 374. Pér, 380. Kapuvár, 385-387. Győrújfalu, 397. 
Martos.” (Barsi E. megjegyzése.)

81. Karcsai hajdú
Forrás: MNT I. 619; MF 1326 a/.
Hangkészlete hétfokú dúr.
 A játék leírását nem közölték a kötetben. A jegyzetekben utalás 
található a dallam tempójára, ♪ = 102, a dal végére 120- ig gyorsul. 

82. Hélu, hélu, héluska I.
Forrás: MNT I. 626.
A dallam hangkészlete dúr hexachord.
A játék leírását nem közlik.
„Hélu, hélu, héluska a „Hej piliga táncom változata. Kanyargós 
játék három leány körül. Az idézett könyv 360., 366., s a 428-434. 
számú daloknál a játék leírása is megtalálható.” 
(Barsi E. megjegyzése.)
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83. Hélu, hélu, héluska II.
Forrás: MNT I. 627; MF 1327.
A dallam hangkészlete dúr hexachord.
A jegyzetben utalás a tempóra ♪ = 158.

84. Mindennek van szeretője
Forrás: MNT I. 683.
Hangkészlete dúr pentachord.
Gyermekjáték-dal. A felnőttek dallamvilágából lecsúszott szöveg. 
Hasonló dallam-, illetve szövegrészek több gyermekjáték-dallamban 
is előfordulnak. A kötet jegyzeteiben nincs utalás a tempóra.

A gyermekjáték- dallamok ugyan a Bartók-rend szerves tartozékai, még-
sem szerepelnek a világhálón. 
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RESUMÉ

Cieľom druhého vydania je sprostredkovanie zberateľského materiálu 
Bélu Bartóka najmä tým oduševneným skupinám pestujúcim tradície, ktoré 
by chceli obnoviť a doplniť svoj repertoár ľudových piesní na rôznych 
podujatiach.

Béla Bartók bol v roku 1910 dvakrát na zberateľskej ceste vo Veľkom 
Mederi. Za svojej prvej návštevy koncom marca sa iba oboznamoval s 
tradíciami tunajšej ľudovej hudby. Po prvom úspešnom zbere pokračoval 
v činnosti v novembri, v ktorej mu pomáhal vtedajší veľkomederský 
reformovaný farár Sándor Fekets. Výsledky svojej zberateľskej práce 
publikoval v knihe Maďarská ľudová pieseň (A magyar népdal) vydanej v 
roku 1924. Zaznamenal 94 melódií, z ktorých 7 je vlastne inštrumentálna 
hudba (gajdy), ostatné predstavujú vokálny ľudovohudobný materiál.

Druhé rozšírené vydanie zbierky veľkomederských ľudových piesní 
Bélu Bartóka bolo nesporne potrebné, totiž sa jednak exempláre prvého 
vydania minuli, jednak preto, lebo v blízkej minulosti bol na domovskej 
strane Hudobnovedného ústavu v Budapešti zverejnený úplný materiál 
veľkomederského zberu (1910) Bélu Bartóka.

Druhé rozšírené vydanie obsahuje 84 spievaných melódií. Z toho 75  
ľudových piesní je z folklóru dospelých, ostatné sa zaraďujú do detského 
folklóru. Nezverejnili sme tie melódie, ktorých text je pre neslušnosť 
nevhodný na rozširovanie a ani záznamy gajdových hier.

Viac ako 90 percent publikovaných piesní predstavuje také staré melódie, 
ktorých sa nedotkli umelé piesne ani piesne tzv. novodobého štýlu rozširujúce 
sa od 19. storočia.

O tom svedčí stavba melódií a ich znenie v starej modálnej (cirkevnej) 
stupnici.

V notovej grafike melódií sme vynechali pôvodné Bartókove 
mikroskopické znaky ozdôb melódií, čím sme mienili uľahčiť čítanie a 
ďalšie sprostredkovanie melódií.

Všetkým tým, ktorí si zaumienili udržovať a pestovať tento poklad 
veľkomederských piesní, prajeme veľa úspechov v tejto šľachetnej práci.
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RESUME

The purpose of this reprinted and enlarged edition is to help especially 
those enthusiastic folk groups, which would like to refresh their repertory of 
authentic folk melodies.

It was in 1910, when Béla Bartók visited Nagymegyer two times. First 
at the end of March, when he got aquainted with the folk music traditions 
there, then at the beginning of November, when successfully continued 
the collection of folk songs. The reformed clergyman of the town, Sándor 
Fekets, assisted him in research. The result of his work Bartók published in 
the book A magyar népdal /The Hungarian Folk Song/. There were 94 songs 
– except 7 instrumental /bagpipe/ music all others vocal folk songs. Not 
long ago this complete material collected in Nagymegyer appeared on the 
website of Music Institute in Budapest. That fact awoke in us the thought of 
this reedition, secondly all copies of first edition were sold out.

This reprinted and enlarged edition contains 84 songs, 75 of them are 
for adults, the others belong to folklore traditions of childhood. We did not 
published those melodies, where the words are obscene, and also for the 
similar reasons left out the bagpipes. The greatest number, most than 90 
percent of songs are ancient pieces without any urban influences, and also 
are free from the influence of new folk song style, which rapidly has spread 
since 19th century. This is proved by the structure of melodies and modal 
/sacred/ scale.

For the sake of easier reading of melodies and good passing on them we 
omitted the small, microscopic ornaments in notes, which could be found at 
Bartók’s origins.

Our best wishes for all those, who want to keep this treasure of folk songs 
from Nagymegyer alive.
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RESÜME

Mit unserer zweiten Gesamtausgabe sind wir nur einer Zielsetzung 
gefolgt:  wir wollen allen, besonders den Volkssängergruppen, die an Bartóks 
Volksliedern Interesse haben, seine Volksliedsammlung weitergeben, damit 
sie  anhand dieses Buches ihr Programm erweitern können.

Bartók besuchte Nagymegyer in 1910 zweimal, um Volkslieder zu 
sammeln. Zum ersten Male Ende März machte er sich nur mit der hießigen 
Volksmusik und deren  Traditionen bekannt. Die ersten erfolgreichen  
Aufzeichnungen entstanden im November, dabei half ihm Sándor Fekets, 
der reformatische Pfarrer der Stadt.

Die Ergebnisse seiner Arbeit veröffentlichte Bartók  im Jahre 1924 unter 
dem Titel Das ungarische Volkslied. Es ging um einen Sammelband  von 94 
Melodien, unter  denen 7 Stücke Instrumentalmusik vorstellen  (Tutenspiel), 
den Rest bilden  vokalisierte Volkslieder.

Diese Neuauflage  von Bartóks Volksliedsammlung aus Nagymegyer 
entstand deshalb, weil die erste Auflage schon längst ausverkauft war, 
und der ganze Nagymegyerer Sammelband  neulich auf der Web-Seite des 
Budapester  Musikinstituts zu finden ist.

Diese zweite Auflage enthält 84 Lieder, davon  75 sind für Erwachsene 
bestimmt, den Rest bilden Kinderlieder. Nur die Volkslieder wurden 
ausgelassen, deren Wortschatz unartig ist, außerdem fehlen die Noten der 
Tutenspiele. 90 Prozent aller Lieder  bilden  Melodien, die keinen Einfluss 
der städtischen Volksmusik und des seit dem 19. Jahrhundert gepflegten 
Volksliedstils zeigen. Es bestätigten die alten Tonleitern der Diatonik und 
der Pentatonik, die diese originäre Volkslieder aufweisen.

Die Noten erscheinen ohne der originären Signatur von Bartók, um die 
Arbeit der Leser zu erleichtern.

Wir wünschen Allen, die diesen Volksliedschatz erhalten und weitergeben 
wollen, zu  ihrer ehrenhaften Arbeit viel Erfolg.
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