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Előszó

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Kiss Lajos Néprajzi Társaság szervezé-
sében 2015. június 4-étől 7-éig tartott Zentán a Kárpát-medencei népzenekutatók II. 
vajdasági találkozója. A konferenciát mgr. Bodor Anikó és dr. Kiss Lajos emlékének 
szenteltük, hiszen akkor volt öt éve, hogy Bodor Anikó távozott közülünk, ugyan-
akkor dr. Kiss Lajos születésének 115. évéről is megemlékezhettünk. A négynapos 
találkozón részt vett és felszólalt dr. Richter Pál, a Magyar Tudományos Akadémia 
Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Zenetudományi Intézetének igazgatója, 
valamint Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója is. 

A népzenekutatók zentai találkozója megemlékezéssel kezdődött a temetőben, 
Bodor Anikó sírjánál, ahol a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Nép-
zene Tanszék hallgatói is közreműködtek. Ezután következett az Alkotóházban 
a frissen megjelent kupuszinai népdaloskönyv bemutatója, valamint a Városháza 
dísztermében a Bodor Anikó-díjjal kitüntetett népdalkörök közös műsora mint-
egy bevezetőként a szakmai tanácskozáshoz. A rendezvényt színesítette a szakmai 
kirándulás Csantavérre, a XXXIX. Durindóra és LII. Gyöngyösbokrétára.

Kötetünk elejére kínálkozott Bodor Anikó írása, melyben hajszálpontos hely-
zetképet ad a vajdasági népzene két évtizeddel ezelőtti állapotáról, a gyűjtés, táro-
lás és hagyományápolás lehetőségeiről. Megállapításai gyakran lehangolóak, ezért 
örülünk annak, hogy azóta bizonyos területeken érzékelhető a javulás itt, a Vaj-
daságban: a helyi értékek megbecsülése szinte divat lett, egyre több fiatal fordul a 
népdaléneklés, muzsikálás felé, és ezek megszólalási módja is javult. Az előadás a 
Kárpát-medencei népzenekutatók I. vajdasági találkozóján hangzott el még 2006-
ban. Azt a konferenciát még ő szervezte a Kárpát-medence jeles népzenekutatói 
részvételével, akik közül sokan sajnos már nincsenek közöttünk. A kötetben levő 
tanulmányok sorát tehát Bodor Anikó írásával kezdjük, és az ő gondolataival is 
zárjuk, ezért közöljük itt Anikó utolsó előadásának írásban eddig meg nem jelent 
szövegét, mely Szomjas Schiffert György kiskunsági gyűjtéseit mutatja be.

Dr. Kiss Mária előadása 2006-ban is elhangzott Zentán. Az írás a Kiss Lajosról 
kialakult képet árnyalja, szélesíti, bemutatva a zenepedagógust, a karvezetőt, és a 
családi háttérről is közöl adatokat. A konferencia évében 80. életévét betöltő néprajz-
kutató Sopronból utazott az eseményre, 2019-ben elhunyt. Munkássága meghatá-
rozó a magyar és délszláv népek folklórjának kapcsolata, vizsgálata szempontjából.

Jelen kötetünk harmadik írásában dr. Domokos Mária áttekintést ad Bodor 
Anikó pályájáról, valamint közli a teljes népzenei bibliográfiáját.

A következőkben dr. Tari Lujza a Magyar Rádióban elhangzott könyv- és CD-
ismertetőit mutatja be, melyek Bodor Anikó és Kiss Lajos munkásságát szemléltetik 
kiemelve a szerzők lokálpatriotizmusát.
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Szabó Kocsis Zsuzsanna közvetlen hangulatú, szeretettel emlékező írása nem-
csak a tudóst, a pedagógust, hanem Bodor Anikót, az embert is bemutatja.

Dr. Silling István életteli képekkel ismerteti Bodor Anikó kupuszinai gyűjtéseit.
Borsi Ferenc egy Bodor Anikó által elkezdett csókai, észak-bánáti népzenei 

monográfiáról tájékoztat, és fölvázolja a kiadvány szerkezetének koncepcióját.
A népművészeti gyermekrendezvényeket szívével, lelkével, szakvéleményével 

segítő Bodor Anikót mutatja be Szabó Gabriella.
Dr. Lázár Katalin három kutató – Kiss Lajos, Bodor Anikó és jómaga – a Vajda-

ságban gyűjtött gyermekjátékait vette górcső alá. Megállapítja, hogy a változatos, 
sokszínű anyag közel fele dallamos játék.

Dr. Paksa Katalin írása a vajdasági kalendáriumi énekes népszokásokba ad be-
tekintést az újévi köszöntőktől, háromkirály-járástól a tavaszi, nyári ünnepeken 
és a karácsonyi ünnepkör alkalmain át az István- és János-köszöntésig. 

Németh István felszólalása a konferencia végén hangzott el, és bár nem volt be-
tervezve, mégis jól kapcsolódott a konferencia témáihoz. Beszédében a felszólaló 
Kiss Lajos szlavóniai népzenei monográfiájának újrakiadását szorgalmazta jó mi-
nőségű hangzóanyag melléklettel.

Rudasné dr. Bajcsay Márta az énekesek észrevételeit sorolja föl, melyek a régi és 
új népdal-stílusra, a népdalszövegekre vonatkoznak. Kiindulási pontja egy régebbi 
budapesti előadás, amelyet Bodor Anikó tartott zeneakadémista diákoknak a vaj-
dasági magyar népzenéről.

Kónya Sándor vajdasági féldallamokkal foglalkozik, s a témához kapcsolódóan 
Bodor Anikó szakmai útbaigazításait, sokrétű segítőkészségét, a népzenekutatásra 
serkentő biztatását is fölidézi dedikációinak, kézírásának bemutatásával. 

Szabó Kocsis Zsuzsanna tanulmányában a Tisza megjelenési módozatait keresi 
a vajdasági Tisza mentén, a Bodor Anikó által gyűjtött népdalok szövegeiben. 

Köszönjük az előadóknak, hogy előadásaikat írásos formába öntötték, és ren-
delkezésünkre bocsátották! 

Az emlékkonferenciát a Halmos Béla Program és a Magyar Nemzeti Tanács 
támogatásával valósítottuk meg, és köszönjük a zentai intézmények segítségét is.

Ez a kiadvány pár évet késett. A „jobb későn, mint soha” megjegyzéssel nyújtjuk 
át a kötetet az érdeklődő és értő olvasónak.

Ezzel a kiadvánnyal Bodor Anikó és Kiss Lajos emléke előtt tisztelgünk, ám 
nem titkolt szándékunk az sem, hogy az általuk kijelölt úton haladva fenntartsuk 
és fejlesszük a vajdasági magyar népzenekutatást a lehetőségekhez mérten kite-
kintve más délvidéki tájegységekre is.

Zenta, 2020 márciusa

Kónya Sándor és Juhász Gyula
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A vajdasági magyar népzenei 
hagyományok állapota, gyűjtése,

tárolása és ápolása

A vajdasági magyarság újratelepítése a nyelvterület 
szinte minden részét érintette az 1700-as évek köze-
pétől. A népesség tarka eredete a népzenén is meg-
mutatkozik, ezért ezen a viszonylag kis területen 
népzenénk három dialektusterületét is megtalálhat-
juk: az alföldit a terület középső részén, az erdélyit 
az Al-Duna mellékére telepített bukovinai aknál, és a 
dunántúli néhány jellemző vonását a bácskai Duna 
mentén. A negyedik, északi nyelvjárás a Duna men-
ti Bácskertesen sejthető. Lakóinak egy része Nyitra 
megyéből költözött ide. Népviseletük és néhány szo-
kásuk a palócokkal rokon, dalaikban azonban ma 
már nem mutatkoznak északi dialektusjegyek. 

A terület zenefolklórjának arculata több gyűjtő munkássága révén rajzolódott 
ki. Bartók Béla 1906-ban néhány napot Horgoson vendégeskedett. Látogatásának 
eredménye 40 dal. Az 1930-as évek végétől a zombori származású Kiss Lajos kezdte 
lejegyezni a Duna melléke (Gombos, Bácskertes, szlavóniai szigetmagyarság), az al-
dunai székelyek és horgosiak dalait. Gyűjtéseit később már magnetofonnal folytatta. 
A széthullás előtti Jugoszlávia magyarlakta vidékeit úgyszólván mind bejárta. Ná-
lunk az egyetlen, aki Bartók és Kodály népzenekutatói útmutatása alapján gyűjtött. 
Ő a vajdasági magyar népzenetudomány megalapozója. Sajnálatos körülmény, hogy 
nálunk csak későn kezdték el publikálni ránk vonatkozó roppant anyagát. Rajta kí-
vül még számos hazai gyűjtő gyarapította ismereteinket, de gyűjtéseik nem népze-
nei szempontúak. A járulékos dallamok értékelését, osztályozását nem tekintették 
feladatuknak. Innen a sok romlott és csonka dallam a kiadványokban, innen a sok 
műdallam is. Ezúttal csak két kiemelkedő gyűjtőt említünk: Király Ernőt, az Újvidé-
ki Rádió Magyar Népzenei Osztályának szerkesztőjét, és Burány Béla orvost. Mind-
ketten impozáns mennyiségű anyaggal járultak hozzá a vajdasági magyar népzene 
megismeréséhez. Magyarországi kutatók is megfordultak nálunk, megfelelő zenei 
szakismeretekkel rendelkezők is. Egy ilyen kirándulás hozadéka például Paksa 
Katalin A szögedi nemzet zenéje című összefoglalójában a sok észak-bánáti dal. 
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Lassan tíz éve, hogy alkalom nyílt a Zentai Városi Múzeum keretében egy köz-
ponti vajdasági magyar zenefolklór-archívum létrehozására. Ide igyekezünk be-
gyűjteni a meglévő felvételeket, melyek különböző helyeken, különböző intézmé-
nyek vagy magánszemélyek tulajdonában vannak, ide kerülnek a jelenleg végzett 
terepkutatások eredményei is. Az együttműködő amatőr gyűjtők száma is egyre 
gyarapszik. Jelenleg mintegy 11 ezer dallamot tartalmazó audiokazettát és CD-t 
tartunk számon az archívumban, amely a múzeumból a Vajdasági Magyar Műve-
lődési Intézethez került. A feldolgozást azaz leltározást, dallamlejegyzéseket, kü-
lönböző szempontú rendszerezéseket egyetlen ember végzi a terepjárás, a népmű-
velő tevékenység stb. mellett, ezért a munka lassan halad. Az archívum a hiányos-
ságok ellenére is lehetővé tette, hogy a vajdasági népzenére jellemző dallamokból 
több kötetet jelentethessünk meg azzal a céllal, hogy szűkebb pátriánk népzenéjét 
megismertessük, és elősegítsük a közművelődésbe való beépülését. Eddig három 
kötet látott napvilágot 1997-ben, 2000-ben és 2003-ban. Ezek a Lírai dalok, a Bal-
ladák, pásztor- és betyárdalok és a Párosítók, lakodalmasok és szerelmi dalok. A 
negyedik kötet, az Énekes népi játékok most készül, a sorozatot majd az énekes 
népszokások gyűjteménye zárja. A másodiktól kezdve valamennyi kötet hangzó 
felvételekkel szemlélteti a hiteles népi előadásmódot.

A központi gyűjtemény segítségével a már említett népzenei arculat mellett az 
eddigi gyűjtések fogyatékossága is kirajzolódik. A fogyatékosságok között elsősor-
ban a területi és műfaji „fehér foltok” szembeötlőek. Kevés az adatunk, vagy egy-
általán nincs is a Bánát középső és déli részének magyar szórványairól (az al-dunai 
székelyeket kivéve). Ugyanez vonatkozik Bácska középső és déli részeire, továbbá 
a Szerémségre is. Hangszeres zenét szinte egyáltalán nem gyűjtöttek, néptáncot is 
épphogy csak. 

A jelenleg élő népzenében a régi réteg ma már csak elvétve hallható, új stílusú 
dalok romlatlan típusai és változatai azonban még gyűjthetők, egyes középkori 
eredetű balladák is. Viszonylag gazdag lelőhelyei vagyunk a szokás-, főleg pedig a 
gyermekdaloknak. 

Az általános életvitel felbomlásával a hagyomány szerepe is háttérbe szorul. A 
népzenét éltető közös éneklési, muzsikálási alkalmak egyre fogynak. Ma már a 
falusi ifjúság is gépzenére szórakozik diszkókban. A lakodalom az egyetlen olyan 
esemény, ahol még élő zenét igényelnek. A kedvenc divatdalok között akad népdal 
is, főként azonban népies műdalok, érzelgős és „hejre-duhaj” nóták, operett-rész-
letek, slágerek és táncdalok hallhatóak. A gyakorlat nem tesz különbséget köztük, 
nagyobb becsülete mégis a műdalos közhelyeknek van. Megszólaltatóik hiányo-
san képzett vagy teljesen képzetlen muzsikusok. Hangszereik a szaxofon, har-
monika, gitár, esetleg klarinét, tamburakontra, bőgő és hegedű. A hagyományos 
hangszerek egyre inkább kiszorulnak a forgalomból, a szintetizátor térhódítása 
feleslegessé teszi a használatukat. Az összes hangszert áram erősíti. Az eredmény 
olyan harsány hangerő, amiben az ének szövege elsikkad. A dal már nem énekelt 
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szöveg, csupán dallam, ami alá valamit mondanak. Fontossága csak a ritmusnak, 
tempónak és dallamnak van. Ezeket mégis roppant pontatlanul játsszák, viszont 
a hagyományos ötfokú vagy modális dallamvilágot kikezdik a funkciós dallam-
menetek és kromatikus félhangok. A harmóniakíséret mindazonáltal botrányos, 
mivel a kísérőhangszereken vaktában fogott hangok és hangzatok szólalnak meg. 
A magyar egyszólamú gondolkodás többszólamúság iránti közömbössége még 
mindig makacsul érvényesül. A tempó parlando-rubato kiveszett. Csak gyorsabb 
és lassúbb tempó giusto használatos, ezeknek kedvenc kísérete az „esztam”. Ily 
módon friss csárdás, mű-cigánytánc és foxtrot között nincs különbség, jellegük 
összepancsolódik. Ez a ma élő „népzene”. A jelenség inkább szociológiai szem-
pontból tanulságos, mint a törzshagyomány megismerése szempontjából. Az út a 
„faluból a városba” nem termelt ki közösségi értékeket, csupán divatos kedvence-
ket, melyek a közhasználatban nem csiszolódnak, legfeljebb csak torzulnak. Jelen-
legi életvitelünk nem is kedvez a közösségi műalkotások létrejöttének.

Bármennyire is valóság a tömegesen „élő népzene” lehangoló minősége, a háttér-
helyzet mégsem egészen elkeserítő. 

A vajdasági magyarság népzeneéletének két, az 1970-es évek elején kibontakozó 
magyarországi mozgalom adott lendületet: az egyik a Röpülj, páva népdalvetél-
kedő, a másik a táncház-mozgalom. Az egyik főleg a falusi hagyományok őrzőit 
bűvölte el, a másik értelmiségünk egy részét, leginkább az ifjúságot. A mozgalmak 
jelentkezéséig az érdeklődés főként a népzene anyagára irányult, most azonban 
a megszólaltatás hitelességének az igénye is jelentkezett. Ez az új elem a népzene 
közéleti megjelenésében.

A Röpülj, páva televíziós közvetítését annak idején nálunk olyan buzgalommal 
kísérték falun és városon, mint ma a szappanopera-sorozatokat. Élénk érdeklődés 
lángolt fel a csoportos népdaléneklés és a citeramuzsika iránt. 

Jelenleg közel száz, többé-kevésbé sikeresen működő pávakört tartunk számon, 
melyek mind a hagyományos anyag kiválasztása, mind az előadási stílus tekinteté-
ben szép sikerrel szerepelnek az évente megtartott Durindó nevű szemlén (az idén 
volt a harmincadik). A minőségi ugrás és a létszám robbanásszerű növekedése kü-
lönösen az utóbbi tízegynéhány évben tapasztalható. A létszámrobbanás oka min-
den bizonnyal a nálunk legutóbb előállt áldatlan politikai helyzet. Ez is serkentette 
– jelen esetben áldásosan – az összetartozás és önismeret igényének újraéledését. 

A vajdasági magyar népdalok a Vajdaságban a hagyományápoló mozgalmak-
ban élik tovább másodlagos életüket. Ennek a másodlagos életnek fonák módon 
ugyan, de csupán a színpadi szereplés az ösztönzője, egyedül ez a nyilvános elis-
merés. Saját környezetük gyakran lenézi őket. 

Városi fiatalságunk táncház-mozgalma nem annyira tömeges, bár híveinek 
száma nem csekély. Egy tekintetben mégis lényegesen különbözik az anyaországi 
mozgalomtól: követői – ritka kivétellel – nálunk nem gyűjtenek folklórt. Ezért a 
népzenetudomány ma még nem is reménykedhet abban, hogy a táncház-mozgalom 
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híveivel gyümölcsözőbb kapcsolatba kerüljön. Az ifjúság inkább idegenkedik helyi 
hagyományaitól. Erre a mozgalomra nagyjából úgy tekinthetünk, mint népzenei 
turizmusra: a mozgalom tagjai a nyelvterület legkülönbözőbb részeiről hoznak 
táncokat és dalokat, csak a sajátjukról nem. A népzenei mozgalom a teljes ma-
gyar nyelvterületre tart igényt. Az átlag-értelmiség népdal- és néptánc-kultusza a 
folytonos megújhodást nem helyi mélységekben próbálja keresni, hanem mind tá-
volabbi földrajzi térségekben. Innen a gyakori stílusvétségek a megszólaltatásban, 
például a tájnyelv rendre sterilizálódik fiataljaink ajkán. 

Mindazonáltal nálunk is létezik néhány sikeresen működő együttes. Az utóbbi 
években egyre biztatóbban növekszik a jó tánccsoportok száma, minthogy egy-
re többen szereznek a főiskolán táncoktatói végzettséget. Kevés a vonós együttes, 
még kevesebb ezek között az olyan, amelyik valamennyi tájegység koreográfiáját 
stílushűen kísérni tudná. Számuk csak nagyon lassan gyarapszik. Lényeges ténye-
ző, hogy muzsikusaink ilyen zenéből meg nem élhetnek, mindegyikük más terüle-
ten kénytelen keresni a kenyerét. Idővel „kitermelődött” mégis néhány színvonalas 
népi zenekar és hangszeres szólójátékos nálunk is, akik elnyerték a magyarországi 
„népművészet ifjú mestere” címet. Szólóénekeseink és kórusaink már valamivel 
több ilyen elismerést szereztek.

Legnagyobb jelentősége ha-
zai táncház-mozgalmunknak 
azonban pedagógusaink lassan 
ébredező érdeklődésében nyil-
vánul meg. Tanodáink az óvo-
dáktól a főiskolákig gyengén 
foglalkoznak zenei neveléssel 
egyáltalán, népzeneivel még 
kevesebbet. A népzenét maguk 
sem ismerik. A néphagyomány 
többnyire lenézett osztály-
művészet, és ezt a szemléletet 
nagyon nehezen sikerül túl-
haladni. Értelmiségi művelt-
ségünk és néphagyományunk 
között nincs kiegyensúlyozott 
viszony. A kutatás felderítette 
értékek megőrzése és beépíté-
se általános műveltségünkbe 
értelmiségi feladat. Enélkül a 
vajdasági magyar népzene leg-
feljebb csak tudomány, nem 
közkincs. 

Az életmű:
a Vajdasági magyar népdalok kötetei
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Mozaikok 
Kiss Lajos élettörténetéből

Bevezetésül néhány mondattal indokolni szeret-
ném referátumom témaválasztását. Édesapámat, 
Kiss Lajost a zenetudomány mindenekelőtt nép-
zenekutatóként tartja számon. Jelen írásomban 
ezt a képet kívánom egy kicsit kiszélesíteni, és 
rámutatni édesapám azon tevékenységére, ami 
kevésbé ismert vagy elhalványult a múló idő fo-
lyamán. Ide sorolnám zenepedagógiai tevékeny-
ségét, karvezetői és zenekarvezetői munkáját, s 
ezen belül a kultúraközvetítés folytonosságának 
felismerését részéről. Láttatni kívánom továbbá, 
hogy milyen családból származott, kik voltak fel-
menői, tanárai, barátai, felvillantva életének sors 
adta különböző fordulatait, hogy a róla kialakult, 
eddig ismert életkép teljesebbé váljon.

Kiss Lajos Zomborban született 1900-ban. Édesapja, id. Kiss Lajos Nagylakon 
látta meg a napvilágot, míg az ő szülei, Kiss Mihály és Losonci Juliánna makóiak 
voltak. Édesanyja, Morvai Ilona, Morvai János és Priboj Anna leányaként a Felvi-
déken, Zólyomban született. Kiss Mihály elismert kovácsmester volt, míg Morvai 
János vasúti tisztviselő Zólyomban. Édesapám szülei Szerbkeresztúron ismerked-
tek meg egymással rokoni kapcsolataik révén, majd Zólyomban kötött házassá-
guk után Zomborban kezdték meg közös életüket 1896-ban, ahová id. Kiss Lajost 
mozdonyvezetőként helyezték. Így a család gyerekei már Zomborban születtek. A 
hét gyerek közül – hatan érték meg a felnőtt kort – édesapám volt a másodszülött, 
a család elsőszülött kislánya meghalt.

Édesapám szülei és a rokonság kedvelték mind a hangszeres, mind a vokális 
zenét. Nagymamám szépen cimbalmozott is az éneklés mellett, így Kiss Lajos 
tulajdonképpen már az anyatejjel együtt szívta magába a muzsika szeretetét. 
Amellett, hogy nagyon korán (jóval iskoláskora előtt, ötéves korában) megta-
nult olvasni, muzikalitása is megmutatkozott, és zongoratanulással kezdte zenei 
pályafutását. Érdeklődő, szorgalmas gyermek lévén magától értetődött, hogy az 
elemi iskola végeztével gimnáziumba írassák, ami az akkor még ötgyermekes 
családnak nem kis megerőltetést jelentett volna, ha édesapám nem nyeri el az 
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ún. Gyalókay Rozália ösztöndíjat, amelyet a tehetséges, szegényebb sorsú gye-
rekek támogatására hozott létre a névadó. Gimnáziumi évei alatt rendszeresen 
korrepetálta gyengébb előmenetelű diáktársait is. Éveken keresztül volt az osz-
tályfőnöke dr. Magassy Antal latin–magyar szakos tanár, aki Sopronból került 
a Zombori Főgimnázium tanári karába, és a város egyéb művelődési életében is 
szerepet vállalt. Sok év után visszakerült Sopronba, s az 1950-es években még 
találkozott édesapámmal Budapesten. Itt jegyezném meg, hogy a zombori gim-
náziumban tanított egy időben Rácz Ilona kiváló népzenekutató édesapja, Rácz 
Soma tanár úr is.

Édesapám gimnáziumi tanulmányai derekán kiütött az első világháború, 
szüleinek megtakarított pénzét elvitte az ún. hadikölcsön, s az újonnan létrejött 
határok jórészt megszüntették a család felvidéki rokonlátogatási lehetőségeit, 
ugyanis addig rendszeresen Zólyomban töltötték a nyári szünidőt a gyerekekkel. 

Kiss Lajos 1918-ban érettségizett és még ugyanabban az évben Budapesten, a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta tanulmányait latin–magyar sza-
kon, ugyanott doktorált 1923-ban zeneesztétikából. Egyetemi tanulmányaival 
párhuzamosan végezte zeneakadémiai tanulmányait is, zeneszerzésből diplomá-
zott, hangszeres képzését zongorán és oboán folytatta. Zeneakadémiai felvételi 
vizsgáján jelen volt Kodály Zoltán, de amikor Kiss Lajos növendék lett, Kodály 
tanár úr már csak rövid ideig tanított a Zeneakadémián. Ugyanakkor hangsú-
lyozni szeretném, hogy már első találkozása Kodály Zoltánnal meghatározó lett 
Kiss Lajos egész életére, akit követendő példaként tisztelt. Az idő tájt Hubay Jenő 
volt a Zeneművészeti Főiskola igazgatója, édesapám pedig Siklós Albert tanítvá-
nya volt. Mivel egyetemi évei alatt nem kapott kollégiumi elhelyezést, így házi-
tanítóként vállalt munkát a Déghy családnál (zombori ismeretség révén került 
kapcsolatba velük), s foglalkozott éveken keresztül Gida (Gedeon) nevű fiukkal, 
aki később Guy Déghy néven vált ismert rendezővé, színművésszé Londonban. 
A gyerekkorból eredő barátság édesapám haláláig tartott, velünk, itt maradot-
takkal pedig Gida haláláig.

1925-ben, tanulmányai elvégzése után édesapámban felvetődött a „hogyan 
tovább?” kérdés. Kapott egy háromhónapos ösztöndíjat Ausztriában, mehetett 
volna korrepetitornak Salzburgba, de végül úgy érezte, hogy a családja Zombor-
hoz köti. Hamarosan bekapcsolódott a már jól ismert közegbe, és hivatalosan is 
megkezdte zenei tevékenységét. Ekkorra már öccse, Kiss János is tanulmányai 
befejezéséhez közeledett Zágrábban, s mindketten jelentős szerepet vállaltak 
Zombor addig is ismert – mondhatnám közismert – zenei életének további épí-
tésében.

Kiss Lajos 1926. és 1938. között volt a zombori zeneiskola igazgatója. Éne-
ket, zongorát valamint zeneelméleti tárgyakat tanított, karnagya volt a Magyar 
Kaszinó Dalárdának és a szerb egyházi énekkarnak, valamint a szimfonikus 
zenekarnak. Talán érdemes felsorolni röviden, hogy mi minden fért bele ebbe 
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a 12 esztendőbe, milyen monumentális művek előadására vállalkozott. Minde-
nekelőtt hadd említsem meg, hogy Kodály Zoltán Bordalát 1928-ban, a Mátrai 
képeket 1932-ben, a Két zoborvidéki népdalt 1935-ben mutatta be, valamint a 
zombori magyar és szerb kórusokkal közösen Mozart és Cherubini Requiemjét, 
Bach Magnificatját, továbbá Rossini Stabat Materét és számos más zeneművet 
tárt a zeneszerető közönség elé. Mindezt nem egészen amatőr szinten a résztve-
vőket illetően, mert az akkori legjobb szólistákat – J. Rijavecet, Laza Jovanovićot 
és másokat – sikerült megnyernie közreműködőknek. A zeneiskolai tanítványai 
közül kiemelkedő pályát futott be Dušan Trbojević pianista és zenepedagógus, 
aki Kiss Lajos tanítványa volt Zomborban. Sokáig emlékezetes maradt Zombor-
ban J. Strauss Denevérjének előadása is.

Édesapám családalapítása is ezekre az évekre esett. 1934-ben nősült meg 
(nagyanyám akkor már rég özvegy volt), Daljčev Dušan zombori és Jugović 
Marija zimonyi születésű szerb házaspár Nada nevű lányát vette feleségül. 

1939-ben Zomborból átköltöztünk Zimonyba, Kiss Lajos megbízást kapott a 
belgrádi Stanković Zeneiskola Zimonyban létrehozott filiáléjának vezetésére. E 
zeneiskola napjainkban Kosta Manojlović nevét viseli, és 1999-ben ünnepelte 
fennállásának 60. évfordulóját. Első igazgatója 1939. szeptember 1-jétől Kiss La-
jos volt, a jubileum alkalmából megjelentetett kiadvány így emlékezik meg mun-
kásságáról (magyar fordításban idézem): „Dr. Kiss Lajos, a nagy tapasztalattal és 
kvalitással rendelkező zenepedagógus kapott megbízást a zimonyi filiálé vezeté-
sére, ahol zongorát, szolfézst és szólóéneklést is tanított...” (41-42. old.). A kötet 
12. oldalán pedig egy fotó közlésével emlékezik meg a Jugoslovensko Akademsko 
Pevačko Društvo (JAPD) – Jugoszláv Akadémiai Énekkar 1940 márciusában 
Budapesten, a Zeneakadémián megtartott koncertjéről, kiemelvén azt is, hogy 
a JAPD tagjainak és a kortársaknak a véleménye szerint a 75 tagú vegyes kar 
Kiss Lajos művészeti vezetése alatt 1940 májusában érte el a csúcsteljesítményét 
a Szegeden és Budapesten megtartott koncerteken, amelyeken egyházi és világi 
művekkel (Mokranjac, Milojević, Vukdragović stb.) léptek fel. A továbbiakban 
kiemeli, hogy a közönséget mindkét városban elkápráztatták. A zenekritikusok 
rendkívül pozitívan nyilatkoztak az újságoknak mind a kórusról, mind a diri-
gensről. Megemlítem még – szüleim elbeszélésére támaszkodva –, hogy amikor 
a szerb kórus magyar nyelven énekelte el a magyar himnuszt, kimondhatatlan 
sikerben volt részük. Elég sok sajtófotó is készült az eseményről. Azt nem tu-
dom egészen pontosan, hogy a JAPD volt-e először Magyarországon, vagy Bárdos 
Lajos a Cecilia kórussal Zimonyban, az viszont biztos, hogy a két kórus között 
gyümölcsöző együttműködés jött létre. A JAPD Gušter elnevezésű, csipkelődő, 
humoros, stencilezett lapjában megjelent egy karikatúra, miszerint Bárdos Lajos 
és Kiss Lajos együtt hajtja a kocsi szekeret.

Ebből az évből származik egy levél Kodály Zoltántól 1940. augusztus 13. kel-
tezéssel, amelyben különféle információkat kér Kiss Lajostól: 



16

Kiss Mária

Kedves Igazgató Úr!

Szeretném, ha a szerb horvát kórusok kottaismeretéről megbízható adatokat kaphatnék.  

Pl. pontos statisztikát saját kórusairól, és a többiekről, amit megtudhat. Itthon az olvasás felé 

szeretném terelni szajkó-karainkat, erre kellene néhány adat. Mivel a relativ szolmizálást 

tartom a legbiztosabb útnak, azt szorgalmazom, mint talán látta a Biciniában. Erről is: 

ismerik, használják arrafelé, vagy a német nevekkel élnek, vagy az olasszal?

Ismer-e valakit Belgrádban, aki ért hozzá, s elvállalná, hogy két 10 év körüli kislányt meg-

tanít olvasni annak alapján? Van-e szerb vagy horvát tankönyv ilyen szellemben?

Szíves válaszát –  bár tudja, hogy postafordultával nem jöhet –  előre is köszöni 

kész híve  Kodály Zoltán

A következő év nyarán búcsút vettünk Zimonytól, de előbb még átéltük Belgrád 
bombázását, s hónapokig nem tudtuk, hogy átélte-e a bombázást Kiss Lajos legfi-
atalabb testvére, öccse Kálmán, aki akkor teljesített katonai szolgálatot a Királyi 
Gárda zenekarában. Akkor láttam édesapámat először – és talán utoljára – sírni. 
Kálmán végül is megmenekült, néhány havi német fogság után Zomborban láttuk 
viszont. 

A zimonyi kollégáktól, barátoktól és nem utolsó sorban családunk ott élő tagja-
itól búcsút véve Újvidéken folytattuk életünket...

Édesapám az újonnan alakult Délvidéki Zenekonzervatórium igazgatói teendő-
it látta el. A konzervatórium a Vajdaság zenei életének központja lett mind tanári 
gárdáját, mind növendékeinek létszámát tekintve. Emellett énekkari és zeneka-
ri koncertek sokasága is jellemezte ezt a periódust. Sok vendégművész lépett fel 
részint Kiss Lajos vezénylete alatt, de olyan neves karmesterek is szerepeltek Új-
vidéken, mint például Fricsay Ferenc, továbbá a kiváló szoprán Gyurkovics Má-
ria, Komjáthné Füzesséry Mária zongoraművész és még sokan mások. Több fiatal 
kvalitásos zenepedagógus is tanított a konzervatóriumban, közöttük Szervánszky 
Jenőné Crémer Valéria – engem is ő vezetett be a zongorázás rejtelmeibe. Ezt meg-
előzően pedig a konzervatórium keretein belül működő játékos zenei óvodában 
ismerkedtem meg keze alatt a hangjegyek birodalmával.

Elöljáróban jeleztem, hogy a népzenekutató Kiss Lajos munkásságával én nem 
foglalkozom e referátumban, de azt mégis megemlítem, hogy egy-egy gyűjtőútjá-
ról hazatérve mindig megtanította családtagjait egy-egy szép népdalra. Különösen 
a kánonokat kedveltük.

Csupán néhány esztendős, rövid újvidéki életünket megkeserítették és megsza-
kították a háború viharai. A német megszállás után, amit hamarosan követtek a 
bombázások, édesanyám és én vidékre, Monostorszegre mentünk édesapám hú-
gához, majd az iskolaév befejezése után édesapám is követett bennünket. Onnan 
mindig egy-egy arasszal továbbléptünk, és a családból öten (a szüleim, édesapám 
húga és öccse, Kálmán velünk tartván) nagy nehezen eljutottunk Szombathelyre 
rokonainkhoz, Kiss Gyuláékhoz. Ott megint átéltünk néhány bombázást, majd 
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továbbmentünk Muraszombatra és onnan Csendlakra. Ott ért bennünket a há-
ború vége. Édesapám további sorsa úgy alakult, hogy az egykori Délvidéki Zene-
konzervatórium Győrött folytatta működését, s Kiss Lajos 1945. és 1950. között 
Győr korábban is igen fejlett zenei életét irányította. Erre az időszakra esett Kodály 
Zoltán Psalmus Hungaricusának betanítása, amely Kodály mester vezényletével 
került bemutatásra nagy-nagy sikerrel. Győrött is, mint annak idején Újvidéken, 
sok jó muzsikus, zenepedagógus működött. Kiss Lajos emellett még karnagya volt 
a Győri Filharmóniának és a Vagongyári férfi- és vegyes karnak.

Kiss Lajost 1950-től tartják számon mint „főhívatású” népzenekutatót. 
Karmesteri tevékenységét 1958-ban fejezte be. Hadd idézzem itt Kiss Lajos 

szavait egy volt tanítványához írt leveléből: „A dirigensi pálcát rég letettem, 
utoljára 1958-ban dirigáltam Sarajevoban az ottani Opera és Rádió együttes 
szimfonikus zenekarával és énekkarával először bemutatva Jugoszláviában 
Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusát horvát nyelven, egy kitűnő ottani tenorista 
közreműködésével. Az volt a búcsúfellépésem…”

Végezetül ezúton is köszönöm, hogy jelen írásomat felolvashattam a Zentán 
2006 szeptemberében megtartott Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki 
konferenciáján, bepillantást adva egy huszadik századi muzsikus életének eddig 
talán kevésbé ismert részleteibe. 

A Kiss és a Morvay család tagjai 
ülnek (balról jobbra):  

Morvay Jánosné, Kiss Lajosné, 
Morvay János;  
a gyermekek:  

Kiss Lajos és Kiss János;   
állnak:  

Lantay Andorné Morvay Rózsika, 
Lantay Andor, Morvay János, 

Kiss Lajos, Morvay József. 
Zólyom, 1902.
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Kiss Lajos szüleivel és testvéreivel:  
(ülnek) Kiss Margit, id. Kiss Lajos, ölében Kiss Kálmán, 

Kiss Lajosné, Kiss Etelka;  
(állnak) Kiss János, Kiss Ilona, Kiss Lajos.

A fotó Zomborban készült 1917-ben.

Id. Kiss Lajos kérvénye 
a Gyalókay Rozália 
ösztöndíj elnyerése 

érdekében
Zombor,  1911. szept. 25.

Kiss Lajos és Déghy Gida
Budapesten 1920 körül
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Nada Daljčev és Kiss Lajos esküvői képe 
Zombor, 1934. június 26.

Milan Konjović és Kiss Lajos 
a zombori főutcán az 1930-as években

A Jugoslovensko Akademsko Pevačko Društvo (JAPD) fellépése a Zeneakadémián
Kiss Lajos vezényletével
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A Gušter karikatúrája Kiss Lajosról és Bárdos Lajosról 1940 áprilisában

Josip Slavenski zeneszerző művei kiváló interpretálásáért
köszönetét fejezi ki Kiss Lajosnak 1940-ben 

a képen olvasható szöveggel.
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 Vajdasági zenetanárok továbbképzése Újvidéken valószínűleg 1942-ben; 
az első sorban középen ülnek (balról jobbra): Vásárhelyi Zoltán, Kiss Lajos, Sztankay Lajos

Az újvidéki kórus hangversenye szabadtéren Kiss Lajos vezényletével 1942 vagy 1943 tavaszán
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A Szegedi és az Újvidéki Filharmónia közös hangversenye alkalmával Újvidéken 
1943-ban készült képen Kiss Lajos, Simányi Erzsébet, Fricsay Ferenc és Gyurkovics Mária

Kiss Lajos népdalgyűjtés közben Csobot Lázárnéval 1953-ban Bátaszéken (Tolna megye)
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A Magyar Népzene Tára szerkesztőségében 1954-ben 
Kiss Lajos, Kodály Zoltán, Kerényi György és Járdányi Pál

Kiss Lajos és Lugossy Emma gyűjtés közben Ciglai Jánossal Nézsán (Nógrád megye) 1954-ben
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Kiss Lajos Bátaszéken népdalgyűjtés közben 1963-ban

Kiss Lajosné sz. Morvay Ilona és fia, Kiss Lajos 
Budapest, 1956.
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Popularis Hungaricae III/B. Szerkesztette Bartók Béla és Kodály Zoltán.)

• A Magyar Népzene Tára III/B. Lakodalom. [370 dallam] Sajtó alá rendezte 
(és a bevezetőt írta) Kiss Lajos. (A táncok rendje Lugossy Emma munkája. 
A mozdulatrajzokat Csikós Tóth András és Karsai Zsigmond, a táncírás 
műszaki rajzait Béres Ferenc, a kottarajzokat id. és ifj. Nekolny Rezső 
készítette.) Lektorálta Bartha Dénes és Vargyas Lajos. Technikai szerkesztő 
Vargyas Lajos. Budapest, Akadémiai K. 1956. XII. 704 p. 113 fénykép. Angol 
nyelvű összefoglaló pp. 685–695. (A Magyar Népzene Tára III/B = Academia 
Scientiarum Hungarica Corpus Musicae Popularis Hungaricae III/B. 
Szerkesztette Bartók Béla és Kodály Zoltán.) 

• A tánczenegyűjtés problémáiról. Táncművészeti Értesítő 1956 [Nyitószám] 1956: 
59–65. [ua. In A magyar népi tánczene. 2000]

• Válasz Rajeczky Benjaminnak A Magyar Népzene Tára III/A és III/B kötetére írt 
bírálatára. Az MTA I. Oszt Közl. 11, 1957. 1–4: 355–361.
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• A bukovinai székelyek tánczenéje. Tánctudományi Tanulmányok 1958, 1958: 
67–88. [ua. In A magyar népi tánczene. 2000]

• A szlavóniai magyar népsziget népzenéje. Az MTA I. Oszt. Közl. 14, 1959. 1–4: 
269–311.

• Népi verbunk-dallamainkról. Tánctudományi Tanulmányok 1959–1960, 1960: 
263–295. [ua. In A magyar népi tánczene. 2000]

• A várpalotai munkásság zenei hagyományai. Zenetanítás, 1961. 11. sz.
• O zapevkama, narcanju u okolini Sombora. In Rad VIII. Kongresa Saveza 

Folklorista Jugoslavije u Titovom Užicu od 6. do 10. septembra 1961. godine, 
1961: 439–444.

• Les traits caractéristiques de l’exécution vocale et instrumentale à propos d’une 
ballade populaire hongroise. Studia Musicologica 3, 1962. 215–222.

• Válasz Rajeczky Benjaminnak a Magyar Népzene Tára III/A és III/B kötetére írt 
bírálatára. Az MTA I. Oszt. Közl. 11, 1962. 1–4: 355–361.

• Über den vokalen und instrumentalen Vortrag ungarischen Volkweisen. Journal 
of the International Folk Music Council, London 15, 1963: 74–79.

• Egy értékes jugoszláv népdalgyűjteményről. [Vinko Žganec: Hrvatske narodne 
popijevke iz Koprivnice i okoline] Magyar Zene 5, 1964. 3: 282–289.

• Lakodalmas dalok. Budapest, Zeneműkiadó 1964. 190 p.
• „Žganec Vinko: Hrvatske narodne popiveljke iz Koprivnice i okoline.” Studia 

Musicoligica 6, 1964. 3–4: 401–407.
• A szlavóniai virrasztóénekek zenetörténeti jelentősége. [Bev. Szabolcsi Bence] 

Az MTA I. Oszt. Közl. 22 , 1965. 1–4: 123–147.
• A Magyar Népzene Tára V. Siratók. = Laments. [218 dallam] Kodály Zoltán 

előszavával (1965. június 1). (A dallamok rendszerezése Járdányi Pál munkája.) 
Sajtó alá rendezte Rajeczky Benjamin és Kiss Lajos. A bevezető tanulmányt (pp. 
15–75.) és a Siratódallamok rokonsága c. részt Rajeczky Benjamin, a Dallamok 
áttekintése (pp. 132–144.) c. részt Járdányi Pál írta. Lektorálta Járdányi Pál, 
[angolra] fordította Gombos Imre. Az angol szöveget ellenőrizte Laurence 
Picken (Cambridge). Technikai szerkesztő Pál Máté. Budapest, Akadémiai K. 
1966. 1139 p. 13 t. 1 térk. Angol nyelvű összefoglaló pp. 885–888. (A Magyar 
Népzene Tára V. = Academia Scientiarum Hungarica Corpus Musicae Popularis 
Hungaricae V. = Collection of Hungarian Folk Music V. Szerkesztette Bartók 
Béla és Kodály Zoltán.)

• Zenetörténeti emlékek a szlavóniai virrasztóénekekben. Ethnographia 77, 1966. 
2: 153–211.

• Bartók és a bolgár ritmus. Az MTA I. Oszt. Közl. 24, 1967. 1–4: 165–186. [ua. In 
Tanulmányok a bolgár–magyar kapcsolatok köréből. 1981; SR: In Zduzsenie na 
folklorisztite na szr Makedonija. 1968; G: Izvesztija na Insztituta za Muzüka = 
Bulletin de l’Institut de Musique. 1969]
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• Asimetrični ritmovi Balkana u kompozicijama Béla Bartók. SR: In Zduzsenie na 
folklorisztite na sr Makedonija. 1968: 461–477.

• Simonffy Kálmán és a magyar népzene. Az MTA I. Oszt. Közl. 26, 1969. 1–4: 
337–353.

• Bulgarische Rhythmen in Bartóks Musik. G Izvesztija na Insztituta za Muzüka = 
Bulletin de l’Institut de Musique, Sofija, Akad. 1969: 237–260. 

• A Zombor környéki magyar népzene. Dunatáj, Bács-baranyai Hírlap, 2, 1971. 
dec. 29., 52 (100.) 11.

• Dve kraljičke iz Bačke. In Zbornik za narodni život i običaje. Knj. 44. Zagreb, 
1971: 237–245.

• Köszöntők a jugoszláviai magyar népzenében. A Hungarológiai Intézet 
Tudományos Közleményei, Novi Sad, 4. 1972. jún.–szept. 11–12: 43–84. [24 
dallam]

• Rad na proučavanju mađarskog muzičkog folklora. Ljetopis. Knj. 76. Zagreb, 
1972: 279–280.

• Horgosi népdalok. Zenta, Zentai Múzeum, 1974. 311 p.
• A Drávaszög magyar népzenéje I–IV. Magyar Képes Újság, Zágráb, 1976. 18., 19., 

20., 21. sz.
• Egy magyar szórvány népzenéje I–II. Magyar Képes Újság, Zágráb, 1976. 14. sz., 

18. sz.
• Mokranjčevi dani u Negotinu. Narodne Novine, Budimpešta, 1976. dec. 23.: 4
• Mokranjac-napok Negotinban (Stevan Mokranjac) Muzsika 20, 1977. 2: 37.
• Bartók és a bolgár ritmus. In Tanulmányok a bolgár–magyar kapcsolatok köréből. 

A bolgár állam megalapításának 1300. évfordulójára. Szerk. Csavdar Dobrev, 
Juhász Péter, Petar Mitajev. Budapest, Akadémiai K. 1981: 459–480. [ua: Az MTA 
I. Oszt. Közl., 1967; SR: In Zduzsenie na folklorisztite na szr Makedonija. 1968; G: 
Izvesztija na Insztituta za Muzüka = Bulletin de l’Institut de Musique, 1969.]

• Sber lidovych pisni v nacionalnich oblastech Madarska a Jugoslavie a Vzajemny 
vliv v okruhu lidove hudby. In Hudba slovanskych narodu a jeji vliv na evropskou 
hudebni kulturu. Brno, 1981: 473–478.

• Gombos és Doroszló népzenéje. Kiss Lajos gyűjtését feldolgozta, a bevezetőt és 
a jegyzeteket írta, a mutatókat készítette Bodor Anikó. Újvidék, Hungarológiai 
Kutatások Intézete, 1982. 324 p. (A Jugoszláviai Magyar Népzene Tára 1.)

• Lőrincréve népzenéje. Karsai Zsigmond dalai. (A táncházi útmutató c. részt 
Sebő Ferenc írta.) Budapest, Zeneműkiadó, 1982. 256 p. (Népzene – néptánc – 
táncház. Sorozatszerk. Lelkes Lajos) 

• Kiss Lajos – Bodor Anikó: Az aldunai székelyek népdalai. Kiss Lajos gyűjtését 
feldolgozta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta, valamint a mutatókat készítette 
Bodor Anikó. Újvidék, A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások 
Intézete, 1984. 588 p. (A Jugoszláviai Magyar Népzene Tára 2.)  
[399 fődallamszámmal]
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• Kiss Lajos – Bodor Anikó: A szlavóniai szigetmagyarság népdalai. I. Újvidék,  
A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1990. 285. p.

• A tánczenegyűjtés problémáiról. In A magyar népi tánczene. Tanulmányok. 
Halmos István előszavával. Szerk. Virágvölgyi Márta és Pávai István. Budapest, 
Planétás K. 2000: 379–386. (Jelenlévő múlt. Szerk. Lelkes Lajos) [1. kiad.: 1956]

• A bukovinai székelyek tánczenéje. In A magyar népi tánczene. Tanulmányok. 
Halmos István előszavával. Szerk. Virágvölgyi Márta és Pávai István. Budapest, 
Planétás K. 2000: 195–218. (Jelenlévő múlt. Szerk. Lelkes Lajos) [ua. 1958]

• Népi verbunk-dallamainkról. In A magyar népi tánczene. Tanulmányok. Halmos 
István előszavával. Szerk. Virágvölgyi Márta és Pávai István. Budapest, Planétás 
K. 2000: 219–249. (Jelenlévő múlt. Szerk. Lelkes Lajos) [ua. 1959]
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bodor Anikó népzenekutatói 
munkássága

„A magyar népzene ismerete számunkra sokkalta fon-
tosabb és gyümölcsözőbb, mint például a németnek, 
olasznak, franciának a magáé. A régi kulturális hagyo-
mánnyal rendelkező országokban a népzene szubsz-
tanciális lényege réges-rég átszármazott a magasabb 
művészet nagy műveibe… Nálunk nem így áll a dolog. 
A mi egyetlen hagyományunk a népi zene…”1 – így ma-
gyarázza Kodály Zoltán 1925-ben írott cikkében, mi-
ért van olyan nagy jelentősége számunkra a paraszt-
ság által megőrzött zenei hagyománynak. Ezért vált 
fontossá a népzenekutatás és ezzel összefüggésben az 
elszakított területekkel való szakmai kapcsolattartás.

A népzenekutatás terepe nálunk mindig a teljes magyar nyelvterület volt, és az 
is maradt mindvégig, függetlenül a történelmi eseményektől. Akkor is, amikor 
számos más tudományág arra kényszerült, hogy akár évtizedekre visszahúzódjon 
a szűkebb határok közé, és ne vegyen tudomást arról, mi történik a határokon túl. 
Kodály Zoltán – mint a Magyar Tudományos Akadémia Népzenekutató Csoport-
jának alapítója és haláláig igazgatója – állandó figyelemmel kísérte és tanáccsal, 
közbenjárással, pénzzel, technikai eszközzel segítette a határon túli kutatókat. Így 
az akadémiai népzenekutatás központi gyűjteményének az egész nyelvterületre 
kiterjedő átfogó jellege és ezzel a szilárd tájékozódás lehetősége még a legutóbbi 
időkig is fennmaradt.

A Délvidékről az első komolyabb zenei híradás Kiss Lajostól származott, ő 
adta közre 1943-ban a Délvidéki Daloskönyvet.2 Kiss Lajos bevezetőjében azt írja, 
hogy „Kodály Zoltán 1938-ban tartott rádióelőadásával döbbentette rá a Délvi-
dék magyarságát arra, hogy a hivatalos magyar népzenetudománynak alig van 
adata a déli végek népzenéjéről”. Ő rögtön hozzáfogott a népdalgyűjtéshez, és 

1 Kodály Zoltán: Magyar zene. (1925) In Kodály Zoltán: Visszatekintés 1. Összegyűjtött írások, 
beszédek, nyilatkozatok. Sajtó alá rendezte és bibliográfiai jegyzetekkel ellátta Bónis Ferenc. 
Budapest, Argumentum, 2007. 24–28.

2 Délvidéki Daloskönyv. 108 magyar népdal. Gyűjtötte és közreadja Kiss Lajos. A Délvidéki Magyar 
Közművelődési Szövetség megbízásából kiadta a Magyar Kórus. Budapest, 1943.
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1943-ig 2000 dalt jegyzett föl. Ebből a gyűjtésből válogatta össze a kitűnő zseb-
daloskönyv anyagát. A dalokat vidékenként csoportosította: a szlavóniai sziget-
magyarságtól kezdve a Duna mentén és Tisza mentén át a Bánság keleti, székely 
településeiig haladt. A kottákat  illusztrációk, kis térképek, néprajzi fotók, magya-
rázatok egészítik ki.

Ebbe a délvidéki közegbe ágyazódik Bodor Anikó népzenekutatói tevékenysé-
ge. Pályájának első szakasza Zentától Zentáig ível: 1941-től, születése évétől 1972-
ig, Svédországból való visszatértéig. Ez a pálya tükrözi a jugoszláviai magyar élet 
körülményeit, az adottságokat és lehetőségeket, a hivatásválasztás nehézségeit. 
Bodor Anikó apja felsőhegyi kovács fia, paraszti származék; anyja városi polgá-

ri családból való. Ő maga ebben a kettős közegben 
mindenféle társadalmi réteghez tartozó emberrel 
kapcsolatba került, népdalok, népies műdalok, ma-
gyar nóták, kuplék között nőtt fel. Korán jelentkez-
tek igen jó zenei adottságai, szülei zeneiskolába be-
íratták, de zenei pályára nem engedték. Így a zentai 
gimnáziumi érettségi után (1960) jogi tanulmányo-
kat folytatott egy évig Újvidéken, majd másfél évig 
Zágrábban. Nem neki való a jogi pálya, otthagyja 
az egyetemet, kallódik, keresi a helyét. Bezdánban 
zenét tanított egy évet (1965), majd Svédországba 
ment. 1966-tól ’72-ig zenetudományi, művészet-
történeti és magyar 
nyelvi tanulmányo-
kat folytatott Stock-

holmban és Uppsalában. Svédországban a zenetu-
dományt nem zenei szakmaként a zeneakadémián, 
hanem a filozófiai fakultás keretében oktatják. 
Bodor Anikó alapfokú egyetemi végzettséget, dip-
lomát szerzett svédül, majd tanított egy-egy évet 
Eskilstunában és Stockholmban (1970, 1971).

Diplomamunkája témájául a lapp népzenét vá-
lasztotta: hozzáfogott a jellegzetes lapp dalok, a 
jojkák összegyűjtéséhez és lejegyzéséhez, de a disz-
szertációt végül nem írta meg, 1972-ben hazatért 
Zentára.3 

3 Ahogy később elmondta, meg kellett volna tanulnia lappul, mert a szövegek nélkül nem lehet 
elkészíteni a lejegyzéseket. Ez viszont olyan elérhetetlen messzeségbe tolta a munka végét, hogy 
nem mert vállalkozni rá, bár élete végéig nosztalgiával gondolt a lappokra és zenéjükre.

A gimnazista Anikó

A kicsi lány Anikó
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A Zentai Városi Múzeum (később Zentai Magyar Néprajzi Múzeum) élén 1952-
től kezdve 35 éven át Tripolsky Géza állt. Vezetésével sokirányú kutatások indul-
tak el: régészeti ásatásokat végeztek 
közösen Zomborral és Szabadkával, 
művésztelepet alapítottak, néprajzi 
anyagot kezdtek gyűjteni nem csupán 
a tárgyi, de a szellemi néprajz köréből 
is. 1969-ig – ekkor jött létre az újvidéki 
Hungarológiai Intézet – a Délvidéken 
csak Zentán foglalkoztak rendszeres 
magyar folklór- és népdalgyűjtéssel, 
és a gyűjtéseket ki is adták. 1962 és 
1978 között a Zentai Múzeum nyolc 
népdalgyűjteményt adott ki, hetet ön-
állóan, egyet a Forum Könyvkiadóval 
közösen. A gyűjtemények Zentai Fü-
zetek címmel jelentek meg.

• Zenta vidéki népballadák. Zenta, Zentai Múzeum, 1962. [20 dal] (Zentai 
Füzetek 8/A)

• Száraz kútgém, üres válú. Pásztordalok, betyárdalok és balladák Zentán és 
vidékén. Gyűjtötték: Dr. Burány Béla, Fábri Jenő, Tripolsky Géza. Zenta, 
Zentai Múzeum, 1966. [48 dal] (Zentai Füzetek 8/B)

• Két szivárvány koszorúzza az eget. 142 népdal Zentán és vidékén. Gyűjt. Burány 
Béla, Fábri Jenő. Zenta, Zentai Múzeum, 1969. 187 p. (Zentai Füzetek 8/C)

• Rukkolnak a szép zëntai legényëk. 99 katonadal Zentán és vidékén. Gyűjtötte 
Dr. Burány Béla, Fábri Jenő, Tripolszky Géza, Bodor Géza. Zenta, Zentai 
Múzeum, 1972. 144 p. (Zentai Füzetek 8/D)

• Dr. Burány Béla: Hej, széna, széna. 120 vajdasági magyar gyermekjátékdal. 
Zenta, Zentai Múzeum, 1973. 207 p. (Zentai Füzetek 8/E)

• Kiss Lajos: Horgosi népdalok. Zenta, Zentai Múzeum, 1974. 311 p. (Zentai 
Füzetek 8/F)

• Hallották-e hírét? Pásztordalok, rabénekek, balladák. Sajtó alá rendezte  
Dr. Burány Béla. Forum Könyvkiadó, 1977.

• Tiszából a Dunába folyik a víz… Egy népdalvetélkedő dalaiból. Összeállította,  
az előszót és a jegyzeteket írta Bodor Anikó. Zenta, 1978. 298 p. (Zentai 
Füzetek 8/G)

Kik ezek a gyűjtők? Bodor Anikó tudománytörténeti áttekintéseiben mindig 
külön említi a zentai csoportot. A szó valódi értelmében amatőr gyűjtők ők: zenei 
szakképzettségük nincs, vagy csekély, mindegyikük lelkesedésből, ügyszeretetből, 

Anikó és Tripolsky Géza



32

Domokos Mária

saját jószántából munkálkodik. Első köztük Fábri Jenő (1908–1986), a zenesze-
rető katolikus plébános, ő már a negyvenes évektől kezdve érdeklődik a népzene 
iránt; a Bodor család rokonsági körébe tartozik dr. Burány Béla orvos, ő gyűjtött 
és publikált közülük a legtöbbet; részt vett a gyűjtőmunkában Tripolsky Géza, a 

múzeumigazgató; valamint Bodor Ani-
kó testvére, Bodor Géza, aki a hetvenes 
években néprajz szakos egyetemi hall-
gató volt Budapesten. 

A Forum gondozásában megjelent 
Hallották-e hírét című, betyár- és pász-
tordalokat, balladákat tartalmazó kötet 
az első, amely már Bodor Anikó köz-
reműködésével készült. Neve szerepel a 
gyűjtők között, a dallamrendi mutató 
és a dallamjegyzetek az ő munkája. A 
Zentai Füzetek sorozat utolsó darabját 
pedig, a Tiszából a Dunába folyik a víz 
címűt már csaknem egészében ő hozta 
létre. A dalokat negyedmagával gyűjtöt-
te, a lejegyzéseket ő készítette, az előszót 
és a jegyzeteket ő írta, a kötetet ő állí-
totta össze. A könyv új szemléletről ta-
núskodik: a dalokat zenei rendben közli. 
(Szakmai tanácsaikért Borsai Ilonának, 
Olsvai Imrének és Paksa Katalinnak 
mond köszönetet. Valamennyien a bu-
dapesti akadémiai intézet munkatársai.)

Bodor Anikó pályájának fontos szakasza a Kiss Lajos anyagával való inten-
zív foglalkozás. Így került közeli kapcsolatba a bukovinai székelyek népzenéjével, 
történelmével és a szlavóniai magyar népsziget különleges értékű dalkincsével. A 
megjelent kötetek a központi népzenekutatás eredményeit is gyarapították Kiss 
Lajos délvidéki gyűjtéseinek publikálása révén. A nagyigényű sorozat, A Jugoszlá-
viai Magyar Népzene Tára a Hungarológiai Intézet keretében indult, és az Intézet 
megszűntével sajnos abba is maradt.

Bodor Anikó egyrészt feldolgozta Kiss Lajos vonatkozó gyűjtéseit, másrészt két 
kiváló dolgozatban adatszerűen is elemezte és értékelte Kiss Lajos munkásságát.4 

4 Kiss Lajos népzenekutató (1900–1982). Honismeret, 2000 (XXVIII) 3: 16–21., Kiss Lajos és a 
vajdasági magyar népzenekutatás. Zenetudományi dolgozatok, 2003 I–II.  Tanulmányok az MTA 
Népzenekutató Csoport megalakulásának 50. évfordulójára. Budapest, MTA Zenetudományi Intézet. 
II: 347–358.

Anikó kollégákkal: 
Silling Istvánnal, dr. Burány Bélával,  

Kónya Sándorral, Olsvai Imrével
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A Kiss Lajossal közös szlavóniai kötetben olvassuk: „Kiss Lajos gyűjtését feldol-
gozta, a bevezetőt és jegyzetet írta, a mutatókat készítette Bodor Anikó magiszter”. 
Ez már egy következő egyetemi fokozat. Vajon hol, milyen témával szerezte Bodor 
Anikó a magisztériumot? 

Miután 1972-ben hazatért, egy évig dolgozott az Újvidéki Rádió komolyzenei 
osztályán, és riporter volt a televízió magyar tagozatánál. Addigra azonban már 
megbizonyosodott, hogy nem mással, hanem népzenével akar foglalkozni. Nép-
zene szakon azonban abban az időben nehéz volt felsőfokú végzettséget és tudo-
mányos fokozatot szerezni. Anikó Budapesten is próbálkozott a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Főiskolán a zenetudományi szakkal, de nem sikerült összekapcsolnia 
az uppsalai egyetemi és a budapesti zeneakadémiai papírokat, csupán vendéghall-
gatóként vett részt néhány órán. Végül Ljubljanában honosíttatta svédországi dip-
lomáját, de aztán gyakorlati okokból a közelebbi Belgrádban tanult tovább, 1976-
tól 1980-ig folytatott ott népzenetudományi tanulmányokat. Diplomamunkája 
szerb–magyar népzenei összehasonlítás volt, és itt szerzett magiszteri fokozatot 
1984-ben. Mint egy vele készített interjúban elmondta: „Annyi anyagom össze-
gyűlt a diplomamunkámhoz, hogy maradt még az ún. magisztériumra is: ezt az 
egyetem elvégzése, a diploma megszerzése után csinálhatja az ember, ha van tudo-
mányos publikációja. Témája a magyar és szerb népzene összehasonlító vizsgálata.” 
Nem éppen ígéretes téma, ha felidézzük, mit mondott erről Bartók Béla: a magyar 
és szerb népzene között nincsen semmiféle kapcsolat. Ez a tétel ugyan alapjában 
igaz maradt, Bodor Anikónak mégis sikerült érdemleges eredményre jutni a té-

mából. Összehasonlító tanulmányai arra 
mutatnak, hogy a népzenei párhuzamok 
esetében a két népzene között többnyire 
nem közvetlen kölcsönhatásról van szó, 
hanem arról, hogy bizonyos nagyobb mű- 
és népzenei áramlatok, stílusok, divatok 
a magyar és a szerb területeken máskor 
és másként hatottak, őrződtek meg vagy 
változtak el. Vonatkozik ez gyerekdalok-
ra, szokásdalokra, regölésre, 17-18. századi 
dallamokra egyaránt. A délszláv népzenei 
gyűjtemények ismerete, az összehasonlí-
tó szakirodalom tanulmányozása Bodor 
Anikó látókörét tovább tágította. Földrajzi 
és történelmi helyzetéből eredően valószí-
nűleg feladatának is érezte a kapcsolattar-
tást: ha csak tehette, részt vett és előadást 
tartott a Folklór és tradíció sorozatcímű 
délszláv–magyar konferenciákon.
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Hogy miből élt mindeközben? 1975-től 1995-ig, húsz éven át a zentai alsófokú 
zeneiskolában tanított zongorát, harmonikát, amire éppen szükség volt. Mint új 
emberre ráosztották a zeneóvodát, és a kicsikkel való foglalkozást nagyon meg-
szerette. Egyre többen jelentkeztek hozzá, már nem egy, de négy-öt csoportja volt. 
Kodály-módszerrel, azaz népdalokkal tanította őket. Tehát nemcsak az egyetem-
ről, hanem a zeneóvodából is eredhetett az összehasonlító téma: vegyes osztályok-
ban tanított, szerb gyerekek is jártak a zeneiskolába, nekik is ki kellett dolgoznia a 
megfelelő módszert, és ehhez megfelelő dalanyagot kellett találnia. 

Bodor Anikó az évek múlásával egyre világosabban látta az egymással kölcsön-
hatásban lévő vajdasági magyar népzenekutatás és a népzenei mozgalmak hely-
zetét és állapotát. Több ízben megfogalmazta, hogy milyen hiányosságokat lát, 
mire van a legnagyobb szükség, melyek a legfontosabb célok. Számos alkalom-
mal ő képviselte a régiót magyar és nemzetközi fórumokon (Kodály-konferenciák, 
Kárpát-medencei népzenei konferenciák, nemzetközi hungarológiai kongresszu-
sok). Előadásai pontos elemzések az aktuális helyzetről. Egy viszonylag korai hely-
zetképben, melyet 1991-ben adott közre A jugoszláviai magyar népzene címmel 
(1994-ben jelent meg), azt írja, hogy a gyűjtések nincsenek összehangolva, nincs 
módszeres kutatás; szokásdalokból keveset gyűjtöttek, hangszeres zenéből és nép-
táncból úgyszólván semmit; sok falusi pávakör működik, ezeknek hangzó kiadvá-
nyokra nagy szükségük volna; a táncház-mozgalom átterjedt a vajdasági fiatalok 
körébe is, de nem helyi anyaggal: hazai dalok helyett táncházi lemezeket hasz-
nálnak; nagy szükség lenne központi intézményre. 1996-ban írja egy A vajdasági 
magyar népzene és továbbélésének távlatai című, Körmenden tartott előadásban: 

Anikó a zeneóvoda kórusával egy fellépésen
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az eddig gyűjtött és közreadott anyag nem kevés, az érdeklődő mégis szűkölködik 
a forrásanyagban; a legtöbb kiadvány igen kis példányszámú, és nem kapható; a 
hangzóanyag kiadását nehezíti, hogy nincs központi adattár, melynek segítségével 
válogathatnának; mostanában egyre-másra alakulnak a pávakörök, táncházi ze-
nekarok, érdekvédelmi szervezetek, de hiány van szakemberekben, táncházi okta-
tókban. Itt hangzott el először egy fontos mondat: „A magántulajdonban lévő fel-
vételeket tavaly kezdtük átmásolni és archiválni a Zentai Múzeumban.” Ez a régen 
várt és óhajtott archívum létrejöttét jelentette, megtörtént tehát a nagy fordulat: 
Bodor Anikó 1995-ben a Zentai Városi Múzeum alkalmazottja lett népzenekutatói 
minőségben, és a vajdasági magyar népzenei archívum létrehozásán dolgozott.

2000 táján Jyväskylä-ben, a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson A vaj-
dasági magyar népzenei mozgalmak alakulása a legutóbbi években címmel tartott 
előadásában hangzott el: „A legutóbbi öt évben nyílt mód arra a Zentai Múzeum-
ban, hogy az eddig összegyűlt anyagot másoljuk, egy helyre rendezzük és egészé-
ben áttekintsük, azaz vajdasági magyar népzenei archívumot létesítsünk. Ez az 
archívum a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság és a Zentai Városi Múzeum 
keretében az Illyés Közalapítvány támogatásával jött létre. Így a jövőben lehetővé 
válik a források áttekintése és a hangzó példák összeválogatása.”

Bodor Anikó immár a viszonylag teljes hangzó- és kéziratos anyag birtokában 
dolgozhatott. Nekilátott és egymás után elkészítette a nagy sorozat, a főmű, a Vaj-
dasági magyar népdalok köteteit. A sorozat célja, hogy a Vajdaság magyarságának 
népzenei hagyományából minél többet közzétegyen. Elsősorban a népszerűsítést 
szolgálja, de a tudományos igényeknek is igyekszik megfelelni, a népzenei moz-
galmaknak pedig forrás- és anyagismeretet biztosít. A négy vaskos kötet hatalmas 
tudományos teljesítmény. 

Anikó családi körben – édesanyjával, menyével, fiával, unokájával
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Az 1997-ben megjelent első kötet (Lírai dalok) 200 lírai dalt tartalmaz 14 gyűj-
tőtől. Célja, hogy minél több változatot közöljön minél több szöveggel, nem túl 
bonyolult kottaképpel. 

Két év múlva látott napvilágot a második kötet (Balladák, betyár- és pásztor-
dalok), melyhez már hangzó melléklet is járult két kazetta formájában. A kötet 
reprezentatív válogatás a vonatkozó bőséges anyagból: 382 ballada-, betyár- és 
pásztordal-szöveget közöl 206 dallammal, ez 680 változatot jelent 53 gyűjtőtől.  
A közölt anyag zömmel a régi rétegből való, a népi gyakorlatban már ritkán hall-
ható, előadásmódjában is kivételes értéket képvisel. Minden műfaj közül ezeket 
gyűjtötték itt a legtöbbet, mondhatni a vidéknek ezek a legsajátabb műfajai. A 
kötet elrendezése szövegszempontú, ezért a bevezetőben népzenetörténeti átte-
kintésben mutatja be a dallamokat, hogy a dallamrokonságokat is érzékeltesse. 

Négy évre rá jelent meg a harmadik kötet (Párosítók, lakodalmasok, szerelmi 
dalok). Ez 600 változatot hoz 226 dallammal. A változatokból igyekezett minél 
többet közölni, a sok változat a hagyomány elevenségének bizonyítéka. A kötet 
előszavában elmondja, hogy a párosító műfaj eltűnőben van, de hajdani gazdag-
ságának szép példáit őrzik a gyűjtések. Lakodalmas sok van, de nincs már szer-
tartásos jellege. Az itt szereplő szerelmi dalok az I. kötet szerelmi dalaitól any-
nyiban különböznek, hogy a népzenei gyakorlatban lakodalmi funkciójuk is van 
vagy volt. Kitűnő jellemzését adja a vajdasági népzenei dialektusoknak, ez a nép-
zenei kép a népesség eredetének megfelelően tarka és sokszínű, egyedi dallamok, 
különlegességek is akadnak. Ilyen például a bácskertesi hajnali mosdatás kihalt 
szokásának megmaradt dallama, mely a Rákóczi-nóta rokonságába tartozik. A 
dalok egy része a már megjelent kiadványokból, más része a vajdasági magyar 
népzenei archívum gépi felvételeiből, kis része kéziratból, összesen 43 gyűjtőtől 
származik.

Öt év múlva, 2008-ban jelent meg az énekes gyermekjátékokat tartalmazó IV. 
kötet, mely 810 változatot közöl, ebből 552 kottás. Bodor Anikó 36 gyűjtő anya-
gából válogatott. Eredetileg a szokásdalokkal együtt tervezte a gyermekjátékokat 
megjelentetni, de olyan sok játékdal került elő, hogy önálló kötetet kívánt, és így 
ötkötetesre bővült a sorozat. (Ezt a kötetet Anikó már a betegség árnyékában, ke-
zelések idején készítette.)

Írásaiban, előadásaiban gyakran kitért az értelmiség szerepére. Az értelmiség 
feladata a gyűjtött és felismert értékek megőrzése, beépítése a közösségi kultúrá-
ba, és visszaszármaztatása oda, ahonnan ered. A népzenekutatás is akkor teljesí-
ti hivatását, ha közkinccsé tudja tenni a kikutatott, felgyűjtött értékeket, enélkül 
„csak” tudomány marad. Mint a Vajdasági magyar népdalok köteteihez írott beve-
zető tanulmányokban egyebek mellett kifejti: legfontosabb feladatnak a gyakorlati 
célú anyag-közreadást tekintette.

Másutt érdekes, saját gyakorlatából megfigyelt folyamatokat, történéseket ír le: 
ilyen például a falusiak elutasító viszonya saját régi dalaikhoz, múltjukhoz. Egy 
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Kodály-konferencián tartott elő-
adásának címe: Az elutasított régi 
népdalkincs visszaszármaztatá-
sának jelentősége. Ehhez a visz-
szaszármaztatáshoz van szükség 
jó pedagógusokra, zenetanárok-
ra, óvónőkre, szakkörvezetőkre, 
előadókra – azokra, akiket Bodor 
Anikó egy személyben testesí-
tett meg. Ezért írja a gyermekjá-
ték-kötet bevezetőjében: „Gyűj-
teményünk a terjesztés, vissza-
származtatás teendőjét kívánja 
segíteni, elsősorban azzal, hogy a 
pedagógusokat és a gyermekcso-
port-vezetőket vértezi fel meg-
felelő hazai anyagismerettel.” A 
tudományos teljesítményből azt 
becsülte elsősorban, amit a gya-
korlatban fel tudott használni az 
a sok kisebb-nagyobb együttes, 
melyeknek ő szakértői, tanács-
adói és pedagógiai minőségben 
szolgálatában állt: a számtalan 
falusi pávakör, asszonycsoport, 
gyerekcsoport, betlehemes cso-
port, táncházi zenész és szólista, 
citerazenekar. 

Bodor Anikó nagy ívű pályát 
futott be, amelynek végső eredményeként népzenei alapműveket, nagyszabású 
összefoglaló köteteket adott közre. Az egyetlen ember volt, akinek a vajdasági ma-
gyar népzenéről és annak szakirodalmáról teljes áttekintése volt. Saját talentumait 
kibontakoztatva egyre szélesebb körben, egyszerre több területen fejtette ki tevé-
kenységét. Tudományos munkáival és közművelődési tevékenységével szűkebb 
közösségének, a vajdasági magyarságnak, és tágabb közösségének, a Kárpát-me-
dencei összmagyarságnak a maga területén a legnagyobb szolgálatot tette. Hála és 
köszönet érte! 

Oromhegyes, 1998.
Vass Lajos oklevél elnyerése
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Néhány szó az alábbi műjegyzékhez, mely Bodor Anikó népzenei munkásságát 
mutatja be:
2007-ben jelent meg Berlász Melinda szerkesztésében egy Kodály Zoltán és ta-
nítványai című tanulmánygyűjtemény.5 Ebbe a kötetbe készítettem egy teljes és 
általános magyar népzenei bibliográfiát az 1967 (Kodály halála) és 2005 közötti 
években megjelent munkákból.6 Akit elértem személyesen, elkértem tőle munkái 
jegyzékét. Bodor Anikótól 2002-ben kértem és kaptam saját munkáiról egy ösz-
szeállítást, azt egészítettem ki az újabb, későbbi tételekkel.7 Lehetséges, hogy az 
általa még kiadatlannak („sajtó alatt”) jelzett, többnyire szerb nyelvű írások között 
van olyan, ami azóta megjelent. Újabban került elő a Szomjas-Schiffert György 
születésének 100. évfordulóján, 2010 áprilisában rendezett konferencián felolva-
sott előadásának kézirata (ő maga már nem tudott részt venni a konferencián, csak 
elküldte a szöveget). Talán ez az utolsó írása. [szerk: lásd 157. old.]

boDor AniKó népzEnEi bibLiográfiájA

• Az Árgírus nóta dallama környékünkön. Híd. Újvidék, 1977 (41) 1: 89–106. 
• Hallották-e hírét? Pásztordalok, rabénekek, balladák. Sajtó alá rend. Dr. Burány 

Béla. Újvidék, Forum Könyvkiadó, 1977.  543 p. Az utószót írta és a jegyzeteket 
készítette Dr. Burány Béla. A dallamrendi mutatót és a dallamjegyzeteket 
készítette Bodor Anikó. Gyűjtötték Dr. Burány Béla, Bodor Anikó, Tripolsky 
Géza, Bodor Géza.

• Tiszából a Dunába folyik a víz… Egy népdalvetélkedő dalaiból. Összeállította 
Bodor Anikó. A dalok lejegyzését Bodor Anikó végezte. A szöveg fonetikus 
korrekcióját Tripolsky Géza végezte. Gyűjtötték: Bodor Anikó, Bodor Géza, 
Dr. Burány Béla, Tripolsky Géza. Az előszót és a jegyzeteket írta Bodor Anikó. 
Zenta, Thurzó Lajos Közművelődési-Oktatási Központ Múzeumi Osztálya, 
1978. 298 p. (Zentai Füzetek 8G.) 

• Egy trubadúrdal és népzenei emlékei. Híd. Újvidék, 1979 (43) 2: 202–234.  
[ua. kották nélkül In Jugoszláviai magyar népköltészet 3, 1995.]

• Zajedničko srednjevekovno nasledstvo u mađarskim i srpskim narodnim 
pesmama. In Kongres Folklorista Jugoslavije. Kragujevac, 1979. [sajtó alatt]    

• Közös hexachord dallamok magyar és szerb nyelvterületen. Hungarológiai 
Közlemények. Újvidék, 1981 (13) 1–2. sz. (46–47. sz.): 103–127.

5 Berlász Melinda (szerk.): Kodály Zoltán és tanítványai. A hagyomány és a hagyományozódás 
vizsgálata két nemzedék életművében. Budapest, Rózsavölgyi és Társa, 2007.

6 Domokos Mária: A magyar népzenetudomány irodalma Kodály Zoltán halála után (1967–2005). 
In Berlász Melinda (szerk.) i. m. 479–634.

7 Ezúton köszönöm meg Juhász Gyula segítségét, melyet bibliográfiai adatok megszerzésében 
nyújtott.
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• Kiss Lajos: Gombos és Doroszló népzenéje. A kéziratot gondozta Bodor 
Anikó. Az előszót írta Dr. Bori Imre. Újvidék, A Magyar Nyelv, Irodalom 
és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1982. 324 p. (A Jugoszláviai Magyar 
Népzene Tára 1.)

• Evropski srodnici jedne melodije iz Mokranjčeve rukoveti br. 5. In Kongres 
Folklorista Jugoslavije, Hvar. 1982. [sajtó alatt]

• Elementi baroka u mađarskom i srpskom narodnom melosu. In Zajednički 
Kongres Etnologa i Folklorista Jugoslavije. Rogaška Slatina, 1983. [kották nélkül 
közölve]

• Közös vonások a magyar és a szerb népzenében. In A hagyományos műveltség 
továbbélése. Az I. magyar–jugoszláv folklórkonferencia előadásai, Budapest, 
1983. nov. 1–3. Szerk. Kiss Mária. Budapest, MTA Néprajzi Kutató Csoport, 
1984: 337–368. (Folklór és tradíció I.)

• Kiss Lajos – Bodor Anikó: Az al-dunai székelyek népdalai. Kiss Lajos gyűjtését 
feldolgozta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta, valamint a mutatókat készítette 
Bodor Anikó. Újvidék, A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások 
Intézete, 1984. 588 p. (A Jugoszláviai Magyar Népzene Tára 2.)

• Mađarski i srpski srodnici igara iz kodeksa Kájoni, XVII. vek. In Rad Kongresa 
folklorista Jugoslavije. Sombor, 1985: 555–561.

• A drávaszögi magyarok dalai. Kiss Lajos gyűjtéseiből. Újvidék. (A Jugoszláviai 
Magyar Népzene Tára 3.) 1986. [sajtó alatt]

• Slični stilski elementi pod različitim nazivima u terminologiji 
etnomuzikologa Srba i Mađara. In Rad Kongresa Folklorista Jugoslavije. 
Tuzla, 1987: 449–455.

• Stanje registrovanog muzičkog folklora Mađara u Vojvodini. In Folklor u 
Vojvodini 2. Novi Sad, 1988: 116–128.

• A Rákóczi-nóta családfájának szerb kapcsolatai. Hungarológiai Közlemények. 
Újvidék, 1988. (78. sz.): 217–236.

• Rokon hangnemi jelenségek a magyar és délszláv dallamokban. In  A III. 
magyar–jugoszláv folklórkonferencia előadásai 2., Budapest, 1987. november 
2–3. Szerk. Kiss Mária. Budapest, MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1988: 83–97. 
(Folklór és tradíció, VI.)

• Miért nincs harang? (Interjú. A riporter Móser Zoltán). Új Forrás, 1989 (21) 6: 
86–95.

• Kiss Lajos – Bodor Anikó: A szlavóniai szigetmagyarság népdalai I. Újvidék, A 
Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1990. 285 p. (A 
Jugoszláviai Magyar Népzene Tára IV/1.)

• Vokalni muzički folklor jugoslovenskih Mađara u Slavoniji. Narodna Umjetnost 
(Posebno izdanje), Zagreb, 1991: 339–351.

• Vojvođanske mađarske narodne pesme.  Folklor u Vojvodini 5. Novi Sad, 1991: 
99–112.
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• Melodije mađarskih novogodišnjih pesama i njihovi srodnici u Evropi. Folklor 
u Vojvodini  6. Novi Sad, 1991. [sajtó alatt]

• Vajdasági magyar népdalok. Szerk. Bodor Anikó. Budapest, Hungaroton, 1992. 
LPX 18215. [hanglemez]

• Jugoszláviai magyar népdalok és népművelés. In Szlovákiai Magyar Néprajzi 
Társaság nemzetközi tudományos tanácskozása, Komárom. 1993. [sajtó alatt]

• A jugoszláviai magyar népzene. In A tradicionális műveltség továbbélése. Az 
V. magyar–jugoszláv folklórkonferencia előadásai. Budapest, 1991. november 
1–3. Szerk. Kiss Mária. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet, 1994: 283–293. 
(Folklór és tradíció VII.)

• Mađarske narodne pesme o salašima. In PČESA: Ej, salaši. Novi Sad, 1994.
• Magyar–szerb zenefolklorisztikai párhuzamok. In Jugoszláviai magyar 

népköltészet 3. Szerk. Bosnyák István. Újvidék, Magyar Nyelv, Irodalom és 
Hungarológiai Kutatások Intézete, 1995: 115–125. (Értekezések, monográfiák, 
21.) [lásd Híd 1979 (43) 2]

• Gyermekjátékdalaink egy röpke gyűjtés tükrében. Létünk. Újvidék, 1996. 3–4. 
sz. 30–50.

• Porodično stablo tzv. „Rákóczijeve pesme” i njegove srpske relacije. 
In IV. Međunarodni simpozijum etnomuzikologa. Beograd, 1996.

• Izvorne narodne pesme Mađara o komšijama. In PČESA: Komšija, pa Bog. Novi 
Sad, 1996.

• Vajdasági magyar népdalok [I]. Lírai dalok. Katonadalok / A hétköznapok dalai / 
Szerelmi, tréfás és egyéb dalok. Újvidék, Forum Könyvkiadó, 1997. 352 p.

• Die Bedeutung der Zurückgabe des abgelehnten alten Volksliedschatzes. 
Nemzetközi Kodály Konferencia, Budapest, 1997. [lásd magyar nyelven 2001.]

• Cigani u mađarskim narodnim pesmama. In PČESA: Cigane moj. Novi Sad, 
1997.

• Nekoliko mađarskih himni i duhovnih narodnih pesama za posvećivanje kraja 
dana. In PČESA: Crkve. 1998,  Novi Sad.

• Az al-dunai székelyek régi hagyományai ma. Ethnographia. 1999 (110) 2: 335–
348.

• A Kájoni kódex két táncának rokonai a magyar és szerb népzenében. Néprajzi 
Látóhatár. 1999 (VIII) 1–4: 271–278.

• Kálmány Lajos egy múlt századi rábéi rabéneke és néhány mai rokona. 
Bácsország. Szabadka, 1999 (V) 9–10: 24–28.

• Vajdasági magyar népdalok II. Balladák, betyár- és pásztordalok. Újvidék–
Zenta, Forum Könyvkiadó – Thurzó Lajos Közművelődési Központ, 1999.  
552 p. [2 MK melléklettel]

• Vajdasági magyar népdalok II. Balladák, betyár- és pásztordalok. I–II. Szerk. 
Bodor Anikó. Hangmérnök Németh István. Melléklet az azonos című 
könyvhöz. [2 db MK] 1999.
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• A vajdasági magyar népzene jelene és továbbélésének távlatai. A körmendi 
„Hagyomány és korszerűség” konferencia előadása 1996. május 25-26-án. In 
Savaria. A Vas megyei múzeumok értesítője 22/4 - Pars ethnographica (1995–
1998). Szombathely, 1999: 71–75. 

• Néhány típus a vajdasági magyar népzene régi rétegéből. In Népzenei 
tanulmányok. A Torockón 1997. október 24–25-én szervezett népzenei 
találkozó előadásai. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 1999: 110–123. 
(Kriza Könyvek 3.)

• A karácsonyi ünnepkör régi népszokásainak mai jelentősége. Új Kép. Szabadka, 
1999. december.

• Bordalok, ivónóták, mulatók. Létünk, 2000. 1–2: 14–30.
• Tisza menti népdalok. Bácsország. Szabadka, 2000. 9–10: 18–22.
• Túrkeve népdalai. In Túrkeve földje és népe. III.  Szerk. Örsi Julianna. Túrkeve, 

Túrkeve Város Képviselőtestülete, Túrkevei Kulturális Egyesület, Finta 
Múzeum, 2000: 289–320. 

• Kiss Lajos népzenekutató (1900–1982). Honismeret, 2000 (XXVIII) 3: 16–21.
• A vajdasági magyar népzenei mozgalmak alakulása a legutóbbi években. 

Hatalom és kultúra. V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 
2001. augusztus 6–10.) Hungarológiai Közlemények, 2001. (XXXIII., új folyam 
VII. évf.) 2. szám, 16–27. [A folyóiratszám közli a Hungarológiai Kongresszuson 
részt vett 11 tagú vajdasági küldöttség előadásait. Lásd még 2004.] 

• Music in Sacral and Secular Use by Different People. In 2nd European  Womens 
Interfaith Conference. Sarajevo, 2002: 43–45.

• Az elutasított régi népdalkincs visszaszármaztatásának jelentősége. In Magyar 
Zenetörténeti Tanulmányok Erkel Ferencről, Kodály Zoltánról és korukról.  
Szerk. Bónis Ferenc. Püski, Budapest 2001: 280–283.

• Kiss Lajos és a vajdasági magyar népzenekutatás. Zenetudományi dolgozatok, 
2003. I–II. Tanulmányok az MTA Népzenekutató Csoport megalakulásának 
50. évfordulójára.  Szerk. Richter Pál, Rudasné Bajcsay Márta. MTA 
Zenetudományi Intézet, Budapest. II: 347–358.

• A Rákóczi-nóta dallamcsaládjának délvidéki tagjai. Bácsország. Szabadka, 2003. 
26. sz.: 73–80.

• Vajdasági magyar népdalok III. Párosítók, lakodalmasok, szerelmi dalok. 
Újvidék–Zenta, Forum Könyvkiadó – Thurzó Lajos Közművelődési Központ, 
2003. 588 p. [CD melléklettel]

• Egy dél-alföldi régi táncdallam utóélete. In Az Idő rostájában. 1. kötet. Szerk. 
Domokos Mária, Mikos Éva.  L’Harmattan, Budapest, 2004: 127–147.

• A vajdasági magyar népzenei mozgalmak alakulása a legutóbbi években. In 
Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 
2001. augusztus 6–10.) előadásai. I. kötet. Szerk. Jankovics József és Nyerges Judit. 
Budapest, Magyarságtudományi Társaság, 2004: 501–510. [lásd még 2001.]
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• Magyar népzenekutatás a Vajdaságban. In Magyar Zenetörténeti Tanulmányok. 
A nemzeti romantika világából. Szerk. Bónis Ferenc. Budapest, Püski, 2005: 
229–237.

• „Szép Kecelbe…” Keceli és kiskunhalasi népdalok. Szerk. Bodor Anikó, Németh 
István. Kiadja a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete, 
2007. [Dupla CD]

• Vajdasági magyar gyermekdalok. Nemzetközi Kodály Konferencia, Budapest, 
2007.

• Vajdasági magyar népdalok IV. Énekes népi gyermekjátékok. Újvidék–Zenta,  
Forum Könyvkiadó – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2008. 818 p. 

• Népzenei hagyomány. In Makói monográfia 3. Makó néprajza. Szerk. Tóth 
Ferenc. Makó, Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete, 2008: 1047–
1072.

• Szöveg–dallam cserebere (dallam- és szövegvándorlások). In Folklór és zene. 
Szerk. Szemerkényi Ágnes. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2009: 75–92.

• Szomjas-Schiffert György kiskunsági gyűjtései. Tudományos ülésszak  
Szomjas-Schiffert György születésének 100. évfordulóján az MTA Zenetudo-
mányi Intézetben. 2010. április 29. [Előadás]

a szerkesztő kiegészítése:
• Széles a Duna. Kupuszinai népdalok. [Sajtó alá rendezte: Juhász Gyula és 
Németh István] Zenta–Újvidék, Thurzó Lajos Közművelődési Központ – Forum 
Könyvkiadó, 2015. 480 p. [2 CD melléklettel] 
• Bodor Anikó – Paksa Katalin Vajdasági magyar népdalok V. Jeles napi szokások 
és jeles időszakok énekei. Újvidék–Zenta,  Forum  Könyvkiadó – Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet, 2016. 668 p. [CD-ROM] Hangtechnika: Németh István
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Kiss Lajos és bodor Anikó 
lokálpatriotizmusa 

– rádiós könyvismertetésekkel

A szülőföld szeretete összekötötte Kiss Lajost és Bodor 
Anikót, miként a zombori szülőváros Rácz Ilonát (1897–1985, 
lásd Életrajzi Lexikon: http://mek.oszk.hu/00300/00355/) 
Bartók Béla egykori zongorista, Kodály zeneszerzés 
tanítványát, majd kettejük népzenekutató és zenetanár 
munkatársát is egy életre összekapcsolta Kiss Lajossal. 
Kapocs volt a 20. század viharos történelme is, melyet más-
más időben éltek át kisebbségi sorsban. A II.  világháború 
után Kiss Lajos számára az óhazába áttelepedés kínálkozott 

megoldásként, Bodor Anikó számára pedig Svédország. A szülőhely megtartó 
ereje azonban mindkettejüknél erősebbnek bizonyult. Anikó hazajött, Kiss Lajos 
pedig élete végéig ingázott Budapest és Bácska között; újból és újból fölkereste 
az ottani falvakat népzenegyűjtés céljából. Népzenekutató munkatársai örültek 
is, hogy szerb felesége és nyelvismerete okán, valamint az őt nagyra becsülő, a 
volt Jugoszlávia horvát, szerb, szlovén népzenekutatóinak eszmei támogatásával 
aránylag nyugodtan látogathatta a területet abban az időben, amikor az elméletileg 
közös eszmeiségű szocialista táborba tartozó országok esetében szóba sem jöhetett 
hasonló Románia, Csehszlovákia, Ausztria és Ukrajna esetében. Kiss Lajos 
főképpen Vinko Žganeccel, a horvát népzenekutatás jeles személyiségével állt 
szoros szakmai kapcsolatban, mely többek közt közös gyűjtőutakban nyilvánult 
meg mindkét országban.

Abban a szerencsében részesültem, hogy nemcsak a fiatalabb Bodor Anikót, 
hanem még az 1900-ban született Kiss Lajost is személyesen ismerhettem. Ami-
kor elsőéves zeneakadémiai hallgatóként az MTA Népzenekutató Csoportjába 
Rajeczky Benjaminhoz ellátogatva először találkoztam vele, teljes energiával dol-
gozott még. Mire befejeztem tanulmányaimat, és magam is a csoportba kerültem, 
akkorra ő már nyugdíjas lett, de rendszeresen bejárt volt munkahelyére, hiszen a 
kutatómunkát nem hagyta abba. Tájékoztatta munkatársait aktuális gyűjtőútja-
iról, Vinko Žganeccel történt munkamegbeszéléseiről, közvetített a két ország – 
hazánk és a volt Jugoszlávia – kutatói között; hozta-vitte a híreket egy-egy készülő 
vagy frissen megjelent munkáról, új gyűjtőterületek feltárásáról. Ilyenek azonnali 
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kölcsönös megismertetését rendkívül fontosnak tartotta. Így bízott rám is 1972-
ben egy számomra akkor kellemetlen feladatot: kérte, hogy ismertessem Vikár 
László és Bereczky Gábor frissen megjelent Cheremis folksongs (Budapest, Aka-
démiai Kiadó, 1971) című angol nyelvű kötetét, mert „az ottaniak nagyon kíván-
csiak rá”. Hiába tiltakoztam, hogy kezdő vagyok, rengeteg új feladatom, tanulni-
valóm van még, és az angol nyelvtudásom sem megfelelő. A rokon népek zenéjé-
nek helyszíni feltárása hazai részről alig kezdődött még meg, e témát az idősebb 
kollégák sem ismerték még alaposan. Munkáimra azonban már korábban is rá-
látott, mivel zeneakadémista hallgatóként már 1970-től az MTA Népzenekutató 
Csoportjának külső munkatársa voltam, de csak diplomám megszerzését követő-
en, 1972. június 15-től kerültem az intézetbe. Ő tehát nem tágított, nekem pedig 
meg kellett birkóznom a feladattal. Ismertetésemet Vinko Žganecnek továbbítot-
ta, aki angolból lefordította horvátra, s az meg is jelent („Cheremis folksongs by 
Laszlo Vikár and Gabor Bereczky. Akadémiai Kiadó, Budapest 1971. 544. str.+16 
tabla.” In Narodna umjetnost: hrvatski časopis za ethnologiju i folkloristiku, Vol. 
10. No. 1. 1974.: 452-453.) Nemrég Kiss és Žganec magyar és horvát kisebbségek 
körében végzett közös gyűjtéseiről külön is írhattam (Tari Lujza „A hazai kisebb-
ségek szájhagyományos zenéjének kutatásáról” In: Ethnographia 130. (2019) 4: 
529–552., lásd 539.).

Az ilyen jellegű, ügyszeretetből adódó eltökéltségét olykor már enyhe erősza-
kosságként élte meg Kiss Lajos környezete, de mindig kiderült, hogy valójában 
csak a népzenetudomány ügyét előrelendíteni akaró, nagy munkabírású, tudatos 
kutató aktivitásáról van szó, s aktivitásának meg is volt a komoly eredménye. Mél-
tó módon, munkáinak sokrétűségét és hatékonyságát bemutatva emlékezett meg 
róla halála után egykori munkatársa, osztályvezető kollégája és egy ideig igazga-
tója, Rajeczky Benjamin, aki egyben Kiss Lajos mindeddig legteljesebb életrajzát 
és műjegyzékét is bemutatta: „Búcsú Kiss Lajostól (1900–1982)” (In Ethnographia 
XCIV. (1.) 1983: 149–152.) Bodor Anikó Kiss Lajos délvidéki gyűjtőmunkásságát 
méltatta egy-egy példa bemutatásával a különböző földrajzi területekről („Kiss La-
jos” In Honismeret 28. 2000. 3. 16–21.) 

Bodor Anikót jóval később ismerhettem meg személyesen. Addigra, mire 
találkoztunk, már többször hallottam a nevét (részben a néprajzkutató Kiss 
Máriától, Kiss Lajos lányától), sőt addigra már az Al-dunai székely... kötetet – Kiss 
Lajos Bodor Anikó által befejezett és kiadott munkáját – is ismertettem a Magyar 
Rádióban. Bodor Anikót úgy emlegették, hogy végre van a Vajdaságban helyi 
népzenegyűjtő. De mindjárt kezdetben kiderült, hogy jóval több, mint gyűjtő – 
tudományos problémákat felismerő, megoldani kívánó, kutató egyéniség, aki 
magyarországi tartózkodásai során folyamatosan gyarapította a Svédországban 
szerzett szakmai ismereteit a hazai népzenetudomány eredményeivel. Bodor 
Anikó saját hazájában ennél is többé vált: magas szinten dolgozó népművelő, a 
népdalkörök, a népi zenélés éltetője, feltámasztója lett. 
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Megismerkedésünk után több konferencián vettünk mindketten részt előadó-
ként. Ilyenkor örömmel hallgattuk a vajdasági új kutatási eredményekről szóló 
beszámolóit, s élveztük ízes tájnyelvét, melyből sugárzott a szülőföld ismerete és 
szeretete. 

Kiss Lajos délvidéki gyűjtőmunkásságáról egy 1985-ben Zágrábban tartott 
nemzetközi konferencián (angolul) tarthattam előadást Jerko Bezić, a zágrábi nép-
rajzi-népzenei kutatóintézet igazgatójának felkérésére. [Tanulmányom angolul és 
magyarul is megjelent: „Lajos Kiss’ Collecting of Traditional (Folk) Music among 
Hungarians in Yugoslavia.” In Proceding of the Meeting of Ethnomusicologist on the 
Occasion of the European Year of Music 1985. Traditional Music of Ethnic Groups 
– Minorites. Zagreb. July 22-24, 1985., 1988. 45–53. – „Kiss Lajos népzenegyűjtő-
munkássága a jugoszláviai magyarság körében.” In Hungarológiai közlemények 20. 
évf. 3. (76) Novi Sad-Újvidék. 1988. szept.: 303-309.] 

A Bodor Anikóra és Kiss Lajosra emlékező 2015. június 5-ei zentai konferenci-
án egy korábban már lekötött másik konferencia-előadás miatt nem tudtam részt 
venni. Mivel azonban kettejük munkásságát mindig figyelemmel követtem, úgy 
gondoltam, hogy érdemes a Magyar Rádióban elhangzott 3-5 perces (részben a 
nagyközönségnek szánt) könyv- és CD-ismertetéseket közreadni. Elképzelésemet 
Juhász Gyula, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársa is támogatta, s 
ezúton köszönöm neki a lehetőséget. 

Megjegyzendő, hogy az 5. szám kivételével időrendben következő, pár percben 
meghatározott és a szélesebb hallgatóságnak szóló írásokat a rádiós műfajnak meg-
felelően zenei betétek színesítették. Itt időrendben adom közre az írásokat, melyek-
ből remélhetőleg elhangzásuk után évekkel később is kitűnik Kiss Lajos és Bodor 
Anikó lokálpatriotizmusa, a szülőföld zenéjének, népének ismerete, szeretete. 

•

1. KönyvisMErtEtés – 1974
Tari Lujza 
Kiss Lajos: Horgosi népdalok (Zenta, 1974.)
Elhangzott: Magyar Rádió, Kossuth Adó, Népzenei Hangos Újság
Felvétel: 1974. október 22.

A horgosi csárda ki van festve… Hallgatóink többsége bizonyára elsősorban e 
dalból ismeri Horgos nevét. Most e község dalait tartalmazó népdalgyűjtemény 
jelent meg a Zentai Múzeum kiadásában. A Horgosi népdalok című gyűjtemény 
Kiss Lajos népzenekutató munkája, aki a jugoszláviai magyarok zenéjének avatott 
kutatója, kitűnő ismerője.

A 168 dallamot tartalmazó kötet többéves gyűjtőmunka eredményeként adja a 
Horgos-környéki népzene keresztmetszetét. Az ilyen jellegű kiadványok általá-
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ban gyakorlati céllal készülnek a nagyközönség számára, és rendszerint nem ta-
lálhatóak bennük a tudománynak is segítséget nyújtó eredmények. Ám Kiss Lajos 
munkája a ritka kivételek közé tartozik. Azonfelül hogy a dallamanyagot stílusok, 
illetőleg népszokások szerint rendszerezte – ezeken belül kisebb zenei csoportokra 
osztotta –, könyvét zenei mutatókkal és jól használható jegyzetanyaggal is ellátta.  
A csoportok: a régi népdalok közt például pásztordalok, balladák, rabnóták, tánc-
dalok, régi tréfás dalok, 18. századi műdalok; az új stílusúakon belül különválasztja 
a tánclépés tempójúakat, a lírai szerelmi dalokat és a katonadalokat. Utal a tele-
pülés egyéb, részben már régebben kihalt hagyományanyagára, valamint a még 
élőkre: gyermekjátékra, lakodalomra, a téli ünnepkörhöz tartozó szokásokra.

„Horgos népzenéjének igen értékes részét képviselik a régi dallamok... Népze-
nénk új dallamrétegének dalai pedig túlnyomórészt keményvágású tánclépés-tem-
pójúak. A környező vidék dalainál általában régiesebbek, és sok cifrázatot találunk 
bennük” – írja könyve bevezetőjében Kiss Lajos. Ez a régiség annál meglepőbb, 
mivel Horgoson több vidékről odatelepült lakosság él együtt.

A szerző gondosságát dicséri, amit külön is érdemes kiemelnünk, hogy fon-
tosnak tartotta a község történetének rövid ismertetését is. A népzenei kutatások 
szempontjából ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy valamely vidék lakói ős-
lakosok-e, vagy sem. Horgos például – de a Dél-Alföld sok más része is – erősen 
elnéptelenedett a török hódoltság idején. Csak lassan, erőteljesebb mértékben csak 
a 18. század közepén népesült be újra, amikor 1751-ben Kárász Miklós szegedi fő-
jegyző elsősorban borsodi és hevesi telepeseket hozatott Horgosra és környékére. 
(Bizony meglepődhetnénk egy-egy észak-magyarországi dallam váratlan fölbuk-
kanásán, ha a történelmi hátteret figyelmen kívül hagynánk!)

A különböző vidékek lakóinak találkozása nemcsak beszédmódban, szokását-
adásban és sok egyéb emberi megnyilvánulásban hozott újat, hanem természete-
sen befolyásolta a zenei anyagot is. Ez pedig amellett, hogy újjá alakult, egyidejűleg 
szerencsére meg is őrizte az egyes vidékek legfontosabb zenei sajátosságait.

A jugoszláviai magyarság s különösen Zenta városa már eddig is sokszor bi-
zonyította a tettekben megnyilvánuló népdalszeretetét. A közelmúltban ugyanis 
négy olyan gyűjtemény jelent meg, melynek anyagát ottani kutatók, az ott élő ma-
gyarság körében gyűjtötték. Dr. Burány Béla, Fábri Jenő: Két szivárvány koszorúz-
za az eget. 1969; Dr. Burány Béla, Fábri Jenő, Tripolsky Géza, Bodor Géza: Rukkol-
nak a szép zentai legények. 99 katonadal Zentán és vidékén. 1972; Dr. Burány Béla: 
Hej széna, széna. Gyermekjátékdalok 1973. E kiadványok sorát méltán gazdagítja 
Kiss Lajos Horgosi népdalok című gyűjteménye. 

•

A Rádióban ízelítőül két dallamot mutattam be a kötet anyagából, a Mély 
a Tiszának a széle kezdetű népdalt (AP  7069d) és az Éva szívem, Éva kezdetűt 
(AP 7072j). Mindkettő gyűjtési időpontja 1969. március 24-e, előadója Krekuska 
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György (1923) volt. Ezek közül a második egy érdekes aszimmetrikus dallam, mely 
bizonyára a dunántúli telepesekkel került Horgosra. 

Jelen kottapéldánk egy a Palócvidéken máig népszerű népdal Kiss Lajos horgosi 
gyűjtéséből(AP 7071f). 

további megjegyzés: 
Kiss Lajos horgosi gyűjtéséből nyolc dallam került az MTA BTK ZTI-ben inter-

netre: www.zti.hu/online adatbázisok/Publikált népzenei felvételek: A horgosi bíró 
udvarába; Édesanyám sok szép szava; Elszállott a fecske; Erre gyere, ne menj arra; 
Esik eső, hajnalodik; Lóra csikós, lóra (két változatban); Udvarunkban magosra nőtt 
a nyárfa. 
Valamennyinek van után-közlése a következő hanglemezkiadványokon. 
• Bodor Anikó: Vajdasági magyar népdalok III. Lakodalmasok, párosítók, szerelmi 

dalok. Zenta, Thurzó Lajos Közművelődési Központ, 2003. XYZ_0062.
• Olsvai Imre, Rudasné Bajcsay Márta, Németh István (szerk.) Hallgassátok meg, 

magyarim. Keresztmetszet a magyar népzenéről. Hungaroton Classic, Budapest 
1999. HCD 18234-35.

• Paksa Katalin – Németh István: Magyar Népzenei Antológia 4. Alföld. Hungaroton, 
Budapest 1989. LPX 18159-63.
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2. KönyvisMErtEtés – 1985
Tari Lujza
Kiss Lajos és Bodor Anikó: Az al-dunai székelyek népdalai
Jugoszláviai Magyar Népzene Tára 2. 
Elhangzott: Magyar Rádió, Kossuth Adó, Népzenei Hangos Újság. 
Felvétel 1985. november 25., adás december 4.

A Jugoszláviai Magyar Népzene Tára 1. kötetének megjelenése után két évvel, 
vagyis 1984-ben megjelent a sorozat második kötete, mely az al-dunai székelyek 
népdalait tartalmazza. A kötetet, Kiss Lajos és Bodor Anikó munkáját a Magyar 
Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete adta ki Újvidéken. Milyen 
kár, hogy Kiss Lajos, az 1900-ban Zomborban született és 1982-ben elhunyt nép-
zenekutató már nem veheti kézbe ezt a szép munkát, sőt, már az első kötetet, a 
Gombos és Doroszló népzenéjét bemutató, saját gyűjtéséből közölt válogatást sem 
láthatta, az is közvetlenül a halála után jelent meg. (Gombos és Doroszló népzenéje. 
A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. Újvidék 1982.  
A Jugoszláviai Magyar Népzene Tára I. posztumusz kötet. A kötetet gondozta Bodor 
Anikó.)

Ennél a szomorú ténynél azonban sokkal fontosabb az, hogy amit Kiss Lajos, 
a jugoszláviai magyarság népzenéjének fáradhatatlan gyűjtője évtizedeken át 
összegyűjtött, annak most egy híján 400 darabját – a jegyzeteket beleszámolva 
majdnem 500 darabját – kiadva láthatjuk. Kiss Lajos jegyzeteinek, gyűjtőfüzetei-
nek felhasználásával Bodor Anikó jó munkát végzett. Nagyszerű kutatástörténeti 
leírással indítja a könyvet, majd következik a történeti áttekintés. Ebben a rész-
ben tájékoztat a bukovinai székely népcsoportnak 1883-ban történt az Al-Duna 
mellé telepítéséről, a lakosság azt megelőző, továbbá az áttelepülést közvetlenül 
követő, majd a II. világháború utáni életkörülményeiről, munkalehetőségeiről. A 
következő fejezetben ismerteti az al-dunai székelyek hagyományait, végül pedig 
a dallamanyag zenei jellegzetességeinek leírása zárja a sort. Ugyancsak a dalla-
mok előtt ismerteti Bodor Anikó, hogy melyik faluban és összesen hány dalt gyűj-
tött Kiss Lajos, milyen módszerekkel dolgozott, milyen elvek szerint rendezte el ő 
maga Kiss Lajos közlésre szánt és abbamaradt munkáját, hogyan támaszkodott a 
magyarországi népzenekutatók eddigi eredményeire éppen a dallamrendezésben; 
azokéra, akiknek Kiss Lajos nemcsak egyike, hanem koránál és nagy tudásánál 
fogva egyik atyamestere is volt.

A dalanyag felöleli a székelység legtipikusabb dalait és a kevésbé tipikusakat 
egyaránt. Kodály Zoltán 1914-ben Bukovinában vette fonográfra a Megbocsásson 
édesanyám kezdetű menyasszony-búcsúztatót, amelyet Kiss Lajos többek közt 
1941-ben Hertelendyfalván gyűjtött. 

Kiss Lajos 1941-es gyűjtése A Magyar Népzene Tára III/A-B Lakodalom (Buda-
pest, Akadémiai Kiadó) általa szerkesztett kötetében jelent meg (III/A 246. sz.). 
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 Kiss Lajos bukovinai kanásztáncnak nevezte azt a dallamot, amely Tarka-barka 
rokolyának kezdetű szöveggel az egész székelység, de tágabban az egész magyar-
ságnak is egyik legtipikusabb táncdallama. Sőt, mint a délszláv népzenében is ott-
honos Kiss Lajos fennmaradt jegyzetéből kitűnik, a dél-bánáti szerbek is ismerik 
Erdeljanka (Erdélyes) néven. Itt sándoregyházi, hadikfalvi székelyek körében vég-
zett gyűjtéséből mutatjuk be. 

Kár, hogy ez a sokféle zenét felsorakoztató és különböző hasznos mutatókkal 
ellátott kötet egyelőre nem kapható hazai boltjainkban. Könyvtáraink remélhető-
leg rendelkeznek vele, így aki közelebbről érdeklődik utána, ezekben érdeklődjön 
róla. Mi pedig hadd gratuláljunk jugoszláviai kolléganőnknek és munkatársainak 
a folytatás reményében!

•
Megjegyzés: 

A Tarka-barka rokolyának kezdetű népdalnak immár két változata is hozzáfér-
hető az interneten Kiss Lajos 1966-os hertelendyfalvi, illetve 1969-es sándoregyházi 
gyűjtéséből. Utóbbi rákerült a Magyar Népzenei Antológia 7. Moldva, Bukovina 
(szerk. Domokos Mária – Németh István) hanglemezre, Budapest, Hungaroton 
HCD 18264-67, előbbi Bodor Anikó: Vajdasági magyar népdalok III. Lakodalma-
sok, párosítók, szerelmi dalok hanglemezkiadványra (lásd fentebb és alább). Az 
MTA BTK ZTI internetes portálján Kiss Lajos székelykevei gyűjtéséből is vannak 
népdalok.



50

Tari Lujza

3. ráDióELőADás – 1992 
Tari Lujza
Kiss Lajos bukovinai székely hangszeres népzenegyűjtése
Rádióelőadás Kiss Lajos halálának 10. évfordulóján 
Elhangzott: Magyar Rádió, Bartók Adó, Népzenekutatók műhelyéből  
                     1992. április 28. 1750

1982 májusában 82 éves korában hunyt el Kiss Lajos népzenekutató. Halálának 
10. évfordulójára bukovinai székely hangszeres zenegyűjtéséből válogattunk. 

Kiss Lajos 1900-ban született Zomborban. Elvégezte a Budapesti Tudomány-
egyetemet és a Zeneakadémiát. Sokat tett Zombor, Belgrád, Újvidék, Győr ko-
molyzenei életéért. Tanulmányai befejezése után komolyzenei hivatása mellett a 
magyar és a délszláv népzene kutatásához is hozzálátott. Neki köszönhető a szla-
vóniai és a vajdasági magyarok népzenéjének, valamint az al-dunai székelyek nép-
zenéjének feltárása az 1940-es évektől kezdve. A szlavóniai Szentlászló, Kórógy, 
Haraszti nevét a népzenetudomány nem a délszláv háború kapcsán, hanem Kiss 
Lajos kutatásai nyomán ismerhette meg. Ahogy a magyarok zenéjét gyűjtötte Ju-
goszláviában, úgy vett részt a hazai délszlávok népzenéjének gyűjtésében is. Szoros 
baráti kapcsolat fűzte több délszláv kollégájához, főleg a horvát népzenekutatás 
jeles személyiségéhez, Vinko Žganechez. 

Hazai népzenegyűjtései közül a hangszeres zenekutatás számára kiemelkedően 
fontos a többek közt Tolna megyébe valamint az Al-Duna mellé áttelepített buko-
vinai székelyek körében végzett felmérés. A bukovinai székelyek sok megpróbál-
tatáson mentek keresztül. Első példánkat, A citromfa levelestől ágastól szöveggel, 
Kodály 1914-ben még a népcsoport eredeti, bukovinai lakóhelyén vette fonográfra. 
Az istensegítsi születésű Both Antal előadásában csárdásként szólalt meg az 1954-
es népzenegyűjtéskor. 
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Kiss Lajos felvételei közt van több olyan példa, mely a hangszeres és énekes 
hagyomány összefonódását jelzi ugyanannak a dallamnak egy vokálisabb és egy 
hangszeresebb megfogalmazása esetén. Ilyen a Komámasszony, hallja-e? kezdetű 
népdal, melyet szintén 1954-ben gyűjtött istensegítsiektől.  

Bukovina számos népcsoportnak adott otthont, s többször cserélt gazdát a tör-
ténelem folyamán. A székelyek, miközben legősibb zeneiségüket is megőrizték, a 
környezeti hatásoktól sem maradtak mentesek. A nyugat-európai zenei és tánc-
divatokat több táncdallam mutatja, többek közt a Toppantós (pl. AP 2597a). Szin-
tén az európai táncdivatokra utal az a dallam, melyet Európa jó részén Hétlépés 
néven ismernek. A bukovinaiaknál Az ajtóig meg vissza szöveggel használatos.

Kiss Lajos gyűjtéseinek idején kevés hangszerjátékos akadt. Ezért is különös 
szerencse, hogy nőktől is tudatosan gyűjtötte a dúdolva megszólaltatott táncdal-
lamokat. Teljes zenekart Kiss Lajos már csak egyet talált, a Gáspár testvérekét a 
Tolna megyei Majoson. Gáspár Jánosék eredetileg istensegítsiek. Több lakodal-
mas felvételük között kiemelkedők a hazai, azaz a menyasszony táncaihoz játszott 
zenék, valamint a különböző verbunkok és silladri nevű párostánc-dallamok. 
Egy Régi silladri-t a hadikfalvi születésű Illés Gergely hegedűs előadásában vett föl 
(Tari Lujza lejegyzése).
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Kiss Lajos sokféle érdeklődésén belül fontos helyet foglal el a 19. századi népies 
műdalszerző Simonffy Kálmán folklorizált dalainak gyűjtése. 1958-ban a bukovi-
nai székelyek között is talált egy 19. századi népies műdal-változatot (Egy asszony-
nak végigmentem az udvarán) az andrásfalvi születésű Rózsa Lajosné előadásában. 

Kiss Lajos nevét jól ismerik és tisztelik Jugoszláviában. A Magyar Szó 1992. évi 
március 12-ei száma arról tudósít, hogy a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társa-
ságon belül Kiss Lajos Néprajzi Szakosztály alakult meg Doroszlón, s az ünnepi 
közgyűlésen kiosztották a társaság emlékérmeit és okleveleit. A folklórkutatásban 
elért eredményekért Bodor Anikó népzenekutató Kiss Lajos emlékérmet kapott. 
Gratulálunk hozzá, a néprajzi szakosztálynak pedig kívánunk Kiss Lajos szellemé-
ben végzett jó munkát!

•
Megjegyzés: 

Kiss Lajos tanulmányt írt a témáról. Lásd: A bukovinai székelyek tánczenéje, 
In Tánctudományi Tanulmányok. Budapest, Magyar Táncművészek Szövetsége, 
1958: 67–88.

Terjedelmi okokból a rádióelőadásban elhangzott példáknak itt nem minden 
kottája szerepel.  
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4. KönyvisMErtEtés – 2005 
Tari Lujza
Vajdasági lakodalmasok és párosítók
Elhangzott: Magyar Rádió, Bartók Adó, Hagyományra hangolva 
Felvétel: 2005. augusztus 31. 13h, 3-as műsorstúdió

A házasságkötés kiemelt fontosságú esemény az ember életében. Bár napja-
inkban a párválasztást nem mindig követi házasságkötés, nem tagadható a régi 
mondás igaza, hogy a házasság az emberi élet szükséges része. A hozzá kapcsoló-
dó szertartáshoz szorosan kapcsolódott a zene. Ma a vajdasági lakodalmak zenei 
világába pillantunk be Bodor Anikó Vajdasági magyar népdalok III., Párosítók, 
lakodalmasok, szerelmi dalok című könyve (Thurzó Lajos Közművelődési Központ 
– Forum könyvkiadó, Zenta–Újvidék, 2003) és CD-je segítségével. 

A Bácska, Bánát, Szerémség alkotta Vajdaság lakossága és népzenéje sokszínű. 
A török alatt jórészt elnéptelenedett Vajdaságba sokan telepedtek be a Trianon 
előtti Magyarország északi megyéiből, például Nyitra környékéről és a palóc terü-
letekről. Az Al-Duna mellé került bukovinai székelyek révén a székely dallamvilág 
is él itt.

Régen a fiatalokat már házasságkötésük előtt összeénekelték dalokkal. A szokás 
mára a Vajdaságban is kihalt, ám a korábbi gyűjtések jól mutatják a műfaj egykori 
gazdagságát. Bácskertesen pedig még élnek egyes párosítók, mint a következő:

Zene: Széles a Duna... CD 21. 
A 2000-ben gyűjtött példa után egy 1969-es gyűjtésű Dus, lakodalmi párostánc 

következik az elhangzott dallammal. Hegedű, harmonika és két tamburabrácsából 
álló magyar banda játszotta. Hallhatóak a lakodalmasok jókedvű kurjantásai is. 

Zene: Széles a Duna – zenekar CD 22.
Párosító példánk érzékeltette, hogy a lakodalmasok szöveg- és dallamkészle-

te igen tágas. Szerelmi dalokat éppúgy felölel, mint a szertartás során elhangzó 
búcsúztatókat, kontyoló- és menyasszonytánc-dallamokat, bibliai tárgyú példabe-
szédeket, az esküvői szertartást követő lakomázás alatti borénekeket, a házasság 
jó és rossz oldalait dicsérő vagy kifigurázó, vénlányokat, öreglegényeket csúfoló 
dalokat. Kiss Lajos, a terület kiváló kutatója, valamint Király Ernő gyűjtése arról 
tanúskodik, hogy gazdag változatokban maradt fenn a következő, meleg hangú 
lírai ének is. Ez az Alföldön egyébként pásztordal, a bukovinai székelyeknél pedig 
menyasszonykísérő és kontyoló dallam.  

Zene: Édesanyám sok szép szava CD 4.  
Már az egész nyelvterületen ritkaságszámba megy az a vőfélyvers, melynek írá-

sos feljegyzését a 18. századból ismerjük. Szövegén kívül további régies elem, hogy 
zenekari tussal és dallammal váltakozik. A hosszú vőfélyversből egy kis részletet 
mutatunk be. 

Rigmus: Csendesség, szép vendég! CD 13.  
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A vajdasági lakodalmasokat közreadó Bodor Anikó írja: „A lakodalom máig 
élő szokás, a zenés mulatságok legjelentősebbike. A szokásokhoz kapcsolódó da-
lok oroszlánrésze már elvesztette szertartásos jellegét, mint ahogy maguk a szo-
kások is nagyobbára elvesztek.” Mindamellett a kötetben 226 dallamot és számos 
lakodalmi kurjantást, verset találunk, ízes nyelven írt, szakszerű, de közérthetően 
fogalmazott tájékoztatóval, irodalmi hivatkozásokkal, mutatókkal, fényképekkel, 
térképekkel. A következő lakodalmi tánczenei felvétellel ajánljuk Bodor Anikó ki-
tűnő munkáját mindazoknak, akik többet akarnak tudni a vajdasági magyarok 
lakodalmi szokásainak múltjáról és jelenéről. 

Zene: Kurta farkú fecske CD 10.  

5. CD-roM isMErtEtésE – 2002
Tari Lujza
Vajdasági néprajzi atlasz
Elhangzott: Magyar Rádió, Bartók Adó, Hagyományra hangolva
Felvétel: 2002. július 9. 11-es stúdió; adás: 2002. augusztus 15.

Aligha akad, aki ne ismerné Szabadka, Zombor, Zenta, Nagykikinda, Óbecse, 
Újvidék városok nevét. A Vajdaságban fekvő nagy múltú települések ezek, gazdag 
történelemi és zenei jellegzetességgel. A török alatt jórészt elnéptelenedett, majd 
újratelepített Vajdaság a Bácska, Bánát és Szerémség alkotta terület. Magyarok az 
1700-as évektől jöttek ide újból, főleg az északi megyékből, de még a 19. század 
végén is például Bukovinából. Jelentős az akkor betelepült, magyarrá vált németek 
száma is, akik közül csupán a muzsikusok sorát kezdhetnénk például az Eszéken 
és Szabadkán munkálkodó Arnold Györggyel (Georg Arnold 1781–1848), s zárhat-
nánk a Bácsbokodon született és immár az ottani temetőben nyugvó klarinétmű-
vész-tanár Meizl Ferenccel (1924–2019).

A ma mintegy 300 ezernyi magyarság volt és még élő népzenei, néprajzi hagyo-
mányairól a nem szakmabeli közönség inkább csak az utóbbi időben hallhat, noha 
1906-ban Bartók Bélának köszönhetően itt is megkezdődtek a kutatások többek 
közt Horgoson, mely falu neve népdalainkban is szerepel. Gombos és Doroszló 
népzenéjét pedig a zombori születésű Kiss Lajos népzenekutató, zeneszerző, tanár 
kutatásainak köszönhetően önálló kötet mutatja be. Kiss Lajos 1943-ban megjelent 
Délvidéki daloskönyv című kiadványa (1943) volt az első megjelent dalgyűjtemény, 
amely felhívta a figyelmet a terület népzenéjére. Az erőteljesebb népzenei gyűjté-
sek azonban csak az 1950-es években indultak meg, többek közt Király Ernőnek, 
Tripolsky Gézának, a lokálpatrióta Burány Béla orvosnak, Penavin Olga néprajz-
kutatónak és nem utolsó sorban a Zentai Múzeumban napjainkban is igen aktívan 
dolgozó Bodor Anikó népzenekutatónak köszönhetően. Többek közt az ő kuta-
tásaiból tudjuk, hogy például Bácskertes/Kupuszina saját önálló hagyománnyal 
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rendelkezik esetenként csak ott fellelhető dallamokkal. Ilyen a következő kedves, 
régi stílusú népdalunk a Magyar Népzenei Antológia IV/Alföld (1. 3.c) lemezén:

Zene: Kurta farkú fecske
A Vajdasági Magyarok Néprajzi Atlasza című, magyar, szerb, angol, német 

nyelvű CD-ROM kiadvány Szabadkán, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság kiadásában, 
Papp Árpád szerkesztésében jelent meg. Az egyes fejezeteket más-más szerző írta. 
Így például a földművelésről Kovács Endre, a népi vallásosságról Silling István, 
a népi gyógyászatról Balla Ferenc, a jeles napokról Borús Rózsa, a táncról és vi-
seletről Brezovszki Eszter írt. Tájékozódhatunk az állattartásról, a házbelsőről, a 
táplálkozásról, az identitás kérdéséről, a társas kapcsolatokról, a kisiparról, a tele-
pülésről, építkezésről.

A CD-ROM – mint e szép kiadvány is mutatja – kezd teret hódítani a tudo-
mányos közlésekben. E lemez szövegeket, részletes térképeket és gazdag fénykép-
anyagot tartalmaz. Csak a népi vallásosság témakörhöz kapcsolódóan számos 
falu – például Topolya, Gombos, Muzslya, Csantavér, Csóka, Hertelendyfalva – 
templomának színes képét láthatjuk. Vándoroknak, búcsújáróknak lelki enyhülést 
és pihenőhelyet jelentő pléhkeresztet látunk Ludasról, szép népi barokk kálvári-
át Bajmokról. Tájékozódhatunk az egyes falvak fogadott ünnepeiről, ez például 
Óbecsén Nagyboldogasszony napja. Olvashatunk az ünnepi viseletről, mely még 
megvolt az 1950-es években. Az ünnepek közül egy a Rákóczi-dallamkörbe tar-
tozó, Kiss Lajos által Doroszlón gyűjtött János-napi köszöntővel – Ó, mi kegyes jó 
barátunk, téged köszöntünk – búcsúzunk a Vajdaságtól. 
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bodor Anikó emlékének
1941. június 15. – 2010. július 9.

Megtisztelő feladat egy olyan színes egyéniség, sokoldalú és 
fáradhatatlan szakember életéről valamint munkásságáról 
írni, akire nem csak mint oktatóra és kiváló kutatóra, de 
mint példaképre és gondoskodó barátra is gondolok. Írá-
somat leginkább az otthonában töltött délutánok, a hosszú 
beszélgetések emléke, a vele készített rádióinterjúk inspirál-
ták, melyekről számtalanszor hallgatom vissza érces hang-
hordozását. Humorral vegyes egyszerűséggel fogalmaz és 
üzen, tanít, ahogy azt mindig is tette. 

Bodor Anikó a Kárpát-medence méltán elismert folkloristája, népzenekutatója. 
A vajdasági művelődési élet, ezen belül a vajdasági táncház-mozgalom kiemelkedő 
tagja. Sokunk népzenei, néptáncos pályájának meghatározó egyénisége. Szeretettel 
és tisztelettel gondolunk rá. Hiányoljuk folyamatos, biztonságot nyújtó jelenlétét 
azokról a rendezvényekről, amelyek elválaszthatatlanul kötődnek a nevéhez, ame-
lyeken felnőttünk, amik segítettek egyéniségünk kiforrásában, zenész, énekes, tán-
cos hivatástudatunk kialakulásában, nemzeti identitástudatunk megerősödésében. 
Kifogyhatatlan segítőkészsége, alázatos, mégis 
határozott magatartása miatt pótolhatatlanná 
tette magát és a tudást, amelyet közvetített. 

A tAnítvány
A vajdasági Tisza mente szülötte. 1941. június 

15-én látta meg a napvilágot Zentán. Iskoláit is 
itt kezdte, majd 1960-ban érettségizett a Zentai 
Gimnáziumban. 1969-ig jogot tanult Újvidéken 
és Zágrábban. Egy az Újvidéki Rádió által készí-
tett interjúból kiderül, hogy családi látogatás ré-
vén került Svédországba, ahol Stockholmban és 
Uppsalaban zenetudományi, művészettörténeti 
és magyar nyelvi tanulmányokat folytatott 1966 
és 1972 között. Elmondása szerint izgalmasnak 
találta a finnugor zenei rokonság kutatását. A té-
mában feldolgozatlanul heverő anyagok vizsgá-
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latából született meg a lapp népi dallamokkal foglalkozó szakdolgozata. Hazatérte 
után a diploma honosítása következett Szlovéniában. Ekkor fordult komolyabban 
a népdalok felé. Etnomuzikológiai szakirányon haladt tovább Belgrádban 1976 és 
1980 között. „Ott gyártottak muzikológusokat” – mondta. 1984-bent megszerez-
te a népzenetudomány magisztere egyetemi fokozatot. Dolgozott általános iskolai 
zenetanárként Bezdánban (1965), az Újvidéki Rádió és Televízió munkatársaként 
(1972–1973), a zentai alsófokú zeneiskola tanáraként (1975–1995), a Zentai Városi 
Múzeum munkatársaként. Életpályájának középpontjában mégis mindig a népze-
nekutatás állt. Legfontosabb feladatának a vajdasági népzene, népdalkincs gyűjté-
sét és továbbörökítését tartotta. 

Munkáját leginkább a sokat és fejből idézett „nagy mester”, Kodály Zoltán moti-
válta. Hozzá hasonlóan Bodor Anikó is vallotta és sokszor elmondta: „A nép meg-
őrizte a nemzeti hagyomány folytonosságát évezredeken keresztül, most rajtunk a 
sor, a tűznek nem szabad kialudni, a mi feladatunk, hogy birtokba vegyük, amit 
az őseink ránk hagytak.” Kodály hívta fel a figyelmet arra is, hogy a magyar nép-
zenetudománynak szinte alig van adata a déli végek népzenéjéről. A felhívásra 
egy, Bodor Anikó által ugyancsak méltán tisztelt és értékelt kutató válaszolt, Kiss 
Lajos, aki azonnal megindította a néprajzi munka zenei részét. 

Kiss LAjos (1900–1982) és A vAjDAsági MAgyAr népzEnEKutAtás1

A zombori születésű Kiss Lajost „a magyar népzenekutatás kivételes gyűjtő-
szenvedéllyel megáldott egyéniségének” tartotta Bodor Anikó. Rajeczky Benjamin 
szerint „élő cáfolata volt annak a tévhitnek, hogy az anyaggyűjtés kora lejárt”.2  
Pályafutása során mintegy húszezer népdalt gyűjtött. A bölcsésztudományok dok-
tora és a zenetudományok kandidátusa volt. Tanulmányait Budapesten végezte, 
de pályáját otthon kezdte. Zomborban a zeneiskola, Újvidéken a konzervatórium 
igazgatója, Belgrádban pedig a Jugoszláv Akadémiai Énekkar karnagya volt. A há-
ború után a győri Zenekonzervatórium és Filharmónia karnagya, majd az MTA 
Népzenekutató Csoportjának főmunkatársa. A Magyar Népzene Tára Lakodalom 
(III/A, B) és Siratók (V.) köteteinek szerkesztője. Neki köszönhető a magyar nyelv-
terület déli részének népzenei feltárása is. A délvidéki magyarság sokat köszönhet 
Kiss Lajosnak, hiszen hagyatéka nélkül nem ismerhetnénk ilyen mélységekig a Dél-
vidék tarka eredetű népességének népdalkincsét.3 Kutatási területei a déli nyelv-
területen Szlovéniára, Horvátországra és Szerbia Vajdaság tartományára terjedtek 
ki. Bejárta a Murántúl szlovéniai falvait, a horvátországi magyar szórványokat, 
Szlavóniát és a Drávaszöget, a bácskai Duna mente falvait (gyűjtött Gomboson), 
Bácskát, Bánátot, az Al-Duna vidékét. 1938 és 1944 között készült lejegyzéseit az 

1 Bodor Anikó: Kiss Lajos és a vajdasági magyar népzenekutatás, Zenetudományi Dolgozatok 2003.
2 Rajeczky Benjamin: Búcsú Kiss Lajostól (elhangzott Kiss Lajos temetésén, 1982. május 27-én)  

In Ethnographia 94/1: 149. Budapest, 1983
3 Bodor Anikó: Kiss Lajos és a vajdasági magyar népzenekutatás, Zenetudományi Dolgozatok 2003.



59

Bodor Anikó emlékének

újvidéki Kalangya nevű folyóiratban publikálta Délvidéki gyermekjáték-dalainkról 
címmel.4 1943-ban látott napvilágot Délvidéki daloskönyve, mely 108 magyar nép-
dalt tartalmaz. Kiss Lajos gyűjtései megjelentek a Magyar Népzene Tára sorozat 
valamennyi kötetében és az ún. Virágfüzetek népszerűsítő sorozatokban is, melyek 
közül a Rozmaring címűt maga Kiss Lajos adta közre saját gyűjtéseiből.5 1974-ben 
a Zentai Múzeum kiadta a Horgosi népdalok című kötetét.6 

1969-ig fáradhatatlanul gyűjtött. Mintegy 3000-4000 népdalt tárt fel a széthul-
lás előtti Jugoszlávia lakosságának dallamkincséből. 

Bodor Anikó Újvidéken töltött évei alatt szoros kapcsolatot ápolt a Magyar 
Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetével (továbbiakban Hunga-
rológiai Intézet). Ő gondozta Kiss Lajos kéziratait, amikor 1982-ben megjelent A 
Jugoszláviai Magyar Népzene Tára sorozat első kötete, mely Gombos és Doroszló 
népzenéjét mutatja be. Kiss Lajos halála után Bodor Anikó közreműködésével és 
szerkesztésével láttak napvilágot további kötetek: Az al-dunai székelyek népdalai 
1984-ben, A drávaszögi magyarok dalai 1989-ben és a Szlavóniai szigetmagyarság 
népdalai I. kötete 1990-ben. Kiss Lajos gyűjtőterületeinek legkedvesebbike volt 
Szlavónia, innen származik a legtöbb lejegyzés. A Hungarológiai Intézet megszűn-
tével további kötetek nem jelentek meg. 

Kiss Lajos szerint: „Bebizonyult, hogy a Délvidék népzenéje semmiben sem áll a 
többi magyar vidéké mögött. Sőt, mivel azokkal Dunántúltól Erdélyig szerves kap-
csolatban áll: amint a Duna és a Tisza egybegyűjti hazánk összes folyóvizeit, ugyan-
úgy szinte gyűjtőmedencéje a Délvidék népzenéje népzenénk összes zenei dialektu-
sainak.”7 Valóban, a török hódoltság után újratelepített vajdasági magyarság tarka 
eredetének köszönhető, hogy a nagy népzenei dialektusok közül nálunk három is 
jelen van: a dunántúli, az alföldi és az erdélyi. A Duna menti hagyományőrző falvak 
régi népzenéjében a dunántúli dialektus számos vonása lelhető fel, bár az eredetében 
palóc Kupuszina felvidéki sajátosságokat és nyelvjárást őriz. Az Al-Duna vidékére 
telepített bukovinai székelyek magyar szórványként őrzik az erdélyi dialektus jel-
legzetességeit. A Vajdaság magyarságának többi része Magyarország szinte minden 
megyéjéből települt mai helyére, egységesen az alföldi dialektusba tartoznak. 

Bodor Anikó példaértékűnek tartotta Kiss Lajos kutatási módszerét is, mely 
a különböző dallamváltozatok különböző énekesektől való lejegyzésén, illetve 
ugyanazon énekes különböző időpontban mondott dallamváltozatainak rögzíté-
sén alapult. 

Kiss Lajos helyszíni lejegyzéseit, gyűjtőfüzeteit, felvételeit a MTA Zenetudomá-
nyi Intézet Népzenei Osztálya őrzi és gondozza. 

4 Kiss Lajos: Délvidéki gyermekjáték-dalainkról. Kalangya, 4. sz. Újvidék, 1941
5 Rozmaring – 91 magyar népdal. Gyűjtötte és közreadja Kiss Lajos. Budapest, 1952 (1958-ban 4. 

kiadás)
6 Bodor Anikó: Kiss Lajos és a vajdasági magyar népzenekutatás, Zenetudományi Dolgozatok 2003.
7 Kiss Lajos: 108 magyar népdal. Délvidéki daloskönyv. 5. Budapest, 1943
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A KutAtó és KötEtszErKEsztő
A fenti példákon épülve Bodor Anikó igyekezett a Vajdaság egészének népze-

nei hagyományát feltérképezni, rögzíteni és publikálni. Az 1990-es évek derekán 
alapított Vajdasági Magyar Népzenei Archívum segítségével mód nyílt a vajdasá-
gi magyar népdalok nagyobb méretű közzétételére és gondozására. Az archívum 
célja a gyűjtések és típusok egyben- és számontartása. Mindez kb. tízezer dallam 
műfaji, szöveg és dallam szerinti rendszerezését jelenti. 

Összefoglaló munkaként 1997 és 2003 között megszületett az ötkötetes temati-
kus sorozatra tervezett Vajdasági magyar népdalok I–III. kötete eredeti népzenei 
felvételekkel kiegészítve.8 2008-ban kézbe vehettük a IV. kötetet Énekes népi gyer-
mekjátékok címmel. Ez utóbbi hangzóanyaga halála után, születésének 70. évfordu-
lójára, 2011-ben látott napvilágot. Az V. kötet szerkesztése, mely az ünnepek dalla-
maival, vallásos népi énekek témakörével foglalkozik majd, még várat magára.

Bodor Anikó a Vajdasági magyar népdalok első kötete előszavában elmondja, 
hogy régóta szükségesek azok a kiadványok és összefoglaló munkák, melyek álta-
lános képet nyújtanak a Vajdaságban élő magyarság romlatlan népdalkincséről. 
A cél népzenei hagyományaink értékeinek megismerése és megismertetése volt, 
valamint az újjáéledő népzenei mozgalmak részére forrásanyag biztosítása erről 
a területről. Mindezen törekvéshez még több mint félszáz tanulmánnyal, továbbá 
cikkekkel és népzenei kiadványokkal (könyv, kotta, lemez) járult hozzá. Szerkesz-
tésében készült el a Daloló vajdasági fiatalok és a Vajdasági élő magyar népzene 
című népzenei lemezsorozat. A KÓTA-minősítés vajdasági indítását, kiterjesztését 
is neki köszönhetjük.

Munkássága összefoglalásakor méltán állíthatjuk: alapos és minden terület-
re kiterjedő tevékenységet folytatott. Kutatásai mélyrehatóak, lefedik a Vajdaság 
egészét. Dallamismerete sokszor megdöbbentő volt egy-egy értékelése alkalmá-
val. Birtokában volt a változatok és szövegek óriási tárháza, adatközlőire, azok 
egyéniségére, énekesjegyeire egytől egyig pontosan emlékezett. Anekdotákból 
kifogyhatatlan volt. A rádióinterjúban megfogalmazott állítása szerint „a ’70-es 
években nagyon sok élő népdal és énekes volt. Egyedül, csoportosan, férfi és női 
szólisták is. A 60-70 évesek voltak akkor a legparádésabb énekesek, akkorára értek 
meg. Régebbi hagyományt ismertek, mint a negyvenévesek abban az időben. Ma 
már negyvenévesek sincsenek, akik akár új stílusú népdalokat is képesek lennének 
énekelni, szólóban.”9

Úgy tartotta, hogy a kutatnivalóból sohasem fogyhatunk ki. Minél mélyebbre 
ásunk, annál inkább érezzük, hogy keveset tudunk. „Legfeljebb nehézségek van-
nak a gyűjtéssel. Már nem mehetünk úgy terepre, mint valamikor. Ugyanazért a kis 

8  VMND I. Lírai dalok 1997-ben, VMND II. Balladák, betyár- és pásztordalok 1999-ben,  
és VMND III. Párosítók, lakodalmasok, szerelmi dalok 2003-ban

9 Polyák Márta: Bodor Anikó népzenekutató 2008. 02. 28. Rádióinterjú (Újvidéki Rádió)
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eredményért többször el kell menni, hogy eszébe jusson az illetőnek. Kincseket most 
is találunk, csak azok a kincsek töredékei. Össze kell rakni a törmelékekből.”10

A tAnítóMEstEr tuDoMány-népszErűsítő MunKájA

Tudományos tevékenysége mellett nagy hangsúlyt fektetett a népdal és 
a népzene népszerűsítésére, megszerettetésére és ápolására. Hitte, hogy az 
éneklés „istenadta” tehetsége az embernek. Ugyanúgy, ahogy a beszéd, a já-
rás képessége velünk született adottság, az éneklés is az. Nem lehet minden-
ki kiemelkedő énekes vagy zenész, de zenei alapműveltségének lennie kell, 
amit kicsi korban érdemes a gyermekekbe plántálni. Ismételten Kodályt idéz-
te, mint sok esetben: „Ha nem ültetjük el a zenei szépség magvát a legzsen-
gébb korban, később hiába próbálkozunk vele; ellepte a lelkeket a gyom.”11  
Úgy gondolta, hogy az óvodában minél több népi gyermekjátékkal találkoznak a 

10 Polyák Márta: Bodor Anikó népzenekutató 2008. 02. 28. Rádióinterjú (Újvidéki Rádió)
11 Kodály Zoltán: Visszatekintés II. 494. Zeneműkiadó, Budapest, 1984.

1994., Délibáb együttes, Zenta–Felsőhegy
Pista bácsiék (Györe István és Etelka) aranylakodalmán
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kicsik, annál jobb, általános iskolában pedig az általános zenei műveltség kialakí-
tására kell törekedni, nem „zenész versenylovak” képzésére. „A gyermek mindent 
elfogad, issza az ismeretet, pláne ha kedvet csinálunk neki. Issza a jót is, a rosszat is. 
Kodály mondta, hogy csak a legjobb művészi alkotás jó a gyereknek. Az értelme és 
érzelme akkor nyiladozik. Ha jó szellemi táplálékon neveledik, később immunis lesz 
a giccsre, a rosszra. Kiskortól kezdve kell kapnia.”12

Fontosnak tartotta a pe-
dagógusok képzését, „nép-
zenei felvértezését” ezen a 
területen. „Ami nekem van, 
azt át tudom adni, de ami 
nem az enyém, azt nem tu-
dom odaadni, akármilyen jó 
szívem van” – mondta. 

„Fel kell ismerni az ér-
tékeket. Azt a hagyatékot, 
amit ránk hagytak az őse-
ink, hogy birtokba tudjuk 
venni. Ha nem vesszük birtokba, elveszik. Az ember természetes adottságait nem 
szabad csak úgy háttérbe szorítani, mert elkorcsosodik. Lelkileg is. Lélektanilag sem 
fog olyan jól működni egy ember, ha nem tud énekelni. Ha mérges, ne ordítson, ha 
szomorú, vagy ha örül… Temérdek olyan lelkiállapota van, amiben a zene nagyon 
sokat tud segíteni, pláne ha az ember maga is tud énekelni. Nem kell neki semmi más 
csak a hang mint eszköz. De ha nem tud semmit, nem tud ilyen módon oldódni.”13

„Minden gyermek zenetehetséggel születik, de ha nem jut hozzá, hogy zene-
ösztönét idejében foglalkoztassa, az a fejlesztés híján eltompul, s ennek következ-
ménye, hogy az emberek többsége zenétlenül megy végig életén, s még jó, ha nem 
sejti, mit vesztett.”14

Bodor Anikó mindig különös gonddal figyelt a körülötte élő, mozgó, népzenét 
kedvelő fiatalokra. Állítása szerint, amikor megfogalmazódott és megvalósult a 
Szólj Síp Szólj általános iskolásoknak rendezett népzenei vetélkedő és a Középisko-
lások Művészeti Vetélkedőjének (KMV) népzenei ága, kiderült, hogy nem tudunk 
népdalokat énekelni, és nem ismerjük azokat. A probléma megoldása elindított 
egyfajta „missziót” a Vajdaságban. Táborok szerveződtek, továbbképzések indul-
tak. „Amíg nincs baja a hagyománynak, amíg nincs kihalóban, nincs veszélyeztetve, 
a kutya se törődik vele, mindig akkor kapkodnak a fejükhöz, amikor már ég a ház. 
Szükség van a népzenéhez értőkre. A táborok kinevelik őket.”15

12 Polyák Márta: Bodor Anikó népzenekutató 2008. 02. 28. Rádióinterjú (Újvidéki Rádió)
13 uo.
14 Kodály Zoltán: Visszatekintés I. 94. Zeneműkiadó, Budapest, 1982.
15 Polyák Márta: Bodor Anikó népzenekutató 2008. 02. 28. Rádióinterjú (Újvidéki Rádió)
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Pontosan látta és megfogalmazta, hogy kialakult egyfajta „népzenekultusz”. 
Számos táncház szerveződött, mely bár nem volt hagyományos szórakozási forma 
a Vajdaságban (inkább Erdélyben), onnan merített a fiatalság, ahol még volt élő 
hagyomány. Nem bánta, jónak tartotta, mert „a városi fiatalokat, az »aszfalt-ka-
maszokat« tudta összehozni, és közösséget kovácsolni belőlük.”16 Egyetlen hozzá-
fűznivalója az igényességre intés volt. Ezt is kiválóan művelni, hiszen a táncházi 
muzsika alatt a hagyományos táncok hagyományos módon kísérését értjük. Nem 
egyszerű, hiszen tudni kell a táncot, ismerni a mozgáskultúrát, a zenei repertoárt, 
dallamokat, a hozzávaló hangszereket, és játszani rajtuk olyan módon, ahogy azt 
az életben tették. „Az új népzenekultusz hiteles, stílushű muzsikát akar; nem labo-
ratóriumban előállított preparátumokat, múzeumi tárgyakat, hanem használatá-
ban, funkciójában és stílusában hiteles népzenét.”17

Minden vajdasági és sok anyaországi népzenei rendezvényen, fesztivá-
lon jelen volt csoportvezetőként, bizottsági- vagy zsűritagként. A Durindó és 
Gyöngyösbokréta nem múlt el nélküle. Igyekezett tanáccsal segíteni ezeket a moz-
galmakat. Fontos volt számára, hogy mit tűznek műsorra a csoportok, ezért mivel 
a területek zenei hagyományát jól ismerte, ki tudta szűrni, mi való oda, és mi nem. 
Személyes felügyelet alatt tartott és irányított számtalan együttest, repertoárokat 
állított össze, igényességre intett. Jegyzeteit, kéziratos bírálatait a zentai Vajdasá-
gi Magyar Művelődési Intézet keretein belül működő Népzenei Archívum őrzi.  

16 Polyák Márta: Bodor Anikó népzenekutató 2008. 02. 28. Rádióinterjú (Újvidéki Rádió)
17 uo.

A népzenekutatás egyik gyakorlati eredménye a kifogyhatatlan daltudás
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Emlékének szentelték a Durindó népzenei szemle Bodor Anikó-díját, melyet min-
den évben az a fellépő csoport kap, mely a leghitelesebben közvetíti saját népzenei 
hagyományait, s a követelményeknek minden szempontból eleget tevő produkciót 
nyújt.

Tisztán emlékszem a vele való találkozásokra ismeretségünk kezdetén. Álta-
lános iskolás éveimben egy énekkettős tagjaként vettem részt több ízben a Szólj 
Síp Szólj népzenei vetélkedőn, majd a Durindón is megmutatkoztunk. Bár az ér-
tékelések akkor még inkább a felkészítő tanárainkat érintették, sok évvel később 
a zentai archívumban Anikó jegyzeteit böngészve ráleltem ezekre az Olsvai Imre 
népzenekutatóval közösen megfogalmazott és papírra vetett véleményekre. Szí-
vesen közlöm, hiszen minden mondatából érződik a szeretetteljes gondoskodás, 
ugyanakkor a szigorú szempontok szerinti irányítás, nevelés készsége.  

1997. Muzslya
Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ – Topolyai énekkettős: Palóc 
népdalok
Jól csengő hangszínek, szépen összeillenek az éneklésben. A válogatás is szép. 
A művészi tolmácsolás még nem maradéktalan: érezhetően többet figyelnek 
a hangszínre és különböző előadásbeli fogásokra, mint magára a dalra és 
annak szövegére. A második dal díszítései túlforszírozottak és nyagdácskák is. 

1998. Péterréve
Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ – Topolyai énekkettős: Mezőségi 
népdalok
Nagyon jó a stílusérzékük, nagyon jó a megvalósítás, csak így tovább! Illetve 
hát néha ők is nézzenek a lábuk alá! Itt is van egy dialektus!

2000. Szabadka
Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ – Topolyai énekkettős: Felcsíki 
népdalok
A szépen összecsengő kettős az idén nem remekelt a tőle megszokott 
kiegyensúlyozott, korrekt színvonalon. Előadásukból némi hebehurgyaság 
érződik, ami igazán rosszul esik az eddigi körültekintő, átgondolt előadások 
hátterében. Az első dallam forrása honnan származik? Változatainak 
hátterében az első sor zárása a 4. fokon az 5. helyett igazán meglepő. Ha 
kottából tanulták, talán sajtóhiba következménye ez a sorvég. Ha hangzó 
előadásról, akkor is különcködően eltérő változat, tehát nem feltétlenül 
eltanulni való. Az utolsó két dal szinte fejvesztett nyargalása is példátlan 
a népi előadásban, emellett maszatossá, gubancossá tette a dalokat. Kár 
elkótyavetyélni az énekkettős kivételesen szépen összesimuló hangadottságát 
és hasító hangvételét felületes hozzáállással. Reméljük, csak véletlen, 
egyszeri balszerencséről van szó.
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Talán sok más énekes és zenész társam nevében mondhatom, hogy minden 
őelőtte történő megmérettetés egyfajta egészséges félelemmel vegyes tiszteletet 
ébresztett mindannyiunkban. Ha Bodor Anikó dicsért, tudtuk, hogy a munkánk 
nem volt hiábavaló, ha „szidott”, teljes erőbedobással készültünk a következő évre. 
Nevelésének hatását a mai napig érzem. A zentai Szélrózsa leánykórus tagjai, aki-
ket kicsi koruk óta terelgetett, halála után a következőket emelték ki vele kapcso-
latban a Képes Ifjúságban megjelent cikkben: 

– Sosem tanított olyanokra, mint például a hangképzés. Csak azt mondta, ke-
ményen énekeljünk, ne fejhangon.

– Meg hogy mosolyogjunk.
– Először lediktálta a dalok szövegét, aztán a dallamot is, ritmussal, hogy meg-

maradjon. Aztán elénekelte, meg mesélt is róluk, hogy milyen stílusból valók, 
milyen zárlat van bennük, ilyes-
miket. Meg a falu nevét, ahonnan 
származik, a gyűjtő nevét... 

– Maga rajzolta térképen mu-
tatta meg, melyik tájegység hol 
található.

– És aztán vele énekeltük. Volt, 
hogy zongorán kísért minket. 
Azt nagyon szerettem. És mindig 
dobolt, hogy érezzük a ritmust. 
Amikor már végleg elkeseredett, 
hogy nem megy, akkor táncol-
nunk kellett közben.

– Módszeresen főleg bácskai 
dalokat tanított nekünk.

– Utálta a „mekegést”, ezért a 
nem vajdasági népdalokat is jó 
bácskaiasan énekeltük.

– A steril, száraz éneklésre mindig azt mondta „se íze, se bűze”, meg „járkáltok, 
mint zsidóban a fájdalom”.

– Meg azt is mondta mindig, hogy „alakul, mint púpos gyerek a prés alatt”.
– Ez nagy dicséretnek számított.
– Sok mindenről beszélgettünk vele a próbákon. Minden ügyünkről tudott, szí-

vesen meséltünk neki. Olyanokat osztottunk meg vele, amiket mással talán nem. 
Nem tanár–diák viszony volt közöttünk, annál szorosabb.

– Meg hogy tudott mulatni! A Szólj Síp Szólj gálán az összes fiatal zenész neki 
húzta, a magasba nyújtott keze, valahol a fejük magasságában…
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Később, doktori tanulmányaim ideje alatt már mentorként segített. Egy másik 
oldaláról ismerhettem meg. Az archívumban felhalmozódott hatalmas terjedel-
mű népzenei anyag gondozását egyedül végezte. Örült, hogy terepi tapasztalatait, 
zeneelméleti ismereteit megoszthatja egy érdeklődő fiatallal. Szembesültem az ő 
hatalmas tudásával és a magam kicsiny szakmai látókörével. Ez inspirált. Arra is 
gondoltam, hogy sokkal előbb kellett volna közvetlenül a szoknyája mellé teleped-
ni, hogy még többet szívjak magamba mindabból a határozott, jókedvű, szeretet-
teljes és egyszerűségre nevelő egyéniségből, aki volt.

Hitt a méltóságban, tisztességben, a kedvességben, a közös éneklés örömében. 
„Ha elmegyünk valahova, ugyanúgy, ahogy van közös anyanyelvünk, legyen közös 
repertoárunk, amit énekelünk.” Tudta, hogy az anyagiakban megvehető élmény-
anyag nem boldogít, és szerette volna megtanítani, megüzenni, hogy próbáljunk 
meg változtatni a hétköznapokban azon az általános jelenségen, amit egyik (meg 
nem nevezett) adatközlőjétől hallott: „azelőtt korgott a gyomrunk, de tele volt a 
lelkünk, most tele van a gyomrunk, de üres a lelkünk”.

Buzdított, hogy a népdal, népzene és néptánc olyan értékek, melyek össze-
fognak bennünket, építenek, értelmileg és érzelmileg gazdagítanak. Segítenek 
a mindennapok viharaiban, és erősítik a hovatartozás érzését. Rámutatnak kö-
telességünkre, hogy odafigyeljünk, hiszen szükségünk van egymásra, és tovább 
őrizzük kincseinket.



67

Silling István

bodor Anikó Kupuszinán

A magyar népköltészet iránt érdeklődő fiatal zentai 
értelmiségiek az 1960-as évektől széleskörű néprajzi 
gyűjtésbe kezdtek a városban és környékén. Lelkes 
csapatuk különböző foglalkozású emberekből állt: 
Bodor Anikó (1941–2010) etnomuzikológus, iskolai 
zenetanár, Tripolsky Géza (1926–2002) múzeum-
igazgató, tanár, dr. Burány Béla (1931–2008) orvos, 
Bodor Géza (1947–1968) élelmiszeripari technikus, 
később borász, és az egyedüli idősebb, Fábri Jenő 
(1908–1968) plébános.

Tevékenységük eredményeként látott napvilágot a Zentai Füzetek néhány nép-
költészeti kötete. Elsőként Burány Béla: Zenta-vidéki népballadák című könyve 
1964-ben. Majd Burány Béla – Fábri Jenő – Tripolsky Géza: Száraz kútgém, üres 
válú. Juhásznóták, betyárdalok, balladák Zentán és vidékén 1966-ban. Következett 
1969-ben Burány Béla – Fábri Jenő: Két szivárvány koszorúzza az eget. 142 népdal 
Zentán és vidékén. Ezt követte az 1971-ben megtartott zentai ifjúsági népdalve-
télkedő, ennek sikeréhez természetesen hozzájárult a Magyar Televízió 1969-ben 
megrendezett Röpülj páva népdalversenye, amely országosan és az egész Kárpát-
medencében igen népszerű volt. A zentaiak 1971-es sikeres népdalversenyén bemu-
tatott élő népdalkincs sokszínűsége annyira magával ragadta a szervezőket, hogy 
gyűjtőutakat szerveztek a Vajdaság több vidékén. 1972-ben jelent meg újabb kiad-
ványuk Burány Béla – Fábri Jenő – Tripolsky Géza – Bodor Anikó: Rukkolnak a 
szép zëntai legények. 99 katonadal Zentán és vidékén címmel. Ezt követték a sikeres 
gyűjtések, amelyekből már Bodor Anikó állította össze a Tiszából a Dunába folyik 
a víz. Egy népdalvetélkedő dalaiból címmel a 152 dalból álló válogatást 1978-ban. 
Ennek előszavában Bodor Anikó utal arra, hogy népköltészetünk zentai gyűjtése 
nem abban az időben kezdődött: „Nem véletlen, hogy a vetélkedő ötlete Zentán 
született, ugyanis itt folyik közel 30 éve több-kevesebb intenzitású gyűjtőmunka”.1  
Ezt azonban ki kell egészítenünk azzal, hogy dr. Penavin Olga tanárnő az emlí-
tett időszak alatt nyelvészeti kutatásai során folklóranyagot is gyűjtött, amelynek 
egy része megjelent, jó része pedig még feldolgozásra vár, valószínűleg az Újvidéki 
Egyetem BTK Magyar Tanszéke archívumában. De Bodor Anikónak ez a könyve 

1 BODOR 1978: 3
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már a Nyugat-Bácskából is hoz anyagot, méghozzá Bácskertesről/Kupuszináról, 
Doroszlóról, Gombosról, Szilágyiról, Bácsgyulafalváról/Telecskáról. A kupuszinai 
dalok gyűjtési éveként 1972 van jelölve. Tehát ezt az évet tekinthetjük Bodor Ani-
kó Kupuszinával való valóságos ismerkedése kezdetének. Kupuszinai népdalokat 
előtte is gyűjtöttek már. Kiss Lajos (1900–1983), az ismert zombori származású, 
budapesti etnomuzikológus gyűjtött már 1943-ban is a faluban, és publikált innen 
anyagot a 108 magyar népdal. Délvidéki daloskönyvében 1943-ban Budapesten.2 
Azt is tudta Bodor Anikó, hogy Kiss Lajos 1960-ban is járt Kupuszinán, amikor 
az iskola igazgatója, Sturcz József, és a Zomborban dolgozó kupuszinai jogász, 
dr. Janovics János volt segítségére. Kiss Lajos még közvetlenül Bodorék gyűjtését 
megelőzően is gyűjtött népdalokat Kupuszinán 1969-ben, s akkor is Sturcz József 
állt a gyűjtő mellé. Közben még Király Ernő (1919–2007), az Újvidéki Rádió zenei 
szerkesztője is többször ellátogatott a faluba az 1950-es években, s tőle is jelentek 
meg kupuszinai népdalok.

Az 1972-es kupuszinai kiszálláson 56 dallamot sikerült magnetofonszalagra 
venniük a zentai gyűjtőknek. Valószínűleg két útjuk volt Kupuszinára, ugyanis 
minden abban az évben gyűjtött dal gyűjtőjeként Bodor Anikó van feltüntetve, 
azonban társaként hol Tripolsky Géza, hol Bodor Géza neve szerepel. Hogy hely-
ben ki volt segítségükre a jó adatközlők felkutatásában, azt ma már nem tudjuk 
kideríteni. De Bodor Anikó is elsőként a kupuszinai népdalok legjobb őrzőjeként 
számon tartott Péter Pálné Szurap Ilonát kereste fel, aki már 1943-ban is dalolt 
Kiss Lajosnak, majd 1969-ben szintén, közben Király Ernő is gyűjtött tőle 1956-
ban. Az 1892-ben született asszony a lírai és szerelmes dalok kiváló ismerője volt. 
„Nehéz sorsú, de tréfás és dalos kedvű asszony volt” – írja róla Bodor Anikó.3 Tőle 
70 dalt közöl a Bodor Anikó által szerkesztett Széles a Duna. Kupuszinai nép-
dalok című monográfia.4 Az ő közlésében előadott népdalok tipologizálását az 
etnomuzikológusok végezték el. Magam csak annyit tehetek hozzá, hogy előadá-
sában a népdalok az autentikus és nagyon jellegzetes kupuszinai nyelvjárásban 
hallhatók. Ugyanez vonatkozik a lányától, Makk Mihályné Horváth Erzsébettől 
hallott dalok nyelvjárási ejtésére is. Tőle öt dalt közölt az 1978-as kiadás. Ő még 
abban az időben tanult meg beszélni a XX. század elején (1912-ben született), ami-
kor semmiféle más nyelvű, avagy másfajta magyar dialektusú hatás nem érintette 
a kupuszinaiak nyelv(járás)használatát. Bodor Anikó dicséretére legyen mondva, 
hogy lejegyzéseiben igyekezett a nyelvjárási ejtés pontos fonetikai jelölésére.

Bodor Anikó másik jó adatközlője Gábor József volt a Zöldfa utcában, aki 1898-
ban született. Őt már Kiss Lajos is megkereste 1969-ben, s a tőle gyűjtött szép ka-
rácsonyköszöntő énekekről szólt is a Köszöntők a jugoszláviai magyar népzenében 

2 KISS 1943
3 BODOR 2015: 17
4 BODOR 2015: 17
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című tanulmányában.5 Felfedezése rendkívül fontos a kupuszinaiak eredetére vo-
natkozóan: „A kántáláskor énekelt dallamok szinte falunként különböznek… Az 
egyik többféle szöveggel ismeretes, de többnyire a »Vígan zengjetek citerák« kezde-
tűhöz kapcsolódik. Aktualitása révén főleg karácsonyesti köszöntőként szerepelt. 
Ez volt a funkciója Bácskertesen is, de ennél érdekesebb, hogy – idős adatközlők sze-
rint – a templomban is énekelték az éjféli mise, sőt, a másnapi nagymise előtt is. Az 
éjféli mise vidám ünnepi hangulata révén ilyenkor a betlehemezés anyagába tartozó 
népénekeket is énekelték a templomban. Erről Kodály is ír »Régi karácsonyi éne-
kek« c. közleményében: »1911-ben a Nyitra megyei Menyhe községben megtudtam, 
hogy még ötven esztendő előtt, a karácsonyi templomozás vígabb volt, mint ma-
napság. Különösképpen az éjféli mise alatt szokás volt néhány olyan nóta, amilyen-
re t́áncolni´ is lehetett volna. Ahogy pedig az akkori kántor megeresztette hozzá az 
orgonát: tisztára úgy szólt, mint a duda. – A nótákból már csak egyet találtam élet-
ben, az itt közölt 1. számút.« Ez a dallam kisebb eltérésekkel azonos az alább közölt, 
Bácskertesen gyűjtött változattal.”6 Kiss Lajos ezután közli a Gábor Józseftől 1969-
ben gyűjtött Vígan zengjetek citerák éjfél idején kezdetű karácsonyi éneket, majd hoz-
záfűzi a következőket: „A dallam XVII. századi népies táncdallam. Legkorábban a 
Vietorisz-kódexben (1680 k.) találjuk szöveg nélkül, majd a XVIII. századi Kulcsár-
melodiáriumban (1775–1785) II. 58. […] A Szabolcsi által közölt dallammal egyezik 
az említett Kodály-példa első fele, míg a 3–4. sor a bácskertesi népi változattal.”7  

5 KISS 1972
6 KISS 1972: 52
7 KISS 1972: 53

Gyűjtés Kupuszinán
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S amiért ezt fontosnak tartottam kiemelni, az a kodályi gyűjtés helye, Menyhe, 
amely a Nyitra vidéki palócság egyik települése8 a kupuszinai lakosság egy részének 
a nyelvjáráskutatók által feltételezett származási vidékén. Menyhe nyelvjárásában 
több olyan tájszó van, amely a Kupuszinán használttal azonos vagy nagyon hasonló 
alakú, s főleg az alapszókincsbe tartozó, a táplálkozással, az állatvilággal, az emberi 
test részeivel kapcsolatos.9 Bodor Anikó a Hej madár, madár, cinege madár kezdetű 
daltöredékben vélte felfedezni a kupuszinai dalnak a nyelvterület északi peremén 
élő rokon dallamát: „Az északi dialektus menyasszonytáncának féldallama (MNT 
III/A: 646–724). Ilyen formában is él a népi gyakorlatban… Akár teljes, akár alsó 
féldallam alakjában, a nyelvterület északi sávján fordul elő Nyitrától Beregig.”10 

Bodor Anikó kétszer járt Gábor Józsefnél. Először 1972-ben, majd később, 
1990-ben ismét meglátogatta, immár egyedül. Gábor József sok egyházi népéneket 
ismert, valamint néhány katonadalt is elénekelt. Őt templomi előénekesként tar-
totta számon a falu, aki misék, litániák előtt a már ott lévő híveknek előénekelve 
lediktálta, majd velük együtt ismét énekelte az énekeket. A Széles a Duna kötetben 
37 dallama található. Dalai javát halottas, illetve virrasztó énekek teszik ki, de az 
egyházi ünnepekhez kötődők száma is jelentős.

A Kiss Lajossal 1982-ben közösen megjelentetett Gombos és Doroszló népzené-
je kötet már engem egyetemi tanulmányaim után otthon ért, s bizony Anikóval 
közösen kezdtünk gondolkozni azon, hogy a kupuszinai gyűjtést folytatni kell, és 
minél előbb tető alá hozni egy kupuszinai daloskönyvet is. Közben Kiss Lajos el-
hunyt, de hagyatékát lánya, a szintén zombori születésű, tehát nyugat-bácskai föl-
dink, Kiss Mária őrizte. A vele való személyes találkozáson, Budapesten a Király 
utcában, majd további beszélgetések alkalmával arról győződhettünk meg, hogy 
szívesen adja édesapja kupuszinai gyűjtését egy készülő könyvbe. A gyűjtést kollé-
gámmal, Marásek Gáspár kupuszinai pedagógussal, és az apatini Egységes Közép-
iskola kupuszinai tanulóival folytattuk az 1980-as évek elején. Jómagam egyedül 
is gyűjtöttem az 1980-as években. A begyűjtött anyagból a népballadákat meg is 
jelentettem Ismeretlen anyám címmel 1989-ben.11 A népdalkönyv ügye azonban 
megállt. Bodor Anikó a zentai múzeumba került, s ott lemásolta a mi gyűjtésein-
ket is, és maga is tovább folytatta a gyűjtést.

1990-ben dr. Burány Béla közbenjárásával a kupuszinai származású, Szabadkán 
élő dr. Szikora István járványtani szakorvos szülei fogadták be Anikót, s a 75 éves 
gazdasszonyánál, Szikora Istvánné Koleszár Máriánál, akitől szintén gyűjtött, 
a vele hasonló korú idős, vallási énekeket jól tudó emberek után érdeklődött. A 
templomi énekek és a halottas énekek, virrasztók jó ismerőit, ismét Gábor Józsefet, 
majd Dobó Orbánné Brúnyai Katalint már egyedül kereste fel. Tőle másfajta éne-

8 SÁNDOR 2004
9 SILLING 2014
10 BODOR 2015: 132
11 SILLING 1989
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keket is hallott, s 12 dalát közli. Pető Györgyné Asztalos Erzsébet is több ilyen egy-
házi éneket ismerő jó adatközlője volt akkori kiszállásakor. Jól észrevehető, hogy 
az 1990-ben történt gyűjtéseiben jobbára a vallásos népénekek begyűjtésére össz-
pontosított, és szinte csak az említett három adatközlővel dolgozott, akik többször 
használták imakönyvüket vagy énekeskönyvüket is. 

A külhoni magyar fiatalok Vendégségben Budapesten elnevezésű találkozójára 
Bodor Anikó két kupuszinai énekes lányt is küldött 1997-ben: Guzsvány Izabellát 
(ma operaénekes és az óbecsei zeneiskola tanára) és Silling Lédát (ma néprajzkutató 
a szabadkai Községközi Műemlékvédő Intézetben), akik Kiss Lajos által gyűjtött 
három kupuszinai népdalt énekeltek. Ezt követően, 1998-ban alakult meg a 
kupuszinai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Krajcárka Népdalköre Csizmadia 
Anna asszony vezetésével. Első bemutatkozásuk a péterrévei Durindón volt, és 
arra is már a Bodor Anikótól kapott hangzóanyagból készültek. Anikó tartotta 
velük a kapcsolatot, segítségükre volt, irányította őket.

2000-ben ismét Kupuszinára érkezett Bodor gyűjteni, de már Németh István-
nal, a budapesti Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete munka-
társával. Abban az évben már a Csizmadia családnál szálltak meg, s gyűjtésükben 
segítette őket Csizmadia Anna asszony és Silling István. Több napi kupuszinai 
tartózkodásuk alatt mintegy 300 dallamot sikerült felvenniük. Jó adatközlőiként 
Anikó megemlíti Nagyfejű Istvánné Balogh Erzsébetet, Fontányi Jánosné Kiss 
Máriát, Guzsvány Imréné Urbán Veronát, Dienes Pált és Guzsvány Mihályné 

Jánosi Veronát. Rajtuk kívül még szá-
mos kupuszinai embert kerestünk fel, 
akiknek dalai a Széles a Duna című új, 
kupuszinai kötetben többnyire megta-
lálhatóak.

Bodor Anikónak immár számos, 
köztük sok jó kupuszinai dalla-
ma volt, így már rendezgetni kezd-
te azokat, tervezni kezdte a kötetet. 
A Kupuszina újratelepítésének 250. 
évfordulójára nálunk megrendezett 
Gyöngyösbokréta és Durindó három-
napos népzenei és néptáncfesztiválon 
Bodor Anikó a szakmai zsűri tagja 
volt, Csizmadiáék látták vendégül. 
Reggelente Sillingéknél kereste meg az 
ott megszállt társait, Beszédes Valériát, 
Borsi Ferencet, Németh Istvánt, ízlel-
gették a híres kupuszinai mákos rétest, 
és nálunk próbálták a hölgyek, miként Bodor Anikó kupuszinai népviseletben
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is festenek a szép kupuszinai népviseletben. A 2001. június első hetében tartott 
rendezvény ideje alatt Anikónak nem volt ideje a dalok gyűjtésére.

Bodor Anikó utoljára 2006-ban gyűjtött Kupuszinán Csizmadia János segít-
ségével szép láncverset, mulattató mondókát is, párválasztó játékot is, amelyeket 
azonban már 1972-ben is sikerült lejegyeznie. 

A Vajdasági magyar népdalok vaskos öt kötetének összeállítása és szerkesz-
tése annyira lekötötte munkájában, hogy csak csipegetve tudott időt szakítani 
a kupuszinai könyv anyagának rendezgetéséhez, jegyzeteléséhez. Ilyen hatal-
mas munkák közepette érte utol a betegség, és mi 2009-ben hiába hívtuk már a 
kupuszinai tamburás, Gradicska Pista bácsi házához velünk énekelni, gyűjteni, 
csak annyit tudott a maga mindig vidám és tréfás mély hangján mondani: „Men-
nék én, de az orvosok martaléka vagyok.” Nemsokára hallottuk a szomorú hírt, 
hogy Bodor Anikó 2010. július 9-én elhunyt. 

Kupuszinai kötetünk megvalósulása végül is 2015-ben megtörtént. Köszönet 
illeti érte mindazokat, akik Bodor Anikó és az őt munkára serkentő Kiss Lajos 
emléke előtt ezzel is tisztelegnek.
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bodor Anikó félbemaradt csókai 
monográfiája 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy hiszem, hogy a 
jelenlévő egybegyűltek valamennyien jól ismerik 
Bodor Anikó munkásságát, publikációit. Ám azt 
gondolom, csak a legközelebbi munkatársak tud-
tak arról, hogy Anikó egy csókai, észak-bánáti 
monográfiát is tervezett megjelentetni, kiadni. El-
képzelése az volt, hogy a keceli és halasi népdalok 
CD-kiadvány mintájára a helyi népdalkörökkel 
felvételeket készít a részben hagyományból még 
ismert, részben visszatanult, jellegzetes környék-
béli népdalokból.

A Szép Kecelbe… 2 CD-lemezes hang-
hordozóhoz Anikó egy tudományos 
igényű bevezetőt írt, értékes dokumen-
tumanyagot teremtve a Kiskunság zenei 
hagyományáról. 

Minden bizonnyal a csókai hangzó-
anyaghoz is tervezett egy szakmai is-
mertetőt, létrehozva egy forrásértékű, 
hiteles korpuszt az észak-bánáti népze-
nei kisdialektusról, vagy ahogyan ő fo-
galmazott: népzenei nyelvjárásról.

A gondosan kiválogatott zenei anya-
got a csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület Csalogány asszonykórusa 
és II. Rákóczi Ferenc férfikara tanulta meg, valamint az ütempáros gyermekdalo-
kat a helybéli óvodások egy csoportja szólaltatta meg. A felvételek el is készültek 
2009. május 8-án és 9-én, de az anyag további szerkesztése és rendezése (szervezési 
gondok miatt) félbeszakadt. A felvételeket Németh István, az MTA Zenetudomá-
nyi Intézet munkatársa készítette, aki a felvett nyers zenei anyag másolatát további 
kutatás céljából rendelkezésemre bocsátotta. Ezúttal szeretnék köszönetet mon-
dani érte. Köszönet illeti Juhász Gyulát is, a zentai Vajdasági Magyar Művelődé-
si Intézet (VMMI) munkatársát, aki betekintést nyújtott a csókai archív hangzó 
felvételekbe és minden egyéb dokumentumba, ami ezzel az anyaggal kapcsolatos.
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Amikor elkezdtem ezekkel a felvételekkel ismerkedni, az volt az elképzelésem, 
hogy Anikó csupán az eddig kottában publikált dallamokat kívánta egy összki-
adású hangzó példatárral kiegészíteni. A felvételek dallamait összehasonlítottam 
a megjelentetett csókai és észak-bánáti dalok típusdallamaival, variánsokkal.1 
Meglepetésemre a női kar fölénekelt 58 dallamából 40 nem publikált, új változat, 
és mindössze 18 dal egyezik meg a kottás kiadványokban megjelentekkel. A fér-
fikarnál a felvételeken rögzített 52 dallamból 35 nem található ilyen változatban 
az átvizsgált kötetekben, illetve 17 található meg ebben a formában különböző ki-
adványokban. Tehát a rögzített hangzóanyagnak mintegy 2/3-a vagy dallamban, 
vagy szövegben teljesen új variáns!

Mindezek után tekintsük át a Bartók-féle stílusrend szerint a kiválasztott dalokat!
Az asszonykórus által fölénekelt 58 dallamból 23  (40%) régi stílusú (A-), 

28 (48%) új stílusú (B-) és 7 dallam (13%) vegyes stílusú (C-osztály). A férfiaknál 
52 dallamból 19 (37%) dallam régi stílusú (A-), 23 dallam új stílusú (B-), 10 (19%) 
dallam vegyes stílusú (C-osztály). Kilenc ütempáros gyermekdalt vettek föl a 
helyi óvodásoktól, ami nyilván csak egy igen szerény válogatás a környékben 
gyűjtött gyermekjáték- és mondóka-anyagból. Jeles napi szokásdallamokból csak 
eredeti gyűjtések dallamait sikerült találnom a VMMI Népzenei Archívumában. 
Itt jegyezném meg zárójelben, hogy előadásom nem titkolt célja – a szakmai 
ismertetés mellett –, hogy támogatást nyerjek e hangzóanyag megjelenéséhez. 
Ebben helyet kapnának az eredeti gyűjtött anyag legértékesebb felvételei olyan 
hiteles előadóktól, mint Banka Mihály, Banka János, Bankáné Hecskó Erzsébet, 
Cáráné Körmendi Anna, Kónya Mihály. Hogy miként állt össze ez az anyag, 
arról csak föltevéseim vannak. Bodor Anikó a zentai VMMI főmunkatársaként 
fölvállalta, hogy egybegyűjti a vidéken található különböző egyedi gyűjtéseket, 
és rendszerezi, lehetőség szerint publikálja azokat, többek között Borus Sándor 
bajsai és Kónya Sándor csókai magángyűjtéseit.

Kónya Sándor, csókai népzenegyűjtő, népzenész, a ’60-as, ’70-es években ké-
szült felvételei viszonylag későn kerültek be a Népzenei Archívum adattárába. Az 
idő tájt már nyomdakész volt a Vajdasági magyar népdalok I–III. kötetének kéz-
iratanyaga. Nem volt már idő „bedolgozni” a friss észak-bánáti adatokat. Így ezek 
a dallamok rendre kimaradtak, vagy nincsenek jelölve gyűjtött településadatként a 
Vajdasági magyar népdalok köteteiben. Továbbá a Móra Ferenc MME asszony- és 
férfikórusa egyaránt magas színvonalon szerepelt nemcsak a Délvidéken, hanem 

1 Az összehasonlítás alapjául szolgáló irodalomjegyzék:
Bodor Anikó : Vajdasági magyar népdalok I–III.
Paksa Katalin: A szögedi nemzet zenéje
Bereczki János: A magyar népdal új stílusa I–IV.
A magyar népzene tára VI–XI.
Dobszay László – Szendrey Janka: A magyar népdaltípusok katalógusa
Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II.
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az egész Kárpát-medencei magyarság köreiben is. Adottnak látszott a helyzet, az 
idő, és a lehetőség is. Mégis a polcokon hevernek a felvételek máig. 

A következő néhány szemelvény által szeretnék ízelítőt mutatni azokból a pá-
ratlan népzenei értékekből, amelyek a rögzített dallamok közt rejtve pihennek.

Az egyik személyes meglepetés számomra a Szélös Tisza vize, keskeny palló rajta 
kezdetű dallam. Ez ideig egyáltalán nem találkoztam a csókai dallamok közt az 
Elveszett a lovam citrusfa erdőben dallamtípus ezen egyedi variánsával.

A másik meglepetés számomra A zöld erdőben, zöld mezőben sétálgat egy páva 
kezdetű dallam változata. Ezt a dallamtípust néhány hangos eltéréssel kevés vál-
tozatban ismerjük. (Dobszay László ezen oknál fogva föltételezi a dallam „fölülről 
terjesztését”). A csókai variáns azonban meglepő, a műdallamtól eltérő, új stílusú 
népdalainkra jellemző fordulatokat tartalmaz. Talán azt is mondhatnánk, az ere-
deti dallam új stílusú népzenei átfogalmazása.

Kónya Sándor egy különleges féldallamot is magnószalagra rögzített, mely-
ben A bárnai kertek alatt refrénes új stílusú dallama rögzült féldallammá. Ennek 
a dallamtípusnak AA5A5Av a sorszerkezete. Az észak-bánáti variáns az alaptípus 
felét tartalmazza. Igen ám, de ha a refrént külön dallamsornak tekintjük, akkor 
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A5B5AB régi stílusú szerkezetet láthatunk bele ebbe az észak-bánáti változatba. 
Külön bája ennek a sajátos variánsnak a patinát kölcsönző fríg dallamzárlat.

A Falu végén hasas lány dal szintén Kónya Sándor gyűjtése nyomán bukkant fel. 
A vajköpülés közben énekelt szöveget, a Szögedi halastó, halastó dél-alföldi ugrós 
dallamtípusra énekelték rigmusként. A bánáti Tordáról származó, egykori közép-
iskolás osztálytársam erősítette meg, hogy ő a nagyapjától hallotta ezt a régi stí-
lusú dalt ezzel a szöveggel. Valószínű, hogy nem csak Észak-, de Közép-Bánátban 
is népszerű lehetett ez a munkadalnak is tekinthető (talán rontás ellen is védő) 
szöveg.

Anikó kedves témája volt a Rákóczi-dallamkör. Dallamívét, strófaszerkezetét és 
szövegi tartalmát tekintve is értékes dallamtörténeti kincsünk. Jellegzetességeit, 
variánsait több szakcikkben is publikálta. A csókai változatát nem találtam az ed-
digi népzenei publikációkban, ezt is publikálatlan variánsnak tekintem.
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Csókán még ma is gyakran éneklik a Diófán csörög a szarka kezdetű népdalt. 
A Dél-Alföldön Kutyakaparósi csárda kezdetű szöveggel ismerik, a Járdányi-pél-
datárban is így szerepel. Az alábbi szöveggel még semmiféle gyűjteményben, de a 
különböző népzenei rendezvényeken sem találkoztam. Kár lenne, ha nem kerülne 
ismét köztudatba!

A csókai korpusz egyik legrégebben dokumentált adata 1933-ból való. Seemayer 
Vilmos Nagyatádon készített hangfelvételt a Csókáról elszármazott Tóth Józseffel, 
aki 1877-ben született. Izgalmas lenne utánajárni, készült-e még egyéb felvétel is 
ettől az adatközlőtől. Tudomásom szerint ez a legkorábbi a Bánságból származó 
hangzóadat.

Ezt a dallamot a férfikórustól hallottuk. Itt szólnék a zenei anyag műfaji meg-
oszlásáról. Anikó „testre szabta” a repertoárt nőknek, férfiaknak egyaránt:
• asszonyok – 44 lírai dal, 5 ballada, 4 táncdallam, 2 párosító, 1 munkadal; 
• férfiak – 19 katonadal, 11 pásztordal, 10 borivó, 7 betyárdal, 4 rabének, 2 lírai dal.
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Érdekesség még, hogy a Haragosan szól az ürüm harangja kezdetű juhásznóta 
az egyetlen strofikus dallam, amely a vajdasági gyűjtésekben egyedül Csókáról ke-
rült elő. Régi stílusú, az alföldi dialektusra leginkább jellemző pásztor parlando.

Ahhoz, hogy valamelyest eligazodjak a felvett anyag háttér-információiban, 
sokat segített Juhász Gyula, a VMMI népzenei főmunkatársa. 251 feljegyzést, 
lejegyzést gyűjtött egy mappába Anikó hagyatékából (minden föllelhető doku-
mentumot, ami Csóka monográfiájával kapcsolatos lehetett). A jegyzetekben ta-
lálkoztam Babáj/Babár/Babás Gyurka nevével (Anikó is váltakozva használta). 
A jegyzetek szerint a Babás Gyurkáról szóló szöveget Kálmány Lajos gyűjtötte 
1878-ban Egyházaskéren (Verbicán).
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A helyi óvodások 8 ütempáros gyermekdalt énekeltek mikrofonba, továbbá a 
gyűjtött hanganyagban a Banka Erzsébet által énekelt ütempáros dallam is ez ideig 
csak Csókáról került elő. Érdekessége, ha a szó–lá–szó–mí tengelyre helyezzük a 
dallamot, akkor a mí-nek értelmezett (záró)hang ingadozik.

A jeles napi szokások dallamanyagából csupán az eredeti gyűjtések felvételeivel 
tudjuk szemléltetni a gazdag észak-bánáti zenei hagyományt. Különösen értékes 
a regösének töredékünk, amelyet már mint farsangi köszöntőt sikerült szalagra 
rögzíteni. Dr. Burány Béla szakmai publikációt is közölt erről a nagybecsű dalla-
munkról.
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A tervezett kiadványban mindenképpen helyet kívánok találni Csóka hangsze-
res népzenei hagyománya egy-egy jellemző példájának is. Banka János és Mihály 
jó furulyások voltak, jó néhány ügyes kezű citerásról is tudunk. Az 1970-es éve-
kig két tamburazenekar is játszott a faluban, időnként cimbalommal kiegészítve 
a bandát (ami véleményem szerint értékes helyi különlegesség!). A csókai tambu-
razenekar a hatvanas években a Király Ernő készítette fölvétel tanúsága szerint az 
alábbi dalt is játszotta.

Zárógondolatként Kelemen László ünnepélyes megnyitójából emelnék ki egy 
mondatot: Minden gyűjtés annyit ér, amennyit sikerül belőle visszatanítanunk! 
Remélem, hogy a megjelenő csókai monográfia teljes egészében ezt a célt fogja 
szolgálni!

a szerkesztő megjegyzése: 
A csókai népzenei anyag időközben megjelent nyomtatott 
és hangzó formában 2 CD-melléklettel. 
BORSI Ferenc: A kis Csóka körű van kerítve. Észak-
bánáti népdalok. 2016. Zenta–Csóka, Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet – Móra Ferenc Magyar Művelődési 
Egyesület 
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bodor Anikó mint a népművészeti 
gyermekrendezvények segítője

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek 
e jeles tanácskozáson, ahová a valamennyiünk által 
nagyra becsült Bodor Anikó tisztelete hozott ben-
nünket össze. Öt éve próbálunk nélküle, de az ő szel-
lemiségét követve, az általa nagy gonddal lejegyzett 
hagyatékból merítve továbbhaladni. Mindaz, amit a 
kiadványaival, hangzóanyagaival ránk hagyott, örök 
érték marad, a hungarikumok közé kell sorolnunk a 
munkásságát. A felkérést követően úgy gondoltam, 
hogy Anikó és a gyerekek viszonya lenne a mondani-

valóm témája, hiszen igazából engem is ez a kapcsolat fűzött hozzá. Azzal kez-
deném, hogy az utolsó nyilvános megjelenése is tudomásom szerint a fiatalokkal 
volt. Áprilisban még eljött Temerinbe, a középiskolások népzenei és néptánc-ve-
télkedőjére. Hangja már alig, de a lelkesedése, tenni akarása töretlen volt. Olyan 
szeretettel fordult mindig mindenkihez, hogy azonnal a szívébe zárta őt gyerek és 
felnőtt egyaránt. 
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Mindig megtalálta a leg-
megfelelőbb hangot a legki-
sebbektől a legidősebbekig. 
A humora pedig felülmúl-
hatatlan volt. A gyerekekkel 
szívesen elvegyült, mindig 
kapható volt velük játszani, 
dalolni bárhol, bármikor. 
A Kőketánc énekes népi já-
ték és néptánc vetélkedőt is 
közösen hívtuk életre. Tőle 
kértem tanácsot – szervezé-
si munkákat nem vállalt, de 
nagyon hasznos ötletekkel segített másokat. A szakmaiság volt mindig a döntő 
szempont. Ott bábáskodott a kezdeteknél, egyszer sem hagyta volna ki. A szakmai 
irányvonalat ő határozta meg a gyermekjátékok terén elsősorban, hiszen ez még 
igencsak fehér folt volt két évtizeddel ezelőtt. Nem nyúltak olyan bátran a játé-
kokhoz a csoportvezetők, mint ahogy teszik azt napjainkban. Ezt is neki köszön-
hetjük. Lázár Katalinnal voltak az előadói a tóthfalusi továbbképzéseknek, ahol a 
hatalmas diófa árnyékában órákon át szólt az ének, és sürögtek-forogtak a fiata-
lok és idősebb tanítónők. Senki nem mondta, hogy fáradt, vagy neki ez túl gyere-
kes volna, hiszen mindig Anikó volt az első, és ment utána mindenki látva, hogy 
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mennyire jó játszani az egészen egyszerűnek, sokszor talán együgyűnek vélt népi 
játékokat. Ezt csodáltam benne egész életében: mindig higgadt volt, nem engedett 
az esetleges indulatoknak. Voltak helyzetek, amikor szinte kilátástalanná vált egy-
egy rendezvény lebonyolítása, ilyenkor ő volt az első számú tanácsadóm. Mindig 
higgadtságra, kimértségre intett, és azt javasolta, hogy az ügy érdekében vállaljunk 
kompromisszumot a szakmaiság határain belül. A legfontosabb az, hogy a szekér 
haladjon. 

A különféle népzenei továbbképzéseken tartott előadásai mindenkit lenyűgöz-
tek annak ellenére, hogy a résztvevők alkalomról alkalomra változtak, egyértelmű 
fejlődésről, előrelépésről nem igazán beszélhettünk, mert a néhány visszatérő mel-
lett mindig voltak újak is szép számmal, akiknek újra és újra elölről kellett kezdeni, 
az alapoknál, ahogy ő mondta, „a kályhánál”. De ezt csak ritkán nehezményezte, a 
résztvevők az időnkénti elkeseredettségéből semmit sem érzékeltek. Nekik mindig 
alapos, részletes, lényegre törő előadásokat tartott. 

Miután eltávozott közülünk, mindig is azon igyekeztem, igyekszem, hogy az 
emlékét méltóképpen megőrizzük. Ezért hívtuk életre a Zengő Délvidék elneve-
zésű ifjúsági népzenei találkozót Temerinben, amit minden második évben szer-
vezünk meg, és ahol kizárólag vajdasági népdalokat szeretnénk hallani a fiatalok 
tolmácsolásában. Ezt a fiatalok is támogatták és örömmel jönnek, számukra is fon-
tos, hogy Anikóra emlékezve ismét találkozhassanak. Itt nem rangsorolunk, csak 
értékelünk, és nagyon kíváncsiak és fogékonyak a fiatalok is az építő szándékú 
kritikára, segítségnyújtásra. Ezt tette Anikó is egész életében. A Bodor Anikó-díj 
is, amit a Durindón ítél oda a zsűri, az ő szakmai iránymutatását követi – azok a 
csoportok kapják, melyek méltó módon követik az általa is kijelölt irányvonalat.  
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Nehéz ennek megfelelni, mert igen magasra helyezte azt a bizonyos lécet, de igyek-
szünk jól venni az akadályokat. A közelmúltban mondta valaki, mennyire jó és 
fontos, hogy immár látszik az igyekezet, a szakmai igényesség, mely mostanra 
Anikó személyes jelenléte nélkül is működik, ha már így hozta az élet, hogy neki 
távoznia kellett közülünk. 

Még nagyon sokat kellett volna tanulnunk tőle, de Burány Béla – aki szintén 
zentai néprajzgyűjtő, és rokoni szálak is összefűzték őket – mondta több alkalom-
mal: itt az idő, hogy a magunk lábán is megálljunk, ők már okítottak bennünket 
eleget. Hát mi most ezt próbálgatjuk, megállni a magunk lábán. Néha kicsit ingo-
ványos a talaj, de szerencsére akkora mennyiségű gyűjtést hagytak ránk, amiből 
még nagyon sokáig válogathatunk kedvünkre. Végezetül azt javasolnám, hogy 
énekeljünk egyet közösen, Anikó kedvenc dalaiból válasszunk egyet.

Sárgarépa, icike, parányi,
Gyere, kislány, kurumplit kapáni!
– Nem megyek én kurumplit kapáni,
Rossz a kapa, ki tanálom vágni!

Sárgarépa, icike, parányi,
Gyere, kislány, virágot gyomlálni!
– Nem megyek én virágot gyomlálni,
Álmos vagyok, ki fogom csupáni!1

1 BODOR Anikó: Vajdasági magyar népdalok. Lírai dalok. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1997. 101. sz.
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Három kutató népi játékokkal 
kapcsolatos tevékenysége 

a vajdaságban

Előzetesen nem árt leszögezni, hogy a Vajdaságban 
nem kizárólag három gyűjtő tevékenykedett a népi 
játékokkal kapcsolatban. A MTA BTK Zenetudomá-
nyi Intézetének játékgyűjteményében összesen 1882 
vajdasági játék1 található; azon három kutatón kívül, 
akikről részletesebben szó lesz, kiemelendő Burány 
Béla, aki több mint 600 vajdasági játékot gyűjtött, 
és ezek nagy részét közölte is2, valamint Kálmány 
Lajos, aki a 19.  század végén 200 vajdasági játékot 
publikált3. Megemlíthető még Matijevics Lajos, aki 

1972-ben több mint 200 játékot jelentetett meg – nagyobb részük vajdasági4; Zöldy 
Pál, aki topolyai születésűként 190 gyermekkori játékát írta le (ezeknek egy részét 
Rind Melitta közölte5); valamint Korcsik Anikó és Cseszák Balázs, akik 126 óbecsei 
játékot közöltek6. A következőkben róluk nem esik szó: a címben említett három 
kutató, akikről a vajdasági népi játékok gyűjtésével és ahhoz kapcsolódó egyéb 
munkákkal kapcsolatban szó lesz, Kiss Lajos, Bodor Anikó és Lázár Katalin. E 
három kutató gyűjtéséből az MTA BTK Zenetudományi Intézetben összesen 505 
vajdasági játék található: ezeket részben egyedül gyűjtötték, részben egymással, 
illetve másokkal együtt. A gyűjtés csaknem mindenfajta játékot tartalmaz.

Kiss Lajos az általa gyűjtött 49 vajdasági játékváltozat mindegyikét maga gyűj-
tötte 1938 és 1972 között: legidősebb adatközlője 88 éves volt (Bacskó Mártonné 
Nemes Mária), a legfiatalabb 13 (Dezső Rózsa). Az utóbbi adat azt jelzi, hogy gye-
rekektől is gyűjtött.

1 Ez és a többi adat 2015 májusából származik.
2 BURÁNY 1972, 1973. Az 1972-es kiadványban 448, az 1973-asban 77 játék jelent meg. Az MTA 

BTK Zenetudományi Intézetében a népi játékok gyűjteményében Burány Bélától több kiadvány 
nem található.

3 KÁLMÁNY 1881, 1891
4 MATIJEVICS 1976
5 RIND 2005
6 KORCSIK–CSESZÁK 2008
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Kiss Lajos sokféle játékot gyűjtött, népzenekutatóhoz méltó módon ezek túl-
nyomó többségét dallammal együtt jegyezte le. Mindössze három változat talál-
ható köztük, amelynek dallama nincsen, csak szövege: mindhárom a fogócskák 
közé tartozik, kettő közülük Kiss Lajos saját gyermekkori emléke, a harmadik az 
egyikkel egyező, de más helységből származó szöveg. A táblázatban bemutatjuk a 
játékok megoszlását a jelenlegi típusrend szerint.

Bacskó Antalné Dinnyési Anna
Bacskó Mártonné Nemes Mária
Dobsay András
Görög Ferencné Szobonya Apollónia
Kálozi Mária
Király Katalin
Nemes Gáspár
Nemes Gáspárné Vincze Katalin
Nemes Pálné Bacskó Rozália
Oláh Mária
Pető Vera
Schmidt Józsefné Nemes Kató
Tamaskó Antalné Bacskó Rozália
Tamaskó Antalné Filipovics Anna
Tamaskó Józsefné Apfel Anna
Tamaskó Józsefné Apfli Anna

1880
1850
1893
1884
1924
1927
1876
1880
1910
1926
1926
1919
1910
1877
1904

~

Gombos Bács-Bodrog 1938, 1939, 
1940, 1941, 
1942, 1961, 
1969

Helység        Megye (1913)   Gyűjtési idő       Adatközlő                                      Szül. idő

Horgos Csongrád 1972 Bagi Illésné Hirsman Piroska
Bognár Jánosné Földi Erzsébet
Magócsi Andrásné Varga Etelka
Pakai Péterné Bognár Mária
Zabos Imréné Geleta Piroska

1925
1912
1913
1908
1910

Kórógy Szerém 1940, 1958, 
1966

Dezső Rózsa
Gyöke Áron
Izsák József

1953
1892
1892

Zombor Bács-Bodrog 1949-50 körül,  
1951 előtt

Kiss Lajos
~

1900
~

1. TÁBLÁZAT
       Tömb                                     Típuscsoport    
Eszközös játékok          Tárgykészítő játékok    
                                        Eszközös ügyességi játékok   
                                        Labdajátékok   
Mozgásos játékok         Ölbeli gyermek játékai 
                                        Mozgásos ügyességi és erőjátékok 
                                        Fogócskák
                                        Vonulások
Szellemi játékok            Szellemi ügyességi játékok
                                        Beugratások
                                        Kitalálós játékok
                                        Rejtő-kereső játékok  
                                        Tiltó játékok 
Párválasztó játékok      Párválasztó körjátékok
                                        Leánykérő játékok
                                        Párválasztó társasjátékok
Mondókák              Természetmondókák
                                        Növénymondókák
                                        Állatmondókák
                                        Ölbelieknek szóló mondókák
                                        Csúfolók
                                        Más mondókák
                                        Tandalok
Kisorsolók, kiolvasók  Kisorsolók
                                        Kiolvasók
Összesen

A játékok száma
–
–
–
1

22
4
5
–
–
–
1
–
7
1
–
1
–
6
–
–
–
–
–
1

49
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A táblázatból kiderül, hogy Kiss Lajos nem gyűjtött eszközös játékokat. Ez ért-
hető, ha figyelembe vesszük, hogy azok között vannak ugyan dallamos változatok 
(pl. a fűzfasíp-készítés), de nem ez a jellemző: többségük dallam nélküli. Elég sok a 
szöveg nélküli változat is, főként a tárgykészítők között, de a csülközést, görcölést 
és más eszközös ügyességi játékokat, valamint a labdajátékok többségét is szöveg 
nélkül játsszák.

Kiss Lajos gyűjteményének csaknem fele, a 49 játékból 22 a mozgásos ügyes-
ségi és erőjátékok közé tartozik. Ez a viszonylag magas szám az ebbe a típuscso-
portba tartozó guggolós és kifordulós körjátékoknak köszönhető, amelyek közül 
Kiss Lajos ötöt, illetve tízet gyűjtött. A további 7 mozgásos ügyességi és erőjáték is 
dallamos: egy hordozó, két hintázás ülőhintán különböző szövegekkel, egy páros 
szökdelő, két mozdulatutánzás különböző dallamokkal és egy szövegmegjátszás.

A szellemi játékokban az eszközösökhöz hasonlóan a dallam nélküli szövegek 
a jellemzőek; kivételnek tekinthető a gyűrűsdi, amelyből Kiss Lajos gyűjteményé-
ben is szerepel egy változat.

A párválasztó játékok között található párválasztó körjátékok száma viszonylag 
nem nagy, a gyűjteményben egyetlenegy leánykérő várkörjáték található. Az ebbe 
a tömbbe tartozó párválasztó társasjátékok típuscsoportjában csak szöveges típu-
sok találhatóak dallam nélkül – ilyet Kiss Lajos nem gyűjtött.

A mondókákkal kapcsolatban megemlíthető a növénymondókák ritka volta: a 
játékgyűjtemény 34 740 adata közül mindössze 95 növénymondóka, s azok közül 
is összesen 13-nak van dallama. Érthető tehát, hogy Kiss Lajos gyűjteményében 
ezek nem szerepelnek. Furcsa viszont, hogy Kiss Lajos gyűjteményében nem ta-
lálható az ebbe a tömbbe, az ölbelieknek szóló mondókák típuscsoportjába tar-
tozó altatódal: ezek között sok a dallamos változat, az altatódal kedvelt műfaja a 
népzenekutatóknak. A Vajdaságból 24 dallamos és 10 dallam nélküli altatódal 
található az intézet játékgyűjteményében, ezek többségének gyűjtője Kálmány 
Lajos és Bodor Anikó. Hozzátehetjük, hogy a teljes játékgyűjteményben is mind-

       Tömb                                     Típuscsoport    
Eszközös játékok          Tárgykészítő játékok    
                                        Eszközös ügyességi játékok   
                                        Labdajátékok   
Mozgásos játékok         Ölbeli gyermek játékai 
                                        Mozgásos ügyességi és erőjátékok 
                                        Fogócskák
                                        Vonulások
Szellemi játékok            Szellemi ügyességi játékok
                                        Beugratások
                                        Kitalálós játékok
                                        Rejtő-kereső játékok  
                                        Tiltó játékok 
Párválasztó játékok      Párválasztó körjátékok
                                        Leánykérő játékok
                                        Párválasztó társasjátékok
Mondókák              Természetmondókák
                                        Növénymondókák
                                        Állatmondókák
                                        Ölbelieknek szóló mondókák
                                        Csúfolók
                                        Más mondókák
                                        Tandalok
Kisorsolók, kiolvasók  Kisorsolók
                                        Kiolvasók
Összesen

A játékok száma
–
–
–
1

22
4
5
–
–
–
1
–
7
1
–
1
–
6
–
–
–
–
–
1

49
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össze két altatódal szerepel Kiss Lajos gyűjtéséből, egy Verőcéről és egy Fejér me-
gyei változat: lehetséges, hogy őt az altatódalok nem érdekelték különösebben.

A Vajdaság népzenekutatója, Bodor Anikó a népdalok mellett játékokat is 
gyűjtött: az ő gyűjtéséből eredetileg összesen 172 szerepelt a gyűjteményben, a 
vajdasági kötetében7 megjelent játékokkal ez 304-re bővült. Legidősebb adatköz-
lője (Kelemen András) 95 éves volt, a legfiatalabb 51 (Mazák Ferencné Mészáros 
Julianna). Az utóbbi adat azt mutatja, hogy ő gyerekektől nem gyűjtött.

7 BODOR 2008

     Helység           Megye (1913)    Gyűjtési idő          Adatközlő                     Szül. idő
Bácskertes

Doroszló

India-Dobradó

Kevi

Kispiac

Magyarkanizsa

Maradék

Martonos

Oromhegyes

Oroszlámos

Rábé

Szaján

Szenttamás

Torontáloroszi

Tóthfalu

Törökkanizsa

Völgyes

Zenta

Bács-Bodrog

Bács-Bodrog

Szerém

Bács-Bodrog

Bács-Bodrog

Bács-Bodrog

Szerém

Bács-Bodrog

Bács-Bodrog

Torontál

Torontál

Torontál

Bács-Bodrog

Torontál

Bács-Bodrog

Torontál

Bács-Bodrog

Bács-Bodrog

Csizmadia Pálné Péter Erzsébet Makk 
Guzsvány Imréné Urbán Verona
Mihályné Szurap Erzsébet
Nagyfejű Istvánné Balog Erzsébet
Péter Pálné Szurap Ilona

Novák Julianna
Tallósi Jánosné Kordélyos Mária
Tancsik Lajosné Horvát Rozália

Fekete Sándorné Hajnal Mária
Koller Mihályné Német Julianna
Majorcsik Péterné Répási Mária
Márkovity Jánosné Birinyi Ilona

Gulyás Istvánné Csorba Franciska

Varbai Lajosné Kovács Matild

Ágoston Béláné Rózsa Etelka
Fehér Györgyné Kis Földi Mária
Fehérvári Jánosné Kriska Piroska
Losoncz Istvánné Körmöci Borbála
Meggyesi Miklósné Cseh Rózsa
Milutinovics Antalné Radics Magdolna

Berta Géza
Molnár Pálné Nagy Irma
Pricker Andrásné Szabó Veronika

Sóti Mihályné Beszédes Etelka

Bognár Istvánné Horvát Ida
Csizmadia Istvánné Borsos Erzsébet
Kis Pál Balázs
Kávai Emilné Basa Anna
Kávai Jánosné Dávid Szabina
Koncz Lázár
Lengyel Józsefné Horvát Jolán
Mazák Ferencné Mészáros Julianna
Törtelyi Mátyásné Dávid Viktória

Borka Ferencné Dobróka Ilona
Kenderesi Imréné Selymes Mária
Kovács Istvánné Ágoston Erzsébet
Prágai Ferencné Borka Ilona

Dobróka Györgyné Pópity Teréz

Törköly Imréné Sziráki Veronika

Nagy Antalné Burai Rózsa
Sztoján Mihályné Király Etelka
Tojzánné Hacska Cecília

Cirok Józsefné Fehér Anna
Hódi Jenőné Szilágyi Ilona
Talpai Péter
Talpai Péterné Kéri Piroska

Dér Vilmosné Takács Katalin
Püspök Józsefné Takács Irén
Törtelyi Mátyásné Bicskei Erzsébet

Radács Sándorné Holló Erzsébet
Sós Mihályné Törköly Erzsébet

Csipak Jánosné Törtei Erzsébet
Engi Imréné Komjáti Erzsébet
Kapás Simonné Balog Mária
Losonc Józsefné Pósa Anna
Pósa Vilmosné Kovács Magdolna
Tóth Gézáné Bálint Erzsébet
Tóth Gézáné Mélykúti Anna

Barát Julianna
Fajka Károlyné Surányi Magdolna
Gyetvai Simonné Mura Erzsébet
Kelemen András
Pece Péterné Vasas Viktória

1934
1939
1912
1921
1892

1924
1914

1921-23

1947
1946
1929
1944

1935

1904

1930
1929
1923
1929
1924
1925

1936
1925
1918

1936

1931
1941
1926
1942
1930
1943
1929
1944
1932

1940
1923
1928
1932

1913

1908

1937
1924
1924

1946
1954
1936
1943

1925
1930
1932
1932
1918

1928
1942
1912
1939
1933
1933
1926

1917
1921
1910
1895
1926

1972, 
2000, 
2006

1972, 
2000

2002

1995

1995

1994, 
1995

1998

1990

1995

1996, 
1997

1997

1996

1999

2000, 
2006

1995

1995, 
1997

1995, 
1997

1973, 
1990, 
1995
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Három kutató népi játékokkal kapcsolatos tevékenysége...

Bodor Anikó gyűjteményében is sokféle játék szerepel, népzenekutatóhoz méltó 
módon ő is dallamos játékok gyűjtésére törekedett: gyűjtésének több mint a fele 
dallamos, de Kiss Lajossal ellentétben ő szép számmal gyűjtött dallam nélküli já-
tékokat is. A következő táblázat mutatja a játékok megoszlását a jelenlegi típusrend 
szerint.

     Helység           Megye (1913)    Gyűjtési idő          Adatközlő                     Szül. idő
Bácskertes

Doroszló

India-Dobradó

Kevi

Kispiac

Magyarkanizsa

Maradék

Martonos

Oromhegyes

Oroszlámos

Rábé

Szaján

Szenttamás

Torontáloroszi

Tóthfalu

Törökkanizsa

Völgyes

Zenta

Bács-Bodrog

Bács-Bodrog

Szerém

Bács-Bodrog

Bács-Bodrog

Bács-Bodrog

Szerém

Bács-Bodrog

Bács-Bodrog

Torontál

Torontál

Torontál

Bács-Bodrog

Torontál

Bács-Bodrog

Torontál

Bács-Bodrog

Bács-Bodrog

Csizmadia Pálné Péter Erzsébet Makk 
Guzsvány Imréné Urbán Verona
Mihályné Szurap Erzsébet
Nagyfejű Istvánné Balog Erzsébet
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Tancsik Lajosné Horvát Rozália
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Kis Pál Balázs
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Kávai Jánosné Dávid Szabina
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Lengyel Józsefné Horvát Jolán
Mazák Ferencné Mészáros Julianna
Törtelyi Mátyásné Dávid Viktória

Borka Ferencné Dobróka Ilona
Kenderesi Imréné Selymes Mária
Kovács Istvánné Ágoston Erzsébet
Prágai Ferencné Borka Ilona

Dobróka Györgyné Pópity Teréz

Törköly Imréné Sziráki Veronika

Nagy Antalné Burai Rózsa
Sztoján Mihályné Király Etelka
Tojzánné Hacska Cecília

Cirok Józsefné Fehér Anna
Hódi Jenőné Szilágyi Ilona
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                                        Leánykérő játékok
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Mondókák              Természetmondókák
                                        Növénymondókák
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A Bodor Anikó által gyűjtött játékok között az eszközös játékok mindhárom 
típuscsoportjába tartozó változatok megtalálhatóak: ha nem is túl sok, ám gyűj-
teményét ez teljesebbé teszi. Ráadásul van köztük egy különlegesség is, a labdajá-
tékok között található dallamos falhoz-verő: a MTA BTK Zenetudományi Intézet 
teljes játékgyűjteményének 162 ide tartozó változata közül mindössze négyben 
fordul elő dallam.

A mozgásos játékok tömbjébe tartozó négy típuscsoport mindegyikében talál-
hatóak változatok Bodor Anikó gyűjtéséből. A mozgásos ügyességi és erőjátékok 
típuscsoportjába tartozó guggolós és kifordulós játékoknak Kiss Lajoshoz hason-
lóan Bodor Anikó is számos változatát gyűjtötte: gyűjteményében 10 guggolós és 
17 kifordulós játék található. Különlegesség a sótörések között található dallamos 
változat: ebben a típusban jelenleg összesen 64 adat található, 6-ban fordul elő dal-
lam. A fogócskák típuscsoportjába tartozó változatok közül 4-ben szerepel dalla-
mos fogóbosszantó, további 2-ben magának a fogócskának van szövege és dallama.

Kiss Lajostól eltérően Bodor Anikó gyűjtött szellemi ügyességi játékokat is, 
amelyek mind dallam nélküliek, csak szöveggel mondják azokat. Érdekes, hogy a 
kitalálós játékok közé tartozó dallamos kitalálós körjáték (leggyakoribb szövegei: 
Koszorú, koszorú, illetve Árva Panna húgom) sem Kiss Lajosnál, sem Bodor Ani-
kónál nem szerepel. A rejtő-kereső játékok közé tartozó gyűrűsdiből Bodor Anikó 
gyűjtésében 7 található.

A párválasztó játékok típuscsoportjába tartozó játékok közül Bodor Anikó el-
sősorban párválasztó körjátékokat gyűjtött, meglehetősen sokat, bár teljes gyűjte-
ményének az mindössze 10 százaléka. A leánykérő játékok közül is több szerepel 
benne, sőt egy dallam nélküli párválasztó társasjátékot is gyűjtött.
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Érdekes, hogy Bodor Anikó gyűjteményében van egy növénymondóka (kukorica- 
pattogtató), amely ritkaságnak számít: a várhatónak megfelelően ez a változat is 
dallam nélküli. Az általa gyűjtött mondókák között állatmondókák és ölbelieknek 
szóló mondókák mellett csúfolók is találhatóak, a kilenc közül négy dallamos.

Bodor Anikó gyűjteményében nem szerepelnek kisorsolók, de Kiss Lajossal el-
lentétben ő nagyszámú kiolvasót gyűjtött. Ezek általában dallam nélküliek, de öt 
dallamos változat is található köztük.

Bodor Anikó a népdalokat és a népi játékokat nemcsak gyűjtötte, hanem ter-
jesztette is. Részben tanította azokat számos asszonykórusnak és pávakörnek, 
akiket a Vajdaságban támogatott, szakmai tanácsokkal látott el; részben pedig 
publikálta azokat, elsősorban a vajdasági magyar népdalokat könyvek és lemezek 
formájában. Tervezett ötkötetes munkájának, amelyből négy kötet készült el Vaj-
dasági magyar népdalok címmel, 2008-ban megjelent IV. kötetét8 azonban teljes 
egészében a vajdasági népi játékoknak szentelte – mivel ez egy „népdalok” című 
sorozat, a kötetben természetesen túlnyomórészt dallamos népi játékok szerepel-
nek, de a változatok között dallam nélküliek is találhatóak.

Bodor Anikó a 304 játék közül 67-et egymagában gyűjtött, a többit Burány 
Bélával, Paksa Katalinnal, Bodor Gézával, Németh Istvánnal és másokkal együtt 
1972 és 2006 között. Kötetében mások (Burány Béla, Kálmány Lajos, Kiss Lajos, 
Király Ernő, Kónya Sándor, Zöldy Pál stb.) gyűjtéséből is közöl játékokat, de még 
Kiss Áron 1891-es kötetéből is találhatunk benne néhányat. Mindez mutatja azt a 
törekvést, hogy a vajdasági dallamos népi játékokról minél teljesebb képet adjon.

A Vajdaságban működő, népi játékokkal foglalkozó harmadik kutató Lázár 
Katalin: amiért saját magamról is írok, annak oka Bodor Anikóval való kapcso-
latom és együttműködésem. A Vajdasággal egészen 1995-ig nem foglalkoztam 
semmilyen szempontból. Amikor 1995-ben Zentán a múzeum konferenciát ren-
dezett, s annak előzetes munkálatai keretében gyűjtést is szervezett a Vajdaság-
ban a leendő előadók számára, először kerültem erre a vidékre gyűjteni. Bodor 
Anikó volt ebben segítségemre, s nagy élmény volt vele a gyűjtés. Öt helységben 
156 játékot gyűjtöttünk (ezeket saját gyűjtéseim között nem tüntetem fel, Bodor 
Anikó gyűjtései között szerepelnek): a különféle életkorú asszonyok, akik több-
nyire asszonykórusok tagjai voltak, szívesen beszéltek a játékokról, készségesen 
próbáltak visszaemlékezni – több-kevesebb sikerrel – gyermekkoruk időtöltésére, 
a 40-60 éve játszott játékokra. E gyűjtés alapján tartottam előadást az 1995-ös 
zentai konferencián.

A későbbiekben magam is gyűjtöttem a Vajdaságban játékokat, ezek lejegyzé-
sének egy példányát mindig elküldtem Anikónak, ahogy azt könyve is tanúsít-
ja. Jelenleg a gyűjteményben a Bodor Anikóval együtt gyűjtött 156 játékon kívül 
(ezeket itt nem tüntetem föl még egyszer) 152 vajdasági játék található, amelyeket 

8 BODOR 2008
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egyedül gyűjtöttem 1995 és 2003 között. Legidősebb adatközlőim (Bábi Ferencné 
Sós Etelka, valamint Kovács Endre, aki maga is gyűjtött játékokat) 67 évesek vol-
tak, a legfiatalabbak (Pató Nikoletta és Tóth Diana) 9 évesek: 2003-ban Pacséron 
különféle helységekből származó 9–11 éves gyerekektől (Berecz Zalántól, Kormos 
Beátától, Pató Nikolettától, Povazsanszky Csillától, Tóth Dianától) is volt lehető-
ségem gyűjteni, s az adatok tanúsítják, hogy ezt ki is használtam.

Kiss Lajoshoz és Bodor Anikóhoz hasonlóan magam is sokféle játékot gyűjtöt-
tem, de tőlük eltérően az én gyűjtésemben több a dallam nélküli, mint a dallamos 
játék: a játékok kétharmada dallam nélküli, egyharmada dallamos, ami nagyjából 
megfelel a teljes gyűjtemény arányainak. Köztük a beugratásokon, párválasztó tár-
sasjátékokon és tandalokon kívül mindenfajta játék szerepel. A táblázatban bemu-
tatjuk a játékok megoszlását a jelenlegi típusrend szerint.

     Helység          Megye (1913)   Gyűjtési idő                 Adatközlő                                 Szül. idő
Ada

Bácsfeketehegy

Bajsa

Doroszló

Kishegyes

Pacsér

Péterréve

Szabadka

Topolya

Zentagunaras

Bács-Bodrog

Bács-Bodrog

Bács-Bodrog

Bács-Bodrog

Bács-Bodrog

Bács-Bodrog

Bács-Bodrog

Bács-Bodrog

Bács-Bodrog

Bács-Bodrog

2003

1995

2003

2003

1995, 
1996, 
2003

2003

1995

2003

1995, 
2003

1995

Daku Tiborné Mihalek Erzsébet

Brezovszki Boldizsárné Vajda Eszter

Povazsanszky Csilla
Povazsanszky Róbert

Kovács Endre

Berecz Zalán
Klacek István
Lukács Péter
Lukács Péterné Péter Klára
Péter Antalné Kovács Mária
Szakmány Lajosné Izsák Piroska

Einviller Jánosné Csányi Etelka
Németh Tibor

Palotás Gáborné Harmat Mária

Rózsa Károlyné Bilharc Jolán

Bábi Ferencné Sós Etelka
Borsodi Árpád
Hajler Róbertné Hovány Henrietta
Kisimre Árpád
Kormos Beáta
Márkus Vilmosné Molnár Veronika
Pató Nikoletta
Tóth Diana
Törőcsik Józsefné Palásthy Ilona

Csaba Ferencné Bulyovcsics Etelka

1963

1950

1993
1970

1936

1992
1942
1961
1967
1946
1929

1965
1953

1934

1938

1928
1975
1972
1974
1992
1940
1994
1994
1935

1939
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A népi játékok gyűjtésén kívül más tevékenységem is kötődik a Vajdasághoz. 
Még 1995-ben megcsörrent a telefon, és egy kedves hang az iránt érdeklődött, 
vállalnám-e a népi játékok témakörének oktatását C kategóriás néptáncoktatói 
tanfolyamon Topolyán. Természetesen vállaltam: akkor még semmit nem tudtam 
Topolyáról, de azóta ez a helyzet nagymértékben megváltozott.

Ennek a tanfolyamnak többféle eredménye lett. Személyes élményt is jelentett, 
hiszen mintegy negyven fiatal, leendő néptáncoktató hallgatta csillogó szemekkel, 
hogy miket mondok. Ilyen esetben az ember hajlamos egy életre elkötelezni magát: 
úgy éreztem, hogy a Vajdaságban van mit segíteni, van kinek segíteni, és tudok 
segíteni. A későbbiekben sokszor és sokfelé találkoztam tanítványaimmal, és min-
dig örvendtem, ha láttam, hogy jó irányba haladnak, jól használják föl a tőlem és 
másoktól tanultakat, és gyerekek százainak adják át a játék és a tánc élményét úgy, 
hogy az valódi játszást és valódi táncolást jelent, nem csak koreográfiák bemagolá-
sát. Azt is a tanfolyam eredményei közé számítom, hogy egyik akkori hallgatóm, 
Rind Melitta készített egy játékkötetet9: ahogy az előbbiekben már szó volt róla, 
Zöldy Pál gyűjtését fésülte át, és azt publikálta.

A tanfolyam további eredményei közé tartozik a magam gyűjtésén kívül 188 
vajdasági játéknak az MTA BTK Zenetudományi Intézet népi játékgyűjteményébe 

9 RIND 2005
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                                        Csúfolók
                                        Más mondókák
                                        Tandalok
Kisorsolók, kiolvasók  Kisorsolók
                                        Kiolvasók
Összesen
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való bedolgozása. Ezeket tanítványaim gyűjtötték: az egyik utolsó vizsgára 
az volt a belépő, hogy mindenkinek le kellett tennie az asztalra 6-6 játékot. 
Természetesen a játékgyűjtésről is volt szó a tanfolyamon, hiszen a Vajdaság ma 
is kimeríthetetlen kincsesbánya a népi játékok gyűjtője számára, s tudtam, hogy 
ezt a helybeliek könnyebben el tudják végezni, mint az idegen, még ha én nem 
is éreztem magam idegennek. A negyvenegynéhány hallgatótól tehát több mint 
kétszáznegyven kézzel írott játékleírást kaptam. A leírásokat édesanyám gépelte 
le: sajnos voltak olyanok, amelyeket egyikünk sem tudott elolvasni, és azok 
a papírkosárban végezték, de így is maradt és az archívumba került 188 játék. 
Ezeknek egy példányát szintén elküldtem Bodor Anikónak, népi játékokat közlő 
könyvébe több is bekerült közülük.

A gyűjtött vajdasági anyag egy részét én is publikáltam10. Az alföldi játékokat 
tartalmazó kötet négy kisebb tájegység változatait mutatja be – a tájegységek egyike 
a Dél-Alföld, beleértve természetesen a Vajdaságot is. Ebben a kötetben 259 játékot 
közlök, amelyből 110 vajdasági: részben Anikó gyűjtése, részben topolyai tanítvá-
nyaimé, részben pedig az enyém. Két találós kérdést közlök a Magyar Nyelvőr c. 
folyóiratból, a 19. század végéről.

A három kutató gyűjteményének vizsgálatából kitűnik, hogy azokban szokat-
lanul nagy a dallamos változatok aránya: a játékok nagyobb felének van dalla-
ma, míg az MTA BTK ZTI-ben a népi játékok gyűjteményében a játékoknak csak 
mintegy harmada dallamos. Ennek az eltérésnek az az oka, hogy Kiss Lajos és 
Bodor Anikó elsősorban népzenegyűjtő volt, ők kifejezetten a dallamos játékokat 
keresték. Ma már nem könnyű ilyeneket gyűjteni, de azért lehet, bár a kérdezettek 
gyakran hivatkoznak arra, hogy nem tudnak énekelni.

A vajdasági változatok között nincsen semmi falrengetően új, de egyedi ada-
tok vannak. Ilyen például egy szövegromlás, amely a szövegalakulás kategóriájába 
sorolható: a láncszakító játéknak egy változatában „Adj, király, katonát” helyett a 
szöveg „Király, király, nagykatona”. Ez a „Király, király, adj katonát” romlásából 
származtatható, de ez nem jelenti azt, hogy ne volna felhasználható: más szöveg-
romlásokból keletkezett kanonizált szövegváltozatokat is ismerünk, ilyen például 
az Ispiláng, ispiláng. A szövegromlás ezekben az esetekben szövegalakulásnak te-
kinthető, nem kell irtani, visszaalakítani.

Egy másik játéknak a dallamában történt fontos változás. A műköltési eredetű 
Körben áll egy kislányka dallamát úgy alakította át a népi ízlés, hogy kikerült be-
lőle a mélyjárás, és a játékdalokra jellemző sssl smd dallamra éneklik. A szövegben 
mindazonáltal megmaradtak a szintén műköltési eredetre utaló elemek: a változat 
nem ajánlható terjesztésre, oktatásra, de azt jól mutatja, hogyan képes a folklór, a 
népi ízlés megváltoztatni a leginkább elterjedt műköltések egyikét-másikát.

10 LÁZÁR 2008
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Egyedi változatok is találhatóak a három gyűjtő anyagában. Ilyen például egy 
háton cipelő a szokásos Sót/Borsot/Paprikát vegyenek szöveg helyett Zsákom, má-
kom, rákom, Zsákomba a mákom, Rákom kirágta a zsákom, Kihullott a mákom 
szöveggel. Ez a szöveg tipikusan mondogató, nyilván a háton cipelt zsák képzete 
miatt került a gyerek háton hordozásának szokásos szövegei helyébe: a szövegván-
dorlás egyik lehetőségét mutató, terjesztésre alkalmas, az oktatásban felhasznál-
ható változat. Egyedi a Mennek, mennek a katonák lassan, lassan szövegkezdetű 
höcögtető, a Lóg a lába, lóg a... szövegkezdetű hintázás ülőhintán (11 éves kislány 
közlése, tehát nem a rosszul emlékezés következménye), egy ugróiskola-ábra (öt 
kocka kereszt alakban), egy „Hátulsó pár” fogócska előtt mondott szöveg (Egy, ket-
tő, három, csattan tütürű, hátulsó pár, előre fuss) – valamennyi alkalmas terjesz-
tésre, jól használható az oktatásban. Számos kontamináció is előkerült, amelyeket 
nem sorolok a terjesztésre alkalmas, oktatásban használható játékok közé, mert 
össze nem tartozó szövegek és játékok kerültek egymás mellé. Ilyen a szövegek 
kontaminációja (például páros forgó és kifordulós szövege), illetve egy-egy játék 
olyan szöveggel, amely jellemzően máshoz tartozik: sótörés ördög-angyal szöveg-
gel, kifordulós szöveg (Ispiláng) guggolósként elmondva stb.

A gyűjtemény bővítése mindaddig kívánatos, amíg lehetséges, amíg vannak, 
akik hagyományos módon tanultak és játszottak játékokat, nem óvodai, iskolai 
műsorhoz készült összeállításokat. Itt a Vajdaságban van kinek a nyomába lépni: 
Kiss Lajos és Bodor Anikó követhető és követendő példát mutatott, amelyhez ma-
gam is igyekeztem csatlakozni, s remélem, ennek a munkának lesz folytatása.
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„Mimi-mama, mi van máma?”
Kalendáriumi énekes népszokások 

a vajdaságban

A falusi emberek életébe még a 20. század első felé-
ben is szervesen illeszkedtek az énekkel-zenével egy-
bekapcsolt ünnepek, amikor a nehéz fizikai munkától 
megpihentek, a hétköznapok gondjait félretették. Az 
időt az esztendő jeles napjaihoz és időszakaihoz mér-
ték, és az évről évre ismétlődő alkalmak – énekeikkel, 
rituális cselekményeikkel és szokásaikkal – a közös-
ség összetartozását erősítették.

Bodor Anikó Vajdasági magyar népdalok című 
könyvsorozatában természetesen tervezte a kalendá-

riumi népszokások kiadását, erre azonban már nem kerülhetett sor. Anikót élete 
utolsó szakaszában Kupuszina népzenéje foglalkoztatta, és zenei falumonográfi-
áját lényegében be is fejezte. Nagy öröm, hogy kiadása 2015-ben megvalósult. A 
szokás-kötet munkálatait azonban – szakmai és baráti kapcsolatunkra való tekin-
tettel – nekem kellett elvégeznem Hajnal Jenő, a vajdasági Magyar Nemzeti Ta-
nács elnöke megbízásából, melyhez Anikó fia is hozzájárult. Tanulmányom ennek 
a mintegy négy évig tartó tevékenységnek az eredményeiről, a Vajdasági magyar 
népdalok V. kötetéről számol be.

A munka nehézkesen indult. Kezdetben, az anyaggyűjtés első szakaszában még 
az is kétséges volt, hogy találunk-e egyáltalán egy teljes kötetre való szokás-anya-
got. Amint azonban előrehaladt a források feltárása – melyben Németh István 
kollégám, illetve Kaszás Angéla és Juhász Gyula, a Vajdasági Magyar Művelődé-
si Intézet munkatársai segítettek –, már inkább az okozott gondot, hogy miként 
lehet az egyre szaporodó tömérdek dallamról, az összesen mintegy 950 adatról 
egyetlen kiadványban számot adni. A teljességre törekedve ugyanis szükséges volt 
valamennyi hangzó és kéziratos forrást áttekinteni elsősorban a Vajdasági Ma-
gyar Népzenei Archívumból és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudo-
mányi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének hangarchívumából, népzenei 
típusrendjéből és szokásrendjéből, továbbá Bodor Anikó hagyatékából, melyet a 
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet őriz. Elsődleges forrásnak a hangfelvé-
teleket tekintettem, melyeknek lejegyzését legtöbb esetben magam végeztem el.  
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Ha a hangfelvétel és annak publikált formája egyaránt rendelkezésre állt (ezeket 
először természetesen azonosítani kellett), akkor a hangzóanyagból indultam ki, 
és azt vetettem egybe vagy egészítettem ki a nyomtatott adattal. A hangfelvétele-
ken nem ritkán hosszabb-rövidebb adatközlői kommentárok is hallhatóak, melyek 
lejegyzése különösen sok időt vett igénybe a tájnyelvi kiejtés rögzítésének igénye és 
az élőbeszéd lazasága, ismétlései miatt. Fontosnak tartottam mégis, hogy helyet 
kapjanak a könyvben, hiszen ezek a megnyilatkozások mintegy életre keltik a da-
lokat, megidézik azt a környezetet, amelyben a szokásokat gyakorolták, és arról is 
árulkodnak, hogy az adatközlők miként viszonyulnak saját kultúrájukhoz.

Az idevágó nyomtatott irodalom is rendkívül jelentős. Mindenekelőtt A Magyar 
Népzene Tára II. Jeles napok című vaskos kötetét kell említenünk, mely máig a leg-
bővebb összefoglalása az egész magyar nyelvterület énekes kalendáriumi szokása-
inak. Ebben 23 vajdasági ének szerepel (vízkereszti, farsangi, adventi, karácsonyi, 
István- és János-napi),1 melyeket Kiss Lajos népzenekutató gyűjtött 1939-ben és 
1941-ben, valamint a Vajdaságban ideiglenesen megtelepedett istenesi székelyek 
betlehemes dalai Benedek András és Vargyas Lajos 1943-as gyűjtéséből.2 Azóta 
hosszú idő telt el, a szokás-anyag mennyisége az intenzív gyűjtéseknek köszön-
hetően megsokszorozódott, és egy részük nyomtatásban is elérhetővé vált például 
Kiss Lajos Horgosról (1974), Gombosról és Doroszlóról (1982), valamint az al-du-
nai székely falvakról (1984) készített népzenei falumonográfiáinak különböző mű-
fajú dalai közé besorolva. Papp György betlehemeseket publikált (1975, 1994), Bot-
ka József karácsonyi szokásokat (1983), Burány Béla pedig az esztendő egészének 
szokásait adta közre (2000, 2001). Kónya Sándor észak-bánsági vallásos énekgyűj-
teménye (2004) szintén tartalmaz jeles napokhoz-időszakokhoz kötődő darabo-
kat. A kottás publikációk mellett esetenként csak szöveges, 19. századi nyomtatott 
forrásokat is felhasználtam (Csaplár Benedek, Kálmány Lajos és a Magyar Nyelvőr 
folyóirat közléseit). Mellőzésük indokolatlan lett volna, hiszen általuk a hagyo-
mány időbeli változásának folyamata rajzolódott ki, és dallamaikat – a későbbi 
magnetofonos gyűjtések alapján – többnyire valószínűsíteni lehetett.

Mivel magyarázható a vajdasági énekes népszokások meglepő gazdagsága, az 
adatok sokasága?

1. A Vajdaság földrajzilag ugyan a szokásokban szegényebb alföldi népzenei 
dialektushoz tartozik, történelmi okokból azonban a teljes magyar nyelvterület 
szinte valamennyi dialektusa képviselteti magát ezen a tájon, és a különböző vidé-
kekről települt lakosság a soknemzetiségű környezetben nem ritkán a kibocsájtó 
falvaknál is jobban megőrizte sajátságait, hagyományait.

1 Gombosról: 54, 315, 318, 320, 322, 324, 387, 416, 463, 495, 516, 525–530, 553, 599, 602, 974, 979; 
Hertelendyfalváról: 73.

2 A betlehemes játék prózai szövegét nem közölték, csak a dalait a karácsonyi énekek között, más 
falvakból való zenei variánsaik társaságában, külön-külön: 398, 410, 452, 487, 489, 616, 636, 647, 
685, 757, 759, 766, 768.
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2. A népzenei gyűjtések már a 19. század hetvenes éveiben megkezdődtek, és 
napjainkig folytatódnak. Az adatok így kivételesen széles idősávot, majd másfél 
évszázadot fognak át.

3. Nagyszámú, közel félszáz gyűjtő vett részt a munkában. Vajdasági jellegze-
tesség, hogy viszonylag kevés köztük a hivatásos népzenekutató, több viszont a 
néprajzkutató és helytörténész, tanár, illetőleg katolikus pap és szerzetes, de elő-
fordul orvos, mérnök is. A legjelentősebb gyűjtések Kiss Lajos zombori születésű 
népzenekutatónak és dr. Burány Béla zentai orvosnak köszönhetőek.

A vajdasági énekléssel egybekötött naptári ünnepek és jeles időszakok január-
tól decemberig a következők: télen újesztendő, vízkereszt, disznótor, farsang; ta-
vasszal nagyböjt, húsvét, május elseje, pünkösd; nyáron aratás, Szent Anna, Havi 
Boldogasszony és Nagyboldogasszony napja; ősszel Kisasszony napja; és újra té-
len advent, karácsony, Szent István és Szent János napja. A felsorolásból kitűnik, 
hogy az alkalmak döntő többsége a katolikus ünnepek köré szerveződik, a „szak-
rális évet” követi. Nem véletlen tehát, hogy zenei világukban az egyházi énekek 
folklorizációja nagy szerepet játszik.3 A keresztény ünnepek kialakulásához ha-
sonlóan az esztendő jeles napjaihoz fűződő énekes népszokások gyökerei is olykor 
a történelem előtti időkbe nyúlnak vissza, és ősi hiedelmek, termékenységi rítusok 
nyomait őrzik. Mások – egyes elemeiket illetően – az antik műveltséggel hozhatók 
kapcsolatba, további rétegük a középkori vallásos ünnepek és szokások lecsapódá-
sa, majd barokk kori továbbfejlesztése, és újabb jámbor áhítatformák integrációja. 
Mindezek a rétegek a vajdasági szokásokban is felismerhetőek, sőt egyazon szoká-
son belül is keveredhetnek, összeolvadhatnak. Az énekes szokásokról és dallam-
történeti vonatkozásaikról az esztendő ünnepeinek sorrendjében haladva a követ-
kező példák adnak ízelítőt.

ÚjEsztEnDő
Újév hajnalán vagy reggelén, néha szilveszter estéjén járnak köszönteni, több-

nyire csoportosan. Megállnak az ablakok alatt, énekelnek, rigmust mondanak, 
mire a háziak megajándékozzák őket dióval, almával, kaláccsal, pénzzel. A kö-
szöntő énekek általában a Teremtőt és a néhány nappal korábban, karácsonykor 
ünnepelt Messiás születését dicsőítik, majd áldást, bőséget kívánnak. A közép-
bácskai köszöntő kis hangterjedelmű dallama középkori eredetű, mely kizárólag 
ehhez a szöveghez társul. A dunántúli és az alföldi népzenei dialektusterületen 
ismerik. Hasonló szöveget közölt kotta nélkül a Magyar Nyelvőr 1876-ban Nagy-
becskerekről, valószínűleg azt is erre a dallamra énekelték.4

3 Bodor Anikó az al-dunai székelyek naptári ünnepeiről állapította meg ugyanezt. KISS–BODOR 
1984: 16.

4 Dallamtípusa: Típuskatalógus III/113.
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2. Hirdeti már, a Messiás
Eljött meglenni,
Légyetek a nagy Istennek
Mind úrfijaji!

[Rigmus:] Ez új esztendőbe bor, búza, békesség
Szálljon házatokra,
Ez új esztendőbe minden jószágtokra!
Adjon Isten áldást táplálkozástokra,
Tiszta szívből, szeretetbül ezt kívánom. Diksz.5

Bácskossuthfalva (Közép-Bácska), énekelte Pivon István (64 éves). 
Gyűjtötte Kiss Lajos, 1969. (AP 7061c)

fArsAng 
A vízkereszt és hamvazószerda közötti időszak a vidámság ideje. A farsang 

megülése nyugati hatásra honosodott meg a magyarság körében a középkorban. 
A vajdasági farsangi köszöntők regösénekre hasonlító dallamának és szövegének 
eredete azonban régebbre, még a honfoglalás előtti időkbe, illetőleg az Árpád-

5 „Diksz” (dixit) jelentése: megmondtam, befejeztem. Az ókori rómaiaktól a 19. század végéig a 
világi latin nyelvű szónoklat zárszava.
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korba nyúlik vissza. Észak-Bánát néhány falujában maradtak fenn, és az előadók 
bizonytalanok voltak a köszöntés időpontját illetően, jobbára újévhez vagy kará-
csonyhoz társították. Az elhomályosult értelmű, refrénszerű szöveg azonban egy-
értelműen a farsangra utal: „Slérung-ë, farsang-ë”; más változatokban: „Sérung a 
farsang”, „Hej, zsunga, farsanga”. 

A farsangi regölésről a néprajzi-népzenei kutatás mindeddig úgy vélekedett, 
hogy csak Dél-Dunántúlon, főként Baranya megyében ismert.6 A vajdasági adatok 

6 vö. A Magyar Népzene Tára II. 57–65.

Egyházaskér (Észak-Bánát), énekelte Vörös Frigyesné Farkas Mária (68 éves). 
Gyűjtötte Burány Béla, 1977. (Arch 228A 19 = AP 18.697l)
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fényében azonban e fontos műfaj dallamföldrajza kiszélesedett, és így néprajzi-
népzenei jelentősége még inkább megnövekedett.

A cselekménnyel együtt járó, dramatikusnak tekinthető szokásokban a részve-
vők szereplőket személyesítenek meg: háromkirályokat, pünkösdi menyasszonyt 
és vőlegényt, angyalokat, pásztorokat, káplárt, huszárt, királyt. A farsangi bőgő-
temetés szereplői a pap és a kántor, akik temetési szertartást utánozva hamva-
zószerda után elbúcsúztatják a fehér lepedővel letakart bőgőt, és ezzel egyúttal a 
farsangot. A moholi búcsúztató dallama 17.  századi halottas ének paródiája, az 
eredetileg négysoros, 12 szótagos strófa második feléből kialakított, háromsoros 
forma.7 A közköltészet körébe tartozó, hosszú szövegét írásban terjesztették egy-
más közt a zenészek.

2. És az egész legény- és a leányhadtól,
És a sok nagytorkú iszákovicsoktól,
És a zsebrákoktól.

3. Jaj, de mily keserves a bőggő élete,
Ha a farsang elmúlt, nincsen becsülete,
Két dinár értéke.

7 Dallamtípusa: MTA népzenei gyűjtemény 12.045.0/0.
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4. Ütik, verik, húzzák, szorítják a nyakát,
Lányok ablakánál sűrűn fojtogatják,
Csak úgy csikorgatják.

5. Pedig ezt a lányok nemigen érdemlik,
Mert a legényeket pletykába keverik,
Mert hát mesterségük.

6. Egész farsangon át szolgáltam a gazdám,
Mindég puttony módra húzott ő a hátán,
Néha árok partján.

7. Enni ritkán adott, mégis öreg lettem,
Csupán rókabőr volt napi eledelem,
Mit már sokat ettem.

8. Mindig azt hajtotta, tudja meg a város,
Az lehet jó bőgős, aki jó iszákos,
Akár egy bumbardos.

9. A gazdám ferblis volt, éltem gyászba borult,
Testemről levette és elitta a gé-húrt.
Ó, az a nyomorult!

10. Hallod-e, te gazdám, rögtön eltávozzál,
Öreg napjaimban eleget kínoztál.
Bár már a füstön lógnál!

11. Hangszerész, kocsmáros mind bëzárva valók,
Szakácsok, pincérek spirituszba valók,
Éppen abba valók.

12. Basszprímás a testem a tűzre megvette.
Kívánom, őtet is tegyék be ecetbe,
De még melegibe!

13. Prímások is engem sokat háborgattak,
Egész farsangon át fülembe csipogtak.
Ó, az iszákosok!

14. A kontrás is engem sokat háborgatott,
É-dúr helyett mindig fisz-dúrokat fogott,
Hogy csak úgy ropogott.
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15. A csellós énnékem kedves jó barátom,
Helyettem majd ő bőg ezen a világon,
És az egész nyáron.

16. Legények, kik engem sokat kínoztatok,
De valutát bizon keveset adtatok,
Az még jobban bánt.

17. A lányok is sokat, sokat szekíroztak,
Sűrűn bőgtem nekik, csókot alig adtak.
Ó, az átkozottak!

18. Hozzátok fordulok, drága jó asszonyok,
Tudom, hogy utánnam nagyon is búsultok,
És míly gyászba vattok.

19. Nem ér ez már semmit, a sírás hijába,
Keresse mindenki vigasszát pohárba,
A Kocsis János borába.

20. Kártyások, lumposok, sokat bántottatok,
Jobb oldalam azhoz literest vágtatok,
Le is locsoltatok.

21. Most hozzád fordulok, hangszerész doktorom,
Sűrűn operáltad jobb és bal oldalom,
És a hátsó fertályom.

22. Köszönöm, doktorom, a te jóságodat,
Hogy a gáz vesse szét a két oldaladat,
És minden porcikádat!

23. Betegségemet a gazdámnak köszönhetem,
Mert a batyubálba lerókázott engem,
Amúgy jó rendessen.

24. Csak úgy leszek boldog földi porajimba,
Ha az a sok kínzóm várnak a pokolba,
Amúgy parádéba.

Ezt a temetést éjfél felé [tartották] farsangkó. Nem a harmadik napján, 
má’ el is mút farsang. Csütörtökön vót cigánbál, akkó vót a bőgőtemetés. 
Könyvbű [csinálták], egész nagy könyvbű, ez vót csak benne.  
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Ёgy köcsögbe tëttek vizet, ëgyszerű köcsögbe, nem szentőtvíz-tartóba, 
osztán oan ëggyágú fém meszellőnyél, avvā’ ēkezdte [a pap a szentelést]… 
Mikor mondta: „Ó, az átkozott…” akkor úgy rítak, mintha téleg rítak vóna, 
mind valamikor a siratóasszonyok… Mikó az mán kész vót, utánna vót még 
ëgy csárdás, aztán mënt a bál tovább. Aztán éfél után nem táncótak.

Mohol (Bácskai Tisza mente), énekelte Gyarmat György (65 éves). Gyűjtötte Burány Béla, 
1978. (Arch 230B 25 = AP 18.707b,c)

nAgyböjt
Nagyböjtben elhallgatnak a hangszerek, véget érnek a táncos mulatságok. Ez a 

bűnbánat ideje, amikor felidézik Jézus szenvedésének történetét. A következő ben-
sőséges hangvételű, hajlékony ritmikájú, nagypénteki ének dallama 16.  századi 
históriás énekeink rokonsági körének tagja, mely a dunántúli, felföldi és az alföldi 
néphagyományban maradt fenn mint históriás- és koldusének, egyházi ének és 
lakodalmi szertartás éneke.8 Egyik a Vajdaságban használt szövege Mária-siralom, 
az alábbi másik ponyvai eredetű, mely Jézus szenvedését „gyászmenyegzőként” 
fogalmazza meg.9 A Legujabb böjti énekek és egy ima Krisztus koporsójához című 
aprónyomtatványban jelent meg, öt ének közül ez az első. Összeírta Fejes András 
Bodonyban, kiadta Bagó Márton és fia 1891-ben Budapesten.10 Az idős előadó sze-
rint nagypénteken szokták énekelni.

8 Dallamtípusa: Típuskatalógus III/31.
9 A „feketelakodalom” vagy „gyászmenyegző” nagypénteki szokásáról lásd BÁLINT 1973: 247.
10 N. SZABÓ–ZOMBORI 2010: 58, 108 sz.
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2. Indul már utánna ja zsidó násznép,
El is van készülve harminckét hóhér.
Vőlegény a Jézus, Isten Fija,
Szomorú menyasszony a Szűz Márija.

3. Felért a nagy hegyre ja gyászos vőlegény,
Szomorú nyoszolyók őtet késérvén.
Atyám, szent lelkemet szent kezedbe,
Mert elfáradtam a mennyegzőbe.

4. Poharat készítik erős epével,
Hogy igya meg Jézus, úgy készüljön el.
Mert már készen várja a nászágya,
Le van fektetve ja gyász-keresztfa.

Gombos (Bácskai Duna mente), énekelte Rumi Lászlóné Fink Rozália (72 éves). Gyűjtötte 
Kiss Lajos, 1969. (AP 7020k)

pünKösD
A népzenei és néprajzi szakirodalom a pünkösdölést dunántúli és felföldi szo-

kásként tárgyalja, mely az Alföldön mindössze Szeged környékén fordul elő.11 Ki-
derült azonban, hogy a Vajdaságban, főként Bácskában, ez az egyik legelterjedtebb 
népszokás! Pünkösdkor a keresztény egyház a Szentlélek eljövetelére emlékezik, aki 
lángnyelvek alakjában szállt alá az apostolokra, hogy hitükben megerősítse őket. A 
vajdasági pünkösdölők többségében viszont erről alig, vagy nem is esik szó. Általá-
ban tréfás, elferdített szöveggel kezdődnek: Mimi-mama, mimi-mama – ami a Mi 
van ma, mi van ma? kérdés értelmetlen, de jól hangzó, játékos szótagokká alakított 
változata. A szereplőket ezért néhol mimimamásoknak nevezik. Kislányok jár-
ják: menyasszony és vőlegény, néhány kísérővel. Felszalagozott bodzaágat, vagyis 
pünkösdi fát, királypálcát visznek magukkal, és az éneklés meghatározott részénél 

11 Lásd pl. A Magyar Népzene Tára II. 194. oldalán közölt térképet
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táncolnak. Mindössze a végső jókívánság „Szálljon erre házra az Isten áldása” és 
az elköszönés „Dicsértessék a Jézus Krisztus” utal az ünnep vallásos tartalmára. 
A pünkösdölők dallama zömmel kis ambitusú, mely ütempárok ismételgetéséből 
és sorolásából áll. Legjellemzőbb rá a magyar téltemető, bőség- és termékenység-
varázsló, „pogány tartalmú” szokásokból is ismert mi-re-do-re archaikus ütempár 
és különféleképpen kiaprózott változatai. Ez a motívum más tájak pünkösdölőiben 
szintén előfordul, de ritkábban.
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Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ëgy pácára vót kötve ëgy zsebkendő, az vót a zászló. A mënyasszon mëg a 
vőlegén mënt elől, mink mëg utánna. Mëntünk tízen, ahányan összejöttünk. 
Bekajbátunk, hogy „Mëghallgassák-ë a mimi-mamát?” Akkor körbejátunk, 
mondtuk a mimi-mamát. A mënyasszony mëg a vőlegény a közepibe járták 
a csárdást, mik mëg kivű’ mëntünk, körű forogtunk, ëgyik így, a másik 
amúgy. Tíz-tizenöt évesek vótunk.

Temerin (Dél-Bácska), énekelte Szalainé Horváth Rozália (67 éves). Gyűjtötte Burány Béla, 
1972. (Arch 155B11 = AP 16.225j)

HAvi boLDogAsszony nApjA
Ugyanaz a dallam különböző szokásokban is helyet kaphat, ilyenkor természe-

tesen az adott alkalomnak megfelelő szöveg társul hozzá. Egy kanásztánc-ritmusú 
dallam leggyakrabban a Bárcsak régen felébredtem volna kezdetű, karácsonyi szö-
veggel fordul elő12 mint betlehemes játék éneke, de ismerik Szent Jánosnak szép ke-
gyes áldása szöveggel is a Vajdaságban, amit többek között adventben énekelnek a 
szentcsalád-járás végén, befejezésként. Sőt erre a dallamra húzták rá az augusztus 
5-ei tekijai búcsú Havi Boldogasszonyt köszöntő énekének szövegét is az egykori 
búcsúvezető, Kelemen András szerint. A „hivatalos” és a népi vallásosság finom 
megkülönböztetését sejtjük abban a gyakorlatban, hogy bár valamennyi szöveg 
vallásos témájú, templomban, szentmisén egyiket sem szokták énekelni.13

12 Ezzel a szöveggel dolgozta fel Kodály Zoltán is egy peregi változatát Karácsonyi pásztortánc című 
kórusművében.

13 Dallamtípusa: MTA népzenei gyűjtemény 10.018.9/0.
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2. Vígad a föld, vígad a menyország,
Tëkijára rászállt a boldogság.
Kegyelem ott áradozik, mirëjánk is várakozik  Refr.

3. Égi anyánk, képed elé jöttünk,
Buzgó szívvel-lélekkel köszöntünk.
Ó, légy tőlünk üdvözölve, mindörökre így köszöntve,  Refr.

Van ez több versből, csak nem tudom felidézni.
Rëngeteg sok nép összejött, mikor Tëkijára mëntünk búcsúra. Ott vót ëgy 
olyan odvas fa, ott  ëgy Márija-kép fölakasztva. Azt hallottam, hogy abba 
a Márija mëgjelënt, abba a fába. De hát hogy az valóban úgy volt-ë, nem 
volt-ë, azt én nem tudom…

Zenta (Bácskai Tisza mente), énekelte Kelemen András (83 éves) népi kántor. Gyűjtötte 
Burány Béla, 1978. (Arch 235A 7 = AP 15.802c)

nAgyboLDogAsszony nApjA
Tágabb értelemben bizonyos egyházi népénekek is „szokásdaloknak” tekint-

hetők. Énekeskönyvi alakjukhoz képest ezek a dallamok szájhagyomány útján 
terjedve variálódnak, és magukon viselik a helyi előadásmód jellegzetességeit. Az 
egyházi év meghatározott időszakaiban vagy meghatározott napjain éneklik azo-
kat hivatásos kántor irányítása nélkül a templomban, illetőleg falusi otthonokban, 
halotti virrasztóban, temetői kereszteknél és búcsújárás alkalmával.

Az egyik legújabb vajdasági kegyhely a bánáti Töröktopolya, mely főbúcsúját 
augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján tartja. A kultusz onnét ered, hogy a 
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magyar és német zsellérekből települt dohánykertész falu iskolájában, mely egyút-
tal kápolnaként is szolgált, néhány gyerek 1854 decemberében több alkalommal 
Szűz Máriát vélte megjelenni.14 A következő évben már egy élelmes szegedi vállal-
kozó füzetet adott ki Legújabb Ájtatos Énekek a mostan kinyilatkoztatott Topolyai 
Szűz Mária tiszteletére címmel. Ebben a füzetben szerepel az a szöveg is, amit az 
Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste kezdetű egyházi népének dallamára éne-
kelt egy törökbecsei asszony. Az „ad notam” technika tehát – mely az új szöveget 
régről ismert dallammal párosítja – hozzájárult egy 17.  századi, a Rákóczi-nóta 
családjába tartozó, nevezetes dallam fennmaradásához nagyboldogasszonyi bú-
csúsének formájában.15 És hogy ez mennyire nem volt egyedi jelenség, mutatja, 
hogy ugyanezt a dallamot mint Szent Annát köszöntő búcsúséneket is gyűjtöttek 
Gomboson.16

14 BÁLINT 1980: 401–402.
15 Dallamtípusa: MTA Népzenei gyűjtemény 11.047.0/1.
16 KISS 1982: 329.
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2. Messziről utaztunk ezen szent helyre,
Sokan idejöttünk tiszteletedre.
Áldj meg minket, ó, Márija,
Úr Jézusnak szülőanyja!
Topolya fényes csillaga,
Özvegy-árvák édesanyja.

3. Kérjed Szent Fijadat értünk, Szűzanyánk,
Legyen békességbe mi magyar hazánk!
Mert te vagy a mi pátronánk,
Magas mennyből tekints le ránk!
Topolya fényes csillaga,
Özvegy-árvák édesanyja.

4. Add, hogy szent képedet szívből dicsérjük,
Drága szent nevedet vígan tiszteljük!
Áldj meg minket ez életbe,
Végre tisztelhessünk mennybe!
Topolya fényes csillaga
A szentséges Szűz Márija.

5. Meghallgatja fijad te kérésedet,
Azért ne hagyj minket, bűnös népedet!
Szüntelen esedezz értünk,
Szent képed elébe jöttünk. 
Topolya fényes csillaga
A szentséges Szűz Márija.

6. Nyerd, hogy hozzád mi is mennybe juthassunk,
Veled örvendezzünk, hálát adhassunk,
Színről színre hogy láthassunk,
Menny-égbe mi is szolgálhatunk.
Ó, mennyeji nagyasszonyunk,
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A székelykevei huszárjáték szereplői: középen a két Huszár piros csákóval, mellettük jobbra és 
balra az ún. Könyvesek, előttük guggol a két Csobán,  

akik kezükben seprűt tartanak, és arcot is takaró öltözetük a vállukra van dobva. 
(Nagy Izabella A székelykevei huszárok karácsonyi játéka és annak története, múltja, jelene című  

díjnyertes pályázatának illusztrációja)

Engedd, mennyben hozzád jussunk! 
(Ism.) Topolya fényes csillaga
Özvegy-árvák édesanyja!

…Hát most is a háború előtt az asszony ahogy takarított, mögelevenödött 
[előtte] a Szűzanya képe ja lobogón. Azúta járnak oda béke imadélutánt 
tartani mindön hónapba. Azúta látták nagyon sokan, a Szűzanya képe 
ahogy mёgelevenödött a lobogón.

Törökbecse (Észak-Bánát), énekelte Maráci Mária. Gyűjtötte Micsik Béla, cca. 2000. (Arch 
183A 11)

KAráCsony
Karácsonyhoz fűződik a legtöbb és legváltozatosabb énekes népszokás: a ma 

is népszerű szentcsalád-járás (más néven szentcsalád-kilenced vagy szálláskere-
sés), a bölcsőjárás (bölcsőzés) a bácskai Duna mentén, a karácsonyi köszöntés 
(másként kóringyálás, angyali vígasság), a betlehemezés és a néprajzi/népzenei 
szakirodalomban szinte teljesen ismeretlen huszárjátéknak vagy serkenyezésnek 
nevezett leányok megéneklése az al-dunai székelyek körében, mely a karácsonyi 
köszöntés sajátos, dramatikus jellegű formája. A szokás a huszár szereplőkről, 
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illetőleg a kezdőének – Serkenj, lelkem, mély álmodból – szövegéről kapta nevét. A 
serkenyezés későközépkori eredetű éneke a 17. századi Cantus Catholici énekes-
könyvben jelent meg. A lassú tempójú, díszített dallam a Vajdaságot Székelyföld-
del, illetőleg a régi Bukovinával köti össze, másutt ugyanis nem ismerik.17

17 Dallamtípusa: Típuskatalógus III/169.
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2. Örülj, ha voltál bánatban
Imár, én lelkem!
Ne irtózzál tőlem, én szívem,
Mert égi kincsed
Elérkezett ma tehozzád
Erős këgyelem.

Székelykeve (Dél-Bánát), énekelte Hompot János (69 éves). Gyűjtötte Kiss Lajos, 1968. 
(AP 7095c)

A Vajdaságban negyven betlehemes játékot gyűjtöttek. Tetemes mennyiség ez 
(meghaladja a Népzene Tára II. kötetében a teljes magyar nyelvterületről közölt 
betlehemesek számát) annak ellenére, hogy hagyományozódását nehezítette, oly-
kor akadályozta a 20. század viharos történelme, és itt kifejezett tiltásokra, üldözé-
sekre is utalunk. Megváltozott körülmények között azután, az 1990-es évek elejé-
től egyre erősödő igény támadt az egykor olyannyira kedvelt betlehemes felújításá-
ra. Bodor Anikó a szokás visszatanulását a helyi hagyományra alapozva segítette, 
és reményeim szerint a Vajdasági magyar népdalok V. kötete széles választékával 
további segítséget nyújt az érdeklődőknek.

A betlehemes játékokhoz különböző korú és stílusú énekek tartoznak. Dallama-
ik között megtalálhatóak archaikus ütempáros és recitatív szerkezetűek, középkori 
és 16. századi, jelentős számban 17. századi, legnagyobb mennyiségben 18. századi 
típusok, de előfordulnak 19. és 20. századiak, sőt népies műdal néhány típusa is. 
Egy 16. századi eredetű volta dallamot például, mely a Dunántúlon, Felföldön és 
Bukovinában többnyire lakodalmas, az Alföldön, észak-bánáti falvakban betlehe-
mes játék részeként rögzítették a gyűjtők.18 Szövegében – mellyel a pásztorok (átté-
telesen) ajándékozásra biztatják a háziakat – a más játékokban is szereplő „Titöre” 
és „Karidon” név a vergiliusi Tytirus és Korydon pásztornév eltorzult mása, és 
18. századi iskoladrámákból került be a betlehemesekbe. Így egyazon énekben, ha 
még a gyűjtés 20. századi dátumát is hozzávesszük, három különböző idődimen-
zió jelenik meg, három évszázad kultúrája összegződik.

18 Dallamtípusa: Típuskatalógus III/59.
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2. Igyál, Titöre, itt meg nem ázol,
Igyál, Karidon, itt meg nem fázol,
Igyál, Titöre, itt meg nem ázol,
Igyál, Karidon, itt meg nem fázol!

3. De az a másik máléval tartott,
Italul pedig csak savót hozott,
Italul pedig csak savót hozott,
Italul pedig csak savót hozott.

4. Igyál hát, Öreg, itt meg nem ázol,
Igyál, Karidon, itt meg nem fázol.

5. A gazdasszony is készül már arra,
Jó gondja vagyon a pásztorokra.
Egy vagy két kolbászt készít számunkra,
Egy vagy két kolbászt készít számunkra.

Ēkezdődött december elsejin, és karácsonyig [betlehemeztek]. Na, akkó 
aztán a pásztorok miséjére hajnalba űk bementek szépen. Ezt az énekeket 
elénekőték, nem minnyájit, csak a Csordapásztorokat, és végig ott á’tak a 
templomba úgy, abba a ruhába. Ez ëgy nagyon nagy emlék. Nállunk ez a 
betlehemezés nagyon szépen elő vót adva. Régi jugoszláv időbe is mentek…

Oroszlámos (Észak-Bánát), énekelte Holló János (75 éves). Gyűjtötte: Burány Béla, 1978. 
(Arch  229A 8 = AP 18.701h)
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szEnt istván nApjA
Karácsony után, védőszentjük napján köszöntik az Istvánokat, majd a Jánoso-

kat. A névnapköszöntőkben nemcsak egészséget és bőséget, hanem – az emberi 
létnek szentet és profánt még egységben kezelő, hagyományos szemlélete szerint 
– mennyei áldást és örök boldogságot is kívánnak. A doroszlói köszöntő dallama a 
Jöjj, Szentlélek Úristen kezdetű, 19. századi egyházi népéneknek a refrén elhagyá-
sával négysorossá alakított, folklorizálódott változata.19

2. A jó Isten éltessën,
Kezéből ki në vessën,
Kormányozza éltëdet,
Éljél boldog éveket!

3. Erő jés egészséggel
És szeretet békével
Éljën, éljën az Istvány,
Éljën vele családja!

4. Szentháromság áldása
Szálljon ezën hajlékba!
Éljën benne jaz Istvány,
Éljën vele családja!
(Ism.) Éljën, éljën az Istvány,
Éljën vele családja!

Utána bemëntünk a szobába, és a szobába köszöntöttük mëg mëgint, szóval:

Mosolygó jestéje Szent Istvány estjének,
Mindnyájan örülünk ő boldogságának.
Kivánjuk az Istentől, hogy sokáig éltesse,
Këgyes kezeiből soha ki në vesse!

19 Dallamtípusa: Típuskatalógus IV/301.
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Mosollyal virad rád a szép, piros hajnal,
Amelyben mëgérëd të jis drága névnapodat.
Örömmel áldhatod të jis ezért Jézusodat,
Hogy mëgengedte érni drága névnapodat.
Szivünkből köszöntünk mink is, mindnyájan, ezen köszöntéssel:
Éltessën a jó Isten több, számos években,
Éltessën erő, egészségben, áldás és békességben!
Éltessën a jó Isten a kedves pároddal és a kedves családjaiddal!
Ha ’zÚr Isten kiszóllít az árnyékvilágból,
Adja mëg az örök nyugodalmat!
De amég élsz, mindég lëgyën benned éllő, magyar virtus!
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Doroszló (Bácskai Duna mente), énekelte Horváth Jánosné Kovács Mária (75 éves). 
Gyűjtötte Kiss Lajos, 1968. (AP 7077h, AP 7078a2)

A Vajdaság magyar lakosságának „zenei önellátása” a 20. század közepéig fo-
lyamatosan működött: nagy régiségeket őrzött meg, de mellettük újdonságokkal 
is bővült a közösség igényeinek megfelelően.20 Magukkal hozott folklórkincseik a 
földrajzi- és sorsközösség révén bizonyos mértékig egymáshoz csiszolódtak, haso-
nultak. E tanulmány a régi hagyományból közöl szemelvényeket, mégsem hagy-
hatjuk említés nélkül, hogy például a legfiatalabb, ma is élő népszokás, a szentcsa-
lád-járás énekei többségükben egészen új dallamok, köztük kántori szerzemények, 
formai felépítés tekintetében az új stílusú népdalokhoz hasonló alakulatok, és 
hogy a betlehemes játékokba szintén bekerültek efféle darabok.
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Kiss Lajos szlavóniai gyűjtésének 
publikálásáról

(A konferencia végén elhangzott hozzászólás)

Ezt a konferenciát Bodor Anikó és dr. Kiss Lajos em-
lékének szenteltük. Életem egyik nagy ajándéka, hogy 
mindkettőjüket ismerhettem, mindkettőjükkel együtt 
dolgozhattam. Amikor 1969-ben a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Népzenekutató Csoportjába kerültem, 
mesterem, Sztanó Pál1 egyszer azt mondta: „Kiss Lajos 
akármilyen mérges, mindig meg lehet békíteni egy jó 
tréfával.” Érdekes ez a rokon vonás Bodor Anikó és Kiss 
Lajos között. Rengeteg adomát, rengeteg kiszólást, tréfát 
tudtak mindig az alkalomnak megfelelően használni.

Kiss Lajos bibliográfiájában szerepel A szlavóniai szigetmagyarság népdalai I. 
kötete2, viszont a rossz nyomtatás miatt a dallamok többségénél a kottavonalak 
nem láthatóak, ezért a kötet nem is került közforgalomba. A szlavóniai magyar 
települések – Kórógy, Szentlászló, Rétfalu, Lacháza – Kiss Lajos egyik legfonto-
sabb gyűjtőterülete volt. És itt következik hozzászólásom oka, hogy: a szlavóniai 
magyarság népzenéjéről készült monográfiát ki kell újra adni.

Ezzel egyrészt tartozunk Kiss Lajosnak, másrészt tartozunk a szlavóniai sziget-
magyarság maradványainak is. Meg kellene mutatni – nem csak a tudományos 
életnek, de a magyar kulturális életnek is – azt, hogy igenis létezett Szlavóniában, 
körülvéve a szláv tengerrel, egy olyan különleges népcsoport, melynek sikerült egy 
nagyon különleges zenei hagyományt megőrizni. E hagyomány megmentésében 
mindenkinél nagyobb szerepe, oroszlánrésze volt Kiss Lajosnak, aki sokszor járt 
Szlavóniában, és olyan énekesekkel készített hangfelvételeket, mint például Gyöke 
Illésné vagy a parasztkántor Izsák János.

Ez egy különleges zenei világ, amely különbözik a Dunántúl és a nyelvterület 
többi részének zenéjétől. Itt nagyon sok értékes népének található – a dallamokra 
és az igazán veretes 16-17. századi magyar versezetre egyaránt gondolok. Jól lát-
szik, hogyan lehetett ezeket az egészen szokatlan ritmusképletű és sorszerkezetű 

1 Sztanó Pál – hangdokumentátor, a MTA Népzenekutató Csoportjának (1974-től MTA 
Zenetudományi Intézet) műszaki csoportvezetője 1957-től 1997-ig

2 Kiss Lajos – Bodor Anikó: A szlavóniai szigetmagyarság népdalai I., A Magyar Nyelv, Irodalom és 
Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1990
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énekeket, versezeteket magyarul, magyar prozódiával énekelni. Ezt pedig csak 
akkor lehet közkinccsé tenni, ha újra megjelenik az anyag, nemcsak tisztességes 
kottagrafikával és nyomdatechnikával, hanem a hangfelvételek mellékletével is. 
Kiss Lajos sok-sok felvételt készített Szlavóniában a 60-as években – még egyszer 
mondom – többnyire jó minőségben.

Egy-egy ének megjelent elvétve valamely kiadványban – a Magyar Népzenei 
Antológia dunántúli albumában3, az énekiskola kötetekben4, a Magyar népénekek 
a népi emlékezetben, a Dobszay-féle népzenei kazettákon5 – de mindannyiszor, 
az idő szorítása miatt rendszerint megrövidítve jelentek meg az esetenként 20-30 
strófás énekek. Ha az anyagot hangfelvétellel egyetemben közkinccsé lehetne ten-
ni, az az oktatásban, közművelődésben egy igazi felfedezésként hatna.

Ez méltó tisztelgés lehetne Kiss Lajos emléke előtt.
A szlavóniai magyarság zenei hagyományának elemzését, pontos bemutatását, 

remélem, a közeljövőben megjelenő új kötetben olvashatjuk. Köszönöm a figyelmet!

3 Magyar Népzenei Antológia III. Dunántúl, Hungaroton, 1993
4 Bodza Klára, Paksa Katalin, Vakler Anna nevével fémjelzett, több kiadást megért Magyar népi 

énekiskola I-V. kötetei
5 Dobszay László – Németh István: A magyar népének népzenei felvételeken, Magyar Egyházzenei 

Társaság, Budapest, 1997
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Dallamstílus és stílusérzék, 
dallam és szövege

Egy adott terület zenei kincse a helyszínen foly-
tatott gyűjtések anyagán keresztül értékelhető és 
jellemezhető. Kellő előfeltételeit ennek egyrészt 
a gyűjtők teremtik meg, másrészt az adatközlői 
megnyilvánulások alkotják. A jó gyűjtő jól kér-
dez, célirányosan terelget: rákérdez mindarra, 
amire kíváncsi, ugyanakkor kellő figyelemmel 
biztosítja, hogy adatközlői szabadon megnyilvá-
nulhassanak, és anyaga rögzítésekor mindent, 
amit csak lehet, regisztrál.

Ha egy helyszínen egy gyűjtő kívülről, vagyis 
idegenként kutakodik, azt legtöbbször bizonyos konkrét céllal teszi, korábbi isme-
retei alapján utánakérdez például egy-egy dalnak, szövegnek, népszokásnak – és 
próbálkozása szerencsés esetben sikerrel végződik. 

Más a helyzet akkor, amikor valaki hosszabb időre (hetekre, hónapokra) lete-
lepszik egy kiszemelt helyszínre, hogy megfigyelés céljából terepmunkát végezzen. 
Ez ún. résztvevő-megfigyelő kutatás az antropológia szerint. A magyar népzene-
kutatás történetében példa erre Vargyas Lajos fiatal kori terepmunkája, aki Kodály 
útmutatását követve célul tűzte maga elé a felvidéki Áj falu népzenéjének tanulmá-
nyozását, és annak teljes zenei életét föltárta többhónapos ottléte idején. Disszertá-
ciójaként született így meg 1940-ben az első zenei falumonográfia (ami a maga ne-
mében minden valószínűség szerint a világon is az elsőnek számít). Hosszú ideig, 
60 évig váratott azután magára, míg az áji terepmunka teljes gyűjtése egy kötetben 
megjelenhetett Egy felvidéki falu zenei világa – Áj, 1940 címmel 2000-ben, Bereczky 
János szerkesztésében. A fiatal Vargyas azokat a szempontokat követte, amelyeket 
Kodály A magyar népzene című, 1937-es könyvének előszavában fogalmazott meg 
feladatként egy falu teljes népzenei feldolgozásához. Vargyas előszavából1 idézem: 
„Megállapítandó: változik-e ismétléskor vagy idővel [a dal] ugyanazon énekes aj-
kán, [ha igen:] Szándékosan vagy öntudatlanul? … Mik a változatképződés körül-
ményei, okai, törvényszerűségei? … [azután az időbeli végigkövetés jelentőségé-
ről:] „évek, évtizedek múlva változott-e a dalok előadása? A megváltozott élettel 

1 lásd BERECZKY 2000: 12
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a zenei ízlés is változott? Fogyott vagy szaporodott a dalkészlet? Miért hagytak 
el egy-egy dalt?” – és így tovább. Az áji könyv bevezetése külön tanulmányozás 
tárgyául jegyzi a zene szerepének a közösség életében betöltött helyét, helyzetét is. 

A gyűjtésről eddig mondottakat még egy ponttal kiegészítem: a gyűjtői beavat-
kozás hatásainak kérdésével. Ha egy gyűjtés ‒ bármilyen szempontból ‒ célirá-
nyos, óhatatlanul megnő a gyűjtői befolyásolás esélye. Egy saját emlékemet idézem 
föl a 70-es évek végéről, amikor kolléganőmhöz, Szalay Olgához – aki egy gazdag 
repertoárral és kiemelkedő énekesi adottságokkal megáldott, nyírségi asszony 
dalkincsét gyűjtötte föl a Szabolcs megyei Bökönyben – több ízben csatlakoztam. 
Barnucz néni2 egész repertoárját ’tálalta’ elénk, de messzemenőkig igazítva külső 
kívánalmakhoz. Gyakran kommentálta is produkcióját. „Ezt most szépen meg-
tekergettem, ugye?!” – jegyezte meg egy alkalommal igen büszkén egy rendkívül 
lassú, gazdag ornamentikával tűzdelt dal előadása után. Önreflexiói kimondottan 
tudatos előadásmódról árulkodtak, amelyet igyekezett a kívánalmak szerint iga-
zítani. (A háttérben – mint kiderült – a városi tanár állt, az általa irányított falusi 
pávakör vezetője. Akkoriban futott föl a pávakör-mozgalom. Énekesünk egyénisé-
ge teljességgel kizárta, hogy a falusi együttesbe belesimulhasson, így csakis szólót 
énekelt, mégpedig a kartól elütően, régiesen, hajlításokkal sűrűn megtűzdelt, fő-
ként lassú, már-már modorosan lassú tempójú dalokat.)

2 lásd SZALAY 1980

Népzenekutatók a 2006-os zentai tanácskozás szünetében:
Rudasné Bajcsay Márta, Bodor Anikó és Szalay Olga
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Ha Bodor Anikó népzenekutatói tevékenységét vizsgáljuk, azt lehetne monda-
ni, hogy az ő hazai szerepkörére ráilleszthető az említett ún. résztvevő-megfigyelő 
státusz. Hanem – mivel nem kívülről érkezett, hogy terepmunkát végezzen, mint 
Vargyas Lajos annak idején Áj faluba, hanem helyben volt a vajdasági zenei élet 
feltárásához – ennél ő még szélesebb és sokkal komplexebb feladatot vállalhatott 
és végzett el. Először is (amint azt Domokos Mária, mostani konferencia-előadá-
sában már érdemben taglalta)3 Kiss Lajosnak, a vajdasági népzene úttörő kutató-
jának hagyatékát gondozta, és az ő munkásságának folytatója lett. A Jugoszláviai 
Magyar Népzene Tára 1984-es, Az al-dunai székelyek népdalai című kötetét sajtó 
alá már ő rendezte. Kiss Lajostól – mondhatni ‒ átvette a stafétabotot. Azonban 
nem csupán népzenegyűjtéssel (azaz a hagyomány tudományos célú rögzítésé-
vel) és annak kutatásával, elemzésével foglalkozott, hanem egyfajta népművelői 
szerepkört is betöltött – el kellett vállalnia ezt is. S hogy milyen szerteágazó és 
jótékony hatása volt ennek a tevékenységének is, arról számos személyes megem-
lékezés is tanúskodik. Nem sokkal halála után már olvashattunk az egykori Szél-
rózsa leánykórus tagjainak élénken bennük élő emlékeiről, amelyekből sajátos, 
bensőséges közelkép bontakozott ki Anikó egyéniségéről, pedagógiai módszerei-
ről. (Ezeket a fiatal felnőtteket ő óvodás koruktól, már a zeneóvodától kezdve ne-
velte, vezetgette.) A másik emlékező írás, amelyet említeni szeretnék, egy zentai 
jazz-muzsikus megnyilatkozását közvetítette, aki frissen megjelent (Túl a Tiszán 
innen című) lemezével Bodor Anikó emlékének tisztelgett. Mezei Szilárd a Press-
szó riporterének a vajdasági zenei örökség megőrzése és újraélesztése szükséges-
ségéről nyilatkozott ekképpen: „A népzene jelen állapotában nem élő, hanem zárt 
hagyomány. A régi funkcióját már elveszítette: ez már nem a népi kultúra, hanem 
annak konzerválása, amit igen fontosnak tartok. Szerettem volna [lemezemmel] 
megnyitni egy kicsit a két műfaj kedvelőinek a fülét, hogy az improvizatív zene 
iránt érdeklődők találkozzanak a népzenével, s azon belül a vajdasági magyar 
népzenével, az erre fogékonyak pedig az improvizatívval. […] Valamiféle kap-
csolatokban, viszonyokban működhet mindez. Fontosnak tartottam, hogy Anikó 
ekkora anyagot összegyűjtött, rendszerezett, és úgy érzem, hogy a hagyatékával 
többet kellene foglalkozni. Nem vagyok népzenész, de ehhez szerettem volna a 
magam módján valamit hozzátenni.” 4

Erre a mérlegelésre és tenni kész hozzáállásra hangvételében és intenciójában 
egy Bodor Anikó-i passzus rímel, melyet elődje, Kiss Lajos munkásságának össze-
foglalásában a 2003-as Zenetudományi dolgozatokban megjelent írásából, annak 
utolsó részéből idézek: „Ennek a bőséges hagyatéknak a sorsa a mai vajdasági nép-
zenei mozgalmakban elég mostoha, különösen a gazdagon feltárt vidékek helybe-
li lakosai viselkednek ellenségesen saját régi hagyományuk darabjaival szemben. 

3 lásd DOMOKOS Mária: Bodor Anikó népzenekutató munkássága c. előadásának szövegét
4 MEZEI 2015
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Önként nem hajlandóak visszatanulni, mert a zenei közízlés már igencsak megvál-
tozott. Értelmiségi szakember pedig nem áll rendelkezésre, aki segítene az újrata-
nulás nehézségeit legyőzniük. Ha ritkán próbálkoznak is, igen-igen csak felsülnek, 
mert nem sikerül magukévá tenni az idegenné vált anyagot. A helybeliek is kicsú-
folják őket, milyen értéktelen régiségekkel hozakodnak elő. A népzenei publikáció 
önmagában, sajnos, még nem elég. A megjelent kötetek anyagával inkább a ta-
nulóifjúság hagyományápoló mozgalmai foglalkoznak, több-kevesebb sikerrel. A 
hangzókiadványok ezért is szükségesek, mert élő előadásban ma már csak ritkán 
hallani népzenei törzsanyagot. […] Emlékének és érdemeinek [mármint Kiss Lajo-
sénak ‒ írja Anikó] akkor tisztelgünk legméltóbban, ha az ő jóvoltából megismer-
hető zenefolklór-örökségünket a nyilvánosság elé tárjuk, és minden tudásunkkal 
elősegítjük, hogy közművelődésünkbe beépüljön.”5 Így állt tehát be a láncba ő, és 
nemcsak folytatta a kutatómunkát – gyűjtött és publikált –, hanem a népművelői 
szerepkört is vállalva szélesítette is a korábbi tevékenységek körét.

Amikor valaki távozik körünkből, akinek munkája nagy súlyú, nagy jelentősé-
gű volt, kell, hogy az utódok, akik tisztában vannak ezzel, számot vessenek, mely 
pontokon képesek folytatni, ha lehetséges, tovább éltetni a megszakadt tevékeny-
séget. A vajdasági népzenei kiadványsorozat ötödik, megjelenés előtt álló Jeles napi 
szokások és jeles időszakok énekei c. kötete Paksa Katalin szerkesztésében nemrég 
nyomdakészre elkészült, itteni előadása e művet nagy vonalakban bemutatta.6 A 
kupuszinai népdaloskönyv szerkesztéséről pedig Németh István és Juhász Gyula 
számolt be. Remélhetően nem csak a tudományos munka folytatódik, a hagyo-
mányőrző csoportok is folytatják tovább tevékenységüket.

E bevezetőféle után rátérek kicsit elvontabb tulajdonképpeni témámra, amely-
nek az alapja vagy háttere leginkább egyfajta képzetnek mondható, de attól még 
megragadható, hiszen Bodor Anikó beszélt is erről! Előadásomnak ezt a címet ad-
tam: Dallamstílus és stílusérzék, dallam és szövege. Itt az ideje, hogy ennek jelen-
tését felfejtsem. 

Először vegyük ezt a fogalompárt: dallamstílus és stílusérzék ‒ mi a jelentése! 
Első tagja (dallamstílus) egy jellegzetes zenei felépítésük révén azonos kategóriába 
tartozó dallamok tartományára, esetünkben az úgynevezett új stílusra utal; 
míg a hozzá kapcsolt másik tag (stílusérzék) egy képességre, adottságra. Az első 
(dallamstílus) tehát egy objektív, tudományos szakszó, míg a második fogalom 
(stílusérzék) egy adottság, vagyis szubjektív színezetű. Dallamstílus és stílusérzék 
ennyiben elkülönülő fogalmak. Kreált címem második fele (dallam és szövege) 
már egyértelmű. A címbeli kettős fogalompár szokatlan társítása pedig szándékos 
és indokolt, amennyiben a szóban forgó jelenség, amely egyébként előadásom 

5 BODOR 2003: 356 
6 BODOR–PAKSA (Paksa K. előadásának címe: Mimi-mama, mi van máma? Kalendáriumi énekes 

népszokások)
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apropójául szolgált, ugyancsak különös. Miről van hát szó? Mindenképpen 
olyasvalamiről, amit egy beavatott, ugyanakkor kívülről is megfigyelő valaki 
észlelhetett csak, esetünkben Bodor Anikó. Néhány elejtett mondata a budapesti 
népzene szakos zeneakadémistáknak tartott előadásán ‒ Richter Pál meghívására 
2009-ben ‒ a jelenlevőket mind megnevettette, bennem pedig különösen mély 
nyomot hagyott… Ugyanis egy valós, mondhatni „majdnem gyűjtési” szituációt 
idézett föl (bár nem éppen adatközlőkkel, hanem a bukovinai telepes faluban, 
Székelykevén alakított, helybéli asszonykórusával kapcsolatosan), és ezen keresztül 
egy igen érdekes jelenséget világított meg. A felvételről (Németh István felvétele)7 
az említett budapesti előadás néhány kivágott mondata hangzik el, amint Bodor 
Anikó éppen az al-dunai székelyek, a bukovinai telepesek népzenei hagyományáról 
beszél. Felidézte, hogy egy alkalommal székelykevei énekesei hogyan reagáltak 
arra, hogy keservest kért tőlük.

– Ne mindig má’ ezeket a keserveseket! [mondták az énekesek]
– Mér’, hát mit akarnának? Például mi az, ami nem olyan keserves?
– És erre rázendítettek: Hej, búra, búra, búbánatra születtem... Ez volt, ami 

vidám!!! [Bodor Anikó]
[Hallgatók: nagy nevetés]

Világos, hogy mi a mulatságos ebben: összekeveredett (összeolvadt) az énekesek 
tudatában a műfaj elnevezése (keserves) a szó köznévi jelentésével, annyira, hogy 
észre sem vették, hogy amit viszont helyette kezdtek énekelni (Hej, búra, búra, 
búbánatra születtem…), nemhogy vidámabb, de kifejezetten szomorú, búbánatos 
szövegű.

Itt egy rövid, szubjektív kitérőt teszek. A keserves megnevezés hasonló félreér-
tésével találkoztam magam is, az erdélyi Gyimesközéplokon néhány éve: egy igen 
idős asszonytól keservest akartam kérdezni, amire azt felelte, hogy ő azt nem sze-
reti, nem énekli, „mert az nem jó: XY is addig énekelte a keserveseket, amíg aztán 
megölte magát…” Látható, hogy itt is a keserves–kesergés kettős (köznapi és szak-
nyelvi) jelentése volt a félreértés alapja.

Visszatérve a lejátszott részlethez: amire a székelykeveiek rázendítettek, egy búbá-
natos szövegű új stílusú dal volt. Budapesti előadásán Bodor Anikó így magyaráz-
ta e választást: „Tulajdonképp rájöttem, többször is tapasztaltam, hogy azt szeretik, 
aminek van egy megfelelő lüktetése, mint például a lassú csárdásnak; az a vidám. 
Többet már nem a szöveg az, ami számít, hanem a dallam, meg hát valahogy az, 
hogy visszatérő szerkezetű. (A feszes ritmusút jobban tudják ezek a hagyományőr-
zők.)” Ez tehát azt jelentené, hogy az énekesek vélekedése szerint a régi stílusú (ke-
serves) dallamok szomorúak, míg az új stílusúak vígak. Függetlenül a dal szövegétől!  

7 A felvétel jelzete:  20090_Bodor_1, 20090_Bodor_2  (ZTI Hangtár)
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Ez a képzet pedig összecseng azzal, ahogyan az új stílus előretörésének tényét fris-
siben megtapasztalván Bartók és Kodály az új dallamstílust jellemezték. Mégpedig 
Bartók 1918-ban így: „Lényegesen különböznek a régi stílusúaktól, először feszes 
táncritmusuk, másodszor pedig egy formailag modernebb szerkezet miatt: a négy 
dallamsornak nem mindegyike különböző tartalmú, közülük egy vagy kettő bizo-
nyos sablonok szerint ismétlődik.” A ritmuson és szerkezeten kívül az előadásmódról 
is szól: „Felszabadult, öntudatos, közösségi életérzést fejez ki derűs és harsány hang-
vételével – köznapi, egyszerű módon. Vonzereje és esztétikai értéke éppen ebben rej-
lik.”8 Kodály egy jegyzetében ezt olvashatjuk az új stílus előadásmódjáról: „a fiatalok 
már nem akarnak tudni sem a régi dalokról, sem azok előadásmódjáról, énekük a 
közbeszédtől legfeljebb hangerőben különbözik… józan, nyugodt.”9 A népzenei elő-
adásmód kérdéseivel behatóan foglalkozó Paksa Katalin egy 1999-es tanulmányá-
ban az új stílusú dalok erdélyi előadásmódját vizsgálta. Következő megállapítása az 
új stílussal kapcsolatban jelentős megfigyeléssel egészíti ki a korábbiakat: „nem kevés 
új stílusú dalt ismerünk magyarországi területekről is, amelyekre […] az általános 
jellemzés csak félig-meddig illik. A tempó lassú, a hangvétel bánatos-szomorú, a rit-
mus rubato, és lehetnek benne jelentős díszítmények is például a Palócföldön, és kü-
lönösen Erdélyben.”10 A közelmúlt népzenei tárgyú tudományos eredményei közül 
pedig kiemelkedik Bereczky János négykötetes műve a népzenei új stílusról.11 Ebből 
kiderül az említett, kitüntetett dalszövegről (Hej, búra, búra, búbánatra születtem), 
hogy dallamtípusa a ritka ún. egyszövegűekhez tartozik. 

A hangfelvétel szerint a székelykevei énekesek tehát a régi stílusú keservesek 
helyett inkább az új stílusú dallamokhoz húznak, és ebben a vonzalomban (mint 
Bodor Anikó is magyarázta budapesti előadásában) minden bizonnyal a dallam-
stílus jellege, elsősorban a szerkezet és a ritmus a meghatározó. Külön tanulság 
számunkra ebből a felvételből még az is, hogy a két zenei stílus egymástól külön-
böző karaktere milyen világosan megnyilvánul még zeneelméleti képzettség nél-
küli énekesek számára is. A feszes, határozott ritmus, valamint a kupolás, vissza-
térő felépítés szilárd és kiszámítható, és ez biztonságos érzetet nyújthat. Csoportos 
énekléskor pedig ez még többet számít. Ez lehet a háttere annak, amit Az al-dunai 
székelyek régi hagyományai ma című tanulmányában Bodor Anikó a következő-
képpen fogalmazott meg: „A népdalkórusok tagjai sem szeretik már a keservest, 
szívesebben énekelnek vidám giusto dalokat, főként új stílusúakat.” De hozzáfűzi 
ehhez a következőt: „Annak ellenére, hogy a keservesektől (és a parlandótól álta-
lában) idegenkednek, ezeket is stílusosan, hitelesen életre keltik – több-kevesebb 
ellenállás után.”12

8 BARTÓK (1918), 1966: 80
9 KODÁLY 1993: 172
10 PAKSA 1999: 304
11 BERECZKY 2013
12 BODOR 1999: 339
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Befejezésül hadd hívjam fel a figyelmet külön arra, amit mindenki észlelhetett, 
aki olvasott tőle vagy hallotta beszélni, előadni: arra ugyanis, hogy milyen egyéni 
színezetű és átütő erejű Bodor Anikó fogalmazásmódja. Az utoljára idézett rövid 
passzus is tökéletesen példázza ezt. Érdemes ezért újból szemügyre venni! Semle-
ges megállapítással kezdődik: „A népdalkórusok tagjai sem szeretik már a keser-
vest, szívesebben énekelnek vidám giusto dalokat, főként új stílusúakat.” A megál-
lapítás semlegessége kissé átszíneződik a következő, két ellentétes tagmondatban: 
„Annak ellenére, hogy a keservesektől (és a parlandótól általában) idegenkednek, 
ezeket is stílusosan, hitelesen életre keltik.” Ezt követi végül a humorral finoman 
átszőtt hozzátoldás: „több-kevesebb ellenállás után”. 

Szinte hallani a hangját, miközben írásait olvassuk, még tudományos jellegű 
munkáinál is!
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féldallamok

A népdal mindegyik jellemzője, szótagszám, rit-
mus, tempó, sorzárlatok, hangnem stb. variálódhat, 
a sorok száma és a forma is. Eme utóbbiak módosu-
lásának egyik esetét képezik a féldallamok. Létezé-
süket a népzenekutatók régtől fogva számon tart-
ják. Ezek nem elhanyagolható, sőt fontos változatai 
a népi dallamoknak. Gyakran szükség van rájuk, 
vagy azért, mert redukált voltuk ellenére is konkrét 
zenei igényt elégítenek ki, vagy azért, mert segítsé-
gükkel megmagyarázhatunk bizonyos jelenségeket.

A féldallam úgy önállósul, hogy az énekes emlékezetéből kiesik a hosszabb dal-
lam egyik fele. Ez igen gyakran az első fele, s marad a második fél, a 3-4. sor, va-
lószínűleg azért, mert több új zenei elemet tartalmaz, mint az első két sor. Szokás 
ismételni is a dallam második felét, így az marad meg jobban az emlékezetben1. Az 
új stílusú népdalok esetében játszódhat le ez, de a magyar nótáknál is: „féldallam-
alkotás egy hosszú (mű)-dal második feléből elég gyakori jelenség”2. Ezeket a for-
mákat ál-régi stílusú daloknak is nevezik3, mert leginkább magasról indulnak, 
ABCD a formájuk, így besorolhatóak lennének régi stílusú dalaink közé. 

A régi stílusú kvintváltó dalok közt is sok a féldallam: a teljes forma első vagy 
második fele. Elképzelhető, hogy valamikor „eredetiek” lehettek, s ezekkel kap-
csolatban állítja Vargyas Lajos4: „meglepő, hogy milyen sokszor kielégíti az éneke-
seket ez a kétsoros forma”. Attól függően, hogy a teljes forma mely részéből ered a 
féldallam, Olsvai Imre megkülönböztet felső és alsó féldallamot, kis egész-formát 
és kettős értelmű féldallamot5. Jegyezzük meg: vannak igazi kétsoros népdalaink is, 
írásunk tárgyát nem ezek képezik, hanem a gyakran négysorosnak tűnő – Bodor 
Anikó szavaival élve – átalakult féldallamok6, valamint a nyilvánvalóan redukált 
formák. Általánosan ismert, közkedvelt féldallamok az Erdő mellett nem jó lakni 
és a Sudár magas, sudár magas a nyárfa teteje kezdetű dalok. 

1 SÁROSI 1973: 136–137, 146–150
2 VARGYAS 1981: 218
3 BERECZKY 2007
4 VARGYAS  1981: 115–116
5 MNT VI: 29
6 BURÁNY 1977: 502–503



130

Kónya Sándor

A témáról nem beszélhetek úgy, hogy ne idézzem Bodor Anikót, az ő szakmai 
útbaigazításait, sokrétű segítségét, a népdalok gyűjtésére, a népzenekutatásra ser-
kentő biztatását. Tanítási módszereire is kitérek a későbbiekben. 

Előadásom és ezen írás előkészítésében Juhász Gyulától, a zentai Vajdasági Ma-
gyar Művelődési Intézet munkatársától kaptam értékes segítséget, amit ezúton is 
köszönök.

VAJDASÁGI FÉLDALLAMOK
Kis mokrinyi kertek alatt
A féldallamok gyöngyszeme. Puszta ránézéssel megállapítható, hogy a dallam 

második fele pontosan öt hanggal alacsonyabban követi az első felét. A kvintváltás 
régi népzenénkre jellemző, a fríg zárlat is régies. Annak ellenére, hogy ez egy új 
stílusú dallam7 második fele, örülök, hogy lejegyezhettem, hiszen nálunk, a Vaj-
daságban még csak egy zentai változata ismert8. A teljes magyar nyelvterületen 
eleddig 39 változatát jegyezték le, érdekes módon a teljes alakból mindössze 19 van 
az akadémiai népdalgyűjteményben9. 

2. Aki abbul vizet merít, ojjaj, jajajaj, jajaj, jaj,
Babájától elbúcsúzik, ojjaj, jajajaj, jajaj, jaj!

3. Én is abbul vizet vittem, ojjaj, jajajaj, jajaj, jaj,
A babámtul elbúcsúztam, ojjaj, jajajaj, jajaj, jaj!

Csóka, Gligor Jánosné Zsifkó Magdolna (79)                                            Kónya S. 1989. V. 20.

(A dalban említett Mokriny – hivatalosan Mokrin, régi nevén Homokrév – falu az Észak-
Bánságban Nagykikinda és Feketetó között.)

7 JÁRDÁNYI 1977: II. 46
8 BURÁNY 1969: 60
9 BERECZKY 2007: 180–181
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A zentai változatban is megvannak a kvintváltás nyomai:

2. Aki abból vizet iszik, ó, jaj, jaj, jajajajaj,
Babájától elbúcsúzik ó, jaj, jaj, jajajajaj, jaj!

3. Én is ittam már belőle, ó, jaj, jaj, jajajajaj,
El is búcsúztam én tőle, ó, jaj, jaj, jajajajaj, jaj!

4. Úgy elváltam én szegénytől, ó, jaj, jaj, jajajajaj,
Mint ősszel fa levelétől, ó, jaj, jaj, jajajajaj, jaj!

Zenta, Mangurás Anna (61)                                                                                   Burány Béla 1965.

Bodor Anikó olyannyira fontosnak tartotta ezt a féldallamot, hogy négysorosra 
kiegészítve közzétette a Vajdasági magyar népdalok első kötetében10. 

Mer’ a hatos honvédek
A következő katonadal is féldallam:

10 BODOR 1997: 155.sz.
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2. Kelet-Bukovinába harcol éjjel-nappal a sárba,
Nincsen párja, van babája szabadkaji hatos honvéd bakának.

3. Károly király szereti, mégis büdös hallā ëteti,
                                                     (pulickávā)

Nincsen párja, van babája szabadkaji hatos honvéd bakának.

Csóka, Gál András (77)                                                                                        Kónya S. 1975. IX. 22.

Eredeti dallama új stílusú, igen nagy szótagszámú11:

2. Nincsen párja, dehogyis van párja a rossebes, negyvennégyes bakának,
Nincsen párja, dehogyis van párja a rossebes, negyvennégyes bakának.
Orosz-, Lengyelországba harcol éjjel-nappal a sárba,
Nincsen párja, dehogyis van párja a rossebes, negyvennégyes bakának.

Verbász, emlékezetből*                                                                                              Balog Gyula 1973.

Változata: BERECZKY 2013: 1147 A

*A lejegyző, Balog Gyula verbászi mérnök írta 1973. június 10-én:
„Somogycsurgón rukkoltam be 1915-ben a kaposvári negyvennégyes gyalogezredbe, 
amelyet – bizonyára joggal – rosseb-ezrednek, a katonáit rosseb-bakáknak nevezték 
szerte az országban. Ott tanultam és ott szerettem meg ezeket a nótákat. Ezekre ma-
síroztunk, ezeket daloltuk a raszt (pihenő) alatt. A háború vége óta ötvenöt esztendő 
telt el. Kitől, melyik bajtársamtól, melyik altiszttől tanultam a nótát, már nem tu-
dom. Sok nótát cseréltünk ki a tisztiiskolában, ahol a debreceniekkel, az egriekkel és 
a lugosiakkal voltunk együtt. Talán akad köztük olyan is, amit mások, szakavatott 
gyűjtők nem jegyeztek fel. Ha valami hiba csúszott be a szövegbe vagy a kottázásba, 
szolgáljon mentségül, hogy a napokban kezdem el a hetvennyolcadik évemet.”

11 BALOG–KÓNYA 1978: 93-94

-

-

-
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Katona vagyok én, ihajlom
A féldallammal úgy van az ember, ha ráakad, igyekszik a szakirodalomban meg-

lelni a teljes változatát. Egy érdekes esetet mutatok be most: itt az történt, hogy igen 
rövid időn belül megtaláltam a féldallam12 teljes változatát13, egy kiforrott új stílusú 
népdalt, de azt is a terepen, másik gyűjtőponton, másik szöveggel. 

A féldallam:

Hódegyháza, Martonosi Ferencné Vastag Vera (73)                           Kónya S. 1976. VIII. 20.

A teljes forma szövege szerelmi dal: 

Csóka, Jasura Józsefné Gyémánt Rozália (70)                                       Kónya S. 1976. IX. 11.

Új stílusú dallamának közeli variánsa BERECZKY 2013: 1155. sz.

12 KÓNYA 1976: 86
13 KÓNYA 1976: 87
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Édesanyám, kedves anyám
Még ma is misztikus hatással van rám a következő, negyven évvel ezelőtt le-

jegyzett ballada, szövegének helyenként megfejthetetlen, titokzatos voltával, dal-
lamának kvint hangközben váltakozó soraival, ismétlődő terc, kvart ugrásaival. 
Többszöri hallgatás után sem lehetünk biztosak benne, hogy AA5, vagy A5A 
képletről van-e szó:

Csóka, Simon Györgyné Gál Rozália (53)                                                    Kónya S. 1975. IX. 22.

Érdekessége ellenére be kellett látnom, bizony sérült változat a fönti. Szerencsére 
megismerhettem ép variánsát is:
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2. Édesanyám, kedves anyám, hol fogok én meghalni?
Hol fog az én piros vérem, piros vérem elfolyni?
A zentai, szép zentai kórházban a vaságyon,
Megüzenem, megírom a jó anyámnak, ne várjon.

3. Édesanyám, kedves anyám, szépen eltemessetek,
A temető kapujába engemet letegyetek,
Ne sirasson engem senki, csak szóljon a gyászharang,
A temető kapujába megsirat egy vadgalamb.

Hódegyháza, Lőrinc Sándorné Hegedűs Ilona (41)                Lőrinc T. 1989. V. 23. Kónya S.

Dallama új stílusú.14 Szövegét tekintve is újabb kori, kórházi balladáról van szó, 
mely más vidékeken szerelmi dalként15, vagy katonadalként16 fordul elő.

Tiszán innen, Dunán túl
Most olyan féldallam következik, amely a régi kvintváltó dallam első, azaz föl-

ső részében mozog, s nem megy tovább, nem ismétli magát kvinttel mélyebben. 
Az ilyen féldallamokról elképzelhető, hogy valamikor „eredetiek” lehettek17. Olsvai 
Imre ezt felső féldallamnak nevezi: 

14 BERECZKY 2013: 357 A–C
15 BAKONYI 1981: 10. sz.
16 GÖMÖRI 1918: 226. sz.
17 VARGYAS 1981: 115–116
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Csóka, Mészáros Lajos, (76)                                                                                 Kónya S. 1975. IX. 16.

Féldallamunk teljes változata, azt hiszem, ma már közismert: többször megjelent 
nyomtatásban,18 s elhangzik Kodály Zoltán egyik daljátékában, a Háry Jánosban.

MINTHA-FÉLDALLAMOSSÁG
Immár száz éve annak, hogy véres harcok folytak az uzsoki szorosban a magyar 

honvédség és az orosz hadsereg között. Akkor született a nóta, melynek szerzőjét 
nem ismerjük: 

18 BORSY–ROSSA 1953: 128, JÁRDÁNYI 1977: I. 35



137

Féldallamok

2. Messze mönnek már az ágyúk, csöndes a sír tája,
Tiktöket mög, jó bajtársim, áldjon meg az Isten.
Irjátok mög a z/anyámnak, ha tudtok felőle,
Hogy a fija, akit keres, Kárpátokban nyugszik.

Csóka, Gál András (77)                                                                            Kónya S. 1975. IX. 22.

A következő változatban nincs jelentős dallammódosulás. Nagyon szép a szöveg 
második felében a szerelmi motívum, a régi korokat idéző sírvirág.

Csóka, Jasura Józsefné Gyémánt Rozália (70)                                         Kónya S. 1976. IX. 11.

A most következő variáns dallama egészen megváltozott: az előadásmód a be-
szédszerű parlando helyett itt feszes giusto, a forma AABA, míg az előző esetekben 
AA5BA volt, a dallammenetek is másmilyenek, elmarad a nótás ti-fordulatos zár-
lat… – mindent összevetve: a nóta dallama folklorizálódott.



138

Kónya Sándor

2. Titeket is, bajtársaim, áldjon meg az Isten,
Az uzsoki szorosokba (ja) gyászsírom megleltem.
Írjátok meg jó anyámnak, ha tudtok felőle,
Ne sirassa a gyermekét, sírhant takarta el.

Hódegyháza, Martonosi Józsefné Kólinger Teréz (78)                            Kónya S. 1976. VII. 13.

Eme utóbbi változat két utolsó sora megegyezik a Bogár Imréről szóló általáno-
san ismert ballada (Zavaros a Tisza) dallamával:

JUHÁSZ zenekar, 2015.

.
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A dallam rendkívüli népszerűségét bizonyítja, hogy nemcsak a betyárballadá-
val, hanem szerelmi szövegekkel is éneklik19, és a legújabb, igényes népdalkiadvá-
nyokban is megtalálható20. Azt gondolhatnánk, hogy a katonanóta második feléből 
alakult a Bogár Imre-ballada dallama. Nem ez történt. Ugyanis az utóbbi dallam 
évtizedekkel a katonanóta előtt született. Eredetije valószínűleg egy 1863-ban köz-
readott Simonffy-szerzemény21, melynek sok változata létezett22. De hát akkor miről 
van szó? Honnan ez a nyilvánvaló dallamazonosság? Az történt, hogy a rövidebb 
nóta hatására folklorizálódott az eredeti szekvenciázó katonanóta, így alakulhatott 
ki a hódegyházi változat. Bizarr gondolatnak tűnik, hogy az egyik műdal hatására 
folklorizálódik a másik, de valószínűleg ez az igazság. S ha így van, féldallam nem is 
szerepelt a történetben, ezért beszélhetünk mintha-féldallamosságról.

A hódegyházi dallamról sokáig azt hittem, hogy invariáns, ám a szakirodalom-
ban mégis ráleltem egy közeli változatára23.

féLDALLAMoK boDor AniKó MunKáibAn

Bodor Anikó legújabb (sajnos posztumusz) kötete, a Széles a Duna egy falu, 
Bácskertes dalait tartalmazza. A kötetben olyan féldallamot is találunk, mely régi 
kvintváltó dallam alsó feléből keletkezett24, de találunk az eredeti dal szélső sorai-
ból képződött féldallamot is25. Mint láttuk, Bodor Anikó kiegészítve is adott közre 
féldallamot26, itt hasonlóképp járt el, mint az archeológus, aki cserépdarabokból 
rekonstruálta az értékes régi korsót.

Gyűjteményes kötetek dallamainak rendszerezése, jegyzetelése során külön 
csoportosította a féldallamokat és az átalakult féldallamokat27.

Bodor Anikó régebbi tudományos munkáiban is előfordulnak féldallamok, így a 
találomra kiragadott Az árgirus nóta dallama környékünkön és az Egy trubadúrdal 
és népzenei emlékei címűekben is28. Az előbbiben táblázatban áttekinthető, többfé-
le rövidülés fordul elő, az utóbbiban olyan féldallam (Mikor Máriához) található, 
mely egy régi dallam (Felvittetett magas Mennyországban) első feléből keletkezett.

Elmondhatjuk tehát, hogy Bodor Anikó gyakran mutatott be féldallamot, 
de mindig jelezte annak mivoltát. Népszerűsítő kiadványokban csak értékes 
féldallamokat közölt, úgy gondolom, e téren is nyugodtan követhetjük példáját.

19 KISS 1982: 149. sz.
20 pl. ROSONCZY-KOVÁCS 2013: 49. sz., BÉRES 2009: 324
21 KISS 1982: 276
22 SÁROSI 1973: 127–128
23 BERECZKY 2007: 188–189
24 BODOR 2015: 51. sz.
25 BODOR 2015: 59. sz.
26 BODOR 1997: 155. sz.
27 pl. BURÁNY 1977: 502–503
28 BODOR 1977, BODOR 1979
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boDor AniKó tAnítási MóDszErEi
Anikót az 1970-es évek elején ismertem meg a Tiszából a Dunába folyik a víz 

elnevezésű zentai népdalvetélkedőn, ahol Burány Bélával együtt arra buzdított, 
hogy a muzsikálás mellett gyűjtsem is a népdalokat. (1. kép)

Később Anikó gondozásában megjelent a népdalvetélkedő anyaga, a kötetet de-
dikálta is. „Kónya cimborámba vetett szakmai reménységem jeléül” – írta 1979-
ben. (2. kép) Hát… ez elől ki lehetett volna térni?! Közvetlen, derűs jelleme csillan 
föl itt: cimborájának hív, pedig én őt akkor is mesteremnek tekintettem. Anikó 
a dedikálásaival is igyekezett oktatni, nevelni – bizonyára másokkal is így tett – 
szinte plántálta az emberbe a pozitív gondolatokat, a jó eszméket, 1997-ben például 
egy Kodály-idézet segítségével. (3. kép)

Az évek, évtizedek múlásával Anikó teljességgel a népzene ügye mellé állított: 
2003-ban már harcostársának nevezett. (4. kép)

Ez idő alatt sokszor volt beszélgetésünk témája a magyar népdal, népzenei le-
mezeket kaptam tőle, könyveket, sok különnyomatot… Ő ismertette meg velem 
Olsvai Imre, Dobszay László, Paksa Katalin, Németh István munkásságát. 

Volt egy különleges és igen hatásos tanítási módszere, amibe most bepillantást 
nyerhet az olvasó. Amikor a keze ügyébe kerültek a gyűjtőlapjaim, grafitceruzával 
bejegyezte a lapokra az észrevételeit. Például éppen azt, hogy a dallam nem népdal, 
de szép a szövege. (5. kép)

Gyakran jelölte azt, hogy szép, vagy csúnya egy dallammenet, vagy egy fordulat, 
s ezután nekem magamtól illett rájönnöm a „miért”-re. (6. kép) Persze, ha nem 
tudtam kideríteni a miért-et, később megmagyarázta bármelyik megjegyzését.

Néhány szóval tudott közölni fontos tényeket. Az egyik dallamnál ötletes, ha-
tásos módon arra figyelmeztet, hogy az első két sor tercváltása nem magyaros 
fordulat. (7. kép)

Féldallam esetén fölvázolta a teljes dallam lehetséges formáit, de azt is megje-
gyezte, hol keressem azokat. (8. kép) Előfordult az is, hogy a gyűjtőlapomon lekot-
tázta a teljes dallamokat.

Végezetül következzék „távoktatásának” másik módja. Féltve őrzöm azt a régi 
levelezőlapot (9. kép), melyet egy féldallam kapcsán írt Bodor Anikó, s miután 
teleírta hasznos adatokkal, útbaigazításokkal az egész lapot, megjegyzi, hogy nem 
sokat tudott informálni, de hátha hasznát veszem. Egyéniségét a nagy tudás, a de-
rűs világszemlélet mellett a szerénység jellemezte. 

Mindig, mindenhol a csak tiszta forrásból elvet képviselte, ezt a szemléletet igye-
kezett belénk plántálni. Köszönjük.
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1. kép: Pillanatkép a zentai 
Tiszából a Dunába folyik a víz 

népdalvetélkedőről 2. kép: Ajánlás 1979-ben

4. kép: Ajánlás 2003-ban
Kónya Sándornak, harcostársamnak
a népzene rögös berkeiben.

           Bodor Anikó

3. kép: Ajánlás 1997-ben
Kedves Kónya kollégámnak hálával, 

szeretettel és bizakodással, hogy a népzenével 
még foglalkozik a jövőben is.

                                       Bodor Anikó

„A falu megmentette a tradíció folytonosságát. 
A mi dolgunk átvenni tőle és tovább ápolni.
A tűznek nem szabad kialudni.”
                       Kodály (Visszatekintés III. 20)

Kónya cimborámba vetett
szakmai reménységem jeléül

a Bodor
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5. kép: Bodor Anikó bejegyzései a gyűjtőlapon: SZÉP SZÖVEG, DALLAMA NÉPIES MűDAL
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6. kép: A fordulat szépségére vonatkozó bejegyzés

7. kép: Tercváltó sorokra vonatkozó bejegyzés: MAGYARBAN IDEGEN VISZONY
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8. kép: Féldallam megjelölése 
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9. kép: Levelezőlap Bodor Anikótól
 egy féldallam kapcsán

Zenta, 1980. nov. 18-án
Kedves Sándorom!
A magyar dallam valóban csak fél, 
egészben megvan: Járdányi II 46 
(rokonaival - 48, 49, 50 együtt). 
Ugyanígy féldallamként a Két 
szivárvány 60. lapján (ha az neked 
megvan). Tényleg pentatonos, 
de teljes dallamában is az. Úgy 
látszik, nálunk féldallamként is 
előfordul (Zentán gyűjtötték a Két 
szivárványban). A szerb dallam 
tényleg furcsa, de a dallam 
emlékeztet nagyon az ő guszlás 
dallamaikra is, meglehet, hogy 
valami külön szülemény, újfajta, 
idevalósi alakulat. Nem tudok róla 
okosabbat mondani, több anyag 
tükrében esetleg lehetne.
Nem sokat tudtalak informálni, de 
hátha hasznát veszed.

  Sokszor üdvözöl
Mindannyiatokat a

                              Bodor
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Szabó Kocsis Zsuzsanna

„Homokos a, kavicsos a...”
táj és népköltészet 

a vajdasági tisza menti népdalok tükrében

Tanulmányomban a természeti jelenségek helyét, elő-
fordulását keresem a népdalokban. Arra vagyok kíván-
csi, hogy egy adott terület szöveganyagában hogyan 
jelenik meg a természeti környezet, a táj elemei miként 
voltak kihatással eleink munkájára, hétköznapjaira. 

Az irodalmi lírával szemben a népi líra teljesen 
emberközpontú. A természet, a külső világ csak mint 
párhuzam, szimbólum, hasonlat jelenik meg benne, 
mindig mint az emberi érzés, helyzet, akadály értel-
mezése, aláfestése. A magyar néprajzkutatást, ezen be-

lül a folklorisztikát már a 19. század közepe óta foglalkoztatja ez a téma. Erdélyi 
Pál, Vikár Béla, Lükő Gábor nyomán Vargyas Lajos, Hoppál Mihály, Erdélyi Zsu-
zsanna nevét említhetjük. Kálmány Lajos a szegedi nagytáj területein folytatott 
kutatásainak szövegeit publikálva a jegyzetekben több alkalommal szól népköl-
tészetünk természethez köthető motívumairól (a darumadárról, a gerlicéről stb.), 
sőt a budapesti Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattárában található Mese- és dal-
katalógusok című kéziratában a rigó, a fecske, a liliom, a gyöngyvirág, a tulipán 
címszavak szerint próbálja összefoglalni népdalaink jellemző motívumait.1 Bor-
si Ferenc Mi vagyunk a rózsák című könyvét olvasva szintén egyfajta tematikus 
rendszerezést találhatunk. 

Az emlékkonferenciára Bodor Anikó élete és munkássága kapcsán magát a Tisza 
folyót helyeztem középpontba. Bodor Anikó a Tisza mente, Zenta város szülötte. 
Jómagam is. Tisza menti népdalok című tanulmányát a következőképpen indítja: 
„Aki hallott már énekszót, amelyet a Tisza az alkonyat csendjében visszhangoz, 
nem felejti el soha.”2 Ebből is kiderül, hogy a Tisza különös jelentőséggel bírt a 
régiek életében. Nagy Abonyi Ágnes Tisza menti népszokásokról szóló tanulmá-
nyában ezt olvashatjuk: „Folyóként a Tiszának összekötő szerepe van. Összeköti 
a népeket, meghatározza az ember életmódját, élelmet ad, foglalkozást biztosít, 

1 RAFFAI – SZABÓ KOCSIS 2009 
2 BODOR 2000
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élteti a hagyományvilágot és a népköltészetet. A Tiszát a folyópart lakói tisztelik, és 
akkor sem lázonganak, ha elnyeléssel fenyegeti hajlékukat.”3 Nem véletlenül tele-
pedtek őseink szívesebben víz közelébe. A folyó jobb életkörülményeket biztosított 
annak ellenére, hogy károkat is okozott. 

A Tiszával kapcsolatos folklóranyag bőséges, én csak a népdalokkal foglalkoz-
tam. Megszámlálhatatlan Tisza menti népdalról van tudomásunk. Vizsgált anya-
gom főleg a bácskai Tisza mente népdalaiból állt össze. Zenta, Felsőhegy, Horgos, 
Mohol, Péterréve, Adorján, Martonos, Oromhegyes települések dalainak szöveg-
anyagát vizsgáltam. Munkámat illetően meghatározó művek Bodor Anikó Vaj-
dasági népdalok I. és II. kötetei, valamint a Tiszából a Dunába folyik a víz és a Két 
szivárvány koszorúzza az eget című gyűjtemények.

A tiszA MEntE bEHAtároLásA
A Vajdaságban a Tisza mente megnevezés a folyó Horgostól illetve Gyálától 

délre eső szakaszának vidékét jelenti. Elmondhatjuk, hogy népdalainkban a Tisza 
a legtöbbször megénekelt folyónk. 

Bodor Anikó a „tiszás” dalok gazdag tárházát egyszerűen magyarázza: „Két 
szótagos név, amivel a rímfaragók könnyen elboldogulnak. A Duna mentiek szí-
vesebben emlegetik a Dunát. Hosszabb neveket már nem olyan egyszerű beillesz-
teni a népdalsorok szabványszerkezetébe, ezért ritkábban emlegetnek ilyeneket. A 
nevek szabadon cserélhetőek. Ki hová való, aszerint alakítja, helyezi be a szövegbe 
saját folyójának, falujának a nevét kedve és ügyessége szerint.”4 

Ugyanebben a tanulmányban a szerző olyan népdalokat és balladákat vesz szem-
ügyre, amelyek nem is emlegetik a Tiszát, vagy ha igen, akkor a Dunával együtt. 
Olyanokat, melyek az itteni (vajdasági) Tisza mentére jellemzőek, vagy azért, mert 
itt születtek, vagy azért, mert csak itt őrizték meg azokat. Ezen elképzelés kapcsán 
álljon itt példaként egy Felsőhegy faluban ismert népdal szövege, mely nem említi 
a Tiszát, mégis nyilvánvalóan „tiszai”.

Volt énnëkëm édesanyám, de már nincs, 
Mer elvitte a zëntai nagy árvíz, 
Kilenc hete már, mióta halászom, 
Nagy az árvíz, könnyeimtől nem látom. 

Kihalásztam édesanyám kendőjét, 
Négy sarkára belevarrom a nevét, 
Közepébe búbánatot rakattam, 
Édesanyám, jaj, de árván maradtam!5

3 NAGY ABONYI 2000
4 BODOR 2000
5 BODOR 1978: 66
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A tiszA Mint tErMészEti KEzDőKép
A vizsgált dalok többségében a Tisza természeti kezdőkép részeként jelenik meg. 

Ezzel a sajátossággal a századfordulón Vikár Béla és Erdélyi Pál foglalkozott, 
mindketten felismerték a jelentőségét. Lükő Gábor meglátta és megmutatta benne 
a párhuzamosságot.6 Arra a megállapításra jutottak, hogy nem véletlen esztétikai 
képződménnyel van dolgunk, hanem tudatos népköltési megnyilatkozással. 

A természeti képek jelképek, azaz szimbólumok, melyek szemléltetik a mondani-
valót. Persze nem biztos, hogy minden esetben jelképet kell keresnünk a szövegben. 
Egy költött természeti képpel viszont jobban ki lehet fejezni a sors mostohaságát, 
mint a közvetlen panasszal – nagyobb súlya van. 

Ezek a nyitóképek belső, tartalmi kapcsolatban állnak az utánuk következő so-
rokkal. Hátterei az utánuk következő emberi helyzetnek vagy lelkiállapotnak. A 
képek lehetnek leíró jellegűek vagy cselekményesek, melyek alapja lehet igaz törté-
net is, ahogy az a következő népdalok szövegeiből is látszik.

Túl a Tiszán learatták a búzát,
Elvágták a kis pacsirta jobb szárnyát.
Kis pacsirta búsul a szárnya után,
Én is búsulok a galambom után.

Túl a Tiszán azé nem jó aratni,
Mer az acat a kezemet megszúri.
Megszúrt kézzel nem tudok én ölelni,
Kit szerettem, az el fog felejteni!7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tisza felül, Duna felül gyün egy fekete fölhő,
Siess, kislány, barna kislány, mert elver a jégeső!
Nem sietëk, nem szaladok! Fáj a szívem, jaj de sajog!
Az én szívem azér sajog: kit szerettem, elhagyott.8

A mélyre ásásban nagy segítségünkre lehet a népköltészet-kutatás azon iránya, 
amelyet a nemzetközi folklorisztika budapesti vagy magyar egyéniségkutató mód-
szerként ismer. A mesekutatásban alakult ki, és egy előadó illetve egy közösség 
teljes repertoárját, egyéniségének, környezetének a tanulmányozását tűzte ki cé-
lul. Érdemes lenne ugyanis az adatközlőket a homályos jelentésű részek értelméről 
faggatni, sőt az érthető szimbólumokat is ellenőrizni a népi értelmezés tudakolá-
sával. Bizonyára többet tudnánk a népköltészet szimbolikájáról, ha ilyen gyűjtés 
történt volna.9 

6 LÜKŐ Gábor 1957 
7 BODOR 1997: 150 
8 BODOR 1997: 212 
9 Pl. Vén Antalné Turánszki Julianna életrajza, repertoárja, személyiségrajza 
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Ha elfogadjuk azt a megállapítást, hogy ezeknek a természeti képeknek jelenté-
sük van, feltevődik a kérdés, hogy milyen eszközökkel fejthetjük meg azokat. Maga 
a népdal segít hozzá. A magyar népdal egy másik sajátossága az ún. gondolat-
párhuzam. Ez ugyanannak a gondolatnak kétféleképpeni közlését jelenti.10 Például 
egy nyitókép, amelyet párhuzamosan magyaráznak a következő sorok:

Összefolyik a nagy Tisza ja Dunával,
Összeillik a szőke a barnával.
Mit bánom én, hogyha jillik, hogyha nem is,
Barna vagyok én, barna a szeretőm is.11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mi az oka, hogy a Tisza bëfagyott?
Mi az oka, hogy a rózsám elhagyott?
Szokása a Tiszának a bëfagyás,
A legénynek a szeretőelhagyás.12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sej, a Tiszának mind a két partja sáros,
(de) Közepibe (ja) fehér hattyú leszállott,
(de) Két szárnyávā széjjē csapta a habot,
Sej, most tudom mán, hogy a babám elhagyott.13

A tiszA Mint jELKép
Borsi Ferenc Mi vagyunk a rózsák című könyvében csoportosította a népdalok-

ban megbúvó motívumokat. A víznek és különböző megjelenési formáinak, többek 
között a folyónak külön fejezetet szentelt.14 Baranyiné Kóczy Judit tanulmányában 
a természeti képeket elsődlegesen tér- és időviszonyok, mozgások, dolgok, színek 
szerint csoportosította. Szerinte a folyó a térmegjelölés egyik speciális esete.15 

Kettejük gondolatmenete alapján a folyó motívumához és a Tiszához köthető 
főbb motívumcsoportokat a következőképpen összegeztem:

1. A folyón való átkelés motívuma – amikor a folyó jelképezhet átléphetetlen, 
szimbolikus határt, fizikai akadályt, nehézséget (pl. a folyó mint szerelmi nehézség 
motívuma). Ugyanakkor megjelenik az átkelés módja is, pl. ladikkal. Ebbe a cso-
portba tartozik a révész-dallamkör.

10 http://www.zenci.hu/szocikk/magyar-nepdal-nepzene
11 BODOR 1997: 233 
12 BODOR 1997: 220 
13 KÉT SZIVÁRVÁNY... 1969: 155
14 BORSI 2003: 104–124
15 BARANYINÉ KÓCZY 2008: 302–325
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Révészek, révészek,
Jó révészmesterek!
Vigyetëk át a Tiszán!16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Át a Tiszán fehér kendő integet:
– Gyere átal, kisangyalom, ha lehet!
– Nem mehetek, mert a révész nem visz át,
Csak a régi szeretőmet viszi át!17

2. Vízen, folyón túli tárgy, cselekmény motívuma – a folyón túli elérhetetlenség 
ténye. Egyes dalokban a folyón túli hely „férfias” helyszín: a szerelemre váró vagy 
szeretőjét hívogató férfié. A szülői háztól, falutól elszakadt, pozitív értelemben ma-
gányos, egzisztenciával rendelkező, szabad, fiatal férfié. Az egzisztenciát az állatok 
birtoklása, felügyelete jelenti. Ahol az állatokat legeltetik, a falu társadalma számá-
ra már a „kint” fogalma alá esik; olyan terület ez, amely el van zárva a közösség 
szeme elől, kívül esik a falu erkölcsi törvényeinek határán, ezáltal a szabad szere-
lem titkos helyszínévé válhat.18

Túl a Tiszán csikós legény vagyok én,
Harminchárom csikóra vigyázok én.
Gyere, babám, térítsd meg a ménes elejét,
Ne legelje le a rózsa levelét!19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Már minálunk learatták az árpát,
Elvágták a bús gerlice jobb szárnyát.
Bús gerlice búsul a szárnya után,
Én is búsulok a szeretőm után.
 
Túl a Tiszán, jegenyefa tövébe, 
Két szerelmes játszik ëgymás ölébe.
Ëgyik nézi a Tiszába a habot. 
Másik nézi a ragyogó csillagot.20

Míg láthatóan a „folyón-erdőn túli” helyek a társadalmi élet színteréhez vi-
szonylag közel eső területek voltak, addig itt a „hegyek-völgyek” a távoliak, teljesen 
elszakadva a falu közösségének életterétől. Az előbbi a társadalmi élet környezete, 
az utóbbi már a természeti szféra része.21 

16 BODOR 1999: 150 
17 BODOR 1997: 224 
18 BARANYINÉ KÓCZY 2008: 308–309
19 BODOR 1978: 172
20 BODOR 1997: 152 
21 BARANYINÉ KÓCZY 2008: 312
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3. Átúsztatás a folyón – sok dalban átúsztatják a lovat a folyón.

Mikor Rózsa Sándor
Fölül a lovára,
Lobog rajta gyócs gatyája,
Sej, haj, úszik a Tiszába.22

4. Vízbe esés motívuma – a szerelmeskedés nem kívánt következményét is jel-
képezheti, vagy egy esetleges baleset és következményeinek részletes történetét is 
elmondhatja.

Túl a Tiszán lovagolni nem merek,
Attól félek, félrecsúszik a nyereg.
Attól félek, félrecsúszik a nyereg,
Félrecsúszik, én a Tiszába esek.23

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A szëgedi halastó, halastó,
Beleestem kocsistól, lovastól.
Várom, ugyan ki fog ki, ki fog ki?
Lësz-ë olyan jószívű valaki?24

5. Víz átugrása

Szélës a Tisza, magos a partja,
Nincs olyan legín, ki átugorja!
Sej, a Jancsi átugorja, a csizmáját nem sározza!
Ez ám a legíny! Ez ám a legíny!25

6. Híd motívuma – a híd alja a szerelem színteréül szolgálhatott.

A szëgedi híd alatt, híd alatt
Lányok sütik a halat, a halat.
Fehér tányérra rakják, rárakják,
A legénynek úgy adják, úgy adják.26

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 BODOR 1999: 366
23 BODOR 1997: 48 
24 BODOR 1997: 296 
25 BODOR 2003: 36 
26 BODOR 1997: 296 
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A zëntaji dobogós híd alatt
Barna legény rozmaringot arat.
Én vagyok a rozmaring kévekötője,
Barna legény igaz szeretője.27

7. A Tisza szeszélyes, de szeretett folyó, gyakran illetik különböző jelzőkkel:  
szőke, vad, zavaros, kanyargós, habzó, áradó – a zavaros, áradó víz a termékeny-
ség, megtermékenyülés, várandósság kifejezője lehet. 

Kijáradt a Tisza,
Nem akar higgadni. 
Az a híres Bogár Imre
Átal akar menni.28

8. Folyópart, folyószél motívuma 

Tisza partján mandulafa virágzik,
A virágja vízbe hull és elázik.
Ha elázik, maj terëm az jövő nyárára! 
Szerettelek, barna babám, hiába!29

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tisza mellett elaludtam,
Jaj, de szomorút álmodtam!
Megálmodtam azt az ëgyet:
Babám úgyis mást is szeret!30

A folyópart az egyik leggyakrabban ábrázolt periférikus hely, veszélyes, bajt 
hozó, vagy bánatot, szomorúságot kifejező helyszín. Egyik oka ennek tapasztalati 
alapon az áradás veszélye. 

Kiöntött a Tisza vize messzire,
Valamennyi szép kislány volt, elvitte.
Fogja ki hát mindönki a magáét,
Në szeresse soha sënki a másét!31

27 BODOR 1997: 147 
28 BODOR 1999: 189 
29 BODOR 1997: 156 
30 BODOR 1999: 227 
31 BODOR 1997: 291 
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9. Kiáradt folyó – az áradás gyakori motívum. A medréből kilépő víz a kontrollá-
latlan érzelmeknek felel meg. Ennek következményeképpen megjelenhet a sár is.

A Tiszának mind a két partja sáros,
Közepibe bús gerlice, magányos.
Bús gerlice, mondd meg a jó anyámnak,
Más szeretőt keressen a lányának.32

10. Befagyott folyó 

Befagyott a Tisza vize, nem lehet halászni, 
Megállj, asszony, csalfa asszony, fogok rád vigyázni, 
Ne pazarold a pénzedet rongyos csavargókra,
Inkább vegyél selëm szoknyát karcsú derekadra.33

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mi az oka, hogy a Tisza bëfagyott?
Mi az oka, hogy a rózsám elhagyott?
Szokása a Tiszának a bëfagyás, 
A legénynek a szeretőelhagyás.34

Ez a néhány példa is azt bizonyítja, hogy a magyar népköltészetnek és azon belül 
a népdalnak igen fejlett jelképrendszere alakult ki. Ez azonban tartalmában, külső 
formájában állandóan változott éppen azért, mert tükrözte a körülötte levő vilá-
got, és alkalmazkodott az új körülményekhez.

Végső tanulságként leszögezhetjük, hogy a népdaloknál inkább a jelképek ál-
tal kialakított érzések határozzák meg a helyi természet jellemzőinek a jelenlétét. 
Mindez lokalizálás céljával történik. Ahhoz, hogy ki tudjuk nyilvánítani érzésein-
ket dalokban, értenünk kell a szövegüket. Akkor szolgálnak csak igazán tanulsá-
gul, ha tudjuk, hogy mit is szeretnének velük közölni. A helyi táj jelenlétének kö-
szönhetően tartja az előadó és a hallgatóság (közösség) is a sajátjának, identitását 
meghatározónak ezeket a folklóralkotásokat. 

32 KÉT SZIVÁRVÁNY... 1969: 37 
33 KÉT SZIVÁRVÁNY... 1969: 18
34 BODOR 1997: 220
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Bodor Anikó

szomjas schiffert györgy 
kiskunsági gyűjtései1

A Kiskunság népzenéjének feltárásában Szomjas 
Schiffert György szerzett jelentős érdemeket. Az 
1930-as évek elejétől készített helyszíni lejegyzése-
ket, az 50-es évektől a 60-as évek végéig pedig gépi 
felvételekkel rögzítette a dallamokat. Felvételeinek 
száma mintegy 1800. Legtöbbet Kiskunhalason és 
Kecelen gyűjtött. E két településről nyomtatásban is 
közreadott számos dalt, így a Kecel története és nép-
rajza című falumonográfiában 1984-ben, továbbá a 
Hej! Cserényem előtt... című kiskunhalasi zenei mo-
nográfiájában 1994-ben. Szomjas Schiffert György 
jó gyűjtői érzékkel festett stílusokban és műfajokban 

gazdagon árnyalt képet a vidék népzenéjéről. Fontos megemlíteni, hogy hangsze-
res zenét is rögzített, és ezzel munkája kiválik az énekes népzenére összpontosító 
szabványgyűjtések közül.

A kellemes meglepetést okozó, sokszínű népzenei anyaggal akkor ismerkedtem 
meg, amikor öcsémnek, Bodor Gézának segítve a keceliek asszonykórusát szak-
mai tanácsokkal láttam el az 1980-as évektől. Az idősebb asszonyokból álló páva-
köri együttes éneke nem csupán stílusos, de gyakran forrásértékű is volt minden 
tekintetben, a szövegejtést, az előadói stílust, a tempókat illetően egyaránt. Sokat 
ismertek Szomjas Schiffert György és más kutatók gyűjtéseiből mint saját változa-
tot, de a már elfelejtett régi dalanyagot is sikeresen és gyorsan visszatanulták. 

Szomjas György gyűjtéseinek és a keceli hagyományőrző asszonykórus hiteles 
népdaléneklésének köszönhető, hogy 2007-ben egy dupla CD-t jelentethetett meg 
a Bács-Kiskun megyei önkormányzat keceli és halasi népdalokból Szép Kecelbe... 
címmel. Az előadás dallampéldáit ebből az összeállításból idézzük a továbbiakban.

A Kiskunság az alföldi népzene jegyeit viseli. Mind Kecelre, mind Halasra egy-
aránt jellemzőek a régi stílusú pásztor- és betyárdalok, balladák. Inkább a férfiak 
világához tartoznak, gyakran pásztorok az előadóik, de a falusiak is rendszerint 

1 Elhangzott Szomjas Schiffert György születésének 100. évfordulóján rendezett tudományos 
ülésszakon, 2010. április 29-én.
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hasonló repertoárral élnek. Közöttük vannak az ún. „nagy alföldi dallamtípu-
sok”, ezek az egész Alföldet behálózzák – nem egy máig gyűjthető az idősebbek-
től. Ezekből hallgatunk meg néhány dalt. Az elsőt a keceli Csörgő Miklós egykori 
csikós énekli: 

2. Nyergeljétek föl hát
Azt a pici pirost,
Azt a pici pirost,
Hagy ugratom átal
A zavaros Marost.
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3. Zavaros a Maros,
Magam is átmegyek.
Magam is átmegyek,
(a) Bánáti gulyásnál
Jó vacsorát eszek.

A következő dal énekese az ugyancsak keceli Kelemen András egykori juhász.

2. Ha felülök a csacsimra nagy búsan,
Füle közé vágok gajmós botommal.
Isten veled, szép selymes nyáj, elmegyek,
Vagy meghalok, vagy a rózsámé leszek.

3. Kisangyalom, ha rágondolod magad,
Fölkereshetsz a polgárdi bukrokban.
Megismered nyájamat a szaváról, 
Engem pedig bodorszőrű subámról.

.
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Halasi előadó, Nagykálózi Sándor következik:

2. Száraz kútgém, üres vályú,
Nem vagyok én útonálló,
Útonálló ez a csárda,
Ki a betyárt becsábítja.

Az alföldi sajátságokkal rendelkező Kiskunságot egyik jellegzetes régi dallam-
típusa a Dunántúllal is összeköti. Halason gyűjtötték, továbbá Kalocsa környékén, 
Baranya és Tolna megyében.
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2. Ne csapj fejbe, édes gazdám,
Kitelelek búzaszalmán.
Lesz még idő a gazdára,
Lesz még szükség a lovára.

3. Igyuk a bort, ne búsuljunk,
Az árával ne gondoljunk.
Van Halasnak nagy határa, 
Megterem a borunk ára.

Kecel a vallásos énekek gazdag lelőhelye. A karácsonyi ünnepkör bőséges ének-
anyaga itt is vezető helyen áll a szokások között.
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2. Ez a gyermek, akit a szent atyák
Limbusban óhajtva kérték, várták,
A bűnös világnak váltságára
Emberi testet vett magára.

Halasról került elő a felnőtt ifjúság ¾-es lüktetésű, volta dallamra énekelt 
„hidasjátéka”. Előadója a következőképpen emlékezett: 

„Édesanyám lánykorában, 1860 táján az volt a szokás, hogy tavasszal és 
nyáron vasárnaponként lányok és legények összefogództak, és az előttük lévő 
pár karja alatt átbújtak erre a dalra. Az egész csomó dalolt és ment előre.” 

Az összefogott kezekből létrejött „folyosó” lassan haladt az által, hogy a min-
denkori utolsó párból első lett.

1)

2. vsz.
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2. A Tisza partján
Két fehér hattyú,
Jajgatva sétál,
Jajgatva sír. 

A halasiak emlékezetében nagy múltja van a dudának. A 19–20. század fordulójáig 
közismert, kedvelt zeneszolgáltatója Halas népének. A vásári lacikonyhákban 
duda szólt, erre mulattak a pásztorok. Mulatozásukat állandó tömeg hallgatta. 
A paraszt-dudás olcsón kimuzsikálta a házi mulatságokat, szüreti- és farsangi 
bálakat, lakodalmakat. Többüket név szerint is emlegetik. A halasi énekesek 
közül sokan mulatoztak ifjúkorukban dudaszóra, utoljára 1920 körül. Később a 
duda már csak érdekességként fordult elő, látványára „összeszaladtak a népek”. 
A hajdani dudások repertoárjából származó dudanóták közül azonban számos a 
mai napig duda nélkül is közkedvelt, többnyire táncdalok, tréfás dalok, mulatók.

,
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2. Aki dudás akar lenni,
Feltétlenül Kecskemétre el kell menni.
Ott vannak a tarka kutyák,
Abból lesznek a jó dudák.

A helyi néptáncokról sajnos nem sokat tudunk. Kecelen – mint Kalocsa környé-
ken is – férceltek, vagyis körtáncot jártak a leányok énekszóra. Halason a táncélet 
fontos részleteire világítanak rá az énekesektől gyűjtött olyan táncnevek (a csárdá-
son kívül), mint gyerekek tánca, kisszék-tánc, kétugrós. 

Kétugrós dallam következik:

2. Kérnek engem Szögedébe, ica, te,
Ha férjhez mék, de jól járok, ica, te!
Ha férjhez mék, cinge-cinge cingedrece,
Az urammal, véle hálok, ica, te!

Új stílusú dalaink csaknem mindegyikére táncolható csárdás. Ma már szinte 
egyedül az új stílusú dalok képviselik az élő népzenét. Elterjedésük általános, ritkán 
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vannak tájra jellemző típusaik. Lányok, asszonyok csoportos énekében hangzanak 
fel leginkább. Sok közöttük a szerelmi és katonadal. Először a keceli Rimai Gergely 
katonanótáját, utána a keceli asszonyokat hallják.

2. Trieszt felől, Trieszt felől jön egy hadihajó,
Négy sarkára ki van tűzve a nemzeti zászló.
Fújja a szél, fújja, hazafelé fújja,
Három beli öregbakák jönnek szabadságra.

. .
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2. Sej, most árkolják a keceli temetőt,
Engem temessenek bele legelsőbb.
Elsőbb engem, utána a babámat,
Sej, hogy ne tartson más szeretőt magának.

A Keceli Hagyományőrző Asszonykórus előadása – mint hallották – a még élő új 
stílusú énekgyakorlat szerves folytatása. Az új stílusnak mesteri előadói, de a régit 
is hitelesen életre tudják kelteni. A régi életvitel rendje már a gyűjtések idején is 
felbomlóban volt, annál kellemesebb meglepetés, hogy az asszonyok éneke napja-
inkig romlatlan, meggyőző maradt. 

A hasonló dallamanyagon kívül Kecel és Kiskunhalas közös jellemzője még a 
tamburazenekar. Mindkét zenekarban cimbalom szolgálta a hangzás összeolvasz-
tását. Kecelen a dallamot klarinét erősítette. A tamburások – Kecelen „kanalasok” 
– magyar parasztzenészek voltak. Jobbára oktató nélkül fejlesztették hangszer-
technikájukat. Halason 1908-ban szólalt meg az első tamburazenekar, Kecelen az 
1920-as évektől emlékeznek „kanalasokra” mint együttesre. Előttük egyes (szóló) 
tamburásokat emlegetnek Kecelen, Halason pedig „magyar bandákat” (hegedű, 
klarinét, cimbalom, nagybőgő, citera hangszerekkel). A polgársággal ellentétben 
a parasztság itt nemigen élt sem a cigányzenével, sem a fúvószenekarokkal. Házi 
mulatságokon főleg citeráztak.

A tambura zenekari felállásban a 20. század újabb fejleménye. Virágzása elég 
rövid életű volt. A halasi Boros-zenekar az 1950-es években alakult, a keceli Hu-
nyadi-zenekar 1946-tól 1963-ig működött. Az utolsó ilyen banda volt Kecelen, 
valószínűleg Halason is. Sem a fiatalok, sem a kocsmák nem igényelték többé a 
tamburaszót. Mindkét zenekartól több dalcsokor került felvételre. Ezek összeállí-
tása általában hallgató (parlando) vagy lassú, majd csárdás és friss. A keceliek – az 
idők jeleként – fox-nak nevezik az esztam kíséretes ugrósokat. Az ugrós táncot már 
nem járják, az ugrós táncdallamok közül azonban nem kevés ismert a mai napig, 
hasonlóan a dudanótákhoz.

A kiskunhalasi Boros Mihály zenekara játszik hallgatót és csárdást:
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Igyál, betyár, múlik a nyár

Sej-haj, ne feküdj a szénaboglya tövébe 
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Végül pedig hallgassuk meg Hunyadi András zenekarát Kecelről! Fox és csárdás:

A keceli csárda ki van festve

Dunna, dunna, csipkés dunna
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Rajeczky Benjamin búcsúja Kiss Lajostól1

Kodály egykori Népzenekutató Csoportjának fő erősségét, a néprajztudomány 
érdemes munkását kísértük utolsó útjára.

Zombori születés lévén, budapesti főiskolái után Jugoszláviában zeneiskolai 
igazgatóként és karmesterként szerzett becsületet a magyar névnek, és el nem 
múló érdemet saját magának a szlavóniai magyarság csodálatos dallamkincsének 
összegyűjtésével. 1945 után Győr azóta is virágzó zeneéletét alapozta, majd 1950-
től a Magyar Népzene Tára köteteire fordította minden erejét.

A kiadáshoz szükséges kiegészítő gyűjtések bizonyították ez irányú egészen 
különleges képességeit: Kiss Lajos élő cáfolata volt annak a tévhitnek, hogy az 
anyaggyűjtés kora lejárt. Szlovák és horvát területre is kiterjedő munkája nyomán 
nemcsak a dallamtérkép fehér foltjai tűntek el sorjában, hanem az anyag is új tí-
pusokkal gazdagodott. Feldolgozásukhoz édesanyjától örökölt rendkívüli dallam-
emlékezete szolgált referenciákkal.

A Népzenetár III/А–В kötetével a lakodalom néprajzi irodalmát gazdagította, 
az V. kötet új siratótípusaival a műfaj vizsgálatát irányította új utakra. Szorgalma, 
bámulatos munkabírása a tökéletesség és teljesség vágyában gyökerezett: sohasem 
volt elégedett még az utolsó munkafázis adataival sem; mindig újakat keresett. Így 
maradt posztumusz műnek Szlavónia zenei képe és a múlt század zeneéletének 
rajzára oly fontos hatalmas Simonffy-monográfiája. 

Dallamtárunk sokezernyi lejegyzése még késő utódainkat is emlékeztetni fogja 
a népzene eszméjéért idejét és életerejét áldozó Kiss Lajosra, akire munkatársai 
mindig tisztelő szeretettel gondolnak.

1 Elhangzott Kiss Lajos temetésén, 1982. május 27-én
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Olsvai Imre búcsúja Bodor Anikótól1

Elszomorodott szívű feleim, felebarátaim!
Búcsúzástól borongós bánattal jöttünk ide, hogy utolsó útjára kísérjük szeretett 

Társunkat, aki minket megelőzve hagyta itt ez árnyékvilágot, földi létünk színhe-
lyét, e mindnyájunkat próbára tevő küzdőteret.

Sok évtized köt össze minket közös munkában, közös eredményekben, ám a 
legutóbbi években egyre több baljós tényező figyelmeztetett arra, hogy a Balsors 
verő keze vette át a vezénylő pálcát! Számomra különösen fájdalmas tény, ha ná-
lam jóval fiatalabb barátot, lelki-húgomat, lelki-öcsémet szólítja el a kegyetlen, kö-
nyörtelen őstörvény. Igaz, hogy ő már nem szenved többé – rég eltávozott szerettei 
körében velük együtt örvendezik.

Ahogy a költő mondta jó 400 éve: A földi seregek folyvást fogyatkoznak, a meny-
nyei hadak folyvást gyarapodnak...

Aranyos kishúgom, Anikó! Minket ugyan élesen szíven ütött a bekövetkezett 
búcsú, az elkerülhetetlen elválás, de vigaszunkra szolgál, hogy igen sok szeretettel, 
számos boldog órával, rengeteg fölemelő és felejthetetlen élménnyel gazdagítottad 
lelkünket! Hivatásod, amit választottál, és küldetésed, amit teljesítettél – az tíz- és 
százezrek életét szebbítette, boldogította, gazdagította, és ezreket indított el a fel-
nőtt élet útjára, a műveltemberré válás felé.

Áldjuk és őrizzük emlékedet, köszönjük szíved reánk árasztott szeretetét, és 
szentül fogadjuk, hogy a Teáltalad mutatott-megkezdett úton járunk tovább, mi-
közben állandóan Rád gondolunk, és hisszük, reméljük a végső viszontlátást, ha 
nem is tudjuk, mikor – egyikünk előbb, másikunk később éri majd meg. Addig is 
nyugodjál békében, az örök világosság fényében!

Isten tartson tenyerén, Szent Anna asszony, Szent István és László királyok, 
Szent Erzsébet és Margit, az összes magyar szent öleljen magához! Legyen részed 
mennyei boldogságban, paradicsomi örömben, mindörökké!

Úgy legyen, ámen!

1 Elhangzott Bodor Anikó temetésén 2010. július 12-én





Tartalom

ELŐSZÓ                                                                                                                                                             7

Bodor Anikó
A VAJDASÁGI MAGYAR NÉPZENEI HAGYOMÁNYOK ÁLLAPOTA, 
GYűJTÉSE, TÁROLÁSA ÉS ÁPOLÁSA                                                                                       9

Kiss Mária
MOZAIKOK KISS LAJOS ÉLETTÖRTÉNETÉBŐL                                                                 13

Domokos Mária
BODOR ANIKó NÉPZENEKUTATóI MUNKÁSSÁGA                                                       29

Tari Lujza
KISS LAJOS ÉS BODOR ANIKó LOKÁLPATRIOTIZMUSA
– RÁDIóS KöNYVISMERTETÉSEKKEL                                                                                   43

Szabó Kocsis Zsuzsanna
BODOR ANIKÓ EMLÉKÉNEK                                                                                                    57

Silling István
BODOR ANIKó KUPUSZINÁN                                                                                                  67

Borsi Ferenc
BODOR ANIKó FÉLBEMARADT CSóKAI MONOGRÁFIÁJA                                           73

Szabó Gabriella
BODOR ANIKÓ MINT A NÉPMűVÉSZETI
GYERMEKRENDEZVÉNYEK SEGÍTŐJE                                                                                 81

Dr. Lázár Katalin
HÁROM KUTATó NÉPI JÁTÉKOKKAL KAPCSOLATOS
TEVÉKENYSÉGE A VAJDASÁGBAN                                                                                          85

Paksa Katalin
„MIMI-MAMA, MI VAN MÁMA?” KALENDÁRIUMI ÉNEKES 
NÉPSZOKÁSOK A VAJDASÁGBAN                                                                                            97

Németh István
KISS LAJOS SZLAVóNIAI GYűJTÉSÉNEK PUBLIKÁLÁSÁRóL                                      119

Rudasné Bajcsay Márta
DALLAMSTÍLUS ÉS STÍLUSÉRZÉK, DALLAM ÉS SZÖVEGE                                           121

Kónya Sándor
FÉLDALLAMOK                                                                                                                            129

Szabó Kocsis Zsuzsanna
„HOMOKOS A, KAVICSOS A...” TÁJ ÉS NÉPKöLTÉSZET
A VAJDASÁGI TISZA MENTI NÉPDALOK TÜKRÉBEN                                                   147

Bodor Anikó
SZOMJAS SCHIFFERT GYöRGY KISKUNSÁGI GYűJTÉSEI                                          157





A zentai kertek alatt

A Kárpát-medencei népzenekutatók 
II. vajdasági találkozójának konferenciakötete

Bodor Anikó és Kiss Lajos tiszteletére

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Zenta  2021

Felelős kiadó: Gondi Martina
Szerkesztők: Kónya Sándor és Juhász Gyula

Kottagrafika: Juhász Gyula, Kónya Sándor, Pálóczy Krisztina
Fotók: a népzenekutatók családi fotóalbumai, Halasi Mónika, Nádi Karolina

Szöveggondozás, borító és tipográfia: Kónya Lívia

Nyomdai munkák: Grafoprodukt, Szabadka
Készült 100 példányban

ISBN 978-86-80644-45-5



CIP – A készülő kiadvány katalogizálása
A Matica srpska Könyvtára, Újvidék


