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Néhai jó Pálóczi Horváth Ádám, akit akár elsô népdalgyûjtônknek is nevezhetünk,

1813- ban lezárt gyûjteménye borítójára ezt írta föl címül: Ó és új mintegy ötödfélszáz

énekek. Amibôl azt láthatjuk, hogy már számára is, midôn egy dalgyûjtemény keze

munkája nyomán összeállt, annak legmeglepôbb, legtanulságosabb, a kutatót leg-

inkább kihívó sajátságául a benne fölsejlô korrétegzôdések mutatkoztak. A ma-

gyar népzenekutatói szemléletnek azt a csíráját láthatjuk itt, amely egy évszázad-

dal késôbb Kodályban bontakozott tovább. Hadd idézzem az ô egyik 1915- ös föl-

jegyzését: „A népdalkincset helyesen csak úgy foghatjuk fel, ha meggondoljuk,

hogy az egy hosszú fejlôdés produktumainak összefoglalása. Egymás mellett van

egy tegnap kelt dal egy ötszáz évessel.”1 Kiteljesedett pedig Bartók rendszerezô

munkájában, mikor elôször az 1918- ban megjelent Die Melodien der madjarischen

Soldatenliederben, majd az 1924- ben megjelent A magyar népdalban eszerint rend-

szerezte népdalainkat: régi stílus – új stílus.

Most, mikor az évforduló sokunk érdeklôdését ismételten az elsô világháború

felé fordította, arra gondoltam, vessünk végre, ha csak egy futó pillantást is arra:

mi volt akkori katonáink dalaiban az, amit az elôzô nemzedékektôl örököltek, mi

az, amit magukkal hoztak, és mi, amit ôk maguk – együtt – teremtettek? Háborús

katonanótáink között mi volt az ó és mi az új?

Nos, olyan nagyon ó nem akad közöttük. Magasról aláereszkedô vonalút vagy

éppen ötfokú hangsorút mutatóban sem találunk. A legrégibb dallam, amely ten-

gernyi világukban fölbukkan, Bihari János verbunkosa, a Bercsényi nótája, de még

az is csak töredékében és az sem közvetlenül ôtôle véve. Hanem Bihari darabját

valamikor a századforduló éveiben ismeretlen személy ügyesen vokálissá alakítot-

ta át, ahhoz talpraesett szöveget kerekített, s így jelent meg az 1900- as évek elsô

évtizedében több népszerû kiadványban is, például a Rozsnyai- féle 101 magyar nép-

dalban2:

* A 2014. november 27- én a Zenetudományi Intézet Bartók Termében „A zene és a nagy háború” cím-

mel megrendezett konferencián elhangzott elôadás bôvített változata.

1 Kodály Zoltán: Magyar zene, magyar nyelv, magyar vers. (Kodály Zoltán hátrahagyott írásai.) Szerk. Vargyas

Lajos. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1993, 168.

2 A legújabb és legszebb 101 magyar népdal, II. Cigányos modorban szerkesztette Huber Sándor. Budapest:

Rozsnyai Károly, é. n., 4. sz.



A dal így, ebben a formában viharos sebességgel terjedt el és folklorizálódott.

Sôt a folklorizálódás a szokásos mértéket is jócskán túllépte, amennyiben a dallam

második fele idôvel több mindenre ki tudott cserélôdni, és ilyenkor persze a szö-

veg is más meg más lett. A háborúban egészen sajátos változata keletkezett. Kato-

náink a két kezdô 11 szótagos sort két 19 szótagossal folytatták, mint azt az Ötven

háborús katonanótában 1917- ben megjelent példa mutatja (2. kotta; a korabeli

diminuált írásmód se itt, se a továbbiakban ne zavarjon meg minket)3:
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3 Ötven háborús katonanóta. Szerk. Kakas F. (feltehetôleg álnév). Székesfehérvár: A magyar királyi 17.

honvéd gyalogezred özvegy és árva alapja, 1917, 38.
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Ugyanezzel a két versszakkal Kodály is lejegyezte 1916- ban a ránkfüredi kato-

nai lábadozóban egy 12- es közhuszártól, csupán az elsô versszakkal pedig Bartók

1917- ben a pozsonyi 13. honvéd pótzászlóalj legénységétôl. Figyelemre méltó,

hogy ezekben a friss keletû, 19 szótagos sorokban már jelen van az új, fiatalos, ki-

szélesített – augmentált – ritmika s az azzal együtt járó alkalmazkodó pontozott

ritmus.

Az 1848–49- es szabadságharc napjainak divatos dallamaiból kettô lett világhá-

borús nóta. Egyik az 1850- ben névtelenül megjelent Debreceni csárdás témája, mely

az évtizedek során igen sokféle szöveggel terjedt el. Azok között legismertebb az,

amivel Káldy Gyula közölte A szabadságharc dalai és indulóiban4 (3. kotta a 188. oldalon).

Jegyzetében Káldy állítja, hogy „1848–49- ben honvédeinknek kedvenc dala

volt, ezt énekelve indultak a harctérre”. Ugyanakkor Kerényi György szerint, aki a

dallam életrajzával behatóan foglalkozott, ez a szöveg csak az 1870- es évek elején

tûnt föl és kapcsolódott hozzá, addig más szövegei voltak.5 Ezt igaznak fogadhat-

juk el Káldy címadó versszakával kapcsolatosan, de a többit Seemayer Vilmos

1927- es gyûjtése igazolni látszik, aki egy akkor 89 éves férfitól négy különféle szö-

veggel jegyezte le a dallamot – többek között a következôvel: „Në félj, pajtás a ha-
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4 Káldy Gyula: A szabadságharc dalai és indulói. Budapest: [1895], 23. sz.

5 Kerényi György: Egy 19. századi dallam életrajza. In: Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjá-

ra. Szerk. Gunda Béla. Budapest: Magyar Néprajzi Társaság, 1943, 275–282.
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láltól, Az ellenség golyójától, Háborúban szép a halál, szép a halál, Gyáva jakit itt-

hon talál, itthon talál…” –, megörökítve a lap alján egyúttal az énekes visszaemlé-

kezését is, hogy „1849- ben tanulta Miskolcon 35- 40 éves gazdától”.6

1915- ben az akkor már mintegy kétharmad évszázados dallamot Kacsoh Pong-

rác három versszakkal közli a Magyar katonanótákban. Az elsô versszak nála: „Már
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6 Miskolc (Borsod), Porcs János (89), Seemayer Vilmos, 1927. Bartók- rend C 431j.
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az ágyúk is dörögnek, Fejem felett eldördülnek. Fejem felett a kezembe’ kardom

csördül, Piros vérem a hazáért földre csordul.” Lábjegyzetben hozzáteszi: „Mond-

ják, hogy 1914 ôszén, a szatanovi lovascsata után való napon készült.”7 Mi most

már tudjuk, hogy nem akkor készült, ellenben akkor újra aktualizálódott. Kacsoh

adata különben nem áll magában. Kölcsönösen hitelesítik egymást Olsvai Imre

1978- as kopácsi gyûjtésével, illetve a gyûjtô és 88 éves énekese között a magneto-

fonfelvétel végén lefolyt beszélgetés során elhangzottakkal:

– Meg tudná mondani, kitôl tanulta ezt?

– Katonáéknál, háboruban… A háboruban vót, igën, 15- ös évben… Ezt ott tanultam.

– Melyik ezred volt ez?

– Pécsi ötvenkettôs ezrednél… Kint a harctérën tanultuk, ott danógattuk.8

A másik 1848–49- es dal a közismert „Seprik a pápai utcát…” Ennek a dalnak

a történetét – egyfelôl, hogy milyen nagy divatja volt a szabadságharc napjaiban,

másfelôl, hogy az új stílus elterjesztésében milyen döntô szerepet töltött be – már

megírtam.9 Most csak annyiban szükséges ismételnem magamat, hogy rámutas-

sak: mind a szabadságharcban, mind a további évtizedekben, végig a nagyszámú

19. századi forráson, a dal ritmusa az A és A5 sorok elején régies: négy nyolcadban
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7 Kacsoh Pongrác: Magyar katonanóták, V. (Gyûjtötte és zongorára alkalmazta ~.) Budapest: Rózsavölgyi

és Tsa, 1915, 4. sz.

8 Kopács (Baranya), Máté János (88), Olsvai Imre és Katona Imre, 1978, MTA ZTI: AP 11836d.

9 Bereczky János: „A pápai barna kislány nótája”. In: Történelem és emlékezet. Szerk. Kríza Ildikó. Buda-

pest: Magyar Néprajzi Társaság, 1998, 172–190.

A nagy ágyuk szépen szólnak,

Apró fegyverëk ropognak.

Fejem fölött, fejem fölött kard megfordul,

Piros vérëm csatatérën földre csordul.

4. kotta



gördülô volt. A világháborúban aztán dalunk valósággal újjászületett. És csak ek-

kor, 1916- ban, a kassai 9- es honvéd gyalogezred legénységétôl hallja és jegyzi le

elôször Kodály modern, negyedelô, augmentált ritmikával (és a harmadik sor vé-

gén alkalmi tréfás kibôvítéssel:10

Attól kezdve már minden gyûjtô így találja – következôként éppen Kodály Zol-

tánné 1917- ben egy 18 éves érdi lánytól –, és így ismerjük mi, az utókor is: ezzel

az új ritmussal, amellyel tehát világháborús katonáink elevenítették, frissítették

föl nagyapáik nótáját.

Az 1866- os osztrák–porosz háború idején tûnt föl egy dallamunk. Kizárólag

katonaszövegek kapcsolódtak akkor is, azóta is hozzá. Vikár Béla 1906- ban egy

öreg lendvajakabfai férfitól ilyen formában gyûjtötte:11
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10 Kassa (Abauj-Torna), 9. honvéd gyalogezred (18- 20), Kodály Zoltán, 1916. VIII. Bartók- rend B 202f.

11 Lendvajakabfa (Zala), Felsô Pál (öreg férfi), Vikár Béla, 1906. MF 2270d, Bartók- rend B 770d.
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Csak emlékeztetôül: az osztrák–porosz háború színtere Csehország volt. Az

énekes koráról egyébként többet nem tudunk, mint hogy „öreg férfi”, de ha jól

utánaszámolunk: aki 1906- ban hatvanvalahány éves volt, az 1866- ban huszonvala-

hány, vagyis éppen hadköteles. Más adatközlôk szerint dallamunkat „az 1878- as

boszniai okkupáció alatt is sokat énekelték”. Akkori fô szövegei: „Sírhat, jajgathat

az az édesanya…” és „Pajtás, hogyha látsz testemen mély sebet…” voltak.

Ez a dal részben a korábbi szövegekkel, részben idôszerû újakkal a világhábo-

rúban szintén új virágkorát élte. Ekkor kapta a mindannyiunk által jól ismert és

kedvelt „Megjött a levél fekete pecséttel, Megjött a muszka százezer emberrel…”

szöveget is.12 És hogy még hányféle szöveget, arról halvány képet nyerhetünk Ke-

rényi György karmacsi gyûjtésébôl:13
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12 E szöveg legkorábbi gyûjtései: Rákoskeresztúr (Pest- Pilis- Solt- Kiskun), Bartók Béla, 1915. II. és Isaszeg

(Pest- Pilis- Solt- Kiskun), Kenesei Ilona, 1915. Nyomtatásban elsô feltûnése: Kacsoh Pongrác: Magyar

katonanóták, III., (Gyûjtötte és zongorára alkalmazta ~.) Budapest: Rózsvölgyi és Tsa, 1915, 6. sz.

13 Karmacs (Zala), Födelmesi Gábor (67), Kerényi György, 1966. Bereczky János: A magyar népdal új stílusa,

I–IV. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2013, 173. sz.
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Ez a négy történeti dallam az, mely a világháborúban új életre kelt. Ezekbôl is

kettônek modernizálták kissé a ritmusát. Ha pedig a dalok formáját tekintjük,

kettô igazából már új stílusú, még ha korai új stílusú is. (Csak utalok rá, hogy ko-

rai új stíluson azt értem, ahol még a ritmika nem alkalmazkodó pontozott és a dal-

lamsorok zárlata kötetlen.)

A háborússá lett régi dalok másik csoportját azok a dallamok alkotják, melyeket a

Bartók- rend az A- 2 vagy a C-1 osztályba sorol, mert ugyan nem új stílusúak, de rit-

musuk már új. Azaz alkalmazkodó pontozott ritmusúak. Sok helyen számot ad-

tam már arról – egy helyen kimerítô részletességgel14 –, hogy ez a fajta, kutatásaim

szerint népzenénkben az 1870- es években föltünedezô, ám inkább majd csak az

1880- as, 1890- es években elterjedt ritmika nem szorítkozott csupán az architekto-

nikus szerkezetû dallamokra, hanem, ha kisebb mértékben is, de szívesen páro-

sult A- és C- osztályos dallamokkal is, átjárva és megújítva ilyenformán az egész

magyar népzenét.

Limbay Elemér Magyar Dal-Albumának III. kötetében, 1882- ben jelent meg egy

dal, mely a források egybehangzó tanúsága szerint az 1880- as években széltében

elterjedt:15

Limbay a szövegeket külön közölte. Az ennél: 1. Érik már, érik már A fekete

szôlô, Ne menj arra, barnapiros kislány, Megfog a kerülô. 2. Nem félek, nem félek,

Nem bánt engem senki, Csak az én kis barna szeretômet Ne szeresse senki.

Volt ugyanakkor más népszerû szövege is: „Ennek a kislánynak Hosszú a

kötôje…” A mai nótakedvelô embernek azonban sem egyik, sem másik szöveggel
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14 Bereczky János: „Az alkalmazkodó pontozott ritmus megjelenése népzenénkben”. In: Zenetudományi

dolgozatok 2003. Szerk. Richter Pál és Rudasné Bajcsay Márta. Budapest: MTA Zenetudományi Inté-

zet, 2003, 411–454.

15 Limbay Elemér: Magyar Dal-Album, III. Gyôr: Hennicke Rezsô, 1882, 469. sz.

8. kotta



van a fülében, hanem egy harmadikkal, melyet elôször Bartók jegyzett le 1915 ja-

nuárjában rákoskeresztúri tót lányoktól:16

Hogy azonban azok a lányok katonáktól tanulták, bizonyítja, hogy az Ötven hábo-

rús katonanótában is hasonlóan jelent meg, ráadásul „Egy szôke szerb kislány…”- t

emlegetve,17 Kodály pedig 1916- ban a kassai 9. honvéd gyalogezred körében ezzel

a szöveggel találta meg: „1. Petár, a szerb király Háborúsdit játszik, Beleesett egy

nagy pocsolyába, Csak a füle látszik. 2. Piszkáld ki, piszkáld ki, Piszkáld ki belô-

le…” Az azóta valósággal szólásmondássá vált „Piszkáld ki, piszkáld ki” szöveg, il-

letve szófordulat tehát világháborús katonáink leleménye korábbi dallamra.

Van néhány ebbe a csoportba tartozó, azaz még nem új stílusú szerkezetû, de

már új ritmikájú más dallam is, mely a világháborúban új szöveggel új életre kelt.

Egyet vegyünk még közülük szemügyre. A háború elején viharos sebességgel ter-

jedt el a következô három versszakos dal. Kodály 1916 nyarán a ránkfüredi kato-

nai lábadozóban a 12- es közös huszároktól meg a 34- es közös gyalogosoktól egy-

aránt lejegyezte, rávezetve a támlapra: „Közismert.” Ugyanazon év ôszén Nagysza-
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16 Rákoskeresztúr (Pest- Pilis- Solt- Kiskun), Bátovszky Zsuzsi, Zsichla Rozi stb., Bartók Béla, 1915, I. Bar-

tók- rend C 41d.

17 Ötven háborús katonanóta, 15.

Piszkáld ki, piszkáld ki,

Piszkáld ki belôle.

Nem piszkálom, egye meg a fene,

Had maradjon benne!

9. kotta



lontán már a 10-11 éves kislányok is ezt dalolták neki, ott is azt tapasztalta, hogy

„közismert a fiatalságnál”:18

Ugyancsak megtaláljuk az Ötven háborús katonanótában.19

A dal szövege eleddig ismeretlen volt. Hanem a dallam lényegében hangról

hangra azonos egy 19. századvégi csárdásdallammal, mellyel elôször a Sárközy Fe-

renc neve alatt megjelent Szabolcsi népcsárdásokban találkozunk 1870 körül – egé-

szen a legutolsó hangokig. Ott hirtelen – a mi fülünk szerint – eltéved a párhuza-

mos dúrba20 (11. kotta).

Nem eltévedés ez azonban. Ugyanilyen dúrban záró alakjában – és kizárólag

ilyenben! – szerepel több korabeli kiadványban: vagy ugyancsak hangszeres formá-

ban,21 vagy különféle mûszövegekkel.22 Van továbbá egy népi adatunk is ebben az
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18 Nagyszalonta (Bihar), 10-11 éves lánykák. Kodály Zoltán, 1916. X. 7. Kodály Zoltán nagyszalontai gyûjté-

se. Magyar Népköltési Gyûjtemény, XV. Szerk. Szalay Olga és Rudasné Bajcsay Márta. Budapest: Ba-

lassi Kiadó–Magyar Néprajzi Társaság, 2001, 240. sz.

19 Ötven háborús katonanóta, 20.

20 Sárközy Ferenc: Szabolcsi népcsárdások. (Zongorára szerkeszté ~.) Pest: Rózsavölgyi és Tsa, é. n., 1. friss.

21 Tisza Aladár: Ejnye, ejnye, azt a betyár… Pest: Táborszky és Parsch, é. n., 1. friss.

22 Földes József és Demeter Róbert: Emlék. A legszebb magyar dalok válogatott gyûjteménye. Budapest:

1876, 22. sz. Szövege ebben: Csak titokban akartalak szeretni, De ki kellett annak világosodni. Ámde

sebaj, hadd tudja meg a világ, Így is, úgy is hû leszek én tehozzád!

10. kotta



alakban: Kiss Lajos 1952- ben 62 éves – tehát még a háború elôtt leánykodott –

negyedi asszonytól vette föl „A Vág vize lassan folyik medrében, Bú lakozik az én

árva szívemben…” kezdetû szöveggel.

Ebbôl a dúr népies mûdallamból csinálták hát katonáink jó érzékkel a hosszú

évtizedeken át oly nagy közkedveltségnek örvendett eol népdalt.

Koruk szerint rendezgetve világháborús katonanótáinkat a következô csoportot

azok az immár új stílusú, sôt kifejlett új stílusú dalok alkotják, melyek még a há-

ború elôtt keletkeztek akár pár évtizeddel, akár csak pár évvel. (Ismét csak utalok

rá: kifejlett új stíluson azt értem, ahol már a ritmika alkalmazkodó pontozott és a

dallamsorok zárlata sablonos.) Ez már igen nagy, kiterjedt csoport. Vannak köztük

olyanok, melyeknek nem is kellett szövegükön változtatni, mert az új helyzetben

úgy, ahogy voltak, újólag aktuálissá, netán az eddiginél is aktuálisabbá váltak.

Ilyen például az, amelyet Kacsoh Pongrác 1915- ben mindjárt gyûjteménye élén kö-
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zölt, megjegyezve róla: „1914. augusztus 1- je után, a mozgósítás napjaiban e dal-

tól volt hangos az egész Magyarország”23 (12. kotta).
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23 Kacsoh Pongrác: Magyar katonanóták, I. (Gyûjtötte és zongorára alkalmazta~.) Budapest: Rózsavölgyi

és Tsa, 1915, 1. sz.

12. kotta



Valaha, valaha vagy soha… – az ember azt gondolná, hogy ilyen szöveg hábo-

rúba menôk ajkán születik. De nem. Ezzel a szöveggel találjuk már a dalt a Nádor-

féle 101 legszebb magyar népdal sorozatnak valamikor az 1890- es években megjelent

elsô kötetében.24 Kodály is, mikor 1914- ben lejegyezte a budapesti utcán marsoló

katonáktól, odaírta a támlap aljára: „Közismert azelôtt is!”

És ilyen az a másik dalunk is, amelyrôl ugyancsak elmondható, hogy akkoriban

tôle „volt hangos az egész Magyarország”: a „Megállj, megállj, kutya Szerbia…”.

Errôl már Bartók megállapította, hogy új stílusú dal önállósult második fele.25

Egész dallammal – a második dallamfélben már ezzel a majd csak négy év múlva

igazán aktuálissá váló szöveggel – 1910- bôl van elsô lejegyzésünk róla, méghozzá

Hédervárról Kenesei Ilonától:26

Féldallamként megint csak Kacsoh közölte elsôként 1915- ben.27 Kodály 1915-

ben Zsérén jegyezte le „az ifjúságtól”, 1916- ban Kassán a 34- esektôl, Szomjas

György 1916- ban Versecen hallotta menetelô bakáktól, Kenyeres Lajos nagysza-

lontai gimnazista saját városában jegyezte le ugyancsak 1916- ban, Kodály Zoltán-

né avasújvárosi cselédlányuktól 1918- ban – hogy csak az akkori gyûjtésekrôl ad-

junk számot. Szépirodalmunkban is megannyi regény vagy önéletrajz emlegeti –

és biztosítja ily módon fennmaradását a nemzet emlékezetében.
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24 101 legszebb magyar népdal. Cigányos modorban átírta Palotásy Gyula. Budapest: Nádor Kálmán, é. n., 66.

25 Bartók Béla: A magyar népdal. Budapest: Rózsavölgyi és Tsa, 1924, 94., 149. sz. jegyzet.

26 Hédervár (Gyôr), Kenesei Ilona, 1910. OSZK Zenemûtára, Ms. Mus. 152. VII. 46. sz.

27 Kacsoh: Magyar katonanóták, III., 1. sz.

Rajta, magyar vitézek, fiatalok és vének, de fegyvert ragadjatok,

Mert nem tudni, hogy mikor, éjjel- nappal várhatjuk, hogy fújják a riadót.

Akárhogy is dörög az ágyú, nem félünk mi a szerviántú’,

Megkergetjük azokat, lôjük, mint a nyulakat, a hegyes Boszniában.

13. kotta



Ennek a harmadik csoportunknak, melybe tehát azokat a kifejlett új stílusú da-

lokat soroltuk, melyek még valamikor a háború elôtt keletkeztek, a zöme termé-

szetesen nem változatlan szöveggel, egyszerûen csak aktualizálódva vált háborús

katonanótává, hanem új szöveget kapva. Két példán illusztrálom.

Bartók 1907- ben, Felsôiregen vette fonográfra a következô katonadalt:28

Utóbb ez a dallam nem pontosan ezzel a két versszakkal terjedt el, hanem az-

zal és úgy, amellyel és ahogy elôször 1916- ban találta Kodály a ghymesi és zsérei

fiatalság körében, ahogy aztán az Ötven háborús katonanóta is közölte,29 és ahogy

Kodályné is 1918- ban avasújvárosi cselédlányuktól lejegyezte30 (15. kotta).

Az 1907- es versszakpárossal végtére is csak egy, a világháborússal ugyanakkor

24 változat található az akadémiai népdalgyûjteményben.

Ismert, hogy Bartók 1904- ben – tehát még évekkel tulajdonképpeni gyûjtôte-

vékenysége megkezdése elôtt – egy ismerôse kibédi cselédlányától több dalt is le-

kottázott. Egyik ezek közül a 16. kottán látható.31

Ugyanennek dallam- és szövegváltozatát megtaláljuk Seprôdi János egyik köz-

leményében is – ugyancsak Kibédrôl! – az Ethnographia 1906- os évfolyamában.32

LIII. évfolyam, 2. szám, 2015. május M a g y a r  Z e n e200

28 Felsôireg (Tolna), legény, Bartók Béla, 1907. IV. MF 995c, Bartók- rend B 1232e.

29 Ötven háborús katonanóta, 45.

30 Avasújváros (Szatmár), Koncz Júlia (23), Kodály Zoltánné, 1918. XI. Bartók- rend B 1232b.

31 Kibéd (Maros-Torda), Dósa Lidi (18), Bartók Béla, 1904. Bartók- rend 1281a.

32 Seprôdi János: „Marosszéki dalgyûjtemény”, 47. sz., Ethnographia XVII. (1906), 306.

Ne sirasson engem senki, jól vagyok tanítva,

Sem a harcban, sem a varcban (?) nem riadok vissza.

Mert a baka a fegyverbe bele van teremtve,

Mint cidrusfa a jó földbe belegyökerezve.

14. kotta



Ez sem maradt azonban dallamának fô szövege. Kodály 1916 nyarán a kassai

9- es honvéd gyalogezred legénységétôl a következô két versszakkal jegyezte le:33
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33 Kassa (Abauj-Torna), 9. honvéd gyalogezred (18–20), Kodály Zoltán, 1916. VIII. Bartók- rend B 1281c.

Nem kell engem megsiratni, nem vagyok én árva,

Nem hallik a sóhajtásom szép magyar hazámba.

Maj megsirat, maj meggyászol az a sok ágyúszó,

Fejem felett sivít a szél, eszpodál a golyó.

15. kotta

16. kotta



Ugyanô ugyanazon év ôszén Nagyszalontán egy 21 éves lánytól lényegében

ugyanígy. Ott a kassai rontott helyett a 2. versszak így kezdôdött: „Hónap me-

gyünk a harctérre nagy Romániába, Isten veled, kis angyalom, szervusz, utoljá-

ra…”34 Majd az Ötven háborús katonanótában szintén e két versszakkal jelent meg –

a 2. versszak kritikus indítása így: „Mikor mentem a harctérre nagy Oroszország-

ba, Egyenesen bemegyek a svaromléniába…”35

A kibédi fülemülés szöveg többé sehonnan máshonnan nem került elô, a há-

borússal ellenben 13 változatunk van az akadémiai népdalgyûjteményben.

Ide, tehát a más szöveggel már korábban fölbukkant, de a háborúban új szöve-

get kapott s országos elterjedtségre azzal szert tett dallamok közé tartoznak még

– hogy csak a legismertebbeket soroljam elô:

Szerbiába megfújták a trombitát… (sz l sz d r m f m / r d d)

Százados úr, mitôl véres a lába… (d d r m / sz f m r / r d d)

Barna kislány kiment a harctérre… (m t d r / d t l szi / l l)

Hadseregben magyar honvéd az elsô…. (m f r t / d d r m / l l l)

Vadkörtefa fehéret virágzik… (m d sz d / r m r d / sz sz)

Homokos a, kavicsos a déli vasút széle… (d d f m r d m sz / f m d r / d d)

Jaj de búsan nyerít kapitány úr pej lova… (m r d t l sz /d r m d / t l l)

Elmegyek, elmegyek, még vissza se nézek… (l’ l’ m m r d / m r d t / l l)

Széles az Isonzó vize, keskeny a híd rajta… (l’ l’ sz sz l’ m r l / r d r m / l l)

Összesen 28 dallamtípus.

34 Kodály Zoltán nagyszalontai gyûjtése, 186. sz.

35 Ötven háborús katonanóta, 43.

Ha kimegyek, ha kimegyek az orosz harctérre,

Te meg, csárdás kis angyalom, sírhatsz temetôbe.

Búgnak az ágyúk, a gépfegyverek, folyik a magyar baka vére,

Te meg, csárdás kis angyalom, sírhatsz temetôbe.

17. kotta



Az eddigi három csoport tehát bizonyos szempontból, bizonyos mértékig mind

ónak számít a háborús katonanóták világában. Hátravan a negyedik, egyben utol-

só csoport: az újaké, a háború során keletkezetteké. Mennyiségben ez a legna-

gyobb (nagyobb, mint az elôzôk együttvéve), mûvelôdéstörténeti szempontból a

legjelentôsebb. Ha végigtekintünk rajtuk: egyfelôl csodálatra méltó, másfelôl szív-

szorító, hogy tragikus sorsú, a mészárszékre küldött akkori ifjúságunk a halál tor-

kában mind mennyiségileg, mind mûvészileg milyen páratlan értékû kultúrát ho-

zott létre – és hagyott ránk, boldogabb utókorra.

Összesen 50 olyan dallamtípusunk van, mely a háború négy éve alatt katoná-

ink ajkán, háborús szöveggel keletkezett, és ehhez vehetô még 5 olyan, mely nem

kimondottan háborús szövegû, de kétségtelenül ugyanazon katonák körébôl ter-

jedt el. Hogy megint csak a legismertebbeket vegyük számba – elôször az 50- bôl:

Doberdónál van egy szomorúfûzfa… (m m f m r r m d / t l l)

Kimegyek a doberdói harctérre… (m d r d / r m f m / r l l)

Százados úr, elôre, elôre… (f m r d / sz sz f r / d d)

Románia felé nem tudjuk mi az utat… (f m r d r d / f m r d / l sz sz)

Már minálunk soroznak, nemsokára be is rukkolnak… (d sz, d m / sz f m / r t sz, t r f / m d d)

Százados úr, mitôl véres a lába… (m m l’ sz / l’ m r d / t l l)

Barna menyecske fehérre meszelt háza… (m l’ sz m d / m m r d / t l l)

Hármat füttyentett már a gôzös masina… (d’ sz l l f / m r m f / sz d d)

Sej, ha bemegyek Székesfehérvárra… (sz d’ t l sz / f r sz m / d d)

Budapesti, de vasútállomáson… (d’ d’ t l t / d’ sz f r / d d)

Kedves édesanyám, ha föl akarsz keresni… (l’ l’ sz sz f m / f m r d / t l l)

Erdô szélén nyírfa kereszt jelzi a síromat… (l’ l’ m m r r l t / d r m r / l l)

Felmegyek a hegyre, felmegyek a hegyre, lenézek a völgybe… (l t d r m l’ / l’ sz f m r m /

l’ m d t / l l) 

Ha felülök, csuhaj, ha felülök a fekete gôzösre… (sz sz d d / r r sz f m d / m r d t / l sz sz)

Mikor megyek Románia felé, még a fák is sírnak… (l l l’ l’ / sz fi sz l’ sz m / d r m r / l l)

Majd az 5- bôl:

Réten, réten, sej, a kassai réten… (l m m r / d m r d t / l l)

De szeretnék hajnalcsillag lenni… (l’ l’ l’ sz / m d m r / l l)

Elmegyek az ácshoz fejfát csináltatni… (sz d t d / r sz’ / f m r d / sz sz)

Bizony van ezek között nem egy olyan, mely ha hiányoznék, egész nemzeti

kultúránk jelentôsen szegényebb lenne…

Ami pedig ezek zenei jegyeit illeti, egyetlenegy kivétellel – hogy a szabály

erôs legyen – mind az 55 kifejlett új stílusú. Nem is lehet más. A stílusnak ez a ki-

fejlett ága az 1880- as és 90- es években bontakozott ki, terjedt el, hogy aztán a 20.

század elsô évtizedében váljék országosan egyeduralkodóvá. A dallamkezdô, más

néven A soroknak az egész stílusfejlôdés során tapasztalható folyamatos tágulása

is erre az idôre jutott el az oktáv terjedelemig, sôt magáról az oktávról való indí-

tásig. Ily módon a háború – népzene- történeti tekintetbôl – egy ellenállhatatlan

erôvel terjedô új stílus legteljesebb kivirágzásának pillanatában érte az országot.

Nem lehet hát csodálni, ha e stílus legszebb, legreprezentatívabb példányainak

java éppen a háborús katonanóták között található.
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Sôt ha e stílus fejlôdését az eddigieknél is alaposabban szemügyre vesszük,

még ennél is többet állapíthatunk meg. Katonáink a készen kapott viruló stílust

nem egyszerûen tökélyre vitték, hanem addigi fejlettségi fokán túl még egy fokkal

– egy utolsó fokkal – továbbemelték. Valamit ôk is tettek hozzá.

Az ô ajkukon a kezdôsorok – melyek ugye a stílus törvényszerûsége szerint

utolsó sorként mindig vissza is térnek – még magasabbra kapaszkodtak: az eddigi

maximumnak számító oktáv fölött a nónáig, nemritkán decimáig is. Nem egyszer,

nem kétszer, hanem ebbôl divatot, annál is többet: stílusjegyet csinálva. Az emle-

getett 55 dallamtípusnak nem kevesebb, mint ötöde: 11 ilyen. Ezek legismertebb-

jei (kiemelve az új jelenségnek számító oktáv fölötti hangokat):

1914- ben:

Hideg szél fúj, édesanyám, adja ki a kendôm… (l’ m d’ t’ / l’ m m d / t r f m / l l)

1915- ben:

Keresik a, keresik a keresztelôlevelemet… (sz’ sz’ l’ sz’ r m f m / r sz’ f m r d / sz sz)

1916- ban:

Sárga a csikó, sárga nyereg rajta… (d’ t r’ d’ sz / f m sz r / d d)

Ugyancsak 1916- ban:

Százados úr, sejehaj, százados úr ha felül a lovára… (sz sz f m sz sz d’ / t r’ d’ l sz sz r f / m d d)

És végül 1918- ban, talán utolsó háborús katonanótaként a következô. Azért

feltételezem, hogy ez volt mindenek között az utolsó, mert háborús szövege már

alig van, sokkal jellemzôbbek rá a különféle sebesült- , leszerelô- és hadifogolyszö-

vegek. Legkorábbi gyûjtésének idôpontja is sokatmondó: mindössze két- három

hónappal a háború vége elôtt, 1918 augusztusában talált rá elsôként Bartók Be-

senyszög- Felsôszászbereken jánoshidi summáslányok között, mégpedig érezhetôen

új, friss, még kiforratlan szöveggel (18. kotta).36

A háború folyamán nem is került a dal többé gyûjtô elé. Hanem mintegy két

esztendô múlva az Ethnographia 1919- es számában – mely azonban csak 1920- ban

jelent meg – találunk két „székely katonadalt”, csupán annyi kísérôszöveggel,

hogy: „Beküldte Etédi Bekeô Balázs.” A dalok szemmel láthatólag világháborús

eredetûek, ám a szövegeken már az összeomlást követô zavaros idôk nyoma is

meglátszik. Pontos gyûjtési helyükrôl és idejükrôl tehát nem kapunk semmi tájé-

koztatást, feltehetôen azonban a Kratochwil- féle úgynevezett székely hadosztály

körébôl származnak. Második adatunkat e dalról ezek között találjuk (19. kotta; az

adott közállapotokkal magyarázható sok sajtóhiba ne zavarjon bennünket).37

A dallam, sôt némely töredék is mindkét változat szövegébôl mindannyiunk

számára ismerôs – mint az 1848–49- es szabadságharc emblematikus dala! Mond-

hatni: egy ország kedvence „Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva…” kezdetû

szöveggel. Csakhogy hogyan lett ebbôl a legvégsôkig kifejlett új stílusú, világhábo-
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36 Jánoshida (Jász- Nagykun- Szolnok), summáslányok, Bartók Béla, 1918. VIII. Bartók- rend B 1209b.

37 Etédi Bekeô Balázs: „Székely katonadalok”, Ethnographia XXX. (1919), 73.



rús nótából 48- as dal? Vagy talán fordítva igaz: a szabadságharc napjainak harma-

dik olyan dalával van dolgunk, melybôl – az elôzô kettôvel ellentétben, mely dalla-

mok útját a közbeesô idôben is jól nyomon lehetett követnünk, emez hetven év

ködébôl váratlanul ismét fölbukkanva – szintén világháborús lett? Befejezésül ezt

még tisztáznunk kell.

19. kotta

Véres a föld, hatvannyolcas véresre festette,

Jár a gôzös a harctéren levelek elejbe.

Kedves édesanyám, ne várja a levelemet,

Nemsokára az idegeny föld takarja testemet.

18. kotta



A dalt talán negyedikként Mathia Károly gyûjtötte 1941- ben, az akkor ismét

hazánkhoz tartozó Csíkszentdomokoson. A gyûjtést nem adta be Kodálynak, el-

lenben kiadta következô évben a 104 katonadalban a következôképpen:38

Ez a szöveg így akkor igen aktuális volt. Nem maradt azonban örökké az. Jöt-

tek más idôk és más aktualitások. Jött 1848 centenáriuma is, és nagy igény mutat-

kozott 48- as dalgyûjteményekre. Jelentek is meg nyakra- fôre – a hitelességgel so-

kat nem törôdve. Mathia is adott ki egyet Negyvennyolcas dallamok címen, amiben

újra közreadta ugyanezt – mindössze annyi változtatással, hogy benne Horthy

Miklóst Gábor Áron váltotta.39 Innen vették aztán át a legkülönbözôbb kiadványok

– egyik a másiktól kritikátlanul –, és terjesztették el immár e névvel mindjárt a

szöveg élén, és vetették bele többé talán kigyomlálhatatlanul egy egész ország köz-

tudatába.
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38 Mathia Károly: 104 katonadal. Budapest: Magyar Kórus, 1942, 49. sz.

39 Uô: Negyvennyolcas dallamok. Budapest: Magyar Kórus, 1948, 21. sz.

20. kotta



Tulajdonképpen csak egy kérdés van: vajon az 1942- es kiadásban Horthy is

váltott- e a pillanatnyi aktualitás okán valakit, mondjuk Károly királyt vagy a fönti

székely dal emlegette köztársaságot? Erre csak akkor kaphatnánk feleletet, ha

Mathia Károly eredeti gyûjtôfüzete – melyet ô tehát annak idején nem tisztázott le

és az akadémiai népdalgyûjteménybe nem adott be – elôkerülne. Minden más bi-

zonyos. Bizonyos úgy a stílustörténeti kutatások, mint a gyûjtéstörténeti vizsgáló-

dások alapján, hogy elsô világháborús katonáink alkotta dallam ez, méghozzá a há-

ború legutolsó hónapjaiból, amit egyik legelterjedtebb szövegtípusa is bizonyít,

az, amivel gyûjtôtársaimmal az áji kocsmában mulató férfiaktól hallottuk:40
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40 Áj (Abauj-Torna), négy férfi (65–83), Bereczky János, Németh István és Vargyas Gábor, 1999. X.

Bereczky: A magyar népdal új stílusa, 2657. sz.

21. kotta



A B S T R A C T

JÁNOS BERECZKY

OLD AND NEW IN FIRST WORLD WAR SOLDIERS’ SONGS

The oldest melody we find in this rich world is a verbunkos tune by János Bihari

(1807). Of the songs fashionable during the time of the 1848–49 Hungarian war

of independence two became First World War songs. And a song that appeared at

the time of the Austrian- Prussian war of 1866 gained new life too. These

historical songs are what we can regard as the oldest layer of wartime soldiers’

songs. Another group of old songs which became wartime ones contains some

which Bartók assigned to his category C, in that although they are not in the new

style, they are rhythmically new, having flexible dotted rhtythm. This type of

rhythm in Hungarian folk music appeared in the 1870s, though it became

widespread only in the 1880s and 1890s, going hand in hand not only with the

new- style melodies which have an architectural structure, but permeating the

descending old- style melodies as well. The next group consists of new- style,

indeed fully- fledged new- style songs – by fully- fledged new- style I mean songs

with flexible dotted rhythm – which originated a few decades or a few years

before the outbreak of the war. Most of them became wartime soldiers’ songs of

course not with the original words, but with new ones. This group includes 28

melodies. The fourth and last group is the new ones, the ones originating during

the war. This is the largest group and culturally the most important. We have, all

told, 55 melodies which originated during the four years of the war, sung by

Hungarian soldiers and with words about the war. All 55 are fully- fledged new-

style songs, they could hardly be otherwise. This fully- fledged branch of the style

became widespread in the 1880s and 1890s, so it could come to dominate at the

beginning of the 20th century. In this way the war reached Hungary at the

moment when this new- style folk music spreading with unstoppable energy burst

into bloom. We should not be surprised, therefore, if the best examples of the

style are to be found precisely among the wartime soldiers’ songs.
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new- style Hungarian folk music. The new- style songs in the Academy’s folksong collection (around

60.000 notations) have been archived using the system he invented. His most important books are

Kodály népdalfeldolgozásainak dallam- és szövegforrásai [The melodic and textual sources of Kodály’s folksong

arrangements] (Budapest: 1984 – in collaboration with others), Ilmari Krohnin vaikutus unkarilaiseen

kansanmusiikintutkimukseen [The Influence of Ilmari Krohn on Hungarian Ethnomusicology] (Jyväskylä:

2001 – in Finnish), Mikszáth Kálmán és a gyermekjátékok világa [Kálmán Mikszáth and the world of childrens’

games] (Budapest: 2006), A magyar népdal új stílusa I–IV. [The new style of Hungarian folksongs I- IV]

(Budapest: 2013). Szabolcsi Prize, 2008.
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