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Előszó a Daloskönyvhöz
A
Bursch.Info
Hagyományőrző
Baráti
Társaság
megalapításának gondolata a 2008. év folyamán fogant meg
három, filiszterlétben megfáradt egykori Műszaki Informatika
szakos hallgató fejében, de az ötlet jópár évvel korábban
megszületett már - igaz, nem ennyire kifinomult formában.
2004 környékén – még egyetemistaként - egy informatikus
baráti társaság alapításáról ábrándoztam, de nem találtam
hozzá támogatókat az évfolyamtársak között. Talán jobb is így,
mivel sok hasonló, jobb sorsa érdemes kezdeményezés halt el
azokban az időkben a kezdeti lelkesedés lecsillapodása után.
Néhány évvel később azonban olyan emberekkel hozott össze a
Gondviselés, akik hasonlóképp látták a dolgokat, mint én, s
akiktől, megvallom, néhány rövid hónap alatt sokkal többet
tanultam a Firmalétről, barátságról, összetartásról, mint egész
egyetemista életemben összesen. Így aztán nem volt kérdés,
hogy baráti társaság alapításába vágjuk a fejszénket, főleg, hogy
kezdettől fogva adottak voltak és vitán felül álltak a célok és
eszmék: haza, hagyomány, hivatás. Olyan társaságot
álmodtunk meg, amely lehetőséget biztosít a már végzett
miskolci informatikusoknak arra, hogy visszataláljanak a
hagyományainkhoz, miközben új kollégákat ismernek meg.
Mindezek mellett - lehetőségeinkhez mérten – támogatni
kívánjuk a Miskolci Egyetemen zajló informatikusképzést,
továbbá tenni szeretnénk szűkebb és tágabb pátriánkért:
Miskolcért és Magyarországért.
A Társaság „hivatalos‖ megalapítása 2008. október elején,
Selmecbányán történt a Selmecbányai Óbégató Szakestélyen,
amelyet egy selmeci kirándulás lezárásaként rendeztünk
magunk s barátaink szórakoztatására. A munka ezt követően
lázasan beindult: megválasztottuk a Társaság első Elnökségét,
illetve további tagokat fogadtunk sorainkba. Első konkrét
célkitűzéseink között szerepelt egy díj megalapítása, mellyel
egykori szeretett és tisztelt professzorunk, dr. Vadász Dénes
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alias Stüszivadász emlékét kívánjuk ápolni. A Vadász Dénes
Emlékkorsó-díj átadására első ízben a 2010. évi Tavaszi
Informatikus Szakestélyen kerül majd sor. Sok egyéb
feladatunk, tervünk van még, melyeket igyekszünk legjobb
tudásunk szerint megvalósítani.
Jelen Daloskönyvvel egy kis válogatást szeretnénk átnyújtani
Tisztelt Olvasónak a Társaság tagjainak kedvelt bursch
nótáiból, de a harmadik fejezetben – Daloskönyvtől talán
szokatlan módon – hazafias és irredenta dalok, betyárnóták és
egyéb, a XX. század elején született, számunkra kedves
dallamok is helyet kaptak.
Hazafias szellemiségű társaság lévén feladatunknak tekintjük
az ilyen irányú ismeretterjesztést, hagyományápolást és
értékőrző munkát is. Nem feledkezünk, nem feledkezhetünk
meg legnagyobb nemzeti tragédiánkról, az 1920-ban
hidegvérrel véghezvitt barbár országcsonkításról sem,
amelynek 90. évfordulójára megfelelő módon kívánunk majd
emlékezni. Ide kapcsolódik a sokak számára ismeretlen
Rongyos
Gárda
története
is,
amelynek
számtalan,
Selmecbányáról éppen áttelepült soproni erdő- és bányamérnök
hallgató is tagja volt, s akik életüket kockáztatva (némelyikük
hősi halált halva) harcoltak Sopronért és a magyar
szabadságért.
Helytállásuk,
hazaszeretetük,
bátorságuk
példaértékű, mégsem kapják meg a nekik kijáró tiszteletet. A
következő néhány oldalt nekik szenteltük, hogy együtt
tisztelegjünk a hősök emléke előtt!
Jó szerencsét!
Tisztelet a Gépésznek!
Vivát Informatika!
Miskolc, 2009. november 25.
Trifonov Gergely alias Zsírfeka, avagy csak sör legyen és
azbeszt
A Bursch.Info Hagyományőrző Baráti Társaság alapító tagja
8

Az „elfelejtett” Rongyos Gárda
1918. november 17-én a szociáldemokrata többségű osztrák államtanács etnográfiai elvekre hivatkozva bejelentette igényét
Nyugat-Magyarországra. „Vörösausztria‖ az antant hatalmakkal folytatott, majd egy évig tartó egyezkedése során elérte,
hogy az 1919. szeptember 10-i Saint German-i béke a magyar
önrendelkezés jogát a hajdani társnemzet viszonylatában is kizárja, és egyoldalú döntést hozva Ausztriának ítélték Moson,
Sopron és Vas vármegyék nyugati sávját 4000 négyzetkilométerrel és 50 ezer magyar lakossal (a régióközpontot, Sopront, és
környékét is beleértve), azzal az indoklással, hogy ne valósulhasson meg a dédelgetett csehszlovák–délszláv korridor sokat
emlegetett terve.

Miután Ausztria mindenfajta külön megállapodást elutasított a
magyar kormánnyal, beleértve a nyugat-magyarországi terület
kettéosztását, az eseményekbe beletörődni nem tudó magyar
hazafiak megkezdték az ellenállás megszervezését. 1921 nyarán
több szálon indult meg a fegyveres ellenállás előkészítése. A
fegyveres felkelést azonban nem a hivatalban lévő magyar kormány, hanem két elkötelezett hazafi, Prónay Pál és Gömbös
Gyula szervezte és irányította. Thurner Mihály soproni polgármester személyesen kereste meg Prónay Pál szolgálaton kívüli
alezredest Sopron megmentése érdekében. A szintén soproni
9

Thirring Gusztáv vezette Nyugat-magyarországi Liga önkénteseket toborzott. A Nyugat-magyarországi Szövetség röplapjai
hirdették: „Sopron a soproniaké!‖ A toborzás sikeres volt, hiszen a trianoni békediktátum kegyetlensége Magyarország lakosságát elkeserítette, a volt szövetséges Ausztria területi követelése pedig egyenesen fölháborította.
1921. augusztus 20-án Sopronban tízezer résztvevővel addig soha nem látott tömegtüntetésre került sor a Széchenyi téren. Augusztus 29-e lett volna Sopron város Ausztriának történő hivatalos átadásának napja. A magyar hatóságok — ha vonakodva
is — kiürítették az átadásra kijelölt területeket, így Sopront és
környékét is. Ekkorra már a város összes hivatala elköltözött
Kapuvárra, Csornára és Győrbe, majd a Nemzeti Hadsereg kivonása is megtörtént. Úgy tűnt, hogy itt már csak a csoda segíthet. Az érintett terület átadására a magyar kormány gróf Sigray
Antalt mint kormánybiztost küldte ki, a közrend fenntartásával
Ostenburg-Moravek Gyula őrnagyot, a II. országos csendőrzászlóalj parancsnokát bízták meg.
Augusztus 29-én az antant szövetségközi tábornoki bizottsága
és az osztrák kormány megbízottjai a Széchenyi-palotában
pezsgővel a kézben várták az osztrák fegyveres erő Sopronba
történő bevonulásának hírét — s magukat a csapatokat. Az „A
zóna‖ Magyarország felöli határán álló osztrák csendőrség 500
fős egysége birtokba vette Ágfalvát, a szomszédos települést, és
várták az Ostenburg-Moravek vezette magyar csendőrzászlóalj
Sopronból történő kivonulásának hírét, amely után díszlépésben szerettek volna a városba bevonulni.
Magyar szempontból a helyzetet bonyolította, hogy ekkor Sopronban állomásozott egy 300 fős francia, olasz és brit katonai
kontingens, amelynek viselkedése teljesen kiszámolhatatlan
volt, legalábbis a felkelők irányába. A kockázatot nem mérlegelve a magyar ifjúság 1921 augusztusában a hazaszeretetből és áldozatkészségből — nem először a magyar történelem során —
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ezúttal is jelesre vizsgázott! Soprontól 5 kilométerre nyugatra
Ágfalvánál a Prónay Pál és Héjjas Iván által toborzott felkelők
mintegy 120 fős csapata Francia-Kiss Mihály, Kaszala Károly és
Maderspach Viktor parancsnoksága alatt meglepetésszerű harcálláspont-felvétellel és erős puskatűzzel visszavetették a bevonulásra készülő osztrák csendőrséget. A kibontakozó tűzpárbajban hősi halált halt Baracsi László kecskeméti gazdalegény. Ez
volt az első ágfalvi összecsapás, amellyel kezdetét vette a másfél hónapig tartó nyugat-magyarországi fegyveres felkelés. Az
ütközet végén a felkelők még Robert Davyt, az osztrákok által
„Burgenlandnak‖ elkeresztelt tartomány újdonsült kormánybiztosát is elfogták.

A felkelőket — a hivatalos magyar állam által történő ellátatlanságuk okán — Rongyos Gárdának nevezték el. Az osztrákok
banditáknak, az antant pedig magyar inszurgenseknek (felkelőknek) nevezték a hazafiakat. Soraikban az akkori Magyarország valamennyi társadalmi rétege ott harcolt. Héjjas Iván rongyosai, Budaházy Miklós, Taby Árpád, Prónay Pál felkelői.
Egymás mellett küzdöttek szegények és úrifiúk, leszerelt honvéd tisztek, veterán frontharcosok, soproni főiskolások, polgárok, pesti műegyetemisták, mosonmagyaróvári gazdászhallgatók, szombathelyi, felsőőri, soproni vasutasok. A maximum
2500-3000 fős és területenként 20-25 részre osztott felkelő sereg
200 kilométeres határszakaszon a Fertő-parti Nezsidertől a Vas
megyei Németújvárig küzdött az 1000 éves határokért. Közel
két tucat győztes ütközet során minden egyes alkalommal megállították a négy-ötszörös túlerőben lévő osztrák erőket, akik jel11

lemző módon az igen erős ellenállást a testükön érzékelve, minden egyes alkalommal letettek eredeti szándékukról, és a korábban még ellenállás nélkül elfoglalt területeket is feladva visszavonultak, többnyire egészen az 1000 éves határon túlra.
Az osztrák kormány 1921. szeptember 7-én másodízben is kiadta az utasítást Sopron megszállására. A szocialista Karl Renner
vezette osztrák kormány csatlakozásra akarta bírni Sopron német ajkú polgárságát (a lakosság 51%-a német anyanyelvűnek
mondta magát az 1910-es népszavazáskor). Ágfalváig ezúttal is
eljutott a géppuskás szakaszokkal is megerősített félezres osztrák csendőrsereg. A felfejlődésüket megelőzendően a magyar
felkelők azonban ezúttal is megelőzték az osztrákokat. A többségében soproni főiskolások az akció előtti éjjel a 48-as laktanyában gyülekeztek. A helyi akadémistákhoz szombathelyi vasutasok és Maderspach Viktor harcedzett bosnyák világháborús
veteránjai (ők 20-an voltak) csatlakoztak. Mindannyian civil ruhát viseltek. Fegyvereket és lőszert csak az ütközet napjának
hajnalán kaptak Ostenburg csendőrzászlóaljától. A Manlicher
karabélyokat tehát ―kölcsönbe kapták‖, mert a Bethlen-kormány nem engedte a reguláris magyar fegyveres erőknek a felkelésben való részvételt.
A felkelők erejét a korabeli források mindösszesen 110 főben
adják meg. Az osztrák túlerő tehát ezúttal is négyszeres volt. A
magyar felkelők parancsnokai Maderspach Viktor tartalékos
huszárszázados, Gebhardt Pál százados és Székely Elemér tartalékos tüzér főhadnagy, főiskolai karhatalmi parancsnok voltak. Szeptember 7-én éjszaka erdei ösvényeken át indultak el
Ágfalva felé. A kicsiny seregnek a kézifegyvereken és a nyeles
gránátokon kívül egyetlen Schwarzlose géppuskája volt, amit
aztán két tapasztalt bosnyák felkelő kezelt. A haditerv szerint
három rajra oszlottak. Nyolcadikán hajnali háromnegyed ötöt
ütött az ágfalvi templomóra, amikor az 1. és 2. főiskolás osztag
az ágfalvi erdő és a brennbergi vasút között, a 3. (szombathelyi
vasutasokból és bosnyákokból álló) rajjal a falu alsó részén előre
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tört. A megindult támadást az osztrákok az utolsó pillanatban
felfedezték, s a falu északi részén, a nagymartoni vasúti töltés
mögül tüzet nyitottak a magyar erőkre. A felkelők az evangélikus templom oltalmában bejutottak a faluba, de az iskolaépületből ismét erős osztrák tüzet kaptak. Kénytelenek voltak viszszahúzódni a brennbergi úton előrenyomuló csoporthoz. A Kirchknopf-vendéglő felől vezetett erős tűzcsapással azonban sikerült hátba támadni az osztrákok centrumát, akik ezt követően
egészen a nagymartoni vasút töltése mögé hátráltak, majd később a töltés fedezékében még hátrább.
A 3. raj aztán oldalba támadta a vasúti bakterház, majd a töltés
védőit, majd a Hausbergnél tűzállást foglalva visszaverte a szuronyrohamra induló osztrák csendőröket. A felkelőknek ezúttal
három hősi halottjuk volt: Machatsek Gyula erdőmérnök hallgató tartalékos hadapród-őrmestert, Szechányi Elemér bányamérnök hallgató tartalékos alhadnagyot és Pehm Ferenc önkéntest, pénzügyi tisztviselőt. Rajtuk kívül heten súlyosan, sokan
könnyebben megsebesültek. A Bécsújhelyig menekülő osztrákok veszteségeiről máig ellentmondóak az adatok. A magyar
források 15 és 30 fő köztire teszik elesettjeik számát. Az bizonyos, hogy ebben az ütközetben vesztették a legtöbb embert.
Halottjaik zömét és sebesültjeiket magukkal vitték, a csata helyszínén a magyar hatóságok csak két elesett osztrák csendőrt találtak, Arnold Mosch és Karl Heger járőrvezetőket.
Ez az ütközet mentette meg Sopront az osztrák megszállástól. A
hősi halált halt magyar felkelők számára Sopron városa dísztemetést rendezett, és őket a jelenlévő sokaság részvéte mellett szeptember 10-én helyezték örök nyugalomra a Szent Mihály temetőben,
míg Pehm önkéntes Szombathelyen alussza örök álmát. A második
ágfalvi csata után az osztrák erők a történelmi határra vonták vissza
csapataikat. Ennek az ütközetnek is köszönhető, hogy Sopron és
környéke népszavazással dönthetett hovatartozásáról.
Forrás: http://tortenelemportal.hu/
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Himnuszok

15

16

Bányász himnusz
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Erdész himnusz

19

A bíbor színű alkonyat terólad mond mesét.
Neved dicséri a madár, ha zengi énekét.
Ábrándos álmokat mesél az esti csönd s magány...
Refrén: Epedve súgom nevedet minden bús éjszakán.
Bükkfák smaragdja sápadoz halk őszi lombokon.
Ha ballag már a vén idő az ősi dombokon.
Eltávozóban int felém szerelmem s életem.
Refrén: Örökre nyugodalmat ád az erdő énnekem.
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Kohász himnusz

21

Gépész himnusz

Az első ékkel, emelővel,
Harcra keltünk tudással, ésszel,
Megtöri a vad természetet,
Szolgánká téve vizet, tüzet.
Gépész! Büszkén tedd életed erre:
Adj szerszámot a dolgos kezekbe!
Refrén: Megsokszorozva az erőnk,
Teremtve boldog, szép jövőt!
Az éktől a számítógépig,
Sötétségtől a fényes égig
Te vezeted gépész a társad,
Így győz az ész, az erő s az akarat!
Gépész! Büszkén tedd életed erre:
Adj szerszámot a dolgos kezekbe!
Refrén: Megsokszorozva az erőnk,
Teremtve boldog, szép jövőt!
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Magyar himnusz

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.
23

Hányszor zengett ajkain
Ozman vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!

Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virul
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvák hő szeméből!

Bújt az üldözött, s felé
Kard nyúlt barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját e hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger fölette.

Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!
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Bursch nóták
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Sza-, sza-, szakestély


  







Sza - sza - szak - es

5

 



Csi - nál -junk


    

es

E



- di - te,

  
Post mul - ta

- télyt


-



bi

    

tar -tunk ma

télyt,


  

9

13

   

- bi - te





vi -dám di - á -kok,



csak fúj - já

  

col - le - gi









- tok!

- a

 


  

 

sae - cu - la,

po - cu - la

nul - la.

-

les,





17

A tanár urak

Nem tartnak ma előadást;
Ezért hát kezdjük
21 az ivást!
El
Refrén:
 Edite, bibite collegiales,
Post multa saecula, pocula nulla.
Hol van a jókedv?
Sörben van duli-duli-haj!
Hol van a jókedv?
Sörben van haj!
Refr.
Nyeljünk hát vígan
Korsónkból, míg meg nem unjuk.
Talán majd később
Abbahagyjuk ...
Refr.
27

Sok jót tett Ceres,
Az árpatermés istene
Méltó Ő hogy:
Isten éltesse!
Refr.
Apolda külde
Dohányt és tubákot nekünk,
Tömd meg pipád és
Tartsál velünk!
Refr.
Jól él a firma;
Alszik, mulat, dalol s szeret.
Sopronból menni
Egy sem siet ...
Refr.
A házasságban
Majd minden másképpen leszen,
De hogy én mossak.
Azt nem hiszem!
Refr.
Vigadjunk együtt
Addig, míg tart ez a cécó
S hátra van még sok
"Vocem preco"
Refr.
Selmec, 1853.
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Elnökválasztásra

Majd lesz nékünk elnökünk, elnökünk, elnökünk.
Majd lesz nékünk elnökünk, elnökünk.
Majd lesz nékünk elnökünk.
Nem lesz nékünk elnökünk, elnökünk, elnökünk.
Nem lesz nékünk elnökünk, elnökünk.
Nem lesz nékünk elnökünk.
Van már nékünk elnökünk, elnökünk, elnökünk.
Van már nékünk elnökünk, elnökünk.
Van már nékünk elnökünk
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Dal a Praeseshez

30

A Praeses dala
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Vendégköszöntő

32

Krampampuli

 

Vígan, gyorsan



                

Kram- pam - pu - li, mi

   
  

így ne - vez - zük az i - tó - kát, mely jól be - vált.

    
   

 








ki - pró - bált szer - nek is - mer - jük, ha bár - kit bú vagy bá - nat bánt.

  

    

al - ta - tó

 



pam - pim

  

vagy reg - ge - li,







- pam - pu - li,



jó

 





1.

egy






po - hár

kram - pam - pu

-

li.

 

Mint


Mint

 

kram-pam - pu - li,




Mi

 2.




kram

li.

Ha fejem fáj, ha görcsök rántnak,
Vagy ha az étvágy elhagyott,
Ha néha gonosz szelek bántnak,
Ha tüdőm katarrust kapott,
Bajomat mind feledteti
Egy pohárka krampampuli.
Krampam-pim-pampuli. Krampampuli.
Ah! Ha sok szülő megtudná
Az ifjú úr víg életét,
A pénzt mit küld máshová dugná,
S pirosra sírná a szemit
Mit bántja az a víg ifit,
Csak ihasson krampampulit.
Krampam-pim-pampuli. Krampampuli.
Ha egykor házasságra lépnék,
Egy jó erkölcsű lánykával,
Én nagy ebédet nem rendelnék,
Én megelégszem mátkámmal;
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Kávé helyett, mely nem hevít,
Ha ad csésze krampampulit.
Krampam-pim-pampuli. Krampampuli.
Sajnálnom kell a sok bolondot
Ki nem szeret, s bort nem iszik,
Szamár marad, bár bölcset mondott
S mások angyalnak hiszik.
Sok állat a vizet nyeli
És azt hiszi krampampuli.
Krampam-pim-pampuli. Krampampuli.
Ne szidjad a krampampulistát
Ő isteni adományt szed,
Ne kövesd soha Vági Pistát,
Ki isteni italt megvet.
Igyék -liqour ammonicitDe ne hagyd a krampampulit.
Krampam-pim-pampuli. Krampampuli.
A szállodába, ha betérek,
Akárcsak egy nagy gavallér,
Ebédet, vacsorát nem kérek,
Csak nyúlok dugóhúzóér`;
A sógor fújhat tantarit,
Én meg iszom krampampulit!
Krampam-pim-pampuli. Krampampuli.
Nagy úrnak, ha születtem volna,
Mint császár Maximilián,
S egy érdemérem nekem szólna,
Én e jelszót választanám:
"Toujours fidele et sans souci,
C`est l`ordre du Crampampuli."
Krampam-pim-pampuli. Krampampuli.
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Hogyha egy váltóm künn rekedne,
Ha félbehagynám a kártyát,
Ha kis babám már nem szeretne,
Ha gyászjelentést adnak át.
Nagy bánatomban felvidít,
Ha iszom egy krampampulit.
Krampam-pim-pampuli. Krampampuli.
Becsületért, ha síkra szállok,
Ha penge csillog kezemben,
Diák üdvéért, ha kiállok,
És jóbarát van mellettem;
Azt mondom csak: "Mon cher ami.
Hol az a korty krampampuli?"
Krampam-pim-pampuli. Krampampuli.
Ha indexem is elkártyáztam,
Ingem, cipőm s ruhám kopott,
Ha UV-m újra elpuskáztam
S babámról hallom, hogy kokott...
Nagy bánatomban felvidít,
Ha iszom egy krampampulit.
Krampam-pim-pampuli. Krampampuli.
Krampampulit fogok én inni
Ha minden minden más vágy sírba száll,
Ha a halál el készül vinni,
Ha lelkem testemtől megvál,
Vele iszom, míg leterít,
Az utolsó krampampulit!
Krampam-pim-pampuli. Krampampuli.
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Gaudeamus

     


 



Teg - nap es - te

le - ver - ten

id - do - gál - tam csend - ben.

Mérsékelten

 
 



úgy hi -szem,



   





bal lá - bam - mal







Gau - de-a - mus





ju - ven - tu





Nos ha - be

- bit



   
Az - nap dél -ben

Egy - szer - re

 

csak fü - lem - ben

 
 

   
kö - zel - ben

egy víg di - ák -

            

i - gi -tur

post



    






(s)fel - hang - zott a



- tem,

  
   





kel - tem.

    
    
é -nek:







ré - gi han - gok cseng - tek,







ju - ve -nes dum





mo - les







hu

-

mus,


- tam

su - mus





se - nec - tu

     

nos ha - be

Post ju -cun -dam



- bit

Szóló: Felvonul egy víg sereg, mind főiskolások.
Kar a karban bányászok, erdészek s kohászok.
Pelyhes arcú ifjú had, karcsú gyertyaszálak,
Arcuk üde, vérpiros; erőteljes vállak:
Kar: Vivat Academia!
Vivant Professores!
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet!
Semper sint in flore!
Szóló: Amint jönnek közelebb, ablakok kitárnak,
S virágok közt jól ismert hajfonatok várnak...
Odaéghet a rántás, elfőhet a sonka!
Tűz mellől most idefut, leány, asszony, dajka.
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hu


- tem.





-

mus.

Kar: Vivant omnes Virgines!
Graciles, formosae!
Vivant et mulieres,
Tenerea, amabiles!
Bonae laboriosae.
Szóló: Ahogy házunkhoz érnek, s dalunk száll az égig,
Régi évek emléke borzong rajtam végig.
Visszafordul az idő minden évben újra,
Képzeletben ott megyünk átkarolva.
kar: Vita nostra brevis est
Brevi finietur!
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter
Nemini parcetur.
Szóló: Régi diákdicsőség! Jaj be kár hogy elmúlt!
Sok barátunk itt hagyott, s hajam is megritkult.
Régi kedvem megmaradt, bor mellett helytállok,
És a sorssal mostan is bátran szembeszállok!
Kar: Pereat tristitia,
Pereant osores!
Pereat diabolus,
Quivis ―antiburschius‖
Atque irrisores!
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Ballag már a vén diák

                        

Lassan, érzéssel

Bal - lag már a vén di - ák to - vább,

 
vább

  


to - vább.

   

Ez

út

to - vább.

Ke - res - ve szebb és jobb ha - zát, to -

   

 
        
ma - gam is, to - vább, to - vább, to - vább.



   

   

Fel, bú - csú csók - ra ci - bo - rák!

Ballag már a vén diák - tovább.
Isten veletek cimborák - tovább.
Ez út hazánkba visszavisz,
Filiszter leszek magam is.
Tovább, tovább, tovább,
Fel búcsúcsókra cimborák.
De mielőtt még elmegyünk - tovább.
Egy szent fogadalmat még teszünk - tovább.
Ha Selmec hív, mi ott leszünk
Selmecért vesszen életünk.
Tovább, tovább, tovább!
Viszontlátásra cimborák.
Ha Selmec hív, mi ott leszünt…
Ha Sopron hív, mi ott leszünk…
Ballag már a vén diák - tovább.
Keresve szebb és jobb hazát - tovább.
Hazánkba út már nem vezet,
Nagy-Magyarország elveszett;
Tovább, tovább, tovább!
Hazátlan lett a vén diák.
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ha - zánk - ba visz - sza - visz, fi - lisz - ter le - szek

Szakestély végére
Gyorsan
1.
2.



                        



De most már bú - csú - zunk, jó volt, jó volt bo - runk.
most már el - megyünk, jó volt, jó volt sö - rünk.

8

  
a

 

ki - rály, kit

4





.ki





job - ban,

  

   



vé - le (a)leg -szebb lány





sem

job

1.

-

De runk.



ban.

kí - nál;



az

bur - gun - dit szür -csöl

   

sem

2.

  

Bur

e - sik

ne -



ban.

Fizettünk emberül,
Ajtóra nem kerül...
Krétával húzott új rovás,
Nevek s utána tartozás
Bátran visszatérhet még a vendég!
Ki sörrel van tele,
Daloljon kedvére!
A szakestélynek vége már,
S lump firmák hada arra vár,
Hogy osztozzon az itt maradt itókán.
Álljunk most már odább,
Ne rumlizzunk tovább!
Utat mutat a holdvilág,
Jó éjt hát kedves cimborák,
Búcsúzóul szóljon egy Tóbiás!
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Tisztelet a bányász szaknak



      
 

Tisz - te - let

a

bá - nyász

 


 

szak - nak!



   

Jó - sze - ren - cse, ál - dás leng - je


      
    
    

  


át!

 
zát.

Bár - ha nap - fényt o - da - lent nem kap - nak,





   







 

 

Zor - don bér - cek
1.
   







  



 





bá - nyász-gyer - me - ké - nek



 

 2.  

sze - re - tet - tel nyújt - sa - tok ke - zet.

  

hőn i - mád - ják még - is a ha-

 

tok ke - zet.

  



 

(Szóló:)Él - jen so -

  

 



ká! (Kar:)Él - jen so - ká! (Szóló:)Él - jen so - ká! (Kar:)Él - jen so - ká! (Szóló:)Él - jen so hoch! (Kar:)Es le - be hoch! (Szóló)Es le - be hoch! (Kar:)Es le - be hoch! (Szóló?)Es le - be







ká
hoch

a
der





bá - nyász
berg - mann

1.

szak!
-



 

2.
   

(Szóló:)Es - le - be
stand!

Nem halljátok búgni a harangot,
S kopogónak hívó szózatát?
Nos siessünk; odalenn a hantot
―Jó szerencse‖ visszahangozza át!
Refrén: Zordon bércek bányászgyermekének
Szeretettel nyújtsatok kezet!
Szóló: Éljen soká!
Kar: Éljen soká!
Szóló: Éljen soká!
Kar: Éljen soká! Éljen soká a bányász szak!
Szóló: Es lebe hoch!
Kar: Es lebe hoch!
Szóló: Es lebe hoch!
Kar: Es lebe hoch! Es lebe hoch der Bergmannsstand!
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Ha a föld majd titkait kitárja.
S gazdag ércét nyújtja át nekünk,
Nagy jutalmak mámorító árja
És szeretet fogja el szívünk.
Refrén: Zordon bércek bányászgyermekének
Szeretettel nyújtsatok kezet!
Szóló: Éljen soká!
Kar: Éljen soká!
Szóló: Éljen soká!
Kar: Éljen soká! Éljen soká a bányász szak!
Szóló: Es lebe hoch!
Kar: Es lebe hoch!
Szóló: Es lebe hoch!
Kar: Es lebe hoch! Es lebe hoch der Bergmannsstand!
Felszállunk s barátaink már várnak,
És a napfény ragyog majd reánk,
Szerető szív karjai kitárnak,
S boldogan néz szemünkbe babánk.
Refrén: Zordon bércek bányászgyermekének
Szeretettel nyújtsatok kezet!
Szóló: Éljen soká!
Kar: Éljen soká!
Szóló: Éljen soká!
Kar: Éljen soká! Éljen soká a bányász szak!
Szóló: Es lebe hoch!
Kar: Es lebe hoch!
Szóló: Es lebe hoch!
Kar: Es lebe hoch! Es lebe hoch der Bergmannsstand!
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Aki bányász akar lenni

    


         
  
 



        




A - ki bá - nyász a - kar len - ni, nem kell an - nak meg - i - jed - ni

        

Én is az a - ka - rok len - ni,

  



  

Bá - nyász - é - let

nem is fo - gok meg - i - jed - ni

szép é - let, ga - lam - bom, a - kár - mi - lyen

          
Föld a - latt van a ha - zá - ja,



bá - nyász - kis - lány a ba - bá - ja

Refrén: Kár volna még meghalni,
Galambom, Fiatal az anyós itt hagyni.
A miskolci dimbes-dombos,
Csüdig sáros temetőbe kimenni.




   

ve - szé - lyes.

      


Meginnám a, meginnám a,
Meginnám a vörösbort a kupából.
Kár volna még. kár volna még,
Kár volna még kimúlni a világból!
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so - ha - sem.

so - ha - sem.

    
  

    





va - sár - nap.

 

Szerencse fel! A tárna vár

 

1.
 
 2.
  
              

Gyorsan



Sze - ren - cse

 



-ka,

a

5

 
-ka

fel, a

meg





bá

 


-

tár - na

-

vár! Sze - vár! A





nyász

mé





gyúj - tá

már,






-

csét

 
meg

bá -nyász mé -csét

éj


-



gyúj - tá

éj - sza -

 
-



sza

-



már.

Viszi magával a lámpást
Pajtását hadd lássa - éjszaka
Az érc falát s az itókát.
Bányász népség derék egy had
Ha kell farbőrt hordhat - éjszaka
És húst ehet, és bort ihat.
Ezüstöt, aranyat vájkál
És ha barna lány akad - éjszaka
Az hű marad.
Isten veled szép kedvesem
Rád sötét tárnában lenn - éjszaka
Emlékezem.
S ha felszállok kis csillémmel
Zengjük majd el kettesben - éjszaka
Szerencse fel!
Magyar honban akad oly táj
Hol tűzről pattant a lány - éjszaka
S a muskotály.
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A muskotály kitűnő bor
Lányka vére ettől forr - éjszaka
Így víg s botor.
E szép nótát ki írhatta?
Két részeg vén Firma - éjszaka
Az csinálta.
Igyunk az egészségükre, igyunk az örökségükre
Hogy ne legyen soha éjszaka
A szívünkben, s a lelkünkben.
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Ímhol a föld alá megyünk

      
   

Lassan

Ím - hol

a föld

a - lá







me - gyünk ak - nán,



  


 

(s)tár - ná - kon át.

A



 

           
           
nap - fényt föl - vált - ja ott lenn

a gyön - ge mécs - vi - lág,

a gyön - ge mécs - vi - lág.

Csattog a csákány, cseng az érc,
Sziklát repeszt kezünk.
Ki tudja mit hoz még a nap,
Míg újra feljövünk?
S ha lennmaradna egyikünk,
S nem jönne fel megint,
Mondjátok hát: ―Jó szerencsét!‖
Bányász szokás szerint.
Isten kezében életünk,
Fel kincskeresni hát!
Ész és erő hozza majd fel
A föld ajándékát.
Ezért, midőn leszállotok,
Szorítsatok kezet!
Sűrű homály borítja el
A földi vétkeket.
Ha munka után egyikünk
Többé nem jőne fel;
Zokogja el fájó szívünk:
Pajtás, Szerencse fel!
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Ha béke nem jutott neked
Míg nap sütött le rád;
Megadja néked majd a sír,
Pajtás, jó éjszakát!
Ha az, ki elment közülünk,
Eszedbe jut megint,
Köszönts rá egy ―Jó szerencsét!‖
Bányász szokás szerint.
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1848



Élénken


 



   

E - zer - nyolc - száz acht und vier - zig

 



Fe - rencz





Jós - ka

   



még - se meg - hótt,





   

ki - tö - rött az



ez az - tán



az

 
 

Kos - suth La - jos,

    

  



ösz - sze - vesz - tek

  

  

há - bo - rú.

cu - da - rul.

  

1.

va - la - mi!
Na ja!

Én



is ott volt,

2.

  

va - la - mi!
Was ist das!

Tiszán innen Dunán túl, úgy futottunk, mint a nyúl!
Még az ágyú meg se szólt, meine Hose teli volt.
Én is ott volt, még se meghótt’, ez aztán a valami!
Mikor ágyú erste szólt, meine Hose teli volt.
Mikor ágyú zweite szólt, alles Hose teli volt.
Én is ott volt, még se meghótt’, ez aztán a valami!
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Vadász vagyok

  
         
Fenséggel

Va - dász vagyok,

 
kán.

ki - rály az én a - pám,


 
 



 

va - dász - ga - tok

 



Nincs e - gye - bem, fegy - ve - rem, go - lyóm, (s)lovam.


        
lőtt



      
 

  

még - is ez jel - szavam:

   
 


lé - kezz oly - kor, oly - kor

ki - rá - lyi bir - to

 


 

Lá - nyok e -

   

          
 

Ha csók - ja - im fe - led - ve a mesz - sze tá - vol - ba'...

   
   
   


Em

1.

hű

va - dá - szod - ra!

Ha

hű va - dá - szod - ra!

Miskolci informatikusok felállva, vigyázzban éneklik 2008. óta,
dr. Vadász Dénes alias Stüszivadász emlékére.
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Öreg diák dala
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Szép élet Selmecbányán a veterán sorsa,
Sok a leány, de több a potya vacsora...
Az államvizsga után gondoltunk ám egyet;
És inkább a vasúttal váltottunk csak jegyet...
Szép idő volt, jó idő volt.
Kár, hogy elmúlt. Jaj be kár!
Feleségünk van már nékünk,
Aki számom kéri majd, hogy
Refrén: Sopron, Sopron, sáros Sopron
Te vagy az oka mindennek.
Sopron, Sopron, sáros Sopron
Te vagy az oka mindennek.
Feledtünk csürbe menni s fizetni egyaránt.
Faképnél hagytuk Wintrit és faképnél a lányt...
Így éltünk Selmecbányán öt-hat évig - puffra,
Adtak cipót, kabátot s szerelmet ―auf‖-ra.
Szép idő volt, jó idő volt.
Kár, hogy elmúlt. Jaj be kár!
Feleségünk majd lesz nékünk,
Aki számom kéri majd, hogy
Refrén: Miskolc, Miskolc, sáros Miskolc
Te vagy az oka mindennek.
Miskolc, Miskolc, sáros Miskolc
Hogy az Isten áldjon meg!
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Útján e világnak


        
Könnyedén

Út - ján e vi - lág - nak
4

 
víg

2





ó - rák



   



sör - re mért ne vágy - jak?






fe - lé?





Rö - vid




a fű - szer jó - for - mán




    




      
Mért ne tör - jek né - ha



él - tem



sor - ján

      

 

nem e - gyéb, mint bor és

 



ár - pa - lé.

Ha a pincét bújva,
Hordóhoz simulva,
Áztathatnám torkom,
Az nagy Bacchusért;
A mámoros percet
Nem adnám sem herceg,
Sem királyi
Fényes trónusért...

A jó király pedig,
Ki bort ivott mindig,
Malátából mégis
Sört készíttetett,
Örökké dicsérem
(Ott) Fenn a magas égben,
Ahol nektárt
Bőven rejtenek.

Ha a rét kizöldül,
Forrás kél a földbül,
S árpakalász sarja
Duzzad a mezőn.
Ha komlón látok
Illatos virágot,
Elönti a
Szívem az öröm.

Ha lesújt a bánat
És a sors megtámad,
S noha Ámor biztat
(De) Senki nem szeret;
Akkor a csapszékben,
Telt pohárral kézben,
Nem gyötri már
Semmi szívemet.
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Így hát hű testvérek
Csendüljön az ének!
Ragadjatok kézbe
Teli poharat!
Éljünk a gyönyörnek,
Míg a percek jőnek,
És egünkről
Leáldoz a nap.
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Bort a rossz időkben
Nélkülözhetsz könnyen,
Hogyha nincs szűkében
A komló leve.
Refrén:
Tűrj!
Ez
a
tanácsom,
Adósság ne bántson.
S még a gúnyba is
Törődj bele.

A pápa és a szultán

Szóló: De mégsem! Ő egy Kar: árva lény,
Szóló: Lánycsókot nem kap Kar: a szegény,
Szóló: Úgy alszik, mint egy murmutér,
A pápa trón így mond mit ér?
Szóló: A szultán cécók Kar: embere,
Szóló: Szép palota a Kar: lakhelye,
Szóló: Sok édes lányka van kezén,
Mint szultán, jól helytállnék én!
Szóló: De mégse, nincs ő – Kar: benne láng,
Szóló: Hisz követi az Kar: Alkoránt,
Szóló: Nem inna ő egy csöppnyi bort,
Szultán sem lennék semmi mód.
Szóló: E két úr külön Kar: gyönge báb,
Szóló: Csak többet ér biz Kar: egy diák,
Szóló: De belemennék örömest,
Hogy lennék mindkettő vegyest.

Szóló: Szép lányok ajkat Kar: nyújtsatok!
Szóló: Török szultánnál Kar: tesz a csók!
Szóló: Ti fiúk pedig töltsetek,
Hogy kissé pápa is legyek!
Szóló: Ha ring a sok-sok Kar: rózsaszál,
Szóló: A szívbe szultán Kar: vágya száll,
Szóló: De ha lecsusszan egy-két pint,
Pápulnék én már mint a pinty...
Szóló: Szép lányok ágyba Kar: bújjatok!
Szóló: Ma éjjel szultán Kar: -tok vagyok!
Szóló: De mire reggel a nap fölkel,
A papnak pincéjében lel.
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Steingrubeni induló

  




     

Ünnepélyesen

Ha





Stein - gru - bé - ba' ó - ra vó' - na,

    

 





ó - ra.

 
Ó

  
ra,

   




ra,




hogy



ó



-







ra.



Így



Stein - gru - bé - ba'



Ó - ra,

      


De mi - nek is vó' na né - künk? Csak azt



ü - tött vó' - na.

csak úgy mon - dom ta - lá - lom - ra.

    


-

már ki - len - cet

  



De mi - vel hogy nin - csen ó - ra,

      






lát - nánk,hogy el - kés - tünk.







  

ma - gya - ráz - ha - tó



nin - csen


ó

-



jó -



ra.
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Szép kis város Selmecbánya

      

Határozottan

Szép kis vá - ros

  
a!



Sel - mec - bá - nya,



Leg - szebb

   
lá - nya,

   

   
a' biz' a!

       

 

Gör - be bár min - den ut - cá - ja, a' biz'

     
  
ben - ne



sok - sok ked - ves lá - nya,

sok - sok ked - ves

1.
       


  

a - kik mind mi - re - ánk vár - nak, a' biz' a!

Egy fecske még nem hoz tavaszt, a’ biz a!
Legyen bár a legelső is, a’ biz a!
Egy leányka Refrén: könnyekre biz nem fakaszt
Legyen bár a legszebb is ő! a’ biz a!
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2.

Leg - szebb a!

Szép élet volt Selmecbányán, a’ biz a!
Miénk volt az egész világ, a’ biz a!
Búval bajjal Refrén: soha nem törődtünk
Nékünk nyílott minden virág, a’ biz a!

Egyszer voltunk Selmecbányán a biz’a!
Várt reánk az ősi város a biz’ a!
Távol Tőled, Refrén: s mégis itt közöttünk
Selmec, Téged soha nem feledtünk!

   

Ergo Bibamus

  


Erőteljesen



Csak



  

    

 

 

 

1.

er - go
er - go



bi - ba
bi -





-



mus!



vet - ni

 
nagy

 
nagy

de jó!


-

sze

  

Csak szól - jón





- rű

er

-

a





go

bi

-









- sze - rű



er

-

go

bi





ba

-



ba

szó?
jó.

-





a



A
Hej




mus!

E

  

ré - gi

 






a
de

ba

E

nó - ta



2.
 
  

 


  


 

  

ma
- ni

A

ré - gi, be - vált, csu - da nagy - sze - rű szó.





mi - re
jó
ben
pi - hen

 

fon - tos az
cim - bo - ra













csengj
ku - pa, csengj,
jó - kedv
ö - lé -

 

ta - ná - csot kö -




  

tá - ro - ga - tó,







-

mus,


-



a



a



mus!

Itt látom a kedvesem itt halad el
Oly angyali - Ergo bibamus!
Jaj szólani kellene; mért szalad el?
Most mit tegyek - Ergo bibamus!
Ha csókokat int az a szép ajakú,
Vagy hűtlenül elhagy, hogy öljön bú,
A szív belesajdul, de nem szomorú;
Refrén: Van még vigasz - Ergo bibamus!
Mit kellene szólni, mi szép s mi nemes?
Úgy vélem csak - Ergo bibamus!
Azt gondolom én, hogy szív szava ez,
Dalold velünk - Ergo bibamus!
Ez gyújtja ki szívünk, a rézangyalát!
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Ez újra kicsalja a nap sugarát!
Hej! Cimbora tölts! Tele töltsd a kupát;
Refrén: S hadd zengjen az - Ergo bibamus!
Ha rámtör a vég, ha a lét elenyész,
Hej cimbora - Ergo bibamus!
Üres csobolyóval a búcsú nehéz,
Hát tölts bele - Ergo bibamus!
A test hamu lesz, de a lelkem az él!
A gyászra is írt ad a jó bikavér,
Csak csengj kupa, válhat-e vízre a vér?
Refrén: Óh cimbora - Ergo bibamus!
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Hej, kocsmáros!
1.
2.

 
    
   
 
                 
Hej kocs - má - ros egy telt ku - pát, ne vár - jak rád hi - á - ba! Hej á - ba!
Még ma éj - jel

 





mu - la - tunk,

 





be - rú - gunk,



még



 







ma éj - jel

(s)ki - rúg - nak









vi - ga - dunk,



haj -



nal

-

 

még





ma éj - jel







táj - ba'!

Ha gyenge sört iszol komám,
És józanul mész ágyba,
Elsárgulsz mint az őszi lomb,
És lehullassz a sárba.
Refrén: Még ma éjjel mulatunk,
Még ma éjjel vigadunk,
Még ma éjjel berúgunk,
S kirúgnak hajnaltájba’.
Ha szép leánnyal alszom komám,
S elmondja anyjának
Hát fogd be jól a szájadat
És ne nézzél más lányra!
Refr.
Ha erős sört iszol komám,
És részegen mész ágyba;
Úgy éltél, ahogy élned kell
És nem éltél hiába.
Refr.
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Juppajdé

Szóló: Ámbátor nincs sok pénze Kar: Juppajdé juppajda
Szóló: Mégis jól él őkelme Kar: Juppajdé juppajda
Szóló: Jámbor szállásadója, reggelire csak ott tartja.
Kar: Juppajdé juppajda, juppajdéada.
Szóló: Korcsmába, ha betérünk, Kar: Juppajdé juppajda
Szóló: Bor helyett csak sört kérünk! Kar: Juppajdé juppajda
Szóló: S csókból is jut épp elég, hisz a szép nem csak értünk ég!
Kar: Juppajdé juppajda, juppajdéada.
Szóló: Porter sör friss hurkával Kar: Juppajdé juppajda
Szóló: Kerek keblű lánykával Kar: Juppajdé juppajda
Szóló: S egy pohár krampampuli, ez már aztán a valami!
Kar: Juppajdé juppajda, juppajdéada.
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Brennbergi nóta
Szóló: Brennbergi önkéntes tűzoltók vigyázz!
Arccal az Schmauser, seggel az Perkovátz!
Spricnit felcsinálni! Hárman a létrára!
Állj, sok! Fele vissza! Nóta indulj: ein, zwei:

Szóló: Achtung, achtung! Közérdekü közlemény!
Aki a spritzniben bumedlit tárol,
Köteles azt tűznek kitörése előtt,
Fél órával eltávolítani! Nóta indulj!
Kar: Egyszer voltam Pilisvörösváron, hollári hollári hó.
Három vak sváb játszott egy gitáron, hollári hollári hó.
Az gitárnak elszakadt a húrja, hollári hollári hó.
Három vak sváb szemét majd kicsapta, hollári hollári hó.
Kar: Budakeszin kinyitott a ―tsárda‖, hollári hollári hó.
Kitűzom az nemzeti kokárda, hollári hollári hó.
Az ki nem tudsz jól magyar beszélni, hollári hollári hó.
Annak nem lesz ide begyere, hollári hollári hó.
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General Poppenheimer

62

Geológus nóta

 

 

 
 
     
 

A mis - kol - ci


         
    

ka - la - pá - csot vet - tem.


 

szá - jon,

 
 
 

e - gye - te - men ge - o - ló - gus let - tem.
tem, így tör - tént, hogy a ke - zem - be

     

 

 

 

Már az el - ső

 








ut - ca - sar - kon egy jó nő csó - kolt

 




  
  

azt hit - te, hogy hegy - nek né - zem, (s)jól meg - ka - la - pá

 

- lom!

Kimentünk a Bükk-fennsíkra dőléscsapást mérni.
Megkért engem egy balekina, (hogy) segítsek megmérni.
Refrén: Mértünk mi össze-vissza annyi dőlést, csapást,
(Hogy) Egész úton hazafelé lógott a kalapács.
Kimentünk az UV dombra hamulúgot szűrni.
Megkért engem egy balekina, segítsek megszűrni.
Refrén: Szűrtünk mi ott össze-vissza annyi lúgot s levet, (hogy)
Csöpp kis száján három percig (hétig) nem jött ki lehelet.
Feljött hozzám egy balekina, feszült rajta nadrág,
Azt mondta, hogy nem látta még vörös tölgynek makkját.
Refrén: Éppen elővettem volna, de meggörnyedtem hétrét, (mert)
Becsípte a villámzár a (fütty) ...bőröm szélét!
Meg kéne már házasodni, (de) sok a balekina.
Választani én nem tudok, mindegyik jó volna.
Refrén: Háremet én nem tarthatok, (csak) egyet kalapálok,
Kalapácsom jól működik nem fog rajta átok!
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Fényesebb a nap sugára

  


  
  

Fé - nye - sebb a nap su - gá

 
hol

 


  
  
e büsz - ke nó - ta


  

jár

fo -gas - ke -re -kek,

 



hajt:(hogy)

 



- ra,

hogy - ha rá - te - kint e

   
- ja

és a

lu - ja.



  

szig - ma

fa - sza gye -re - kek,

bé



- ra,



 

úr.

  




 

rág - nak he - lyet - tünk a

min - ket lát -va min -den lány - ka meg - re -meg és ma - gá -ban így só -


  
  

 
-

ja,



    


gló - ri - gló - ri - al - le -


         
    

Gló - ri - gló - ri - al - le - lu -

ja! férj - hez men - ni

Mert a Hejőn túl és innen
Nálunk szebb legény az nincsen
Vizsgán szurkol értünk Isten
És a Menza nékünk főz (főz, főz)!
Reférn: Gépészek vagyunk mi fasza gyerekek,
Rágnak helyettünk a fogaskerekek.
Minket látva minden lányka megremeg
És magában így sóhajt (hogy-hogy):
Reférn: Glóri-glóri-alleluja, glóri-glóri-alleluja,
Glóri-glóri-alleluja, férjhez menni jó volna!
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az

táj




          
    

gló - ri - gló - ri - al - le - lu



     




       

Gé - pé - szek va - gyunk mi

     

 



jó vol - na!



Boldogtalan az az anya

     

 


       

 


 

Mérsékelten



Bol - dog - ta - lan az az

a - nya,

mert nem tud - ja mely ó - rá

-

ba`

  


   

ki - nek bá - nyász lett a

fi


   

 
e - sik

be - le az ak - ná -

 
-

a,

 

ba.

Boldogtalan az az anya;
Kinek vaskohász a fia,
Mert nem tudja; mely percébe’
Esik Martin-kemencébe.

Boldogtalan az az anya;
Kinek papíros a lánya,
Mert nem tudja; ma vagy holnap
Darálják be cellulóznak.

Boldogtalan az az anya;
Kinek fémkohász a fia,
Mert nem tudja; mely órába’
Esik ólomkólikába.

Boldogtalan az az anya;
Kinek közgázos a lánya,
Mert nem tudja; melyik éjjel
Melyik bányász gyűri kéjjel.

Boldogtalan az az anya,
Kinek erdész lett a fia,
Mert nem tudja, melyik éjjel
Tépik a farkasok széjjel.

Jaj de boldog az az anya;
Kinek faiparos fia,
Mert jól tudja; mely órában
Rúg be Sopron városában.

Boldogtalan az az anya,
Kinek környész lett a fia,
Mert nem tudja, melyik éjjel
Tépik a farkasok széjjel.
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Szép az ifjúság


  

        
     

Szép az if - jú - ság,

bol -dog min -den -kor.

Szép az if -jú -kor,

de mu -lan -dó.

higy- gyük el né - kik,

ta - lán va - ló!

 

  

         
    

I -dős em - be -rek

aztmond -ják sok -szor;


 
    




 

E - zért azt mon -dom ám;(mondom_ám)
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Ha egy - szer el - mú - lott,(elmúlott)

      
 

visz - sza már nem ho - zod.(nem hozod)leg - szebbaz if - jú - kor, de

Nyílik a rózsa, nyílik a szegfű,
De elhervad mind a virágszál.
Óh, jaj, az ember sem örökéltű,
Elhervad ő is, és sírba száll ...
Ezért azt mondom ám;
Ifjú csak légy vidám!
Legszebb az ifjúkor, de múlik ám.
S ha egyszer elmúlott,
Vissza már nem kapod.
Legszebb az ifjúkor, de múlik ám.

 


If - jú csak légy vi - dám!(légy_vidám)

      
  

Leg - szebb az if - jú -kor, de mú - lik ám.

 

mú - lik ám.

Pirzik-porzik

 
   
Pir - zik por - zik

 
  
Nyí - lik, nyí - lik

   


Nyisd

ki ba - bám

a sop - ro - ni ut - ca,

     
ab - la - ka - i - dat,







tej - fel.



mi - kor be - te - kin - tek

   


 





ku





raj - ta.


 



Sa - jó,


 
a





te - jes - fa - ze - kad.

tej - fe - les a szá - tok.

Majd le - nyal - ja



     

nyújtsd ki raj - ta

    



raj - ta.

     

a ba - bám ab - la - ka,

Szép sop - ro - ni lá - nyok,

Nem

mi - kor vé - gig - me - gyek

     


      
 


     

   

-



tyá

-





hej!



 

tok!
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Még azt mondják, nem merek

68

Szőke deszkaszál

A gyors gyalu csak jár - röpül, a sok göcs elsimul
És göndörödve száll a forgács, fürtje földre hull.
Csak vések én, csak fúrok én, míg minden egybe áll
És rám kacag, mint szép leány, szőke deszkaszál.
Refrén: Hajhó, hajhó a szőke deszkaszál.
Haj szép leány a fás leány! Lám én is/sem az vagyok
Halk nóta csendül ablakomból, súgom: itt vagyok ...
És édes álom kél szívemben, míg a nóta száll:
Hogy lenge bölcső lesz a huncut szőke deszkaszál ...
Refrén: Hajhó, hajhó a szőke deszkaszál.
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N. N. pajtás iszik most

      
N. N. paj -tás

 

i - szik most;

7

    



 

     

nemtud ja, mi drá - ga

   



Ke - res any nyit min - den kor, mit meg - i - szik

12

      

 

Mond juk te - hát né - ki - e,
De ha egy szer be - vet - te,



 
most.





i - lyen - kor.

     

 

vál jék e-gész - sé - gé - re!
má sod szor is ve - gye - be!

                     


18

Re -re-re-re - re - re-re

25

  

70



vál jék e-gész - sé - gé - re





ez a jó

bor!



Szabadfolyás idejére

71

72

Székely himnusz

73

Ameddig élünk magyar ajkú népek
Megtörni lelkünk nem lehet soha
Szülessünk bárhol, földünk bármely pontján
Legyen a sorsunk jó vagy mostoha.
Keserves múltunk, évezredes balsors
Tatár, s török dúlt, labanc rabigált
Jussunk e honban, Székely Magyarföldön
Szabad hazában élni boldogan.
Már másfélezer év óta Csaba népe
Sok vihart élt át, sorsa mostoha
Külső ellenség jaj, de gyakran tépte
Nem értett egyet otthon sem soha.
Édes Szűzanyánk, könyörögve kérünk,
Mentsd meg e népet, vérző nemzetet!
Jussunk el honban, székely magyar földön,
Szabad hazában éljünk boldogan.
Ki tudja, innen merre visz a végzet,
Országhatáron, óceánon át.
Jöjj hát, királyunk, itt vár a Te néped,
Székely nemzeted Kárpát-bérceken.
Hős szabadságát elveszti Segesvár
Mádéfalvára fájón kell tekints
Földed dús kincsét népek élik s dúlják
Fiaidnak sokszor még kenyérre sincs.
Kigyúlt a mennybolt, zeng a hadak útja,
Csaba királyfi gyűjti táborát.
Szűnik az átok, kiapadt a kútja,
Szívünkön égi öröm lángol át.
Hiába zúgsz már gyűlöletnek árja,
Megáll a szikla, nem porlik tovább,
Imánk az Istent újra megtalálja,
Köszöntsd ma népem, üdvöd hajnalát!
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Sunmih LekES

alkiS a tnim ,kilrop LekES iNkoàm :nErfer

...alkiS a tnim ,kilrop LekES iNkoàm :nErfer

...alkiS a tnim ,kilrop LekES iNkoàm :nErfer

...alkiS a tnim ,kilrop LekES iNkoàm :nErfer

...alkiS a tnim ,kilrop LekES iNkoàm :nErfer
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Szózat

Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar,
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

A nagy világon e kívűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.
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Szabadság! Itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
„Egy ezredévnyi szenvedés
Kér éltet vagy halált!‖

S a sírt, hol nemzet sűlyed el,
Népek veszik körűl,
S az ember millióinak
Szemében gyászköny űl.

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

Az nem lehet, hogy ész, erő
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

A nagy világon e kívűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.
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Erdélyi induló
Elhangzott a szó,
Zeng az induló,
Győztesek megint,
Régi zászlaink.
Nézd a gúnyhatár,
Széttiporva már,
Várnak újra mind,
Ősi bérceink.
Édes Erdély itt vagyunk,
Érted élünk és halunk,
Győz a szittya fergeteg,
A rohanó sereg!
Lépteink nyomán,
Fönn a Hargitán,
Völgyeinkben lent,
Tornyok hangja zeng.
Már semerre sincs,
Átkozott bilincs,
Énekeljetek,
Völgyek és hegyek!
Édes Erdély itt vagyunk,
Érted élünk és halunk,
Győz a szittya fergeteg,
A rohanó sereg!
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Lesz, lesz, lesz
Lesz, lesz, lesz, csak azért is lesz,
Hegyen-völgyön lakodalom, ünnep lesz!
Lesz, lesz, lesz, csak azért is lesz,
Miénk lesz, még Kassa, Pozsony, Eperjes!
Mer', akárhogy is berzenkednek,
Acsarkodnak-hetvenkednek,
Erről majd a magyar virtus tesz, tesz, tesz.
Lesz, lesz, lesz, csak azért is lesz,
Ez az ország újra, csak a miénk lesz!
Lesz, lesz, lesz, csak azért is lesz,
Kolozsvár is újra magyar város lesz!
Lesz, lesz, lesz, csak azért is lesz,
Szabadka is újra magyar címert vesz!
A miénk volt ezer évig,
Egy falut sem hagyunk nékik,
Minden magyar hitvallása ez, ez, ez.
Hogy, lesz, lesz, lesz, csak azért is lesz,
Magyarország újra nagy és boldog lesz!
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Mindent vissza!
Esztergomon magyar zászló, de vár még Révkomárom,
A pozsonyi sétatér, híd és a kassai várrom.
Losonc, Rozsnyó, Ungvár népe jelszavunkat issza!
Mindent vissza, mindent vissza, mindent-mindent vissza!
Vissza a szép Felvidékünk minden hegyét-völgyét!
Vissza a dús erdeinknek minden egyes tölgyét!
Folyóinkat, melyek vizét a mi földünk issza!
Mindent vissza, mindent vissza, mindent-mindent vissza!
Vág völgyében magyar nóta száll a magas égnek,
S a Kárpátok ormain még őrtüzeink égnek.
Nyitra, Ipoly s a kis Hernád vize ma még tiszta,
De piros lesz, ha nem kapunk mindent-mindent vissza!
Mindent-mindent vissza!
Mindent-mindent vissza!
Mindent vissza!
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Bácskai induló
Elhallgattak a fegyverek,
Újvidékre menetelek.
Szabadkánál ha megállok,
Nevessetek, magyar lányok!
Seje-haja-haj, dalolj, magyar!
Ropogtak a gépfegyverek,
Bomba robbant, sírtak szerbek.
A magyar nép azt kiáltja,
Szép hazánknak nincsen párja
Seje-haja-haj, örülj magyar!
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Ott, ahol zúg az a négy folyó
Most a rónák nyár tüzében ring a délibáb.
Tüzek gyúlnak, vakít a fény ragyog a világ.
Dombok ormain érik már a bor.
Valamennyi vén akácfa menyasszonycsokor.
Zöld arany a pázsit selyme, kék ezüst a tó.
Csendes éjjen halkan felsír a tárogató.
Ott ahol zúg az a négy folyó,
Ott ahol szenvedni jó,
Ott ahol kiömlött annyi drága vér,
Ezredévről mond mesét a szél,
Búg a kürt az ősi várfokán,
Honvéd áll a Hargitán.
S Erdély szent bércére zúgva száll,
Visszaszáll a magyar turul madár!
Magyarföldről Székelyföldre szállnak fellegek.
Kigyúlnak a magyar tüzek, lobogó szemek.
Még az égen is, hadak útja jár,
S a legendák hős vezére paripára száll.
Szebb lesz a nyár, szebb az ősz is szebben hull a hó.
Kolozsváron piros, fehér, zöld a lobogó.
Ott ahol zúg a négy folyó.
Ott ahol szenvedni jó.
Ott ahol kiomlott annyi drága vér.
Zeng a dal, Kolozsvár visszatér.
Búg a kürt az ősi vár fokán,
Honvéd áll a Hargitán.
S Kárpát szent bércére búgva száll,
Büszkén áll a magyar turul madár!
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Krasznahorka büszke vára
Krasznahorka büszke vára, ráborult az éj homálya.
Tornyok ormán az őszi szél, rég múlt dicsőségről mesél.
Rákóczinak dicső kora, nem jön vissza többé soha.
Harcosai mind pihennek bujdosó fejedelemnek.
A toronyból késő este tárogató nem szól messze.
Olyan kihalt, olyan árva, Krasznahorka büszke vára.
Olyan kihalt, olyan árva, Krasznahorka büszke vára.
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Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország
Hol szőke sellő, lenge szellő játszik a Tiszán,
Ott él egy nép, legendák népe, ott az én hazám.
Az ősi Kárpát őrzi álmát, s hű Csaba vezér,
Ki csillagoknak égi útján vissza-visszatér!
Hogy jön, szívünk várva várja,
S hogy felzeng a trombitája.
Refrén:
Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország,
Gyönyörűbb, mint a nagyvilág!
Ha zeng a zeneszó, látom ragyogó
Szép orcád!
Táltos paripákon tovaszállunk,
Hazahív fű, fa, lomb s, virág,
Ott hív a hegedű, vár egy gyönyörű,
Szép ország!
Refrén:
Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország…
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Hazám, hazám
Mint száműzött, ki vándorol
A sűrű éjen át,
S vad förgetegben nem lelé
Vezérlő csillagát,
Az emberszív is úgy bolyong,
Oly egyes-egyedül,
Úgy tépi künn az orkán,
Mint az önvád itt belül.
Csak egy nagy érzés éltetett
Sok gond és gyász alatt,
Hogy szent hazám és hős nevem
Szeplőtlen megmarad.
Most mind a kettő orvosra vár,
S míg itt töprenkedem,
Hazám borítja szemfödél
S elvész becsületem!
Hazám, hazám, te mindenem!
Tudom, hogy mindenem neked köszönhetem.
Arany mezők, ezüst folyók,
Hős vértől ázottak, könnytől áradók.
Sajgó sebét felejti Bánk,
Zokog, de szolgálja népe szent javát.
Magyar hazám, te mindenem!
Te érted bátran meghalok,
Te Szent Magyar hazám!
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Igazságot Magyarországnak!
Nem kell nekünk a más folyója,
Nem kell nekünk a mások bérce,
Csak magyar hegy és magyar róna,
Ahogy az Isten rég kimérte.
Nem kell nekünk idegen égbolt,
Egy porszeme sem a világnak,
Csak az kell, ami a miénk volt...
Refrén: Igazságot, igazságot,
Igazságot Magyarországnak!
Nem kell nekünk a más folyója,
Nem kell nekünk a mások bérce,
Csak magyar hegy és magyar róna,
Ahogy az Isten rég kimérte.
Nem kell nekünk idegen égbolt,
Egy porszeme sem a világnak,
Csak az kell, ami a miénk volt...
Refrén: Igazságot, igazságot,
Igazságot Magyarországnak!
Nem kell nekünk a más folyója,
Nem kell nekünk a mások bérce,
Csak magyar hegy és magyar róna,
Ahogy az Isten rég kimérte.
Nem kell nekünk idegen égbolt,
Egy porszeme sem a világnak,
Csak az kell, ami a miénk volt...
Refrén: Igazságot, igazságot,
Igazságot Magyarországnak!
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Száz szál gyertyát
Esik eső sűrű cseppje sötét felhők szállnak,
Szomorúan verdesik a ragyás csárda falát.
Tört ablakán süvít a szél, benne ócska lámpa,
Meg-meginog hosszú drótján, füstös már a lángja.
Vendég ide, hogy is jönne, ily cudar időbe',
A csaplárné is alszik már, künn a kármentőbe'.
Hej! azok a jómadarak most már nem is járnak,
Vége van már, réges-régen a betyárvilágnak.
Ámde mégis ajtó nyílik, lassan belép rajta.
Őszült ember, meglátszik, hogy régi betyár fajta.
A csaplárné is nagyot néz, hogy még egyszer hallja:
Kocsmárosné! Száz szál gyertyát, száz itce bort ide az asztalra!
Refrén:
Száz szál gyertyát, száz itce bort ide az asztalra,
Utána a legszebb kislányt, egymás után sorba,
Kérje meg a szolga bírót, a vármegye ispánját,
Ha nem hozzák rájuk döntöm, ezt a ragyás csárdát.
A vén betyár egyre ordít, fokosát forgatja:
Kocsmárosné! Száz szál gyertyát, száz itce bort ide az asztalra!
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Menetel a század
Ott ahol már nem szól szép muzsika szó,
Menetel a század belepi a hó,
Belepi a templom zsindelytetejét,
Majd kiássa onnan a magyar honvéd.
Belepi a templom zsindelytetejét, kettős keresztjét,
Majd kiássa onnan a magyar honvéd.
A Kárpáti hegyek jaj, jaj de magasak,
Mégis akad, mégis akad annál magasabb,
Magasabb a százados úr, mint a hegytető,
Akinek a parancsára hív a harcmező.
Magasabb a százados úr, mint a hegytető, mint a Teremtő,
Akinek a parancsára hív a harcmező.
Csizma töri lábunk mégis dalolunk,
Hallja meg az egész város mikor indulunk,
Legény az a talpán aki közénk áll,
Nincs is a világon szebb a magyarnál.
Legény az a talpán aki közénk áll, mindegyik betyár,
Nincs is a világon szebb a magyarnál.
Ne sirasson engem édes jó anyám,
Hazámat szolgálom legyen büszke rám,
Az asztalra rakjon bort meg szalonnát,
Úgy várja haza, hejj jó vitéz fiát.
Az asztalra rakjon bort meg szalonnát, no meg pálinkát,
Úgy várja haza, hejj jó vitéz fiát.
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Hol vagytok székelyek?
Ó, bujdosó székely,
Tekints fel az égre!
Nézd meg, hogy tőled
Milyen keletre!
Nézd meg, hogy a felhő
Hogyan keletkezik!
Székelyország felé
Hogyan közeledik.
Refrén:
Hol vagytok székelyek?
E földet bíztam rátok
Elvették tőletek
Másé lett hazátok
Hol vagytok székelyek?
E földet bíztam rátok
Elvették tőletek
Másé lett hazátok
Erdély meg volt verve,
Meg volt ostromozva.
Kárpátok szent bércét
Tövis koszorúzza.
Hőseinknek sírja,
Hogyha kinyílana,
Árpád vezér hangja
Onnan kiszólana.
Refr.
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Árpád apánk induló
Árpád apánk ne féltsd ősi nemzeted
Nem veszett el, ha eddig el nem veszett.
Sej, haj, ősi bajunk, bánatunk,
Sej, haj, újra élünk vigadunk!
Sej, haj, ősi bajunk, bánatunk,
Sej, haj, újra élünk vigadunk!
Refrén:
Volt is nékem, lesz is nékem boldog, vidám életem.
Árpád apánk gyermekeként ezt a hazát kedvelem.
Nem mennék én más országba sehova a világon.
Jó időben, rossz ínségben ezt a hazát szolgálom!
Nem mennék én más országba sehova a világon.
Jó időben, rossz ínségben ezt a hazát szolgálom!
Tud szeretni a magyar szív igazán.
Kit szeressen, ha nem téged szép hazám.
Sej, haj, hű légy hozzá barátom,
Sej, haj, nincs más hazád a világon!
Sej, haj, hű légy hozzá barátom,
Sej, haj, nincs más hazád a világon!
Refr.
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Kiskereki betyár csárda
Kiskereki betyárcsárda,
Zsandárokkal körülállva, de kár, de kár,
Azok akik körülállják,
Mind a betyárokat várják,
De kár, de kár.
Iszom a bort, rúgom a port,
Ölelgetem a szép asszonyt.
Szép asszonynak ábrázatja,
Vitt engem a gyalázatba,
De kár, de kár, jaj de kár.
Ha elfognak a zsandárok,
Nem sirartnak meg a lányok nem kár, nem kár,
Kocsmárosné édes lelkem,
Kend se sirasson meg engem:
Nem kár, nem kár.
Refrén:
Ha meghalok, jó emberek,
Anyám mellé temessetek,
Megbántottam életében,
Tán megbocsát lenn a földben,
De kár, de kár jaj, de kár.
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Van egy ház a Tisza parton
Van egy ház a Tisza-parton,
Ott becézett szelíd hangon,
Dalolt anyám régen,
Nincsen rajta cifra torony,
Egyszerű kis szerény otthon,
Mégis legszebb nékem.
Abban élt az édesanyám,
Elringatott sok éjszakát,
Ha került az álom.
Szíve első édes vágya,
Ott ébredt a boldogságra,
Sírt az első fájó csalódáskor
Szomorú füz lombos ága,
Ráhajolt a kedves házra,
Öreg Tisza-partra.
Halkan síró falevelek,
Szinte látom, hogy peregnek
Elmerengek rajta.
Refrén:
Az a ház még most is ott áll,
Minden emlék úgy muzsikál,
Úgy mesél mint régen.
Amikor még anyám dalolt,
Szép mesékkel fölém hajolt,
Gyermekkorom boldog idejében.
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Nótás kedvű volt az apám
Nótás kedvű volt az apám,
Átmulatott sok éjszakát.
Nem sajnálta rá a napot,
Kettőt-hármat összetoldott.

Visszajött a kismadárka,
Friss virággal a szájában.
Azt dalolta, azt mesélte,
Apám sírhalmáról tépte.

De még azt is megduplázta,
Ha az anyám megdorgálta,
Ha a cigány rosszul játszott,
A hegedűbe belevágott.

Refrén: Odalent a magyar nóta,
Virágot hajt évek óta,
Mindig friss nő a nyomába,
Ha felcsendül a nótája.

Nótás kedvű édesapám,
Réges-régen nem dalol már:
A szívemet bánat rágja,
Egy-egy kedves nótájára.

Szomorú a kismadárka,
Leszegett már mindkét szárnya,
Nincs új virág apám sírján,
Nem csendül fel nóta sem már.

Az lett a sok nóta vége,
Kint nyugszik a temetőbe',
Dalos ajkú kismadárka,
Szállj az apám fejfájára!

Elvették a nótás kedvünk,
Lassan jobbat alig élünk.
Reméljük, hogy lesz jobb világ,
Éneklünk még újra nótát.
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Piros rózsák beszélgetnek
Piros rózsák beszélgetnek,
Bólintgatnak, úgy felelnek egymásnak.
Találgatják, hová jutnak,
Mely sarkába ennek a nagy világnak.
Szép asszonynak hókeblére,
Vagy egy gyászos temetésre,
Koszorúba fonják?
Vagy talán az éjszakában,
Valahol egy kis kocsmában,
Egy szép lányra szórják.
És egy napon útra keltek,
Ágaiktól búcsút vettek a rózsák,
Mert énnekem virág kellett,
Letéptem egy holdas este száz rózsát.
Piros rózsák illatával,
Halkan síró muzsikával,
Üzenem tenéked:
Szegény vagyok, semmim sincsen,
A száz rózsa minden kincsem,
Add érte a szíved.
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Kék nefelejcs
Kék nefelejcs, kék nefelejcs,
Virágzik a, virágzik a tó partján.
Beteg vagyok, fáj a szívem,
Nem sokáig, nem sokáig élek már.
Hanem azért, hanem azért, koszorút, ha meghalok,
A síromra, sírhalmomra nefelejcsből fonjatok.
Kék nefelejcs, kék nefelejcs,
a hűségnek, a hűségnek virága.
De sok szőke, barna leány,
Megcsalt engem, megcsalt engem hiába.
Ha meghalok a síromra nefelejcset tegyetek,
Hadd mondja el, nem én hanem ők csaltak meg engemet
Kék nefelejcs, kék nefelejcs
Virágzik a virágzik a tópartján.
Csokrot kötök, csokrot kötök,
Néked abból édes kedves jó anyám.
Mert szeretlek, mint szereted, te, e kedves virágot.
Édesanyám, egy csókodért odaadnám a Világot.
Ha azt tartod énfelőlem, hogy oly madár lehetnék
Hogy oly madár lehetnék.
Egy szavadra, hívásodra mindjárt hozzád repülnék
Mindjárt hozzád repülnék.
Bár csináltass, bár kínálgass, szép aranyos kalickát.
De én azért szabadságom mégsem kötném tehozzád.
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Szél viszi messze a fellegeket
Szél viszi messze a fellegeket,
Felettünk lángol az ég!
Nyújtsd ide édes a kis kezedet,
Ki tudja, látlak-e még?
Refrén:
Ki tudja, ölel-e a két karom?
Kit tudja, csókol-e a szád galambom,
Ki tudja, melyik éjjel, melyik hajnalon,
Indul az brigád tovább!
Bármerre járok, a csillagos ég,
Nevetve tekint le rám.
Bárhova fordul a kormánykerék,
Mindig csak Te nézel rám!
Refrén:
Járhatok síkon vagy hegy tetején,
Süvölthet szél, zivatar galambom,
Te vagy a szívemben örök remény,
Te hozzád száll ez a dal!
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Százados Úr sej-haj
Százados úr, sej-haj, százados úr, ha felül a lovára,
Hátratekint, sej-haj, hátratekint az elfáradt bakára.
Úgy-e, fiúk, szép élet a katonaélet,
Csak az a baj, sej-haj, csak az a baj, hogy nehéz a viselet.
A bakának, sej-haj, a bakának nem csinálnak koporsót,
A bakának sej-haj, a bakának nem mondanak búcsúzót.
Ágyúgolyó lesz annak a búcsúztatója,
Barna kislány, sej-haj, szőke kislány lesz a megsiratója.
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Maros menti fenyves erdők
Maros menti fenyves erdők aljába.
Oda van a kicsi tanyám csinálva,
Jöjj el hozzám édes rózsám,
Tekintsd meg az én kicsi tanyám.
(Hova?) Maros menti fenyves erdők aljába.
Öreg baka búcsúzik a századtól,
Előveszi harci sípját, belefúj.
Oly szépen szól harci sípja,
A századot harcra hívja.
(Hova?) Maros menti fenyves erdők aljába.
Százados Úr búcsúzik a hadjától,
Fölveszi a szerelvényét, s elindul.
Isten veled öreg bajtárs,
Látjuk-e még viszont egymást.
(Hol?) A Maros menti fenyves erdők aljában.
Marosmenti fenyves erdők aljában.
Van egy kis ház virág az ablakában.
Gyere velem édes rózsám ott van az én kicsi tanyám.
(Hol?) A Marosmenti fenyves erdők aljában.
Juhászlegény búcsúzik a tanyától,
Előveszi furulyáját és belefúj.
Oly szépen szól a furulyája,
Könnyei hullnak reája,
Bús nótája behallik a tanyába.
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Akácos út
Akácos út, ha végig megyek rajtad én,
Eszembe jut egy régi szép regény.
Nyár este volt, pacsirta szólt a fán,
S ott kóborolt, csavargott egy cigány.
Megszólítám, de jó, hogy megtalállak itt,
A legszebb lány tudod-e hol lakik?
Ott arra lenn, túl az akácsoron,
Ma este még e ház elé osonj!
Refrén:
Egy ablaknál állj meg cigány!
Úgy muzsikálj, hogy sírjon az a szép leány!
Olyan legyen, mint egy szerelmi könnyes vallomás,
De csak csendesen, ne hallja senki más!
Az éjmadár átsuhan a kis városon,
Éjfélre jár, s én az utcát rovom.
A holdsugár deres hajamra süt.
Hideg, sivár csend honol mindenütt.
Azóta rég a más asszonya lett a lány,
De a dal még fülébe cseng talán.
Én Istenem! A múlt, hogy elszaladt,
És énnekem csak egy kis dal maradt...
Refr.
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A domb alján van egy kis ház
A domb alján van egy kis ház fehérre meszelve.
Abban lakik, abban lakik egy barna menyecske.
Ablakába csipkefüggöny, félre van az húzva,
Arra jár egy betyárlegény be-be kacsint rajta.
Ne kacsintgass betyárlegény az én ablakomba,
Inkább gyere, inkább gyere ölelő karomba.
Nincsen itthon az én uram, szegény halászlegény,
Éjjel nappal a vízen van, halat keres szegény
Zavaros a Tisza vize, nem lehet halászni,
Már ezután kis angyalom, rád fogok vigyázni.
Nem kell neked rám vigyázni, nem fáj nekem semmi,
Csak az fáj, hogy mér tudtalak igazán szeretni.
Haragszanak rám a lányok, mer’ én hozzád járok.
Mer’ én a Te két szemednél szebbet nem találok,
Két szép szemed, göndör hajad az én boldogságom,
Rajtad kívül nem szeretek senkit a világon.
Kimegyek a temetőbe, beszélek a csősszel,
Ássa meg az én síromat még a jövő ősszel.
Egy sír helyett kettőt ásson, mer egy kévés nékem,
Egyik kell a szeretőmnek, a másik meg nékem.
Ablakomba piros szegfű, babám Tőled kaptam.
A szívemet, a szívemet Néked odaadtam.
De szív nélkül, de szív nélkül nem tudok én élni,
Elmegyek a Jóistenhez másik szívet kérni.
Visszaadtad a szívemet, nem ismertem rája,
Meggyötörted, úgy dobtad ki babám az utcára,
Ilyen szívvel, ilyen szívvel nem tudok én élni,
Elmegyek a jóistenhez egy új szívet kérni.
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Eger városa
Eger városa, papok városa,
Csuhások járnak fapapucsban.
Kipi-kipi kipp kopp,
In nomine Patris:
Reverenda alatt pálinkát visz.
Nem vagyok én barát ,
Szeretem a piát,
Odaadom érte a reverendát.
Odaadom érte a csatos imakönyvet,
Ölelem és csókolom a szeretőmet.
To-Tót asszonynak,
To-Tót a lánya.
Körül kacskaringós a szoknyája.
Kerülj elébe, Farolj alája,
Tipi-tapogasd meg van-e hája.
Hogy ülsz a széken?
Hogy ülsz a széken?
Hogy ülsz a széken, kérlek szépen?
Szépen ülj a széken, mert úgy váglak képen,
Hogy megfordulsz a széken, kérlek szépen!
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A füredi Anna-bálon
A füredi Anna-bálon szólt a zeneszó,
Volt is ottan dínom-dánom, szép muzsika szó.
Ketten ültünk egy asztalnál, õ és én magam,
Nem is szóltunk mi egymáshoz, nem is volt szavam.
Egyszer aztán asztalunkhoz jött a vén cigány,
S megkérdezte, mi a nótád, édes kicsi lány.
De a lányka halkan-csendben csak ennyit felelt:
Nekem nincsenek nótáim, s nem is szeretem
Refrén:
Akinek nótája nincsen, annak szíve sincs.
Ha nem hiszel a nótában, szívedre tekints.
Lesz egy fiú, kinek nevét titkolni fogod,
És amikor senki nem lát meg is siratod.
Egyszer aztán a faluban hallanak csodát,
Gazdag úrfi vette el az édes kicsi lányt.
Hat fogatú hintó várta a templom előtt,
Nem is láttak a faluban ily nagy esküvőt.
Kilenc szobás palotába vitték az új párt,
Körülöttük a sok szolga lábujjhegyen járt.
De a lányka mégsem boldog, könnyes a szeme,
Mert a kertben felhangzik az éjjeli zene.
Refr.
Messzi földre indultam én elfeledni őt,
Utoljára megállok egy fogadó előtt.
Benézek, hát mit látok a tomboló tanyán:
A kicsi lányka zongorál egy kopott zongorán.
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A csitári hegyek alatt
A csitári hegyek alatt régen leesett a hó.
Azt hallottam, kisangyalom, véled esett el a ló.
Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet?
Így hát, kedves kisangyalom, nem lehetek a tied.
Amoda le van egy erdő, jaj de nagyon messze van,
Közepibe, közepibe két rozmaringbokor van.
Egyik hajlik a vállamra, másik a babáméra,
Így hát kedves kisangyalom, tied leszek valaha.
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Klapka induló
Föl-föl vitézek a csatára,
A Szent Szabadság oltalmára.
Édes hazánkért hősi vérünk,
Ontjuk hullajtjuk nagy bátran míg élünk.
Föl-föl látjátok lobogómat,
Indulj vidáman robogó had.
Mennydörög az ágyú csattog a kard,
Ez lelkesíti a magyart.
Híres Komárom be van véve,
Klapka György a fővezére,
Büszkén kiáll a csatatérre:
Hajrá huszárok! Utánam előre!

104

Háry János toborzó
A jó lovas katonának de jól vagyon dolga.
Eszik-iszik a táborba. Semmire sincs gondja.
Refrén: Hej élet, be gyöngy élet. Ennél szebb sem lehet.
Csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret.
A zöld mezőn megpuskázik, nyer az ellenségtől.
A kvártélyon mulatozik, nyer a menyecskéktől.
Refrén: Hej élet, be gyöngy élet. Ennél szebb sem lehet.
Csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret.
A jó lovas katonának de jól vagyon dolga.
Eszik-iszik a sátorba. Semmire sincs gondja.
Refrén: Hej élet, be gyöngy élet. Ennél szebb sem lehet.
Csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret.
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Kossuth Lajos azt üzente
Kossuth Lajos azt üzente,
Elfogyott a regimentje!
Ha még egyszer, azt üzeni,
Mindnyájunknak el kell menni,
Éljen a magyar szabadság,
Éljen a haza!
Kossuth Lajos azt üzente,
Elfogyott a regimentje!
Ha elfogyott kettő-három,
Lesz helyette tizenhárom,
Éljen a magyar szabadság,
Éljen a haza!
Kossuth Lajos azt üzente,
Elfogyott a regimentje!
Kossuth Lajos nem lett volna,
Katona se lettem volna.
Éljen a magyar szabadság,
Éljen a haza!
Esik eső karikára,
Kossuth Lajos kalapjára!
Valahány csepp esik rája,
Annyi áldás szálljon rája!
Éljen a magyar szabadság,
Éljen a haza!
Kossuth Lajos íródeák
Nem kell néki gyertyavilág
Megírja ő a levelet,
Egy ragyogó csillag mellett
Éljen a magyar szabadság,
Éljen a haza!
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Legyen úgy, mint régen volt!
Legyen úgy, mint régen volt,
Legyen úgy, mint régen volt!
Adjon Isten békességet,
Ezer áldást, reménységet,
S, minden jót!
Legyen úgy, mint régen volt!
Legyen úgy, mint régen volt,
Legyen úgy, mint régen volt!
Úgy, ne legyen a magyarnak,
Se dolmányán, se csizmáján,
Soha, folt!
Legyen úgy, mint régen volt!
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Magyar hiszekegy
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek, hiszek, hiszek Magyarország feltámadásában.
Ez az én vallásom, ez az én életem,
Ezért a keresztet vállaimra veszem,
Ezért magamat is reá feszíttetem.
Szeretném harsogni kétkedők fülébe,
Szeretném égetni reszketők lelkébe,
Lángbetűkkel írni véres magyar égre:
Ez a hit a fegyver, hatalom és élet,
Ezzel porba zúzod minden ellenséged,
Ezzel megválthatod minden szenvedésed.
E jelszót, ha írod lobogód selymére,
Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe,
Halottak országát feltámasztod véle.
Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted,
Munkás, ki ennek élsz, boldog jövőd veted,
Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved.
Férfi, ki ennek élsz, dicsőséget vettél,
Polgár, ki ezzel kélsz, új hazát szereztél,
Magyar, e szent hittel mindent visszanyertél.
Mert a hit az erő, mert aki hisz, győzött,
Mert az minden halál és kárhozat fölött
Az élet Urával szövetséget kötött.
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Annak nincs többé rém, mitől megijedjen,
Annak vas a szíve minden vésszel szemben,
Minden pokol ellen, mert véle az Isten!
Annak lába nyomán zöldül a temető,
Virágdíszbe borul az eltiport mező,
Édes madárdaltól hangos lesz az erdő.
Napsugártól fényes lesz a házatája,
Mézes a kenyere, boldogság tanyája,
Minden nemzetségén az Isten áldása.
Magyar! te most árva, elhagyott, veszendő,
Minden nemzetek közt lenn a földön fekvő,
Magyar legyen hited s tied a jövendő.
Magyar, legyen hited és lészen országod,
Minden nemzetek közt az első, az áldott,
Isten amit néked címeredbe vágott.
Szíved is dobogja, szavad is hirdesse,
Ajkad ezt rebegje, reggel, délben, este,
Véreddé hogy váljon az ige, az eszme:
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek, hiszek, hiszek Magyarország feltámadásában!
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Én úgy szeretek részeg lenni
Én úgy szeretek részeg lenni,
Mert akkor nekem nem fáj semmi,
De semmi, de semmi se fáj.
Én kerülöm a józanságot,
Mert keresek egy szebb világot,
Egy jobbat hol csendes a táj.
Nem tudok élni én itt józanul,
Szívemre száz bánat borúl,
S csalfa itt minden és hazug a szó,
Részegnek lenni de jó.
Én úgy szeretek részeg lenni,
Mert akkor nekem nem fáj semmi,
De semmi, de semmi se fáj.
Seress Rezső, Egy ember a Kispipából albumából
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Szeressük egymást gyerekek
Az élet egy színes álmodás,
Mely egyszer véget ér.
A sír lesz majd a végállomás
A szív pihenni tér.
Álmodjunk mindig szépeket,
Hisz úgysem tart soká.
A gyorsan elszálló éveket
Tegyük, mi boldoggá!
Refrén: Szeressük egymást gyerekek,
A szív a legszebb kincs.
Ennél szebb szó, hogy szeretet
A nagyvilágon nincs.
Az élet úgyis tovaszáll,
A sír magába zár.
Szeressük egymást gyerekek,
Hisz minden percért kár!
Az élet úgyis tovaszáll,
A sír magába zár.
Szeressük egymást gyerekek,
Hisz minden percért kár!
Az élet egy színes álmodás
És nincs felébredés.
Ha elszáll a színes látomás
A sír megásva kész.
Kacagjuk át az életet
Mert úgysem tart soká
A gyorsan elszálló éveket
Tegyük mi boldoggá.
Seress Rezső, Egy ember a Kispipából albumából
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