
A másik kifogás, amit hangoztatni szoktak a Dél-
Alföld dalaival kapcsolatban, hogy kevés bennük a
díszítés. Erre fényesen rácáfolnak a legrégebbi, még
Vikár Béla által készített fonográf felvételek, illetve a
hangszeres zene ornamensekben gazdag előadásmódja. 

Bár, szerintem mindezek egyáltalán nem fonto-
sak. Sokkal lényegesebb az a ragaszkodás, amit min-
den alkalommal megtapasztaltam alföldi mestereim,
barátaim között. Talán öntudatlanul, de kitartóan
őrzik hagyományaikat, szokásaikat. Valószínűleg az

Alföld népét ez a mentalitás mentette meg a teljes
kipusztulástól. 

Egy alkalommal szoboravatón zenéltem Tisza -
alpáron. Ott, a színpadon két műsorszám között azt
találtam mondani, hogy igazán nagyon szeretek koncer-
teket adni, de attól sokkal jobb kedvem lenne, ha újra
felelevenedne az ötven-hatvan éve kiveszett hagyo-
mány, és valaki meghívna kukoricafosztást muzsikálni.

Ősszel, Mihály nap körül csengett a telefonom:
– Béluskám! Megérett a kukorica!
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Engiéknél ablak alatt
Tápé; ea: ismeretlen; gy: Péczely; PDF/49; 
hanganyag nincs; forrás: TTN

Engiéknél ablak alatt, sej-haj, diófa, 
Szagos annak a levele, két ág van rajta. 

Egyik ágon Farkas Imre, jaj de furulyál, 
Másik ágon Engi Julcsa, jaj de sírdogál.

Ne sírj, Julcsa, ne sírj, lesz még sej-haj szeretőd,
Leszolgálom azt a sej-haj három esztendőt.

Nincs Szentesen olyan asszony
Szentes; OLÁHOS; ea: Szenyéri Dániel; 
gy: Sárosi Bálint, 1967.10.21.; jelzet: 6566n1
Kiadva: MHN (Magyar Hangszeres Népzene) RMN

Nincs Szentesen olyan asszony,
Mint Csóriné komámasszony, 
Így tedd rá, most tedd rá,
Tepsibe süti a lepényt,
Avval kínálja a legényt,
Így tedd rá, most tedd rá.

A lepényem megettétek,
Sári lányom elvegyétek,
Így tedd rá, most tedd rá,
Piros lett a lepény alja,
Édes lesz a Sári csókja,
Így tedd rá, most tedd rá.

Adjon Isten jó éjszakát
Kecel; ea: Szebelédi Pálné Gubics Veron
gy: Szomjas-Schiffert György; jelzet: 5395i; kiadva: MNA 4. , RMN

Adjon Isten jó éjszakát,
Küldje hozzánk szent angyalát,
Terjessze ránk szent áldását,
Bátorítsa szívünk álmát!

Mennyi csillag van az égen,
Mennyi fűszál van a földön,
Jézus annyiszor áldassék,
Szűz Mária tiszteltessék!

Tiszták legyünk a vétektől,
Mentek minden veszélyektől,
Reggel megújult erővel,
Szent nevedben kelhessünk fel.


