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Kobzos Kiss Tamás

Tóth István fülöpszállási kántor kéziratos dalgyűjteménye
(Áriák és Dallok Verseikkel, 1832–1843)*

A XIX. század első feléből több jelentős értékű kéziratos dallamgyűjteményt
ismerünk. Ilyen például – és éppen a legjelentősebb – Almási Sámuel (1807–
1875) több mint 1000 dalt tartalmazó erdélyi anyaga, melynek feldolgozása kései leszármazottjára, Almási István kolozsvári népzenekutatóra vár.1 A század
elejéről származik az 1813-ban befejezett, jól ismert Ötödfélszáz énekek című
gyűjtemény, melyet Pálóczi Horváth Ádám állított össze, sajnos nem a legjobb
zenei ismeretek birtokában.2
Fontosak még Mindszenty Dániel, Udvardy Cserna János és Kiss Dénes kottás kéziratai, az első kettőből Erdélyi János közölt szemelvényeket Népdalok és
mondák című sorozatában (1846–1848). Erdélyi saját „gyűjtése” (valójában a
beküldött anyagokból készült válogatás) is igen jelentős; sajnos ő csak a szövegeket tudta közölni, csakúgy, mint Kríza János és a Döbrenteivel levelező, a
csángó dalkultúráról elsőként számot adó Petrás Incze János. Az említett zenei gyűjteményeket röviden ismertette és szemelvényeket közölt belőlük Paksa
Katalin gazdag példatárában (1988),3 ám teljes dallamanyaguk kiadása sok éve
várat magára.
Számomra azonban (Horváth Ádám gyűjteménye után, amelyet már
az 1960-as években módom volt megismerni) igazán fontossá egy „Kiskun
Filepszállási” református orgonista kántor, Tóth István 1832-ben elkezdett, és
1843. július 7-én már újabb, végső állomáshelyén, Izsákon befejezett kézirata
vált. Ennek oka főként az, hogy a gyűjtemény egyesíti népzenei és régi zenei
*	Székfoglaló előadás a Magyar Művészeti Akadémián, 2014. január 10-én.
1	A gyűjteményről bővebben: Almási István, Almási Sámuel dalgyűjteménye = Az Idő
rostájában: Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára, szerk. Andrásfalvy Bertalan,
Domokos Mária, Nagy Ilona, munkatársak Landgraf Ildikó, Mikos Éva, Bp., L’Harmattan,
2004, I, 433–444.
2 Kritikai kiadása: Ötödfélszáz énekek: Pálóczi Horváth Ádám dalgyüjteménye az 1813. évből,
Kritikai kiadás, jegyzetekkel, s. a. r. Bartha Dénes, Kiss József, Bp., Akadémiai, 1953.
3 Paksa Katalin, A magyar népzenekutatás a 19. században, Bp., MTA Zenetudományi
Intézet, 1988 (Műhelytanulmányok a Magyar Zenetörténethez, 9).
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érdeklődésemet, s nélkülözhetetlen segítséget nyújt előadóművészi
munkámban is. Egyaránt vannak
benne a kor általános színvonalához
képest nagyságrenddel tökéletesebb
népdalfeljegyzések és a Petőfi előtti
korszak népszerű költőinek (Csokonai, Fazekas Mihály, Verseghy,
Kazinczy, Berzsenyi, Kisfaludy Sándor, Bajza, Fáy András stb.) megzenésített versei, vegyes közköltészeti
anyag, közte történeti és politikai
dalok, de találunk a gyűjteményben
magyarra fordított operarészleteket
is (Mozart: Varázssíp, Weber: A bűvös vadász), illetve néhány áriát korai magyar operákból (Béla futása).
Itt kell megjegyeznünk, hogy
Tóth Istvánnak készült egy másik,
szintén nagy terjedelmű kéziratos
anyaga is 1828–1832 között. Ez zongorakíséretes dalokat (több Csokonai-dalt is) éppúgy tartalmaz, mint
verbunkos dallamokat Csermáktól,
Lavottától és ismeretlen szerzőktől, gitárkíséretes énekeket, illetve gitárjátékhoz készült útmutatót, továbbá a református zsoltárokhoz maga által készített
orgonaletéteket. A jelenleg Kolozsváron, az Egyetemi Könyvtárban őrzött gyűjtemény eleje sajnos elveszett.4
Az alábbiakban az egyelőre szintén kiadatlan,5 az MTA Könyvtárában (RUI
8r 83 jelzet alatt) őrzött kéziratos gyűjteménynek, illetve Tóth István eddig ismert életrajzi adatainak rövid ismertetésére vállalkozom.
4

Kolozsvár, Egyetemi Kvt. Ms. 1668. (Mikrofilmje az MTA Mikrofilmtárában, 2/II.) A kézirat
leírása: Stoll 780. sz.
5	A gyűjteményéből ez idáig csak szemelvények, egyes dallamok jelentek meg kritikai és
forráskiadások jegyzeteiben (Ötödfélszáz énekek, Arany János népdalgyűjteménye, Csokonai
kritikai kiadás; Régi Magyar Költők Tára XVIII. század, Közköltészet 1–3; Bándi Péter
énekeskönyve stb.), a Magyar Népzene Tára egyes dallamcsaládjainak történeti adatai
között, Paksa Katalin antológiájában (i. m.), továbbá Domokos Mária, Tari Lujza és Gupcsó
Ágnes cikkeinek kottamellékleteként. Egy újabb összefoglalás a kéziratról: Tari Lujza,
A megváltozó hagyomány Tóth István dallamgyűjteménye alapján = Folklorisztika 2000-ben:
Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára I–II, Bp., Magyar Néprajzi Társaság, 2000,
456–468.
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Tóth a 183 lapnyi, 307 dallamot tartalmazó gyűjtemény nagyobb részét más
kéziratos vagy nyomtatott forrásokból másolta. Számos helyen találunk forrásutalásokat, pontos lapszámokkal – sajnos eddig egyetlen egy sem került elő
ezekből. A magyar történelem viharos századainak ismeretében nem is lehet
ezen nagyon csodálkoznunk. A Mindszenty-gyűjteményt maga Kodály találta
meg egy árverésen, de volt olyan – jóval korábbi – anyag is, amely a szemétből
került elő az 1950-es évek elején. A most tárgyalt kézirat megmentését Kálmán
Farkas lelkésznek, a református értékek nagy kutatójának köszönhetjük, ő juttatta a kéziratot az MTA Kézirattárába. (A Kolozsváron őrzött gyűjtemény előélete tudtommal ismeretlen.)
Tóth István életéről sajnos egyelőre keveset tudunk. Fülöpszállási állomáshelyétől – ahová a lelkész, Báthori Gábor meghívására került, az új, korszerű orgona vásárlásával egyidejűleg – visszafelé csak néhány évet tudtunk nyomozni:
Ráckevéről került a Kiskunságba. Tóth István egyébként lejegyezte Báthori orgonaszentelési prédikációját is; a fontos egyházzenei dokumentum a kolozsvári
kéziratban található. Az orgonába pedig valaki beírta ceruzával: „első kántor
volt jött Ráckeviből Tóth István kántor úr – lemondott”.
Érdekes módon – ahogy később Fülöpszálláson is – Tóth Istvánnal kapcsolatosan csak panaszok kerültek be az egyházi protocollumokba. Például 1822.
január 28-án
Rector Tóth István némely Atyáktól e’ képpen vádoltata a Presbyt[erium] előtt
[…]. igen nagy szivűnk fájdalmára esik ez hogy gyermekeink éppen tanúlatlan
maradnak a ref. tanitok miatt, mert vagynak ollyan gyermekek a’ kik már 4 vagy
5. esztendeje mi olta fel járnak és mégis igen tudatlanok, a’ fizetést pedig megvárják a’ Tanitok.6

1828-ban ismét:
Rector Tóth Istvány Úr ellen: […] gyermekes atyák olly panaszt nyújtottak bé,
hogy nem jól tanit […] – minek előtte e’ targyba a’ kérdést elhatározó Végzés
hozatna […] oskolai szoros visgálat és próba fog tartatni […].7

– de egy február 7-ei bejegyzés szerint a próbát kiállta, maradhat. Alig melegedett meg Fülöpszálláson, 1830. január 13-án máris ez a bejegyzés született:
[…] Tóth István kántor úrnak tudtára adasson minekutána semmi reménység
nem lehetett ahhoz, hogy […] a maga személyében és segéd tanító felvétele nél6
7

Ráckeve, református egyházközség irattára (köszönet Komlósi Péter esperes segítségéért).
Uo.
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kül a kisebb fiúgyermekeket szorgalmatosan tanítja, azonba a kántori szolgálat
mellett a tanítói kötelesség lévén a főbb cél, mellyet minthogy Tóth István kántor úr egyáltaljában nem teljesített, ezen oknál fogva kántori és tanítói hivatalából elmarasztaltatván tudtára adatott, hogy a jövő Szent György napra a maga
állapotjáról gondoskodjon.

Ez nem volt üres fenyegetés, mert március 16-án a presbitérium a következőképpen határozott:
Folyamodó kántor úr jelen Ekklézsiai Gyűlés elébe hívattatván kéréséhez képest megengedtetett az, hogy ezen Ekklésiában még 2 esztendeig hivatalát vihesse, oly móddal mindazáltal, hogy maga Tóth István úr az oskolai lakását
meghívatandó Praeceptornak általadva kimegy az iskolából lakni és fog adni
a Praeceptornak kosztot, 80 forint készpénzt és a gyerekek által fizetett szokott
fűtőpénzt felvételezvén az is, hogy a Kántor Úr az Ekklézsiai házon kívül fűteni
valót nem fog kapni, mivel az a praeceptor számára fog kiadatni.

1834. április 27-ei bejegyzés: „Mostani kántor Tóth István Úr több fogyatkozásai és beteges állapotja miatt az elöljáróság által csak a jövő év 1835-ik esztendei
tavaszig hagyatván meg hivataljában.” (Ide illik a 125. lapon található ének:
„E világ ravaszságát / Emberek álnokságát / Sokan tapasztalják / De gonosz fortélyait / És kerítő hálóit / Ki nem tanulhatják.”) Végül 1839-ben a szomszédos
faluba, Izsákra került, ahol 1846. január 3-án elhalálozott, temetése január 5-én
volt. Életkorát szerencsére bejegyezték a protocollumba, 68 évet élt, innen tudhatjuk, hogy 1777/1778-ban született. A halál oka: öregségi elgyengülés.
Sajnos egyelőre nem találtunk adatokat arra, hogy honnan került Ráckevére.
Az első bejegyzés 1822-ből származik, ekkor Tóth már 45 esztendős volt, tehát
valószínűleg korábban több helyen is szolgálhatott kántortanítóként. Arra vonatkozólag, hogy hol végezte iskoláit, szintén csak feltevéseink lehetnek: minden bizonnyal Kelet-Magyarországon, tehát Debrecenben vagy Sárospatakon.
Magam a debreceni teória mellett teszem le a voksot – bár a pataki és a debreceni gyűjtemények sok helyen mutatnak párhuzamokat. (Mindenesetre Ráckeve is, Fülöpszállás is a debreceni kollégium partikulája volt, vagyis elsősorban
Debrecenből kerültek ide tanítók.)
A gyűjteményünkben található Csokonai-versek nagy száma8 (42 dal
van tőle, már az első is, a Felfohászkodás – amely egyébként sok református
kollégiumban sokáig kedvelt ének lehetett; Áprily Lajos, az enyedi kollégium
8	Zenetörténeti összefüggéseikről: Hovánszki Mária, „Csokonai-dallamok” és forrásaik,
Magyar Zene, 44(2006), 331–358, 439–479; Uő, Csokonai és az érzékeny énekelt dalköltészet,
Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013 (Csokonai Könyvtár, 53).
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tanára is dallammal tanította meg fiának, Jékely Zoltánnak) nyomán azt sem
zárhatjuk ki, hogy tanítványa lehetett. Mivel a kollégiumi anyakönyvben az
életkor szerint szóba jövő időszakban számos Tóth István nevű tanuló található, nem tudjuk pontosan azonosítani. Mindenesetre a Fekete Csaba könyvtáros
szívességéből kapott adatokból kiderül, hogy 1790-ben Debrecenben volt egy
Tóth István nevű, rendkívüli tehetségű növendék, aki ekkor 13 éves. Ez éppen
megegyezik Tóth István életkorával. Elvileg tehát járhatott Csokonai „poétai
classis”-ába.
Más adatok is szolgálhatnak feltevésünk bizonyítékául: a két Fazekas Mihály-vers (a Hortobágyi dal9 és a Márs mezején…), vagy a Méhes-gyűjtemény,
amelyből a gyűjtemény számos darabja származik, és amelyet Otrokocsi Nagy
Gábor 1942-ben a debreceni Csokonai Kör tulajdonaként említi; a háború óta
lappang. (Igaz, hogy ez a gyűjtemény Otrokocsi szerint csak szövegeket tartalmaz, de lehet, hogy a kottás rész már korábban elveszett.) Bizonyíték lehet még
az is, hogy a gyűjtemény végén több Nagy Imre-vers van. Ez a fiatalon elhunyt
költő a debreceni kollégium tanulója volt. A Nagykönyvtárban megtalálható
az az almanachkiadvány is (Sokféle, kiad. Márton József, Bécs, 1832), amelyből
9

Ennek itt nem Fazekas-féle továbbköltése szerepel, hanem közköltészeti eredetije, amelynek
dallamára azonban könnyűszerrel lehet énekelni Fazekas dalát is, hiszen épp ez volt a
parafrázis célja.
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Tóth István két forrása a Színek
vetélkedését (17. sz.) kimásolta.
Most pedig tekintsük át röviden a gyűjtemény gazdag
anyagát.
A kezdőlapon az említett
Felfohászkodás (a Békaegérharc
első versszaka), a következő oldalon pedig a jól ismert,
Kossovits-dallamra írt A Reményhez található, amely több,
Tóth István által használt gyűjteményben is megvolt, mint
lapszéli bejegyzése (N.K. [Nótás Könyv] 168. lap, ill. Phr.
[Phrases] 13. lap). Ezután további tíz Csokonai-dal következik.
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A 11. lapon az első magyar
nyelvű operából, a Ruzitska József
által írt Béla futásából (1822) találunk egy éneket Magyarság címmel, mellette a korábban említett
Színek vetélkedése, utána pedig a
Gott erhalte…, vagyis a császári
himnusz a Haydn-féle dallammal.
A 12. lapon a Hunnia nyög letiporva… kezdetű népszerű dal látható,
szintén az operából; a későbbiekben is több áriát bejegyzett Tóth
István a gyűjteménybe. A 20. lapon
például egy Mozart-ária található
a Varázsfuvolából, amelyet annak
idején Varázssípnak fordított Csokonai.

369

A 35. lapon találjuk az első helyi vonatkozású népdalt: Verbung A Kúnságról
címmel, klavírkísérettel, a 37. lapra pedig a Petőfi-versben idézett Cserebogár,
sárga cserebogár kezdetű dalt írta be Tóth István, két gyűjteményre („kis könyv”
– v – és Phrases – phr) hivatkozva.

Itt megkockáztatnék egy igen bizonytalan feltevést. Petőfi Sándor apja, Petrovics
István ugyanis 1833–1836 között bérelte a fülöpszállási Morgó csárdát. Hátha
a kis Petőfi apját kísérve 12–13 évesen találkozott az „intézményt” feltehetően
gyakran látogató Tóth Istvánnal, és ő oltotta belé a népköltészet szeretetét?
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A 73. Szélmalom nóta (Taksonyi Úr a jó gazda), németes dallammal. A következő, a Jó kívánás a fülöpszállási társasági élet kedvelt dala lehetett,10 hiszen
feltételezhetjük, hogy a jókedvű kántor, Tóth István minden alkalmat felhasznált az éneklésre és énektanításra.

10	A vers hajdani kezdősorát is megjelölte Tóth: Nem adott az Isten [nékem nagy palotát];
szerzője Vitkovics Mihály.
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80. szám alatt egy Szemere Pál által fordított érzelmes Schiller-vers is mutatja
a korabeli magyar élet európaiságát. A 82. számot egy hegyaljai lelkész, Terhes
Sámuel rendkívül népszerű éneke viseli, amelynek kezdete: Nem úgy van már,
mint volt régen – itt a második versszakkal közölve.

A 48. és 49. lapon egy-egy népies műdal található Megégett a réten a nád és Nincsen nékem jobb tanyám kezdettel (lásd a következő lapon).
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A 91. dal számomra nagyon kedves: egy jól ismert Csokonai-vers, a Jövendölés
az első oskoláról, a Somogyban, nagyon precíz kíséretet tartalmazó lejegyzésben. A verbunkos dallam egy másik ének bővített formája: a gyűjteményben
118. szám alatt található Vígan élem világomat a „Kis könyv”-ből idézi Tóth
István. A 100. szám alatt Csokonai Csikóbőrös kulacsának egy kevésbé ismert
dallamát találhatjuk, indokolatlan oktávugrással a végén, majd a gyűjtemény
egyik legértékesebb darabja, a Kis Kunsági Verbung következik (e kottákat lásd
a következő két lapon). Ez is a „Kis könyv”-ben található eredetileg, feltételezhetjük tehát, hogy ez a gyűjtemény helyi, kiskunsági keletkezésű.
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A 105. dallam is szép verbunkos, a szövege:
Ha Magyar vagy takaros
Tántzod legyen Magyaros
Vagy minek szegettz Német
Ruhádra Magyar prémet.

Hasonló gondolatot fogalmaz meg Pálóczi Horváth Ádám jól ismert Azt mondják, hogy nem illik a tánc a magyarnak kezdetű dala, de itt (109. sz.) teljesen más
dallammal, mint amilyet a költő saját dalgyűjteményében rögzített (kottáját
lásd a következő lapon).
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A 114. ének Fazekas Mihály életművéből lehet ismerős, ő Hortobágyi dal címmel ugyanennek a XVIII. század végi közköltészeti alkotásnak a mintájára írt
saját verset, feltehetően azonos dallamra. Tóth István a debreceni Méhes-gyűjteményből idézi.
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A 129. ének egy újabb kun verbunk:
Áll a verbunk tántzoljunk nosza Kún Legények!
Tele tsordúltig borral várnak az edények!
Pántlikát süvegünkre majd osztogatnak,
Mentét dolmánt nadrágot is reánk szabatnak.

A 132. darab szintén helyi vonatkozású:
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A 139. dal Erdélyből hasonló latrikánus szöveggel ismert:
Virág szálom! ha Kend úgy,
Én a’ Kakas Kend a’ Tyúk:
Héj! lippenjen meg hát Kend úgy;
Mint a’ Kakasnak a’ tyúk.

149. szám alatt találjuk a lengyel himnuszt, amelynek dallama és korabeli fordítása a XIX. század első felében nagyon népszerű volt – nyilván politikai okokból
is. A következő darab Weber Bűvös Vadászából való (az utóbbi kottáját a következő lapon közöljük).
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A gyűjtemény következő lapjain Speck János számos Csokonai- és Kisfaludy Sándor-megzenésítése, majd Lavotta- és Csermák-kompozíciók találhatók.
Ezután – a 101. laptól – új számozás következik. Az új fejezetnek a Némelly
Nóták Tenorjai címet adta Tóth István. A cím ellenére itt is általában négyszólamú letéteket láthatunk. Ezek, illetve a következő egység számos műdala (Kisfaludy Sándor- és Csokonai-versekre írt Speck János- és Rózsavölgyikompozíciók) jelzik Tóth István tájékozottságát a bontakozó nemzeti zenei
programban.
46. számmal egy szép fríg népdalt találunk:
Kecskeméti csárdába
Három betyár magába
Úgy megiszik bújába
Kifordított subába.

A 74. szám az ismert Csokonai-vers, A Tihanyi Ekhóhoz. 119. számmal jegyezte
be Tóth a gyűjtemény egyik legértékesebb valódi népi dallamát, amely egészen a
XX. század végéig fennmaradt, Somogyból jól ismert ugrós dallam. Itt a szintén
kunsági Mátyási József közismert versével olvasható: Nem bánom, hogy parasztnak születtem. (Kottájukat a következő lapon közöljük.)
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122. számmal a Liszt által is feldolgozott ismert népies műdalt találhatjuk: Lágy
a kenyér, pirítani nem lehet. Más szöveggel: Deres a fű, édes lovam, ne egyél.
A 177. dallam ismét régi stílusú ún. „Páva-dallam” (Liliom, hol lakol…).

A 197. számmal megörökített Fazekas Mihály-vers (Márs mezején) dallama
csak innen ismert. A 207. dallam szövege egy Schiller-vers: Freude schöner
Götterfunken Tochter aus Elysium, vagyis az Örömóda, amelyet Beethoven feldolgozott a IX. szimfóniában. Itt azonban egy másik dallamot találunk a szöveg
fölött. Tóth István a Marseillaise Verseghy által fordított szövegét is feljegyezte
az ismert dallammal – talán már Csokonaival is énekelhette ezt diákként titokban, hiszen Csokonai éppen a fordítás születése évében, 1794-ben kapja meg a
poétikai osztályt.
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A 234. dal egy értékes dudanóta (kottáját lásd a következő lapon):
Azt akarnám a’ Vén Asszony,
Mind pokolba ülne lántzonn:
Keze lába meg ne állna.
Örökkétig motollálna.
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A 254. tétel Vörösmarty Fóti dala, a 257. és a 270. szintén Vörösmarty-versmegzenésítések: a Salamon, illetve a Gábor diák.

Az utolsó, 307. számú ének után a „Vége. Izsák 7. jul. 1843” bejegyzést találjuk.
Ezután néhány oldalon Néhány, többnyire balladák címmel dallam nélküli versek olvashatók Nagy Imrétől, Garay Jánostól és Vörösmarty Mihálytól. A tartalomjegyzéket egy Quodlibeti tartalom című jegyzék egészíti ki, amelynek tételei ismeretlen, valószínűleg dallam nélküli verseket tartalmazó gyűjteményre
utalnak. Ez ismét Tóth István gondos forráskezelését és tudatosságát bizonyítja.
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Úgy gondolom, hogy ez a vázlatos áttekintés is képet nyújt arról a gazdagságról, amelyet Tóth István gyűjteménye elénk tár. Hozzátehetjük, hogy mivel
ezeket a dalokat nyilván nem az utókor számára jegyezték le, hanem mindennapi használatban voltak, ideje lenne revideálni a XVIII. század végi, XIX. század
eleji – sok kutató által provinciálisnak gondolt – magyar vidéki zeneélettel kapcsolatos elképzeléseinket, tudásunkat.

383

