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2.1. Magyar népzene
2.1. A 20

ÁDÁM ERZSÉBET : "Szerelem, szerelem..."
Erdélyi magyar népdalok. - ST-EPE 02818
Csárdás
Madár, madár
Ifjúságom telik el
Kicsi madár
Veres az ég
Ha meguntál kisangyalom
Magas hegyről
Sebes magyaros
Ha kél az ég szép hajnala
Korcsos
Hallod-e te szelidecske
Csárdás
Kiömlött a Kis-Küküllő
Ez a kislány buglyát tetéz
Széna van az ólban
Alig várom, hogy este legyen
Járd ki lábam
Gyérem vetem a kenderem
Este van
Repülj madár, repülj - Repülj, madár, repülj
Úgy elmegyek
Te túl, rózsám, te túl
Édesanyám sok szép szava
Nem hitted, hogy beteg vagyok
Utca, utca
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Húzzad cigány
Ha folyóvíz volnék
Legényes
2.1. A 72

Apollonia : Újabb cigánydalok / KOVÁCS APOLLÓNIA
cop. 1994. - SLPM 10190
Csütörtökön virradóra
Kukorica a fazékban
Ó, te roma
Szúno diklem, anyám
Fut az ürge
Ha megfogom az ördögöt
Úgy elmegyek, anyám
Mikor mentem Gyarmatra
Erdő, erdő, zöld nagyerdő
Kicsi uram
Ennek a lánynak
Országúton megy a szekér
Berúgott a pontyó
Ha neked nehéz a világ
Sáros lett a kocsimnak a kereke
Egyszer voltam a vásárban
Sej, a madár, a madár
Sávále romáje
Ki volt itt, ki járt itt
Téglaporos a kalapom

2.1. C 21

Cigánydalok : Székely népdalok / Kovács Apollónia
SLPX 10 133
Kerek ez az erdő (Cigánykeserves)
Mikor Pestre elindultam
Piros kancsó tele borral
Menaságnak alsó végén
Máma vettem a bakancsom
Csomortánba nem jó menni
Az én uram csapodár
Már megmondta az anyám - cigány hallgató
Sír a szemem mind a kettő - cigány hallgató
Te most már elmehetsz
Hej, daládé, daládé
Három tányér bárányhús
Ne csókolj meg engem a padon
Zavaros a Nyárád
Homokos, kavicsos a mi házunk eleje
Jaj, istenem, de víg voltam
Fekete faluban
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Ricsi

2.1. A 71

Apáról fiúra... / Járóka Sándor és Zenekara
cop. 1986. - SLPM 10186
Váljunk el, ha úgy érzed
Hogyha egyszer a szerelem
Palika csárdás
Holdfény-szerenád
Azt álmodtam az éjjel
Panaszkodik a furulyám
Féltékenység - románc
Ki tudja, hogy mért mentél el
Ha én gazdag lennék
Sárgadinnye levele
Harminchárom rózsafámon
Bicikli csárdás
Nincs énnekem semmi bajom
Öreg csárdás
Öreg betyár, kopott betyár
Selyem kendő, selyemkötény, selyemszoknya
Nem akar az ökörcsorda legelni
Árad a Tisza
Bűvös csárdás
Vasvári verbunk
Megkérdeztem egy virágtól
Halljátok, cigányok
Házasodom nemsokára, édesanyám

2.1. B 25

Férfinének / Balogh Márton
cop. 1989. - SLPX 18204
Ifjúkor dalai
Édesanyám rózsafája
Édesanyám altatója
Édes vót az anyám teje
Édesanyám édes teje
Olcsó már a pásztor
Három forint húsz
Jó gazdám vót
Nagyanyáim s a szépanyáim / Sinka István
Széki táncház
Elmegyek, elmegyek
Fekete faluban... Erdő, erdő, erdő
Komámasszony kakasa
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Katonanóták
Keresik a, nem lelik a
Semmit se vétettem
Füttyös a masina
Magyarói faluvégen
Sohasem vétettem Szeben városának
Udvaromon hármat fordult a kocsi
Bordalok
Elment Szent Péter Rómába
De szeretnék
Aranyos kis pintes üvegem
Bort iszom én, nem vizet
Rabénekek Szatmárból
Hallottad-e hírit Bereg vármegyének
Az aradi fegyház kőből van kirakva
Elkiáltom magamat...
Történelmi énekek
Őszi harmat után
Véres kardot hordtak körül
Bécs városától, nyugatról keletre
Köszönöm édesanyámnak

2.1. B 59

Nem élhetek muzsikaszó nélkül / Bessenyei Ferenc nótázik ;
ifj. Sánta Ferenc és zenekara. - cop. 1986. - SLPM 10207
A kanyargó Tisza partján
Hálás szívvel, tisztelettel
Régi nóta, híres nóta
Halljátok, cigányok
Hallod-e nótás-füttyös szép madár
Száz szál gyertyát
Badacsonyi kéknyelű
Sirat engem az őszi szél
Cudar ez a világ
Hogyha a világon bor se volna
Lehullott a rezgőnyárfa
Írom a levelem
Nem jó mindig...
Páros élet a legszebb a világon
Hat nap óta szól a nóta
Ha meghalok, csillag leszek
Esik eső csendesen
Hajlik a rózsafa
Valahol az ember mindig elhibázza
Befordultam a konyhára
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Most kezdődik a tánc

2.1. B 60

Betlehemes játékok a Magyar Rádió hangarchívumából
cop. 1985. - SLPX 18143
Kakasdi betlehemes
Terpesi betlehemes

2.1. B 60

Betyárnóták / Boros Lajos és cigányzenekara ; km. Solti Károly,
Szalay László és mások ; LPX 10052
Fürdik a holdvilág
Haragszik a pusztabíró
Hegyek völgyek - Csillagok, csillagok
Jóra nevelt édesanyám - Nem loptam én életemben
Zúg az erdő, zúg a nádas - Nincs cserepes tanyám
Bujdosik a kedves rózsám - Kocsmárosné szép csárdásné
Isten hozzád szülöttem föld - Mikor Rózsa Sándor
Hortobágyi hármas határ - Zúg az erdő, zúg a mező
Kiskereki betyárcsárda - Beh sok falut - Rongyos csárda
Kutya csiribiri - Jó ló volt a fakó
Úgy ég a tűz, ha lobog

2.1. B 77

Bonchidától - Bonchidáig / Kalamajka együttes
cop. 1988. - SLPX 18135
Bonchidai forgatós
Lassú cigánytánc és szászka
Sóvidéki táncok
Árva vagyok, árva
Tyukodi-nóta
Reverinda
Kis-Küküllő menti pontozó
Borica tánc
Tőtik az erdei utat
Tavasz, tavasz
Bonchidai verbunk

2.1. B 92

Budapest éjjel / Lakatos Sándor és cigányzenekara
cop. 1965. - LPX 10071
Csárdás - Füttyhora / Monti csárdás
A csodálatos hegedű
Üveghang keringő
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A kanári (polka)
Márciusi hora
Szerenád / Lakatos S.
Pizzicato keringő / Boulanger
A bűvös vonó / Lakatos S.
Valamikor mennyi könnyet
Badacsonyi csárdás
Eladtam a fehér gulyám
Cifratornyos szánkó
Elhervad az a lány
Szerelem, szerelem
Cifrás nóta, Szatmári csárdás, Kadenciás csárdás
Ha majd egyszer a síromon
Üzenek majd egyszer
Azt üzente a babám
Mi mozog a zöld leveles bokorban
Régi csárdás

2.1. C 21

Cigánydalok / Horváth István ; Vörös Kálmán és népi zenekara
cop. 1980. - SLPX 10159.
Erdőszélén sátoroznak a cigányok
Álom a szememben
Cigánybálban sok a roma
Piros, de piros
Amott kerekedik
Országúton dzsaláznak a cigányok
A sátramban
Van egy lovam
Úgy szeretem az rányimat
Kicsi szekerem
Nyisd ki anyám az ajtót
Járomszög
Fényes a cipőm
Ne vágd meg a piros almát
Mit akartok ti cigányok
Ha bemegyek a kocsmába
Piros százas a zsebemben

2.1. C 21

Cigánydalok / Kovács Apollónia, Madarász Katalin, Gaál Gabriella
LPX 10103
Ki táncol a kocsmában
Leestek a téli havak
Mikor mentem Szovátára
Főzök neked száraz babot
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Kertem alatt jár a postás
Sej, haj, Boldizsár
Nem születtem butyira mama
Jaj, babám, babám
Adjon isten szekeret
Minden ablak alatt
Alacsony a cipőm sarka
Fáj a gyomrom, fáj
Fejik a fekete kecskét
Nyolcéves se voltam
Zsuzsi néni
A mágocsi erdő
Sej, haj, Rozika
Aj devláre
Elvitték a cigányokat
Két kolompér
Mulatok, mert jó kedvem van
Alacsony ház
Piros volt a paradicsom
Búzát eszik a vadgalamb
Most már elmehetsz

2.1. C 22

Citeraszó / Pribojszky Mátyás
cop. 1978. - SLPX 16602
Alföldi táncdallamok
Szombat este nem jó citerázni
Ez a kislány papucsot varratott
Réten, réten, sej a gyulai
Szánt a babám
Felszántottam a sarkadi temetőt
A békési templom tetejére
Két virágének
Imhol kerekedik egy fekete felhő
Megkötözöm lovamat
Zalai népdalcsokor
A zalai zöld erdőben születtem
Darumadár magasan száll
Sűrű sötét felhők vándorolnak az égen
Sej a Csertának mindkét ága befagyott
El, el, elmegyek, nem maradok sokáig
édesanyám megfogta a kezemet
Zöld a kukoricaszár
Erdélyi népdalok
Őszi szél fúj a hegyekből
Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő
A malomnak minden köve
Széki zene
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Katonadalok
Esik az eső, ázik a heveder
Ha kimegyek a doberdói nagy hegyre
Ez a vonat most van indulóban
Esik eső, esik
A gyulai nagy pavilon
Házunk előtt kedves édesanyám
Elindultam szép hazámból
Jaj, de széles, jaj de hosszú az az út
Dalok a Mátra vidékéről
Fúj, süvölt a Mátra szele
A Vidróczki híres nyája
A patai zöld erdőben
Ha kimegyek a kiskertbe
Dobozi csárdás
Balkáni dallamok
Szlovák tánc
Verbunkos fantázia / Vavrinecz Béla

2.1. D 21

Dankó nóták / Dankó Pista ; ea. Vörös Sári, Nyíry Erzsi és mások
LPX 10094
Daru madár gyere velem
Rám se nézett
Ugye most már másnak mondod
Ha én rózsám kakukkmadár lehetnék
Nyáron vályogot vetek
Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány
Gyenge violának
Bíró uram, bíró uram
Megkondult a kecskeméti öreg templom nagyharangja
Csitt babám
Írom a levelem Balog Máriának
Felvégi ház, alvégi ház
Sötét erdő sűrűjéből
Volt nekem két ökröm
Nem fúj a szél
Most van a nap lemenőben
Némuljon el a hegedű
Nem jó, nem jó
Páros élet a legszebb a világon

2.1. D 43

Délibáb / Délibáb együttes
cop. 1979. - SLPX 18044
Nyíradonyi dallamok
Somogyi karikázó és kanásztánc
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Szatmári táncmuzsika
Körispataki zene
Moldvai dallamot
Fut a bacsu
Átalmennék a temetőn
Poródon a Békás
Sirató
Bözödi táncdallam
Sebes magyaros
Táncszók
Mulatódalok
2.1. D 43

Táncház / Délibáb együttes - KISLEMEZ!
SEP 28024
Gyülekező tánc Zalából - Szignál
Hajdúsági pásztortáncok
Szatmári táncrend
Hücski disznó változatok - szignál

5.3. D 10

Dádili fecske : Galgamácsai népi mondókák, gyermekjátékok / elmondja:
Vankóné Dudás Juli és a galgamácsai gyerekek
cop. 1979. - SLPX 18056
Bezere, bezere, gombocska
Tánci, baba, tánci
Tapsi, tapsi apókának
Tik-tak, tó
Varjú, varjú Varga Pál
Gyere, Kata, táncolni
Szántsunk, vessünk, boronáljunk
Tuk, boci, tuk, tuk, tuk
Mit játszunk lányok
Itt ül egy kis kosárban
Méz, méz, méz
Kicsavarom, becsavarom
Míg a kácsát elhajtottam
Mért küldött az úrasszony
Elvesztettem zsebkendőmet

2.1. D 59

Gyújtottam gyertyát / Dévai nagy Kamilla
cop. 1979. - SLPX 18054
Tente baba, tente
Sűrű erdő
Gólya, gólya
Süss fel ; Esik az eső
Elvetettem kederkémet
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Tartanék szeretőt
Én elmenék este guzsalyosba
Énekeljünk, énekeljünk
Fejér retek fekete
Ablakomba fürge fészek
Veres az ég tovafelé
Este van már, este van
Réce ruca közi
Piros pántlikámat
Diófából van a babámnak ágya
Magos hegyen nem mehetek
Aranykút, aranykút
Szól a fügemadár
Elmenék a zöld erdőbe
Bőg a bárány az erdőben
Ne sirasd gyöngykoszorúdat
Gyújtottam gyertyát
A menyasszony szép virág
Édes kedves édesanyám Leányom, leányom
Jőnek, jőnek, hogy vigyenek
Dunyhám, párnám, de kurta
Három a tánc
Asszonyok, asszonyok, hogy legyek társatok
Az én rózsám boglyát tetéz
Mi zörög, mi zörög
Hajtsd ki rózsám az ökröket
Két ujja van a ködmönnek
Megütik a dobot
Katona vagyok én
Magyarország szélén

2.1. E 16

cseri lakodalmas / Magyar Állami Népi Együttes Ének- és Zenekara
SLPX 18008
Kállai kettős
Széki muzsika
Üveges tánc
Este a fonóban
Magyarországi cigánytáncok
Emlékezés Biharira
Háromugrós
Ecseri lakodalmas / Maros

2.1. E 41

Élő népzene II. : Budai Ilona [énekel]
cop. 1978. - SLPX 18038
Csángó és bukovinai népdalok
A fényes nap
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Felsütött a nap sugárja
Én kimennék kis kertembe
nekünk a legszebbik estét
Gyimesi táncdallamok
Új korába repedjen meg a csizmám
Sebes magyaros csukogatás
Nógrádi népdalok
Jaj pártám
Sírjál, sírjál
Lányom, lányom
Mezőségi rabénekek
Ha felmegyek Kolozsvárra
Le az úton szép csendesen
Palóc karikázók
A Tiszát, a Dunát
Nincsen nékem egyéb bajom
Hej rozmaring
Szatmári népdalok
Édesanyám most vagyok szép időbe
Kék ibolya ha leszakajtanálak
Szél hajtja a habot
Mezőségi keserves
Szépen veri az eső a virágot
Széki népdalok
Két fa között besütött a holdvilág
Este későn megperdítik
De szeretnék az erdőbe fa lenni
Sárközi karikázók
Szép Sárközbe híres kislány vagyok én
Uccu dárom madárom
Csángó népballada - Márton szép Ilona
Gömöri népdalok
Fényes csillag, jaj de sokat utazol
Ezért a legényért
Válaszúti népdalok
Hogyha tudtad, hogy nem szeretsz szívedből
Ha bodor a borozdába
Téli nyári laboda
Magyarpalatkai népdalok
Túl a vízen vagy egy malom
Három piros kendőt veszek

2.1. E 41

Élő népzene III. : Vízöntő együttes
cop. 1978. - SLPX 18039
Zoborvidéki lakodalmas énekek
Kőrispataki zene
Székely furulyajáték
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Indulj egy úton
Dudanóták
Cigány népdalok
Héjsza
Urálás
Koldusének
Tavaszi havajgatás tilinkán
Édes Gergelyem - Édes Gergelem
Elment az én rózsám
Táncdallam furulyán
Ugrós
Siculicidium

2.1. E 41

Élő népzene IV. : Táncház I.
cop. 1978. - SLPX 18041
Szatmári táncok - Verbunk - lassú és friss
Széki férfitáncok - Sűrű és ritka tempó
Széki táncok - Négyes vagy magyar
Lassú, csárdás
Porka, hétlépés

2.1. E 41

Élő népzene V. : Táncház II.
cop. 1978. - SLPX 18042
Dunántúli táncok - Dudálás, ugrós, karikázó, lassú és friss csárdás
Mezőségi táncok - Lassú, ritka csárdás és szászka; ritka szökős, sűrű csárdás

2.1. E 78

Érdi bukovinai székely népdalkör
cop. 1986. - SLPX 18120
Két katonadal
Magyarország szélin
katona se lettem vóna
Bujdosódalok
Nekünk a legszebbik estét
mikor Csíkból elindultam
Elbujdosnám, de nincs kivel
Bujdosik a kicsi madár
Rabénekek
Csernavic piacán
Rászállott egy páva
Keservesek
Hozd fel isten azt a napot
Kesereg az árva madár
Elveszett a lovam cidrusfa erdőbe
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Szerelem, szerelem
Lakodalmasnál
Addig élem világomat
Engem anyám addig nem kell siratni
Megbocsásson, édesanyám
Leányom, leányom, kerti szegfűszálom
A hazai tánca
Ha mégegyszer leján lennék
Eddig vendég
2.1. E 93

Este a Gyimesbe' jártam : Csángó népzene / ea. Zerkula János, Fikó
Regina. - cop. 1987. - SLPX 18130
Két féloláhos
Két verbunk
Estéig nyílik a piros rózsa
Új korába' repedjen meg a csizmám
Három lassú csárdás
Kettős jártatója és sirülője
Én istenem, add nekem
Fehér fuszulykavirág
Három halott melletti keserves
Három héjsza
Hosszúhavasi héjsza
Korobjászka
Három kerekes
Csángó Rákóczi induló
Két csángó lakodalmas mars

2.1. E 93

Esik eső, esik... / Dűvő együttes
198?. - KR 1510 - KISLEMEZ!
Medvesaljai hajnalozó
Rimóci csárdások
Palóc ugrósok
Dudanóták
Verbunk és csárdás

2.1. F 42

"A felkelő nap háza" . Nemzetközi Népzenei Fesztivál - Szeged, 1988
cop. 1989. - SLPX 18157-158. - 2 LP
Szép a fekete bárány (Szatmár)
Zörög az akácfalevél
Palóc dudacsúfoló és rábaközi táncok : Zöld búzába
Cigány népzene: Avile le roma luma maj
Szatmári táncok: Szól a fügemadár, Zúg az erdő, Szivárványos az ég alja
Ej, nem szeretem az idők járását : Kalotaszeg : Apám, apám, Ej, nem szeretem
az idők járását
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kalagari nagy hegy alatt (Moldva)
Ez a világ olyan világ - Mezőség
Kinek panaszoljam magam?
Hazamennék, de nem tudok
Feljön a nap
Moldvai tánczene
Halottas - Mezőség, Fehér galamb
Szántják az erdei utat - Mezőségi katonakísérő
Három csillag jár az égen - Bőg a bárány
Magam sorsa felől - Én az éjjel - Mezőség - Kalotaszegi legényes
Azt gondoltad, régi babám
A múlt nyáron
Csujogatások
Ó, Szent István, dicsértessék

2.1. G 20

Galga vize szép csendesen kanyarog : Népzene a Galga vidékéről
cop. 1989. - SLPX 18176
Párosítók: Mennek legények, lement a nap, nincsen meleg, Be, be Panna
Hallottátok-e már hírét
Köszönöm anyám, hogy felneveltél
Válogat a galamb a búzában
A turai kastély tornya
Elmúlt farsang, itt hagyott
Az estvéli hajnalcsillag felkelése
Zúgjatok harangok
Gyermekjátékdalok: Fehér liliomszál, Ég a gyertya, Klári kis menyecske
48-as dalok: Bécs várában sír a német, Kossuth Lajos nem tud menni a bálba
Egy-két hete vagy már három
Jó estét, jó estét, szerencsétlen anya
Nincs énnékem egyebem egy pohárnál
Galga vize szép csendesen kanyarog
Erdő, erdő, teli van ibolyával
Karácsonyi énekek - Betlehem kis falucskában - Sír az isten báránya
Katonadalok: Mikor mentem Budapestre, Kis kendőmnek, a nagykendőmnek A gőzösnek hat kereke
Bagi lagzis dalok:
Új a kocsim, vasaltatni akarom,
Palóc verbunk
Anyám, anyám, édes, kedves anyám
Megkötötték nékem a koszorút
Házasítják az én szeretőmet
Szánkón viszik a menyasszony ágyát
Édesanyám rózsafája
Imádkoznék, de nem tudok
Kidőlt a fa levelestől
Ha felkötöm fehér delin kendőmet
Fecskemadár szállott a vasútra
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Sej, tiszta búza búra hajtja a fejét
Kár a tiszta búzát, ihajla, korán learatni
A pilisi tiszta búza
Tiszta búzát öntöttem a garatba

2.1. G 83

Gyimesi népzene / Halmágyi Mihály [hegedű], Ádám Gizella [gardon,
ének]
cop. 1988. - SLPX 18145
Lassú és sebes magyaros
Egyszer egy kicsi madár
Kerekes
Rákóczi mars
Lakodalmi mars
Amikor mennek a tyúk után
Héjsza
Elvesztette a pásztor a juhait
Gyászszertartás dallamai
Halott mellett való keserves
Halottkísérő

2.1. H 53

Nagy magyar előadóművészek : Török Erzsébet
SLPX 11722
A hegyi tolvaj balladája
Falun / Bartók Béla
Négy dal a Mikrokozmoszból
Elkiáltom magamat
Zöld erdőben
Jaj, de szerencsétlen időre jutottam
Ifjúság mint sólyommadár
A virágok vetélkedése
Árva madár
Megizenem édesanyámnak

2.1. H 49

Fele-más : népzene a Kárpát-medencéből / Hegedős együttes
cop. 1993. - SLPX 18224
Befogom a hat ökröm a járomba
Rákóczi kocsmába'
Árva az a madár
Bonchidai táncdallamok
Fúdd el jó szél
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Katonaballada
Kiszáradt a cserefa
Fölsütött a nap sugára
Magyarországi román dallamok

2.1. H 87

Nincsen nekem semmi bajom : Magyarnóták / Horváth István (ének) ;
Berki László és cigányzenekara
cop. 1986. - SLPM 10198
Nem volt fényes a mi házunk
Eladom a szegénységem
Beterelték a ménest a karámba
Szakadozott rongy vonódat
Csikóbőrös kulacsomnak
Hej cigány, hallod-é?
Pici piros cseresznye
Fáj a lelkem
Búbánatos annak az élete
Azt hiszed, hogy boldog vagy már
Vagy rangosan, vagy rongyosan
Arra kérem, hallgasson meg
Semmi babám, semmi
Hogyha nékem sok pénzem lesz
Dankó Pista hegedűjén
Csak úgy mondom magának
Szirmot bontott már a rózsa

2.1. H 94

Csárdajelenetek / Hubay Jenő ; ea. Rajkózenekar
cop. 1975. - SLPX 10136
Hullámzó Balaton tetején
Hejre Kati
Azt mondják, nem adnak
Maros vize folyik csendesen
Sárga cserebogár
Szalatnai emlék

2.1. J 38

Jánosi Együttes
cop. 1985. - SLPX 18103
Bartók műveiben feldolgozott népi dallamok
Jaj de szépen muzsikálnak, Medvetánc, Rutén táncdallam
Párnástánc, övestánc, keserves októbernak elsején
Szatmári zene
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Mezőségi zene

2.1. J 58

Jeles napok - népdalfeldolgozások
LPX 18010
Szőlőőrzés
Pásztorfogadás
Tor
Betlehem
Szentiváni tűz
Ördöglagzi
Zöldágjárás
Aratóünnep

2.1. K 12

Magyar népzene [Erdélyből] / Kaláris együttes
cop. 1990. - Sziget - Pro - RP 01
Felszántom a császár udvarát
Nyugat-dunántúli táncok
Vas megyei verbunk
Őrségi katonadal
Dél-dunántúli táncok
Kis-Küküllő menti táncok
Zoboraljai énekek
Délbihari táncok
Mezőkölpényi muzsika
Gyimesi népzene
Kalotaszegi finálé

2.1. K 12

KALLÓS ZOLTÁN KEDVES DALAI
cop. 1984. - Hungaroton, SLPX 18110.
Szeret vize martján
Van borom, pálinkám es
Idegen földre ne siess
Bujdosik egy árva madár
Tegnap a Gyimesben jártam
Erdő felől dörög az ég
Uccu, fekete retek
Fenn a hegyen, erdő szélén menyek el
Piros az ostorom nyele, nem sárga
Nem ismertem az örömet
Fordulj kedves lovas napszentület felé
Száraz a bokor a tetőn
Hogyha tudtad, hogy nem szeretsz
Válaszúti sűrű berek
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Esik eső, szakad, szakad
Ne bánd édes virágom, hogy így élem világom
Három levele vagyon a lóherének
A feketelaki Kiss nemzetség tánca
Hallod-e, te szelídecske
Ha én gólyamadár volnék

2.1. K 12

KALAMAJKA: BORIVÓKNAK VALÓ
cop. 1991. – SLPX 14209
Töltsd teli pajtás
Szőlőtőke termette
Szalonnából csináltattam szekeret
Mikor bor áztatja meg
A somlóhegyi kápolna (próza)
Hujjogató – Dunántúl
Adjon isten minden jót (próza)
Halottsirató (Bukovina)
Jaj istenem tégy egy csodát
Valamennyi szőlőszem (próza)
Bodnárok tánca – Felvidék
Addig táncolok, mulatok (próza)
Gyertek ide sógorok
Adjon Isten erőt, egészséget…(próza)
Asszonyok mulató nótája
Ej, te bor hol termettél (próza)
Vendégküldő
Mikor a betyárok (próza)
Hajnali nóta (Erdély)

2.1. K 13

Segélj el uram Isten / Énekel: KALOCSAI MÁRIA
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 2003. - CD
I. Csík vármegye Székelyföld
Gyergyó felé fejér az ég
Nem arról hajnalodik
Elindula három árva
Árva vagyok apa nélkül
Egy kicsi madárka
Az hol én elmegyek
Egy gyenge kis madár
Ha folyóvíz vónék
A búza mezőben
II. Bukovina
Hegyek-völgyek között állok
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Amerre én járok
III. Moldva
Madárka, madárka ne zavard a vizet
Ha gondolod rózsám
Napot is szeretem
Nagy örömvel
IV. Palócföld
Ó szerencsés éjszaka
Mostan kinyílt
Most gondold meg rózsám
Édesanyám rózsafája
Kiskertemben sárgarózsa
Madárka, Madárka
V. Dunántúl
Fújnak a fellegek
Álom esett a szememre
Szerelem, szerelem
VI. Zoborvidék
Magas kősziklának
Felnőtt az út mellett
Segélj el Uram isten
Zöld erdőben, zöld mezőben
VII. Szék, Mezőség, Szatmár
Hajtsd ki rózsám az ökröket
Édesanyám megátkozott
Búza közé szállt a dalos pacsirta
Tavaszi szél
Jer bé a temetőkertbe
Jézus az asztalnál eszik
Szép plánták indulnak

2.1. K 13

KALOTASZEGI MAGYAR NÉPDALOK
1984. – ST-EPE 02421
Nincsen olyan ügyes asszony
Kis Komárom, Nagy Komárom
Jönnek, jönnek
Király Erzsók vetett ágya
Mikor a szolgának
Kimentem a hegyre
Úgy el vagyok keseredve
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Édesanyám rózsafája
Anyám, anyám, édesanyám
Azt gondoltad, te ragyás
Édesanyám meghalok
Fehér fuszulykavirág
Elindult a hagymalé
Körösfői riszeg alatt
De szeretnék az erdőben fa lenni
Suvad a nap a hegy mögé
Utca, utca, Bánat utca
Hej, búra, búra
Csak azért szeretek az utcakútnál lakni
Édesanyám is volt nékem
A mérasi csorgó víz
Ha te csóka, csicsóka
Villámfarkú fecske
Körösfői zöld erdőben
Arról alul jön egy dalos pacsirta
Édesanyám rózsafája
Nem zörög a fa levele
Aranykút, aranykút

2.1. K 13

KALOTASZEGI MAGYAR NÉPZENE : Méra : Nádasmente I.
cop. 1990. – SLPX 18150-51.
De szeretnék az égen csillag lenni
Tarka puszér az ágy alatt
Édesanyám mér’ szültél a világra
A mérai nagy hegy alatt
Elvesztettem zsebkendőmet
Gyere pajtás katonának
Vágják az erdőn az utat
Engem anyám megátkozott
Keservesek
jaj, de szépen harangoznak
Kimentem egy hegyre
Én felkelék karácsony jó reggel
Halottkísérők
Beli buba, nincsen papa
hová mész te három árva
Fehér László lovat lopott
Mikor a juhász elvesztette a juhait
Illik a tánc a rongyosnak
Hegyek-völgyek mögött állok
Kimentem a zöld erdőbe
Újkorában repedjen meg a csizmám
Kicsi tulok, nagy a járom
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Száraz a bokor a tetőn
Mikor a szolgának
Csá, Bodor a borozdába
Erdélyország az én hazám, nem Német

2.1. K 13

„Fekete tűz” / KALYI JAG
cop. 1987. – SLPX 18132
Mit keresel testvér
Adjatok utat, gyerekek
Szép volt a mi menyünk
Legyen isten szerencsés
Járjál, te lány
Új szekeret csináltattam
Reggelig húzta a banda
Minek nekem ez a sok pénz
Negyvenkét éjszaka
Varga Gusztáv szerzeménye
Minek nekem, anyám
Ahány leány, ahány nem
Megy vízbe a kacsa
Anyám, anyám
Olyan a lány
Miért anyám haljon meg

2.1. K 17

JELES NAPOK : Karácsonyi magyar népdalok / Sebestyén Márta,
Szörényi Levente. – cop. 1984. – SLPM 17888
Siralmas a világ
Betlehem, Betlehem
Paradicsom mezeibe
Halljátok, új hírt mondok
A, a, a
A piac közepén
Regősének
Jézus az asztalnál
Apokrif
Betlehem kis falucskában

2.1. K 19

EZ A VILÁG OLYAN VILÁG : MAGYAR NÉPZENE / KARIKÁS
EGYÜTTES. – cop. 1987. – SLPX 18148
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Köszöntő
Átok-dal
Hová mész, hová mész
Kapum előtt
Moldvai csángó dallamok
Fellegzik az idő
Ez a világ olyan világ
Ludasim, pajtásim
Hideg szél fújdogál
Nem szánt-vet az égi madár
Búélesztő szellő
Kövecses víz közepibe
Csendes patak partján
Vendégküldő

2.1. K 30

KÉK A SZEMED : Magyar népdalok, magyar nóták
cop. 1976. – LPX 10100
Hiába süt a világra
Gyere velem akáclombos falumba
Azt mondta a nagyanyám
Mikor én még a tavaszban
Eltörött a kerekem
Erre nézek, arra nézek
Álmot szőttem, édes álmot
Sűrű sötét erdő
Adj egy csókot ne légy gyáva
Szebben ragyog a két szemed
Piros hajnal
Fagyban, közepében a télnek
Vadvirágos erdő szélén
Azt hittem, hogy minden könnyen
Kék a szemed
Rózsakert csárdás
Elkerülsz, mert szegény vagyok
Vannak el nem csókolt csókok
Semmiféle írott törvény
Galamb száll a Hortobágyon
Már minálunk babám
Már én többet a főutcán

2.1. K 49

Citerát pengessetek / Kis Gergely Márton : citera, ének, koboz
Szerzői kiad., cop. 2001. – KGM-001
Kegyelmes isten – református énekek
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Szilágysági dallamok
Galga menti dalok
Tisza partján elaludtam – Alföld
Nagykunsági hármas határ
Dél-alföldi dallamok
Üröm, üröm, fehér üröm – somogyi dallamok
Régi szeretőmnek – Moldva
Históriás ének
Semmit se vétettem – Zobor vidék
Pusztinai nagy hegy alatt – Moldva
El kell mennem háborúba – Moldva
Marossárpataki verbunk
Boros nóták – Felvidék
Zöld erdő aljában – Dél-Dunántúl
Nyírségi oláhosok
Fohász – református ének
In memoriam Sztárai Mihály – református ének

2.1. K 49

KIS KUTYA, NAGY KUTYA… : Magyar nóták
LPX 10101
Mért nem szabad szeresselek
Illa berek
Szerelemből sosem elég
Lila krizantémok
Nem adhatok többet
Jár a korsó
Ráncos szárú csizmám
Hegedülnek, szépen muzsikálnak
Az én rózsám divatos lány
Halljátok, cigányok
Ki tudja, hogy mért mentél el
Nem érdemes sírni
Lányok, lányok, lányok a faluban
Te vagy nékem az az asszony
Zúg a vihar
Árok is van, gödör is van
Kis kutya, nagy kutya
Befútta az utat a hó
Sűrű csillag ritkán ragyog
Lehullott a rózsalevél
Pesti utcán
Károg a holló
Hej, hogyha a szerelem
Legények, legények
Nem kell nékem
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2.1. K 57

KIVÁNDORLÁS / Cserepes Károly ; Ének: Sebestyén Márta, HOBO
cop. 1989. - SLPX 18153
Istvándiban
Olcsó már a pásztor
Ne menj szívem
Fiuméban
Harminchárom kazán
Elment az én rózsám
A trentoni kislányok
Idegen földön
Nógrádban

2.1. M 11
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Jól kikenem magamat / MADARÁSZ KATALIN
COP. 1990. – SLPM 10263
A túrkevei piacon
Azt a kutya mindenit a világnak
Zöld a kökény
Ugyan édes apjukom
A kocsmáros panaszkodik
Dzsa-dzsa
Leveles az erdő
A csizmámnak se sarka, se talpa
Felültem a kemencére
Az én uram kászoni
Jaj, de csípős a leveles csihány
Van egy beteg a felszegen
Lagzi-lagzi
Itt egy kocsma
Én a bálba eljárok
Jaja, de csuda jó
Jaj, de hideg van
Az én uram oly részeges
Az én uram mindig jókedvű
Ne szólj neki
Nem vagyok és koromfekete
Tegnap láttam egy csávót
Ez a bót – Elveszett a lakkcipőn
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HUNGARIAN SONGS & CSÁRDÁSES = Magyar NÓTÁK ÉS
CSÁRDÁSOK / Fehér Sándor népi zenekara
LPX 10123
Piros rózsa, feslő rózsa
Kis kutya, nagy kutya
Messze mentél
Mandulafa, mandulafa
Fecském, fecském
Ütött, kopott betyárcsárda
Este gyere
Vége, vége, vége már
Vásárhelyi sétatéren
Magas jegenyefán
Gólya-gólya, hosszúlábú gólya
Felleg borult az erdőre
Szálldogál a fecske
Piros alma csüng a fán
Bokrétát kötöttem
Végig mentem az ormódi temetőn
Dobj egy csókot felém
Mikor idegenbe
Hová repülsz fecskemadár
Egy kicsi ház
Hamis a rózsám
Aki a babáját
Tele van a szemed könnyel
Villanylámpát szereltek
Harminchárom rózsafámon
Te voltál az első tavasz
Friss a csárdás

2.1. M 14

MAGYAR NÓTÁK / Lakatos Sándor és zenekara
1964. – LPX 10065/a
Kéket nyílik az ibolya
A hajnal már nem csókolgat
Hiába süt a világra
Megy a kocsi, porzik az út utána
Csikós csárdás
Nagy kátyúban elakadt a szekér
Czinka Panna nótája
Nyírségi csárdás
Fekete éjszaka borulj a világra
Volt nékem két ökröm
Szeretnék szántani
Megáradt a patak
Édesanyám. csak az kérésem
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Kukorékol a kis kakas
Csendesen, csak csendesen
Keresek egy csendes zugot
Méregetem az út hosszát
Egy csokorba szedtem
Alagút csárdás
Esztendőben egyszer esik vízkereszt
Minek iszik az olyan
Julcsa, ha kimegyen a piacra
Ha én gazdag volnék
Miért nem szabad szeresselek
Lassan kocsis, hogy a kocsi ne rázzon

2.1. M 14

MAGYAR NÓTACSOKOR / Lakatos Sándor és zenekara játszik
1964. – LPX 10042
Volt nekem egy fehér
Elmegyek a templom mellett
Tarka paszuly az ágy alatt
Csak azért, csak azért
Kinek nincsen szeretője
Mondja kedves Pista bácsi
Minden piros fehér rózsát
Meggyógyít az éjjel
Édesanyám a kendőm
Tarka-barka világ
Újvárosi csárdás
Hullámzó Balaton tetején
Kiballagok a vasúthoz
Szegletes udvar
Sárga rigó, sárga rigó
Hogyha ír majd édesanyám
Jaj de szép kék szeme
Réten, réten
Ugye, hogy már tifelétek
Egy Jóska van a faluban
Valakinek muzsikálnak
Szomorú a nyárfaerdő
Cudar ez a világ

2.1. M 14

HUNGARIAN SONGS = [MAGYAR NÓTÁK] /
1973. – LPX 10050
Az én jó apámnál
Nem zörög a haraszt
Haragszik az édesanyám
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Cserebogár
Megáradt a patak
Némuljon el a hegedű
Hamis a rózsám
Gyere velem az erdőbe
Csak te maradsz az én boldogságom
Én is hittem
Hajlik a rózsafa
Kiskereki betyárcsárda
Némuljon el a hegedű
Hamis a rózsám
Gyere velem az erdőbe
Megáradt a patak
Ütött-kopott a hegedűm
A cigányok sátora
Az egri ménes
Egy cica, két cica
Tíz pár csókot

2.1. M 14

Magyar nóták = Hungrian Songs / ea. Szalay László, Utry Anna [és
mások]
LPX 10025
Piros rózsák beszélgetnek
Tavasszal a Tisza
Túl a Tiszán faragnak az ácsok
Megállok a keresztútnál
Balog Örzse keszkenője
Befogom a lovam
A szeretőm dunántúli
Tele van a város
Nincsen rózsa tövis nélkül
Csak tebenned bíztam
Vásárhelyi híres promenádon
Ereszkedik le a felhő
Nincsen annyi tengercsillag
Érik a búzakalász
Kis kendő, nagy kendő
Hajlik a rózsafa
A fonóban szól a nóta
Ki tanyája ez a nyárfás
Pántlikás kalapom
Hideg szél fúj édesanyám
Erdő szélén nagy a zsivaj, lárma
Volt szeretőm tizenhárom
Édesanyám a kendőm
Csitt csak rózsám
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2.1. M 17

Magyarországi citeramuzsika
SLPX 18019
Kisterenyén húzzák a hat órát
De szeretnék az erdőbe fa lenni
Rozmaringnak csak az a szokása
Szagos a rozmaring
Kék ibolya búra hajtja a bejét
Esteledik a faluba
De szeretnék hajnalcsillag lenni
Szárnya, szárnya, szárnya a madárnak
Nem akar a vezérürüm legelni
Esik eső, nagy sár van a faluban
Búza, búza, de szép tábla búza
Harangoznak a toronyban
Peng a kasza, cseng a kasza
Ha felülök a fekete halomra
Sokszor mondtam, jaj, jaj, jaj
Debrecennek van egy vize
Három házban hat kemence
Este van már nyolcat ütött az óra
Jaj de szépen esik az eső
Dalos kis pacsirta nagyfenn száll a levegőben
Tizenhárom fodor van a szoknyámon
Félegyházi ucca ligetes
Nem ér hátul selyemkendőt megkötni
Félegyházi torony, de magas a teteje
Tiszapartján mandulafa virágzik
Kiöntött a Tisza partjára
Kiöntött a Tisza vize Zöld erdőben a száraz ágon
Sej barna legény, ha tudtad, hogy nem szeretsz
Tisza partján elaludtam
Megérik a szőlő nemsokára
Kisújszállás körül van ibolyával
Nagykunsági hármashatár
Zöld búzában szedeget a vadgalamb
Házunk előtt egy rózsafa
Babám háza előtt van egy magas nyárfa
Halljátok-e túrkevei lányok
Amott legel, amott legel
Ucca, ucca, Gagybátori ucca
Cukros zabot adtam a lovamnak
Három levele van az eperfának
Esik esőm szép csendesen csöpörög
Kutyakaparási csárda
Felültem a kemencére
Sej, tiszta búzát szedeget a vadgalamb
Tisza partján nem jó lefeküdni
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2.1. M 14

Magyar népzene – Rajkók
1964. - LPX 10073
Hullámzó Balaton tetején
Tavaszi szél
Tarka barka rokolyának
Meg kell a búznak érni
Erre gyere rózsám
Sej, haj, haj
Egy szem búza
Czinka Panna
Sátrunk előtt
Adott vajda szekeret
Nem szeretem én az ürgét
Álom, álom
Tarka szoknya
Járd a táncodat
Sűrűn szakad

2.1. M 14

MAGYAR NÓTÁK / Járóka Sándor és Zkr.
1964. – LPX 10064/b
Elmegyek az életedből
Lányok, lányok, simongáti lányok
Hol jártál az éjszaka
Énnálam egy boldog óra
Zöldablakos kicsi ház
Ellőtték a jobb karomat
Édesanyám, ha bejön
Házunk előtt mennek el a huszárok
Esik eső, szép csendesen esik
Sej, haj, én katona sosem lettem volna
Százados úr, sej, haj
Holló lovam lábanyomát
Sándor csárdás
Kit gyászol a fecskemadár
Lassan kocsis, hogy a kocsi ne rázzon
Taníts meg kismadár
Kis falu a Dunántúlon
Villanylámpát szereltek a falunkba
Nagy a feje, búsuljon a ló
Ég a kunyhó
Nem szeretem az uramat
Látod-e babám
Rámás csizmát visel a babám
Lyukas a kalapon teteje
Halljátok cigányok
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2.1. M 76

Moldvai csángók Magyarországon / gyűjt. és szerk. Sebő Ferenc
1987. – SLPX 1096
Madárka, madárka, csattogó rigócskám
Készülj lányom, készülj
Jaj, jaj gazanyel
Mihály bíró zöld erdőbe
Menyecske, menyecske
Szeretnék, szeretnék
Kerek udvar, kicsi ház
Madárka, madárka, áraszd meg a vizet
Lúdjaim, lúdjaim
S én kimenék küskertembe
Árva az a madár
S ahol én elmenek
A juhász és birkái
Gyere velem katonának
Kerek alma
Hajtok lányok guzsalyosba
Járd ki lábam, járd ki most
Adjon Isten, édesanyám, jóestét
Hajna, hajna babácskámot
Daru daru katona
Táncolj kecske
Hazám, hazám, édes hazám
Keserves anyának keserves gyermeke
Vótam és is, mikor vótam
Kerek alma, kicsi ház
Én kimenék kiskertemben
Barassóba kinőtt nyírfa

2.1. M 21

Szélcsend után / Makám & Kolinda
1984. – SLPX 18098
Töredék
Szélcsend
Trák dallam
Mese
Hajnali járat
Bánatot váltunk
Két fogás
Gusia

2.1. M 24
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Minden nap
Kellyetek fel bojérok
Kutasföldi dalom
Gyimesi dallamok
Két nyárfa
Alföldi cigánydalok
S a te fejed
Négy moldvai csángó dal
Bakonyi pásztordalok
Felvidéki dunnadalok

2.1. M 24

Mákvirág együttes
1979. – SLPX 18048
Rákóczi induló
Balogh Ádám nótája
Moldvai csángó dallamok
Rászállott a páva
Dunántúli dallamok
Bakonyi gyermekdalok
Szerelem, szerelem
Rutén lakodalmi dal
Máni dalok
Medvetánc
Hej, húzd meg
McPherson balladája
Bolgár hajduténekek

2.1. M 50

Megkapáltuk szőlőinket… / A gyöngyösi Vidróczki együttes zenekara
1988. – Kislemez!
Köszöntő
Megkapáltuk szőlőinket
A Vidróczkié…

2.1. M 40

Erdélyországban van az én hazám / Máté Ottilia
1990. - SLPM 10264
Országúton hosszú a jegenyesor
Álmodó Tisza-part
Nem lehet azt parancsolni senkinek
Szomorú a nyárfaerdő
Ott, ahol a Maros vize
Fenyő, fenyő
Udvarhelyi templom
Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország

A magyar népzenei hangfelvételek analitikus feltárása

32
Vachott Sándor Városi Könyvtár

Adj, uram Isten
Erdélyországban van az én hazám
Édesanyám sírját
Bujdokolva járok
Csíkországi fenyvesekben
Valahol már nap ragyog
Kolozsvári kiskertekben
Székely himnusz

2.1. N 68

Népszokások : jeles napok : A Magyar Rádió felvételeiből
1988. – SLPX 18164
Újévköszöntő
Farsangi dalok
Balázsolás
Hétfalusi boricatánc
Szentiváni dalok
Mezőségi katonabúcsúztató
Szüreti dalok
Zoborvidéki lakodalmas dalok
Bukovinai menyasszonykísérő
Lucázás
Szépkenyerűszentmártoni karácsonyi ének
Regölés

2.1. N 83

Nótacsokor / ea. Szalay László, Boros Jolán [és mások]
LPX 10090
Nem loptam és életemben
Hajlik a rózsafa
A pécskai cigánysoron
Julcsa, ha kimegyen a piacra
Egy asszonynak kilenc lánya
Ha meghalok, csillag leszek
Beszegődtem Tarnócára
Kár valakit visszahívni
Nem zörög a haraszt
Haragszik az édesanyám
Nyitva van a százados úr ablaka
Száz forintnak ötven a fele
Ha meguntál kisangyalom szeretni
Ez a kislány gyöngyöt fűt
Édes, kedves feleségem
A ti utcátokban fényesebb a csillag
Nótás kedvű volt az apám
Azért csillag, hogy ragyogjon
A horgosi csárda
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Mához egy hétre már nem leszek itt

2.1. R 60

Réten, réten… / ea. Utry Anna, Vörös Sári [és mások]
LPX 10078
Szabad a madárnak
Kalapom, kalapom
Azt hallottam valamikor
Temető a Tisza
A virágnak megtiltani nem lehet
Az a szép
Réten, réten
Ritka búza
Megállok a keresztútnál
Ezt a kerek erdőt
Süt a mama
Már ezután úgy élem világom
A vén cigány
Selyem hajad
Kis kutya, nagy kutya
Nem tudok én néked
Csárdás kis kalapot veszek
Hajlik a rózsafa
Megéred még azt az időt
Erdő mellett nem jó lakni

2.1. M 59

„Szabad madár” / MÉTA Együttes
cop. 1990. – SLPX 18167
Selyemcsárdás és verbunk
Szabad madár vagy te, rózsám
Ne nézz reám, ne kacagj
Szárnya, szárnya, szárnya a madárnak
A mérai hajnali
Ugye babám, meg tudsz verni
Zörög az akácfalevél
Ormánsági dal
Haj, Dunáról fúj a szél – Hej Dunáról fúj a szél
Legényes
Fekete gyász, fehér üröm
Nem tudja azt senki, csak a Jóisten

2.1. M 96

Muzsikáló tájak / ea. Magyar Állami Népi Együttes Ének- és Zkr.
cop. 1976. - SLPX 18020
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Szüret
Soproni képek
Tardonai leánytánc
Madocsai táncok
Békési esték
Kalotaszegi táncok
Hevesi farsang

2.1. M 96

Táncház II. / MUZSIKÁS együttes
SEP 28023. - Kislemez!
Széki lakodalmas dallamok: Rákóczi induló – Szerelem, szerelem –
A menyasszony szép virág – A kapuba a szekér
Palatkai táncrend

2.1. M 96

Nem arról hajnallik / MUZSIKÁS együttes
1986. – SLPX 18121
Rabnóta
Eddig vendég
Azt gondoltam, eső esik
Hidegen fújnak a szelek
Bujdosódal
Fordulj kedves lovam
Repülj madár, repülj
Régen volt, soká lesz
Szerelem, szerelem
Én csak azt csodálom
Elment a madárka

2.1. M 96

Ősz az idő / MUZSIKÁS együttes
EFK 9891-L
Régi lakodalmas
Istenem, istenem
Kalotaszegi legényes
Szapora
Betyárnóta
Ősz az idő
Kati – Kata
Bonchidai cimbalmos
Régi somogyi ének

2.1. N 69

Népdalforrás : Válogatás szövetkezeti együttesek felvételeiből
1990. – CHLPD 004
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Ködellik a Mátra
Jaj, de sokat, jaj de régen
Madárka, madárka
Elmenek, elmenek – Elmegyek, elmegyek
Felment a kondás a fára
Nem bántam meg, hogy parasztnak születtem
Zöld erdőben de magos a juharfa
Hát a betyár hol eszi a vacsorát
Hej, te cigány a hegedűd miből van
Barna kislány udvarában van egy fa
Rózsát ültettem a gyalogútra
Édesanyám mondanék én valamit
ÚJ A CSIZMÁM
Este, este, de szép csillagos este
De szeretnék az égen csillag lenni
Mikor mentem hazafelé Szecső falujába
Három csillag van az égen egy sorban
Hej, te kedves kicsinyem
Nem ám az az ember
Azért jöttünk ide karikázni
Édesanyám mondta nékem
A buzáki vizes árok
Túlsó soron esik az eső
Kis pejlovam első lábán sárga patkó de fényes
Ingem, gatyám de szennyes
Komámasszony meg ne mondja az uramnak
Egy szem kökény, két szem kökény
Zsírral kenem a hajamat
Komámasszony meg ne mondja az uramnak
Hervadj rózsa, hervadj
Táncdallam
Erre gyere amerre én
Szép Zalában születtem
Az én rózsám kapuja
Kőfazékban az író
A kiskertem tele van ibolyával
Deszkakapu, kerítés
Rika, rika, rika, rika, paprika
Szép Zalában születtem
Rózsát ültettem a gyalogútra
Esik az eső, még sincs sár
Estefelé megy a nap lefelé
Víg szücsi faluja dróttal van kerítve
Barna kislány ha bemegy a szobába
Minek van a csendőr a faluban
A fiastyúk, a fiastyúk magasan jár az égen
Repülj fecském, repülj
Csak azt szánom, bánom
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Most hullik a veres szilva
Jaj, de szépet álmodtam
Édes, kedves feleségem
Este, este, de szerelmes kedd este
Aki szép lányt akar venni
Kivicses, kavicsos a mi házunk eleje
A legénynek azért nincsen háza
Ez a kislány úgy éli világát
Zalai ugrósok
2.1. Ö 54

Örökzöld melódiák / Vörös Kálmán és cigányzenekara
cop. 1984. – SLPD 10185
Gyöngyikém
Dinah
Mint egy szál ibolyát
Prisoner of Love
Misty
September in the Rain
Kicsi lány, gyere már
Lover
Álmaimban valahol
Gipsy
Fascination
I Could Have Danced – Részlet a My Fair Lady-ből
Ont he Sreet – Részlet a My Fair Lady-ből

2.1. P 20

Palóc lakodalmas / összeáll.
1979. - SLPX 18043
Hívogatás
Ágyvétel
A menyasszony öltöztetése, kikérése, búcsúztatása
Viszik a menyasszonyt
Megérkezés a vőlegényes házhoz
Vacsora - Kásapénz szedése
A menyasszony kikérése
Menyecsketánc
Vendégküldés

2.1. P 45

Patkoló Imre és cigányzenekara
1983. – OPUS 9113 1351
Talán majd egy napon
Érik, hajlik a búzakalász
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Libamáj, kacsamáj
Halkan pengesd
Minden piros, fehér rózsát
Van nekem egy gerlicém
Házam ereszére
Vége már a dáridónak
Debrecenbe kéne menni
Hull a zápor künn a pusztán
Este gyere, késő este
Egy cica, két cica
Sárga rózsa
Két babonás szép szemednek
Zöld ablakos kicsi ház
Paprika, só
Balogh Örzse keszkenőjét
Nem hiszek a szerelemben
Nádfedeles kis házikóm
Nóra – szerenád
Méregetem az út hosszát
Levelem, levelem
Kukorica, csalán
Vége, vége, vége már

2.1. R 49

Régi magyar dalok / Benkő Dániel, Bakfark Consort
1978. - SLPX 12008
Hová készülsz, szivem
Sokan szólnak most énreám
A nyúl éneke
Oh kedves fülemilécske
Hajnal
Égő lángban
Búm elfelejtésére
Térj meg bujdosásidból
Mint sír az a fehér hattyú
Ritka kertben
De mit töröm fejemet
Lányom, lányom, gyöngyvirágom
Hasztalan, kedvesem
Arany ideim folyása
Zöld erdőben
Édes rabság
Hej, páva
Könnyű venni feleséget
Asszonyi mesterség
Ellopták szívemet
Ej, haj gyöngyvirág
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Régi híres prímások : id. Magyari Imre, Bura Károly [és mások]
cop. 1984. – LPM 10192
Díszpalotás
Lassú magyar
Ezüst tükrös kávéházban
Te adtad nekem
Szőke kislány, csitt, csitt, csitt
Hallod rózsám
Páros élet a legszebb a világon
Nem akar az ökörcsorda legelni
Nincsen annyi tenger csillag az égen
Jaj, de magas, jaj, de magas
Simongáti lányok
Battonyára befutott
Lenn a falu végén
A kanyargó Tisza partján
Itt hagyom a falutokat
Kicsi még a mi lányunk
Amerre én járok
Nem tudok és megjavulni
A toronyban jaj, de sok a garádics
Juhászkutyák ugatnak
Ha nem szeretnélek, fel se keresnélek
Repülj fecském
Erdőszélen nagy a zsivaj lárma
Nem érdemes sírni
Kinek nincsen kocsija
Asszony, asszony, az akarok lenni
Fekete szem éjszakája
Édesanyám a kendőm
Az a szép, az a szép, akinek a szeme szép
Sárgul már a kukoricaszár
Tagadom, tagadom
Tuli, tuli, tulipános láda
Gyászba van a falu népe
Elmegyek a templom mellett
Kertek alatt faragnak az ácsok
Putriba lakik a Sári
Nem ütik a jogászt agyon
Kaszinó csárdás
Süt a mama

2.1. R 49

Régi nóták / ea. Kovács Apollónia, Marczis Demeter ; Járóka S. cigányzkr.
1976. – SLPX 10141
Hull a zápor künn a pusztán
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Százforintos bankóm volt a lajbizsebben
Megáradt a patak
Nádfedeles kis házikóm
Ha benyúlok a kislajbim zsebébe
Mély a Rima
Kis szekeres, nagy szekeres
Kiskereki betyárcsárda
Erdő mélyén kakukkmadár
Vörös bort ittam az este
Szálldogál a fecske
Ereszkedik le a felfő
Ha meghalok csillag lészen belőlem
Mondja meg annak a kislánynak
Aki a babáját igazán szereti
Felleg borult az erdőre
Temetőben láttalak meg először
Azt üzente a babám
A csizmámon nincsen kéreg
Szomorú fűz hervadt lombja
Jaj annak, aki szívből szeret
Te gyújtottad a szívemet lángra
Zöld vetés közt énekel a pacsirta

2.1. S 47

Dúdoltam én: Sebestyén Márta
cop. 1987. – SLPX 18118
Vetettem violát
Fúvom az énekem
Fehér galamb szállt a házra
Hajnali nóta
Egy pár tánc Mezőségről
Szeress egyet, s legyen szép
Három árva
Fújnak a fellegek
Teremtés

2.1. S 17

ifj. Sánta Ferenc és népi zenekara
cop. 1984. – SLPM 10199
Mátrai kesergő és friss
Változatok egy Szentirmay-dallamra
Két gitár
Cigányosan
Minden prímás jó barátom
Zöld ablakos kicsi ház
Hideg szél fúj, édesanyám
Sötét van, nem látok
Vége, vége, vége már
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Ne gyónj nekem
Kék a búzavirág
Halljátok, cigányok
Friss csárdás
Hora staccato
Szeretnék május éjszakákon
Csárdás kis kalapot veszek
Édesanyám a kendőm
Édesanyám, nem tudok elaludni
Monti: Csárdás
2.1. S 48

Sebő együttes
1974. – SEP 28022.- (Táncház 1.) - Kislemez!
„A jó lovas katonának” (Kalotaszeg)
Kiszárad a tóból
Hol háltál az éjjel

2.1. S 48

Sebő együttes
cop. 1975. – SLPM 17842
Szerelem, szerelem
Hol jártál az éjjel cönögemadár
János bácsi, dudáljon kend
Arass rózsám, arass…
A barátok, a barátok facipőbe’ járnak
Doromb zene
Gyimesi táncok
Olcsó már a pásztor
A jó lovas katonának
Széki táncok
Meg kell a búzának érni
Nagy László versei: Adjon az Isten, Az ördög hárfái, Köd-konda támadt,
Himnusz minden időben
Weöres Sándor: Barangolók
Szécsi Margit: Úgy néztem, Születésnapra
József Attila: Rejtelmek, Örökkön…, A hetedik

2.1. Sz 85

Szivárvány Citerazenekar : Mezőtúr
BP 040. – Szponzorálta: Megamorv, Nagyréde
Szatmári dalok és táncok
Dunántúli táncdallamok
Szabolcsi táncdallamok
Mulatódalok
Ungarescha
Vivaldi: Négy évszak – részlet a Tél-tételből
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XVII-XVIII. századi magyar táncok
Avasi: Verbunkos – a kőszegi órajáték zenéjére

2.1. Sz 27

Szalay László énekel
LPX 10132
Szeretnék május éjszakákon
Haragszik az édesanyám
Száz forintnak ötven a fele
Akácos út
Ki volt az az asszony
Vándor felhők
Pipa csárdás
Jókedvemben
Nincsen nagyobb boldogságom
Kérges a tenyerem
Irigyelik, hogy én téged szeretlek
Az, akinek bánata van
Egy asszonynak kilenc a leánya
Ha szívedbe zárnál
Hármat rikkantott már
Vörös bort ittam az este
Kalapom, kalapom csurgóra
Zöldablakos kicsi ház
Sárga csizmát visel a babám
Jóra nevelt édesanyám
Nem loptam és életemben
Kiskereki betyárcsárda
Beh sok falut…
Rongyos csárda

2.1. Sz 23

Szabolcs-Szatmári cigány népdalok / Gyűjt. és szerk. Víg Rudolf
1984. – SLPX 18082
Mire az életem
Dzsali, dzsali, Angri hazafele
Ez az ember kicsoda, micsoda
Gyarmati kapuba’
Coki kutyám, ne ugass
Nézzél hátra anyám
Kéket fogott a festék
Beteg vagyok, anyám
Kirci kondás
Haza is kéne már menni
Árva, árva, igaz árva
Táncdal
Haj, drága kincs
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Felmegyek a hegyre
Hajnal hasad
Ha bemegyek a korcsmára
Üssetek, verjetek
Fáj a kutyámnak a lába
Elveszett a lovam
Adjon Isten szekeret
Adjon Isten kereket

2.1. Sz 85

Szivárvány havasán / ea. Faragó Laura
cop. 1977. - SLPX 18030
Szállj le madár
Szivárvány havasán
Kövicses víz martján
Altatók
Katonakísérő
Párosító
Menyasszonydícsérő, -búcsúzó, búcsúztató
Sirató
Ha folyóvíz volnék
A nagy hegyi tolvaj
Nem arról hajnallik
Szivárványos az ég alja
A virágok vetélkedése
Menyecske, menyecske
Sárig hasú kígyó
Elindultam szép hazámbul
Által mennék én a Tiszán
Fehér László lovat lopott
A gyulai kert alatt
A kertmegi kert alatt
Végig mentem a tárkányi nagyutcán
Virágom, véled elmegyek
Magos a rutafa
Láttad-e te babám
Gerencséri utca
Isten hozzád szülöttem föld
Törik már a réteket

2.1. Sz 70

Szépen szól a nóta / Dóczy József dalai
LPX 10088
A kanyargó Tisza partján
Nincs a pusztán rózsabokor
Százforintos bankó
Darumadár útnak indul
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Felednélek – Ityóka, pityóka
Édesanyám, te jó asszony
Badacsonyi nyárfás parton
Árnyékos kis utcátokban
Szeretem a kertet
Páros csillag az ég alján
Ünnepnap van nálunk
Csak, csak, csak az esik
Elment a Lidi néni

2.1. Sz 99

Dalvándorlás / Szvorák Katalin
cop. 1986. – SLPX 18119
Virágok vetélkedése
Dudanóta párhuzamok
Bújdosik az árva madár
Tavaszi szél vizet áraszt
Karácsonyi kánták
Zoborvidéki magyar és szlovák aratódalok
Arass rózsám arass
Elvégeztük az aratást
Kucsi tulok
Bagoly asszonykám
Amerre én járok
In padura – Zöld erdőben
Hazám, hazám

2.1. Sz 85

Szivárvány havasán
1977. – EXE 01515
Katonanóták
Kép népdal
Udvarhelyszéki népdalok
Korondi bál
Szivárvány havasán
Torockói táncköltemény

2.1. S 18

Sárgul a falevél : Magyar nóták
LPX 10091
Száz szál piros rózsát
Az én jó apámnál
Nem zörög a haraszt
Haragszik az édesanyám
Balog Örzse keszkenője
Madár az ágon
Az egri ménes mind szürke
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Tíz pár csókot
Édesanyám, a kendőm
Söprik a pápai utcát
Zöld erdőben járok
Zivataros az ég alja
Sárgul a falevél
Bazsa Mári libája
Nincs szebb madár a fecskénél
Erdő mellett nem jó lakni
Ég a kunyhó
Valahol egy kis faluban
Arra alá faragnak az ácsok
Pacsirta / Dinicu
2.1. T 26

Táncház
cop. 1977. - SLPX 18033
Kalotaszegi táncok – A jó lovas katonának
Kiszárad a tóból
Dunántúli ugrós – Hol jártál az éjjel
Erdélyi román táncok
Kecsketánc
Duda imitáció
Palóc táncok -. Leánykarikázó, Friss csárdás
Somogyi táncok: Karikázó, ugrós, lassú és friss csárdás
Széki lakodalmas dallamok: Rákóczi induló, Szerelem, szerelem,
A menyasszony szép virág, A kapuba a szekér
Palatkai táncrend
Gyülekező tánc Zalából
Hajdúsági pásztortáncok
Szatmári táncrend
Hücski disznó
Dudanóták

2.1. T 26

Táncházi muzsika
cop. 1978. - SLPX 18031-32.
Széki táncrend
Kalotaszegi táncrend
Palóc táncrend
Bagi táncok
Délalföldi táncok
Lőrincrévi táncok
Szatmári táncok
Méhkeréki román táncrend
Dunántúli táncok – Kanásztánc, Cinege
Mezőségi táncok
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„Feljön a nap…” / TÉKA
1989. – SLPX 18147
Hadd fekszem melléd
Addig élek, míg bennem zeng a lélek
Tavaszi szél
Az a szeretőm, aki volt
Rab vagyok érted
Hazamennék, de nem tudok
Költözik a vándormadár
Moldvai tánczene
Szeress, csak nézd meg kit
Tekerőmuzsika
Ez a világ
Kinek panaszoljam magam
Ballada

2.1. T 55

Tiszamenti nóták / ea. Jákó Vera, Kiss Károly, és mások
197?. - LPX 10115
Szeged felől jön egy halász
Tisza partján nem jó lefeküdni
Tisza partján szőke kislány integet
Már minálunk learatták a búzát
Általmennék és a Tiszán ladikon
Túl a Tiszán jegenyefa virágzik
Vásárhelyi sétatéren
Tiszaparti malomcsárda
Hej halászok – Hej, halászok
Csuka, potyka, kecsege
A szegedi híd alatt
Kinn a pusztán, Átokházán
Bársonylepke
A holdfényes Tisza partján
Fodrozik a Tisza vize
A szegedi utca végig sáros
Születtem a Kiskunságon
Messze, túl a Tiszán
Szőke Tiszán piros rózsa
Nyisd ki anyám a virágos ablakod
Szeged felől foly a Maros
Bárányfelhő árnyéka fut a tájon
Elmegyek a tengerszélre
Árad a Tisza

2.1. T 98

Tündérkert erdélyi ballada : Erdélyi magyar és román népzene /
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Hegedős együttes. - 1988. – SLPX 18136
Hejgetés
Erdélyország sok szép vize
Gyimesi táncok
Keménytelki román táncok
Vágják az erdei utat
Mezőségi magyar táncok
Bonchidai lassú magyar – Fordulj kedves lovas
Román katonakísérő
Bonchidai román táncok
Ha felmegyek
Mezőségi keserves
Székely táncok
Hazám, hazán
Avasi román táncok

2.1. U 18

Ugorjunk táncba… / Jónás Mátyás és nép zkr.
198?. – LPX 18007.
Kanásztánc (Karádi)
Tegnap vettem…
Oláhos – Rókatánc
Cinege
Legényes – Két ritka magyar
Somogyi karikázó
Kun verbunk
Kapuvári verbunk
Magyar verbunk
Nincsen nékem, Csípd meg bogár
Somogyi csárdás
Zsubrik pajtás, Túlsó sor
Szatmári csárdás
Szegény csárdás – Madocsa
Forgatós
cigánytánc
Botoló
Palóc csárdás – Bagi, rimóci
Mátrai verbunk – Vavrinecz Béla feld.

2.1. V 16

Vágják az erdei utat : Erdélyi katonadalok / gyűjtötte
Kallós Zoltán. - SLPX 18149
Vágják az erdei utat
Nyisd ki rózsám ablakidat
Nem akar az ökörcsorda legelni
Járhatok az úton
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Búsul az én szívem
A Tiszából a Dunába folyó víz
Anyám, édesanyám
Ország útján masírodzok
Erdő, erdő, kerek erdő
Udvaromon hármat fordult a kocsi
Édesanyám, hol van az az édes tej
Anyám, öreg édesanyám
Jaj, de szépen muzsikálnak
Azt izente Ferenc Jóska
Hej, mikor én fölülök
Addig megyek, míg a szememmel látok
Udvaromon arany válú, arany kút
Né, hol kerekedik egy fekete felhő
Becskereki, Becskereki
Válaszúti hegyet fújja a hideg szél
Kimegyek a doberdói harctérre
Játszik a szél, hej, de játszik a szél
Mikor megyek a faluból kifelé
Császárkörte nem vadalma
Engem anyám úgy szeretett
Szegény győri bíró

2.1. V 22

Vajdasági magyar népdalok / Szerk. Bodor Anikó
LPX 18215

Népszokások
Ó fényességes szép hajnal
Hever a nyáj
Karácsonyi köszöntő
Háromkirályok napján
Ó szűrszabó
A pünkösdnek jeles napja
A fényes nap
Jaj, aranyos jó párom
Gyermekjátékok
Ha lemegyek az uraság pincéjébe
Egyedem-begyedem karkantyú
Egy süveg alma
Bújj, bújj, zöld ág
Gólya, gólya, gilice
Ess, eső
Mosó, mosó tányérka
A bácskai Duna mente és a Szerémség dalai
Kurtafarkú fecske
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Béreslegény meztéláb ment
Csillag Boris
Kedves édesanyám
Piros alma csutája
Fönn a levegőben
Még azt mondják
A bácskai Tisza mente dalai
Két ujja van
Tisza felől, Duna felől
Bimbó voltam
Amott legel két pár csikó
A zentai kaszárnyára
Szép Moholy körül van
Túl a Tiszán learatták
Zavaros a Tisza vize
Kondorosi csárda mellett
Csöpörög az eső
Barna kislány
Bojtár pajtás
Hosszúfarkú fecske
Bakony erdő a lakásom
Két nyárfa közt
Bánáti dalok
Telecskai bírónak
Hallották-e hírét
Új a csizmám
Zavaros Tisza
A kis Csóka körül van
Kutyakaparási csárda
Az al-dunai székelyek dalai
Mikor bújdosni indultam
Elment a madárka
Túl a Tiszán egy almafa
Ne búsuljon, komámasszony
Ez a lábam

2.1. V 68

Verbunkosok és kesergők / ea. ifj. Magyari Imre és zenekara
SLPX 10170
Régi csárdás / Rózsavölgyi Márk
Verbunkos és friss
Ünneplő magyar / Rózsavölgyi Márk
Palotás és friss / Ruzsitska József
Kesergő és friss / Hosskó
Nemzeti Nóta / Rózsavölgyi Márk
Pápai magyar és friss / Rózsavölgyi
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Palotás és friss – Díszpalotás / Csermák Antal
2.1. V 84

A Vidróczki híres nyája / ea. Boross Lajos és cigányzenekara
SLPD 10212. – Csak hangszeres előadás, ének nélkül.
Búra termett idő
A Vidróczki híres nyája
Látod édesanyám
A vén cigány
Valse triste / Vecsey Ferenc
Virít már a szarkaláb
Szeretnék május éjszakákon
Fekete a szemed
Kóbor őszi széllel – Egyetlenegy boldog percre – Ha látom a fergeteg elejét
A ti utcátokban fényesebb a csillag
Azt hiszed, hogy boldog vagy már
Hej, de nagyon régen volt
Bazsa Mári libája
Lemondás – Eltörött a hegedűm
Nem jó, mindig minden este
Egy cica, két cica

2.1. V 31

Sej, Galgamácsa eszembe se jutna : Galgamácsai népdalok, népszokások,
népi játékok / Vankóné Dudás Juli dalai
SLPX 18021

Farsang
Farsang három napjában, Lement a nap, nincsen meleg
Vékony vászon lepedő, Kék pántlika, Gyi fakó, gyi szürke
Tavasz
Süss ki, süss ki napocska – Itt ül egy kis kosárban
Csivirintem, csavarintom szomszédasszony kontyát
Még a kácsát elhajtottam – Túrót ettem, elejtettem – Ess eső, essen, zab szaporodjon
Mért küldött az úrasszony? – Elvesztettem zsebkendőmet
Fehér liliomszál
Kendermorzsa, szép menyecske
Kert alatt meggyfa – Elment Szűz Mária
Ó, szomorú Jézus – Erre gyerünk, ez az út
Nyár
Ma van Piros Pünkösd vasárnapja – Ma vagyon, ma vagyon Piros Pünkösd napja
Hallottátok-e már hírét, szabó Jóska legénységét?
Ugráljuk át a Szent Iván tüzét
Fáj a lábam, mert feltörte a csizma – Homokparton – Sej, tiszta búza
Ősz
Sej lagzi, lagzi – Játsszunk lakodalmast
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Édesanyám megtiltotta nékem
Julika, legyél a menyasszonyom! – Kerek az én szoknyám alja
Menyasszony vagyok
Köszönöm anyám, hogy fölneveltél
Fehér galamb szállt a házra – Sárgarépa, petrezselyem
Száll a daru – Esik eső, esik, nem akar elállni
Zörög a kocsi – Enyém a menyasszony

2.1. V 90

Virágénekek : XVI-XVIII. század / Béres Ferenc
LPX 18015.
Magas kősziklának – Áll előttem egy virágszál
Búm elfelejtésére
Égő lángban forog szívem
Szól a figemadár
Óh, kedves filemilécske
Ritka kertben találsz télben
Ó, friss galamb örülhetsz
Ifjúság, mint sólyommadár
Hová készülsz szivem?
Térj már meg bujdosásidból
Ej, haj, gyöngyvirág
Nem anyátul lettél
Jaj, szívem mit gondolsz?
Béborula, már elmúla
Ne járj hozzám szívem éjjel
Adiő kincsecském
Aranyideim folyása
Ellopták szívemet
Jaj, gyöngyvirágom
Tavaszi szél vizet áraszt
Tavaszi szél utat áraszt
Kősziklán felfutó
Láttál-e valaha?
Vetettem violát
Hej rozmaring, rozmaring

2.1. V 90

Virágok vetélkedése : Népdalok / Ferencz Éva
SLPX 18081
Csángó népdalok
Kicsapnám a vidám ökröm a gyepre – Duna vize, Tisza vize
Nincs kedvem, mert elvitte a fecske
Kicsi utca, kicsi ház – Kerek utca, kicsi ház
Magos hegyen – Eressz be rózsám – téli zöld – Dunna, dunna, tarka dunna
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Palóc népdalok
Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem – Kísérj el galambom
Megszóltak, megszóltak a vénasszonyok – Jaja, de szépet álmodtam
Virágok vetélkedése – nyitrai változat
Tavaszi szél vizet áraszt – Tavasz, tavasz, gyenge tavasz
Most kezdtem egy barna legényt szeretni
Osztopáni malomárok – Tele kertem zsályával
Éva, szívem lánya – Víz alá, víz alá
Madárka, madárka, ne zavard a vizet – A kapuban a szekér – Ne búsuljon senki
menyecskéje
Nem messze van Lőrinc napja
Híres Nyéken híres kislány vagyok én – learatták már a tiszta búzát
Őrségi gyermekdalok
Zálogosdi és párosító – ringató – mondókák Menyecske játék
Mezőségi dalok
Szépen veri az eső a virágot
Meg kell a búzának érni
A múlt nyáron nem volt eső
Tréfás csángó dalok
Fut a bácsi a ló után
Csörög börög a legyecske
Mikor kend es Laci bátyám
Hídló végén, padló végén

2.1. V 96

Vonópárbaj ’84 : Gálaműsor : Élő felvétel : Részletek a Hilton szálló
báltermében 1984. október 22-n rendezett hangversenyből. SLPM 10203
a-moll csárdás
Nótacsokor-fantázia
Csárdás-variáció
Nótacsokor-fantázia

