
Balog Gyula—Kónya Sándor 

CSÁSZÁR MUNDÉRJÁBAN 

(Katonadalok) 

Ez a százegy katonanóta nem igényelhet, de nem is igényel semmi-
féle zeneszakértői méltatást, mert a leírójuk minden, csak nem szakér-
tő. Hogy micsoda? Talán nótázgató öregember, aki rajzolás közben dalol-
gatni szokott, mégpedig a saját fiatalsága idejéből az öreg fejében meg 
a fülében megmaradt nótákat. A „couleur local" megértéséhez nem lesz 
felesleges egy mogyoróhéjba szorított curriculum vitae. Nagyapám, déd-
apám, ükapám Szivácon éltek, asztalosok voltak. Apám Zomborban 
meg Baján gimnáziumot végzett, vasutas lett, és a Dunántúlra került, a 
nótaszövegekben gyakran említett Somogycsurgón volt állomásfőnök. 
Onnan rukkoltam be 1915-ben a kaposvári negyvennégyes gyalogezred-
be, amelyet — bizonyára joggal — rosseb-ezrednek, a katonáit rosseb-
bakáknak nevezték szerte az országban. Ott tanultam és ott szerettem 
meg ezeket a nótákat. Ezekre masíroztunk, ezeket daloltuk a „raszt" 
(pihenő) alatt. A háború vége óta ötvenöt esztendő telt el. Kitől, melyik 
bajtársamtól, melyik altiszttől (vagy ahogy akkor mondták: sarzsitól) 
tanultam a nótát, már nem tudom, nem is tudhatom. 

Vannak köztük közismertek, hiszen az ezredek sokszor találkoz-
tak, — 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. 

Verbász, 1973. június 10. 
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BUDA FELÖL JÖN EGY ÜVEGHINTÓ 

CSÁSZÁRKÖRTE NÉM VADALMA 

86 



1 

HÁRMAT RIKKANTOTT MÁR, HÁRMAT RIKKANTOTT MÁR 
A RIGÓ 
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Mi - kor le - lik lé a há - rom esz - ien - dóm ! 

Ti csurgói lányok, Isten veletek! 
Már én többet nem beszélek veletek! 
Nyilhatik a tearózsa kis kertétékbe', 
Én már többet nem szakítok belőle. 

BÁRCSAK LÁNYOKAT IS SOROZNÁNAK 
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Visz-sza. gon - dói la) jó re - gru - la ko - rá. - ra 

Ferenc Jóska horgászni ment a tóra, 
A horgába beleakadt égy harcsa, 
Rágondolt a jó sütő feleségére, a fölséges nejére. 
Hogy milyen jó vacsorát süt belőle. 

Ki akartam (a) köpenyemet cserélni, 
De már látom, nem lesz belőle semmi, 
Rövid az én köpenyemnek a szára, de a szára, de a szára, 
Tél az idő, fázik a lábam szára. 
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ESIK ESÖ, SEJE HAJ 
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AKKOR SZÉP A BAKA 
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Nincsen párja, dehogyis van párja a rossebés negyvennégyes bakának. 
Nincsen párja, dehogyis van párja a rossebés negyvennégyes bakának. 
Orosz—Lengyelországba', harcol éjjel-nappal a sárba', 
Nincsen párja, dehogyis van párja a rossebés negyvennégyes bakának. 
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NEM, NEM, NEM ÍROK 
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ŐRMESTER ŰR, SZEKREMENTOM SZENTSÉGIT A HASÁNAK 
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Este későn, este későn ragyognak a csillagok. 
Negyvennégyes rossebbaka a városba' csavarog. 
Haza baka, haza baka, rég elmúlt kilenc óra, lehet, hogy 
Jön a breicsaft, rögtön bevisz az egyes áristomba. 

Őrmester úr, adja ki a szabadságos levelet. 
Adja ide, mer én itt má nem lelem a helyemet. 
Mer énnekem, mer énnekem úgyis kevés az időm, mer bizony 
Odahaza vár engem a kökényszemű szeretőm.. 

17 

SARKON VAN A KAPOSVÁRI KASZÁRNYA 

Hi Tux-gyom a ka-pos -vá-ri ka-szár-nyál. 

Beizeniem a sarkadi bírónak: 
Márványkővel rakassa ki az útat. 
Rakassa ki, rakassa, rakassa ki simára, 
Jön a babám, csikorog a csizmája. 

A TELJES GYŰJTEMÉNYRŐL 

Balog Gyula katonadalai között népdalok és műdalok is vannak. 
A rostálás, válogatás hiánya voltaképpen a gyűjtemény pozitívumát 
jelenti, hisz egy (az első világháború idején összekovácsölódott) közös-
ség teljes dalkincséről ad így képet a lejegyző, és ebből adódik, hogy 
a gyűjtemény teljességében többféle vizsgálat, megközelítés lehetőségét 
nyújtja. 

Vizsgálhatnánk a dalokat a folklorizáció, a dallamcserék, vagy az 
aktualizálás szempontjából is. Népzenénk új stílusának tanulmányozá-
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sához számos fontos dallam található a gyűjteményben. Mi most elte-
kintünk e vizsgálatoktól, mert az anyagból helyszűke imiatt csak egy 
kisebb válogatást teszünk közzé. 

A teljes gyűjtemény a Hungarológiai Intézet kéziratos archívumá-
ban van. 

VÁLOGATÁSUNKRÓL 

E szűkebb válogatással az volt a célunk, hogy egyrészt a kiemelt 
dalok ,mint történeti dokumentumok, szemléltessék a nép állásfoglalását 
az adott kor viszonyaival kapcsolatban, másrészt pedig, igyekeztünk a 
sorozástól a leszerelésig eltelt nehéz katonaélet jelentős mozzanatait 
bemutatni. 

1., 2. és 3. számú dalaink a sorozással kapcsolatosak, ós a korabeli 
közigazgatási viszonyok romlottságára is rámutatnak: Lekenyerezhető 
bíró, az árva kiszolgáltatottsága (1. és 2. sz.). Sokszor a két rossz közül 
(bírói önkény, katonaság) inkább a katonáskodás vállalása tönténik. 
(3. sz..). 

(Az 1. sz. dal dallama a „Leégett a Csiribiri csárda" kezdetű juhász-
dalszöveggél is ismert, a 2. sz. dal dallama pedig leginkább a „ 
város szép helyen van", vagy „Ez a falu szép helyen van" kezdetű szö-
veggel terjed.) 

Ám, inem mindenki tűrte az erőszakot. Az ellenszegülők sorsa a 
bujdosás lett (4. számú dal). 

A bevonulásról, a könnyes búcsúról szól 5. számú dalunk. 
A kaszárnyaéletről, kiképzésről szólnak további dalaink (6—12.) és 

ezek (is leginkább keserű hangvételűek, bár 6. és 7. számú dalainkban 
fölcsillan a inép elpusztíthatatlan humora is. Igen sok a panasz a rossz 
ruházatra (7., 8. sz.) és az élelmezésre (9. sz.). 

(6. sz. dalunk második felében a szövegsorok dallamsorokhoz viszo-
nyított „elcsúszását" figyelhetük meg, ami a magyar népdalokban rit-
kán fordul elő.) 

A háborúról szólnak 13—15. (számú dalaink. Ezekben a csaták vi-
szontagságairól (14. sz.), a sebesülésről (15. sz.) is szól az idegen érde-
keket szolgáló katona. 

14. sz. dalunk közreadásánál tekintetbe vettük azt is, hogy vidé-
künkön általában féldallam formájában él, itt pedig teljes dallamát kö-
zölhettük. 15. sz. dalunk eredetileg nem volt katonadal. Szerelmi dalból 
aktualizálódott: Csárdás Mariskám, nem írok több levelet, (Szillaj csikó 
rúgta el a kezemet, stb.) 

A magabiztosság, a derű csillan föl 16. és 17. számú dalainkban, 
melyek a leszerelésről szólnak. 

,,A történetírónak tehát katona és hazafiúi dalainkat kell tekintenie, ha a népnek 
valamely korról szóló Ítéletét akarja megismerni." 

Kálmány Lajos 
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S U M M Á Z Á S 

CSÁSZÁR MUNDÉRJÁBAN 

(Katonadalok) 

Balog Gyula katonadalgyűjteménye egy (az első világháború idején 
összekovácsolódott) közösség teljes dalkincséről ad képet. A gyűjteményből 
most egy ikásebb válogatást adunk közre, mellyel célunk volt egyrészt, hogy 
a kiemelt dalok mint történeti dokumentumok, szemléltessék a nép állás-
foglalását az adott kor viszonyaival kapcsolatban, másrészt pedig, igyekez-
tünk a sorozástól a leszerelésig eltelt katonaélet jelentős mozzanatait 
bemutatni. 
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