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F 38.
Zörög a kocsi ja fagyon

Bort ide, de në vizeset,
Hogy hijába në fi zessek!
Bort iszik az útonjáró,
Akár szögény, akár báró.

Igyunk ëgyet, nagyot, hosszút,
A jó lónak sosincs rossz út.
De a rossznak télbe-nyárba
Mindig béklyóba ja lába.

Bort iszok én, nem pálinkát,
Asszonyt szeretök én, nem lányt.
Iszok én még pálinkát is,
Szeretök én még szép lányt is.

V. BORDALOK (BORIVÓ NÓTÁK): 38–46. SZ. ■

Pentaton vázú, ereszkedő, kvintváltó parlando dallam. Zenei rokonságunk a honfogla-
lás kora előtti török dallamépítkezés szép példája. A Dél-Alföld egyik jellemző típusa. 
Leggyakrabban pásztor- és betyárszövegeket énekelnek rá, itt borivó nóta. Dallamtípusa 
megegyezik az N 31. és az F 27. számmal.

■■■  
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Gyűjtés: Banka Mihály és János, Csóka, 1962, Burány B.
Dallamközlés: VMND I. 164.
Szövegközlés: VMND I. 166.
Típus: MNT VIII. XLV, Járdányi I. 80.

F 39.
Jó bort iszok, diófával tüzelök

Lovam hátán félrecsúszott a nyerög,
Nem jól nyergelte föl az a rossz gyerök.

Mögtanítom a gyerököt nyergēni,
Hogy köll a lányt a kapuba ölēni.

Népszerű, általánosan elterjedt új stílusú dallam, leggyakrabban lakodalmas szövegekkel 
párosul. Nagycsaládú 4 × 11 szótagos strófája 4 + 2 + 4 negyedes sorokba rendeződik. 
Bereczky összefoglaló munkájában vidékünkről egy oromhegyesi adat képviseli dalunkat.

Közlés: VMND II. 163.
Típus: Bereczky 1303/B, Járdányi II. 120.

■■■  
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F 40.
A hajnali csillag ragyog
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Téli-nyári keresetöm
Összetöszöm, még sincs pénzöm!
Jaj, istenöm, de szégyöllöm,
Mind ēmulattam a pénzöm!
– Húzd rá, cigány, tamburás,
Mögfi zetöm az árát,
Még az éjjel mögfi zetöm az árát!

Hajnali nóta, melyet a mulatozás végén énekelnek, amikor táncolva elvonul a vendégsereg. 
A dallam a Dunántúl kivételével általánosan ismert. Legtávolabbi variánsait Székelyföld-
ről, Gyimesből ismerjük.

Dallamszerkezete különleges, 5 és 6 sorosnak is értelmezhető. AABB sorok után 
ütempáros rész következik, amelynek alapmotívuma különböző magasságokban (transz-
pozíciókban) megismétlődik. Ez a szerkezet inkább a komponált műzene, mintsem a 
népies műzene dallamvilágának irányába mutat.

Gyűjtés: Gödér Mihály (63) zenekara, Törökfalu, 1979, Burány B.
Közlés: VMND III  184
Típus: Járdányi II. 167 

F 41/A
Nem bánnám, ha egy mélységes mély pince fenekire lejeshetnék

■■■  
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F 41/B
Mert nem maradunk mindig a fődbe
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F 41/C
Életömnek végóráját tőtöm a kocsmába

Tréfás halottbúcsúztató, melyet különböző mulatságokon (lakodalom, farsangi bál) 
mutattak be. Három részből áll: első része a recitatív gregorián paródia, második része 
egy XII. századra visszavezethető német vágáns költészeti dal átvétele, harmadik része 
egy oláhos féldallam. Ebben a formában hangszeres periódusdallam kétféle zárlattal.

Gyűjtés: György Imre (64), Völgyes, 1992, Varga A.
Közlés: VMND III. 155.
Típus: MNT III/B. 133.

■■■  
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F 42.
Noé mikó’ a szőlőt űtette

Isten mondja: – Noé, fi jam, Noé,
Itt a szőlő, kóstold mög, hogy jó-é!
Noé mondja: – Már mögöregödtem,
De még ilyen jó bogyót nem öttem.

Isten mondja: – Noé, fi jam, Noé,
Kóstoljuk mög, hogy a leve jó-é!
Noé mondja: – Iszom röggel óta,
De csak igyunk, van még a hordóba!

Isten mondja: – Noé, fi jam, Noé,
Hát az óbort kóstoltad-e, jó-é?
Noé mondja: – Ihaj, csuhaj, Sári,
Most már kezdök három Istent látni!
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Tréfás borivó nóta, szövegírójának Gárdonyi Gézát tartják. Új stílusú AA5A5A sorainak 
hangkészlete pentaton. A Vajdasági magyar népdalok III. kötetében kilenc gyűjtőponttal 
tartjuk számon e dallam változatait. Csókai változata nincs listázva.

Közlés: VMND III. 83.
Típus: Járdányi II. 50.

F 43.
Elindult Szent Pétör Rómába

A kánai menyegzőt megéneklő dal már a XVII. században, a Kájoni-kódexben (1634–1671) 
fellelhető magyar és latin szöveggel.

Vidékünkön ponyvanyomtatványokban sokszorosított eg yenszövegekkel, de 
folklorizálódott variációkkal is gyűjtötték. Az itt közölt borivó szövegű változatot 
Egyházaskéren rögzítették.

■■■  
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Gyűjtés: Mihók Antalné (79), Egyházaskér, 1978, Burány B.
Közlés: VMND III. 82/d
Típus: MNT III/A. 538.

F 44.
Hortobágyi kocsmárosné, jangyalom

Hideg nótát fütyürésznek a szelek, 
Testöm, lelköm maj’ mögvöszi a hideg!
Tekintsön rám, kocsmárosné, de vijolám! 
Főmelegszök kökíny szöme sugarán.

Savanyú bor, szép mönyecske, édös csók, 
Az én lábom ide-oda tántorog.
Öleljön mög, kocsmárosné, édösöm! 
Në várja jazt, hogy hosszába elessem!

■■■  
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A Rákóczi-nóta köréhez tartozó fríg dallam a verbunkoszene falusi, népi ágának tagja. 
A dallamhoz társuló korhely, borivó szövegek egyértelműen műköltési eredetűek. Más 
dallamhoz kapcsolódva e versszakokat Bereczky 437-es típusánál találhatjuk meg.

Gyűjtés: Zélity Sándor (72), Padé/Mohol, 1978, Burány B.
Közlés: VMND II. 162.

F 45.
Ejnye, nadrág, kisnadrág, kisnadrág, kisnadrág

– Hej, Karáné, Karáné, Karáné, Karáné,
Gyere velem kurumplit kapá’ni, kapá’ni!
– Nem mögyök én kurumplit kapá’ni,
Rossz a kapám, ki tanálja vágni.

■■■  



A Dél-Alföld egyik legnépszerűbb régi stílusú ugrós dallamtípusa. Megegyezik a nők által 
énekelt (Falu végén hasas lány) N 49. számú dallamtípussal. Egyedi érdekesség a játékos 
soronkénti ütembővítés, ami leggyakrabban a hangszeres gondolkodásra, előadásra utal, 
teret nyitva az ütempáros szabad dallamszerkesztés és a strofi kus, énekelt, zárt formák 
között.

Gyűjtés: Gligor Jánosné (66), Csóka, 1976, Kónya S.
Közlés: VMND III. 206.
Típus: MNT X. CXXIV.

F 46.
Én vagyok az, én vagyok az, aki nem jó

■■■ V. Bordalok (borivó nóták)  ■ 153 ■ A férfiak dalai  ■

Az én seggöm nem vendég, nem vendég, nem vendég,
Tënnap este mögverték, mögverték, mögverték.
A vármögye hajduja verte mög,
Hogy a fene ögye mög, ögye mög!

■■■  
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Két ujja van, két ujja van a ködmönnek, 
Kerek alja ja pöndölnek,
Csivirintöm, csavarintom,
Majd a fejedre borítom.

Ereszkedő dallamvonala, illetve sorzáró hangjai révén a sirató stílusú dallamokhoz sorol-
juk – távoli leszármazottként. Szövege viszont a legtávolabb áll a siratóktól: duhaj, mulató. 
Bizonyára ennek köszönhető egykori népszerűsége. Sok kevély legény tudott azonosulni 
a szöveg életérzésével. A csókai Banka Mihály juhász számadó egyik kedves nótája volt.

Közlés: VMND I. 172.
Típus: Járdányi I. 105.

■■■  


