HAGYOMÁNY

AZ ÁRGfRUS NÓTA DALLAMA
KÖRNYÉKÜNKÖN
BODOR ANIKI
Ugyan kinek jutna eszébe, hogy egy XVI. századi históriás ének nyomait keresse a Két szivárvány koszorúzza az eget zentai népdalfüzet 144.
oldalán? (,,Ismertem apádat, jó módú ember vót, a nadrágja szárán ёgymást .értea f бt" stb.) A dallam kirí az új stílusú dalok tömkelegéb ől.
A régi stílus jegyei nemigen illenek rá. Szabályos hat szótagos (izometrikus) volta és els ő két sorának ereszked ő vonala ellenére harmadik sorában a záróhang meglepő en az oktávra ugrik, ami igen szokatlan jelenség. Az összefüggés a históriás éneke és dallamunk között világossá
válik, ha azt egyéb zentai füzetekben megjelent és legújabban föllelt változataival összevetjük. Az ún. Mérges sátán 'kígyóz , és Barna Petyi 2 balladák révén kiderül, hogy csonka változattal, féldallammal van dolgunk.
Ennek az írásnak célja, ha nem is a leszármazottságot, de dallamaink
kapcsolatát taglalni a Kodály gy űjtötte Árgírus nótával és annak rokonaival.

Kodály Zoltán 1914-+ben bukkant Bukovinában az Árgírus nótára
(Dallanmtárunkban 4. szám alatt szerepel). Dallamát régebbr ől is ismerte, de a falubeliek mind bizonygatták, hogy a nóta „Árgyílusé"s.
Szövegének forrását akkor nem sikerült kideríteni, pedig többen is látták az „istóriáját". Gergely (Gyergyai) Albert széphistóriája ponyvanyomtatványokban élt gazdag útóéletet. Nyilván ő is éneklésre szánta
1 Árgírus nóta néven szerepel szakmai körökben. Kodály Zoltán: „Árgírus nótája" — el őadás
1920. december 224n. Visszatekintés, II., Bp. 1974., 79-90. 0.
z A Hungarológiai Intézet Tudományos Közlönyei (HITK), 1970., 4. sz., 78. 0., valamint 1976.
23-24 sz., 57-59. o. és 69-71. o.; valamint Száraz kutgém, üres válú (Sz. k. ü. v.), Zentai
Füzetek, 1966., 80. 0.
„Argyilus” — Argílus neve népi használatban. Nem tudjuk, hogyan került indulatszókkal
kapcsolatba, mint pl. „Ty ű , az árgyélusát!" stb. Más népdalokban is el ő fordul, p1. „Az Árgyélus kismadár" (lakodalmi dal) vagy „Amott van egY kis ház, Árgyélusa neve". (Dr. Burány
Béla balladáskötete címoldalának egyik sora: Hallottak-é hírét ... kezdettel. Nem lehetetlen,
hogy ez a dallam is féldallammá csonkult. Jelentését itt sem isme гjük.)
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verses történetét, mint az régebben általános szokás volt. A legrégibb
kéziratokból ki is derül a nótajelzés 4 „Oly búal banattal az Aeneis király" — Huszti Péter Aeneisére utal (1. kés őbb). A jelzett helyen ismét
csak nótajelzés található: „lm mint nyomorodóm felséges Úristen". Dallama eddig sajnos nem került el ő, az egyetlen fennmaradt forrása nép
által énekelt változat. Legrégibb nyomtatott példánya Verseghy Ferenc
1804-bőt származó tréfás kántori búcsúztatója egy komikus eposz keretében. Bartalus (Magyar Orpheuszában is ez jelent meg. Pálóczi Horváth
Ádám Ötödfélszáz énekeiben két helyen szerepel: „Kebelembe búvék egy
nagy áspiskígyó", és „Amott kerekedik egy fekete felh ő" kezdettel. Mindkét szöveggel el őfordul nálunk is. A Kodály által gyűjtött dallam katonanótaként jelentkezik aKodály—Vargyas-féle példatárban. 5 A Magyar
Népzene Tárábans mint menyasszonybúcsúztató fordul el ő. Kodály szerint egyes református egyházi énekek is magukénak vallják.
Tinódiról tudjuk, hogy dallamaiban van latin himnusz, cseh és német
ének, mindezek ellenére szerzeményei magyar ihletés űek. Ezzel emlékeztetni szeretnénk arra a körülményre, hogy históriás énekeinkben sok az
idegen elem lehet ősége.
Az Árgírus nóta szövegét a korban divatos alexandrinus versformában
írták, de — mint a bukovinai változat el őadásából kiderül — nem választotta sormetszet két egyenl ő részre a 12 szótagot, hanem aszimetrikusan tagolódott: az els ő 10 szótag a szöveg ritmusához idomulva szabadon alakul szükség szerint, ,és csak a 11-es és a 12. szótagnál áll meg
(sokszor még ott sem, csak a 24.-nél). Tinódi verselésében is találhatunk
erre példát (Az szalkai mez őn való viadalról). Középmetszetes, azon belül pedig 4+2 ütemes beosztással er őszakot követnénk el szövegén és
dallamán is. Utókori kritikák fel is róják, hogy régi költ őink nemigen
törődtek az ütemezéssel. Nyilvánvaló, a szöveg érthet ősége lehetett az
elsődleges cél, nem annak ütemekbe rendezése. Az Árgírus nóta és valamennyi mai változata már mind középmetszetes, a népi el őadás mégis
mostanáig megőrizte a régi gyakorlatot. Ez nemcsak a 12-es, hanem a
10-es, 8-as és 6 szótagos parlandóknál 7 is így alakul általában: csak az
utolsó szótagoknál van megállás. Másik ritmikai sajátságuk a rubato el őadásmód. Érzelmi momentumok kiemelése céljából megnyúlhat egy-egy
szótag. Verseghy Ferenc elmarasztaló leírása a rubato gyakorlatróls igen
fontos adat, minthogy a régi kottaképek csupán vázát nyújtják a ritmusnak (és dallamnak is). Az Árgírus nóta korabeli rokona Székel Balázs:
„Az szint Tobiasnak egeez historiaia" 1546-bó1 maradt fenn (dt. 1. sz.
Tóbiás dallam). Azonkívül, hogy ritmusa azonos, szabadon lebeg ő sor:

' Nótajelzés: Dallam, amire a költemény énekelhet ő . Számtalan példát találunk rá Balassinál,
Csokonainál stb.
Kodály Zoltán: A magyar népzene — A példatárat szerkesztette Vargyas Lajos, Bp. 1971.,
pt. 349.
e Lakodalom III/A, 76-78.; 257. sz.
Beszédritmusú dalok.
s Rövid Értekezések A' Musikáról VI. Énekekkel. Szerzette Versegi Ferentz Bécsben 1971.,
X—XI. lap.
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metszet nélküli parlando, els ő két sora is hasonló, annak záróhangjai
megegyeznek. A Tбbiás dallam közeli rokonairól kiderült, hogy maga a
dallam nem volt 12 szótagúvá merevedve. 9 11-es szótagú dallamok egyszerű hangismétléssel 12 szótagszám szükségleteire alakulhattak. (A Tóbiás dallam első sora pl. 13 szótagúra tágult.) Annak ellenére, hogy a
költők maguk is dalszerz ők, a dallamkölcsönzés akkoriban igen divatos
szakás. A szerz ő ség, az eredetiség még nem olyan fontos, hogy a plágium
kérdése felmerült volna.l 0 Nem véletlen, hogy a históriás énekek dallamai sokszor különböz ő zsoltáros könyvekb ől kerültek el ő. Az Árgírusra
viszonylag keveset hivatkoznak különböz đ nótajelzések. Csak két esetben
akadt rá .a kutatás. Az oka ennek valószín űleg az, hogy szerelmi tárgyköre miatt nem egyeztethet ő össze a XVII. sz. eleji aggályos, vallásos
korszellemmel.
Az Árgírus dallamnak a maga kor њ an is igen szerteágazóak a kapcsolatai. Egyfel ől a Tóbiás és Aeneis dallamokkal van szoros rokonságban, ha ugyan nem azonos azokkal. Szenczy Molnár Albert oppenheimi
biblia függelékében az 1612 es évi .nótajelzés ti. így szól: „Az Tobias
vagy Aeneas nótájára". Másfel ől Tinódi legkorábbi ismert énekével (Jázon és Medea, 1537 38 körül) és annak változataival függ össze. Ezt a
két csoportot viszont egy halottas és virrasztó énekekkel kapcsolatos dór
dallam, a „Cum mundus militat" f űzi egybe.
Az Árgírus nóta felfedezése fölvetette népi 12-eseinkben a históriás
ének lappangásának lehet őségét. Elég csak Tinódi Eger vára viadaláról
szóló énekét említeni. 11 Rokonaik, a koldusénekek mintha egyenesen a
históriás énekek „korcs leszármazottai" lennének — írja Kodály. Ez
egyrészt fényt vet egy csoport régi dallamunk eredetére és korára, olyan
dallamokéra, melyek hangkészlete nem ötfokú (pentaton), kvintváltás 12
sem fordul el ő dallammenetükben. A szálak még tovább nyúlnak, ha az
Árgírus nóta ereszked ő zárlatait a népi siratókkal hozzuk kapcsolatba, 13
melyek eredete ugyanúgy lehet európai, mint finnugor (ez utóbbi a ma
uralkodó nézet), de amelyekben kétségtelenül az ún. arab „makám" vagy
az indiai „raga" elv érvényesül.l= Egy másik elgondolkoztató tény, mely
ismét szerteágazó leszármazási kapcsolatokra utal, a 12-es szótagú „Szivárvány havasán feln őtt rozmaringszál". 15 A zsoltártípusok közé tarto-

-

9 Csomasz Tб th Kálmán: A
XVI. század magyar dallamai (Régi magyar dallamok tánc I),
Bp. 1958. Az Árgírus dallamra a 14., 15., 33., 35. és 235. számok, annak szövegeire pedig a
15. I. és 235. sz. alatt mondottak vonatkoznak.
' 9 Elég csak a középkori Rabló katona — „L'homme armée" közkedvelt melódiáját említenünk,
ami számos nagy zeneszerz ő miséjének alapjául szolgált liturgikus szöveggel párosítva. A kölcsönzés gyakorlata Bach és Hándel korában is igen eleven még.
" Kodály—Vargyas, pt. 368.
1 " Régi stílusú dallamainknál szokásos építkezés: a dallam második fele
5 hanggal mélyebben
mc ;ismétli az els ő felét.
„ Lásd pl. a menyasszonysiratókat. A magyar népzene tára, c. sorozatból, Lakodalom III/A

279 - 288.

14 Dallamformula, víz, melynek formára, ritmusra, sz бtagszámra nézve nincsenek merev szabályai, és minden el őadásban másképp kel életre. Tágabb értelemben ez vonatkozik minden dal
me g szólaltatására is, különösen a parlando éneklés „kétszer sohasem egyformaságára".
° Kodály—Vargyas, 35. 0.
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zik. Mindössze háromhangnyi terjedelm ű, szintén ereszked ő zárlatú, felépítése hasonló a históriás énekek , és ,egyéb népi 12-esik ismétléses, szekvenciázóls dallammenetéhez. Szinte hangról hangra egyezik vele Robert
Laoh cseremiszekt ől eljegyzett változata, de ugyanúgy megegyezik egy
katolikus liturgia-énekkel is (Graduale Romanorum: „Beatus vir qui timit Daminum" kezdettel). Idelsahn révén számos rokonát találnia zsidó
liturgiában, de rokon népéinknél (vogulok, osztjákok) is van megfelel ője.
Kodály szerint itt nyilvánvalóan nem átvételr ől van szó, inkább valami
ősi, nemzetfeletti recitáló formuláról melyre az ún. „primitív" népek
éneké'ben számos .példát találhatunk, és amelyb ől Kodály magának az ötfokúságnak létrejöttét sem tartja lehetetlennek. Még nem bizonyos, de
megeshet, hogy egy széles alapokon nyugvó dalla тnépítkezésі elv fejlődését, különböz ő formálódásait figyelhetjük meg népzenénkben, kezdve a
szabadon alakuló siratóktól egész a feszes ritmusú táncdalokig. 17 Ez esetben az Árgírus ,nóta is csupán egy állomása ennék a folyamatnak.
Az Árgírus nóta Járdányi Pál földrajzi tájékoztatója szerint székely
területre jellemz ő . Vajdaságban ma is él ő legközeleblbi rokonát ugyancsak
Bukovinából idetelepült székelyekt ől gyűjtötte Kiss Lajos 18 Hertelendyfalván, 1940-ben Németh Sándortól rabnótaként, majd 1957-ben ugyanezen adatközl őtől lírai szöveggel Király Ern ő . 19 A dallam közeli változata megtalálható a Kodály—Vargyas példatárban (364. sz.) ugyancsak Bukovinából lírai szöveggel ,és Kallós Zoltán erdélyi gy űjtésében 20
Moldvából, az Eladott lány ballada szövegével társítva. Másik rokona
az Alföldön is el őforduló 4+2+3-}-3 ütemezés ű dallamtípus Kiss Lajos
horgosi gyűjtéséb ől származik. 21 Egyéb, zárlataik révén rokon változatok
a „Kisbácskai hármashatár" nyolcas és a „Van énnékem csizmám" hat
szótagú rabnóták. 22
DALLAMELEMZÉS
Dallamtárunkban a sorokat „kifektettük", egymás mellé közöljük,
mert csonka dallamaink szerkezete így áttekinthet őbb. A római számok
a dallamsorokat, az arab számok dallamainak sorszámát jelölik.
18 Ugyanazt a fordulatot különböz ő magassági fokokon ismétli a dallam.
" Mifelénk is el ő forduló tánc a közismert „Én vagyok a, én vagyok a kúnsági fi" — Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok, Bp. 1961., I., 105. 0.; vagy a „Szabó Gyula Horvát Jolánt
szereti" kezdet ű szeret ő gyilkos — öngyilkos szeret ő motívumát megénekl ő ballada — Zenta-vidéki
népballadák (Z. n.), Zenei Füzetek, 1962., 2. sz., 5. 0.; illetve a „Tápciné" vagy „Kilenc betyár" ugyanarra a giusto dallamra. Ez utóbbi megjelent: Vargyas Lajos: Réggi népdalok Kiskunhalasról Bp., 1954., 93. sz., 67. o., vagy dr. Burány említett balladáskönyvében a 130. sz. Más
dallamokon is el ő fordul.
1s 108 magyar népdal, Bp. 1943., 94. sz.
19 Magyar népdalok, Novi Sad 1962., 10. sz.
Y 0 Balladák könyve, Bp. 1974., 525. o.
L 1 Zentai Füzetek, 1974., 24. sz. változata Kodály—Vargyas pt. 362., „Búra termett id ő , ködnevel б szell ő ", ill. „Kiszáradt a tóból mind a sár, mind a víz" kezdettel.
n Az el őbbi dr. Burány Béla említett balladáskötetének 57. sz. dala, a másik dallamtkrunkban a 21. sz.
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Az •első négy példán kívül valamennyit nálunk .gy űjtötték. Mindanynyiuk ritmusa parlando. A Mérges sátán kígyó (dt. 5. sz.) vidékünk népdalkincsének egyik büszkesége, régi stílusú ballada. Paksa Katalin fedezte
fel 1968 ban Szaján'ban, Kálmánt' Lajos nyomában gy űjtve. Azóta a
Hungarológiai Intézet rendezett ugyanilyen nagyobb szabású gy űjtést.
Igy 1972 ben ismét szalagra került ugyanattól az adatközl őtől. 23 Ez az
egyetlen teljes dallamunk, kivéve Korponci Мihály csókai zenész változatát, a Barna Petyi balladáját (dt. 8. sz.), ami záróhangjában — vagy
egész zárósorában — sajnos elcsúszott, téhát romlott változat. Ha második sorát nem 'ismétli gépiesen, negyedik sora hangról hangra megegyezni
a Pálóczi-féle dallam záróformulájával (a dt. 3. sz. utolsó 6 hangja).
A dallam szekvenciázó, szinte egészében hasonló anyagból épül, így a
variálás és felcserélés lehet ősége kézenfekv ő . A többi dallam kivétel nélkül, egészen a dt. 20. számáig féldallam. Kettő közülük nyilvánvalóan
az (dt. 6. és 7. sz.). A többi igyekszik úgy-ahogy „kerekíteni". Mindegyikük közös vonása a szeptim 24 szerepe a sormetszeteknél vagy azok
helyén. Vagy a második félsor indul róla (dt. 1-4. sz.), vagy az els ő
félsor — csonka dallamaink els ő sora — zár rajta (dt. 5-9. sz.).
A mellékelt példák közös tulajdonságaik alapján csoportokba kívánkoznak. Ezek: 1., 2 4., 5 8., 8 11., 12 12., 13 14. és 14 19. (20.)
sz. példáink.
A Tóbiás dallam (dt. 1. sz.) egyedül áll. Ez egyetlen tiszta d бr dallam, sormetszet nélküli. A többi mintha a fél lépéseket szorgalmazná.
A Verseghy-féle példától kezdve mindegyikben szerepel a cisz és annak
szekvenciás megfelel ője.
A Versegihy-, Pálóczi-, Kodály-féle dallamok (dt. 2-4. sz.) zárlatai
azonosak: 5 (2) 1. 24 A (2) es főzárlat idekapcsolja a Tábiás dallamot is,
de a Tóbiás harmadik sorához köt ődik a Verseghy-dallam (dt. 2. sz.)
utolsó sora is. (Öt hanggal feljebb olvasni!) Ugyanez a záró sora egy
Tinódi-,féle dallamnak. 25 Az Árgírus nótaban szemet szúr a cisz b lépés,
ami semmiképp sem számíthat ősi jelenségnek. Hangzása inkábba verbunkos zenében otthonos. „Egy dolog azonban a magyarországi cigány
népzenében ugyanolyan ritka, mint a magyar népzenében: a két b ővített
szekundos moll hangsor, az ún. »magyar skála« vagy »cigány skála«;
ritka egyáltalán a b ő vített szekund, amivel a múlt századbeli cigányzenészeink oly szívesen f űszerezték játékukat, s amit maga Liszt is oly jellemző en cigánynak érzett." 26 A bő vített és kis szekund gyakori el őfordulása a balkáni népek zenéjében is igen szokásos. Egyébként mindhárom
-
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!s B ővebben err ő l a HITK 23 - 24 - es számában Székely Mária számol be.
!4 A finalistól (záróhang, a dallom utolsó hangja ) számítva a 7. hang, itt fs . A zárlatképlet:
5 (2) 1, a sorzáró hangok 5., 2., ill. az 1. fokon való megállását jelzi. A záróhang mindig
az 1. fok.
25
Itt nem közöljük. „Prini Péternek, Majlát Istvánnak és Terek Bálintnak fogságokról —
Cronica 13 b.
28 Sárosi Bálint: Cigányzene, Bp. 1971., 24. 0.
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dallama szeptimr ől indul, első két soruk ereszked ő vonalban rajzolódik
ki, míg a harmadik inkább domború, a negyedikkel együtt völgyet leíró
görbe. A viszonylag kis hangterjedelem és a nagy szótagszám eredményezi, hogy a dalok els ő felének leírt vonalát a második felük nagyjából megismétli. A melódia szinte befejezi mondanivalóját, mikor a f őzárlatnál közvetlenül az alaphang felett megpihen. Els ő soraik két egyforma hangarányú részre oszlanak.
5 21. sz. példáink oktávr б1 27 kezdenek, és ennélfogva már els ő soruk
is szekvenciázik. F őzárlatuk nem a szekundra 27 hajlik, fennmarad a
kvarton. 27 Harmadik soruk a kvinten 27 zár, itt ismét a Tóbiás dallammal állnak kapcsolatban. A Mérges sátán kígyó (dt. 5. sz.) második és
negyedik sora azonos anyagú. Еrdekesen a kvintváltás szellemében jár
el, mikor a zárósort 5 hanggal mélyebben ismétli, aminek els ő felét már
a harmadik sorban is el őlegezi.
Az 5 8. sz. példák kezd ő sorukban megegyeznek, kivéve a Barna
Petyi (8. sz.) dallamát, ami főzárlatában a kis tercen 27 pihen meg, és
ezzel idegenszer ű fordulatot teremt. Már említettük, hogy ez a példánk
romlott változat, utolsó sora gépiesen ismétli a második sort, mintha elveszítette volna a tájékozódást, és elfelejtette volna, hogy lefelé kell
haladnia. Ehhez nyilván hozzájárult az is, hogy az adatközl ő a szöveget
nem ismerte.
A többi példa hat szótagos (dt. 8-21. sz.), féldallamnak nem egészen
nevezhető, mert a teljes dallamot nem fejezi be egyszer űen a felénél
(mint a dt. 6. és 7. sz.), hanem annak különböz ő részeit kombinálja. Els ő
soruk az eredeti kezd ő sor első fele, második soruk az eredeti második
sorának második felét idézi, a kvarton is zár. Harmadik soruk ismét a
második sorra, de ennek az .els ő felére utal. Ez a felcserél ődés kézenfekvő, lévén, hogy 5 ös sz. ipё ld.вk a Mérges sátánkígyó, és különösen
két féldallamnak( dt. 6. és 7. sz.) második sora a sormetszet után az
első sor második felét szekvenciázza a szextr ő127. Emiatt a csere miatt lehetetlenné válta megfelel ő melódiarészeket egymás alatt közölni; szaggatott vonallal utalunk az összefüggésre, ami a 9-20. sz. példákig érvényes. A zárб sorok leginkább a Tóbiás dallam zárósorának els ő felére
emlékeztetnek. Anyaguk az .els ő négy szótagnál azonos, csak a ,melódia
nem kanyarodik vissza a kvintre, hanem a záráhangra ugrik. A szabály
alól csak a 12. és 13. sz. példák kivételek. Els ő soruk után ismét csak
a Tóbiás dallam harmadik és negyedik sorának második felét választják.
9-11. sz. példáink harmadik sorának kis tercre zárása a Barna Petyire
(dt. 8. sz.) utal. Már említettük, hogy ez a zárás ilyen fordulat után
idegenszerűen hangzik.
-

-

-

n Prím, szekund, terc, kvarc, kvint, szext, szeptim, oktáv stb. — hangközelnevezések, aszerint, hogy a hangsor alaphangját a hanglétra hanyadik fokához viszonyítjuk: els ő , második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik vagy nyolcadik hangjához. Jelen esetben a gs, cs, dz
és bs hangokról van szó. Lásd a 23. sz. jegyzetet is.
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A 14 19. sz. példák dallama mintha a recitálást akarná kikerülni: az
oktávról kétszer is a kvintre ugrik, miel őtt megállna a szeptimen. Ez a
kvart-ugrás található a 13 14. sz. példák második sorának zárlatában
is. Ismét incselkedik a gondolat: nem a verbunkoszene szelleme kísért
megint? A Fürdik a holdvilág az ég tengerében c. Pet őfi-vers jól ismert,
mélábús tárogatónótája kezdetét idézzük csak 1 29 Nehéz kiállni, hogy
ugyanitt ne irányítsuk a figyelmet a népies m űdal szekvenciázó második
felére. Természetesen а Рet&і-n бta teljesen más szellemben fogant, de a
kölcsönhatás nem lehetetlen.
A 14 20. sz. példák harmadik sora az oktávra tör fel. Ez a fordulat
árulkodik leginkább arról, hogy nem teljes dallamok, s nyilvánvaló, hogy
a Mérges sátánkígyó (dt. 5. sz.) második sorát idézi, ahol a dallam hoszszasabban id őzik az oktávon. Az Amott sitítellik egy fekete fölh ő (dt.
19. sz.) ezt igyekszik kikerülni: az ugrást megfordítja lefelé kvintre, szokatlannak érezheti az oktávon zárni. A Fújdogál a szell ő északnyugat
felű (dt. 17. sz.) második sorába egy pentaton fordulatot lopott, ennélfogva a b-t sem szükséges feloldani. Egyébként a zárósorok Tóbiás dallamot idéz ő formulája is pentaton hangzású.
Mindezek tükrében elmondhatjuk, hogy Árgírus nótánk csonkult ugyan,
de életképesnek mutatkozik, minthogy a hagyomány őrzés csiszoló ereje
még mindig formál rajta, szabályainak megfelel ően alakítgatja.
A 20. és 21. sz. rabnóták nem tartoznak szorosan ide. Közlésüket a
20 as sz. példa igazolja, mert második fele idevaló. Nem túl szerencsés
ötvözet. Egymás között rokonok. A Van énnekem csizmám (dt. 21. sz.)
már remekbe szabott dallam, a zentai •gy űjtések legszebbikének egyike.
Mixolid hangsorú, de 5 (2) 4-es zár бhangjai révén nem idegen a csoporttól.
Dallamaink mind rendelkeznek sormetszettel. Több versszakról lévén
szó, az el ő adás nem mindig tartja be a megállást. Többségük, sajnos, csak
lejegyzésb ő l ismeretes, ritmus tekintetében nem valószín ű, hogy túl részletesek lennének. A helytelen ütembeosztásról a szövegtárban szólunk a
megfelel ő helyen. Parlando-rubato ritmusúak, de rendszerint csak a hatodik szótag hosszabb, tehát nem a szabályos 4+2 ütembeosztásról van
szó. A rubato nyújtások csak a sorok kezdetén, vagy a végén jelentkeznek. A különböz ő hosszúságú hangokat a szöveg határozza meg. Figyelemreméltó a féldallamok (dt. 6 7. sz.) egybefolyó el őadása. A többinél a hatodik szótag megállása természetes, amennyiben hat szótagosnak
érzik a dalt.
Díszítésnek alig akad nyoma, a Kodály-féle dallamban is igen kevés
(dt. 4. sz.), a 17. sz. példában is egyetlen kis utóka szerepel. A 7. és 19.
sz. példák kezdetén el őre betoldott sej, de szócskákat találunk. A népi
-

-

-

-

-

z Allaga Géza szerzeménye, megjelent: Két balatonvide'ki kedvelt népdal, Rб zsavölgyi és Társa,
Bp. 1887. Kerényi György: Népies dalok, Bp. 1961., 151. 0. A verbunkoszene kvart-ugrásai
mintha a kuruckori trombitahangokat próbálnák idézni.
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elő adásban gyakori jelenség. A rmel бdia mintha :megtámaszkodna, miel őtt
nekilendül a sornak. A Kadály-féle Árgírus nóta is mintha ezt példázná.

Szöveg szempontjából három csoportra oszthatók a dallamok:
Epikus szövegekhez kapcsolódik (3 5., 9., 12 13., 18 21. sz.
példák)
balladák,. rabnóták, a Tóbiás és az Árgírus szövege. Ezek
közül a „szeretet próbája" motívum kétszer is szerepel. Pálóczi egyik
dala is ez. A többség inkább rabnóta jelleg ű .
Úgynevezett kubikosdalok — tulajdonképpen népdalok, a proletársorba jutott parasztság megváltozott körülményeit nem túl szalonképesen
megéneklő, többnyire ismert dallamokra húzott szövegek (6., 14 17.
sz. példák).
Obszcén, szókimondó szöveg ű dalok (7., 10-11. sz.). A megjelölés
bizonytalan. Mindenesetre kryptadia névvel nem illethető szövegek, lévén, hogy nem a „szerelmi életet éneklik kend őzetlen nyíltsággal" (Kodály szavai), hanem inká'bb „ocsmánykordnak", bár nem minden szelemenség nélkül. A társadalmi illend őség és közerkölcs szótárunkból száműzött egyes kifejezéseket, és ezt a szemléletet a nép is elfogadta. Nem
szívesen énekel az adatközl ő „.pikáns" dalokat, különösen a gy űjtőnek
nem. Az eddig elő került ilyen tárgyú anyag alapján azt vehetjük észre,
hogy az effajta szöveg nagyjából kétféle dallamnti рus'hoz kapcsolódik: régi
stílusú vagy idegen eredet ű dalokhoz.
A B. és C. csoport kapcsolatban áll egymással. A kubikosdalokba is
sokszor keveredik „szám űzött' kifejezés.
Az Árgírus nóta, annak ellenére, hogy csonkult dallamában érezhet ő
a ,lekerekítés igénye, a „züllés" útjára került: obszcén szövegek hordozójává vált, ez pedig arra enged következtetni, hogy a hagyomány őrzés
esztétikái mércéje a perifériára szorította ki.
-

-

-

—

-

*

Földrajzi szempontból a jelenlegi gy űjtés eredményei azt mutatják,
hogy Csóka monopóliumát képezi az összes Árgírus nóta. A 15 bácskai
és bánáti dal közül 9 csókai (a szajáni teljes balladát is ideszámítva),
1 oramhegyesi, 1 ,kispiaci, 1 kanizsai, 1 zentai (és 1 felsdhegyi — a 17.
sz. Csókán is, Felsőhegyen is felgy űjtve). Figyelemrem éltб, hogy a csókaiak a kvartolб típust (14-19. sz.) is ismerik, viszont ;más vidékeken
— az 1 kanizsai 'kubikos féldallam kivételével (6. sz.) — csak ez a
kvartoló típus fordul el ő . Ha figyelembe vesszük, hogy az Árgírus nóta
főleg székelyeknél otthonos és azt is, hogy Csóka és környéke szegedi
kirajzás,, kissé meglep őnek tűnik a helyzetkép. Ezt ,a tényt természetesen
fenntartással kell fogadni, mert csak módszeres és földrajzilag alaposan
~
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átfogó gy űjtések tükrében szögezhetünk le biztos megállapításokat. A
Zentai központú gyűjtések nem törekedtek teljességre az Árgírus nóta tekintetében.

SZÜVEGTAR

AZ SZENT TOBIASNAK EGÉSZ HISTORIAIA
sz.
„Ier13e emlelkezzunc то tan rny nagy dálgokról,
I ten fiaynac nagy báke ségekral,
es ту atyaincnac o eros hitakrol,
hogy ne feleukezzinc aha ту eze ~krol."

Hasonló cím ű bibliai apokrif .könyv alapján Székel Balázs írta 1546ban Erdőd vára mellett. Megvan: Régi magyar költ ők tára I—VIII.
kötet, Bp. 1877-1930, II. — 325 skk. jegyz. 477-479. 1. Dallama a
Hoffgreff .gy űjtemény 14 levelén — Mátray kiadás 30-31. 1. A zárójeles hang a harmadik sorban rekonstrukció. Dallamát Csomasz Tбth
könyvének 432. oldaláról, szövegét Kodály „Árgírus nótája" c. el őadásából közöljük.
sz.

„Sírhatsz te ;is kormos e , megheпvadt ágon"
Verseghy Ferenc 29 Rikóti Mátyás c. komikus eposza 1804-;bó1. Névtelenül jelent meg. 12 dal tartozik hozzá, els ő közülük a címben közölt
tréfás kántori búcsúztató, ehhez csatolja az Árgírus dallamot. Szövegéhez sajnos nem férhettünk hozzá.
sz.

„Kebelenvbe búvéik egy i аgy áspiskígyó" — „Amott kerekedilk egy fekete
felhő"
Pálóczi Horváth Adám: đ töd f élszáz énekek (Kritikai kiadás jegyzetekkel. Bartha Dénes és Kiss József, Bp. 1953), 292. és 300. sz., valamint 1814- abđl egy kézirata (brassói kézirat). A 3. sz. kottapéldánk csak
a 292. sz. dallamot közli. A másik kettđben némi eltérés mutatkozik.
Közölve Cs. Tóth 598. oldaláról.
" Verseghy Ferenc (1757-1822) neves ír б és zenész. Osztrákos zenei m űveltsége ellenére is
felbukkan nótáiban a korban divattá váló verbunkoszene néhány eleme.
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SZERETET PR6BAJA
„Keblembe búvék egy nagy áspikígyó,
Vedd ki, apám, vedd ki! Bizony, nem veszem én.
Eredj az ,anyádhoz, majd talán kiviszi.
Vedd ki anyám, vedd ki! Bizony nem veszem én.
Eredj a bátyádhoz,majd talán kiviszi;
Vedd ki, bátyám! vedd ki! bizony nem veszem én.
Eredj az ángyodhoz, majd talán kiveszi;
Vedd ki, ángyom, vedd ki! bizony nem viszem én.
Eredj sбgorodhaz, majd rtadán kweszi;
Vedd ki, sógor, vedd ki! bizony nem veszem én.
Eredj a , nénédhez, majd talán kiveszi;
Vedd ki, ,néni! vedd ki! bizony nem veszem én.
Eredj .a mátkádhoz, najd talán kiveszi;
Vedd ki, mátikám! vedd ki! bizony kiveszem én.
Keblembe búvбk egy nagy áspiskígyó,
Vedd ki, mátika! vedd ki! bizony kiveszem én."
Dunántúl (?), Pálóczi Horváth A., 1813 elő tt.

Idézve Vargyas Lajos A magyar népballada és Európa c. könyvéből, II.
kötet, 475. old., Bp. 1976.
4. sz.

ARGYILUS NOTAJA
„Bujdosik Argy.ilus hegyekön, völgyek en,
Erdőn s Ikđsziklákon, s kietlen .helyek e n.
Bújdosik egyedwl, csak eggyinasával,
Kit elvive utirtánsának ,magával.
Az f&ete város felöl tudakozik,
De még arról senki nem es értek e zik.
...

...

...

...

...

...

Еgy kis füstöt ráta egy h e gy oldalában
Ahoz mennii jónak íméli magában.
Csakugyan bémene, szer e ncsét prábála,
Mikб a barlangnak szébére :elputa,
A barlangban ottan egy nagy emb e rt Iáta.
A nagy ember kérdé, 'kicsodák vónán аk?
Zeng a fđd hangjától az .5 nagy szavának."
Istensegits (Bukovina), 1914. ápr., Kodály Zoltán

Adatközl ő : Szentes Máténéao, 45 é.

ao Ugyan8 énekelte a Kodály—Vargyas pt. 349. számát „Katona vagyok én, ország eriz8je"
kezdettel.
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Gergely (Gyergyai) Albert 31 Árgírus királyfi széphistóriájának legrégibb
kéziratai a sárospataki töredék (1600 körül) és a Tatrost'=kézirat (Tatrost'
György verseskönyve 1618-ból.) A XVII. század óta több mint 30 kiadása jelent meg, csak ezekb ől ismerünk teljes szövegeket. (Sokszor hibásak). A Kodály által gy űjtött változatnak a forrása az irodalmi Lexikon
szerint Piskolti István 1781-ben kiadott átdolgozása. Legrégíbb, hiánytalanul fennmaradt kiadása 1749-ben Budán megjelent ponyvatermék. A
Tatrost'-kézirat nótajelzése Huszti Péter Aeneisére utal, pontosabban annak 3. része 41. szakaszára. Huszti Péter Aeneise megjelent: Régi Magyar
Könyvtár — Az 1431-1711-ben megjelent nyomtatványok könyvészeti
kézikönyve, I—III., BP. 1879-1896. Szabó Károly és Hellenbrant Árpad. Szövegét és , dallamát Kodály el őadásából közöljük.
sz.
MÉRGES SÁTÁN KÍGYI
„Szógátam, szógátam Maros ikútja mellett,
Gsikdkat őriztem Dráva vize mellett.
Lovam megikötöttem venyege ágaba,
Én meg lehevertem lovam árnyékába.
Mérges sátán kígyó bújt .a gelebömbe,"

stb.
Szaján, 1968. okt. Gy űjtötte: Paksa Katalin
Adatközl ő : Móra Lajosné, Fehér Vera, 61 é., csókai származárú

Kétszer is megjelent nyomtatásban: HITK, 1970., 4. sz. és 1976. 2324. sz. Teljes szövegét már hossza miatt sem közöljük.
sz.
„Sétál a kubilko.s a kanklis partján,
Kilátszik a aake-pöcse ,a gatyája szárán.
Büszke kocsmárosné mosolyogva mondja:
P&kereső ember, .még sincs pantallбja!

Büszlke kocsanárosnб aztat ne osudálja,
Amit én keresek, m ind maga használja."
Kanizsa, 1973. Gy űjtötte: Tripolsky Géza és Katona Imre
Adatközl ő : Szecsei István, 72 é. Lejegyezte: Bodor Anikó
st A szerz ő ről alig tudunk valamit, még neve is csak a versf őkbő l ismeretes. Valószín ű leg
Gergely és nem Gyergyai, mint régebben hitték. Árgírusa számos népmeseváltozatban is él. Mint
ismeretes, Vörösmarty Csongor és Tünde c. m ű vét is az 6 szé рhistóriája ihlette. Maga Gergely
olaszokt б l kölcsönözte történetét, mint írja. A témakör val бszinűleg antik eredet ű , de kapcsolatban áll az án. „Melusina" mondakörrel is.
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Az első szöveg szótagszaporításának dallamvariánsát itt nem lehetséges
közölni.
sz.

„Sej, sziroma anyának putrohos -gyermeike,
Nem szarik, csak fosik, egye meg a fene!
Sej, feJkete lapuval ne tür űdd a 1ulkad,
A d,apu kilukad, IkaКás lesz az ијјад !"
Csóka, 1965. Gy űjtötte: dr. Burány Béla

Adatközl ő : Banka János, 45 L

Megjelent: Zentai Füzetek, 1973. Hej széna, széna — 120 vajdasági
magyar gyermekjátékdal, 199. 0. Csak első szakaszát közli, négysorosnak
fogja fel. A dallamot transzponálni kellett, hogy az azonosság könnyebben látható legyen.
sz.
„Barn a Petyiről szóló nóta" — ballada
Csóka, 1953. Gy űjtötte: dr. Burány Béla
Tamburálta Rorponai Mihály, 50 é. zenész (szövegére nem emlékezett)

Megjelent: Sz. k. ü. v., 1966., 80. o. A dallamot transzponálni kellett,
hogy az azonosság látható legyen. A 4. sorban bekövetkez ő csúszás az
oka, hogy a zárбhang nem a g.
sz.
KIKINDAI URAK...
„Kikindai urak tizenketten vannak,
Mind a tizenketten rólam tanácskoznak.

A tizenharmadik a nevemet írja,

MeгΡllette (j)egy dáma, b űneian számlálja.
— (hejde) Mi (j)a b űnöd, ,b еtyár, meséld el azt nékem!

Nem mesélem, szép lány, .az én b űneiQnet,
Így is, úgy .is elveszik az élet ё met!"
Csóka: 1965. Gy űjtötte: dr. Burány Béla
Adatközl ő : Banka Mihály, 54 L
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„Elveszett a kocám kilenc malacával,
Utána a bojtár f űzfafurulyáva'1.
Istenem, Isteniem, most hát mit is ,tegyek,
Ezért a nagy kárért vasba vernelk engem.
Kár v бna srég m,бkem akasztбfán csüngni,
Relkete hajamat szélnek elhordani.
Fekete hajamat szélnek еlhardani,
Szép fekete szemem holl бmalk kiszedni!"
Csóka: 1966. Gy űjtötte: dr. Burány Béla

Adatközlő : Banka János, 47 é.

Megjelent: Sz. k. ü. v., 1966., 33. ,és 80. o. Dór dallamról lévén szó,
az esz előjegyzést 'kifagytuk a nyomtatásból. A 4 { 2 ütemezés sem felyénvaló, mert egy soron 'belül ütemérzet nem keletkezik bennük. Val бszínűleg az „urak" első szótagénak hangsúlya tévesztette meg a lejegyző t. A nyolcadakat is célszerű négyes csoportosításban közölni, bár az
ilyesmi zenei szerepet nem játszik.
- -

s z.

„Szermarú disznószar, de m ёgrepedgztél,
Ezén (a) farm nyáron de sokat szen:vedtél."
Csóka: 1966. Gy űjtötte: dr. Burány Béla
Adatközlő : Banka János, 47 é.

Dr. Burány Béla kéziratos gy űjteményébő l. A szótagszaporító második
sor dallamvariánsát itt nem közölhetjük.
sz.

„Bort iszik a koma, kint fityeg а mo~nya33
Barna csapláro:sné , ~magába" gondójja.
Nem :kanolak többet a száraz mariamba,
Meg akart heverni a manyam a porba.
Kétszer is meghevert a monyom .a porba,
Nem kanolak többet a száraz malomba.
32 Mony — régies kifejezés és tájszó. Jelenthet tojást, herét és hímvessz ő t is A Magyar Nyelv
É тtelmez ő Szótára szerint.
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Harmadszor is meg alkart heverni a monyom a porba,
Nem kanalak többet a száraz malomba."
Csóka: 1966. Gy ű jtötte: dr. Burá пy Béla

Adatközlő : Banka János, 47 é.

Dr. Burá пy Béla Hallották-e hírét ... c. balladáskönyvének 56. sz.
jegyzetében szerepel. A negyedik versszak szótagszaporító dallamváltozatát itt nem közölhetjük.
sz.
FÜRDIK A HOLDVILÁG
„Fürdik a holdvilág a nap tengerében,
Búj,dosik a betyár erd ő sürejé,ben.
,sz .apám, édesanyám sokat intett jóra,
De jén mint rossz gyermek nem hajlottam szóra.
Bújdosбja lettem ennek a világnak,
Fő cinkussa lőttam kétezör bétyárna'k!"
Csóka, 1962. Gy ű jtötte: dr. Buráпy Béla
Adatközl ő : Törteiné Barlog Anna, 60 é.

Megjelent: Sz. k. ü. v., 1966. 29. , és 79. o. Az esz .és asz módosító jelek
a dallamban nem játszanak szerepet, ezért kihagytuk őket. A 4+2 ütem-

beosztásról lásd a 9. sz.-nál mondottakat.
sz.
MЁRGES SATAN KIGYI
„Amoda s zalgálok Maros vize ,mellett,
Csikskat őrizek Csaba kútja mellett.
~

Megkötöttem lovam jegenye ágához,
Léheverödtem a lovam árnyékához.
Mérges sátán kígy б !bújta gelebömbe,
Védd ki, édesanyám, ihagyha .nem fész t őle!
Inkább anégleszék én egy szép fiam nélkül,
Egy szép fiiam nélikül, mint félkarom nélkül! —
Mérges sátán kígy б bújta gelebömbe,
Védd ki, édes rózsám, hogyha nem fész t őle!
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Nyúlta gelebébe, vötte ki bel" e,
Vágta az ajtóhоz, pénz csordult belale.
— Szedd fe1, ódes .r бzsám, іehér kötényed,be,
Jó lesz az minékünk a mi es.küv őnkre! —"
Csóka, 1962. (1953.) Gy űjtötte: dr. Burány Béla
Adatközl ő : Korponci Mihályné Holló Erzsébet, 57 é.

Megjelent: Z. n., 1962., 11. sz., 24. o. Az esz m6dosítб jelet kihagytuk.
sz.

„Sétál .a kubilkus
A Balaton partján,
Kilityeg ,a fityeg
A gatyája szárán.
Büszke kantiinasné
Eztet ne csudájja,
(mert) Az összes pénz'w'ket
Mind anaga haszmálja."
Zenta, 1972. Gy űjtötte: dr. Burány Béla
Adatközl ő : Báló Anna, 52 é. birkanуir6 asszony

Dr. Burány Béla már említett könyvében .szintén az 56. sz. jegyzet.
sz.

„Sétál a ikubi.kás
A töltés aldaln,
Kilityeg а fiity g g
A gatyája szárán.
Csekély másfél dinár
A köbméter ára,
Szegény kubikásnak
Kevés pálinkára.
Bort iszik (a) Ikubikás,
Nem pediglen vizet,
Ha kérik az árát,
Egy suhanggal 33 fizet."
Zenta, 1971. Gy űjtötte: Bodor Géza

Adatközl ő : Sziveri Mária, 65 é. Lejegyezte: Bodor Anikó

" Suhang — hajlékony, hosszabb vessz ő , faág; husáng.
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sz.

„Mén a magmosб 34 m.án
A hasító34 felé,
Kilötyög a gatya
A .nadrágja szárán.
Büszlke hasítólány
Mosolyogva mondja:
Te szegény magmosó
Mért vagy olyanrongyos?
Biiszíke Ihasft&lány
Áztat n,e csadájja,
Mer .ami pénzem van
A rontó hasznájja."

Kispiac, 1972. Gy űjtötte: Bodor Anikó és Tripolsky Géza
Adatközl ő : Dobó Imréné Nagy Matild, 50 é.

sz.

„Fujdagál a szel 'l đ
Északnywgat felű,
Rossz hfrdket hallok
Babám sorsa felű .
Hallattad-8 .hírét
A Mátrai h6gynek?
Hát .a hfr8s Szegedii Csillagböntönn'elk?
Hallattam, hallottam
Szenvedtem is benne,
H.áram esztendejiig
Vasra vбtam verve."
Zenta, 1974. Gy űjtötte: dr. Burány Béla

Adatk őzl ő : Károlyi Jánosné Döme Rlára, 52. é.

Dr. Burány említett könyvében a 6. szám. A második szakasz 3. és 4.
sora közti furcsa elválasztás vagy rossz szövegemlékezet eredménye, vagy
az adatközl ő mégis féldallamnak érzi a dallamot, és az Árgírus nóta el đadásának szellemében jár el.
sz.

„Ismertem apádat,
Jómódú ember vót,
A nadrágja szárán
Egymást értea fót.
Magmosó, hasító — csemegepaprika feldolgozásával kapcsolatos kifejezések.
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Ismertem , apádat,
Jámádú ember vót,
(a) Léder 35 gulyájába
'z .első kolam,pos vát.

Sánta .az én ikuty .ám,
Két szemire nem
Igyál a seggéb đl,
Keserű pálinkát!"
Csóka, Felsőhegy, 1953. Gy нjtötte: dr. Bи rány Béla
Adatközl ő : Korponci Mihály, 50 é. és Bödéné Zónai Rozál, 45 é.

Megjelent: Két szivárvány koszorúzza az eget — Zentai Füzetek, 1966.,
144. 0., 179. 0.
Az ütembeosztás itt is felesleges, mint ahogyan a 9. és 10. példáknál
már említettük.
19. sz.
(De) Amott sitítel ,lik

Égy fekete fölkő,
BenmP ''lászkodik
Sáгl,. ..'ú 11°116.
Szállj lö ho11ó, szállj l ö ,
Majd üzenek t" fed,
Apámnak, anyámnak,
JegylbéLi mátkámnak.
Könnyen ,mёgismeröd
A háza tájékot,
(Piros rózsa folyja
Körül az ablakát).
Kérdöziik, hol vagyok,
Mondjad, hogy rab vagyok,
Kilencedik tömlöc
Fenekébe vagyok.
Rab vagyok, rab vagyok,
Nagy régi rab vagyok,
Kilencesztendeje
Miúta rab w agydk.
.

as Léderer — a második világháborúig csókai nagybirtokos család.
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Tizediket tőtöm
A munkácsi várba,
De sok viizet hordtak
A raibok .számára."
Oromhegyes, 1976. szept.

Adatközl ő : Balázs István, 74 é. és Balázs Istvánné Dávid Etelka, 71 é.

A Hungarológiái Intézet rendezte folklór szeminárium keretében történt gyűjtés, közös munka eredménye.
A harmadik és negyedik versszakot eredetileg fordított sorrendben énekelték, emlékezetzavar okozta csere. Ugyanilyen okokból a zárójeles sorok is megakadtak. A szöveget utólag „rekonstruáltuk", az adatközl ők
beleegyezésével.
sz.
„A szegedi fegyház
Kdbóí van kirakva,
De sák édesanya
Sírva jár alatta.

Ne sírj, édesanyám,
Igy kell ennek l enn i,
Minden jó családban
Kell egy rossznalk lenni."
Zenta, 1952. Gy űjtötte: Fábri Jenő

Adatközl ő : Ka'lma'n Jenő, 24 é.

sz.
„Van énnбkem csizmám,
El is van nevezve,
E1 iás van nevezve,
Nagy Bnmb б a neve."
stb.
Zenta, 1965. Gy űjtötte: Tripolsky Géza
Adatközl ő : Mangurás Ferencné Nagy Anna, 61 L birkanyíró asszony

Megjelent: Sz. k. ü. v. 1966., 34-35. 0. és 80.
Mivel nem tartozik szorosan a felsorolt dallamokhoz, hosszúsága miatt
szövegét nem közöljük teljes egészében. Legszebb epikus dallamaink egyike, mind szövege, mind dallama tekintetében. A fisz kihagyva az eredeti
közlésből, minthogy mixolíd dallamról van szó.

