
SITER KÖZSÉG ÉNEKKULTÚRÁJA 

BARTÓK BÉLA „Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje” 
c. tanulmányában megállapítja, hogy a magyar népdal homogén jel-
legű és térben teljesen egységes: egy székely falu dallamanyaga 
nagyjában ugyanaz, mint valamely dunántúli falué, A négy nagy 
dialektusterület, Dunántúl, Felvidék, Alföld és Erdély megkülön-
böztetése nem jelent stílusbeli különbséget, csupán azt jelzi, hogy 
bizonyos stílusu dalok egyik vagy másik területen nagyobbfokban 
elterjedtek, pl. Erdélyre a régi ötfokú, az Alföldre az újstílusu da-
lok jellemzőek. 

Ez a megállapítás érvényes a biharmegyei Síter község népze-
néjére is: dallamanyaga általában megegyezik bármely más magyar 
falu dallamanyagával. Mikor tehát községünk énekkultúrájával szá-
mot akarunk vetni, nem lehet célunk és nem is szükséges, hogy a 
falu teljes dallamanyagát ismertessük, elégséges, ha megfelelő példák 
segítségével ez énekkultúra jellemző jegyeire mutatunk rá, típusokat 
sorakoztatunk fel s ezzel bepillantást engedünk a község élő zenei 
világába. 

Szempontunkból Síter elég jelentékeny sziget a megye szalárdi 
járásában, meghúzódva a Nagyváradtól északra elterülő szöllődom-
bok között. Meglehetősen távolesik minden fontosabb közlekedési 
úttól, lakói vidám természetű, egymás közt közlékeny református ma-
gyarok, s az életforma, habár itt sem tudott ellenállni a polgáriaso-
dás hódító folyamatának, mégis sok elemet őriz a régiből, jóval töb-
bet, mint a környékbeli magyar falvak. Énekkultúrája mindenesetre 
határozottan magyar jellegü ma is s ezt nem befolyásolja az a tény, 
hogy az ősi stílus már kihalt, mert él az új; ehhez törhetetlen hűséggel 
ragaszkodnak s a városi hatás még nem jelentékeny. 

Sítertől keletre román községek vannak, de ezen a síkon, a 
zenei élet világában, e román községekkel nincs semminemű kapcso-
lata. A nyugati részen magyar községeket találunk: Paptamásit, 
Bihart, Szalárdot, de ezeknek sincs szerepe Síter énekkultúrájának 
alakulásában, mert e községekben a gyors polgáriasodás következ-
tében a népdal már-már kiszorult s átengedte helyét a városból szál-
lingáló népies műdalnak. Paptamásin s társaiban még tudják a nép-
dalokat, de ma csak ritkán énekl ik: a divatos „magyar nóták” és 
kisebb mértékben a modern városi táncdalok megkezdték bomlasztó 
hatásukat, úgyhogy a módos magyar gazda zavar nélkül mondja 
„csiricsárénótá”-nak az újabb stílusu népi dalt s „kódusnótá”-nak a 
régi stílus ritka maradékait. Végeredményképpen Síternek zenei 
szempontból csak a szomszédos elmagyarosodott tót községekkel van 
szerves kapcsolata, mégpedig igen érdekes módon. A tótok átvették 
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részben a magyarok nyelvét s teljes egészében a magyar népi dal-
lamkincset s ennek folytán jelentékenyen erősítik Síter állásait a vá-
rosi befolyás ellen vívott küzdelmében. 

SITER DALLAMANYAGA részben egyházi, részben világi. Az 
egyházi népzenét illetően megállapíthatjuk, hogy régi egyházi dalla-
mok a nép ajkán nem maradtak fenn; még a kántáló és betlehemes 
dalokban sem találjuk ezeknek nyomát. A templomban épúgy, mint 
a népies ceremóniák (temetés, esketés stb.) alkalmával a hivatalos 
énekeskönyvből énekelnek. De mégis ezeknek az egyházi énekeknek is 
van jelentőségük, mert ha anyaguk nem is hagyományos, hagyományos 
a templomi éneklésmód, mely minden kántori mesterkedés ellenére is 
szépen fennmaradt. A nyujtott előadás és a dallamvonal gazdag dí-
szítése annyira él még és törvényszerű, hogy a hivatalos énekes-
könyvbe újabban felvett s a magyar néplélektől teljesen idegen szel-
lemű „Hozsánna”-énekekre éppen ezért alig lehet megtanítani a falu 
népét. Hogy a régi éneklésmód miért éppen a templomi énekekkel 
kapcsolatosan hagyományozódott, az jobbára érthető, ha tekintetbe 
vesszük a kálvinista templomban uralkodó hagyományos légkört: a 
biblia ódon stílusa, a pap régies beszédmodora s a zsoltárok száza-
dos hangulata istentiszteletről-istentiszteletre multat idéz s e multat 
nem hagyhatja cserbe a népének sem legalább előadásmódjában; s 
most aztán: ehhez hozzájárul a társadalmi tényező, nevezetesen az, 
hogy a templomban a falu öregjei és fiataljai olyan közösséget al-
kotnak, amelyben a vezetőszerep föltétlenül az öregeké, az éneket 
az öregek intonálják s a fiatalok századok óta önkéntelenül teszik 
magukévá az öregek előadásmódját. Sajnos, hogy ez csak a templomi 
énekre vonatkozik s hogy nem érezteti hatását a világi népzenére is. 

A világi népzenét négy csoportban tárgyaljuk: 1. gyermekda-
lok, 2. alkalomhoz kötött dalok, 3. alkalomhoz nem kötött dalok, 
végül 4. hangszeres népi zene és ezzel kapcsolatosan a népi tánczene1. 

1. A gyermekdalok Síterben nagyjában ugyanazok, mint bárhol 
a magyar nyelvterületen: mondókaszerüek, dur hex- vagy pentak-
kordon épülnek fel és minden díszítéstől mentesek. Pl.: 

2. Az alkalomhoz kötött dalok nagyrésze ma már ismeretlen. 
Síratók már csak az öregasszonyok emlékezetében élnek. Lakodal-
mas, arató vagy párosító dalok közül egy egy nagynéha fel-feltűnik, 
de már ezek is elvesztették szigorúan alkalomhoz kötött jellegüket. 
A betlehemes játék.2 dallamai, akárcsak a gyermekdalok, nagyrészt 

1 Dallamlejegyzésemben a fonográfo t nélkülözni kényszerültem. 
2 A síteri betlehemesről l. Makkai-Nagy: Adatok téli néphagyományaink 

ismeretéhez, E. Tud. Füzetek, 1939, 103. sz. 3 l – 3 5 . l. 
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dur hex- vagy pentakkordon 
épülnek fel. Érdekes a követ-
kező, 2. sz. kolomejka-ritmusu 
betlehemes pásztortánc (énekli 
Szabó Imre, 15 éves). 

3. Az alkalomhoz kötött da-
lok kipusztulása kétségkívül a 
polgáriasodás következménye. 
Igy a község zenei életében ma 
a legfontosabb szerepet az al-
kalomhoz nem kötött dalok cso-
portja tölti be. Ezek egyfelől 
epikai, másfelől lírai dalok. 

A) Az epikai dal meglehető-
sen kipusztult. Balladákat alig 
találunk. Mutatóként kettőt köz-
lünk. A 3. sz. (énekli Lőkös 
Ferenc, 70 éves) pentaton jellegű 

dallam, típikus 

cezúrákkal. Régebben közismert 
volt, ma már csak egy-egy öreg 
tudja. A 4. sz. (énekli Köteles 
Sándor, 19 éves) C) osztálybeli, 
mixolyd hangsorú, magyaros dal-
lam. A fiatalság nagyon kedveli. 

B) A lírai dalok uralkodnak. 
Ezeket stílusuk szerint három 
osztályba sorozhatjuk. Az A) 
osztályba kerülnek a pentaton 
jellegű dalok, a B) osztályba az 
architektonikus formákban élő 
ú. n. „új magyar dallamok” és 
végül a C) osztályba az idegen 
származású vagy idegen hatás 
alatt keletkezett dalok. 

a) A szigorúbb értelemben 
vett A) osztálybeli dalok ma már 
eltüntek a síteri zenei életből. 
Még az öregek tudnak egyet-
egyet, mint a fenti balladát is, 
de már nem éneklik, mert az 
öreg embernek szégyen énekelni 
s különben is a fiatalok kine-
vetnék ezeket a régimódi éne-
keket. Nehezen is lehet a síteri 
öregembert dalolásra bírni s ha 
hozzá is fog, szégyel cifrázni s 
aztán rendszerint, némikép za-
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varában, emlékező tehetsége is 
csakhamar cserbenhagyja. Elve-
szett dallamok ezek. Van ellen-
ben a fiatalságnak is néhány 
olyan dallama, amely a felis-
merhető idegen vonások ellenére 
is ötfoku hangsoránál fogva az 
A) osztályba sorozható, Pl. az 
5. sz. (énekli Nagy Irén, 18 éves). 

b) A falu zenei életében a B) 
osztálybeli vagy új magyar dal-
lamoknak van a legnagyobb sze-
repük. Ezek a dalok a fiatal-
ság dalai, kifejezik a fiatalság 
teljes érzelmi világát. Jellemző 
vonásuk az architektonikus forma 
mellett a pontozott, alkalmaz-
kodó és többnyire tempo giusto 
ritmus. Hangsoruk lehet több-
féle. Leggyakoribb a dur és az 
eol, kevesebb a mixolyd és a 
dór. Frig, illetve modern moll 
dallamot egyet sem találtam. 

A 6. sz. dal (énekli Szabó 
Ilonka, 14 éves) eol hangsorú s 
a harmadik sor végén levő pen-
taton zamatu fordulat általános 
jellemvonása az A B B A fel-
építésü új magyar dallamoknak. 
A nép ezzel a dalt egyhangúsá-
gától akarja megmenteni s ilyen-
kor a dór és eol dallamokban 
öntudatlanul is legtöbbször a 
pentaton gyökérhez tér vissza. 

A síteri fiatalság ma már az 
ötfoku díszített dallamokat ro-
mánosnak érzi és elfordul tőlük. 
Ugyanakkor azonban számos 
olyan dalt énekel, amely – 
ha az új stílushoz tartozik is 
– magán viseli az ötfokú-
ság letörölhetetlen bélyegét. Igy 
a 7. és 8. sz. dalban is számos 
olyan hangközváltoztatást talá-
lunk, amelyek ősi örökségkép-
pen a régi stílusból maradtak 
fenn. Az első szerkezete A B 
B A (énekli Szabó János, 18 
éves), a másodiké A A B A 
(énekli Fazekas Gyula, 28 éves). 
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elemet használnak. 
Erdekekes ezeknek a B) osz-

tálybeli daloknak az élete is. 
Ma van egy, esetleg több olyan 
dal, amely a fiatalság zenei ön-
tudatának központjában él. Ezek 
az ú. n. új nóták. Valahonnan 
hozták, szomszédból vagy távo-
labbi községekből. Majd megin-
dul a dallam a további vándor-
úton: szájról-szájra, faluról-fa-
lura terjed s aztán rövidebb 
vagy hosszabb idő multán meg-
változott alakban talán viszatér 
Síterre s újból új nóta lesz. Fi-
gyeljük csak meg a 12/a és 12/b 
dallamoknál. 

Az éneklő Lőkös István (45 
éves) állítása szerint az első 
változat az ő fiatalkorában volt 
„új nóta”, viszont a második 
(énekli Szabó Ilona, 14 éves) az 
elmúlt nyáron volt az. Időköz-

Lassubb előadás-
ban több díszítő 

A 9. sz (énekli Székely A r -
drás, 19 éves) dur hangsorú dal. 
Itt is megvan a harmadik sor-
végi fordulat, ha nem is penta-
ton jellegü. Szerkezete A A5 A 5A. 

A 10. sz. (énekli Szabó Ilonka 
14 éves) érdekes szerkezetű 
mixolyd dallam. Eredetileg A 
B B A felépítésű lehetett. 

A 11. sz. (énekli Piski József, 
25 éves) dór hangsorú dallam 
s ritmusával kapcsolatosan meg 
kell jegyeznünk, hogy a síteri 
új magyar dalok közt kevés a 
parlando ritmusu. 

Ez új stílusu dalok előadás-
módjával kapcsolatosan megál-
lapíthatjuk, hogy a néplélek dí-
szítő ösztöne lépten-nyomon itt 
is megnyilvánul, a fiatalság is 
kezd visszatérni a régi díszítő 
elemekhez, A ritmus gyorsasága 
a dal tartalmától és az énekes 
hangulatátától függ; általában 

= 80–100 . 
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ben huszonöt esztendő telt el. – Végül még egy nem jelentéktelen 
kérdés a síteri új magyar népdal létével kapcsolatosan: honnan van 
az, hogy Síterben az új stílus oly változatos köntösben, pompáskodva 
élheti világát akkor, amikor a szomszédos községek ma már a vá-
rosi műzenét uralják. Három körülményt vehetünk számba: 1. a köz-
ség földrajzi fekvését, 2. lakosainak az idegennel szembeni bizalmat-
lan természetét és 3. az egyik tót községgel, Tóttelekkel való zenei 
kapcsolatait. Ez utóbbi a legfontosabb. Mint mondtuk is már: e 
tótok, elmagyarosodván, átvették a magyar dallamkincset, s a tót-
telekiek történetesen igen magas szintü énekkultúrát fejlesztettek ki 
a kölcsönzött dallamanyag segítségével. Tóttelek Síter közvetlen kö-
zelében van s a két község fiatalsága egymással állandó kapcsolatot 
ápol, á t járnak egymáshoz a fonóba, táncokba stb., s a tóttelekiek 
magasabb színtü dallamkultúrája önkéntelenül is nagy hatást gyako-
rol a síteriekre. Miben áll e hatás lényege? Egyszerűen visszaköl-
csönzésből, a síteriek dalaik nagyrészét a tóttelekiektől tanulják vala-
hányszor a síteri dal ernyedni kezd, újabb és újabb ösztönzést kap Tót-
telekről. S nehogy tévedés legyen, ismét hangsúlyozzuk, nem tót hatás 
ez, hanem a tótteleki fejlettebb magyar dallamkultúra természetes 
hatása; nem is lehet tót hatás, hiszen ezek a tótok egészen elsza-
kadtak saját népdalaik idiómáitól. 

c) A tárgyalt A) és B) osztály jelegzetesen magyar dallamala-
kulatokat ölel magába. Nagy számban találkozunk azonban közsé-
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günkben olyan dallamokkal is amelyekből az A) vagy B) osztályra 
jellemző egy vagy több vonás hiányzik, idegen eredetűek vagy leg-
alábbis idegen hatás alatt keletkeztek. Ezek a C) osztály dalai s 
mindjárt meg is jegyezzük, hogy nagy számukkal nincs arányban 
jelentőségük: nem tudtak és ma sem tudnak a magyar néplélekben gyö-
keret verni s nem segítették az új egységes dalstílus kialakulását. 

Természetesen a C) osztályban is vannak magyaros dallamok 
s ezeknek a síteri zenei életben nagyobb a jelentőségük. Pl. a 13 sz. 
dalban (énekli Karácsony Etus, 17 éves) magyar az alkalmazkodó 
ritmus, idegen a heterometrikus versszerkezet és az architektonika 
hiánya. 

Talán tót hatást gyaníthatunk abban, hogy az idegenszerű da-
lok közt igen kedveltek az egyébként ritka három verssorosak, mint 
pl. a 14 sz. dal (énekli Köteles Sándor, 19 éves). 

Végül ebbe az osztályba sorozhatjuk azokat a népies és nem 
népies műdalokat, amelyek városról, rendesen a városban dolgozó 
iparosok, cselédek, valamint a muzsikusok és a rádió közvetítésével 
kerülnek falura. A síteri zenei életben még nincs nagy jelentőségük; 
különösképpen a fiatalok nagy ellenszenvvel fogadják ezeket a dal-
lamokat. De nem így a meglettkoruak: szerintük az igazi magyar 
nóta” éppen a népies műdal s fitymálva beszélnek a fiatalok éne-
keiről, 

4, Ami most a hangszeres zenét és az ezzel összefüggő táncze-
nét illeti, mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hogy a síteri paraszt-
ember képzeleletvilágában a dal verse annyira összekapcsolt annak 
zenéjével, hogy nem képes a kettőt szétválasztani. Nála a zene a 
vers függvénye s arra hívatott, hogy a vers tartalmát híven kövesse 
és kifejezze. Éppen ezért számára az a zene, amelyhez legalább is 
gondolatban nem társítható szöveg, értelmetlen. Szívesen hallgatja 
az ilyest is, tetszik a hangok színes váltakozása, de alapjában véve 
nem érti. Ezért aztán nincs is Síteren tiszta hangszeres dallamanyag. 
A síteri hangszeres zene nem más, mint a falu vokális dallamainak 
hangszeren való megszólaltatása. 

Népi hangszer is csak egy van: a citera, amint ők mondják: a 
tambura, de ez igen elterjedt. Fonókban, táncokban citeraszóra tán-
colnak és énekelnek. A jóhallásu fiatalok nagyrésze játszik is ezen a 
hangszeren. 

Rovátkált fogólap fölé négy, egyhangra hangolt acélhurt feszí-
tenek, a fogólapon kívül számos, bizonytalan számú c’-re hangolt 
acélhúrt és egy vastagabb, c-re hangolt sárgarézhurt. A hangsor ez: 
c d é f g á b c’ d’ é’ f’ g’ á’. A hangképzés úgy történik, hogy a 
tamburás a rovátkáit fogólap fölé szerelt húrokat vastagabb lúdtol-
lal a fogólapra szorítja s ugyanakkor egy másik vékonyabb és he-
gyezett lúdtollal pengeti, hozzápengetve a fogólapon kívülálló hú-
rokat is. 

Nagyobb táncmulatságokon a zenét népi zenekarok szolgáltatják. 
Síterben egy kisebb vonós- és egy nagyobb fúvószenekar működik. 
A vonós zenekar, a „cigánybanda” tagjai falubeli földmíves magyar 
emberek. Öt tagból áll: két „primás”, két „kontrás” és egy ,,bőgős”. 
Játékukban a városi cigánymuzsikusokat utánozzák. A fúvószenekar 
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a „rezesbanda” tizenegy tagja szintén falubeli földmíves ember. Ösz-
szeállítása a következő: két klárinét, három flügelhorn, két esz-
trombita, két bariton-trombita és egy helikon. A fúvósok lakodal-
makon, a vonósok táncokon játszanak. Mindkét zenekar hajlamos 
a városi műdalok elfogadására és közvetítésére. 

Tekintve, hogy a falubeliek csak egy táncot ismernek, a csár-
dást, tánczenéjük sem más, mint a csárdászene. A csárdás viszont két 
részből áll: a lassu és friss, az „ugrós” csárdásból. A lassu csárdás-
ban uralkodó elem az új magyar dal; bármelyik B) osztálybeli dal, 
meggyorsított ritmussal, alkalmas csárdászenének. A frisscsárdás al-
kotó elemeit viszont túlnyomóan a C) osztálybeli idegenszerű da-
lokból telnek ki („Erdő mellett nem jó lakni”, „Járomszeg, járom-
szeg”, „A cigányok sátora” stb. közkedveltebbek). 

ÖSSZEFOGLALÓAN a következő megállapítások helytállóak: 
1. Ha régi egyházi dallamok nem is maradtak fenn, él a régi 

előadásmód a jelenlegi egyházi éneklésben is. 
2. A síteri népdal alkalomhoz kötött csoportja a polgáriasodás 

következtében elpusztult vagy elvesztette szigorúan alkalomhoz kö-
tött jellegét. 

3. Az A) osztálybeli dalok, mint a magyar nyelvterületen min-
denütt, eltüntek a falu zenei életének felszínéről s ami még meg-
maradt, mélyen a felszín alatt, csak az öregek emlékezetében él. 

4. Az A) osztálybeli dalok helyét a B) osztálybeli új magyar 
dallamok foglalták el és mindezideig elleneállnak a városi befolyásnak. 

5. A C) osztálybeli magyaros dallamok jelentősége ugyanaz, 
mint az új magyar dallamoké, de már az ugyanebbe az osztályba 
tartozó idegenszerű dallamoknak a jelentősége jóval kisebb. 

6. A hangszeres zene nem más, mint a falu vokális dallamkin-
csének hangszeren való megszólaltatása. 

Röviden: a biharmegyei Síter községben a sajátosan magyar 
népdal még él, fejlődésképes, sőt felvette a harcot a város mindin-
kább érvényesülő, káros befolyásával szemben. Az új magyar dallam 
uralkodik. 

VINCZE LAJOS 
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