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A Tisztelt Olvasó kezében lévő, könyvből és hangzó mel-
lékletből álló kiadvány többszörös szerepet tölt be. A 
közreadott lejegyzések minden szakmai követelményt 

kielégítő szintje és az első közlésű népdalok jelenléte okán nyu-
godtan állíthatjuk, hogy népszerűsítő volta mellett tudományos 
jellegű is, így nemcsak az énekelni vágyók használhatják, de a 
népdalkutatók számára is tartogat értékeket. Mai világunkban, 
amikor gyakorta elmosódik a nő és férfi  közötti határ, ebben a 
kiadványban üde és megnyugtató módon világosan kirajzolódnak 
a „nőkhöz illő” műfajok (lírai dalok, párosítók, balladák…) és a 
hagyományosan „férfi as” műfajok (pásztordalok, betyárdalok, 
katonadalok, rabénekek...). 

A közreadott mintegy száz népdal nemcsak annyiban „csókai”, 
hogy a hangzó dalcsokrokat csókai kórusok előadásában hallhat-
juk, hanem a változatok lelőhelye is főleg Csóka, de előfordulnak 
más (észak-bánáti) változatok is.

Csóka és Észak-Bánát népköltészetéről, népzenéjéről az első 
adatokat mintegy 140 éve Kálmány Lajos gyűjtötte. A XX. század 
második felében felgyorsult a népi kultúrát (azon belül is a nép-
zenét) éltető zárt paraszti közösségek felbomlása. Megritkultak 
a rendszeres közös dalolási alkalmak, helyüket a nagyvilágból a 
rádió, a televízió, a hanglemezek által terjesztett zene foglalta el, 
az újabb generációk már nem ismerték az elődök évtizedeken-
évszázadokon át megőrzött, alakított, tökéletesített népzenéjét. 
A XIX. századi szórványos adatok után az észak-bánáti közös-
ségek használatából kiszoruló népdalokat elsősorban Burány 
Béla, Bodor Anikó, Kónya Sándor és Paksa Katalin munkás-
ságának köszönhetően ismerhette meg a tudósok kis csoportja. 
Az 1970-es évektől a megújult népzenei mozgalom tagjai (helyi 
népdalkörök, citerazenekarok) szólaltatták meg az általuk ismert 
népdalokat. Csókán működtek a 70-es, 80-as években a vajdasági 
citeraegyüttesek legjobbjai (vezetőjük Vrábel János és Borsi Ferenc 
volt). A népzenei mozgalom tartósan kiemelkedő szereplői voltak a 
csókai asszonyokból és férfi akból alakult éneklő csoportok. Lelkes 
vezetőket mondhattak magukénak (Tóth Rozália, Hajnal Attila, 
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Fehér Attila, Sziveri Szabolcs és a mozgalom szervezője, Klubica 
András). A csoportvezetők mindig számíthattak Bodor Anikó 
szakmai segítségére. Népdalcsokrokat állított össze a csoportok 
részére, újratanította a vidék már elfeledett népdalait. Nemcsak a 
kottákat kapták meg tőle, hanem magnóra énekelte a dalokat, hogy 
a hagyományos, díszített előadásmódot is átvehessék a csoportok 
tagjai. A CD-ken megszólaló felvételek 2009-ben Bodor Anikó 
irányításával készültek a Csalogány asszonykórus és a Rákóczi 
férfi kar előadásában.

Nemes tartalmú, szép kivitelű kiadvánnyal gazdagított ben-
nünket a kiadó, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. Köszönet 
érte!

                                           Kónya Sándor és Németh István
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Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy Csókán olyan 
kiváló tehetségek tevékenykednek, amilyenek e kiadvány 
előadói.

Ők valamennyien évtizedek óta méltó képviselői és hirdetői 
mindazoknak a magyar hagyományoknak és népdaloknak, melyek 
Csóka község hírnevét öregbítik a Vajdaságban és a határon túl.

Hosszú ideje tisztelettel és megbecsüléssel fi gyelem kitartó 
munkájukat, ahogyan időt és energiát nem sajnálva teszik a 
dolgukat csak azért, hogy ne merüljenek feledésbe az őseinktől 
örökölt értékek. Mindig felemelő érzés részt vennem a fellépése-
iken, ugyanis az ő éneklésük jókedvre deríti a hallgatóságot, és 
rangosabbá teszi az eseményeket.

Ezt a két népdalkórust a népdaléneklés szeretete és az ízes 
bánáti tájszólásban előadott repertoár tette egyedivé, ismertté és 
elismertté szerte a Kárpát-medencében. Ezt bizonyítja a számtalan 
elismerés és díj, amelyben fennállásuk során részesültek.

Kimondhatatlanul boldog vagyok, hogy ez a kiadvány meg-
született, mert kitartó munkájuk legszebb virágait, dalcsokrait 
őrzi meg a jövő nemzedékeinek.

Köszönettel tartozom a kiadványban szereplőknek, hiszen 
jelentős szerepet játszanak ők a csókai magyarság hagyomány-
ápolásában.

Csóka község a lehetőségeihez mérten erkölcsileg és anyagilag 
egyaránt örömmel támogatja a népdalkórusok tevékenységét, és 
így lesz ez a jővőben is.

Csóka község önkormányzata nevében gratulálok a kórusok-
nak az eddig elért eredményeikhez, jó egészséget és további sikeres 
munkát kívánok nekik!

                                   Balázs Ferenc, Csóka község elnöke
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