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Ide hallik a gyenesi harangszó....

Örökül hagyod a lényed,
Miről emlékeznek téged,
Vonásaid fiad hordja,
S dalaiban őseit gondolja.
Taníts neki sok, szép imádságot,
hogy unokáid hangján szóljon
a te lelked, s muzsikáljon.
S téged meg: Az Isten Áldjon!”

„A dal a lélek imádsága,
Arról szól, hogy élni jó,
Szeretni mily gyönyörűség,
Énekelni izgató.
Elmúlik veled az élet,
Gyűjtsd a dalt, mint örökséget,
Amit gyermekedre hagysz,
S rád, ha gondol,
Boldogan imádkozhat.

Ajánlás

Gyenesdiás nagyközség a Nyugat-Balaton partján fekvő település. Táji-természeti 
környezetét jellemzi a Keszthelyi-hegység és a Balaton által közrefogott egykori 
hegyközségi lakókörnyezet, számos kulturális értékkel. Az itt élő emberek és 
a rendszerváltás után alakult kulturális csoportok mindennapjaiban mindez 
visszatükröződik. Énekeiben, dalaiban, táncaiban megjelenik e táj szeretete, a 
hozzájuk kötődő hagyományok tisztelete és a zalai identitás… 

„Üzenem mindazoknak,
akik többre tartják (...)
a dühöt az áhítatnál,

a gépolajat az ihletnél,
a kétes hasznot a szépségnél,

a plakátot az irodalomnál,
üzenem mindazoknak,

hogy a művészet 
több tiszteletet követel!”  

Dsida Jenő, erdélyi magyar költő szép üzenetét választottam mottóul ajánlásom-
ban, mellyel a  Gyenesdiási Dalárdát és a Gyenesdiási Citerásokat köszöntöm CD 
bemutatójuk alkalmával.

Bognár Ystván



Együttesünkről dióhéjban…

minősítést kaptunk zalai dalokból összeállított csokrunkért. A 2010-ben a 
VIII. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjén Vass Lajos 
Nagydíjat nyertünk. A citerákon kívül, klarinét, tárogató, tekerő, tangóhar-
monika, hegedű, doromb is megszólal dalcsokrainkban. 
2011-ben ifj. Horváth Károly népzenész, a „Népművészet Ifjú Mestere” kivá-
ló szakmai irányításával zalai dalokból összeállított CD-lemez előkészítésé-
be fogtunk. A novembertől februárig tartó örömteli munka eredményeként 
megszületett ez a népzenei anyag. 
  Már nem kérdéses, hogyan tovább. A mi utunk : a zalai dal-
kincs ápolása és tolmácsolása. Ez nem zárja ki, hogy alkalomadtán jó-
ízű, vidám nótázásba kezdjünk, Porkoláb János tangóharmónika kísére-
tével. A Dalárda Nótaklub csoportja nyújt ennek a szórakozásnak teret.   
A Gyenesdiási Négyes – mely szintén a Gyenesdiási Dalárda tagjaiból ala-
kult – más tájegységek dallamkincsével és különböző hangszerekkel is szí-
vesen ismerkedik és ismerteti meg a hallgatóságot. A Gyenesdiási Ifjú Cite-
rások pedig már a következő generációt képviselik az ifjúsági versenyeken, 
bemutatókon, s tovább örökítik ezt a páratlan kincset. 

Bognár Ystván 
a Gyenesdiási Dalárda krónikása

Dalárdánk 2006. év áprilisában alakult egy felhívás nyomán, melyet Balogh 
László tett közzé a községi újságban. Kereste azokat a dalolni, énekelni sze-
rető férfiakat, akik baráti társaságként működve, a helyi borkultúrát, a minő-
ségi borfogyasztást hirdetik, dalkincsünket ápolják, miközben szórakoznak 
és szórakoztatnak.
A felhívásra megjelent 12 lelkes férfiból megalakult az együttes. Már ez év 
júliusában az Öregek Napján színpadra álltunk katonadalokkal, melyet a 
közönség nagy lelkesedéssel fogadott. Ezt követően a községi rendezvénye-
ken igényelték fellépésünket. Megyén belül és határokon túl is színpadra 
léptünk. 
Minőségi változást hozott csoportunk életében a 2007-es esztendő, mikor a 
Pék házaspár a négy fiúból álló ifjú citerás csapatával, Stefán Ferenc tároga-
tóval, klarinéttel, Kovács Ágnes tanárnő pedig hegedűvel csatlakozott hoz-
zánk. Dalaink kiteljesedtek, színesebbek, élvezetesebbek lettek. Ezzel egy 
időben Kovács Péter keszthelyi ének-zene tanár és karnagy szintén tagja, 
egyben művészeti vezetője lett Dalárdánknak. Ekkor körvonalazódott az út, 
melyen haladni szeretnénk. Létszámunk gyarapodott, de sajnos egyik alapí-
tó tagunk, Simon József négy év együtt éneklés után elhunyt. Másik alapító 
tagunk, Benedek József elköltözött településünkről. Romany Béla nemrég 
csatlakozott hozzánk. Jelenleg 18 tagja (köztük két hölgy) van együttesünk-
nek, de alkalmanként egy-egy fellépésen feleségeink és barátnők is besegíte-
nek. Így sikerült egy nagyon népszerű „Kocsmajelenet” c. produkciót létre-
hozni, mellyel már bejártuk a környező településeket. Nem elhanyagolható 
az a tény, hogy a Gyenesdiási Dalárda átlagéletkora 68 év. 
Együttesünk a Vass Lajos Népzenei Szövetség tagja lett, s 2009-ben benevez-
tünk a népzenei versenyre is. A sümegi elődöntőn, majd középdöntőn arany 
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Laposa Julianna

Pékné Orbán Julianna

ifj. Horváth Károly

Hintalan Gergely

Pék András
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Gyenesdiási Dalárda és a Gyenesdiási Citerások: 
„Ide hallik a gyenesi harangszó...”

1.     Ez a pohár bujdosik - Boros dalok I.   6’20” 
2.   Masírozunk észak felé - Katonadalok I.    3’27”
3.    Tátika, Somló, Badacsony - Balatoni népdalok  3’36”
4.   Rézfokosom felvágom a vállamra - Betyárnóták I.  2’50”
5.   Híres betyár az én nevem - Betyárnóták II.  5’03”
6.    Októberben rukkolnak a regruták - Katonadalok II. 4’12” 
7.   Két tikom tavali - Zalai dallamok   3’06”
8.    Gyergyóditró felől - Erdélyi dalok   6’56”
9.   Azért is iszom, az angyalát - Boros dalok II.  3’57” 
       
   Összidő:                   39’22”

„Tiszta forrásból”

Dr. Olsvai Imre: 333 zalai népdal.
(Zalai Gyűjtemény 10.) 1978.    (7. csokor)
Dr Várnai Ferenc: Zöld a kökény 2004.   (2.5. csokor)
Horváth Károly: Egy hernyéki parasztember dalkincse
(Zalai Gyűjtemény 13.)    (1.4.5.6.9. csokor)
Horváth Károly: Bevonulok rózsám…    ( 2.4. csokor)
Kristály Lajos - Kristály Matild: Domokosi nagy hegy alatt 2009.
(Csíkszentdomokos énekes népzenéje 1948-2008.)  (8. csokor)
Nyék Sándor: Balatoni népdalok   (3. csokor)
Vajda József: Hallottad-e hírét Zalaegerszegnek?
333 zalai népdal. (Zalai Gyűjtemény 10.) 1978.  (1.2.4.7.9.csokor)



Ez a pohár bujdosik - Boros dalok I.
Horváth Károly és Vajda József gyűjtéséből

 1. Ez a pohár bujdosik
Tempo giusto    Hernyék,1975.H.K. 
112      Szili János 84 éves

 Ez a pohár bujdosik, keresi gazdáját.
 Péter bá’ra rátalál. Éljen a barátság!  
 Ez a pohár bujdosik. Éljen a barátság!
 Péter bácsi most iszik. Éljen a barátság!
 Issza már, issza már, mind megissza a borát.
 Issza már, issza már, mind megitta…
       39”

 - Halljunk szót, halljunk szót Uraim!  
 -Ahol vígan vannak leányok, legények,
 ha szerét tehetem, én oda betérek.    
 Hogy ilyen helyt jó bort mérnek,
 Én ezt bizton tudom, nekem ebben nagy a tapasztalatom.
 Ne csodáljátok hát, hogy a bort szeretem,
 Szent Borbála napján, pincébe’ születtem. 
 Nagyapám kántor vót, apám kefekötő,          
 A jó bort a csapról itta mind a kettő.
 De tudom, ha az én torkomon egy csepp víz is lefolyna,
 Mind a kettő szegény a sírban megfordulna.
 Ezért a jó Istentől én csak azt kívánom,

 Fulladjak a borba, az legyen halálom.
 Negyvenakós hordó mindég borral legyen töltve.
 Ha érzem a vesztemet majd, abba ugrom bele.
 Eltátom a számat, dől a jó bor belé,
 Aztán ha megfúltam, lelkem száll föl az ég felé.
 Szent Péter az Urat kéri könyörögve,
 -Atyám! Ezt a jó borivó magyart vedd a kegyelmedbe,
 Mert míg ez atyámfia a világát élte,
 A vizet a szájába se vette!-
 Igyunk Noé apánk dicsőségére,
 Aki a dolgát olyan bölcsen tette,
 Hogy a bárkáról a szőlőtőkét le nem felejtette.
 Kedves Egészségetekre!
      1’14”

 2. Bor, bor, bor, de jó a gyenesi bor
Tempo guisto
120
            
 //: Bor, bor, bor, de jó a gyenesi bor. ://    
 //: Ha az asszony szív belőle, félreáll a kontya tőle.
 Bor, bor, bor, de jó a gyenesi bor. ://
    
  //: Víz, víz, víz, de jó a Balaton-víz. ://
 //:  Aranyhalak úsznak benne, barna kislány az ölembe.
 Víz, víz, víz, de jó a Balaton-víz. ://
         52”
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  3. Imolácsi, babolácsi
Tempo giusto    Nova,1953. V.J.
85-100     Kölkedi Péter 46 éves
   Imolácsi, babolácsi,
  Bort iszik a Pista bácsi, sejehaj. 
  Ha ivott a Pista bácsi,
  Igyék hát a Géza bácsi, sejehaj.

  Bibolácsi, babolácsi, 
  Bort iszik az Anti bácsi, sejehaj,  
  Bort iszik az, nem pálinkát,
  Asszonyt szeret, nem is leányt, sejehaj!
      37”

  4. Én elmentem a kocsmába

Tempo Én elmentem a kocsmába magamat múlatni,   
95 Utánam jött feleségem haza pirongatni.     
 Muzsikának szép a hangja, ej, te asszony eriggy haza, 
 Addig, míg ki nem kapsz. Addig, míg ki nem kapsz

 Gyere haza, édes párom, gyere, szépen kérlek,      
 Vacsorával, vetett ággyal várlak haza Téged.     
 //: Muzsikának szép a hangja, ej, te asszony (ember) eriggy haza,
 Addig, míg ki nem kapsz. Addig, míg ki nem kapsz. ://
      51”   

 5. Hozz bort, kocsmárosné
Moderato    Galambok, 1953.V.J.
75-120     Szili Jánosné 67 éves

 //: Hozz bort, kocsmárosné, megadom az árát! ://
 //: Ha én meg nem adom, ihajja, megadja galambom, tyuhajja! ://
 //: Ej, gyenesi lányok, magatok mondtátok. ://
 //: Hogy a templom tornyát ihajja, bekoszorúzzátok hajnalra. ://
      1’15” 
 
 6. Van nekem egy igen régi szokásom
Tempo giusto
150-160
 Van nekem egy igen régi szokásom,
 Iszom a bort, hogyha nem is kívánom,
 //: Erre még az öregapám öregapja tanított,
 Aki még a hordóval is koccintott. ://

 Belement a dongólégy a boromba,   
 Megiszom én, mert nem vagyok goromba.
 //: Lecsúszott már hat pár ökör, hát ez a légy ne ártson,      
  A Jó Isten tartsa meg a szokásom! ://
      1’02”
 Egészségünkre!  
                Ö. : 6’ 20”
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Masírozunk észak felé - Katonadalok I.
Horváth Károly és Vajda József gyűjtéséből  

• 12 •

  
  1. Masírozunk észak felé
Poco rubato    Mikekarácsonyfa,1978.V.J.
     Márfi Pál 68 éves

  Masírozunk észak felé,
  Nem ám a mi hazánk felé,
  Elmegyek a labanc felé,   
  Más fekszik az asszony mellé.

  A Nagy ágyuk szépen szólnak,
  Apró fegyverek ropognak,
  Fejem fölött kard megfordul,
  Piros vérem földre csordul.
      
  Ne félj, ne félj kuruc vitéz,   
   Nem halálos a sebed még,
  Ki fogsz még ebből gyógyulni,   
  Rózsádhoz fogsz hazamenni.
      54”
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 2. Viszi a víz, viszi a nálunk való rétet 
Tempo    Kerkaszentmihály,1974.H.K.
115    Gyenes Ferencné 51 éves
    
 Viszi a víz, viszi a nálunk való rétet,
 Közepében a kedves szeretőmet.  
 Engedd, anyám kifogom belőle,
 Elmúlt három éve, hogy voltam szeretője.

 Viszi a víz, viszi a nálunk való rétet,
 Közepében a sárgarigófészket.
 //: Sárgarigó csak azt fütyörészi,
 Aki volt szeretőm, azt el kell felejteni. ://
      1’03”

3. Kétszer írt már királyunknak az oroszok cárja
Tempo
135
Allegretto
 Kétszer írt már királyunknak az oroszok cárja,
 Barna kislány a babáját, ej,de régen várja.
 //: Várja, nagyon várja, azt az időt várja,
 Mikor jön meg a harctérről a szerető párja. ://

 Ne sírj, ne sírj barna kislány, haza fogunk jönni,
 Mindenféle háborúnak vége szokott lenni.
 //: De, ha Ferenc Jóska üzen majd a cárnak,
 Akkor megyünk kis angyalom, karjaimba zárlak. ://   
      1’30”

Ö. : 3’27”



  1. Rétest ettem, megégettem a számat
Karikázó     Szőlőskislak, 1956. Ny. S.
114-182               
  Rétest ettem, megégettem a számat… 
  Más öleli az én kedves babámat.        
  //: Más öleli, más is ül az ölébe,  
  Más kacsingat világoskék szemébe. ://   
 
  Ide hallik a kisgyörki harangszó,   
  Úgy hallottam, kisangyalom, haragszó’.
  Nem haragszom, csak úgy hozta az idő,
  Mer’ nem voltál igazszívű szerető.

  Vénasszonyok, ha kiülnek a padra,  
  Arra megyek, rólam folyik a pletyka. 
  //: Kérem is én a Jóistent csak arra,   
  A nyelvüket ragassza le a padra. :// 1’03”

  

  

Tátika, Somló, Badacsony - Balatoni népdalok
Nyék Sándor gyűjtéséből   
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2. Balatoni halászlegény vagyok én      
Tempo poco rubato    Gyugy, 1956.  NY. S.
Sostenuto  
70  Balatoni halászlegény vagyok én,
  Partódalba’ kiskunyhóba’ lakom én.  
  Jöjj be hozzám kisangyalom pihenni,
  Van jó anyám, ki gondodat viseli. 
 
  Bemegyek a Balatonra halászni,  
  A nagy főszél rám találna támadni.
  //: A hullámok elnyelik a sajkámat,
  Fonyód alá kidobnak a babámnak. :// 59”

  

• 15 •



Engem hívnak egy híres betyárnak - Betyárdalok I.
Horváth Károly, Nyék Sándor és Vajda József gyűjtéséből  3. Tátika, Somló, Badacsony

Tempo guisto    Badacsony, 1953. NY. S.
85   
  Tátika, Somló, Badacsony,    
  Hej, az én babám alacsony. 
  Úgy szeretem, ha alacsony,  
  A szűröm alá takarom.
  
  Háborog, zúg a Balaton,  
  Száz keszeg árát mulatom. 
  Édesanyám ne sirasson, 
  Sír utánam pár garasom!     27”

  4. Házunk előtt van egy fa
Tempo guisto               Szentgyörgy, 1953. NY.S. 
140-170
  Házunk előtt van egy fa, deres szál diófa,
  Ahol vagyon megkötve két szürke paripa.
  Ezüst a kantárja, pántlika fékszára.
  Úgyis tudom, Bognár Pysta, te vagy a gazdája!

  Befagyott a Balaton, nem megyek halászni.
  Gyenge az én galambom, rá fogok vigyázni.
   //: Ne kőtse a pénzét kantárra, fékszárra, 
  Inkább vegyen selyemszoknyát karcsú derekára! ://
      1’07”
                Ö. : 3’36”
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  1. Engem hívnak egy híres betyárnak
Parlando
  Engem hívnak egy híres betyárnak,
  Ki is állok huszonnégy zsandárnak,
  Jön a zsandár, de nem félek tőle,
  Majd kimegyek, megszámolok véle. 
 
  Sümeg felől fújdogál a szellő,
  Jön a zsandár, mint szél mindenfelől,
  De én betyár csak magam egyedül
  Sürgök-forgok a fegyverem körül.    
      47” 

  2. A Savanyó tizenhat szél gatyája
Tempo     Nova,1952.V.J.
105     Horváth István 87 éves

  A Savanyó tizenhat szél gatyája,
  Megakadt a csipkebokor ágába’.
  Csipkebokor ereszd el a gatyámat!
  Ha úré vagy, ha paraszté, leváglak.

  A Savanyó nem úri nemből való,
  Nem kell néki selyem paplan, takaró,
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Híres betyár az én nevem -  Betyárdalok II.
Horváth Károly, Nyék Sándor és Vajda József gyűjtéséből

 1. Ha bemegyek, ha bemegyek a gyenesi csárdába
Tempo    Zalavég-Mikosdpuszta,1973.     
115    Badacsonyi Lajos 56 éves

 Ha bemegyek, ha bemegyek a gyenesi csárdába, 
 Bikkfanyelű kis fokosom vágom a gerendába. 
 //: Most tudjuk meg, hogy ki, ki, ki,   
 aki legény a csárdában, az vegye ki,
 Még az éjjel a csárda falát zsandárvérrel festem ki. ://

 Ha bemegyek, ha bemegyek a gyenesi csárdába,
 Cifraszűröm fölakasztom a mestergerendára.
 //: Kocsmárosné, jöjjön ide, a legjobbik piros borát hozza ide,
 És azután a legszebb lányát ültesse az ölembe. ://
      1’33”
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  Nem kell néki a babája dunyhája,
  Beéri a tizenhat szél gatyája.
      48”
  3. Rézfokosom felvágom a vállamra
Tempo giusto, Parlando  Zalavég-Mikosdpuszta,1973.V.J.
115    Badacsonyi Lajos 56 éves
  
  Rézfokosom felvágom a vállamra,
  Elkiáltom magamat a csárdába’.
   Minden ember takarodjon csárdából a tanyára,
  Mert most mulat az Eszterházy öreg herceg
  gulyásának a legelső bojtárja. 

  Csaplárosné édes-kedves angyalom,
  Hozzon ide száz icce bort, ha mondom!
  Ellopom a legszebb tinót a legjobbik boráért,
  Az egész gulyát, vagy egy ménest bojtárostól,
  Számadóstól, szép szerelmes lányáért.
      43”
 4. Kis pejlovam patkó szege de fényes
Tempo            Zalavég-Mikosdpuszta,1973.V.J.    
135            Badacsonyi Lajos 56 éves
  
Kis pejlovam patkó szege de fényes,
A gyöngyösi csárdás lánya de kényes.
Göndör haja ráhajlik a vállára,
Százforintos kendőt köt a nyakába.

      
             Ö. : 2’50”

A gyöngyösi csárda mellett van egy tó,
Abban fürdik három fekete holló.
//: Kiszakítom belőle a jobb szárnyát,
Elszeretem csaplárosné leányát. ://

   34”



  2. Híres betyár az én nevem
Parlando 
 
 Híres betyár az én nevem, hét vármegye keres engem.
 Ezer arany van kitűzve, ha elfognak a fejemre.
 
 Elállottam az utakat, kiraboltam az urakat.
 Az urakat kiraboltam, a csárdába elmúlattam.
 
 Zala megye az én hazám, sűrű erdő az én tanyám,
 //: Bükkfalevél a nyoszolyám, kilenc zsandár vigyáz énrám. :// 
      1’19”
  
  3. Rongyos csárda két oldalán ajtó
Tempo Giusto    Hernyék, 1975.H.K.
130     Szili János 83 éves
     Keresztúr, 1925.Ny.S.
  
  Rongyos csárda két oldalán ajtó,
  Odarúgtat pej paripán Patkó.
  Kocsmárosné, azon kezdem a szót,
  Látott-e már egy lovon hét patkót?

  Ha nem látott, jöjjön ki most láthat,
  Négyet visel ez gyönyörű állat.
  //: Az ötödik magam vagyok, nemde,
  Kettő meg a csizmámra van verve. ://
      1’02”
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 4. A gyenesi betyár csárda
Tempo 
145-175
 A gyenesi betyár csárda, zsandárokkal körülállva. 
 Azért van az körülállva, betyár múlat a csárdába.

 Iszik a betyár a csapon, sír a kedves kis angyalom.
 Ne sírj, kedves kis angyalom, nem ütik a betyárt agyon.

 Mer a betyár rozmaringszál, arany betű van a vállán.
 Aki aztat elolvassa, a babáját megsiratja.

 Lám én egyszer elolvastam, a babámat megsirattam.
 Lám én egyszer elolvastam, a babámat megsirattam.

 A gyenesi nádas berek, ott terem a vagány gyerek.
 //: Én is ottan nevelkedtem, ej, de fenegyerek lettem. ://
    
      1’09”  
      
                Ö. : 5’03”  
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  1. A gőzösnek hat kereke
Rubato     Hernyék, 1971. H. K.
     Szili János 80 éves
  A gőzösnek hat kereke,
  Bárcsak össze-vissza törne.
  Bárcsak össze-vissza törne,
  Hogy engemet el ne vinne.

  Hogy engemet el ne vinne, 
  Arra az idegen földre.
  Idegen föld az én hazám,
  Idegen kislány a babám.

  A gőzösnek hat ablaka,
  Nyújtsd ki babám kezed rajta.
  Nyújtsd ki babám mind a kettőt,
  Én vagyok a te szeretőd.
      1’07”

 

Októberben rukkolnak a regruták - Katonadalok II.
Horváth Károly gyűjtéséből
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  2. A gyenesi utca, ki van flaszterozva
Tempo giusto   Csesztreg,1982. H.K. Csoport  
145-160
  A gyenesi utca, ki van flaszterozva.
  Azon járnak az új regruták vizitációra.
  
  A gyenesi utca, végig tearózsa.
  Szállj le huszár a lovadról, szakíts egyet róla.

  Nem szállok le róla, nem kell tearózsa,
  Én a tiéd, te az enyém, úgyse leszünk soha.
  
  Lám én szakítottam, el is hervasztottam,
  //: A gyenesi leányokból egyet választottam. ://
      1’02”
  
  3. Fecskemadár szállott a vasútra 
Tempo        
160

Fecskemadár szállott a vasútra.
Isten veled babám utoljára.
Nem fogok a kapud előtt járni.
Tudom, fog az árva szíved fájni.
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Mikor a fa kétszer levelezik,
Akkor tudom, hogy két év eltelik.
A harmadik nem is oly sok idő.
Addig elvár az igaz szerető.
    50”                              



Két tikom tavali - Zalai dallamok
Vajda József és dr. olsvai Imre gyűjtéséből
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    1. Holdvilágos este mentem vizet merni  
Parlando     Botfa, 1972. V.J.
     László Imréné 46 éves
  Holdvilágos este mentem vizet merni,
  Jeges csigaszárát nem tudtam felhúzni.
  Gyenge az én karom, mint rozmaring ága,
  Széles e világon magam vagyok árva.

  Mit is ér énnékem szombat estét várni,
  Nem jön a galambom jó estét kívánni.
  Elkerüljük egymást, de én nem átkozok.
  Én csak annyit mondok, az Isten megáldjon!

  Kedves édesanyám hallgasd meg panaszom.
  Te tudod legjobban, hogy nékem mi bajom.
  Szegénynek születtem, azt vetik szememre,
  De a szeretőmet igazán szeretem. 
      1’02” 
  2. A kiskertem tele van ibolyával
Tempo     Botfa, 1972. V.J.
125     László Imréné 46 éves
  A kiskertem tele van ibolyával,
  Gyere babám, szedd a kötőd aljába.
  Lyukas a babám kötője, sej haj, a lila,
  Kihull belőle a teljes ibolya.
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 4. Októberben rukkolnak a regruták
Tempo     Maróc,1991.H.K.
75     Horváth Endre 67 éves
  
 Októberben rukkolnak a regruták.
 Minden anya hazavárja a fiát.
 Engem bizony nem vár haza az édesanyám,
 Öt-hat éve, hogy a földben nyugszom már.

 Nyugszom, anyám nyugszom a föld gyomrában.
 Jöjj ki hozzám gyász fekete ruhában.
 //: Megismered síromat a tearózsáról,
 Fejfámat a fekete szalagjáról. ://
      1’13”
                Ö. : 4’12”      
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  Úgy akartalak szeretni, ne tudják,
  De az egek rám világosították.
  //: Rám világosította a literes üveg,
  Kisangyalom sose leszek a tied. ://
      1’04”
  3. Elvesztettem a tyúkomat
Tempo    Orosztony, 1958. O. I.
75    Csordás Józsefné Tóth Mária, 64 éves
  
 Elvesztettem a tyúkomat, három nap kerestem.
 Alsó, felső szomszédomat mind összekerestem.
 //: Ej, tyu-tyu tyu-tyu-tyu, tyúkom kendermagos.
 Igyunk egyet komámasszony, megvan már a búbos. ://
      2x14”
  4. Két tikom tavali
     Nova, 1953. V. J.
     Kölkedi Péter 47 éves
Tempo    Tempo
135    140

Két tikom tavali,
Másik harmadik évi.
Ha tudtátok, nem a tietek,
Mért adtatok enni.
Én pedig a kakasomat
Nem hagyom megölni.
  11’                                              

 

Tempo 1. Gyergyóditró felől jön egy fekete felhő
115
 Gyergyóditró felől jön egy fekete felhő,
 Siess barna kislány, mert megver a nagy eső.
 Siess barna kislány tiszta fehér selyem kendőd elázik,
 Két szép piros orcád, kezed, lábad megfázik.   
 
 A gyergyói útra kihajlott az akácfa.
 Páros bús gerlice fészket rak az ágára.
 //: Páros bús gerlice folyton csak azt turbékolja, dalolja,
 Nem gyergyói legény, kinek nincsen babája. ://
         59”
 
 2. Zavaros a Nyárád
Tempo
75
 Zavaros a Nyárád nem akar megszállni.
 Haragszik a rózsám nem akar szólani.
 //: Majd megszáll a Nyárád a lovam megissza.
 Ha megbékélsz rózsám, hezzám gyere vissza. ://

 Ennek a kislánynak dombon van a háza.
 Terebély diófa pitvar ajtajába.
 //: Terebély diófa csipkés a levele.
 Mért nincs minden lánynak igaz szeretője. ://
      1’40”

Gyergyóditró felől - Erdélyi dalok
Kristály Lajos - Kristály Matild és Kovács Péter gyűjtéséből 

Csíp engem a tetű,
Rúg engem a bóha.
Télen tetűt teleltettem,
Nyáron bóhát legeltettem,
Megfogom a négy lábát,
Kivágom a sárba.
  21’   
  Ö. : 3’36”



  3. Köszvényesi bíró lánya
Tempo
95-115
  Köszvényesi bíró lánya, Sárikája,
  Kikönyököl rozmaringos ablakába.
  Karjával integet, gyere be, ha lehet,
  Megölellek, megcsókollak, hogyha szeretsz.

  Lányok, lányok remetei híres lányok.
  Már ezután utánatok sose járok.
  Járnék, de nem lehet, jártam én eleget.
  Ne szomorítsátok többé a szívemet.

  Ha felülök zöldre festett szekeremre,
  Bekocsizok a vásárra Szentimrére.
  //: Új gyeplőt lovamnak, kalapot magamnak,
  Piros kendőt a fejére a babámnak. ://
      1’10”

4. Ménasági torony, jaj de messzire látszik
Tempo
95 
  Ménasági torony, jaj de messzire látszik.
  Annak tetejébe két szál rózsa virágzik.
  Azt a két szál rózsát száz felé fújja a szél.
  Ha meguntál babám, nem muszáj, hogy szeressél. 
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 Kerek kék szivárvány koszorúzza az eget.
 Elrabolták tőlem a régi szeretőmet.
 //: Elrabolták tőlem, vagy az Isten elvette.
 Annak odaadta, ki meg nem érdemelte. ://
      1’08” 

5. Villás farkú fecske felszállott a levegőbe
Tempo
130
 Villás farkú fecske felszállott a levegőbe. 
 Nem láttad-e a régi babám tegnap este.
 Láttam, biz’ én az inatelki selyem réten.
 Keselylábú lovát legeltette kötőféken. 

 Amíg hozzád jártam, babám mindig álmos voltál.
 Szóltam hozzád, de te mindig elaludtál.
 //: Már ezután kialudhatod magadat.
 Nem ölelem által a vékony, karcsú derekadat. ://
      1’01”

 6. Rá, rá, rászállott a fecskemadár a vasútra
Tempo
135-140
 Rá, rá, rászállott a fecskemadár a vasútra.
 Jártam hozzád babám egész világ tudja.
 Jártam babám hozzád, de nem fogok járni.
 Tudom szép szeretőm, fog a gyenge szíved fájni.



 Csak, csak, csak az esik nékem olyan keservesen,
 Büszkén jár előttem a régi kedvesem.
 //: Olyan büszke, mintha sose látott volna,
 Mintha a szeretője sohasem is lettem volna. ://
      59”
             Ö. : 6’56”
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Azért is iszom, az angyalát - Boros dalok  II.
Horváth Károly és Vajda József gyűjtéséből
 
 
 1. Borász hiszekegy…

 Mielőtt a szőlőt művelő derék gazda      
 szorgos napja hajnalban elindulék, 
 ő előtte mindég imádkozék, 
 mert ebből nékie hite szerint nehéz munkájához
 erő és jókedv merítteték. 
 A mi kis csapatunk is most azon munkálkodék, 
 hogy a szőlőnek és a bornak tiszteletére, 
 néhány dalt eldaloljék.
 Hogy ehhez nekünk is kurázsi adassék, 
 egy imádság, a Borász Hiszekegy elhangozhassék.

 Hiszek egy csutorában, aki mindennapi borocskánkat őrzi 
 tarisznyánkban.
 Hiszek a bornak jótékony varázsában,
 aki fogantatott a venyige hegyétől, született a tőkének öléből. 
 Ollótól, kapától, megkínoztaték, karóra feszítteték.

 Mire az ősz eljövendő, a szőlő szépen megérendő.
 Leszüretölteték, prés alatt kínhalált szenvedék.
 Alászáll a pincébe, hordóba tölteték.
 Szent Márton napjáig ottan megerjedteték és fényesre derítteték.
 Szent Márton napján lopótökkel onnan felhozattaték. 
 Az asztalunkon poharunkba ereszteték, 
 mert attól az embereknek sok nyavalyája és bánata, elmúladtaték.
 Hiszek a szerelemben.
 Hiszek a barátságban. 
 Hiszek a bornak jótékony varázsában. Amen. 
      1’37”  
 2. Már én többet nem
Tempo 
75-90
 Már én többet nem, már én többet nem,
 Már én többet nem, nem, nem iszom,
 Torkomat a csapra akasztom.
 Azért is iszom, azért is iszom,
 Azért is iszom, az angyalát.
 Én fizetem meg a sör árát, a bor árát, a pálinkát.
      1’19”

 3. Ha lemegyek a pince fenekére
Tempo     Hernyék, 1975.H.K.
125-135
 Ha lemegyek a pince fenekére még az üvegek is sírnak.
 Pintes üveg hullatja könnyeit, még ő is engemet sirat.
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 //: Sirass, sirass pintes üveg.
 Jaj, de sokszor átöleltelek.
 Átfogtam a kerek fenekedet,
 Sokszor jót ittam belőled üveg,
 Jaj, de jót ittam belőled. ://
         55”
 4. Kocsmárosné, szép csárdásné
Tempo      H.K.
155-185
 Kocsmárosné, szép csárdásné, de ugat a kutyája.
 Talán bizony, talán bizony lopó jár udvarába.
 //: Nem jöttem én lopni az udvarába,
 Rózsám szavát, babám hangját hallottam a szobába. ://

 Kocsmárosné, szép csárdásné, de savanyú a bora.
 Olyan, mint a, olyan, mint a valóságos vadalma.
 //: Kocsmárosné cukrozza meg a borát,
 Adja nékem feleségül a legszebbik leányát. ://
 Egészségünkre! 
      1’12”
         
                Ö. : 3’57”
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Betyár I. II.

Népünk hálás volt betyárjainak. Megénekelte cselekedeteit, nótába foglalta nevét min-
den valamire való betyárnak. Zala megye különösen sok szegény legényt bújtatott 
erdeiben. A tárogatóval előadott „Engem hívnak egy híres betyárnak” c. csokor Savanyú 
Jóskát idézi, míg az énekelt „Híres betyár az én nevem…” c. Sobri Jóska  és  Patkó Bandi 
történeteiből ad ízelítőt.  A betyárok a szegény nép pártfogói, a sérelmek megbosszulói, 
igazságosztói, rokonszenvet kiérdemlő emberek voltak. Ezért segítették, bújtatták őket 
a zsandárok elől. Az énekes szólisták szinte láttatják a dalok szereplőit, míg a tárogatón 
felcsendülő dallamok a hangszer édes-bús hangfekvésével, a behízelgő, pajkos, kacér-
kodó hetyke betyárt keltik életre.

 Boros I. II.

A boros dalok a borivást, mulatást, szőlő és bormunkákat bemutató megjelenítő dalok. 
Amiről borozgatás közben beszélni nem lehet, az említésre sem méltó.
 Nem véletlen, hogy a lemez is erről a témáról tartalmaz két nagyobb összeállítást, 
amely keretbe foglalja a többi csokrot. A Balaton-felvidék és természetesen Gyenesdiás 
és környéke hazánk borkultúrájáról híres tájegységeinek egyike.  „Ez a pohár bujdosik …” 
című összeállítás a Köszöntőt mondó ízes hangján pincébe, asztalhoz csalogatja a hallga-
tót. Szinte kedvünk van megkóstolni a gyenesi bort és kiáltani a kocsmárosnénak, hogy 
hozza a következőt. A záróként elhangzó „Borászhiszekegy…”és az azt követő rövid, de 
gyorsütemű, mulatásra ösztönző három dal után már valóban csak azt mondhatjuk: 
Egészségünkre.

Balatoni dalok

Az együttes által előadott balatoni népdalcsokor Nyék Sándor gyűjtéséből való. Az 
összeállítás bepillantást enged a "Balaton-világba", melynek a gyűjtő értője és szerel-
mese volt. Az első dal a lányok által járt karikázó, melynek gyorsuló üteme a fiúk belé-



Gyenesdiási dalárda:
Balogh László  szólóének (1.2.) dalárdavezető
Barna Zoltán
Bognár Ystván  szólóének  (1.2.3.) krónikás
Farkas Ödön  szólóének (1.5.) 
Folly Pál
Horváth Sebestyénné  szólóének  (1.3.) 
Kovács Géza  szólóének (1.2.5.6.8.)
Kovács Péter (karnagy) szólóének (1.2.5.8.) művészeti vezető
Nagy Antal
Papp Antal 
Papp János   köszöntők (1.9.)
Páli Lajos
Pereg György
Pék András 
Pékné Orbán Julianna  szólóének (1.3.) A citerások vezetője
Porkoláb János
Stefán Ferenc

Gyenesdiási ifjú citerások
Nagy Krisztián  prímcitera (7.)   
Nánássy Ákos  tenorcitera (7.)
Németh Ádám  prímcitera (7.)     
Pék Flórián Kristóf  tenorcitera (7.)

Zenekari kíséret
ifj. Horváth Károly  brácsa (1.2.3.9.) Zenei szerkesztő
Hintalan Gergely  bőgő (1.2.3.9)
Kovács Ágnes  hegedű (8.)
Laposa Julianna  hegedű (1.2.9.) cimbalom  (1.6.)
Pék András  tenorcitera (1.2.5.6.7.) tárogató       (2.)
Pékné Orbán Julianna  prímcitera (1.2.5.6.7.)      
Stefán Ferenc  tárogató (4.5.)

pésekor gyorscsárdásra vált. Ellentéte, a halászlegény dala, mely a csokor leglassúbb, 
érzelemgazdag parlandója. Igazi, féktelen, dzsentri-mulatós a Tátika, Somló, Badacsony...
kezdetű ropogós, mely XVIII. századi új stílus jegyeit hordozza. A befejező dal giustos 
hangvételével, behízelgő dallamával alakítja kerekké, szerethetővé a csokrot.

 Katonadalok I. II.

A katonadalok minden korosztályt, minden korban megérintenek. Már a kisgyermek 
is lelkesen énekli, hogy „Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére...”A harctereket meg-
járt férfiak ugyanúgy, mint a hátországban maradt anyák, szerető kedvesek is mély át-
éléssel, vagy épp fájdalmas keserűséggel énekelték e dalokat. A kiadvány két csokrot 
tartalmaz, melyek id. Horváth Károly és Vajda József népzenekutatók munkásságát di-
csérik. Az előadók a lelkes, vagy épp szomorú előadásmóddal, a dalok feszes, katonás 
megszólaltatásával idézik vissza az elmúlt korokat. A kiválóan összeállított hangszeres 
kíséret pedig megtölti az életigenléssel a nótákba zárt bakaéletet és a hallgatót is dalra 
fakasztja.
 
Erdélyi dallamok

Mondják: a magyarság bölcsője Erdélyben ringott. A székelység az a kulturális anya-
öl, melyhez panaszkodni, keseregni, fájdalmában sírni visszatér a lelkünk. E csokor 
összeállítója Kovács Péter, dalárdánk művészeti vezetője is e tájon fogant s bár a sors 
kegyetlen akaratából innen kiszakíttatott, visszavágyik oda. A felhangzó dalok büszkén 
vallanak Gyergyó, Nyárád-mente, Ménaság, Köszvényes életéről.
 Az előadókról érződik, hogy vérükké vált az énekek lelkülete. A lemez az előadók szü-
lőföldjét, lakóhelyét Zala-megyét, a Mura vidékét mutatja be dalaival.  Az előadók célja: 
minél több népzenei értéket megmenteni a feledéstől, összekovácsolni a földrajzilag és 
zeneileg egyaránt a szétválasztott magyarságot.                             
                                                                                                                              

Bognár Ystván
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