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Ú T R A V A L Ó
E kötet tartalma - Bakonyi Béla abaujszántói
tanár gyűjtő és szerkesztő munkája - meggyőzően
bizonyitja, hogy ma is van létjogosultsága a nép
dalgyűjtésnek. Még akkor is, ha a található dalok
nagy része ismert anyag változata. A már lejegy
zett dalkincs további életének vizsgálatát Kodály
Zoltán is fontosnak tartotta (Magyar népzene 1937).
S annak csak mindannyian örülhetünk, ha a népdal
gyűjtés megindulása után hetven esztendővel, a
néphagyomány pusztulása helyett egy-egy közismert
dal még értékesebb változatával találkozunk, mint
ahogy ez gyűjteményünkben tapasztalható.
De mit jelent az, hogy "ismert"? - Ha a népdalt
tanuló ifjúságra, vagy az énekkari és pávaköri ta
gokra gondolunk, nagymértékben szűkül az igy ne
vezhető dalok köre. Egy vidék jellegzetes dalainak
népszerű kiadványban való megjelentetése akkor is
szükséges, ha a szakemberek, a hivatásos gyűjtők
azokat mind ismerik. Az ilyen népszerüsitő kiadvá
nyok akkor se lesznek feleslegesek, ha a teljes
Magyar Népzene Tára megjelenik, hiszen az a legfon
tosabb terjesztő réteg kezébe nemigen kerülhet. E
77 népdal javarésze hozzáférhető gyűjteményekben
nem található, két község - Abaujszántó és Sárazsadány - hü és mai tükre, s figyelemreméltó válogatás
egy juhászcsalád dalhagyományából.

(A Sivák család Cekeházán lakott - egy része még
lakik is -, mely kis település, 1945 óta Abaujszántóhoz tartozik.)
Borsod gazdag népdalanyagába Lajos Árpád: Bor
sodi fonó c. munkája hézagpótló bepillantást nyújt
(Herman Ottó Múzeum kiadása, Miskolc 1965). A Si
vák család dalaival pedig először C.Nagy Béla Sztáreczky Zoltán: A cekeházi Sivák család népdalművészete c. gyűjteménye foglalkozik (Herman Ottó
Múzeum kiadása, Miskolc 1972). Bakonyi Béla mun
kája a népművészet mestere és családja dalkincsé
nek a korábbi gyűjtések után még megmaradt anyagát
tárja fel, s bőviti Borsod lejegyzett népdalkész
letét. Ha kevésnek tartanánk, hogy a 77 dalból csak
13 a régi stilusu, felületesen Ítélnénk, mert itt
az uj stilust is gyakran remek változatok képvise
lik. Ezek egy része erőteljes ötfokú hajlandóságot
mutat, más része pedig már ismert dalok különle
gesre csiszolódott, nemesebb variánsa. A régi stilusuak között két ,,Vidrócki,, változatot is talá
lunk: egyiket parlando (Igyunk azért, aki búsul),
a másikat giusto (Megyén a nyáj) előadásban. Mind
kettő jellegzetes erre a borsodi területre. Az
ereszkedő jellegű dallamok közül kiemelkednek még:
Kovács vagyok jól élek, s a Fehér László ballada.
A "Csaplárosné hallja", a "Gerencséri utca" kezde
tű közismert dal ötsoros szép változata. Kánonban
is énekelhető! A Kodály Zoltán: Bicinia hungarica
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c. sorozatból kedvelt "Garibaldi csárdás kis kalapja11 kezdetű dalnak is érdekes rokonával lep meg
bennünket e könyvecske: "Csaplárosné hozzon egy li
ter bort". Ennek legfőbb ékessége, hogy a harmadik
sorban lefelé tartó hétfokú skála (d't 1 s f m r)
utolsó négy hangja helyett a sárazsadányi dallam e tájegység változatainak megfelelően (L. Lajos
Árpád: Borsodi palóc népdaltipusok) - szép pentaton fordulattal késziti elő a negyedik sor M A H
képletének visszatérését (d't 1 1 r r s 1 m ) .
Ne feledjük el, hogy a népdalgyűjtésben
az
anyag pontos rögzitésén kivül nagy szerepe van an
nak a sajátos művészi élménynek, melyet a legjobb
népénekesek nyújtanak. S Bakonyi Béla munkája tá
volról se merült ki a felvételben és a dalok le
jegyzésében. Az adatközlőket és a gyűjtőt lelkes,
nagyszámú közösség kórusa és az általános iskola
tanulóifjúsága kisérte, hogy a még élő nótafáktól
az előadás lejegyezhetetlen finomságait, a népdal
énekléséhez elengedhetetlenül szükséges belső tar
tás egyszerű, természetes, de magasan izzó hőfokát
is átvegye. Ezért valósulhatott meg az, hogy
az
énekesek által is már-már elfelejtett hagyomány ma
egy sokkal szélesebb kör élő kultúrája, noha Sivák
Barnabás, a népművészet mestere már lehunyta sze
mét, s családja is szétszóródva él.
E kötet hátterében ott áll egy jellegzetesen mai
társadalom: juhászok és állami gazdasági dolgozók,

ipari munkások, értelmiségiek és a tanulóifjúság
egysége, mely a község vezetőinek megértésével és
segítségével, sőt részvételével az éneklő közösség
olyan példáját valósította meg, hogy Abaujszántó
joggal kihívhatja versenyre bármely hires hagyo
mányápoló község éneklő társadalmát.
Gyűjteményünk jó szolgálatot tehet azért, hogy
az éneklő sokaság tovább növekedjék. S bizzunk
benne, hogy ebből a pásztortarisznyából nemcsak az
"Éneklő Borsod", hanem éneklő országunk nagyobb
családja is gyarapodik.

V a s s

L a j o s

E L Ő S Z Ó
Ugy érzem, minden énektanár részére megtisztelő
feladat, ha saját községében, járásában, vagy a
megye egy-egy falujában népdalokat gyűjthet. A cekeházi Sivák Barnabás és családja adta e gyűjtemény
legtöbb dalát. Annak ellenére, hogy egy kötetnyi
dal már kikerült a családból, még nekem is jutott
bőven, s talán maradt is. Élményszámba ment a gyűj
tés a családnál. Nemcsak daloltak, de elmondták
egy fél évszázad múltját: a keserű summás, az ura
dalmi juhász életet.
Sivák Barnabás a népművészet mestere, országo
san ismert népdalénekes, 1967-ben gyógyithatatlan,
hosszantartó betegségbe esett. Érezte, hogy ereje
fogy, minden vágya az volt, hogy átadja a saját és
családja által ismert népdalokat. A súlyos beteg
ség ágyba döntötte, de gyakran felkelt és énekelt,
biztatta családja tagjait, még a kis három éves
unokát is, hogy álljanak a mikrofon elé és énekel
jék amire tanitotta őket.Gyötrő betegségét a televizió "Röpülj páva" műsora enyhitette. Amikor éle
te végét érezte, magához hivatott, görcsösen meg
fogta a kezemet. Sokáig nem szólt s én hosszasan
néztem beteg kezét a legszebb dalára gondolva:
Juhászlegény de fehér a te kezed,
Rézkampóval keresed a kenyered.11
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Azután megszólalt, s csak annyit mondottj
"Tanitsák a népet énekelni!
Én mindent átadtam, amit tudtam."
Végrendeletnek éreztem szavait és megfogadtam, hogy
hiven teljesitem, mert ugy érzem, ez az énektanár
legszebb kötelessége.
Mindenki előtt ismeretes, hogy a hetvenes évek
elejétől országunkat átszövő népdaléneklési mozga
lom indult el, mely egyre terjed munkás- és pa
rasztlakta helyeken egyaránt, izmosodik, s illeté
kes kulturális szerveink gondozásában a zenei köz
művelődés részévé vált. Az "Éneklő Magyarország"
- ahogy Kodály megálmodta - nemcsak dalolási ked
vet ösztönzött. A népdal - hagyományozás örök tör
vénye szerint - ez esetben nem a kutatás, de az
önkéntesség alapján - az öregek féltve őrzött nép
dalaikat kínálták fel becsülettel és tiszta szív
vel, hogy gazdagabb legyen életünk. így kerültek
elő a sárazsadányi Nagy Józsi bácsi dalai is. Egyegy szál virágért nála is lehajoltam, hogy színe
sebbé tegyem csokromat.
Minden törekvésem az, hogy megyénkben a szépen
kibontakozó énekkari,pávaköri mozgalmat, iskoláin
kat segítsem a gyűjtött dalokkal. Bizom benne,
hogy a megye más járásaiban is követik e példát,
mint ahogy én követtem elődeimet, s talán ez a
szándék is elősegíti a "Daloló Borsod" kibontako
zását.
B a k o n y i
Béla
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1. ABLAKOMBA BESÜTÖTT A HOLDVILÁG

Görögdinnye, sárgadinnye hajastól,
Haragszik rám a szeretőn anyástól.
Ha haragszik, haragudjon magára,
ölje magát a zavaros Tiszába.

Sivák Barnabásáé /Szabó Julianna/
62 éves Oekeháza, 1968
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2. A KISKERTEK IBOLYÁVAL TAH TELE

Sivák Barnabásaé /Szabó Julianna/
62 éves Gekeháza, 1968

3.

AZ ÉN ÖKRÖM

Voltál-e már Egerbe, Egerbe?
Ha nem voltál, gyere be, gyere be.
Ott árulják a szép piros almát,
J—3
JI
írjál babám, mert elhagyjuk egymást.
Nagy József 79 éves
Sárazsadány, 1973
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4. AZ ÉJSZAKA ELALUDTAM, DE SZÉPET ÁLMODTAM

I -N J. J J 1
A szeretőm udvarába van egy rezgő nyárfa,
!J J
J J i
Annak minden pici ága reszket, mintha fázna.
1 * J. JN Jl
Szagos a levele, rajtara van a falu nyelve:
^J.
J J|
Miért is van a szeretőmnek ilyen csalfa szeme?

Sivák Barnabás

65 éves

5. AZT MONDTAD, HOGY MAJD ELVESZEL

Nem szánt-vet áz égi madár,
Mégis eltartja a határ.—
Én sem szántok, se nem vetek, sejhaj,
Mégis megélek köztetek.
Nagy József 78 éves
Sérazsadány, 1972
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6. ÁTKAROLTA AZ EGET A SZIVÁRVÁNY

Azért, hogy a ruhám nincs kivasalva,
Nem vagyok én a lányoknak az alja.
Sem eleje, sem utolja nem vagyok,
Azért, hogy egy barna legény elhagyott.

Sivák Barnabásné /Szabó Julianna/
61 éves Gekeháza, 1967

7. BETEG A SZERETŐM AZ ÁGYBA FEKSZIK

Hem kélek fel, mert beteg vagyok nagyon,
A szivemen súlyos a bánat nagyon.
A szivemen százhúsz fontos a bánat,
Mert nem hagyják szeretni a babámat.
Édesanyám azt a pár szál virágot,
i Jj. J J — 3 |
> J.
Amelyiket a régi szeretőm adott,
J J
Kösse össze tegye vizbe pohárba,
A szeretóm esküvője napjára.

Sivák Barnabás
Cekeháza. 1968

65 éves

8. DE SZERETNÉK CSILLAG LENNI AZ ÉGEN

Este, este, de szerelmes kedd este,
De szerelmes lányhozx voltam az este.
Rám hajlott a bazsarózsa levele,
Babám karján aludtam el az este.
Sürü csillag szépen ragyog az égen,
Az én babám szénát kaszál a réten.
Szénát kaszál szép fekete lovának,
Jó éjszakát köszönök a babámnak.

Sivák Barnabásné /Szabó Julianr
62 éves Cekeháza, 1968
ynál, népiesen = lányhoz

9. DE SZERETNÉK BUDAPESTEN LIGETBEN SÉTÁLNI

Szomobt este kopogtat a legény ax ablakon,
Adjál szállást éjszakára kedves kisangyalom!
Mindenféle utasoknak szállást nem adhatok,
Nincsen itthon édesanyám, csak én magam vagyok.
Ismétlésre:
De azért a szép szavadért téged beeresztlek,
Singolt végű dunnám alá szépen lefektetlek.
Nagy József 78 éves
Sárazsadány, 1972
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10. ÉDESANYÁM, KEDVES ANYÁM MI VAN A KÖTŐJÉBE?

L

Ha meghalok édesanyám, széles úton vigyenek,
A szeretőm kapujába engem le ne tegyenek.
Ke sirasson engem senki, hadd szóljon a gyászharang,
A szeretőm kapujába sírdogál egy vadgalamb.
Várhegyi Józsefné /Sivák Juli«
26 éves Cekeháza, 1968
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11. ELRABOLÓ)A A BALATON KEDVES SZERETŐMET

Adriai jeges tenger habjai de sárga,
Azon visznek el engemet Dél-Amerikába.
Ott is ón leszek az első, én állok a jobb sorba,
Isten veled szülőhazám, látlak-e, vagy soha.
Sivék Barnabás
Cekeháza, 1968
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65 éves

12. EZT A KISLÁNYT CSUHAJJA NEM AZ ANYJA NEVELTE

Jaj istenem mit tettem, szeretőmet megöltem.
Szeretőmet megöltem, magamat rabbá tettem.
Szeretőmet leteszik a hideg sirnák az aljára,
Magam pedig hervadok a miskolci fegyházba.

Sivák Barnabás 65 éves
Gekeháza» 1968
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1 3 . HA KIMEGYEK, HA KIMEGYEK A SZÍNTÓI iliOMiSRA

Kiesett a, kiesett a piros alma a kezemből,
Kitagadott, kitagadott +édesanyám a szivéből.
Azért tagadott ki, hogy én legyek árva,
Mégis van egy szép szeretőm Szántó falujába.
Sivak Barnabásné /Szabó Julianna/
62 éves Cekeháza, 1968
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1 4 . JAJ, JAJ, JAJ ANNAK, KINEK VAN SZERETŐJE

Még sincs

a szi-vem

so-ha nyu-go-

da-lom - ba.

El, el, elmegyek, nem maradok e tájon,
Hogy a szivem a babámért ne fájjon.
Mert a szivem a babámért nagyon fáj,
Szőkét szeretek, mert a barna megcsalt már.
Sivák Józsefné /Valikovics Erika/
Szerencs, 1958 /24 éves/
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15. KIS KERTEMBEN VAN EGY ÁGY MAJORANNA

Sivák Barnabás
Cekeháza, 1968

65 éves

16. LÁNYOM, LÁNYOM NE HIGYJ A LEGÉNYNEK

Lányom, lányom én édes leányom,
Tétessek-e reád gyöngyvirágot.
Nem kell anyám, nem kell én rám semmi,
Meggyógyít a koporsóm szögei.
Sivák Barnabásné /Szabó Julianna/
64 éves Cekeháza, 1970

1 7 . LÁTOD BABÁM AZT A MANDULAFÁT

Mandulafa hamar elvirágzik,
Ne haragudj babám oly sokáig.
Ne haragudj babám oly sokáig,
Sseretlek én halálon napjáig.
Nagy József 78 érés
Sárazsadany, 1972
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1 8 . LEKASZÁLTÁK MÁR A RÉTÉIT

Téged pedig klsangyalom, a jó Isten áldjon meg,
Könnyeidtől a zsebkendőd soha ne száradjon meg.
Adjon az ég oly szeretőt, aki téged majd elvesz,
Mert én megházasodom, azt megvárni soká.lesz.

József 79 éves
Sárazsadány, 1973.

19. MIKOR MENTEM ÉN A TEMPLOMBA ESKÜDNI

\JT2
J—3
^
Siros hátrakötő, de elhagytál mindentől,
Lányságomtól, szép szabad életemtől«
Már ezután kiállók a rácsos kapuba,
Nem mehetek én a lányokkal a bálba.

Sirák Barnabásné /Szabó Juli«mne
62 éren Oekeháza, 1968

20. HIHCSEH KEDVEM, MERT ELVITTE A GÓLYA

Sivák Barnabásné /Szabó Juliann
61 éves Cekeháza, 1967
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21. NINCSEN NÉKEM EGYEBEM EGY POHÁRNÁL

Nincsen nekem egyebem egy tanyánál,
Abba sincsen egyéb egy pej csikónál.
Az a csikó mindig csak azt dobogja,
Árva kislány, kit elhagy a babája.

Hagy József 79 éves
Sárazsadány, 1973
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22. RÓZSÁT ÜLTETTEM A GYALOGÚIRA

Szánom-bánom, amit cselekedtem,
Hogy te véled szerelembe estem.
Szerelembe nem estem, csak szóba,
Sajnálom, de nem tehetek róla.

Sivák Barnabásné /Szabó Juliani
62 éves Cekeháza, 1968

23. SAJÓ TIZE JAJ DE SZÉPEK KANYAROG

Sajó partján kivirult már a nyárfa,
Sárgarigó rászállott az ágára.
Sárgarigó csak azt mondja, caak az fütyöli,
Jaj de boldog, aki egymást szereti.
Sivák Barnabás 64 éves
Cekeháza, 1967
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2 4 . SEJ A GEKEHAZI KASTÉLYKERTBEN

Sej barna legény

[ft

J~Tj

csaktevagyaz

VAN EGY EA

e-szem-be.

> J. \

Sej, barna legény, ha tudtad, hogy nem szeretsz,
Mért nem irtál egy szomorú levelet?
Tedted volna a szántói póstára,S eljött volna Cekeház falujába.

fi

Sej,amit adtam jegybe gyürüt, add vissza,
Mert mi köztünk a szerelem nem tiszta.
Átkozott volt az az óra, az a ház,
Sej, kibe babám mi megszerettük egymást.
Sej, a szántói sugár torony,de magos,
Tetejébe van egy kereszt, de ragyog.
Az a kereszt a szántói jegyzőé,
Sej, én meg vagyok a kedves szeretőmé.

Sivák Barnabásné /Szabó Julia
61 evés Cekeháza, 1967

25. SEJ, KINEK KINCSEN SZERETŐJE, BABÁJA

Sej, kinek nincsen szeretője, keressen,
Tagy szőkére, vagy barnára szert tegyen«
En is szert tet
barnára.
Sej, pedig nem is fáradoztam utána«
Sej, dinnye, dinnye, görögdinnye hasadj meg»
Nem bánom én barna legény, tagadj meg.
1J

J

«ÍN U . I

Tagadj meg hát barna legény, nem bánom,
Sej, ne törődj az én szivemmel, hadd fájjon«
fehér Lászlóné /Sivák Anna/
37 éves Mezőzombor, 1968

2 6 . SZÁLL A DARU

Néked varrom, néked varrom, Bej hogy legyél szeretőm.
Négy sarkára varrjál négy szál szagos rozmaringot,
Közepébe, közepébe, sej bogy szeretőd vagyok.
Nagy József 79 éves
Sárazsadány, 1973
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27. SZERETI A HAL A TISZA VIZÉT

Este felé, ha a nap leszállott,
Halászlegény leveti a hálót.
Ki látott már ily szomorú estét:
Kifogta a halász a kedvesét.

Hagy József 79 éves
Sárazsadány, 1973
- 38 -

28. TÜL A TISZÁN MANDULAFA TÖVÉBE

Tisza mellett mandulafa virágzik,
Mandulája mind a Tiszába ázik.
Megüzenem én a vizi búvárnak,
Manduláját vegye ki a babámnak.
Sivák Barnabásné/Szabó Julianna/
61 éves Cekeháza, 1967
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29. VETETTEM EGY ÍGY IBOLYÁT, NEM ZELT XI

Ablakomba kiviritott a nárcisz,
Nem bánom én babám, ha máshoz jársz is.
Úgyis tudom, másfelé visz az utad,
Eredj arra, ha már erre meguntad.

Sivák Barnabásné /Szabó Julianna/
61 éves Cekeháza, 1967
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<
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30. BETEG VAGYOK, GYÓGYÍTANI NEM LEHET

Kilenc levelet Írtam a babámnak,
Tizediket a jó édesanyámnak.
Olvasd anyám vérrel irott levelemet,
A harctéren veszitem életemet.
Sivák Baraabásné /Szabó Julianna/
63 éve Cekeháza, 1969
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31. EGY JÓ ANYA KÉSZÜL AZ ÁLLOMÁSRA

Édesanyám, ne legyen megijedve,
Nem vagyok én nagyon megsebesülve.
Jobb karomat járta által egy olasz golyó,
De azt is ugy, hogy még kigyógyulhatok.

Nagy József 78 éves
Sárazsadány, 1972
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3 2 . EL KELL MENNI KATONÁNAK MESSZIBE
Tempo gúcóbo J • Mi
5

Ha letelik ez a bárom esztendő.
Kedves pajtás, add vissza a szeretőm.
Elted vele világodat idáig,
Én meg élem koporsóm bezáriáig.

Sivák Barnabás 65 éves
Cekeháza, 1968
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53. ELMENNÉK ÉN TI NÁLATOK AZ ESTE

Lassan kocsis, hogy a kocsi ne rázzon,
Hogy a babám gyenge szive ne fájjon.
Nincs az úton sem patika, se orvos, se orvos,
Babám gyógyit, nem a katona orvos.

Sivák Barnabás
Cekeháza, 1967
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64 éves

34. ESTE VAN, ESTE VAN, ELMÚLT KILENC ÓRA

Sivák Barnabásné /Szabó Julianna/
62 éves Cekeháza, 1968

35. IGXUKK AZÉRT, AKI BÚSUL

Nagy József 78 éves
Sárazsadány, 1972

Az északi területek egyik legjellegzetesebb dallamtipusa; főként kötetlen ritmusban jelenik meg, mint
fenti dal mutatja. Borsodban találunk kötött ritmu
sú változatot is, mint e gyűjtemény "Megyén
a
nyáj" c. dala.

36. JÁTSZIK A SZÉL, CSUHAJ JÁTSZIK A SZÉL

Sivák Barnabás 65 éves
Cekeháza, 1968
- i*8 -

3 7 . KASZÁRNYA, KASZÁRNYA

Sivák Barnabásné /Szabó Julianna/
64 éves Cekeháza, 1970

38. KATONA VAGY BABÁM, AZ LETTÉL

Magos a kaszárnya teteje,
Még egy madár se száll feléje.
Bár csak egy madár jszot Jaallanek,
Kivel a babámnak haza üzennék.
Nem üzenek babám egyebet,
Vállaidra bojtom Wifejemet.
Vállaidra hajtom a fejemet;
Ügy vigasztalom a szivedet.

3 9 . KEREK DOMBON VAN

Sivák Barnabásné /Szabó Julianna/
61 éves Cekeháza, 1967
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4 0 . KIS KALAPOM DARUTOLLAS, VIRÁGOS

Kis kalapom felakasztom
Három évig'nem teszem a
Három évig rezes csákót
Véled babám levél által

a szegre.
fejemre.
viselek,
beszélek.

Sivák Barnabásné /Szabó Julianna/
61 éves Cekehása, 19'67

- 52

41. KIS PEJ LOVAM LÁBA

Sivák Bamabásné /Szabó Julianna/
61 éves Cekeháza, 1967

- 55 -

4-2. KISZSADÁNYBAN, KISZSADÁNYBAN

Már Zsadányban, Kiszsadányban kihajtották a nyájat,
Elvitték a, elvitték a szeretőin katonának.
Kiment a nyáj, bement a nyáj, - oda maradt a kedves babán,
Jaj Istenem, én Ietenem, csak még egyezer láthatnám.

Nagy József 78 éves
Sárazsadány, 1972
- 54 -

43. KIZÖLDÜLT MÁR A ZSADÁNYI ERDŐ

Édesanyám, minek adott férjhez,
Minek adott idegen legényhez.
Idegen lányt idegen legényhez,
Jaj de bajos szerexni szegénynek!
/: Ha ölelem, nem hajlik a karom,
Ha csókolom, fáj a szivem nagyon. :/

Nagy József 78 éves
Sárazsadány, 1972
~ 55 -

4 4 . LEHULLOTT MÁR A BAZSARÓZSA LEVELE

Az édesanyám postán küldött levelet,
Gyere haza édes fiam, ha lehet.
Haza mennek édesanyám, de nem lehet,
Szigorú a mi kapitányunk, nem enged.

Nagy József 79 éves
Sárazsadány, 1973
- 56 -

4 5 . MIKOR HEGYEK A VIZITÁCIÓRA

Nagy József 78 éves
Sárazsadány, 1972
- 57 -

46. TIZENKETTES MiGTAR HUSZÁR, HA FELÜL A LOVÁRA

Az én csárdás kiskalapom felakasztom a szögre,
Három évig, három évig nem teszem a fejemre.

J" J > 4

Majd felteszem a negyedik ev elején,
Szabadságos kék nefelejcs virág lesz a tetején.

Nagy József 79 éves
Sárazsadány, 1973
- 58 -

47. VERD MEG ISTEN, KI A GŐZÖST CSINÁLTA
lernpögCuíbo J • iio

Nagy József 79 éves
Sárazsadány, 1973
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Várhegyi Józsefné /Sivák Julia/
26 éves Cekeháza, 1968

4 3 . CSAPLÁROSNÉ HALLJA

Éppen szombat este

J

J

J J

Voltam nálad jegybe.

J

3

Esett az eső, fujt a szél,sej, de be nem eresztettél,
Jaj, de nagyon fáztam,

Nagy József 78 éves
Sárazsadány, 1972

50. CSAPLÁROSNÉ, HOZZON EGY LITER BORT

Csap-láros-né

hoz-zon

egy liter bort,

,j,»iirr; \ j ;>ir r j J i 1
Madd mos-sa

JÉ J g
Má-so- di- kat

Cifra

le

a

tor- kom-ról a

port.

g j ir f r f I
ké-

szűröm zá -

rem,

log -

pa-ran-cso-lom,

ha itt ha-gyom.

Hogyha ki nem váltom holnap délre,
Vesse fel a csárda tetejére.
Vesse fel a csárda tetejére,
Annak adja, ki többet ad érte.
Csaplárosné ejnye, ejnye, ejnye,
De szennyes a kötője eleje.
Mossa ki a köténye elejét,
Ugy várja a borivó vendégét.
Nagy József 78 éves
Sárazsadány, 1972
63 -

51. FUJ, SÜVÖLT A MÁTRA SZELE

Kalapon a Tiszán úszkál,
Subám zálog, a bírónál.
De a szivein hűen dobog,
Porró lángja feléd lobog.
Habos sárga csikóm nyaka,
Ujjnyi vastag a por rajta.
Meg ne utálj kedves rózsám,
Hogy oly sötét, poros orcám.
Sivák Barnabás
Cekeháza, 1967

64 éves

A dal szövege Czuczor Gergely költeménye kis vál
toztatással«

52. LÓRA CSIKÓS, LÓRA

Felül hát a csikós piros pej lovára,
Piros pej lovára.
Vágtat hegyen-völgyön talán a csárdába,
Talán egy csárdába.
Jó estét csapláros, micsoda csárda ez,
Micsoda csárda ez?
Sok szegény legénynek mulatóhelye ez,
Mulatóhelye ez.
Bort hozzon csapláros, megfizetek érte,
Megfizetek érte!
Az aradi ménbül csikót hozok érte,
Csikót hozok érte.
Ha csikót nem hozok, szilaj tinót hajtok,
Szilaj tinót hajtok.
De én a boráér adós nem maradok,
Nagy József 78 év«
Adós nem maradok.
Sárazsadány, 1972
Borsod és a szomszédos megyék egyik legjellegzete
sebb régi dallamtipusa. 4-5-6 soros formában egy
aránt előfordul. Gyakori szövege még: "Ködellik a
Mátra, eső akar lenni", "Látod-e te babám azt
a
száraz nyárfát" stb.

5 3 . »EM MESSZE VAN IDE KISMARGI2A

Jő estét, Jó estét csaplárosné.
Hát es a deres csikó itt kié?
Betyár gyerek annak a gazdája,
Most Jött ide, nincs egy félórája.
Küldje ki hát ennek a gazdáját,
Vem bántjuk mi, ha megadja magát.
£1 se megyek, meg se adom magam,
Kinek tetszik, hajtsa el a lovam.
A lovamat nem annyira bánom,
Csak a nyeregizzajtót sajnálom.
Nyeregizzajtóban buggyeláris,
Mibe hever százezer forint is.
/: Abba hever százezer forint is,
Kifizetem még a nagyapám is.
Száz forintot adtam egy csikóér'
Másodlkat rávaló szerszámér'
Harmadikat egy szép barna lányér'
Kit nem adnék szép Magyarországér'

Nagy József

78 éves

Sárazsadány, 1972
A dallam gyűjteményünk Göndör Lidi balladájának
távoli változata.

54. A MEZEI KIS PACSIRTA

Mikor mentem Váréul felé,
Megnyílt az ég három felé.
Ragyogtak rám a csillagok,
wert tudták, hogy árva vagyok.

Szitkei Andrásné /Szabó Györgyi/
24 éves Vizsoly, 1975

- 68 -

55. HALLOTTAD-E HÍRÉT BORSOD VÁRMEGYÉNEK

Hallottam, hallottam szenvedtem is benne,
szenvedtem is benne,
Verje meg az Isten, aki épitette.
Sí
J J
Láttam az urakat, tizenketten vannak,,
tizenketten vannak,
Mind a tizenketten rulam tanakodnak.
Az egyik azt mondja, fel kell akasztani,
.
t fel kell akasztani,
A másik azt mondja: szabad-e bántani?
Szállj el madár, szállj el Borsodon keresztül,
Borsodon keresztül,
Szállj el a babámhoz, maga van, egyedül.
Ha kérdi hol vagyok, mond el, hogy rab vagyok,
mond el, hogy rab vagyok,
Miskolci fegyházban talpig vasban vagyok.

Testvérek, rokonok, de hűtlenek vagytok.
H r t
a f a m ^ A vagytok
Nehéz rabságomban még rám se gondoltok,

> J. J-3

Haza fo«ok menni, nem fogok rab lenni,
nem fogok rab lenn
Testvéri jóságot meg fogom hálálni.
Rabságom, fogságom, szomorú rabságom.
szx>moru rabságom
Itt kel? eltölteni gyenge ijfuságom.

Sivák Barnabás 65 éve
Cekeháza, 1968

- 7o -

56. OSSZEl SZALL A FECSKEMADÁR DEL FELE

Teher mésszel Tan a szobám meszelve,
PetrojómmalJ van az ágyam bekenve.
Szalmával van koposzterom kitömve,
Reggel hattól este hatig felvetve.
Vas rostélyos az én szobám ablaka,
Gyenge holdvilág se süthet be rajta.
Akármeddig tekintgetek belőle,
Hem látok én sem kiderültf Bem beborult időket.
Most tudni meg, kinek rab a babája,
Mert csak az jár fekete-gyász ruhába.
Jaj de nehéz fekete-gyászba járni,
Rozsdás késsel rabi kenyeret vágni.
Gyertek fiuk, tegyetek a szekérre,
Piros vérem ne folyjon ki a földre.
Vigyetek a vármegye udvarába,
Tegyetek a város koporsójába.
Nagy József 79 éves
Sárazsadány, 1973
1. negyedóránként, 2. unalmában, 3. petróleummal,
4. szalmazsákom

57. A SZÁNTÓI SZÉLES UTCA, JAJ SE NAGYON RÖGES

Letelt már a hat hónapunk, haza fogunk menni,
Édesanyám ablakának jó estét mondani.
Eresszen be édesanyám, én már haza jöttem,
Ezt a kemény hat hónapot én is letöltöttem.
Pali bácsi, Pali bácsi bemegy a hodályba,
Költögeti, költögeti a summást sorjába.
Keljetek fel ti summások háromfertály négyre,
Jön a gazda meg az ispán, hajt a répaföldre.
Minárcsik András 14 éves
Abaujszántó, 1972

- 74 -

58. FEKETE CSEREPES A CEKEHÁZI NAGY RAKTÁR

J> .1.

Szagos a rozmaring, földre hajlik az ága,
őszi szellő hidegen fújdogálja.
Fújjad szellő, ugy se soká fújdogálod már,
Letelik az idő, haza felé megyek már.
Sivák Barnabásné /Szabó Julianna
61 éves Cekeháza, 1967

. búzát vagy más terményt kézzel forgatható géppel
tisztogat

5 9 . INTÉZŐ ÜR, HA K I Ü L A KISKERTBE

Intéző ur, arra kérem én magát,
Ne mérjen már nékem többet szalonnát.
Mert ha mér is, nem fogadom el tőle,
Ha akarja, tegye el esztendőre.
Nagy József 79 éves
Sárazsadány, 1973
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60. JAJ, DE SOKAT ARATTAM KEPÉBE

Jaj, de sokat arattam a nyáron,

J

fi

Keveset háltam az ágyon.
Vesd meg hát Bözsikém fehér ágyadat,
Hagy aludjam ki rajta magamat.
Sivák Barnabásné /Szabó Julianna/
64 éves Cekeháza, 1970
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61. SEJ, UJ A CSIZMÁM, EL AKAROM VISELNI

Sej, zárda, zárda, a miskolci nagy zárda,
Oda vagyok három évre bezárva.
Zárda ajtó, hulljon le rólad a zár,
Hej, csak még egyszer lehetnék szabad madár.
Sivák Barnabásné /Szabó Julianna/
61 éves Cekeháza, 1967

- 78 -

6 2 . MDKiS NAP UTÍK AZ IDŐ

Sirnak-rinak a bárányok,
Elfogyott a takarmányok.
Panaszkodnak a juhásznak,
Adjon szénát a báránynak.
Van i s olyan fukar gazda,
KI azt mondja, csapd a gazra
Van még avar a bokorba,
Had rágja k i az ebadta.
Hallod-e t e fukar gazda,
Jó volt a t e j , túró nyárba?
Ki a juhát nem t e l e l i ,
Jövő nyáron nem i s f e j i !
Sivák Barnabás
Cekeháza, 1968

65 éves

63. JÜHÁSZLEGÉNY, DE FEHÉR A TE KEZED

Juhászlegény,de fehér a

Rézkam-pó-val

ke-re-sed a

Nem mégy te le az Alföld-re

te

kezed,

ke- nye-red,

ke- pé - re,

Nem süt le a fényes nap fe - ke - té -re.
Kint a pusztán magam lakom egyedül,
Nékem csak a sárgarigó hegedül."
Ő énnékem a kántorom, a papom,
ő vigasztal, ha van valami bajom.
A rigónak az aranyos csepp szája
Kifütyüli, ha baj van a pusztába.
Kibontottak a hodályom oldalát,
Mind elvitték a nyájamnak a javát.
Sivák Barnabás
Cekeháza, 1968

- 81 -

65 éves

6 4 . MEGYÉN A NXÍJ

Tempo giusbo 1 • W

Sü - rü

er - dő
kö - ze pé Tizenhárom rózsás levél,
Ülj le mellém juhászlegény!
Ülj le mellém, ne félj tőlem,
Jó asszony lesz énbelőlem.

be?

Hallottátok-e már hirét,
Juhászlegény legénységét?
Fűrésszel vágja a májfát,
Hogy ne hallja zuhanását.
Felveszi a bal vállára,
Viszi Marcsa ablakába.
Kelj fel Marcsa, itt a májfa,
Jó éjszakát, vigyázz rája.
/: Kelj fel babám, itt a májfa,
Jó éjszakát, vigyázz rája. :/
Fidrik Jánosné /Sivák Mária/
42 éves Abaujszántó, 1968

6 5 . NEM MAR A VEZÉRÜRÜM LEGELNI

Sivák Barnabás
Cekeháza, 1968

6 6 . NEM IDEVALÓ SZÜLETÉSŰ VAGYOK ÉN
Jtmp giiist i *S5

Várhegyi Józsefné /Sivák Julia/
26 éves Cekeháza, 1968

67. ZÖLD ERDŐBEN JUHÁSZLEGÉNY TANYÁJA

Rigó, rigó, valamennyi mind sárga,
Kifütyöli, ha baj van a pusztába.
Kifütyöli korán reggel, hajnalba
Kelj fel juhász, megviradt a pusztába,
Várhegyi Józsefné /Sivák Julia/
26 éves Cekeháza, 1968

- 86 -

68. BÉRESLEGÉNY JÓL MEGRAKTA SZEKERÉT

A sze-re-tóm kapu-já -ig

meg ne

állj!

Nyalka béres, hova hajtod az ökröt?
Azt gondolod kis kertembe bekötöd?
Oda bizony nyalka béres nem kötöd, de nem kötöd,
Gyenge a rozmaring ága, letöröd.
/: Ha letöröm, megfizetem az árát, de az árát,
Barna kislány mégis én járok hozzád. :/
Béreslegény megy az ökröt itatni,
Szeretője vizet visz mosogatni.
Szomorúan huzza fel a sudárfát, a sudárfát,
Hallgatja a szeretője panaszát.

Sivák Barnaoásné /Szabó Julianna/
61 éves Cekeháza, 1968
1. Itt nem tagadószó, hanem az állat terelésére
§%Ol?á.lé mintegy Ye*£-ny$&ó

69. FÚJJÁK MÁR A KÜRTÖT A SZERENCSI GYÁRBA

Sej, haj rigómadár felszállott a fára,
Búsul szegény, hogy elhagyta a párja.

J J J J

Engemet is elhagyott a babám,
Mégsem sirok, mint a sárgarigó madár.
Fehér Lászlóné /Sivák Anna/
37 éves Abaujszántó, 1970
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70. KOVÁCS VAGYOK, JÓ ÉLEK

Drotár József 80 éves
Abaujszántó, 1973

71. LEÉGETT A NAGY SZERENCSI CUKORGYÁR

Tempo <jt^>ío i r a*

Fehér Lászlóné /Sivák Anna/
37 éves Mezőzombor, 1 9 7 0

72.

CSÁTI BÍRÓNÉ LÁNYA

Sivák Sarnabásné /Szabó Julianna/
68 éves Gekeháza, 1968

- 93 -

I

73. FEHÉR LÁSZLÓ BALLADA

Fehér Anna erre nem szól,
Végig sétál a folyosón.
Folyosóról folyosóra,
Török Antal szobájába.
Török Antal biró uram,
Hoztam neked sok aranyat.
Hoztam neked sok aranyat,
Szabaditsd ki a bátyámat.
Rajta, rajta Gönc városa,
Fehér László el vas fogva.
Meghallotta Fehér Anna,
Hogy a báttya el van fogva.

Nem kell nékem az aranyod,
Csak egy éjjeli hálásod.
Háljál velem az éjszaka,
Bátyád ki lesz szabadítva.

Fogd be kocsis hat lovadat,
Tégy be egy zacskó aranyat.
Megyünk Székesfehérvárra,
Bátyám szabadítására.

Fehér Anna erre nem szól,
Végig sétál a folyosón.
Folyosóról folyosóra,
Ugy megy a börtönajtóra.

Fehér Anna erre nem szól,
Végig sétál a folyosón.
Folyosóról folyosóra,
Ugy megy a börtönajtóra.

Kedves
Hallod
Háljak
Bátyám

Fehér László, kedves bátyám,
Aluszol-e, vagy meghaltál?
Se nem alszok, se nem nyugszok
Most is rólad gondolkodok.

Ne hálj vele, a disznóval,
Akasztófára valóval.
Szüzességedet elveszi,
László bátyád fejét veszi.

bátyám, Fehér László
mit mond a főbiró?
vele egy éjszaka,
ki lesz szabaditva.

Fehér Anna erre nem szól,
Végig sétál a folyosón.
Folyosóról folyosóra,
Török Antal szobájába.
Biró uram, Török Antal!
Mi csörög az udvarodban?
Lovam viszik itatásra,
Zabla csörög a szájába.
Fehér Anna erre nem szól,
Végig sétál a folyosón.
Folyosóról folyosóra,
Ugy megy a börtönajtóra.
Fehér László, kedves bátyám,
Aluszol-e, vagy meghaltál?
Zörgetnek a többi rabok,
Ne itt keresd a bátyádat.
/: Zöld erdőbe, zöld mezőbe,
Akasztófa tetejébe. :/
Nagy József 78 éves
Sárazsadány, 1972

-s? -

7 4 . GÖNDÖR LIDI BALLADÁJA

özéles- e vl-lág-ra szólt szópsé- ge.
Balatonná kimegy a Tiszára,
Beletekint a szőke Tiszába.
Sirva nézi az 6 Lidi lányát,
Hol veti fel a viz göndör haját.
Kedves lányom, ugyan mit gondoltál,
Hogy a szőke Tiszába ugrottál?
Nem gondoltam semmit édesanyám,
Heg kell halni a szeretőm után.
Ne sirj lányom, van még a faluba,
Van még több legény is a számodra.
Mit ér nekem, ha én nem szeretem?
Gyász lesz vele az egész életem.

Nagy József 78 éves
Sárazsadány, 1972

A dallam "Nem messze van ide Kismargita" c. dal
távoli változata.

7 5 . ENDRE BÁRÓ

Juhász-le-gény fu-ru-lyá-zik

ma-gá- ba.

Furulyaszó felhangzik az ablakon,
Ébren van-e Endre bárókisasszony?
Ébren vagyok, mert nem tudok aludni,
Nem hagy engem a szerelem nyugodni.
Endre báró felnyergeli a lovát,
Körüljárja közel eső tanyáját.
Azt kérdi a legidősebb juhásztól,
Nem látta-é a kisasszonyt valahol?
Báró uram, az igazat megvallva,
Ma két hete, hogy a bojtár oda van.
Ma két hete, hogy a bojtár oda van,
Bizonyára a kisasszony vele van.
Endre báró hintót küld a lányáér»
Kilenc zsandárt meg a juhászlegényért.
Elől jön a kisasszony a hintóba,
Hátul meg a juhászlegény vasalva.

p

Jaj de szépen megfaragták azt a fát,
Amerre a juhászlegényt akasszák«
Fújja a szél fekete göndör haját,
Jaj Istenem, mért szerettem bárólányt?
A falumon végig menni nem merek,
Pekete gyász boritja a szivemet.
Fekete gyász, hófehér a zsebkendőm,
Juhászlegény volt az első szeretőm.

Bodolai Istvánná 61 éves
Abaujszántó, 1957
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76. HAJNALLIK, HAJNALLIK

Sivák Barnabásné /Szabó Julian]
65 éves Cekeháza, 1968

•

- loo -

77. RUGÓ VILMA BALLADÁJA

Megyén másnap, megy az anyja keresni,
Hol fogja az ő lányát megtalálni.
Ott egy ember mindig azt kiabálja,
A te lányod itt van a gabonába.
/: Jaj Istenem, ki ölte meg a lányom,
Kinek vétett ezen a nagy világon?
Ássák már a nagy timári temetőt,
Rugó Vilmát viszik bele legelői.
Rugó Vilmát viszik a temetőbe,
Nagy Perencet a kállai börtönbe.
Mondjad Ferenc, nem fájt-e a te szived,
Mikor azt a szép barna lányt megölted?
Akkor nem fájt, de most mindjárt meghasad,
Viselem a negyvennyolcas nagy vasat.
Bodolai Istvánné 61 éves
Abaujszántó, 1972

MEGJEGYZÉSEK EGYES DALOKHOZ

Az én ökröm. Nagy Józsi bácsi, mint summás, be
járta a fél országot. Ezt a dalt Heves megyei mun
kahelyein tanulta.
Átkarolta az eget a szivárvány. A Bazsi pusztán
(Taktaharkány mellett) Sivák Barnabásné lány korá
ban tanulta. Dohánycsomózás közben énekelgették a
tanyasi lányok.
De szeretnék Budapesten ligetben sétálni. Vari
ált formája a táncosok ajkáról ismert "Esteledik a
faluba". Hagy Józsi bácsi a század elejétől ismeri
ebben a formájában.
Ha kimegyek, ha kimegyek a szántói állomásra. A
20-as évek vándorlási időszakából származik. Az
amerikai kivándorlással egyidőben a jobb megélhetés
reményében az ország területén is volt vándorlás.
Sajó vize jaj de szépen kanyarog. Néhány hang,
vagy ütemnyi változatokkal elterjedt Borsodban.
Sej a cekeházi kastélykertben van egy fa. A dalközlő férje kevés eltéréssel ismer egy hasonló dal
lamot: "Sej barna kislány, mikor tehozzád jártam".
Száll a daru. Népdal énekléseknél a páva műso
rokban gyakran hallható eltéréssel. Nagy Józsi bá
csi e mixolydos változattal tanulta és énekelte.
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A Sivák családból származó katonadalok az első
világháború idejéből valók. Sivák Barnabás édes
apjától, rokonaitól hallotta és tanitotta meg a
család tagjaival. Elég sokat ismer Sivák Barnabásné. Ő még lány korában családi hallomásból tette
magáévá ezeket.
Hagy Józsi bácsi a katonadalokat a fronton (el
ső világháborúban) katona cimboráitól tanulta.
A betyárdalokat a század elején hallotta a sárazsadányi nótafa, aki sokat járt az ország különbö
ző tájain, főleg az Alföldön. Állitja, hogy ezek
Rózsa Sándor, Gesztely Bandi, Bogár Imre idejéből
származnak, a betyárcsárdák környéki falvakból.
A summásdalokat a Sivák család tagjai és Hagy
Józsi bácsi summáséletük idejében tanulták. A summások szálláshelyeiken (hidályokban), valamint mun
kájuk közben énekelték ezeket.
A szántói széles utca, jaj de nagyon röges. Mi
szántóiak szivünkbe zártuk ezt a dalt, kedves em
lékként maradt fenn a sárospataki IV adás után
(1970). "Pali bácsi, Pali bácsi bemegy a hodályba»
versszakát Nagy Józsi bácsitól gyűjtöttem.
Juhászlegény, de fehér a te kezed. Sivák bácsi
féltve őrzött dala, még a nagyapjától tanulta. Dal
lamsorainak egy része más juhászdaloknál is fellel
hető*
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Kovács vagyok, jól élek. A múlt század végéről
származik, cigánykovácsokról szól, akik vándorol
tak faluról falura, apróbb munkáért bekopogtattak
a házakhoz.
Megyén a nyáj. Kodály: Mátrai képek c. vegyes
karában szereplő "A Yidróczki hires nyája" kezdetű
dal változata.
Balladák. Mind a "Fehér László", mind az "Endre
báró", s a többiek is Borsodban eléggé elterjedtek.
Értékes szép változatai megérdemlik a közlést és a
terjesztést.

A GYŰJTEMÉNYBEN SZEREPLŐ DALOKBÓL
Sivák Barnabásné (Cekeháza) 24, Nagy József (Sárazsadány) 24, Sivák Barnabás (Cekeháza) 14, Várhe
gyi Józsefné (Cekeháza) 4, Fehér Lászlóné (Mezőzombor) 3, Bodolai Istvánné (Abaujszántó) 2, Si
vák József (Szerencs), Sivák Józsefné (Szerencs),
Drotár József (Abaujszántó), Fidrik Jánosné (Abaujszántó), Minarcsik András (Abaujszántó) és Szitkei
Andrásné (Vizsoly) pedig l-l dalt énekelt.
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A dalok jegyzéke
tartalmi csoportosításban
A népdal cime, -kezdő sora
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A kiskertem ibolyával van tele
• •. 2
Áz én ökröm a Virág •.. •
3
Az éjszaka elaludtam, de szépet álmodtam
4
Azt mondtad, hogy majd elveszel
5
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6
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7
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8
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Jaj,jaj,jaj annak, kinek van szeretője
14
Kiskertemben van egy ágy majoranna
15
Lányom, lányom ne higyj a legénynek
16
Látod babám azt a mandulafát
17
Lekaszálták már a rétet
18
Mikor mentem én a templomba esküdni
19
Nincsen kedvem, mert elvitte a gólya
20
Nincsen nékem egyebem egy pohárnál
21
Rózsát ültettem a gyalogutra
22
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