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Be ve ze tő

A ze ne min den ki nek egy for mán szól, min den ki ugyan azt hall ja, él jen a Föld bár me lyik ré szén. A ze ne ké pes ar -
ra, hogy ös  sze kös sön or szá go kat, né pe ket.

A „Folk Music Heritage” cí mű pro jekt ben a Hu mán Esély Nonprofit Kft, a Szlo vén Tu do má nyos Aka dé mia
Népzenetudományi In té ze te, Lenti Város Önkormányzata és a Beltinci Turisztikai Kulturális és Sportegyesület arra
vállalkozott, hogy, a Mu ra vi dék ös  sze gyűj tött nép ze nei kin csét a XXI. szá zad em be re szá má ra hall gat ha tó vá, ku tat -
ha tó vá te gyék, ez zel újabb és újabb kap cso la to kat te remt se nek a nép ze ne se gít sé gé vel.

Mun kánk alap ja Pomurje és Za la me gye kö zös gyö ke rű nép dal kin cse, amely nek leg je len tő sebb gyűj tő je a múlt
szá zad má so dik fe lé ben id. Hor váth Kár oly volt. A pro jekt ke re té ben, a kéz irat okon, mag nó sza la go kon és ka zet tá -
kon fenn ma radt gyűj te ményt: da lo kat, kot tá kat és le írá so kat di gi ta li zál tuk, ame lye ket a tu do má nyos ku ta tás, a nép -
ze nei ok ta tás és a nép ze nei ha gyo mány őr zés szá má ra egy aránt hoz zá fér he tő vé tet tük. Meg men tet tük az utó kor szá -
má ra. Az ér té kek meg őr zé sét az Eu ró pai Unió, Interreg V-A Szlo vé nia–Ma gyar or szág Együtt mű kö dé si Prog ram ja
tá mo gat ta.

Ezt a ki ad ványt gyer me kek nek és az őket ok ta tó ta ná rok nak ajánl juk, hogy a szá muk ra vá lo ga tott nép dal okon ke -
resz tül in dul ja nak el a kö zös kin cset fel fe de ző el ső út ra. Az El ső Nép ze nei Fü ze tem ben ta lál ha tó da lok meg is me ré -
sé vel fel tá rul előt tük a Mu ra vi dék.

Ol vas sák, éne kel jék! Le gyen ben ne sok örö mük!

A Hu mán Esély Nonprofit Kft., mint Ve ze tő Part ner ne vé ben:

dr. Buza Be á ta
ügy ve ze tő

Uvod

Ne glede na to, kje smo rojeni, kam nas življenje zanese, ko zaigra glasba, slišimo vsi enako. Glasba povezuje 
dežele in ljudi. 

V okviru projekta „Folk Music Heritage” so se projektni partnerji Hu mán Esély Nonprofit Kft., ZRC SAZU, 
Samouprava mesta Len ti in Zavod za turizem in kulturo Beltinci zavezali, da bodo zaklad ljudske glasbe, zbran v 
Prekmurju, obdelali tako, da ga bodo lahko poslušali in raziskovali tudi v 21. stoletju, s pomočjo ljudske glasbe pa 
omogočili nadaljnje povezovanje med narodi. 

Temelj našega dela je zaklad ljudske glasbe skupnih korenin Prekmurja in županije Za la, ki ga je v drugi polovi-
ci 20. stoletja zbral eden največjih zbirateljev ljudske glasbe teh časov, Kár oly Hor váth starejši. V sklopu projekta 
smo digitalizirali zbirko pesmi, notnih zapisov in opisov, zbranih v rokopisih, na magnetnih trakovih in kasetah, ter 
tako omogočili dostop za znanstveno raziskovanje, poučevanje in ohranjanje tradicije ljudske glasbe. Reševanje tega 
zaklada nam je uspelo ob sofinanciranju Evropske unije v Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska. 

Pričujočo publikacijo priporočamo otrokom in učiteljem, ki lahko s pomočjo izbranih ljudskih pesmi krenejo na 
pot odkrivanja tega zaklada. Ob spoznavanju pesmi, ki so zajete v Moj prvi zvezek ljudske glasbe, se vam bo odpr-
lo vse Prekmurje.

Prebirajte, prepevajte in najdite v njih veliko radosti!

V imenu Hu mán Esély Nonprofit Kft kot vodilnega part ner ja:

dr. Be á ta Buza 
direktorica
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ELŐ SZÓ

Ked ves Nép ze nei Ka lan dor!

Sze re tet tel kö szön te lek az El ső nép ze nei fü ze tem vi lá gá ban.
Ezen ki ad vány a kis is ko lás ko rú gyer me ke ket ka la u zol ja el két vi lág ze nei ta lál ko zá sá ig, még pe dig a mu ra vi dé -

ki ma gyar és szlo vén nép ze ne ed dig ke vés bé is mert kin csé ből ad íze lí tőt, me lyek kel együtt a köny vet la po zó be te -
kin tést nyer e ré gió sa já tos nép mű vé sze ti kul tú rá já ba is.  

A ki ad vány ban sze rep lő nép ze nei for rás anyag ok hoz az Interreg V-A Szlo vé nia–Ma gyar or szág Együtt mű kö dé si
Prog ram ke re té ben meg va ló su ló, Folk Music Heritage pro jekt ál tal ju tot tam hoz zá, id. Hor váth Kár oly gyűj te mé -
nyé ből, il let ve több száz órá nyi szlo vén hang zó ból vá lo gat va. Az El ső nép ze nei fü ze tem tematikusan ös  sze vá lo ga -
tott anya go kat mu tat be min den kor osz tály szá má ra: sze mé lyek ről, ál la tok ról, szak mák ról, nép szo kás ok ról.    

Cé lom, hogy az ös  sze gyűj tött ze nei anya gok ból egy kis sze le tet ki emel ve fel tár jam a ha tár te rü let több év szá za -
dos kö zös ze nei gyö ke re it és a kö zös nép ze nei kincs szé les kö rű el ter jesz té sé vel hoz zá já rul jak a ha tá rok el tün te té -
sé hez.  

En nek a kü lön le ges ki ad vány nak a szer kesz tő je ként, fon tos nak tar tom, hogy a Mu ra vi dé ki ré gi ó ban élő ma gyar
és szlo vén gyer me kek egy aránt meg is mer jék egy más nép ze nei anya nyelv ét. E ki ad vány tö ké le tes hi dat ké pez nem -
ze tek ta lál ko zá sa kö zött, szín vo na lát eme li az is, hogy aki nem be szé li az adott nép dal nyel vét, egy szö veg hű for dí -
tást is ta lál a kot ták mel lett, ez ál tal már is el tud ja kép zel ni, hogy mi ről szól az adott dal lam és kön  nyeb ben el tud ja
sa já tí ta ni. Ki eme lés re mél tó ak a ré gió nép mű vé sze ti al ko tá sai, me lye ket hi te les il luszt rá ci ók is pre zen tál nak.
Kultúraközvető-zenei mediátorként a kul tú ra egé szét tar tom szem előtt. Min dig hang súlyt fek te tek ar ra, hogy mun -
ká im ban a dal la mok és a szí nek ta lál ko zá sa egyen ran gú an mu tat koz za nak be. Cé lom egy faj ta komp lex mű vé sze ti
ne ve lés. A ki ad vány ban sze rep lő da lok el sa já tí tá sát egy ok ta tá si hang zó anyag is se gí ti, mely a kö vet ke ző hon la pon
ér he tő el: www.humanesely.hu  

Nagy öröm szá mom ra, hogy ré sze se le het tem en nek a pá rat lan mun ká nak, és el ső ként nyer het tem be te kin tést a
több év ti ze de fel gyűj tött hang zók tisz ta szí vű éne ké be. Bát ran ki je lent he tem, hogy jó ma gam is mé lyí tet tem szak mai
tu dá so mat, va la mint ez a mun ka csak meg erő sí tett ab ban, hogy a jö vő ben is kö te les sé gem e ré gió ze nei anya nyel -
vét hi te le sen ok tat ni, to vább ad ni az utó kor szá má ra.

La po sa Ju li an na
Ju ni or Prí ma-dí jas nép ze nész – ze nei mediátor



PREDGOVOR

Dragi ljudskoglasbeni pustolovci!

Lepo vas pozdravljam v svetu publikacije Moj prvi zvezek ljudske glasbe. 
Namen publikacije je učence nižjih razredov osnovnih šol popeljati do glasbenega stičišča dveh svetov; v ta 

namen ponuja izbor iz zakladnice prekmurske madžarske in slovenske ljudske glasbe. Hkrati pa bodo vsi, ki bodo 
listali to knjižico, spoznali tudi delček posebne kulture ljudskih umetnosti območja. 

Vire ljudske glasbe, ki se nahajajo v publikaciji, sem pridobila s pomočjo projekta Folk Music Heritage, ki se 
izvaja v okviru programa Interreg V-A Slovenija–Madžarska, in sicer iz zbirke Kár olya Horvátha starejšega 
oziroma iz več sto ur slovenskega posnetega zvočnega gradiva, ki ga hrani Glasbenonarodopisni inštitut ZRC 
SAZU. Moj prvi zvezek ljudske glasbe predstavlja izbrana gradiva za vse starostne skupine po različnih tematikah: 
o ljudeh, živalih, poklicih, šegah.

S predstavitvijo delčka tega bogatega glasbenega gradiva želim odkriti večstoletne skupne glasbene korenine 
čezmejnega prostora in s promocijo skupne zakladnice ljudske glasbe prispevati k  premoščanju meja. 

Kot urednici te posebne publikacije je zame zlasti pomembno, da slovenski in madžarski otroci prekmurske re -gi 
je vzajemno spoznajo ljudskoglasbeni materni jezik drug drugega. Ta publikacija je popoln most za srečanja med 
narodi, k njeni uporabnosti pa vsekakor prispeva dejstvo, da je tudi za tiste, ki ne razumejo besedila posamezne 
ljudske pesmi, k notnemu zapisu dodan prevod vsebine, in se bo tako veliko lažje naučil pesmice. Omenim naj še 
verodos-tojne ilustracije stvaritev ljudske umetnosti re gi je. Kot mediatorka kulture in glasbe na kulturo vedno 
gledam celovi-to ter si prizadevam za enakovredno predstavitev melodij in barv. Moj cilj je neke vrste celovita 
umetnostna vzgoja. Da bi se lažje naučili pesmic iz publikacije, vam bo v pomoč zvočno gradivo, dosegljivo na 
spletni strani  www.humanesely.hu.

V posebno veselje mi je, da sem lahko sodelovala pri tem izjemnem delu in prva spoznala blagozvočne pesmi, ki 
so jih zbirali več desetletij. In naj dodam, da sem med tem tudi sama poglobila svoje strokovno znanje, obenem pa 
me je to delo dodatno prepričalo, da je moja naloga tudi v prihodnje verodostojno poučevati in prenašati glasbeni 
materni jezik območja na nove generacije. 

Ju li an na La po sa 
Ljudska glasbenica, nagrajenka Ju ni or Prima – glasbena mediatorka
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1. osztály: magyar–szlovén népdalok
1. razred: madžarske in slovenske ljudske pesmi

8



í í

9

Lentikápolna, 1982
gyűjtötte/zbral: Horváth Károly

énekelték/pojejo: Alsótagozatos gyerekek
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Zalaszombatfa, 1988
gyűjtötte/zbral: Horváth Károly

énekelte/zapela: Molnár Ferencné (szül.: 1925)



 
 

11

Páka, 1956
gyűjtötte/zbral: Horváth Károly

énekelte/zapela: Csondor Ferencné, 58 éves



12

Hernyék, 1955
gyűjtötte/zbral: Horváth Károly

énekelték/pojejo: Iskolás lányok
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Gomilica (Podgorje pri Kamniku), maj 2020, Prekmurje



Pika poka za goro 

Pika poka za goro, 
tisto dekle moja bo, 

tisto de za me. 

Pika poka hegyen túl,  
Ez a kislány enyém lesz,  
Fekete a szeme, apró a járása, 

a jó.  

15
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Žižki, 10. 6. 2020, Prekmurje
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2. osztály: magyar–szlovén népdalok
2. razred: madžarske in slovenske ljudske pesmi
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gyűjtötte/zbral: Horváth Károly



 
 

 

,  

20

Lentiszombathely, 1964
gyűjtötte/zbral: Horváth Károly

énekelte/zapela: Szabó Józsefné (szül.: 1925)



  
 

 

 
,
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Lenti, 1962
gyűjtötte/zbral: Horváth Károly

énekelte/zapela: Mátyás Sándorné
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Muraszemenye, 1978
gyűjtötte/zbral: Horváth Károly

énekelte/zapela: Fehér Jánosné (szül.: 1902)
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Črenšovci, 5. 4. 1961, Prekmurje, GNI M 24.188
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Žižki, 10. 6. 2020, Prekmurje



 

 
 

 
 

 
 

 
 

A mi cicánk az úton sétál, 
Négy zenész játszik.  
Négyen táncolnak, 
jól megy cicánk sora. 

A mi cicánk kölykei egyszer fehérek, 
Egyszer tarkák, egyszer sárgák, 
Egyszer feketék,  
Máskor megint tarkák.  
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Žižki, 10. 6. 2020, Prekmurje

Jau
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3. osztály: magyar–szlovén népdalok
3. razred: madžarske in slovenske ljudske pesmi
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Lenti, 1970
gyűjtötte/zbral: Horváth Károly

énekelte/zapela: Horváth Jánosné 58 éves



 
 

,  
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Hernyék, 1956
gyűjtötte/zbral: Horváth Károly

énekelte/zapel: Máté József (szül.: 1891)
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Csente/Čentiba, 1989
gyűjtötte/zbral: Horváth Károly

énekelte/zapela: Farkas Margit (szül.: 1901)



 
 
 

 
 

,  

 
 

,  
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1975
gyűjtötte/zbral: Horváth Károly

énekelte/zapela: Ruzsics Sándorné



Az úton mennek a drótostótok,  
Egy kislányt kísérnek. 
Hova mennek holnap a kislány után? 
Mariborba mennek.

33

Žižki, 10. 6. 2020, Prekmurje



Jó napot öreganyám, 
Van-e foltozni való?  

Van egy lyukas lábasom, 
Mibe kerül a javítás. 

Három dinár és egy fillér, 
De ez nagyon drága. 

Elmész te a francba banya, 
folyjék ki a levesed.  

34



Itt a szép tavasz, a lányok a kertben 
kapálnak, és szépen énekelnek, 
Üdvözlégy Mária. 

Itt a szép tavasz, a lányok virágot 
ültetnek, és szépen énekelnek, 
Üdvözlégy Mária. 

Itt a szép tavasz, a lányok virágot 
szednek,  
és szépen énekelnek,  
Üdvözlégy Mária. 

Itt a szép tavasz, a lányok koszorút 
kötnek, 
és szépen énekelnek, 
Üdvözlégy Mária. 

35



Marko a zöld réten ugrál,  
Kezében hét sárga aranypénz,  
Ezt adja a lányért, 
Ha nem akar sánta legény maradni. 
Egyetek, igyatok testvérem lovai, 
Mert elmentek a kilenc hídon túlra.  

36

Šalovci/Sal, 23. 5. 1958, Prekmurje, GNI M 20.025
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4. osztály: magyar–szlovén népdalok
4. razred: madžarske in slovenske ljudske pesmi
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Szilvágy, 1956
gyűjtötte/zbral: Horváth Károly

énekelte/zapela: Bécs Irén
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Hernyék, 1954
gyűjtötte/zbral: Horváth Károly

énekelték/pojejo: Gyerekek
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Göntérháza/Genterovci, 1970
gyűjtötte/zbral: Horváth Károly

énekelték/pojejo: Gyermekcsoport, Varga József tanár úr vezetésével



 
,  
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Lenti, 1979
gyűjtötte/zbral: Horváth Károly

énekelte/zapela: Joós Ferencné (szül.: 1918)
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Mi pa mamo sneho



47
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Hosszúfalu/Dolga vas, 1968
gyűjtötte/zbral: Horváth Károly

énekelték/pojejo: Asszonyok
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Já ték le írás mel lék let
Opis iger

1. Tűz, tűz

A gye re kek kört al kot nak és a kör kö ze pe fe lé néz nek. Egy gye rek a kö rön kí vül van zseb ken dő vel a ke zé ben. A 
kör ben ál lók el kez dik éne kel ni a dalt sé ta köz ben. A „far kas”, aki a kö rön kí vül áll, le dob ja va la ki mö gé a zseb ken -

dő jét és el kezd fut ni. Ha az il le tő ész re ve szi, hogy mö göt te van a zseb ken dő és utol éri a far kast, ak kor nem ő lesz a 
far kas, min den ma rad. Ha az il le tő nem ve szi ész re a zseb ken dőt, a far kas egy kör után ott éri, rá csap a há tá ra, és 
he lyet cse rél nek.

Otroci naredijo krog in gledajo proti sredini kroga. Eden od otrok ostane zunaj kroga in ima robček v roki. 
Otroci v krogu začnejo prepevati pesmico. „Volk”, ki je zunaj kroga, vrže robček nekomu za hrbet in začne teči 
zunaj kroga. Če oseba, ki ji je vrgel robček, to opazi, teče za volkom in ga dohiti, ji ne bo treba prevzeti vloge 
volka, vse ostane po starem. Če ne opazi robčka, in se volk po pretečenem krogu vrne k njej ter jo lopne po hrbtu, 
zamenjata mesto.
2. Szom bat fai sző lő be

Gyer me kek kört al kot nak és éne kel ve kör be jár nak. A dal má so dik vers sza kát in dít va egy tár suk ne vét he lyet te sí -

tik be, 

pl.: – Sze gény Zo li ne gondolja...

más kor : – Sze gény Ju li ne gondolja...

Otroci se postavijo v krog in pojejo. V drugo kitico umestijo ime enega od otrok   , npr. ubogi Zoli naj ne misli 
nič takega ... drugič: uboga Ju li naj ne misli nič takega ...

3. Er zsé bet as  szony

Lá nyok kört al kot nak. Egy lány a kör ben, egy a kö rön kí vül sé tál. A kör kö ze pén já ró ének li a dal ele jét a 2. sor

2. üte mé ig. In nen a kí vül já ró ének li. A dal vé gén meg fog ja egy lány nak a vál lát. A kö vet ke ző kör ben már ket ten,

majd töb ben men nek a kö rön kí vül.

Dekleta se postavijo v krog, ena se sprehaja znotraj, ena zunaj kroga. Tista v krogu prepeva začetek pesmice do
drugega takta 2. vrstice, nato nadaljuje tista zunaj kroga. Ob koncu eno deklico v krogu prime za rame. V nasled-
njem krogu sta že dve, pozneje pa vse več njih zunaj kroga. 

4. Megy a pa pucs

Lá nyok le ül nek a föld re, a szok nyá ju kat szét te rí tik. A dalt éne kel ve ke zük kel a lá buk alatt ad ják kör be a pa pu -

csot. Van egy ko pó, aki fi gye li a já té kot. A dal vé gén a ko pó nak meg kell érin te ni va la ki nek a há tát, aki nél a pa pucs

le het. Ha el ta lál ja, ak kor he lyet cse rél nek, ha nem ta lál ja el, ak kor megy to vább a já ték.

Dekleta sedejo na tla in razgrnejo svoje krilo. Medtem ko prepevajo pesmico, si pod nogami podajajo copatko.
Medtem ena opazuje pot copatke in mora ob koncu pesmice po hrbtu lopniti tisto, kjer bi naj po njenem copatka
bila. Če ugane, zamenjata mesto, če zgreši, se igra nadaljuje. 
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10. Nyis suk ki a ga lamb há zat

Ál ta lá ban lá nyok ját szot ták ezt a já té kot. Kört al kot nak. Ki vá lasz ta nak egyet, aki lesz a sas, a kö rön kí vül áll. A 
kö rön be lül 4 le ány pe dig lesz a ga lamb. A ga lam bok a dal ének lé se köz ben ki-be jár nak a kör ből. A sas igyek szik 
el kap ni a dal lam vé gé re amen  nyit csak tud.

Igro so običajno igrala dekleta, ki se postavijo v krog. Izberejo eno, ki bo orel, in ta se postavi zunaj kroga. 

Znotraj kroga pa bodo 4 dekleta golobice. Medtem ko pojejo, golobice hodijo ven iz kroga in se vračajo vanj. Orel 

pa se trudi do kon ca pesmi ujeti čim več golobic. 

11. Hos  szú lá bú gó lya né ni

A gye re kek kört al kot nak és meg fog ják egy más ke zét. Ki vá lasz tunk két gyer me ket, egy a kör kö ze pé re áll, a má -

sik a kö rön kí vül re. A dal 2. vers sza ká nál a kí vül ál ló be megy a kör be és meg for gat ja a kör ben ál lót. A for ga tás vé -

gén hir te len a kör ben ál lók nak le kell gug gol ni, aki nem gug golt le és el kap nak, az lesz a kö vet ke ző gó lya. 

Otroci se postavijo v krog in se primejo za roke. Izberemo dva otroka, eden se postavi v sredino, drugi pa zunaj 
kroga. Pri 2. kitici pesmice gre tisti, ki je zunaj kroga, v krog in zapleše s tistim, ki je v krogu. Ko se nehata 
obračati, morajo tisti, ki stojijo v krogu, čim prej počepniti. Če to komu ne uspe, ga zgrabita in bo on naslednja 
štorklja. 

24. Marko skače

V Sloveniji zelo znana otroška pesmica iz Pre kmurja. Nekoč so jo prepevali in ob  njej plesali na gostijah. Ko je 
izgubila svojo ritualno vlogo, se je preoblikovala v otroško pesmico.  

Szlo vé ni á ban na gyon is mert gye rek dal a Mu ra vi dék ről. Ré geb ben es kü vő kön éne kel ték és tán col tak is rá. Ami kor 
el vesz tet te ri tu á lis sze re pét/funk ci ó ját, gyer mek dal lá át for má ló dott.

32. Mi pa imamo sneho

Ta pesem je zanimiva predvsem zaradi narečnih besed. Ob tem ko se naučijo pesmice, bodo otroci spoznali 
imena udeležencev/gostov nekdanjih gostij, ki danes več niso v rabi.

Ez a dal kü lön le ges a táj sza vak hasz ná la ta mi att. A dalt meg ta nul va az es kü vők ré gi sze rep lő i nek/részt ve vő i nek 
ne ve it is mer he tik meg a gye re kek, me lyek ma már nem hasz ná la to sak.






