■■■ IV. PÁSZTOR DA LOK: 34–37. SZ. ■
F 34.
Estelödik, alkonyodik

Kettő a csárdába mulat,
De szomorú nótát húzat,
A harmadik Cserepesbe,
Csaplárosné az ölébe.

Ēszökött az aranygulya,
De szépen szól a kolompja.
A számadó mögtanálja,
Kecsköméti nagy vásárba.

Mikó’ a juhász bort iszik,
Szürke szamár szomorkodik.
– Në szomorkodj, szürke szamár,
Majd ēmögyünk a nyáj után.

■■■
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Az Alföld legjellemzőbb pásztordalaiként tartják számon azokat a parlandókat, amelyek
dallama középről lendül a magasba (m-r-m-r-m-r-m-l’). Régi stílusú, a honfoglalás előtti,
ótörök korból eredeztethető, ezt bizonyítják a nogáj-tatár dallampárhuzamok.
Gyűjtés: Banka János (45), Csóka, 1965, Burány B.

Közlés: VMND II. 180.
Típus: Járdányi I. 30.
F 35.
Karikába g yűröm a gatyám szárát

Haragosan szól az ürüm harangja,
Tolvaj gyerök a bokorba hallgassa.
– Eredj, rózsám, csapd vissza jaz elejét,
Le ne lopják legszöbb ürüm csengőjét!
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É’fél után kettőt ütött az óra,
Még hajnalra ē köll mönni Magladra!
Ēkötöttem három tinót, hat lovat,
Ott verik rám, édös rózsám, a vasat.
A magladi tömlöcajtó de sárga,
Oda van ëgy bëtyárgyerök bezárva.
– Të, magladi tömlöcajtó hasadj mög,
Të mög babám örökre szabadulj mög!

Bodor Anikó a régi stílus vajdasági fődallamai egyikének nevezte ezt a dallamtípust. Az
ótörök réteg kvintváltás nélkül ereszkedő tagja. Elsősorban pásztor- és betyárszövegek
kapcsolódnak hozzá, ritkábban lírai strófák.
Az Alföldön a Ha felmegyek a bugaci halomra vagy a Haragosan szól az ürüm harang ja szöveggel ismerik. A Karikába gyűröm a gatyám szárát kezdetű szöveget csókai
gyűjtésből is ismerjük. A dallam oktávlépéssel is indulhat.
Gyűjtés: Banka János (55), Csóka, 1975, Kónya S.
Közlés: VMND II. 143.
Típus: MNT IX. LXXIII.
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F 36.
Kondorosi csárda előtt van eg y szomorú fűzfa

Öregapám kis pej lova bal hátúsó lábának a patkószöge de fényös!
Kondorosi szép csárdásné legkedvesebb Maris nevű lëjánya most de kényös!
Srégra vágott huncutkája ráhajlik a vállára,
Száztalléros, hosszú rojtos, selyöm kendőt, kendőt terít magára.
– Kondorosi szép csárdásné, adjon isten, jó napot!
Hozzon ide három vagy négy icce bort!
Írja fő hát hamarosan a rézfokosom nyelére,
hogy Hány liter bort ivott mög az Esterházy öreg herceg gulyásának a bojtárja hitelbe.
– Kondorosi szép csárdásné, mi baja van magának?
Talán bizony a legkedvesebb Maris nevű lëánya most nincsen idehaza?
– hát Nincsen bizony! Ellopták a mútt szombaton hajnalba!
Kilenc zsandár, hat lovas huszár keresi, de nem tanálja egész Magyarországba!
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1907-ben Bartók Béla már fonográfra rögzítette a dallamot a dunántúli Felsőiregen.
feltehetőleg az egyházi recitáló dallamok mintájára létrejött parlando pásztordallam.
Csókáról 1965-ben, 1975-ben, 1987-ben és 1990-ben is gyűjtötték. A szöveg humorát
erősíti a dallam ötödik fokán való szótagszaporító recitálás. Ez a zenei megoldás erősen
hasonlít az F 41-es számú tréfás borivó gregorián paródiára.
Gyűjtés: Banka János (45), Csóka, 1965, Burány B.
Közlés: VMND II. 160.
Típus: Járdányi I. 29.

F 37.
A juhászok íg y élnek, úg y élnek

Nem bánom, hogy juhásznak születtem,
Nem bánom, hogy számadó löhettem.
Hét bojtárnak vagyok fejedelme,
Úgy tisztölnek, hogy számadó kigyelme.

■■■

Ha mögfőzöm bográcsos ebédöm,
Körülüli mind a hét cselédöm.
Úgy jóllakom zsíros tarhonyáva’,
Mind a báró tekenyősbékáva’.
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Az A szögedi halastó, halastó mellett a másik legkedveltebb régi stílusú ugrós dallamunk
a Dél-Alföldön, de a Dél-Dunántúlon is ismert. Szinkópás sorvéggel az esztamos ugrós
jellege, éles ritmusú sorvéggel csárdás dűvő jellegű ritmusa domborodik ki. Kadenciarendje a sirató stílusba sorolja, funkciójában azonban táncdallam. Szövege Molnár József A
csikós népszínművéből ismertté vált strófák és egyéb népköltési szövegekkel kiegészülve
kései társulás a dallamhoz.
Gyűjtés: Csordás Sándor (65), Csóka, 1974, Kónya S.
Közlés: VMND II. 201–202.
Típus: Járdányi I. 106.
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