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A HAZAI MAGYAR NÉPBALLADAGYŰJTÉS 
ÉLETÚTJA 


 
 
1. A XVIII. század utolsó előtti évtizedében megin- 


duló magyar nyelvű folyóiratirodalom első jelentkezé- 
séig, sőt még azon túl több mint egy félszázadig, Er- 
délyi János háromkötetes népköltési gyűjteménye meg- 
jelenéséig (1846—1848) a korszak emberének a „pór- 
nép” költészete iránti érdeklődéséről nagyrészt csak 
kéziratos énekes-, illetőleg verseskönyveink tanúskod- 
nak. A felvilágosodás századának derekától kezdve 
azonban az évszázadok óta jobbára csak históriás éne- 
keket, névtelen vagy ismert nevű költők szerelmi éne- 
keit, évődő, gúnyos vagy éppen enyhén-vaskosan trá- 
gár dalszövegeit másolgató, deákos műveltségű kézirat- 
szerkesztők tolláról mindegyre belelopakodik a verses 
gyűjteményekbe egy-egy olyan darab, amely eddig nem 
ismert üde hangot és színt visz a kor szenvelgő, „érzé- 
keny dalai”-nak fakó, egyhangú világába. Ennek az 
új hangnak a jelentkezése természetszerűen nem füg- 
getlen attól az általános érdeklődéstől, amely a felvilá- 
gosodás korában a „köznép” tarthatatlan társadalmi- 
jogi helyzete irányában már akkor is, a következő szá- 
zad elején meg éppen, elemi erővel jelentkezik. Az iro- 
dalomban az új hang felcsendülése, az új szín felvil- 
lanása kéziratos énekeskönyveinkben fel-feltünedező 
népi eredetű énekanyag jelentkezésében észlelhető. Meg- 
lepő azonban, hogy énekeskönyveinkben, el egészen Pet- 
rás Ince János csángó dalgyűjteményének egybeállítá- 
sáig (1841—1842), a mindinkább szaporodó népkölté- 
szeti anyagban bizonyos mértékű műfaji elhatárolódás, 
sőt feltűnő műfajbeli hiány tapasztalható. Olyan értel- 
mű elhatárolódás, illetőleg hiány, amely a népköltés 
egyes műfajai körébe tartozó darabok iránti érdeklődés 
teljes pangásából ered. 


Noha nem lenne érdektelen e kérdést a magyar 
folklórkutatás vonatkozásában a maga teljességében 
megvizsgálni, az itt közzéteendő gyűjtemény földrajzi 
elhatároltsága miatt szinte magától értetődően ezúttal 
csak a hazai: az erdélyi, a bukovinai és a moldvai folk- 
lórkutatás körére vonatkozó mozzanatokra kívánjuk 
ráterelni a figyelmet. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


6 


A XVIII. század közepétől a következő század negy- 
venes éveiig keletkezett erdélyi kéziratos énekesköny- 
vekben ugyanúgy jelentkezik a műfaji elhatároltság, he- 
lyesebben bizonyos műfaji hiány, mint általában az ösz- 
szes ez időből ismert magyar énekeskönyvekben. Az 
eleinte jórészt csak szöveges, később már dallamlejegy- 
zéssel párosult kéziratos énekanyag népi eredetűnek mi- 
nősülő darabjai szerelmi énekek, panaszkodó vagy dé- 
vajkodó dalok; úgyszólva teljesen hiányzik közülük a 
népi ballada és a népi románc műfaja, sőt ballada- és 
románc-elemeket tartalmazó lírai darabbal is csak el- 
vétve találkozunk. 


Az, hogy énekeskönyveinkben általánosságban is, kü- 
lönlegesen pedig éppen az ilyen jellegű hazai kelet- 
kezésű kéziratokban a ballada vagy akárcsak a balladás 
ének műfaja szinte merőben hiányzik, énekeskönyveink- 
kel kapcsolatban az egyik legnehezebben magyarázható 
talány. A feltevéseken alapuló, kétes értékű magyaráz- 
gatási kísérletektől óvakodva, kétségtelen tényként álla- 
pítható meg, hogy hazai vonatkozásban csak Kun Sá- 
muel énekeskönyvében (1831—1832) és Torockói Czu- 
por Andor énekeskönyvében (1834) bukkanunk először 
olyan verses erdélyi darabokra, amelyeket a balladák, 
illetőleg legalábbis a balladás énekek közé sorolhat a 
mai kutató. 


2. Tekintetbe véve, hogy még Erdélyi János népköl- 
tési gyűjteményében is csak gyér számú balladára, bal- 
ladás töredékre vagy balladás darabra akad a vizs- 
gálódó, különösen ki kell emelnünk azt a tényt, hogy 
az első népköltési gyűjtemény, amely ilyenformán szinte 
minden előzmény nélkül már jelentős számú népballa- 
dát és balladás jellegű dalt tartalmaz, a Petrás Incéé 
elsőként éppen a moldvai csángóság népköltési anyagá- 
ból mutat be klasszikus szépségű darabokat. 


A moldvai csángó balladavilágról Petrás gyűjtését 
megelőzően már 1838-ban a Moldvában akadémiai meg- 
bízásból tájékozódó úton járt Gegő Elek futó emlí- 
tést tett; ő ugyanis tartalomszerűen hivatkozott a csán- 
gók között hallott Szilágyi és Hajmási balladára. Min- 
den valószínűséggel Gegőnek a moldvai csángó ének- 
anyagot csak éppen említő, de vele szemben meglehe- 
tősen értetlenkedő megjegyzései kelthették fel Döbren- 
tei Gábor érdeklődését a moldvai csángók nyelve és 
népköltészete iránt. Így érthető, hogy Petrás, a mold- 
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vai Klézse egykori, tragikus végű plébánosa, a múlt 
század 30-as—40-es éveiben, a csángóság iránt feltá- 
madó népnyelvi-népköltési érdeklődés idején, főként ép- 
pen Döbrentei ösztökélésére vizsgálódó szemmel for- 
dult az addig ilyen vonatkozásban előtte is teljesen is- 
meretlen csángóság népköltési világa felé. E vizsgálódás 
eredményeként Petrás két év alatt egy 34 és egy 54 
csángó éneket magába foglaló népdalgyűjteményt állí- 
tott össze és juttatott el Döbrenteihez. Ha nem tud- 
nók, hogy éppen Petrás buzgólkodása idején Kriza Já- 
nosnak a Vadrózsák kiadására vonatkozó felhívása pusz- 
tába elhangzó kiáltás maradt, és hogy valamivel ké- 
sőbb, 1846—1848 között Erdélyi János is csak nagy ne- 
hézséggel tehette közzé a Népdalok és mondák három 
kötetét, talán szemére vethetnők az utóbb élők értet- 
lenségével Döbrenteinek, hogy nagy tudományos-iro- 
dalmi súlyát miért nem használta fel a részleges közlés 
helyett Petrás teljes gyűjteményének közkinccsé tételére, 
s miért kellett éppen a rendkívüli értékű csángó ballada- 
anyagnak több mint száz évig lappangania, míg végre 
1956-ban szemünk elé került. 


Számomra el nem dönthető kérdés, hogy a maga 
vagy mások értetlensége, halogatása vagy — élete utolsó 
évtizedében — a kicsinyes irodalmi-költészeti harcok- 
ban való elkedvetlenedés akadályozta-é meg Döbrenteit 
a gyűjtemény közzétételében. Bármi lett légyen is az 
ok, a ma már teljes egészében rendelkezésre álló gyűj- 
temény gazdag anyagának láttán valóban csodálhatjuk 
Petrást, aki teljes elzártságában klasszikus balladáink 
közül hatot, és emellett még tíz-egynéhány ballada-ele- 
meket tartalmazó panaszkodó- és rab-éneket is, felvett 
gyűjteményébe. Klasszikus balladáink közül az ő gyűj- 
tése óta A nagy hegyi tolvaj és A pakulár — nála — 
21—21 verssszakos balladája, Molnár Anna, Budai Ilona 
és A kegyetlen anya az eddig ismert legrégibb változat. 
Emellett azonban Az árva gerlice, A három árva és a 
Marinka címen számon tartott ballada is Petrás e gyűj- 
teményéből kerülhet legkorábbi változatként a magyar 
balladák nyilvántartásába. 


Ehhez kapcsolódó észrevételként kínálkozik az a 
megjegyzés, hogy Petrás gyűjtéséből — nem tudni, a 
Döbrenteihez eljuttatott kéziratból vagy a gyűjtőnek 
ettől független közlése révén — jó néhány más műfaj 
körébe tartozó darab mellett több ballada is napvilágot 
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látott, még a korunkig lappangó kézirat teljes anya- 
gának közzététele előtt. A Magyar Nyelvőr megindí- 
tója és a moldvai csángóság első nyelvészkutatója, 
Szarvas Gábor már a múlt század 70-es—80-as évei- 
ben folyóiratának nyelvjárási adalékai közé iktatta Az 
elcsalt feleség (Molnár Anna), A szívtelen anya (Budai 
Ilona), A három árva, a Marinka és A párja vesztett 
gerlice néven ismert csángó balladát. A szerkesztőnek 
ez a ballada-közzétevő eljárása aligha függetleníthető 
a kornak a ballada műfaja iránt a Vadrózsák megjele- 
nése nyomán megélénkülő érdeklődésétől. 


Az újabb kutatás természetesen nemcsak az itt fel- 
sorolt balladák vonatkozásában, hanem ezen jóval túl- 
menően is jelentős mértékben bővítette ugyan a csán- 
góság balladavilágára, valamint a moldvai csángó és 
román folklóranyag kapcsolataira vonatkozó ismere- 
teinket, látni való azonban, hogy a hazai balladagyűjtés 
történetében nem Krizáé, hanem a Petrásé, a gyűjtésre 
való ösztökélésben pedig nem Erdélyi Jánosé vagy Gyu- 
lai Pálé, hanem a Döbrenteié az elsőség érdeme. 


Az azonban kétségtelen, hogy Gyulai már a Petrás 
gyűjtését követő években egyik székelységi diákkori 
útja alkalmával (1845) lejegyezte Szilágyi és Hajmási 
balladájának egy helyszínen hallott változatát, jegy- 
zete azonban még az úton elveszett. Így a Vadrózsák 
megjelenése előtt nem is tőle közölt ballada, hanem 
Nagy Lajosnak egy kis hírlapi tárcában közzétett klasz- 
szikusan komor szépségű Barcsaija keltett méltán fel- 
tűnést. Ennek „költészeti szépsége”, régies igealakhasz- 
nálata nemcsak magát a lejegyzőt, hanem a balladai ho- 
mály és a tragikum iránt különlegesen fogékony Ke- 
mény Zsigmondot is elragadtatott nyilatkozatra kész- 
tette. 


3. Nem véletlennel, hanem a népiesség végleges erőre 
kapásával magyarázható az a folklórtörténeti tény, hogy 
a távoli elkülönültségben gyűjtögető Petrás buzgólkodá- 
sával egyidőben jelentkezik a hazai balladakutatásnak 
eddig elsőként számon tartott, úttörő és egyben kor- 
szakos jelentőségű munkása: Kriza János. Mert mikor 
Petrás 1841-ben az első csángó balladaszövegeket pa- 
pírra vethette, a tájt jelentette be — Erdélyit is meg- 
előzve — Kriza a Vadrózsák egybegyűjtésének és köz- 
zétételének szándékát. S noha e terv bejelentését akkor 
közöny fogadta, több mint két évtizeddel később, 
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1863-ban végre mégis napvilágot láthatott a Vadrózsák, 
ez a magyar balladakutatás történetében olyan jelentős 
székely népköltési gyűjtemény. 


Minthogy ma már — főként Faragó József teljes- 
ségre törekvő könyvészeti egybeállításából — jól is- 
merjük Kriza egész népköltészeti vonatkozású irodalmi 
munkásságát, — a Petrás-féle gyűjtemény kéziratban 
maradásának rejtélyéhez hasonló újabb folklórtörténeti 
talánnyal találkozunk Kriza esetében is. Itt ugyanis ez 
a kérdés vetődik fel: Bár Kriza — a negyvenes évek 
elején megfogamzott tervéből ítélve — hihetőleg rög- 
tönösen hozzákezdhetett népköltési anyagának egybe- 
gyűjtéséhez, hogyan lehetséges az, hogy a Vadrózsák 
megjelenési évét megelőző népköltési vonatkozású köz- 
leményeibe csak lírai darabok, házasító és tréfálkozó 
dalok meg „rokonneműek” kerültek bele, holott a Vad- 
rózsákban már klasszikus balladáink kertjének legszebb 
virágszálai pompáznak. Pedig ekkorig Kriza nagy ösztö- 
kélője, Gyulai és a balladák mindaddig ismeretlen vilá- 
gának feltárulkozásán ámuldozó Kemény Zsigmond el- 
ragadtatott véleménye, sőt már Erdélyi Jánosnak az 
európai balladaköltészetről szóló megnyilatkozása is 
éppen eléggé ösztökélhette a Vadrózsák egybegyűjtő- 
jét az ismeretlen székely balladakincs legalább egyné- 
hány darabjának bemutatására. Az együttes bemutatás 
szándéka vezette-é Krizát vagy valamilyen más ok kész- 
tethette-é a halogatásra, ez számunkra eldönthetetlen 
kérdés. Annál a Krizánál értetlenséget feltenni, aki 
1863-ban végre közzétett gyűjteménye élén három leg- 
szebb klasszikus balladánkat (egyiket két változatban!): 
Kádár Katát, Báthori Boldizsárt és Bodrogi Ferencnét 
közölte, valóban minden alapot nélkülöző vélekedés 
lenne. 


Noha az előbbiekben a tudománytörténeti hűség ked- 
véért a népballadagyűjtésbeli elsőséget Petrásnak kellett 
odaítélnünk, a Kriza munkássága iránti legteliesebb el- 
ismeréssel kell kiemelnünk azt, hogy Kriza a Vadrózsák 
székely balladaanyagának bemutatásával tulajdonképpen 
megindítója és első munkása a hazai magyar ballada- 
kutatásnak. Az ő úttörő érdemeit nemhogy halványí- 
totta, inkább megnövelte, ragyogóbbá tette az azóta el- 
telt több mint egy századnyi idő. 


Pedig ahhoz képest, amennyi balladát Kriza a Vad- 
rózsák megjelenése utáni gyűjtőmunkájával napfényre 
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hozott, és még inkább ahhoz képest, amennyit a Kriza 
halálától eltelt század gyűjtői munkássága népköltési 
közlésekbe felhalmozott, mindehhez képest a Vadrózsák 
balladaanyaga számszerűségében meglehetősen csekély. 
A Vadrózsákban ugyanis az előbb említetteken kívül a 
klasszikus balladák és románcok közé számítható darab 
még csak nyolc-kilenc van. Az előbb már említett négy 
balladaváltozattal együtt a Vadrózsák tehát mindössze 
12—13 klasszikus balladaváltozatot mutat be. Ha eh- 
hez hozzászámítjuk is a gyűjteménynek az újabb stílusú 
balladák és románcok közé sorolható legfeljebb öt-hat 
darabját, látni való, hogy a Vadrózsák ballada- és ro- 
mánc-darabjainak együttes száma még a húszat sem éri 
el. Annak ellenére, hogy ez a balladaanyag számszerű- 
ségében elég csekély, a műfaj váratlan jelentkezése és az 
egyes darabok műfajbeli tökélye a hazai balladakutatás 
életútján különleges jelentőségűvé emeli Kriza gyűjte- 
ményét. Balladakutatásunknak még kiemelkedőbb mun- 
kásává kell minősítenünk Krizát akkor, ha tekintetbe 
vesszük a Vadrózsák megjelenése után folytatott további 
balladamentő tevékenysége eredményeit is. E munkás- 
sága nyomán — mint Faragó József szíves szóbeli köz- 
léséből tudom — Kriza még mintegy hetven, összesen 
tehát hozzávetőlegesen kilencven balladát mutatott be 
kora olvasóinak, értékelőinek. A hazai balladagyűjtés 
történetében — el egészen korunkig — nem ismerünk 
kutatót, aki már merő számszerűségében is ennél ki- 
emelkedőbb gyűjtési eredményt ért volna el. 


4. A nagy értők: Arany János, Fogarassy János, Gre- 
guss Ágost, Gyulai Pál, Hunfalvy Pál, Kemény Zsig- 
mond és mások értékelése után — a Vadrózsa-pörben 
megmutatkozó értetlenség ellenére — Kriza a továb- 
biakban előkelő helyet biztosított a balladának a most 
már nagy lendülettel folyó népköltési gyűjtésben. S 
noha a Vadrózsák első kötetének megjelenése után Kriza 
egy második kötet megjelentetése érdekében — siker- 
telenül — mindent megtett, újabb kötetének önálló 
megjelentetése helyett be kellett érnie azzal, hogy a 
Vadrózsák II. kötetéhez kiadásra előkészített ballada- 
anyag legalább a Magyar Népköltési Gyűjtemény első 
(1872), majd — már jóval halála után — harmadik kö- 
tetében (1882) lásson napvilágot. 


Az Arany László és Gyulai Pál szerkesztette Magyar 
Népköltési Gyűjtemény első kötetében Kriza gyűjtésé- 
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ből csak egyetlen ballada, Molnár Anna egy székely- 
ségi változata jelent meg. Az az első pillanatra feltűnő 
jelenség, hogy e kötetnek balladában eléggé gazdag 
anyaga közé Krizától csak egy darab került be, nyil- 
ván azzal magyarázható, hogy Kriza a hetvenes évek 
elején még mindig — jogosan — reménykedhetett a 
Vadrózsák második kötete önálló megjelentetésének le- 
hetőségében, és ezért nem járulhatott hozzá ahhoz, hogy 
a kötet anyagából egyes darabokat külön tegyenek 
közzé. Erre abból is következtethetünk, hogy viszont 
Kriza halála után hét évvel, 1882-ben a Népköltési 
Gyűjtemény akkor közzétett III. kötetébe a „balladák 
és rokonneműek” csoportjába a két szerkesztő már fel- 
vette a Kriza hagyatékából Gyulaihoz került székely- 
ségi gyűjtés II. kötetének úgyszólva teljes balladaanya- 
gát: 29 klasszikus és új stílusú darabot. Már az sem 
nagyon érthető, hogy Arany és Gyulai hogyan nem 
tette közzé a tőlük szerkesztett Népköltési Gyűjtemény 
egy külön köteteként az egész Kriza-hagyatékot, az 
azonban még kevésbé menthető, hogy a Kriza halála 
óta eltelt csaknem egy század alatt folklórkutatásunk 
nem kerített sort Kriza népköltési gyűjtése eredményei- 
nek és benne a tőle egybegyűjtött balladaanyagnak tel- 
jes kritikai kiadására. 


E sajnálatos nemleges tény kidomborításával és a jövő 
jóvátétel szükségességének hangsúlyozott kiemelésével 
egyidejűleg a hazai magyar balladakutatás életútján kü- 
lönös jelentőségűnek kell tekintenünk az Arany László 
és Gyulai Pál szerkesztette Magyar Népköltési Gyűjte- 
mény megindulását azért is, mert a Gyűjtemény I. és 
III. kötetében Krizának a Vadrózsákban közölt ballada- 
anyagát az ugyancsak általa gyűjtött és itt közzétett 
darabokkal ötven-egynéhány ballada, illetőleg ballada- 
változat közzétételével jelentősen megnövelte. Emellett 
azonban maga az a tény, hogy az I. kötet az anyag 
székelységi származását címében is kiemelte, a hazai 
balladakutatás szempontjából a Gyűjteményt már az in- 
dulás pillanatában különleges jelentőségűvé tette. 


A Népköltési Gyűjtemény első kötete a hazai balla- 
dakutatás szempontjából nemcsak Kriza, hanem lega- 
lább ugyanolyan mértékig a többi, először itt jelentkező 
balladagyűjtő munkássága eredményeinek közzététele 
miatt is jelentős. E kötetben az egyik szerkesztő, Gyu- 
lai gyűjtéséből mintegy 13 balladával és balladatöredék- 
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kel találkozunk. A gyűjtőpontoknak Gyulai adta rögzí- 
tését korántsem úgy kell értelmeznünk, hogy ő a hely- 
színen gyűjtötte volna e darabokat, hanem — egy futó 
utalásából következtetve — úgy, hogy maga Kolozsvárra 
vetődött szolgalegényektől, háztartási alkalmazottaktól 
jegyezgette le a balladákat. A többi gyűjtő balladavál- 
tozatait sem lehet okvetlenül a helyszínen lejegyzett: 
daraboknak tekintenünk. Ilyen fenntartással kell a gyűj- 
tők között említenünk Baló József, Felméri Lajos, Gálfi 
Sándor, Halász Dezső, Péterfy Albert, Pusztafi Kálmán, 
Sándor Domokos, Szabó Károly, Szabó Sámuel, Vass 
Tamás nevét és — az álnévnek tetsző — Háromszéki 
és Zajzoni nevet. 


Mint az előzőkben láttuk, a Gyűjtemény III. kö- 
tetében már Kriza is jelentős számú balladával van kép- 
viselve. E kötet azonban szintén nemcsak tőle tartal- 
maz székelységi balladaanyagot. Itt ugyanis Kriza gyűj- 
tésétől elkülönített csoportban kapott helyet a Benedek 
Elek és Sebesi Jób gyűjtötte 42 székelységi ballada, il- 
letőleg balladaváltozat is. Mind a Kriza, mind a Bene- 
dek és Sebesi gyűjtötte balladaanyagban a nagyobb 
részt a klasszikus balladáink és románcaink közé szá- 
mító darabok teszik, melléjük azonban jelentős számú 
újabb stílusú ballada és románc sorakozik fel. S noha kü- 
lönösen Sebesi pontosságával szemben a folklórkutatók 
bizonyos fenntartás szükségességét hangsúlyozzák, nem 
kétséges, hogy a Magyar Népköltési Gyűjtemény itt 
értékelt két kötete jelentős anyaggal gazdagította a 
korabeli hazai magyar balladakincsre vonatkozó is- 
mereteket. 


5. Ahhoz, hogy a Népköltési Gyűjteménynek az er- 
délyi folklór irányában mutatott érdeklődését tovább 
is nyomon követhessük, ki kell lépnünk a népköltési 
gyűjtés megindulásának századából, és át kell lépnünk 
legalább századunk kezdő évtizedébe. Az érdeklődés to- 
vábbra is az ősi balladakincs legfőbb letéteményesének, 
őrzőjének, a székelységnek népköltési világa felé irá- 
nyul. A Kisfaludy Társaság megbízásából 1901—1903 
között Mailand Oszkár tesz erdélyi gyűjtőutat székely 
népdalok és néphagyományok gyűjtése céljából, hogy 
„a székely népléleknek még föl nem jegyzett, már-már 
veszendő, naiv megnyilatkozásaiból megmenthesse azt, 
ami még menthető” (MNGy. VII. köt. V. l.). A gyűjtő- 
munka tisztes eredményeiből lát napvilágot a Székely- 
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földi gyűjtés címen közzétett tekintélyes kiadvány a 
Gyűjtemény VII. köteteként. A gyűjtőmunka a hely- 
színi gyűjtés pontjainak jelzéséből megállapíthatóan — 
helytelenül — éppen úgy szélesebb körűen értelmezi a 
címbe foglalt táji megjelölést, mint azóta is a magyar- 
országi néprajzi kutatók közül nem egy: belevesz a szé- 
kelység tulajdonképpeni lakóterületén, az egykori Csík-, 
Kászon-, Maros-, Udvarhely- és Háromszéken kívül 
régi vármegyei területeken fekvő pontokat is. Pedig a 
Mailandtól a kötetben közzétett balladák közül a Szőcs 
Mári balavásári és magyarlapádi, Az eleven leány szent- 
mihályfalvi, Szilágyi Mózes (Az apagyilkos legény) és 
Pénteken jó reggelt kezdetű aranyosrákosi, Túr a disznó 
kiskendi, A vízbefúlt leány marosludasi, A halálra tán- 
coltatott leány balavásári, Az árva miriszlói, Barna Pé- 
ter és A gyermekgyilkos anya egy-egy töredékes csom- 
bordi változata nem a székelység, hanem a székelységen 
kívüli erdélyi magyarság balladavilágából mutat be vá- 
logatott darabokat. A kötet anyagából valóban székely 
balladának, illetőleg balladás éneknek mindössze A 
sólyom martonosi (töredékes), Az eladott leány pa- 
rajdi, Tallos Erzsi etédi és szovátai, A rossz feleség nyá- 
rádszentannai, a Barcsai csítszentiváni és a Szállj le, 
holló tarcsafalvi változata tekinthető. A hazai ballada- 
világ ismerete szempontjából e gyűjtés ugyan új, meg- 
lepő felfedezéseket nem eredményezett, figyelemre mél- 
tó folklórföldrajzi adalékokat szolgáltatott azonban az 
egyes balladatípusok erdélyi elterjedésére, valamint a 
szövegek változataira nézve. 


6. A Népköltési Gyűjtemény első kötetének az előb- 
biekben csak felsorolásszerűen említett gyűjtőnevei kö- 
zül — a szemle menetét egy kissé megzavarva — meg 
kell állanom Szabó Sámuel nevénél. Az ő személyéhez 
ugyanis a marosvásárhelyi református kollégium diák- 
jainak a múlt század hatvanas éveiben végzett olyan 
folklór- és éppen balladagyűjtő tevékenysége kapcsoló- 
dik, amely megérdemli legalább a futó megemlékezést. 


A marosvásárhelyi református kollégium elöljáróságá- 
nak 1857. június 10-én történt választása alapján Szabó 
Sámuel 1858 szeptemberében kezdte meg a kollégium 
természetrajzi tanszékén tanári munkáját. A szakja el- 
lenére elsősorban irodalmi érdeklődésű fiatal tanár nem 
a természetrajz, hanem az iskolai anyagon túlmenő 
magyar nyelvi és főként irodalmi ismeretek gyarapítá- 
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sára ösztökélte a gondjaira bízott diákságot. Minden 
bizonnyal külföldi tanulmányútján a nyugat-európai 
nagy népköltészeti gyűjtőmozgalmak és a nyomukban 
fellendülő feldolgozó munka eredményeinek ismerete, 
valamint támogatóinak, barátainak, a magyar népkölté- 
szet nagy értékelőinek, Arany Jánosnak és Gyulai Pál- 
nak személyes hatása irányíthatta Szabó Sámuelt az iro- 
dalom és a népköltés felé. Ez az érdeklődés késztet- 
hette őt arra, hogy a kollégium diák-önképzőkörének 
kereteit felhasználva megszervezze a tudomásunk sze- 
rint legelső és a maga századában egyben legjelentősebb 
eredményekre eljutott hazai diák-gyűjtőmozgalmat. E 
közösségi jellegű gyűjtőmozgalom eredményeképpen 
1859—1864 között a marosvásárhelyi diákok egy mint- 
egy 900 népköltési darabból álló gyűjteményt hordot- 
tak egybe. S noha e hatalmas gyűjtemény teljességében 
máig sem került elő — az utódok kezén elkallódott 
vagy lappang (?) —, az önképzőkör kéziratos folyóira- 
tának (Közlemények az önképzőtársulati művekből) 
ránk maradt négy évfolyamából más népköltési anyag 
mellett húsznál több balladát ismerünk. A kéziratos 
folyóiratban ránk hagyományozott darabok közül Szabó 
Sámuel később többet közzé is tett Arany János Koszo- 
rújában, a marosvásárhelyi Székely Közlönyben, majd 
a Magyar Népköltési Gyűjtemény I. kötetében, a kéz- 
iratos folyóirat évfolyamaiban azonban még olyan ritka 
értékek lappanganak kiadatlanul, mint a Kádár Kata 
két, Bíró Szép Anna, Kis Görgényi Miklósné, Kevély 
István uram, A nagy hegyi tolvaj, A három árva, A 
pávás leány egy-egy változata; köztük olyan változatok 
is, amelyek a maguk típusában egyedülálló változatot 
képviselnek. S noha a ránk maradt anyag közelebbi ta- 
nulmányozásának eredményeképpen kiderült, hogy maga 
a gyűjtésre ösztökélő tanár önálló helyszíni gyűjtőmun- 
kát nem végzett, az a körülmény, hogy kezdeménye- 
zésére a marosvásárhelyi diákok körében még a Vad- 
rózsák megjelenésének éve (1863) előtt ilyen nagyará- 
nyú és nagy eredményeket hozó gyűjtőmozgalom kez- 
dődött, különleges jelentőségűvé teszi Szabó Sámuel sze- 
repét a hazai magyar balladagyűjtés történetében. 


7. Eléggé szembeszökő az a sajnálatos tény, hogy az 
1859-ben alakult Erdélyi Múzeum-Egyesület a hazai út- 
törő kezdeményezés után olyan kevés figyelmet szentelt 
a népköltési és éppen a balladagyűjtésnek. Pedig már 
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az első egyesületi tudományos előadáson a vezetőség 
egyik jelentős alakja, Gyulai Pál Adalék népköltésze- 
tünkhöz címen tartott értekezésében nemcsak hogy a 
magyar népköltési gyűjtés vonatkozásában tett elvi je- 
lentőségű észrevételeket, hanem előadásába beleszőve a 
maga gyűjtéséből több balladatöredékkel és balladaele- 
meket tartalmazó énekkel együtt néhány klasszikus és 
újabb stílusú balladát is bemutatott (Kádár Kata, A tö- 
röktől elrabolt leány, A nagy hegyi tolvaj, Kerek udvar, 
kicsi ház, Szűcs Marcsa, Tamás Rózsi). Az előadásnak 
és a balladabemutatónak — Gyulai saját tájékoztatása 
szerint — a népköltés szépségeinek meglátásához akkor 
még vak mágnás és értelmiségi hallgatóságra alig va- 
lami hatása volt, csak a jelenlévő Kriza szinte két év- 
tizede kezdeményezett gyűjtőmunkája eredményeinek 
közzétételéhez adott döntő lökést. Noha Gyulai egy 
epés levélbeli megjegyzésében előadása visszhangtalan- 
ságát elsősorban a mágnásság osztálygőgjéből eredő ér- 
tetlenségnek tulajdonította, aligha lehet ezt az ilyen ér- 
telmű értetlenséget ez osztály tagjai között általános- 
nak tekinteni, hiszen — mint ismeretes — éppen az 
Egyesület főrangú alapítója, gr. Mikó Imre volt az, aki 
messzemenő megértésével — anyagi és erkölcsi támo- 
gatásával — Krizát a Vadrózsák közzétételére nemcsak 
ösztökélte, hanem őt a kiadáshoz tőle telhetőleg hozzá 
is segítette. 


Ilyenformán ha Gyulai előadása nem is adott döntő 
lökést a gyűjtés általános hazai megindulásához és nem 
is fűzte Kriza gyűjtését oly szorosan a fiatal Egyesület 
életéhez, mint amilyen mértékben az az egyesületi te- 
vékenységre és a gyűjtés kiterjesztésére nézve üdvös lett 
volna, mégis tagadhatatlan, hogy az előbb említett ne- 
vezetes egyesületi előadás a hazai folklórgyűjtés törté- 
netében olyan mozzanat, amelyre a kérdés tudomány- 
történeti szemléje rendjén kiemelkedő eseményként a 
késő utódnak is hivatkoznia kell. 


A kezdeti lendület megtorpanásával kapcsolatban 
egyébként nem is a Gyulaitól kiemelt értetlenséget, 
hanem inkább azt a Gyulai életrajzából ismert tényt 
kell figyelembe venni, hogy ő már az Egyesület mű- 
ködésének kezdetén, 1862-ben véglegesen Pestre került, 
a Vadrózsák megjelenése után alig egy évtizeddel, 1875- 
ben pedig Kriza távozott el az élők sorából. Minden- 
esetre a Vadrózsák megjelenésétől Seprődi Jánosnak e 
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század első évtizedében való fellépéséig az Egyesület 
1874-től megjelenő folyóiratának munkatársai alig vala- 
melyes érdeklődést mutatnak a népköltési gyűjtés iránt. 
A század végéig mindössze két balladaközlemény jelenik 
meg a folyóirat hasábjain: a Népköltési Gyűjtemény 
III. kötetének egyik gyűjtője, Sebesi Jób 1888-ban 32 
balladát és néhány balladai elemet is tartalmazó éneket 
tett közzé. Az első közlemény legértékesebb darabjai a 
régi stílusú balladák közül kerültek ki: A megesett 
leány küküllővári, Nagy Bodrogi Tamás és Király Kis 
Miklós csíkszentdomokosi, a Kőmíves Kelemen egy tel- 
jesebb csíkszentsimoni és egy töredékes tordai, valamint 
A halálra táncoltatott leány egy medeséri változata (Sári 
bíró lánya). Sebesi közléséből a legjelentősebb klasz- 
szikus balladák közé számítható a Barcsai-típusba tar- 
tozó Martonosi Péter; az ilyen tekintetben meglepően 
tájékozott közlő ennek nemzetközi kapcsolataira is rá- 
mutat. A csíki balladák közül való a bojár kézre kerülő 
csíki leányok sorsát példázó Rofai Klára. Az újabb stí- 
lusú balladák közül e közleménybe is besorolódott né- 
hány jóval jelentéktelenebb darab; ezek már a székely- 
ségen kívüli területről valók. A lejegyzési helyül jelzett 
pontok közül azonban egy-kettő (Apahida, Csucsa) ne- 
hezen tekinthető olyannak, ahol a múlt század végén 
a törzslakosságtól magyar folklóranyagot lehetett volna 
gyűjteni. Ha ott gyűjtötte is, más vidékről odavetődött 
énekesektől gyűjthette Sebesi ezeket a balladaszövege- 
ket. Az első közleménynél is jelentősebb Sebesinek az 
a második Erdélyi Múzeum-beli közlése, amely ugyan- 
ebben az évben jelent meg. A minden darabjában szé- 
kelykeresztúri lejegyzésűnek jelzett kis gyűjteményben 
szerre felvonuló klasszikus balladák közül a Kádár 
Kata-típusba tartozó Benedek Ilona, A gyermekgyilkos 
leány (Szép leány Máriskó), Az áspis kígyó, Fehér 
Anna, A csodahalott (Budai Éva) mellett van egy olyan 
is, amely a régebbi típusú balladák motívumait tartal- 
mazza: a hazatérő, de királybíró-atyjától fel nem is- 
mert és elűzött fiú balladája (Csonka királybíró). A 
közlemény többi darabja (Égető Bertalan, Török Trézsi 
fia, Híres város Kolozsváros, Bokor Juli, Bánkodi Ka- 
tica, Selyem Rózsi) az újabb stílusú balladák közé tar- 
tozik. 


Az itt ismertetett két közlemény ballada- és balladás- 
énekanyaga már számra is olyan jelentős, hogy ha eh- 
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hez még hozzávesszük Sebesinek a Népköltési Gyűjte- 
mény III. kötetében Benedek Elekkel együttesen közölt 
42 balladáját, illetőleg balladaváltozatát, a múlt századi 
balladagyűjtők között Sebesit előkelő hely illeti meg. Az 
ilyen értelmű értékelés súlyát némiképpen csökkentheti 
az a körülmény, hogy Sebesivel szemben balladavál- 
tozatainak nyelvi csiszoltsága, irodalmias formája miatt 
a közlés pontossága tekintetében a valamelyes mértékig 
jogos kételyből táplálkozó fenntartással szokás élni. 


8. A népballada iránt Gyulai kezdeményezése és a 
Vadrózsák megjelenése nyomában egyre erősödő érdek- 
lődés kényszerítő erővel késztet arra, hogy e két moz- 
zanattal hozzunk kapcsolatba minden olyan, a népbal- 
ladagyűjtés körébe tartozó jelenséget, amely a ballada- 
anyag további gyarapításához vezetett. Már a Magyar 
Népköltési Gyűjtemény megindítása sem függetlenít- 
hető a Vadrózsáktól és így Krizától, még kevésbé az 
első szerkesztőtől, Gyulaitól, mint ahogy nem lehet et- 
től elkülöníthető jelenségnek tekinteni azt sem, hogy 
az 1872-ben meginduló Magyar Nyelvőr első szerkesz- 
tője, Szarvas Gábor is — szerkesztősége egész ideje 
alatt, de főleg az első évtizedben — a néphagyományok 
közlése rendjén jelentős teret bocsát rendelkezésre a 
népballadák gyűjtőinek is. Magának Krizának ugyan a 
folyóirat lapjain csak egy balladája, az Udvarhelyszék- 
ről származó Miklós úrfi jelent meg gyűjtője halála 
évében, nyomában azonban Paál Gyula Csíkból, Gyer- 
gyóból, Küküllőből és Marosszékből öt darab (A három 
árva, Balázs Boris, Pais Mózsi mit gondoltál, Ferenc 
Józsi mit gondoltál és Lázár Benci) közlésével foly- 
tatja a Nyelvőr ilyen jellegű közleményeinek sorát. 
A balladaközlők között Paállal szinte egyidőben jelent- 
kezik marosszéki gyűjtésével a történész Deák Farkas. 
Tőle a Júlia szép leány (A mennybe vitt leány), a 
Kőmíves Kelemen, A hajdúkkal útnak induló leány 
klasszikus, valamint a Nagyszereda gyászban van kez- 
detű, helyi keletkezésűnek látszó, újabb stílusú balla- 
dával találkozunk a Nyelvőr köteteiben. A Nyelvőr 
székelységi gyűjtői közé tartozik T. Nagy Imre is két 
balladás darab (Nyőrinc Ferenc mit gondoltál, Nóta 
a mónárnéról — vígballada) közzétételével. Háromszé- 
ket László Dávid gyűjtéséből a Nyelvőrben egyetlen 
ballada: Böröj Mári (A gyermekgyilkos anya) képviseli. 
Már a folyóirat második szerkesztőjének, Simonyi Zsig- 
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mondnak szerkesztősége idején a balladaközlésben meg- 
mutatkozó kétségtelen hanyatlás korában teszi közzé 
Koronczy Imre Kádár Katának és a Barcsai-típusba tar- 
tozó Bethlen Annának egy-egy, az udvarhelyi Kadics- 
falván feljegyzett változatát. 


A gyűjtés helyének jelzéséből látni való, hogy a 
gyűjtők érdeklődése évtizedeken át túlnyomóan a nép- 
ballada igazi letéteményesének tekintett székelység felé 
fordul. Jóval csekélyebb hajlandóság mutatkozik a 
Nyelvőr gyűjtőiben a más hazai tájakon való helyszíni 
munkára. Csak Földes Jánosnak egy korábbi és Kesz- 
tenbaum Bélának egy valamivel későbbi közleménye 
mutat be egy-egy Arad vidéki balladát (Megöltek egy 
leányt, Horváth szép Ilonka). Ha mindezekhez még 
csatlakoztatjuk a nagy magyar folklórkutatótól, Katona 
Lajostól — Nagybányáról — közzétett A királyfi vál- 
tozatot, a már előbb szóvá tett, Petrás közölte csángó 
balladákat is ide vonva, számba is vettük azt a nem 
lekicsinylendő szerepet, amelyet a Magyar Nyelvőr a 
hazai balladaváltozatok gyűjtetése, illetőleg közzététele 
vonatkozásában játszott. 


Ha aztán magyarázatát kívánjuk adni annak a fel- 
tűnő jelenségnek, hogy a Nyelvőr népköltési és külön- 
legesen éppen balladaanyagközlési készségében a század 
végén megindult ellanyhulás után miért jelentkezik szá- 
zadunk elején még határozottabb hanyatlás, a magya- 
rázatadásban a következő gondolatsort kell figyelembe 
vennünk: A múlt század végétől — e század elejétől, 
Vikár Béla, Seprődi János, Bartók Béla, Kodály Zoltán 
és Veress Gábor gyűjtőmunkájának megindulásától 
kezdve a dallam és a szöveg egyidejű lejegyzésének 
módszere a balladagyűjtésben is olyan követelően kor- 
szerű igényként jelentkezett, hogy a továbbiakban már 
nem lehetett a csak szöveges gyűjtés-közlés útját járni 
(erre nézve l. alább a 11. pontban mondottakat). Mivel 
az Ethnographia már 1902-ben, éppen Seprődi maros- 
széki gyűjtése eredményeinek közlésével szentesítette 
ezt az igényt, a Nyelvőr szerkesztője számára nem volt 
más út, mint vagy példát venni a néprajzi folyóirattól 
és rátérni a szöveg és dallam egyidejű közlésének gya- 
korlatára, vagy pedig a néphagyománynak ezt a terü- 
letét kiiktatni a folyóirat érdeklődési köréből. Noha 
hozzájárulhattak a szöveges balladaközlemények vég- 
leges elmaradásához más okok is, az Ethnographiának 
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a korszerű gyakorlatra való áttérése és a Nyelvőr-köz- 
lemények hirtelen elmaradása között mutatkozó időbeli 
egybeesés mégiscsak az előbbi magyarázat számbavéte- 
lére ösztökél. 


9. Mindezek után a Nyelvőrnek a hazai ballada- 
gyűjtés eredményeinek közlésében betöltött történeti 
szerepét szerénynek és az első évtized fellendülése után 
hanyatlónak kell ugyan minősítenem, az eredmények 
szerénységét és a gyűjtésbeli-közlésbeli buzgalom ellan- 
kadását azonban olyan kezdeményezések feledtetik, 
amelyek a balladagyűjtés korszerűbbé válására nézve 
döntő jelentőségűek. A múlt század utóján ugyanis a 
néprajzi és vele együtt a népköltési gyűjtés is az al- 
kalmi, az esetlegességektől függő vizsgálódás és a nemes 
értelmű műkedvelőség szintjéről elindulva, a szaksze- 
rűbb és módszeresebb tudományos tevékenység fokára 
jutás felé tesz jelentős lépéseket akkor, amikor Jankó 
János megveti egy néprajzi múzeum alapját és megin- 
dítja a magyar néprajzi kutatás első önálló időszaki 
sajtótermékét, a máig is élő Ethnographiát. A népi élet 
rendszeres és tervszerű vizsgálatára vonatkozó kutatá- 
sok megindulásának ebben a csecsemőkorában egészen 
természetes, hogy a kutatások irányát elsősorban a kez- 
deményezőnek és munkatársainak tudományos érdeklő- 
dése szabja meg. Minthogy pedig Jankó és a környeze- 
tébe kerülő legtöbb kutató főként a tárgyi néprajz kér- 
dései iránt érdeklődött, a meginduló új folyóirat köz- 
leményeiben is eleinte jóval határozottabb lépésekkel ha- 
ladnak előre a kutatók a tárgyi néprajz kérdéseinek 
szakszerű vizsgálatában, mint a folklórkutatás területén, 


Jóllehet Jankó maga a természetszerűen várható in- 
dulástáji tévetegség idején is már meglepően átfogó, szé- 
les távlatokban szemléli a magyar néprajz és benne a 
népköltési vizsgálódás feladatait, első — bennünket a 
vizsgálódás földrajzi tere miatt különlegesen is érdeklő 
— néprajzi monográfiája, Kalotaszeg magyar népe 
(1892) még úgy jelenik meg, hogy benne teljesen a 
figyelmen kívül reked a népköltés és így a ballada vi- 
lága is; a szellemi néprajzot itt még csak a névtudo- 
mányi, nyelvjárási, hiedelem- és szokásvilágbeli megfi- 
gyelések eredményei képviselik. Kétségtelen azonban, 
hogy Jankó népéletre vonatkozó szemlélete már az in- 
duláskor hamarosan túljutott ezen az egyoldalúságon, 
hiszen a kalotaszegi monográfia megjelenését követő év- 
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ben keze alól kikerült Torda, Aranyosszék, Torockó 
magyar (székely) népéről szóló monográfiájában érdek- 
lődésének a szellemi néprajz irányába való kiszélesedé- 
sére — a tárgyi néprajzi eredmények jelentkezése mel- 
lett — jó bizonyság a népköltési anyag közzététele. A 
hazai balladagyűjtés szempontjából e monográfiában Fe- 
hér László és Szőcs Maris balladája egy-egy változatá- 
nak, valamint egy Bajka Sándorról szóló betyárballada 
töredékének közzététele feltétlenül számot tarthat a 
megemlítésre. 


10. Mindemellett egészen természetes, hogy ez a folk- 
lórvonatkozásban egyre gazdagodó, kiszélesedő szem- 
lélet nemcsak Jankó egyéni vizsgálódásaiban, hanem a 
tőle irányított Ethnographia hasábjain munkatársai 
szemléletmódjában is — kezdetben szerényebben, majd 
hovatovább egyre erősebben — olyan mértékben érvé- 
nyesült, hogy a folyóirat hamarosan szakított a nép- 
költési gyűjtésben addig kirekesztőleg gyakorolt merő 
szövegközlés eljárásával, és rálépett a népköltési anya- 
got a szöveg és a dallam egységében közzétevő eljá- 
rásra. 


Az Ethnographia megjelenésének első évtizedében a 
hazai balladaanyagot bemutató közlemények még a régi 
csapáson haladnak: csak ballada-, illetőleg balladás ének- 
szövegeket nyújtanak. Így a Harmath Lujzától székely- 
földinek jelzett Mihály Póliról szóló ballada A halálra 
táncoltatott leány egy változatával együtt még csak 
szövegközlésben került bele a folyóirat első kötetébe. 
Ugyanezt az utat járja egy terjedelmesebb, székely bal- 
ladákat bemutató közleményben Versényi György is: 
a Háromszékről közölt egy és a marosszéki Jobbágyfal- 
váról származó hat ballada esetében még mindig csak 
a szöveggel ismerkedünk meg. A klasszikus balladák 
közé számító Tollas Erzsi (A halálra táncoltatott leány), 
a Jó napot barna leány (A megesett leány), Az eladott 
leány és Bíró szép Anna (A hajdúkkal útnak induló 
leány) mellett az újabb balladák és balladás énekek 
anyagából szöveges közlésben jelenik meg a Gyöne Jó- 
zsi, Barna Miska és a Csíkszereda gyászban van kezdetű 
darab. Ezzel az egyébként folklórföldrajzi szempont- 
ból egyáltalában nem jelentéktelen közleménnyel aztán 
egyelőre le is záródik a hazai balladaközlésnek az a kez- 
deti, a műkedvelő gyűjtők gyakorlatát jellemző sza- 
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kasza, amely csak a dallamtól elszakított szöveget men- 
tette meg a tudomány számára. 


11. A hazai népköltési gyűjtés és így a balladakutatás 
történetében a korszerűsödés vonatkozásában döntő for- 
dulatot jelentett Seprődi János gyűjtőmunkája. Seprődi- 
ben bizonyára gyermekkorától a dallam és a szöveg 
egységében éltek szülőföldje, Marosszék népköltészeté- 
nek balladái és dalai. Minden valószínűség szerint már 
a múlt század utolsó évtizedében — alapos zenei-zene- 
elméleti készültség birtokában — új utakon járó folk- 
lórszemlélettel kezdett hozzá előbb közvetlen környe- 
zete, majd távolabbi erdélyi tájak népköltési anyagának 
gyűjtéséhez. E nagyarányú és messze távlatokra néző 
gyűjtőtevékenység eredményeiből Seprődi először az 
Ethnographiában tett közzé 1902-ben egy marosszéki 
dalgyűjteményt, ebbe azonban az erdélyi balladakincs- 
ből már addig ismert egyetlen klasszikus ballada sem 
került bele, újabb stílusú ballada és régies balladás ének 
azonban itt is van: Tisza partján van egy hajó ki- 
kötve, Repülj, madár (katona változat), Tőtik az erdei 
utat, Szép a huszár. Klasszikus balladákat egy évtized- 
del később jelentetett meg tőle a folyóirat: a Barcsai, 
Molnár Anna, A megesett leány, Fejér László, A rossz 
feleség, A férj-ámító asszony egy-egy marosszéki válto- 
zata mellett betyárballadák és más balladás énekek te- 
szik jelentőssé számunkra az itt tárgyalt kérdés szem- 
pontjából ezt az újabb közleményt. Mindenik darab a 
dallam és a szöveg egységében jelentkezik, és ezért nem 
egy klasszikus balladánk dallamának első lejegyzéseként 
idézhető ma is az itt jelentkező darab. A két évvel ké- 
sőbb (1914) önállóan megjelent Eredeti székely dalok 
közé is bekerült az előbbi közlésből a klasszikus Molnár 
Anna mellé több újabb stílusú ballada és balladás ének. 
Ilyenképpen e gyűjtemény 57 darabja közül mintegy 
tíz számíthat ma is a balladakutató érdeklődésére. Látni 
való, hogy a magyar népköltési gyűjtés zenei követel- 
ményeinek hangoztatásán kívül Seprődit a felismert igé- 
nyek eredményes gyakorlati alkalmazása miatt a hazai 
balladagyűjtés úttörő jelentőségű alakjának kell tar- 
tanunk. E vélemény bizonnyal még csak megalapozot- 
tabb lesz majd, ha — több mint félszázados halogatás, 
késedelmeskedés után — végre napvilágot lát Seprődi 
nagy erdélyi népdalgyűjteménye. Bizonnyal ebben is 
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nem egy eddig ismeretlen balladaváltozat teszi majd 
teljesebbé a hazai balladakincsről eddig kialakult képet. 


12. Bármennyire korszerű követelményt hangoztatott 
és valósított meg gyakorlatban Seprődi, az első hang- 
jegyes balladaváltozatainak közzététele utáni években 
is jelentek meg erdélyi balladák dallamtól elszakított 
szöveggel. Így tett közzé Kolumbán Samu két közle- 
ményében (1904, 1906) a dévai csángó telepek népdal- 
kincséből három, ballada- és románc-elemeket tartal- 
mazó népköltési darabot. Vele egyidőben az irodalom- 
történész Kanyaró Ferenc is a puszta szövegközlés út- 
ját járta abban a három gyűjteményében, amelyek közül 
kettőnek 1906-ban és 1909-ben az Erdélyi Múzeum, a 
harmadiknak 1906-ban az Ethnographia adott helyet. 
A tőle napvilágra hozott anyagból csak a Csáki bíróné 
leánya két változata, valamint egy, a Barcsai-típusba 
tartozó szabédi ballada (Bethlen Anna) tartozik a klasz- 
szikus balladák közé, a többi az újabb stílusú, de ré- 
gebbi elemeket is magukba olvasztott balladáink szá- 
mát gyarapítja. Köztük Szabó Vilma és Szűcs Máris 
balladájának négy-négy, Váradi Jóska, Szeredai fogház- 
ban három-három, Balog Józsi, Györbér Áron, Berek 
Náni (A gyermekgyilkos anya) és Tollas Erzsi két-két, 
Csók Anikó (A gyalázat elől a halálba menekülő leány) 
és Dancsuj Dávid egy-egy szövegváltozatban kerül elénk. 


Az Erdélyi Múzeum még jóval később is helyet adott 
csak szöveget nyújtó közleménynek. Így tette közzé 
például még 1944-ben is Székely Pál a Mezőségnek 
egyik, a balladaanyag szempontjából teljesen ismeretlen 
pontjáról, Bálványosváraljáról A nagy hegyi tolvaj, Var- 
ga szép Ilona (A csodahalott), A bús gerlice, Megöltek 
egy legényt című, illetőleg kezdetű balladának egy- 
egy eléggé ép, valamint A megesett leánynak egy töre- 
dékes változatát egy balladás rab-énekkel (Ni, hun ke- 
rekedik egy fekete felleg) meg más folklórdarabokkal 
együtt. 


A régi nyomokon járó gyűjtőgyakorlattal szemben, 
Seprődi első közleménye megjelenésének évtizedétől 
kezdve azonban jelentkezik a korszerű folklórigények- 
kel számoló új lejegyzési és közlési mód is. Az úttörő 
kezdeményezés erdélyi folytatói közül elsőként Veress 
Gábor, a nagyenyedi Bethlen kollégium zenetanára teszi 
közzé a dallam és a szöveg egységében előbb a Molnár 
Annának egy sepsikőröspataki változatát (1904), majd 
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ugyanennek a balladának egy másik változatával együtt 
klasszikus balladáink sorából a Kádár Kata, Komlódi 
Zsuzsánna, Kőmíves Kelemen, Görög Ilona (A csoda- 
halott) egy-egy változatát. Az újabb típusú balladák 
közül Veress közleményeiben Márton Józsi, Rákosi 
Kata, Szabó Julcsa (A malom dobjába esett leány), Szabó 
Vilma (két változatban) és Az anyagyilkos fiú balladája 
kerül elénk. A hazai folklórgyűjtés szempontjából eléggé 
nem sajnálható tény, hogy a vidéki kisváros értetlen- 
ségében a korszerű igényekkel gyűjtő Veress, két kis 
közleményének megjelentetése után, felhagyott a to- 
vábbi hagyománymentő munkával. 


Az elmondottakból kitetszik, hogy a legmagasabb 
folklórigényekkel számoló magyar gyűjtési gyakorlat- 
nak hazai kutató, a — sajnos — élete utolsó éveiben 
egyre inkább háttérbe vonult, elmagányosodott, elbe- 
tegesedett Seprődi János volt egyik első munkása. Hi- 
hetőleg Vikár Béla századvégi fonográfos gyűjtési mód- 
jának ismeretében, Seprődi az Erdélyi Múzeum-Egye- 
sület támogatásával hamarosan a párhuzamos gépi rög- 
zítés gyakorlatára is rátért. És hogy mégsem vált belőle 
a hazai népdal- és balladagyűjtés nagy szervezője és irá- 
nyítója, annak oka az úttörőknek, úgy látszik, törvény- 
szerűen kijáró közöny, a Vikár Bélának, majd Bartók 
Bélának és Kodály Zoltánnak — éppen az ő kezdemé- 
nyezése idején megindított — gyűjtési és közlési mód- 
jával kapcsolatban hangoztatott kritikai megjegyzések 
miatt a vidéki Seprődivel szemben megmutatkozó fő- 
városi tartózkodás, s nem utolsósorban a világháború 
meg következményei, valamint Seprődi egészségi álla- 
potának kedvezőtlen alakulása, majd korai halála. Pél- 
damutatásán indulva nem saját kora, hanem a halála 
utáni negyedik-ötödik évtizednek a második-harmadik 
nemzedékhez tartozó kutatói járják később és ma a 
korszerű balladagyűjtés útját. 


Seprődinek a maga korára tett hatását csak ma érté- 
kelhetjük igazán, mikor a századeleji nagy balladamentő 
nemzedék halhatatlan érdemű gyűjtői már nincsenek 
közöttünk, és így az idők távlatában tekintet nélkül 
a személyi érzékenységekre tárgyilagosan jelölhetjük ki 
helyét a hazai magyar balladagyűjtés történetében. Mi- 
kor ennek az értékelésnek eredményeként Seprődi út- 
törő érdemeit most hangsúlyozottan ki kell emelnem, 
nem szabad említetlenül hagynom azt a sarkalló hatást 
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sem, amelyet a maga szaktudománya munkásain kívül 
középiskolai diákjaira is tett. A kolozsvári református 
kollégium tanári kara kétségtelenül az ő javaslatára már 
a század elején évenként pályadíjat tűzött ki népköltési 
gyűjtemények anyagának egybehordására. Az a kevés, 
amit a pályázat eredményeiből eddig ismerünk, tudo- 
mányos értékénél fogva kötelezően arra késztethetné 
a hazai folklórkutatás történetével ezután foglalkozó 
kutatókat, hogy Seprődi ilyen irányú tevékenységének 
alapos megvilágításával tegyék teljesebbé a nagy erdé- 
lyi folklórkutató tevékenységéről rajzolt, ilyen vonat- 
kozásban is hiányos képet. 


13. Az indulástáji gyűjtés lendülete után különböző 
okokból megtorpant, Seprődi kezdeményezte erdélyi 
balladagyűjtés Bartók Béla és Kodály Zoltán korszakos 
jelentőségű gyűjtőmozgalmában hazai vonatkozásban 
már korán a balladagyűjtés terén is jelentős eredmé- 
nyekhez vezetett. Seprődinek 1902-ben közzétett első 
közleménye után hat évvel, 1908-ban Bartók Béla a 
hazai folklórterületnek mindaddig legismeretlenebb, de 
szinte legtöbb meglepetést tartogató táján, Csíkban 
gyűjtött székely balladái közül jelentetett meg az Eth- 
nographiában néhány klasszikus szépségű, hangjegyes 
darabot: Kádár Kata, A nagy hegyi tolvaj és A három 
árva három-három, Molnár Anna két, Kőmíves Kele- 
menné, A két rab testvér, A sárighasú kígyó (Az ás- 
piskígyó), Nagy Bihaly Péterné, Magyarosi Tamás, A 
megcsalt férj (A férj-ámító asszony), A virágok vetél- 
kedése egy-egy változata mellett az újabb típusúak kö- 
zött Úti vagy Farkas Miska négy, Burián káplár két, 
Benkő Júlia és Rokoly Katalin egy-egy változatát. Bar- 
tókot bizonyára a csíki balladaanyag zenei régiségekben 
jelentkező értékessége és érdekessége ösztökélhette arra, 
hogy elsőként az e dallamterületről származó darabo- 
kat tegye közzé nemcsak itt, de több mint másfél év- 
tized múlva (1924) megjelentetett munkájában, A ma- 
gyar népdalban is. Az emitt közzétett balladák és bal- 
ladás énekek lejegyzési helyeként az esetek többségében 
ugyanis csíki, gyergyói és kászoni községek: Csoma- 
falva, Jenőfalva, Karcfalva, Tekerőpatak és Vacsárcsi 
nevével találkozunk, csak az egyetlen Marosvásárhely 
esik a keleti székelységen kívül. 


14. Balladákban e Bartók gondozásában megjelent 
gyűjteménynél jóval gazdagabb az a Bartók és Kodály 
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együttes munkájaként közzétett népköltési kiadvány, 
az Erdélyi népdalok (1921), amely Vikár Bélának még 
1900-ban és 1902—1904 között gyűjtött, de addig meg 
nem jelentetett anyagán kívül Seprődi, Bartók, Kodály 
és Lajtha László gyűjtéséből tartalmaz 1907—1914 kö- 
zött lejegyzett balladaanyagot. E kiadvány jelentőségét 
a hazai balladagyűjtés és -közzététel történetében egy- 
részt a balladáknak és balladás énekeknek a gyűjtemény 
egész anyagához viszonyított jelentős arányszáma adja 
meg (a gyűjtemény darabjainak mintegy harmada ilyen 
jellegű!), másrészt pedig az a tény, hogy máig sincs 
olyan tudományos igényű folklórkiadványunk, amely 
az egész hazai balladaanyagra kiterjedően a szöveg és a 
dallam egységében számszerűen tekintélyesebb ballada- 
anyagot mutatna be, mint ez a félszázada megjelent, lé- 
nyegében a hazai balladaanyagot így is szerényen, bár 
klasszikus darabjaiban jól képviselő gyűjtemény. A régi 
stílusú balladák közül Az áspis kígyó, Az elcsalt asz- 
szony típusú ballada, A három árva (6 változatban), A 
hajdúk elcsalta leány (Bíró szép Anna), A nagy hegyi 
tolvaj (3 változatban), A pogány király leánya, Basa 
Pista, Kádár Kata (2 változatban), Kőmíves Kelemen 
(4 változatban), Molnár Anna (2 változatban), a ro- 
máncszerűek köréből A csodahalott (2 változatban), il- 
letőleg A királyfi típusba tartozó darab foglal helyet 
a gyűjteményben. Újabb stílusú balladáinkat mindössze 
négy-öt darab képviseli (A lusta feleség és a rossz fele- 
ség típusba tartozó két darab, Barna Péter, Szabó Er- 
zsi, Szabó Pista). A balladák közé sorolható A virágok 
vetélkedése három változatán kívül még mintegy 8—10, 
ballada-elemeket tartalmazó bujdosó-, panasz- és rab- 
ének miatt tekinthető a gyűjtemény mindmáig zenei 
szempontból is a hazai balladaanyag egyik legfontosabb 
forráskiadványának. 


Noha ez a gyűjtemény már az első világháború be- 
fejeződése után látott napvilágot, anyagában mind szá- 
zadunk első két évtizedében folytatott erdélyi és bu- 
kovinai helyszíni gyűjtések eredményeire támaszkodik. 
Az anyagot tehát azok a gyűjtemények szolgáltatták, 
amelyekről vagy már az előbbiekben szót ejtettem, 
vagy amelyeket az alábbiakban veszek majd szemügyre. 


Az Ethnographia balladaközlő tevékenységéről fel- 
vázolt kép teljesebbé tétele céljából itt kell futólag meg- 
említenem, hogy az első világháború kellős közepén 
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Tóth Vilmos tett közzé egy régi székely énekekből egy- 
beállított udvarhelyszéki gyűjteményt. Tóth anyagába 
a régebbi stílusú balladák közül A pogány király leá- 
nyának kétszakaszos töredéke, A megesett leány (Jó 
estét barna leány), A páva-ének (Hej páva, hej páva), 
az újabb keletkezésűek közül pedig Balog Józsi egy 
változata került bele. 


A székely balladakincs gyűjtésére vonatkozó mozza- 
natok közül itt kínálkozik megemlítésre az, hogy Ger- 
nyeszeghy Ádám, úgy látszik, valamikor a két világ- 
háború között végzett gyűjtéséből egy székely monográ- 
fia dallamos-szöveges közlésében a klasszikus balladák 
közül A rossz feleség (Jöjjön haza, édesanyám) négy, A 
halálra táncoltatott leány (Tollosiné) két változatát tette 
közzé, és ugyanakkor egy törökkori balladás rabének- 
nek kétszakaszos, befejező soraiban katonaénekké ala- 
kított variánsát iktatta bele mintegy 30 székely éneket 
tartalmazó kis közleményébe. 


15. Az első világháború kitörése évében Kodálynak 
gazdag anyagot hozó bukovinai gyűjtéséből az előbb 
értékelt kiadványba beleválogatott darabok felkeltették 
Bartók és más folklórkutatók érdeklődését nemcsak a 
bukovinai székelység, hanem a moldvai csángóság folk- 
lórvilága iránt is. Ha kéziratos voltában nem is lehe- 
tett ismeretes Petrás gyűjteménye, az ilyen irányban 
tudománytörténeti tájékozottsággal csak valamennyire 
is rendelkezők ismerhették Petrásnak a múlt század 
utolsó évtizedeiben a moldvai csángó népköltés terü- 
letéről a Magyar Nyelvőr hasábjain közzétett — az 
előbbiekben értékelt — balladaanyagát. Így aztán, mi- 
kor jórészt Vikár, Seprődi, Bartók, Kodály és Lajtha 
kutatómunkájának eredményeiből Bartók és Kodály 
gondozásában az erdélyi balladáknak olyan gazdag so- 
rozata jelent meg, érthető, hogy éppen e kötet két szer- 
kesztője láthatta halaszthatatlan feladatnak az erdélyi 
magyar balladakincs széles körű kapcsolatainak közelebbi 
ismerete szempontjából rendkívül fontos bukovinai szé- 
kely és moldvai csángó balladakincs egybegyűjtését. Más 
okokon kívül kétségtelenül jórészt az ilyenféle igény 
hangoztatása indíthatta el gyűjtőútjára a hiány pótlá- 
sára vállalkozó kutatók közül a csángó folklórkutatás 
hazai úttörőjét, Domokos Pál Pétert. A húszas évek vé- 
gétől egy évtizedig a csángók között folytatott hely- 
színi kutatás rendjén pontról pontra haladó kutatómun- 
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kával Domokos a csángó balladaanyag gyűjtésében ki- 
magaslóan eredményes munkát végzett. Egyik három 
kiadást ért csángó monográfiájának, valamint egy csángó 
népdalkiadványának balladaanyaga — Petrás úttörő mu- 
tatványainak szinte teljes elfeledése miatt — a csángó 
balladavilág újrafelfedezését, illetőleg az iránta való 
érdeklődés feléledését eredményezte. Az addigi kutatás 
igazában csak a székelység vonatkozásában hordott egy- 
be gazdag anyagot a klasszikus balladakincs folytató- 
lagos hazai életére nézve, Domokos most a klasszikus 
és az újabb stílusú csángó balladák egész sorának köz- 
zétételével a balladakincsnek olyan méretű továbbélé- 
séről szolgáltatott beszédes bizonyságot, amelyre nézve 
— a legreménykedőbbekben is — addig csak halvány 
sejtelmek élhettek. Gyűjteményében — a közlés sor- 
rendjét megtartva — A párjavesztett gerlice, Molnár 
Anna (3 változat, illetőleg töredék), Kőmíves Kelemen 
(2 változat), Az áspis kígyó (3 változat), Márton szép 
Ilona (Júlia szép leány), A nagy hegyi tolvaj (4 vál- 
tozat), A halálra táncoltatott leány, Görög szép Ilona 
(A csodahalott két változatban), A megcsalt férj (A 
férj-ámító asszony), Seprődi Borbála (Az eladott leány), 
A kegyetlen anya (Budai Ilona), A három árva (3 vál- 
tozat), Megöltek egy szegény legényt a klasszikusnak 
minősülő balladaanyagot képviseli, míg Vajda János, Bi- 
libók János, Bogár Imre, A pakulár és Ráduly Péter 
(Marinka) az újabb stílusú, illetőleg — hihetően — 
moldvai keletkezésű csángó balladák közül való lehet. 
Egyetlen szűkebb folklórterületről sem jelent meg e kö- 
tet közzétételéig sem számbelileg, sem a balladaanyag 
értékeit tekintve olyan jelentős kiadvány, mint ami- 
lyennek a Domokos közzétette csángó kötet a maga 
31 darabjával bizonyul. 


A csángó balladagyűjtésnek ezzel az alapvető forrás- 
kiadványával csaknem egyidőben Domokos közzétett 
egy másik olyan csángó dalgyűjteményt is, amely je- 
lentős számú balladát tartalmaz. Ez az előbb ismer- 
tetett kiadvány előtt egy évvel, 1940-ben jelent meg 
Mert akkor az idő napkeletre fordul címen. Ez balla- 
daanyagában ugyanazokat a balladákat foglalja magá- 
ban, mint a csángóságról szóló nagy monográfia. E 
mellett azonban Domokos a csángó népdaloknak és 
köztük a balladáknak széles körű megismertetésére is 
gondolt, mikor közzétette Rezeda címen 96 csángó nép- 
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költési darabot magába foglaló kis gyűjteményét. E kö- 
tetecske balladaanyaga mintegy húsz darabból áll; köz- 
tük olyan klasszikus remekek vannak, mint A nagy 
hegyi tolvaj, Kőmíves Kelemen, Márton szép Ilona (Jú- 
lia szép leány), A kegyetlen anya (Budai Ilona), Az 
árva gerlice, Seprődi Borbála (Az eladott leány), A cso- 
dahalott és társai. E klasszikus darabokkal és a hozzá- 
juk csatlakozó jellegzetesen csángó (Ráduj Péter, Bili- 
bók János, Marinka) meg néhány újabb stílusú bal- 
ladával együtt a gyűjtemény egybeállítója a csángó bal- 
ladakincsről valóban jellemző képet alakíthat ki a kö- 
tetke lapjait érdeklődéssel forgató olvasóban. 


A moldvai csángó kutatók sorában Domokossal 
együtt kell megemlítenünk Csűry Bálint nevét. Jól- 
lehet ő elsősorban nyelvjárási megfigyelések végzésé- 
nek célkitűzésével járt a Bákó vidéki csángók között, 
de ezzel egyidőben néprajzi, illetőleg népköltési meg- 
figyeléseket is tett. Jegyzetei a második világháború vi- 
harainak áldozatul estek, hatalmas anyagából azonban 
egyik kis néprajzi közlésében megjelentetett több csángó 
népköltési terméket, köztük A királyfinak egy bogdán- 
falvi változatát is. Mint Csűrynek egyik gyűjtőútján kí- 
sérője, e sorok írója jogosan állíthatja, hogy a csángó 
feljegyzések elpusztulásakor több balladalejegyzés is 
megsemmisülhetett. 


16. A csángó balladavilág iránt felkeltett érdeklődést 
és várakozást csak még tovább fokozták azok a Bar- 
tók, Kodály és Domokos kiadványai után megjelent, 
jóval szerényebb anyagot feltáró közlemények, amelyek 
egyrészt a bukovinai székelység, másrészt meg a moldvai 
csángóság balladavilágának közelebbi ismeretéhez szol- 
gáltattak újabb adalékokat. Közülük Balla Péter buko- 
vinai darabjai közül a Kékszakáll típusú Aradon szép 
Anna és A nagy hegyi tolvaj típusba tartozó Görög 
Mária két változata, valamint A három árva az eddig 
ismert régi, klasszikus stílusú balladák, Szabó Erzsi (A 
gyermekgyilkos anya) és Barna Péter az újabb stílusúak 
mellé sorakozik fel, de mindenik csak újabb változatot, 
nem teljesen új balladaanyagot jelent. 


Valamivel többet ismerünk meg a csángó ballada- 
kincsre vonatkozólag Veress Sándor egyik, láthatólag 
szintén csak válogatást nyújtó Ethnographia-beli köz- 
leményéből. Noha ő is csak A nagy hegyi tolvaj, Az 
áspis kígyó (töredék), A pakulár és Bogár Ilona egy-egy 
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változatát közli, tájékoztatásul megemlíti, hogy a mold- 
vai csángók között „sok székely balladát hallani”. Lega- 
lább címszerűen fel is sorolja közülük ezeket: A három 
árva, Barcsai (Kádár Kata) és Kőmíves Kelemen. A 
Veress közölte darabok, illetőleg azok, amelyekre ő 
legalább címszerűen hivatkozik, mind olyan balladák, 
amelyeket a moldvai csángó anyagból már az addigi 
közlésekből ismerünk. Ez azonban egyáltalában nem 
csökkenti e közlemény értékét, hiszen mikor minden 
újabb változat előkerülése teljesebbé tette a csángóság 
balladakincséről alkotott képet, az újabb meg újabb vál- 
tozatok felvetődése a csángóság között végzendő to- 
vábbi rendszeres kutatás szükségességére mutatott rá. 


17. Erdély némely vidékén már a végleges eltűnés 
meredélyére jutott balladavilágnak a székelység és fő- 
ként a moldvai csángóság között ilyen eleven életéről 
szóló előbbi híradások ismeretében, nem lehetett két- 
ség, hogy a további kutatások még meglepőbb ered- 
ményekkel járhatnak. Nyilvánvalónak látszott azonban 
az is, hogy igazán eredményes munkát csak egy-egy 
földrajzilag körülhatárolt folklórterület alapos átfésü- 
lésével, illetőleg mélybe hatoló vizsgálatával lehet elérni. 


Az ilyenszerű vizsgálódásban szükséges állandóság, 
folyamatosság és tervszerűség intézményes biztosítása, 
illetőleg kutató közösségek megszervezése helyett még 
jó ideig a felszabadulás után is eleinte az egyéni kutató- 
munka hozott további sikerrel kecsegtető részletered- 
ményeket. Az elsüllyedtnek vélt mezőségi balladavilág- 
ról például Lajtha László a Szamosújvár környéki Szép- 
kenyerűszentmártonban végzett gyűjtése eredményeinek 
közzétételével (1954) hozott számunkra reménykeltő 
hírt akkor, mikor a Fehér László két változata, A 
párja vesztett gerlice mellett egy balladatöredéket (Len- 
gyelország szélén) és egy balladás éneket (Ha kiindulsz 
Erdély felől) tett közzé. Abból a körülményből, hogy 
a gyűjtemény közzétevője maga sem tekintette teljes- 
nek anyagát, arra lehetett következtetni, hogy ahol há- 
rom-négy balladás darabot már a hiányos gyűjtés is 
felszínre hozott, ott gazdagabb aratásra is lehetne számí- 
tani. Erre nézve azonban a Mezőség vonatkozásában 
csak valamivel később Jagamas Jánosnak és Almási 
Istvánnak e területen folytatott, eredményeiben azon- 
ban még ismeretlen gyűjtőmunkája szolgáltathatna, ille- 
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tőleg most már az itt alább következő gyűjtemény me- 
zőségi anyaga szolgáltat is kétségtelen bizonyságot. 


A Lajtha-féle gyűjtemény megjelenésének évtizedé- 
ben — a kolozsvári Folklór Intézet megalakulása után 
— már tervszerű és rendszeres folklór-gyűjtőmunka 
folyt, de ennek eredményeiből először csak egy sze- 
melvényes válogatás jelent meg Szegő Júlia és Sebestyén 
Dobó Klára gondozásában (Kötöttem bokrétát). Ebben 
a 150 népdalt tartalmazó gyűjteményben a balladaanyag 
legtöbb darabja (Kádár Kata, Molnár Anna, A halálra 
táncoltatott leány, A három árva, A leányanya, Görög 
Ilona, Madárka, madárka, Bogár Imre) a moldvai csán- 
góság köréből került ki, csak két ballada képviseli Csík 
és Kászon (A rossz feleség, Fehér László), egy Kalota- 
szeg (Hallottátok, Nagykapuson mi történt?), egy pe- 
dig Szatmár (Szépen legel Szendrisz báró báránya) bal- 
ladavilágát. 


18. E kiadvány közzétételét egy évvel előzte meg 
egy kisebb közösségi jellegű munka eredményeként egy- 
beállított gyűjtemény. Ez egy olyan pont balladaanya- 
gáról adott hírt, amely ponton és környékén rend- 
szeres folklórkutatás még nem folyt. A Kolozsvári Ze- 
neművészeti Főiskola egy kutatócsoportjának A lapádi 
erdő alatt címen Almási István, J. Szenik Ilona és Zsizs- 
mann Ilona gondozásában közreadott gyűjteménye 
ugyan Magyarlapádról való 58 népköltési darabja között 
csak két klasszikus (A nagy hegyi tolvaj, Fehér László), 
három-négy újabb stílusú balladára (Bakony erdő gyász- 
ban van, A malomdobba esett leány, Farkas Julcsa bal- 
ladája, Elszaladt a ménes) és egy balladás panaszénekre 
(Vágják az erdei utat; 2 változatban) talál az olvasó, 
de ez is mutatja, hogy az erdélyi balladagyűjtésnek még 
nagyon sok eredménnyel kecsegtető jövője van. 


Az előbb értékelt Kötöttem bokrétát gyűjtemény- 
nyel kapcsolatban itt említhető meg: feltűnő, hogy 
benne csak egyetlen kalotaszegi darabot lelünk. E te- 
rületen ugyanis a gyűjtemény megjelenésének évtizedé- 
ben a Folklór Intézet kutatói (és éppen az említett 
gyűjteménynek egyik szerkesztője is!) mélyre hatoló 
gyűjtést végeztek. A gyűjtött anyagból azonban sokáig 
csak Kádár Katának és A töröknek eladott leány balla- 
dájának azokat a gyerőmonostori változatait ismertük, 
amelyeket Almási István tett közzé. S ha már erről 
szó esett, itten kívánkozik kiemelésre az utóbbi évek 
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hazai balladagyűjtésének szempontjából az a kiemel- 
kedő jelentőségű tény, hogy a múlt évben éppen Almási 
István tett közzé Olosz Katalinnal együtt Magyargye- 
rőmonostor népköltészetéből egy tekintélyes kötetnyi 
anyagot. E kötetben a két gyűjtő anyaga egymástól saj- 
nálatosan elkülönítetten, a folklór-igény kielégítésének 
két különböző szintjén egyfelől csak szöveges, másfelől 
pedig a szöveg és a dallam egységben való gyűjtésé- 
nek gyakorlatáról tanúskodik. A két rész együttesen — 
legalább a balladaanyag szempontjából — mégis kiegé- 
szíti egymást. A kötet dallammal is közölt darabjai 
között klasszikus balladáinknak, románcainknak olyan 
előkelő képviselői foglalnak helyet, mint a Gyulainé 
(Kádár Kata), Szép Kalára (A töröknek eladott leány) 
két változata, Csáki bíró lánya (A halálra táncolta- 
tott leány), A három árva két változata, Kedves fele- 
ségem (A férj-ámító asszony), Jó estét, barna leány 
(A megesett leány) és az Egy bohó királyfi. A csak 
szövegesen közölt anyagból eltérő változatként az előb- 
biek mellé sorakozik a Gyulainé, a Csáki bíró lánya, A 
megesett leány és A férj-ámító asszony egy-egy válto- 
zata. Érdekes, nemegyszer párhuzamosan szöveges, il- 
letőleg a szöveg és dallam egységében jelentkező vál- 
tozatokban tett közzé a két szerző az új stílusú balla- 
dák és románcok közé számító mintegy húsz más da- 
rabot. Ennyi balladás darab egy olyan kalotaszegi tele- 
pülés népköltészetéből, amely pontot a gyűjtők a nép- 
balladaanyag vonatkozásában a gyors halódás útjára ju- 
tott településnek tartanak, mondom, ennyi balladás da- 
rab láttán jogosan éledezhetik bennünk az a remény, 
hogy a folklórgyűjtőktől sokáig elhanyagolt Kalotaszeg 
rendszeres átkutatása jelentősen gazdagíthatja ennek az 
érdekes néprajzi területnek balladakincséből eddig gyűj- 
tött ballada-, románc- és balladás énekanyagról való 
eléggé szegényes ismereteinket. 


19. Közbevetőleg, a történetiség rendjét jócskán 
megtörve, itt alkalomszerű megemlíteni, hogy az ilyen- 
féle, jobbára szöveges, kisebb részében dallamot is közlő 
kiadványfajta eléggé régi előképre is hivatkozhatik: Ko- 
dály Zoltán közreműködésével évtizedekkel előbb ilyen- 
képpen tette közzé Szendrey Zsigmond is a Magyar 
Népköltési Gyűjtemény utolsó, XIV. kötetében a nagy- 
szalontai gyűjtés anyagát. Az e kiadványba foglalt bal- 
ladaanyagban A három árva, Bátori Kalára, illetőleg 
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Bátori Ferencné (Az eladott leány), A megátkozott 
leány, A halálra táncoltatott leány és A királyfi szö- 
veg-, sőt a legtöbbnek dallamváltozata is a klasszikus 
balladák világát képviseli. Mindez azt mutatja, hogy 
az újabb stílusú balladák közé sorolható két-három más 
darabot is beleszámítva Nagyszalonta balladakincse már 
hat évtizeddel ezelőtt még annál is szegényebb lehe- 
tett, mint amilyennek a hozzá földrajzilag legközelebb 
eső kalotaszegi Magyargyerőmonostorról való mai hír- 
adásból láthatóan a hazai folklórterületen a belső-erdélyi 
részek mutatkoznak. A Szendrey gyűjtötte balladák kö- 
zül Arany János egyik balladájával való motívumkap- 
csolata miatt különlegesen kiemelkedő jelentőségű a Sára 
asszony címen, sajnos, csak szövegesen közzétett bal- 
lada; ez ugyanis éppen úgy a férjgyilkosság bűnének 
súlya alatt lelkileg összeroskadó asszony esetét dolgozza 
fel, mint Arany Ágnes asszonya. Talányként vetődik 
fel itt e kérdés: hogyan lehetséges az, hogy a Sára asz- 
szonyt a lejegyzéskor, 1919-ben egy 68 éves asszony 
— nyilván gyermek- vagy fiatalkori emlékeiből — még 
ismerte, Arany viszont az Ágnes asszony írásakor (1853) 
egyáltalán említést sem tesz egy ilyen tárgyú szalontai 
népballada ismeretéről? Továbbfűzve a kérdést: ha még 
Aranynak Szalontáról való végleges elkerülése (1851) 
után hét évtizeddel is élt a Csonka torony népe között 
az Ágnes asszony előképéül tekinthető Sára asszony bal- 
ladája, sőt — a Szendrey és Kodály gyűjtötte másik 
kilenc ballada tanúsága szerint — romjaiban még más 
hírmondói is voltak a régi, Arany Nagyszalontán töl- 
tött gyermek- és ifjúkora idején bizonnyal jóval gaz- 
dagabb balladavilágnak, hogyan lehetséges az, hogy a 
költő 1872-ben szerkesztett népdalgyűjteményébe a 
népballadák világának felfedezése után az Ágnes asz- 
szony előképének tekinthető szalontai balladát egyál- 
talában nem vette be, ott csak egyetlen töredékes be- 
tyárballadával (Angyal Bandi) találkozunk? Ha ehhez 
még hozzátesszük, hogy Aranynak más közléséből is 
csak még egy betyárballada (Fábián Pista nótája) kép- 
viseli a tőle megmentésre méltónak ítélt népi ballada- 
kincset, nem csodálkozhatunk azon, hogy e balladakincs 
darabjainak számát és költői értékét illetően Arany 
olyan lehangoltan nyilatkozott. 


20. A Magyar Népköltési Gyűjtemény sorozatának 
ez az utolsó szalontai kötete egyébként már szakítás a 
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Gyűjteménynek addigi, csak szöveget adó közlésmód- 
jával. Egy kissé késői szakítás, mert hiszen a dallam 
és a szöveg együttes gyűjtésének, illetőleg közlésének 
korszerű elve a századvégtől fogva Vikár, Seprődi, Bar- 
tók, Kodály meg mások gyűjtésében, közlésében követ- 
kezetesen alkalmazott elv- és igényként jelentkezett. 
Ennek ellenére ez igény kielégítésének szándékával még 
az újabban megjelentetett hazai népköltésgyűjtemények 
közül sem mindenikben találkozunk. 


Ilyen vonatkozásban az elmúlt másfél évtizedből meg- 
említésre kínálkozik egy olyan gyűjtemény, amely még 
Erdélyi, Kriza és a Magyar Népköltési Gyűjtemény első 
kötetei lejegyző hagyományainak csapását járva csak 
szöveges gyűjtést ad. Konsza Samunak több évtizedes 
gyűjtéséből Faragó József szerkesztésében Háromszéki 
magyar népköltészet (1957) címen közzétett kötete a 
hazai balladagyűjtés szempontjából így is figyelemre 
méltót nyújt, hiszen a már Krizától felfedezett három- 
széki balladakincsnek — legalább egyes darabjaiban — 
folytatólagos továbbéléséről ad hírt. A klasszikus bal- 
ladák és románcok sorából a Kőmíves Kelemen, Lon- 
dorvári Ibolyka (A megesett leány), Fehér Anna (két 
változatban), Tollos Erzsi, illetőleg Székvári Maris (A 
halálra táncoltatott leány; három változatban), Síró Já- 
nos, A férjámító asszony a hazai balladakincs legismer- 
tebb darabjai közül való. A többi harminc-egynéhány 
ballada, illetőleg románc az újabb stílusúak közül kerül 
ki; köztük sok a betyárballada, sőt a helyi keletkezésű- 
nek látszó darab is. 


E gyűjtemény különben nemcsak a merőben szöveg- 
közlő eljárásmód alkalmazásában követi az Erdélyi- és 
Kriza-féle gyűjtői hagyományokat, hanem abban is, 
hogy Konszának az anyag egybehordásában jórészt csak 
gyűjtésre ösztökélő, anyaggondozó szerep jutott. A kö- 
tetbe belementett háromszéki balladaanyag valamelyes 
bősége láttán igazán hálás feladatként kínálkozik hazai 
balladagyűjtőink számára az e kötetben jelzett nyo- 
mokat végigjárni, és továbbmenően az itt gyűjtőpont- 
ként nem szereplő háromszéki településeken is a süly- 
lyedő balladavilág még megmenthető darabjait korsze- 
rűen egybegyűjteni. 


21. Az utóbbi félszázadban szinte teljesen a népköl- 
tési gyűjtők figyelme körén kívül rekedt hazai terület 
volt a Szamos, a Körösök meg a Maros alsó folyása 
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mellékének alföldi peremvidéke. Szendreynek és Ko- 
dálynak az első világháború évtizedében végzett gyűj- 
téséből rendelkezésünkre álló szegényes balladaanyagon 
kívül e terület balladakészletére nézve Kálmány Lajos 
Alsó-Maros vidéki gyűjteményeinek megjelenése óta 
nem volt újabb híradásunk. Éppen ezért, bár ballada- 
anyagában szegény, legalább az Arad környéki ballada- 
készlet vonatkozásában valamelyes újabb tájékozódási 
lehetőséget kínál Kovács Ferencnek Faragó Józseffel 
együtt közzétett kisiratosi népköltési gyűjteménye 
(1958). A Konsza-kötethez hasonlóan a Kovács-féle 
gyűjtemény is dallam nélkül jelentkező szöveganyagá- 
ban egy 14 éves leány és egy 18 éves fiú elmondásá- 
ban lejegyezve — meglepetésünkre — a Kőműves Kele- 
men egy-egy rendkívül érdekes, de gyanúsan csiszolt, 
irodalmias változatával találkozunk. A kötetbe foglalt 
többi ballada közül csak A megcsalt férj címet viselő 
darab (A férj-ámító asszony) tartozik a régies típusú 
balladák csoportjába. Az alföldi területre jellegzetes 
betyárballadát csak Bogár Imre balladája és az Erdély- 
ből is sok változatban ismert A margitai betyár (Nem 
messze van ide Kismargita) hetvenkedő hangú balla- 
dája képviseli. Az Endre báró leánya típusba tartozó 
ballada itt közölt három változata szintén Erdély-szerte 
ismert balladai tárgyat dolgoz fel. Az újabb stílusú bal- 
ladák közül Kisiratoson a cséplőgépbe esett leány (Far- 
kas Julcsa) és a szülői ellenzés miatt szerelmi gyilkos- 
ságba esett legény balladáját (Szabó Gyula) ismerik (ez 
utóbbit két változatban); mindkét ballada az országo- 
san elterjedt darabok közül való. Ilyenformán a vál- 
tozatokkal együtt mindössze 11 darabból álló kisiratosi 
balladakészlet mennyiségét tekintve nagyjából a tőle jó- 
val északabbra fekvő Nagyszalonta szinte fél évszázad- 
dal előbb egybegyűjtött anyagának szintjén mozog, 
klasszikus balladákban azonban jóval szegényebb, mert 
az amott lejegyzett nyolc ilyen balladaváltozattal szem- 
ben itt mindössze kettővel találkozunk. E szerény bal- 
ladaanyag ellenére is Kovács kisiratosi gyűjteménye egy- 
részt jó példája annak, hogy a népköltési anyag és kö- 
zelebbről éppen a balladakincs mentése ügyében bár- 
mely ponton milyen felbecsülhetetlen szolgálatot tehet- 
nek falun élő tanítóink és tanáraink, másfelől meg figyel- 
meztető a tekintetben, hogy — legalább pillanatnyilag 
— még kellő fenntartással kell fogadnunk a ballada- 
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anyagnak az alföldi területen bekövetkezett teljes pusz- 
tulásáról szóló kósza híreket. Ha ugyanis a múlt szá- 
zad elején települt Kisiratoson is legalább szerény ered- 
ményeket hozhatott a helyszíni gyűjtés, jogosan vár- 
ható, hogy az elzártabb, bolygatatlanabb alföldi tele- 
pülések törzslakossága még inkább őrizhetett meg 
korunkig feljegyezni való anyagot. 


22. A hazai balladagyűjtés történeti vázlata befejező 
mozzanataként kell észrevételeket tennem hazai balla- 
dakincsünknek az utóbbi másfél évtizedben közzétett 
két legjelentősebb forrásművére. Noha a két kötet más- 
más jellegű kiadványtípusba tartozik, a bennük jelent- 
kező első közlésű balladaanyag minőségi és mennyiségi 
értéke miatt a kettő együttes tárgyalásra kínálkozik. 


Az előbbiekben futó említésben hivatkoztam már a 
hazai népköltési gyűjtés történetének egyik újabb, kor- 
szakalkotó mozzanatára, a Folklór Intézet kolozsvári 
osztályának megalakulására. Az osztály munkájának 
megindulása óta a hazai magyar folklórkutatásnak és 
így a balladagyűjtésnek is vannak már a munkára szak- 
mailag jól felkészült, rendeltetésszerűen folklórkérdések- 
kel foglalkozó, hivatásos munkásai. A népköltési gyűj- 
tés tervszerűsítése folytán az ötvenes évek elejétől a 
hazai balladaanyag egybehordása tekintetében az Inté- 
zet keretében dolgozott és jelenleg is dolgozó szakem- 
berek jelentős gyűjtő és feldolgozó eredményeket értek 
el. Az eredmények számszerű arányaira nézve elégsé- 
ges egyetlen adatot ide jegyeznem: az Osztály népköl- 
tési tárában mintegy 1700 hazai népballada, illetőleg 
népballadaváltozat van felhalmozva. Ebből a hatalmas 
balladakincsből mindeddig aránylag kevés jelent meg. 
Almási István és Olosz Katalin magyargyerőmonostori 
anyagának Almásitól gyűjtött részén kívül innen kerül- 
tek ki egy csángó kiadványnak Jagamas János és munka- 
társai gyűjtötte darabjai és jórészt innen való egy Fa- 
ragó Józseftől egybeállított válogatás első közlésben je- 
lentkező balladakészlete. Éppen ezért a két kiadványt 
a következőkben legalább futó értékeléssel közelebbről 
is szemügyre kell vennem. 


A két kiadvány közül időben is, a korszerű gyűjtés 
igényeit érvényesítő voltánál fogva is elsőként érté- 
kelendő az a moldvai csángó népköltési anyagot ma- 
gába foglaló kötet, amelynek darabjait Jagamas János és 
munkatársai gyűjtötték és amely Faragó József meg 
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Szegő Júlia közreműködésével jelent meg. Domokos 
úttörő közlései óta ez az első, felszabadulás utáni hazai 
híradás a moldvai csángóság népköltésének helyzetéről. 


Maga a kötet 30, pontosabban (az egyes balladák vál- 
tozatait önálló egységeknek számítva) 54 balladát tar- 
talmaz. Klasszikus balladáinknak úgyszólva teljes sora, 
némelyik több változatban szerepel a kötetben, olya- 
nok, mint Kádár Kata, Kőműves Kelemen, Molnár 
Anna, Márton szép Ilona (Júlia szép leány), Szegény 
árva asszony (Budai Ilona), Az áspis kígyó, A két rab 
testvér, Az elrabolt leány, A három árva, A nagy hegyi 
tolvaj, Az elítélt, Szegény Szabó Erzsi (A gyermekgyil- 
kos anya), A halott testvér, A gazdag leány-feleség, 
Molnár Bálint (A csodahalott), A halálra táncoltatott 
leány, Megöltek egy legényt. Ezeken a régebbi stílusú, 
de a hazai balladakincsből más területről is számos vál- 
tozatban ismert klasszikus darabokon kívül a csak 
Moldvából ismert Dancia király (A katona-leány), Ifjú 
Mátyás király (A talányfejtő leány), Marinka (A meny- 
gyilkos anyós), A pakulár emelkedik ki a gyűjtemény- 
ből. A moldvai csángóságnak a székelységgel való, újab- 
ban is szoros kapcsolataira utal a gyűjtemény ballada- 
anyagában néhány újabb keletkezésű, valamint egy 
betyárballada (Balog Józsi, Barna Jancsi, Vajda János, 
Szabó Vilma, A szolgalegény halála, Rózsa Sándor) is. 


E kötet balladakészletenek értékelését így foglalhat- 
juk össze: Nemcsak a csángó, hanem a hazai magyar 
balladagyűjtés vonatkozásában is a maga 54 szöveges- 
dallamos darabjával eddig leggazdagabb, a tudományos 
igényeknek leginkább megfelelő gyűjteményünk e kö- 
tetnek balladákat magába foglaló része. Mindemellett 
kiemelendő, hogy máig sincs egyetlen olyan hazai ma- 
gyar balladagyűjtemény sem, amely a közölt balladá- 
kat olyan terjedelmes és olyan sok változatban tette 
volna közzé, mint ahogyan az a Jagamas gyűjtötte kö- 
tetben jelentkezik. Mind gazdagsága, mind pedig a kor- 
szerű igényeket kielégítő lejegyzési, illetőleg közlési 
módja miatt a hazai balladagyűjtemények között vitat- 
hatatlanul első helyet kell kijelölnünk a csángó nép- 
balladák e gyűjteményének. 


23. Merőben a tudomány igényeit tartva szem előtt 
csak szöveges volta miatt nem állítható az előbb érté- 
kelt gyűjtemény mellé az a másik kiadvány, amelyről 
a történeti számbavétel rendjén még szólanom kell. A 
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hazai folklórkutatásnak egyik, kiemelkedő eredményei 
miatt nemzetközi szinten is elismert munkása, Faragó 
József — szakszerű balladakutató munkája mellett — 
a szélesebb körű olvasóközönség számára is sajtó alá 
rendezett egy balladáskötetet (Jávorfa-muzsika 1965). 
A hazai balladakutatás vonatkozásában e kötet azért 
jelentős, mert — amint arra egy beszámolójában maga 
a gyűjtemény egybeállítója is utal — a válogatásban 
közölt 205 balladaszöveg közül 81 itt látott első ízben 
napvilágot. Nincs, nemcsak a szélesebb körű olvasó- 
közönség céljaira készült kiadványok, hanem a szaktu- 
dományi rendeltetésű monografikus gyűjtemények kö- 
zött egyetlenben egy sem, amely egy kötetben ennyi új 
anyagot tett volna közzé. Bár éppen e gyűjtemény 
első közlésű darabjainak viszonylag nagy száma miatt 
— a rendelkezésre álló tér szűkre szabott keretei kö- 
zött — magamnak le kell mondanom a balladaanyag 
csoportonkénti bemutatásáról, meglepőnek kell tarta- 
nunk azt, hogy a kötet megjelenése alkalmával a válo- 
gatásnak ezt a folklórtudományi szempontból eléggé 
nem értékelhető részét, az első közlésben jelentkező 
balladaanyagot még a szakismertetés sem emelte ki, és 
senki sem mutatott rá a kiadványnak a szaktudományi 
vizsgálódás szempontjából való forrásértékére. Ez an- 
nál feltűnőbb, mert az egyetlen azóta közzétett össze- 
foglaló jellegű folklórkiadvány, az Ortutay Gyula és 
Kriza Ildikó gondozásában megjelent Magyar népballa- 
dák (1968) hivatkozásaiból ítélve nem egy esetben a 
Jávorfa-muzsika szolgáltatott e kiadványhoz is anya- 
got. Ilyenformán balladakiadványaink sorában a Jávor- 
fa-muzsika azok közé az alapvető forrásmunkák közé 
tartozik, amelyekre a hazai és a határokon túli bal- 
ladakutatóknak a változatok számontartása rendjén a 
továbbiakban is gyakran kell hivatkozniok. 


24. E szemle folytatólagos időbeli rendjétől eltérve, 
de a történeti áttekintésnek mégis mintegy berekesz- 
téseként itt kell megemlékeznem két, időben egymás- 
tól távol eső olyan gyűjtőmozzanatról, amely térbeli- 
leg szorosan kapcsolódik ahhoz a területhez, ahonnan a 
Balladák könyve anyagának gyűjtőmunkája elindult. 


Érdekes ugyanis az az egybeesés, hogy Gyulai Pál 
előbb már említett, nevezetes múzeum-egyesületi elő- 
adásába éppen annak a Borsavölgynek egyik falujából, 
Kidéből szőtt bele értékelő megjegyzések kíséretében 
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egy balladát (Tamás Rózsi mit gondoltál?), amely völgy- 
nek a szájában, Kidétől alig egy-másfél óra járásnyira, 
Kallós Zoltán szülőfaluja és első gyűjtőpontja fekszik. 
Ez a balladaközlés ezen a földrajzi egybeesésen túl kü- 
lönösebben nem jelentős, feltűnő azonban az, hogy több 
mint száz évvel ezelőtt Gyulai Kidéről csak ezt az egy 
újabb stílusú balladát ismerte, illetőleg csak ezt idézte, 
holott csaknem kilenc évtizeddel később, 1943-ban Jár- 
dányi Pál e település világi zenéjének monografikus 
vizsgálata során a régi stílusú balladák közé számító 
Fehér László itteni életéről két változat közlésével is 
bizonyságot szolgáltatott, sőt zenei példái közé iktatta 
a Virágim, virágim, gyönyörű virágim kezdetű, ugyan- 
csak egy régi stílusú ballada töredékének látszó ének 
két sorát. A népzenei darabok szöveganyagának hiá- 
nyos közlése ellenére a Járdányi példái közé sorolt 
Mély a Tiszának a feneke, valamint az Erdő, erdő, 
nagyváradi erdő kezdetű ének is egy-egy újabb stílusú 
balladának, az utóbbi meg éppen egy betyárballadának 
kezdő szakasza lehet. Monografikus feldolgozásra ké- 
szülve, Járdányi a félreeső Kidén a gyűjtésben nyilván 
a lehető teljességre törekedett, és így meglepő, hogy a 
Borsavölgyén a forgalmi útvonalba eső Válaszúton és 
néhány közeli észak-mezőségi ponton Járdányival egy- 
időben gyűjtésbe kezdő Kallós régebbi és újabb stílusú 
balladáinknak milyen, viszonylag gazdag sorával talál- 
kozott, viszont az ő gyűjtési eredményeivel való össze- 
hasonlításban milyen szegényes a Járdányitól éppen csak 
felvillantott kidei balladaanyag. 


25. Ez a megjegyzés aztán már átvezet bennünket 
az e kötet balladaanyagát egybegyűjtő Kallós Zoltán 
eredményeinek értékelésére. Ehhez az értékeléshez az 
előbbiekben elvégzett történeti vizsgálódás szolgáltat 
kellő távlatot, illetőleg ez nyújt összehasonlítási alapot. 


A megelőző gyűjtések eredményeivel egybevetve az 
előttünk fekvő Balladák könyve a gyűjtés földrajzi te- 
rének kitágítása, a balladaanyag gazdagsága, a már szám- 
belileg is jelentős szöveg- és dallamanyag együttes je- 
lentkezése, a balladaváltozatok terjedelmes volta és a 
közölt anyag tartalmi értéke jelent mind a folklórku- 
tató, mind pedig a szélesebb körű olvasóközönség szá- 
mára meglepetést. 


A történeti szemlélődés rendjén már kiviláglott, hogy 
a hazai balladagyűjtés eddig közzétett anyagának leg- 
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nagyobb része a székelység köréből került ki. Innen 
állott egybe a Vadrózsák nagyon szerény balladaanyaga, 
de Kriza munka- és kortársainak, valamint utána nap- 
jainkig a gyűjtőknek tekintélyes sora is jórészt a gaz- 
dag gyűjtési lehetőségekkel kecsegtető székelységi tele- 
pülések énekeseit vallatta meg balladakutató érdeklő- 
déssel. Jóllehet már Kriza legalább székenkénti elkülöní- 
téssel közölte anyagát, az ő nyomdokain, példáján fel- 
buzduló gyűjtők közül mégis sokan a folklórföldrajzi 
használhatóság szempontjából jóval bizonytalanabb 
„Székelyföld” megjelöléssel közöltek újabb balladaada- 
lékokat. A közlések java részében pontos térbeli elkü- 
lönítettségben mutatkozó anyag folklórföldrajzi je- 
lentkezésének számbavétele rendjén azonban kiderül, 
hogy még a legigényesebb gyűjtők is a székelységnek 
csak egyes táji egységein és csak eléggé hiányos pont- 
hálózattal dolgoztak. Így aztán szinte teljesen a figye- 
lem körén kívül rekedtek olyan elzárt tájak, mint pél- 
dául a Gyimesvölgye vagy Udvarhely, Háromszék és 
Marosszék egy-egy eldugottabb része. Még inkább fel- 
tűnő a gyűjtőpontok egyenlőtlen eloszlása a székely- 
ségen kívüli hazai tájak esetében. A régebbi gyűjte- 
ményekben a kalotaszegi, mezőségi és szilágysági ré- 
szekről találkozunk a székelységi anyaghoz viszonyítva 
rendkívül szegényes balladaanyaggal. 


A gyűjtőmunkája megindításakor még gyermekifjú 
Kallós aligha lehetett csak valamennyire is tájékozott 
az addigi hazai balladagyűjtés földrajzi határainak ilyen 
korlátozott voltát illetően, mégis szerencsés választással 
elsősorban az egyik legismeretlenebb tájon, az Észak- 
Mezőségen kezdett munkához. Előbb neveltetési helyén, 
Válaszúton, majd a közeli Kötelend, Magyarszovát, 
Vajdakamarás, Vice, Visa, illetőleg a valamivel távolabb 
fekvő Buza, Tacs, Mezőveresegyháza, Ördöngösfüzes, 
Szépkenyerűszentmárton került gyűjtőpontjai közé. Ör- 
vendetes, hogy Kallós figyelme hamarosan túlterjedt 
közvetlen gyermekkori környezete határain, és még há- 
rom balladaterületen: a moldvain, gyimesin és a kalo- 
taszegin folytatta a munkát. S ha ehhez még hozzá- 
vesszük, hogy Almási István és Olosz Katalin gyerő- 
monostori balladaközlése után Kallós Kalotaszeg más 
területéről is tesz e kötetben közzé anyagot, megálla- 
pítható, hogy a Balladák könyvének gyűjtője valóban 
új vagy legalábbis eddig csaknem teljesen ismeretlen te- 
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rületeket kapcsolt bele a hazai balladakutatás érdeklő- 
dési körébe. Még a Domokos, Jagamas, Balla és Veress 
gyűjtése óta felfedezett és legjelentősebb darabjaiban 
már eddig is ismert moldvai csángó balladaanyag gyűj- 
tőpontjai közé is kerültek be Kallós odaadó fáradozása 
révén olyan újabb pontok (Bergyila, Gerlén, Máriafal- 
va, Forrófalva), ahonnan addig folklórkutató nem tett 
közzé egyetlen balladát sem. 


A hazai gyűjtőterület földrajzi határainak kitágítá- 
sánál is kiemelkedőbb jelentőségű magának a Kallós 
gyűjtötte balladaanyagnak elámító gazdagsága. A gaz- 
dagság már az itt első közlésben megjelenő balladák- 
nak a száma, de legalább ugyanilyen mértékben a balla- 
daváltozatok terjedelmes volta tekintetében is szembe- 
szökő. Nincs nemcsak hazai, hanem egyetlen más ma- 
gyar balladakiadvány sem, amely egyszerre ennyi és 
ilyen terjedelmes ballada- és balladás énekváltozattal 
gyarapította volna a hazai balladavilágra vonatkozó is- 
mereteinket, mint ahánnyal e kiadványban találkozunk. 
Bár Jagamas gyűjtéséből már ismertünk meglepően ter-
jedelmes csángó balladákat, Kallós gyűjteménye e te- 
kintetben is meglepetéssel szolgál. Feltűnően az itt közzé- 
tett anyagban éppen a régebbi stílusú balladák szá- 
mos változata esetében nem ritka a rendkívüli terje- 
delmű, nemegyszer 40—80 szakaszt is magába foglaló 
darab. A Balladák könyvének lapozgatása közben a 
csángó anyag mellett az ugyancsak terjedelmes változa- 
tokkal képviselt gyimesvölgyi és észak-mezőségi balla- 
dák terjedelmi arányai kelthetnek méltán feltűnést. 


A Kallós gyűjtötte anyag rendkívüli értékét illető 
véleményünk még csak erősödik, ha számba vesszük a 
Balladák könyve zenei anyagának gazdagságát. Különö- 
sen akkor szembeszökő a 162 kottás darabot magába 
foglaló kötetnek ilyen tekintetben való gazdagsága, ha a 
Kallós-gyűjtemény dallammal jelentkező darabjainak 
számát egybevetjük néhány ilyen anyagot tartalmazó 
legnagyobb gyűjteményünkben rendelkezésünkre álló 
darabok számával. E gyűjtemények balladaanyagáról 
ilyen kimutatást állíthatunk egybe (a név után a közölt 
darabok száma áll): 


Seprődi János 24 Domokos Pál Péter 31 
Bartók Béla és Faragó József és 
Kodály Zoltán 57 Jagamas János 48 
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Az eddig dallammal közölt balladaanyagban leggaz- 
dagabb gyűjtemények és a Balladák könyve adatainak 
egybevetése világosan mutatja ilyen szempontból is 
Kallós gyűjteményének kiemelkedő jelentőségét: a meg- 
előző gyűjteményekben összesen közzétett 160 dallam- 
mal együtt közölt darabbal szemben most 162 ballada 
kerül e kötet forgatója elé. A Balladák könyve anya- 
gának egybegyűjtője tehát egymagában számszerűen is 
több dallamos balladával és balladás darabbal gazda- 
gítja e kötetével a kiadott balladák számát, mint ameny- 
nyit eddig az előtte járók közleményeiből ismertünk. 


Az előbbiekben elvégzett futó egybevetés eredmé- 
nyein túlnő Kallós gyűjtői érdeme akkor, ha számításba 
vesszük a tőle csak szövegesen közzétett anyagot is. A 
Balladák könyvének 259 balladájából, balladás dalából 
és nyolc meseváltozatából egybeálló gyűjtemény már 
abban is az eddigi balladakötetek fölé emelkedik, hogy 
minden darabjában első közlésű anyagot bocsát rendel- 
kezésre. Ilyen tekintetben nem vetekedhetik vele egyik 
előtte megjelent gyűjtemény sem. 


Az utóbbi másfél évtizedben napvilágot látott kizáró- 
lagosan szöveges balladagyűjtemények közül a közölt 
balladák száma tekintetében csak az Ortutay Gyula és 
Kriza Ildikó gondozásában megjelent 270 balladát és 
balladás dalt tartalmazó Magyar népballadák kötetben 
van mindössze 11 darabbal több, mint Kallós gyűjte- 
ményében, de persze amott nagyon csekély számú, a 
Kallóséban pedig kirekesztőleges az első közlésű anyag. 
Az előbb jelzett időszakaszban közzétett másik két 
gyűjtemény közül Csanádi Imre és Vargyas Lajos bal- 
ladáskötete 225, a Faragó József közzétette Jávorfa- 
muzsika pedig 208 darabbal a közölt balladák számát 
tekintve a sorban csak Kallós kötete után következik. 
A zene- és folklórtudományi használhatóságot illetően 
Csanádi és Vargyas kötete negyedében dallamos anya- 
gával jóval értékesebb, a másik két gyűjtemény azonban 
merőben szöveges voltánál fogva valamivel szerényebb 
értékelésre tarthat számot, mint Kallósnak gazdag, je- 
lentős számú dallamos darabot is tartalmazó gyűjte- 
ménye. 


E bevezető kereteit túlságosan szétfeszítené a Bal- 
ladák könyve részletes tartalmi és műfaji elemzése, il- 
letőleg az anyag ilyen szempontú értékelése. Jóllehet 
a kötet e tekintetben is rendkívül jelentős, e sorok 
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írója úgy látja, hogy a széles körű olvasóközönség szá- 
mára a kötethez csatlakozó jegyzetekben éppen elég út- 
mutatás, felvilágosítás kínálkozik ahhoz, hogy az olva- 
sót — érdeklődési szintjének mértékéig — hozzásegítse 
a balladaanyag tartalmi és műfaji értékeléséhez, a folk- 
lórkutató számára pedig igazán felesleges egy effajta 
gyűjteményt — a jegyzetekben előadottakon túl — tar- 
talmilag ismertetni, illetőleg méltatni. 


26. Bár a Balladák könyve kétarcú mű: egyik arcá- 
val a széles körű olvasóközönségre, másikkal a ballada- 
kutatás avatottjaira tekint, nem kétséges, hogy forrás- 
értékű anyaga miatt elsősorban a szaktudomány szá- 
mára nyújt jelentőset és vitathatatlanul maradandót. 
Egy tudományos mű jelentőségét és maradandóan ér- 
tékes voltát elsősorban az jelzi, ha már önmagában is 
új utakat nyit, új lehetőségeket villant fel, új eredmé- 
nyekre jut ugyan el, de ugyanakkor túlutal önmagán, 
s követelően a folytatólagos kutatások szükségességét 
hirdeti. Nos, a kötet anyaga egybegyűjtőjének munkája 
ilyen vonatkozásban is jelentős. Mikor ugyanis új, a 
balladagyűjtés szempontjából eddig merőben ismeretlen 
tájakon, településeken tallózott, mikor mentől gazda- 
gabb és minél korszerűbben gyűjtött anyagot igyekezett 
a kutatás rendelkezésére bocsátani, rámutatott egyben 
azokra a szinte végtelen lehetőségekre is, amelyek a 
balladagyűjtés hazai munkásai számára a gyűjtőterület 
rendszeres átkutatása rendjén kínálkozhatnak, de rámu- 
tatott ezzel együtt arra is, hogy igazán értékes anyagot 
elsősorban a szöveg és a dallam egységében korszerűen 
gyűjtött darabok közzétételével lehet a szaktudományi 
vizsgálódás elé tárni. 


A Balladák könyvének jelentőségét tehát végső soron 
az mutatja, hogy e kötet nemcsak gyönyörködtet, nem- 
csak anyaga további szakszerű vizsgálatára, elemzésére 
ösztökél, hanem ezen túlmenően gyűjtőjét és a hazai 
folklórkutatókat sürgetően figyelmezteti a jövő felé 
vezető életúton újabb meg újabb gyűjtőfeladatok el- 
végzésének szükségességére is. 


SZABÓ T. ATTILA 
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MEGRENDÍTŐ HELYI ESEMÉNYEKHEZ 
FŰZŐDŐ BALLADÁK 


166 


SZENDRE BÁRÓ LEÁNYA 


A BÁRÓKISASSZONY. I. 


 


Meg is nyílt a palotának ablaka, 
Kökényszemű kislány hajlott ki rajta. 
„Édesapám, ha meg akarsz, tagadj meg, 
Az én szivem a johászér’ szakad meg!” 


Szendre báró felnyergeli a lovát, 
Esszejárja egész johásztanyáját, 
Azt kérdezi legöregebb johásztól: 
„Nem látta-e a lányomat valahol?” 
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„Szendre báró, én a lányát nem láttam, 
Három napja bojtárom es oda van, 
Három napja bojtárom es oda van, 
Talán bizony a kisasszony vele van.” 


Túl a Tiszán most faragnak ott egy fát, 
Amelyikre Bojtár Jenőt akasszák, 
Fújja ja szél fejér ingét, gagyáját, 
Mér’ szerette Szendre báró leányát. 


Ugrapataka (Gyimesvölgye), 1958 
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TERÍTSD LE A SUBÁDAT 
A BÁRÓKISASSZONY. II. 


Szépen legel a báróné gulyája, 
Maga a kisasszony sétál utánna. 
Még messziről kiáltja a gulyásnak: 
„Jancsi fiam, terítsd le a subádat.” 


„Hogy terítném le én az én subámat, 
Attól félek, behajtják a gulyámat.” 
„Jancsi fiam, arról ne legyen gondod, 
Kiváltja azt édesanyám, ha mondom.” 


„Lányom, lányom, lányomnak se mondalak, 
Mintsább téged a gulyásnak adjalak.” 
„Nem bánom én, édesanyám, tagadj meg, 
Az én szívem a gulyásér’ szakad meg,” 


A hegytetőn most faragják azt a fát, 
Amelyikre juhászlegényt akasszák. 
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Fújja a szél fehér ingét, gatyáját, 
Nem öleli a báróné leányát. 


A nagy úton végigmenni nem merek, 
Mind azt mondják, fekete gyászt viselek. 
Fekete gyász, hófehér a zsebkendőm, 
Gulyáslegény volt a régi szeretőm. 


Mezőveresegyháza (Mezőség), 1969 
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SZÉPEN LEGEL A BÁRÓNÉ GULYÁJA 
A BÁRÓKISASSZONY. III. 


 


„Nem terítem le biz én a subámat, 
Itt a csárda, behajtják a gulyámat.” 
„Jancsi, szivem, ez eszedbe, az eszedbe ne jusson, 
Kiváltja azt édesanyám, ha mondom.” 


„Gyere, anyám, váltsd ki Jancsi gulyáját, 
Itt mellettem szunnyadozott egy szikrát!” 
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„Lányom, lányom, lányom, lányom, lányomnak se 


mondalak, 
Mintsább hogy egy gulyás után adjalak.” 


„Nem bánom én, édesanyám, tagadj meg, 
Mert a szívem a gulyásért szakad meg.” 
Fújja a szél három rojtú, három rojtú gagyáját. 
Szegény Jancsit reggel hatkor akasszák. 


Vajdakamarás (Mezősig), 1970 
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LÁNYOMNAK SE MONDALAK 


A BÁRÓKISASSZONY. IV. 


 


„Nem terítem én le az én subámat, 
Jön a hajtó, béhajtják a gulyámat.” 
„Nem bánom én, béhajtják a gulyádat, 
Kiváltja azt édesapám bángóval.” 
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„Lányom, lányom, lányomnak se mondalak, 
Mintsem téged a gulyásnak adjalak.” 
„Nem bánom én, édesapám, tagadj meg, 
De a szivem a gulyásér’ szakad meg.” 


Mákófalva (Kalotaszeg), 1969 


170 


HADD EL, JOLÁN 


AZ EGYMÁSTÓL TILTOTT ÉS EGYMÁSÉRT HALÓ 
SZERELMESEK. I. 


Halvány Jolánt Szabó Gyula szereti, 
De Jolánnak szülei nem engedi. 
„Hadd el, Jolán, fogsz te ingem szeretni, 
Meglátod, hogy mit fogok cselekedni.” 


Egy szép napon, egy vasárnap délután 
Találkoztak Jolánkával az utcán. 
Kihívta a ződ erdőbe sétálni, 
Hogy ők ketten ibolyát fognak szedni. 


Leültek egy bükkfacsutak tövébe, 
Lehajtotta bús fejét az ölébe. 
Szabó Gyula revorvere de fényes, 
Jolánkának két golyó elégséges. 


„Kettőt lőttem Jolánkának szívébe, 
Ráborultam Jolánka holt testjére.” 
Halvány Jolánt most viszik az utcákon, 
Most viszik a középloki főúton. 
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Koporsója körös-körül koszorú, 
Szabó Gyula kíséri őt, szomorú. 
„Szabó Gyula, hogy nem fájt a te szíved, 
Mikor az én Jolánkámat megölted.” 


„Akkor nem fájt, de most mindjár megszakad, 
Hordozom a kilenc kilós nagy vasat.” 
Édesanyám, ha bemegy a szobába, 
Ráborul a divófa asztalára, 


Úgy sirajsa, hogy nincs Isten az égben, 
Hogy a lányát eltemette a héten. 
„Apák-anyák, én rólam tanuljatok, 
A szerelmet soha el ne tiltsátok!” 


Bükkhavaspataka (Gyimesvölgye), 1960 
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SZABÓ GYULA ÉS HORVÁTH JOLÁN 
AZ EGYMÁSTÓL TILTOTT ÉS EGYMÁSÉRT HALÓ 


SZERELMESEK. II. 


 


„Na most, Jolán, ha nem szabad szeretni, 
Meglátod, hogy mit fogok cselekedni.” 
Kicsalta a zöld erdőnek szélébe. 
„Na most, Jolán, térdepelj le elémbe!” 


Egyet fellőtt a nagy csillagos égre, 
Kettőt pedig Horváth Jolán szívébe. 
„Tizenkettő, tizenhárom, tizennégy, 
Szabó Gyula, ilyen későn hová mész?” 


„Menyek ki a zöld erdőnek szélére, 
Rózsát viszek Jolánkám keresztjére.” 
„Szabó Gyula, hogy nem fájt a te szíved, 
Mikor a te Jolánkádat megölted?” 


„Akkor nem fájt, de most mingyár megszakad, 
Mer’ viszem a tizennyolc kilós vasat.” 


Farkasokpataka (Gyimesvölgye), 1965 
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ZÚG AZ ERDŐ 


AZ EGYMÁSTÓL TILTOTT ÉS EGYMÁSÉRT HALÓ 
SZERELMESEK. III. 


 


Szabó Gyula Horváth Jolánt szereti, 
De a Jolán szülei nem engedi. 
„Nem baj, Jolán, ha nem szabad téged szeretni: 
Meglásd, mit fogok veled cselekedni.” 


Szabó Gyula egy vasárnap délután 
Találkozik Jolánkával az utcán, 
Kihívta a zöld erdőbe, hej, de sétálni, 
Hogy ők ott majd virágot fognak szedni. 


És amikor kiértek az erdőre: 
„Na most, Jolán, térdepelj le a földre, 
Nem akarom, hogy te legyél, hej, de a másé, 
Még ma éjjel meg kell haljunk egymásér’.” 


Szabó Gyula revolvere de fényes, 
Három golyó Jolánnak elégséges, 
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Kettőt lőtt a saját maga gyenge szívébe, 
Ráborult a Jolánka holt testére. 


Gyászba van a kamarási főutca, 
Horváth Jolánt most viszik végig rajta, 
Koporsója körös-körül, hej, de koszorú, 
Megy utánna édesanyja, szomorú. 


„Szabó Gyula, hogy nem fájt a te szíved, 
Mikor az én Jolányomat megölted?” 
„Akkor nem fájt, de most mindjár’, hej, de meghasad, 
Viselem a tizenkét kardos vasat.” 


Édesanyja bemegyen a szobába, 
Ráborult a diószín asztalára, 
Sírva mondja: „Nincsen Isten, hej, de az égen, 
Nincs több lányom, viszik a temetőbe.” 


Huszonkettő, huszonhárom, huszonnégy: 
„Szabó Gyula, ily későre hová mégy?” 
„Megyek, megyek, kimegyek én, hej, a sírkertbe, 
Rózsát viszek Jolánka sírkövére.” 


Vajdakamarás (Mezőség), 1970 
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SÍR AZ ERDŐ 


AZ EGYMÁSTÓL TILTOTT ÉS EGYMÁSÉRT HALÓ 
SZERELMESEK. IV. 


 


Szabó Gyula Horvát Jolánt szerette, 
De a Jolán szülei nem engedte. 
„Nem baj, Jolán, ha nem szabad szeretni, 
Majd meglátod, mit fogok cselekedni!” 


Szabó Gyula egy vasárnap délután 
Találkozott Jolánkával az utcán. 
Kihívta a zöld erdőbe sétálni, 
Hogy majd ottan virágot fognak szedni. 


És amikor kiértek az erdőre, 
Leültette Jolánkát az ölébe. 
„Azt akarom, hogy ne legyél a másé, 
Még az éjjel meg kell haljunk egymásért.” 


Kezét-lábát összevissza tördelte, 
Beretvával a szívét kimetszette, 
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Kimetszette beretvával a szívét, 
Úgy küldte a másvilágra a lelkét. 


Szabó Gyula revolvere de fényes, 
Három golyó beléje elégséges, 
Kettőt lőtt a saját maga szívébe, 
Ráesett a Jolánka holttestére. 


„Apák, anyák, énrólam tanuljatok: 
A szerelmet soha el ne tiltsátok, 
Lám az enyém eltiltotta egy anya, 
Annak lettem én is az áldozatja.” 


Jolán anyja beszalad a szobába, 
Ráborul a márványkő-asztalára. 
Mind azt mondja: Nincsen Isten az égbe. 
Mert a lányát élve tették a földbe. 


Válaszút (Mezőség), 1942 
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SZABÓ JOLÁN 


AZ EGYMÁSTÓL TILTOTT ÉS EGYMÁSÉRT HALÓ 
SZERELMESEK. V. 


 


Kiérkeztek ződ erdőnek szélébe, 
Ráültette babáját az ölébe. 
„Na most, Jolán, nem lehetünk egymásé, 
Öljük meg mi itt magunkat egymásé’.” 


Szabó Jolán letérdepelt, kérlelte, 
Ne ölje meg őtet a ződ erdőbe, 
De babája nem hallgatott szavára, 
Fődhöz vágta, rátapodott Jolánra. 


Kezét lábát összevissza vagdalta, 
Fejét-nyakát éles késsel levágta, 
Éles késsel a szívét kinyeccette, 
Azt viszi a másvilágra emlékbe. 
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„Revolverem a zsebembe de fényes, 
Három golyó a számomra elég lesz!” 
Kettőt lőtt be az ő maga szívébe, 
Ráesett a babája holttestére. 


Méra (Kalotaszeg), 1969 


175 


FÁBIÁN GYULA 


 


„Anyám, anyám, csak azt engedje meg, 
Szíp babámnak koszorút köttessek 
Vaj szegfübül, vaj majoránnábúl, 
Vaj a szívem belső fájdalmábúl!” 


„Fiam, fiam, én azt nem engedem, 
Szegén kislányt ne hozz ide nekem, 
Szegén kislányt ne hozz a házamhoz, 
Ne hozz szígyent grófi családomhoz.” 
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„Anyám, anyám, csak aztat ne mondja, 
Szíp babámat szeginnek ne hívja, 
Mert én egy gróf, de ő egy árva lány, 
Az én szívem csakis ilyent kíván.” 


Szegény Gyula kiment a kiskertbe, 
Le is ült a diófa tövibe, 
Fájó szívvel feltekint az égre, 
Hogy is legyen életének vége. 


Egyet robbant, már Gyulának vége, 
Mind elfojt az ő szép piros vére, 
Édesanyja kifut a kiskertbe, 
Ottan látta Gyuláját leesve. 


Édesanyja eljajdítja magát, 
Mikor a földön meglátta fiát. 
„Édes fiam, mit csináltál magad, 
Életedet egy lányért áldoztad?” 


Az árva lány kiníz az ablakon, 
Most kísirik Gyulát ravatalon, 
Most mondják meg a Gyulám anyjának, 
Grófkisasszonyt válasszon fiának. 


Olvad a hó, tavasz akar lenni, 
De szeretnék kík ibolya lenni! 
Kík ibolya Gyulám sírkertjébe, 
Hogy tűzzen fel szerelmes szívébe. 


Az árva lány bemegy a sírkertbe, 
Leborul a sírhalom elébe: 
„Gyulám, Gyulám, szívemnek reménye, 
Nálad nékül nincs a napnak fénye. 
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Nincs a napnak fényes ragyogása, 
Bús szívemnek megvigasztalása, 
Mind azt mondják: nincs csillag az égen, 
Mér’ tették bé Gyulámat a földbe.” 


Magyarvista (Kalotaszeg), 1946 
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SZŰCS MÁRIA 


Este van, este van, 
Hétre jár az óra, 
Minden eladó lány 
Készül a fonóba. 


Szegény Szűcs Mária, 
Ő is elment vóna, 
Ha jaz ég előtte 
Be ne borult vóna. 


De az ég előtte 
Beborult homályra, 
Elment a fonóba, 
Leült a lócára. 


Kihívta egy legény 
Csak egy minutára, 
S őtet künn tartotta 
Három-négy órára. 


Vérével a földet 
Pirosra festette, 
Vérével a földet 
Pirosra festette. 
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Kérdezi a gazda: 
„Vajon ki lánya ez?” 
Felugrik egy legény: 
„Az én szeretőm ez.” 


Visa (Mezőség), 1969 


177 


TAKÁCS LACI 


Szomorú hír, amit itt most beszélek, 
Arra kérem, mindenki figyelje meg! 
Takács Laci, sem gulyája, sem nyája, 
Más ölébe ül a Julcsa babája. 


Állj meg, kedves kis Juliskám, megkérlek, 
Ne add oda szívedet más legénynek! 
Mert az enyém a tiedért hasad meg, 
Ha a tiéd az enyémé nem lehet. 


Elmehetsz már, Takács Laci, magadra, 
Találtam én náladnál gazdagabbra. 
Mit ér nekem a csinos barna legény, 
Ha nincs neki vagyona és oly szegény. 


A faluba muzsikaszó hallatszik, 
Kis Juliskát esküvőre kísérik, 
Elöl megyen Kis Juliska és párja, 
Utána meg az ő régi babája. 


Állj meg, kedves kis Juliskám, megcsaltál, 
Ezen szerencsétlen napra virradtál. 
Gyászba borul mindjárt a te menyegződ, 
Temetésre fordul a te esküvőd. 
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Egy puffantás épp a templom ajtóba, 
A menyasszony halva esik a porba. 
Jaj Istenem, jaj Istenem, jaj nekem, 
Mindjárt elfolyik a szép piros vérem. 


A faluba a harangot kondítják, 
Esküvőről temetésre fordítják. 
Ki a fiát, ki a lányát siratja, 
Szép fiatal korba mennek a sirba. 


Vice (Mezőség), 1970 
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TÚL A VÍZEN MOST FARAGJÁK 


 


Véres lett a Barna Jani ruhája, 
Nincsen anyja, ki kimossa simára. 
Mosd ki, babám, a ruhámat fehérre, 
Holnap megyek csendbiztos úr elébe. 
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„Csendbiztos úr, adjon Isten jó napot!” 
„Adjon Isten, Barna Jani, mi bajod?” 
„Csendbiztos úr, szívem öli a bánat: 
Egy kislányér’ megöltem az anyámat.” 


„Kár volt neked, Barna Jani, ezt tenni, 
Egy kislányér’ az anyádat megölni!” 
„Csendbiztos úr, régen volt ellenségem, 
Nem akarta, hogy legyen feleségem.” 


Túl a vizen most faragják azt a fát, 
Amelyikre Barna Janit akasszák. 
Fújja a szél fekete göndör haját, 
Más öleli Barna Jani babáját. 


Buza (Mezőség), 1969 
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SZÉPEN SZÓL A HARANG 


Szépen szóll a Krakkó községi harang, 
Húzza aztat gyönyörű fehér galamb, 
Azok húzzák azt a szomorú verset: 
Most temetik a meggyilkolt holttestet. 


„Valld ki, Jóska, valld ki bűnödnek okát, 
Hogy merted te megölni a te apád?” 
„Azért öltem meg az édesapámat: 
Kitagadtak, ellenezték babámat!” 
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„Jól van, Jóska, tudjuk mi a bűnödet, 
Majd helyre hozzuk mi a te eszedet!” 
Láncot vertek kezére és lábára, 
Úgy tették a börtön sötét aljába. 


Méra (Kalotaszeg), 1969 
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FODOR ESZTER 


 


Fodor Eszter kifutott a konyhába, 
Éles kése forog már a markába, 
Meglátta ezt kicsi huga, kérdezte: 
„Jaj, Istenem, Eszter néném, mit tettél.” 


„Hadd el, hugom, neked is megmutatom, 
A nyakadat éles késsel levágom.” 
„Nem bánom én, Eszter néném, nem bánom, 
Ha hazajön édesanyám, megmondom.” 
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Fodor Eszter kifut az istállóba, 
Édesapját még álomba találja, 
Édesapját tizenkét felé vágta, 
Darabonként a Tiszába dobálta. 


Meghuzták a gyászlányok a harangot, 
Ezer felé viszi a szél a hangot. 
„Lányok, lányok énrólam tanuljatok, 
Huszárlegény szeretőt ne tartsatok. 
Látjátok, én milyen bűnt cselekedtem, 
Egy huszárér’ szüleimet megöltem.” 


Fodor Eszter kiment a temetőbe, 
Ráborul az édesanyja keblére, 
„Kelj fel, anyám, őtözz fekete gyászba, 
Eszter lányod hervad a börtönházba.” 


Méra (Kalotaszeg), 1969 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


482 
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LÁNYOK, RAJTAM TANULJATOK 


LEÁNYANYA SIRALMA. I. 


 


S e szájával mondogassa vala, 
S e kezivel irogassa vala, 
S e szájával mondogassa vala, 
S e kezivel irogassa vala. 


„Lyányok, lyányok, jó lyán barátjaim, 
Lyányok, lyányok, jó lyán barátjaim, 
Lyányok, lyányok, rajtam tanuljatok, 
Legényeknek sokat ne mondjatok. 


Mert ha mondtok, sok könyvet hullattok, 
Világ gyalázatjára maradtok, 
Mert ha mondtok, sok könyvet hullattok, 
Világ gyalázatjára maradtok. 
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Mert én mondtam, sok könyvet hullattam, 
Világ gyalázatjára maradtam, 
Mert én mondtam, sok könyvet hullattam, 
Világ gyalázatjára maradtam.” 


Klézse (Moldva), 1965 


182 


EZ A KISLÁNY AKKOR KEZD BÚSULNI 
LEÁNYANYA SIRALMA. II. 


 


Akkor jut a szerelem eszébe, 
Mikor a kicsike sír ölébe. 


Jobb kezivel a szemit súrolja, 
Bal kezivel a bőcsőt ringajsa, 


Jobb kezivel ringajsa a bőcsőt, 
Bal kezivel töröli szemeit. 


Aludjál el, Istennek báránya, 
Szerelemből jöttél a világra. 


Lányok, lányok, rólam tanuljatok, 
Fiatal szeretőt ne tartsatok: 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


484 


A fiatalt viszik katonának, 
Ha hazajő, mást keres magának. 
 
Sötétpatak (Gyimesvölgye), 1968 
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ALUDJ, SZERELEM VIRÁGA 


LEÁNYANYA SIRALMA. III. 


Falu végén van egy kis házacska, 
Abban van egy fehér kis ágyacska, 
Benne fekszik egy barna menyecske, 
Mellette van a ringó bölcsője. 


A lábával csak úgy ringatgatja, 
A szájával csak úgy csitítgatja: 
„Aludj, aludj, szerelem virágja, 
Szerelemből jöttél a világra. 


Aludj, aludj, eszem a szép szádat, 
Verje meg az Isten az apádat, 
Aludj, aludj, eszem a szép szádat, 
Verje meg az Isten az apádat!” 


Visa (Mezőség), 1969 
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SZABÓ IRMA 


A GYERMEKGYILKOS ANYA. I. 


„Szabó Irma, mondd meg tettjeidet, 
Hová tetted négy szép gyermekedet?” 
„Kettőt tettem siromfa tövire, 
Harmadikat Tyisza fenekire. 


Kettőt tettem siromfa tövire, 
Harmadikat Tyisza fenekire. 
Negyediknek gyilkossa én lettem, 
Ezért, tudom, örökre rab lettem.” 


Szabó Irmát négy zsendár kíséri, 
Szereteje az ablakból nezi. 
„Ne nezd, babám, keserves éltemet, 
Mind éretted szenvedem ezeket.” 


Klézse (Moldva), 1963 
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SZABÓ VILMA 


A GYERMEKGYILKOS ANYA. II. 


Szabó Virma kiment az erdőbe, 
Lefeküdt a divófa tövibe, 
Odamenék s azt kiáltám neki: 
„Kelj fel, Virma, me’ meglát valaki!” 


Szabó Virma sem vette tréfára, 
Béugrott a vármegye házába, 
Parancsolá csaflárosnéjának: 
Tőtsen egy fél icce bort Virmának. 
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Szabó Virma borát meg sem issza, 
Kilenc csendér az ajtót rányijsa, 
Csendérkáplár elkiáltja magát: 
„Nósza, fiuk, megfogtuk a Virmát!” 


Szabó Virmát a csendér kérdezi, 
Szereteje az ablakon nézi. 
„Ne nézd, babám, gyászos életemet, 
Mind éretted viselem ezeket.” 


Szabó Virmát hat csendér vallassa, 
Szereteje az ajtón hallgajsa. 
„Valld ki, Virma, minden tettjeidet: 
Hová tetted három gyermekedet?” 


„Egyet tettem tenger fenekibe, 
A másikat divófa tövibe, 
Harmadiknak öngyilkossa lettem, 
Kiétt, tudom, én úgy es rab lettem.” 


Szabó Virma rózsaszín szallagja 
Megakadt a börtön ajtójába. 
„Arra kérem a csendér urakat, 
Akajszák ki rózsaszín szallagom. 


Ha fiúk lesz, varrják kalapjába, 
Ha lányuk lesz, fonják a hajába.” 
Szabó Virma izent az anyjának, 
Küdjön párnát börtönbe lányának. 


De az anyja azt izente vissza: 
Sűrű könnye legyen a párnája, 
De az anyja azt izente vissza: 
Sűrű könnye legyen a párnája. 


Bükkhavaspataka (Gyimesvölgye), 1960 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


487 


186 


SZABÓ ANNA 


A GYERMEKGYILKOS ANYA. III. 


Szabó Anna egy vasárnap délután 
Kikönyökölt ződre festett ablakán, 
Úgy hullott a sűrű könny a szeméből, 
Mind a záporeső a magos égből. 


Szabó Gyula jő alóról lóháton, 
Azt kérdezi: „Mét sírsz, Anna, galambom?” 
„Hadd el, Gyula, ne kérdezd, hogy mét sirok, 
Te tetted el az én fényes napomot!” 


Szabó Anna azt gondolta magába: 
Gyilkojsa lesz négy hónapos babbának, 
Gyilkojsa lesz babbájának, magának, 
Bánatot hoz az egész rokonságnak. 


Szabó Annát azt kérdezi az anyja: 
„Hogy érzed még, édes lányom, magadat?” 
„Édesanyám, rojszul érzem magamat, 
Vigyenek a csíkszépvízi doktorhoz.” 


Csíkszépvizen azt kérdezi a doktor: 
„Ki okozta ezt a nagy bajt magának?” 
„Doktor uram, magának megmondhatom, 
Úgy es tudom, közeleg a halálom.” 


Szeredába három orvos vizsgálja, 
Mind a három komoly baját találja, 
Elbúcsuzott jó apjától-anyjától, 
S azután a kósteleki lányoktól. 


Sötétpatak (Gyimesvölgye), 1968 
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UTRA MARI 


A GYERMEKGYILKOS ANYA. IV. 


 


Utra Mari rózsaszínű szoknyája, 
Beleakadt a kiskert ajtójába. 
Utra Mari elkiáltotta magát: 
„Jaj Istenem, közeledik a halál!” 


Utra Marit kilenc csendőr vallatja, 
Szeretője az ablaknál hallgatja. 
„Utra Mari, valld ki minden bőnödet, 
Hova tetted a te négy gyermekedet?” 


„Kettőt tettem nagy diófa tövébe, 
Egyet dobtam a Tisza fenekére, 
Egynek vérit vettem, mind a madárnak, 
Mert nincsen kit hívjon édes apának. 


Lány barátim, rólam példát vegyetek, 
Csalfa legénynek sohase higgyetek, 
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Csalfa legény csalta meg a szívemet, 
A jó Isten borítsa rá az eget.” 


Kolozsvári fogház fala de sárga, 
Oda vagyon Utra Mari bezárva. 
Megizenem a jó édesanyámnak: 
Küldjön párnát lánya feje aljának. 


Vajdakamarás (Mezőség), 1970 


188 


UTRA MARI 
A GYERMEKGYILKOS ANYA. V. 


 


Utra Mari nem vette ezt tréfára, 
Belépett a válaszúti kocsmába, 
Egy icce bort kéretett ki számára, 
Egy icce bort kéretett ki számára. 
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A borát még el nem tudta kőteni, 
Kilenc zsandár megérkezett vallatni. 
„Utra Mari, valld ki minden bűnödet, 
Hová tetted a te négy gyermekedet?” 


Utra Marit kilenc zsandár vallatja, 
A babája ajtó mellett hallgatja. 
„Utra Mari, valld ki minden bűnödet, 
Hová tetted a te négy gyermekedet?” 


„Egyet tettem a diófa tövibe, 
Kettőt tettem a Szamos fenekibe, 
Egynek vérit vettem, mind a madárnak, 
Hogy ne híjjon többet édesanyjának.” 


Válaszút (Mezőség), 1942 
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SZABÓ VILMA 


A GYERMEKGYILKOS ANYA. VI. 


 


Szabó Vilma nem vette tréfára, 
Beugrott a közeli csárdába. 
„Csaplárosné, van-e söre-bora? 
Tíz liter bort hozzon a számomra!” 


Szabó Vilma borát meg sem issza, 
Csendőrkáplár az ajtót benyissa, 
Csendőrkáplár elkiáltja magát: 
„Gyertek, fiúk, megfogtam a Vilmát!” 


Szabó Vilmát hat csendőr kíséri, 
Szeretője a kapuból nézi. 
„Ne nézd, babám, gyászos életemet, 
Csak teérted szenvedem ezeket!” 


Szabó Vilmát hat csendőr vallatja, 
Szeretője az ajtón hallgatja. 
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„Valld be, Vilma, minden bűneidet: 
Hová tetted három gyermekedet?” 


„Egyet tettem diófa tövébe, 
Másodikat Tisza fenekébe, 
Harmadiknak a gyilkossa lettem, 
Magam pedig börtönbe vettettem.” 


Méra (Kalotaszeg), 1969 
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VAJDA JÁNOS SIRATÓJA. I. 


 


Édesanyám elbúcsúztam, 
Avval mezőre indultam. 
Én elértem három kutat, 
Harmadikból cseppet ittam. 


Szíjjam csattja elszakada 
Életemre-halálomra. 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


493 


En Istenem, mi lesz vélem, 
Tám jel mutatódik nékem. 


Elémenjek, vaj megtérjek, 
Méges én arra gondoltam, 
Mennyek elé, hogy kaszáljak, 
Már én senkinek se vétek. 


Már én menyek s elindulok, 
Lunguj Tódor ki es állott, 
Kiálla már elejembe, 
Éles kardját elévéve. 


Ki es vevé éles kardját, 
Hogy vágja el a nyakamat. 
„Lunguj Tódor, jó barátom, 
Békiljink meg, én nem bánom!” 


Az harmadik szózatjára, 
Csak elvesze a nagy vérbe, 
Mind kicsi hal a tengerbe, 
Vajda János ő meghala. 


Felesége várja haza, 
Várja haza vacsorára, 
Este eljött, regvel eltőtt, 
Vajda János haza nem jött. 


Mondja már az anyossának: 
„Anyám, anyám, édesanyám, 
Mi fog lenni már Jánosval, 
Hogy ő nem fog hazajönni.” 


„Hadd el, fiam, me’ hazajő, 
Nem jött haza már ebédre, 
Hazajő bár nagyebédre, 
Kaszálója fog már lenni.” 
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Menyen vala ja szomszédja, 
Menyen vala már kaszálni, 
Meg es kapá Vajda Jánost, 
Vajda Jánost már meghalva, 


A véribe elnyuvadva. 
Visszatére ja szomszédja, 
„Honn vagy-e te, Mónár Kata?” 
„Honn vagyok én, jó szomszédok.” 


„Honn van-e már Vajda János?” 
„Nincs honn, nincs honn már az társom, 
Úgy elment ő a tennaptól, 
A tennaptól már kaszálni.” 


„Mónár Kati, Mónár Kati, 
Meg ne fogj te már ijedni, 
Vajda János meg van halva, 
A véribe elnyuvadva.” 


Mónár Kati sírni foga, 
Hogy meghott az hitestársa, 
Rikojtsa az szógácskáját: 
„Szógám, szógám, kicsi szógám, 


Fogd bé már az paripádot: 
Hojzuk haza a gazdádot!” 
Bé es fogák az paripát, 
Elmentek már János után. 


Elmene jaz szomszédjával, 
Megkapták már Vajda Jánost 
A zéd fűbe, meg van halval, 
A véribe elnyuvadval. 


Mónár Kati reja borult, 
Megcsókolta, úgy sirajsa, 
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Vajda János piros vére 
Virágokat festett véle. 


„Társom, társom, édes társom, 
Kinek fogtál már véteni, 
Kinek fogtál már véteni, 
Hogy téged elfogtak vágni!” 


Feltették már az kocsiba, 
Hazavitték Vajda Jánost, 
Meghúzatták nagyharangot, 
Szépen őt feléteztették, 


Gyászos koporsóba tették. 
Mónár Kati gyászruhába, 
Úgy kíséri bé az sírba, 
Mónár Kati úgy sirajsa, 


Hitestársa már meghala. 
Megelelé édesanyja: 
„Ne sírj, ne sírj, Mónár Kati, 
Me’ magad es meg fogsz halni.” 


Onnat ők már hazamentek, 
De nem olyan sok üdőre, 
Mónár Kati már bémene, 
Bémene már a mezőre. 


Enni vive kaszássának, 
Mónár Kati ő megtére, 
Lunguj Tódor ki es álla 
Mónár Kati eleibe. 


„Mónár Kati, Mónár Kati, 
Vesd le már a gyászruhádat, 
Ne gyászold te többet Jánost, 
Fogadj ingem a társadnak!” 
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„Fogadnálak a társamnak, 
Ha tudnám, hogy ki vágta el!” 
„Mónár Kati, Mónár Kati, 
Megmondanám én már neked, 


Ha meg nem mondod senkinek.” 
„Én nem mondom, Lunguj Tódor, 
Társamnak fogadlak téged, 
Csak tudjam, hogy ki vágta el.” 


„En vágtam el, Mónár Kati, 
Már tégedet szerettelek. 
Eltél vele egy esztendőt, 
Eljünk ketten es bár kettőt!” 


„Elünk, elünk, Lunguj Tódor, 
Csak engedd meg, menjek haza, 
Vessem le a gyászruhámat!” 
Visszatére Mónár Kati. 


Már a csendérekhez mene, 
Megmondá jaz csendéreknek, 
Ki vágta jel Vajda Jánost. 
Megfogták már a csendérek, 


Kezit, lábát vasba tették, 
Regten a bíróhoz vitték. 
„Mónár Kati, Mónár Kati, 
Elvágjuk-e vagy megléjjük, 


Vaj erekes rabnak zárjuk?” 
„Meg se lejjék, el se vágják, 
Akasztófára már tegyék, 
Kénos halálra már vessék! 
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Nékem nem kell senki párja, 
Már az ejém féd gyomrába, 
Nekem ha már kellett vóna, 
Máig es az ejém vóna.” 


Lészped (Moldva), 1959 
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VAJDA JÁNOS SIRATÓJA. II. 


 


Istánkámat megcsókoltam, 
Asszonyomtól elbúcsúztam, 
Szíjjam csattja elszakada 
A véletlen halálomra. 


Lunguj Tódor, jó barátom, 
Béküljünk meg, én nem bánom, 
Úgy elvesztem a nagy vérbe, 
Mind kicsi hal a tengerbe. 
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Erdő, erdő, mit vétettem, 
Mikor rajtad átalmentem? 
Én egyebet nem vétettem, 
Árnyékodba lefeküdtem. 


Ott egy cseppet szenderedtem. 
Mikor szemem felvetettem, 
Mikor szemem felvetettem, 
Három zsendár áll mellettem. 


„Ti, zsendárok, mét jettetek? 
Hogy ingemet elvigyetek?” 
„Érted jettünk, s el es viszünk, 
Temlec házaiba teszünk.” 


Nem aluszom tulupárnán, 
A rekesznek két deszkáján, 
A lájbimval takarozom, 
Jaj, de keservesen alszom. 


Vajda János piros vére, 
A fődet festették véle, 
Vajda János piros vére, 
A fődet festették véle. 


Gerlén (Moldva), 1959 
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AMBRUS KATA 


 


Az annyjától el se tudott búcsúzni, 
Mert nem tudta, hol kell neki meghalni, 
Szamosújvár kőből van kikerítve, 
Ambrus Dávid oda van bététetve. 


Ambrus Dávidot viszik a börtönbe, 
Ambrus Katát viszik a temetőbe, 
Ambrus Dávid, nem kívánok egyebet, 
Szabadítson a jó Isten, ha lehet. 


Sötétpatak (Gyimesvölgye), 1968 
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RUGÓ IRMA 


Hallottátok, mi történt a berekbe? 
Szabó István Rugó Irmát megölte. 
Szivét, máját késsel összemetszette, 
Holttestét a búzaföldbe rejtette. 


„Hallod, Pista, nem fájt neked a szíved, 
Mikor azt a szép Irmuskát megölted?” 
„Akkor nem fájt, hej, de immár meghasad, 
Viselem a tizenkét fontos vasat. 


Ha bemegyek törvényszék szobájába, 
Ráborulok törvényszék asztalára, 
Rabláncomat keservesen zörgetem, 
Jaj de bánom, hogy én gyilkossá lettem.” 


Mezőveresegyháza (Mezőség), 1969 
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HALLOTTÁTOK, SZÉK VÁROSÁN 
MI TÖRTÉNT? 


 


„Őrmester úr, azér’ jöttem, jelentsem, 
Hogy én azt a barna legényt megöltem.” 
„Jaj, te betyár, hogy nem fájt a te szíved, 
Mikor azt a szegény legényt megölted?” 


„Akkor nem fájt, de most mindjár’ meghasad, 
Azt is hiszem, bánatomba meghalak. 
Édesanyám, ne sirasson ingemet, 
Fekete főd itta meg a víremet.” 


Szék (Mezőség), 1969 
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HORVÁTH PERZSI FIA 


Hallottatok, Forrószegen mi történt? 
Horváth Perzsinek a fiát megölték. 
Vérit vették, mint a fogoly madárnak, 
Halva vitték bé az édesannyának. 


„Idesanyám, ne sirassan ingemet! 
Fekete föld itta meg a viremet.” 
„Őrmester úr, adjan Isten jó estét.” 
„Adjan Isten, te Serestély, mi történt?” 


„Őrmester úr, azért jöttem, jelentsem, 
Az iccaka pajtásomat megöltem.” 
„Te Serestély, nem fájt a te bús szived, 
Mikor a te pajtásodat megölted?” 


„Dehogy nem fájt, azt hittem, hogy meghasad, 
Mikor mondta: Jaj Istenem, meghalak. 
Pajtásomat viszik a temetőbe, 
Ingem visznek az örökes tömlecbe.” 


Szék (Mezőség), 1970 
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KÁPLÁR MARCI 


 


Kápláréknál meggyújtották a lámpát, 
Talán biza Káplár Marcit siratják? 
„Nyisd ki anyám ződre festett kapudat, 
Halva hozzák egyetlen egy fiadat.” 


Nagykapuson meghúzták a harangot, 
Mindenfelé viszi a szél a hangot. 
Fujja a szél, lengeti a zászlaját, 
Bárdos Bori siratja a babáját. 


Kivirult már a kapusi domb alja, 
Mikor Káplár Marcit vitték ki rajta. 
Koporsóján körös-körül koszorú, 
Megy utána édesanyja, szomorú. 


„Horváth Pista, nem fájt neked a szíved, 
Mikor azt a szegén’ legényt megölted?” 
„Nem fájt akkor, de most mindjárt meghasad, 
Viselem a harminchatos nagy vasat.” 
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Gyertek, lányok, öltözzünk fel fehérbe, 
Káplár Marcit vigyük a temetőbe; 
Kísérjük el az utolsó útjára, 
Búcsúzzunk el mind tőle utoljára. 


Börtönajtó, hulljon le rólad a zár, 
Hogy még egyszer lehessek szabad madár! 
Ha még egyszer magam szabadja lennék, 
Akkor még a madárnak se vétenék. 


Magyarvista (Kalotaszeg), 1947 
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KOVÁCS KATI 


 


Kovács Katit viszik a temetőbe, 
Horváth Pistát kísérik az egyesbe, 
Horváth Pista kíreli az urakat, 
Eresszék el neki a nagy bajokat, 
Horváth Pista, nem lehet megengedni: 
Kovács Katit leányostúl megölni. 


Méra (Kalotaszeg), 1969 
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MEGSIRATSZ-E, MÁTKÁM? 


A MEGÖLT LEGÉNY. I. 


 


Ud menen, ud menen 
S ez ő iedes apja. 
„Kelj fel, fiam, kelj fel, 
Hájdi haza velem!” 


„Nem kelhetek, apám, 
Mer meg vagyok halva, 
Fodorszőrű kucsmám 
Fejembe van fagyva.” 


Ud menen, ud menen 
S ez ő iedes anyja. 
„Kelj fel, fiam, kelj fel, 
Hájdi haza velem!” 


„Nem kelhetek, anyám, 
Mer meg vagyok halva, 
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Aranysarkú csizmám 
Lábamba van fagyva.” 


Ud menen, ud menen 
S ez ő mátkecskája. 
„Kelj fel, mátkám, kelj fel, 
Hájdi haza velem!” 


„Nem kelhetek, mátkám, 
Mer meg vagyok halva, 
Kicsi csonka gyűrűm 
Zujjamba van fagyva.” 


„Megsiracc-e, mátkám, 
Három ember előtt?” 
„Megsiratlak, mátkám, 
Zegész világ előtt.” 


„Elkísérc-e, mátkám, 
Bárcsak e kapumig?” 
„Elkísérlek, mátkám, 
Bié zörök házodig.” 


„Írd fel keresztfámra: 
Ott fekszik egy árva, 
Kinek szeretetből 
Történt az halála!” 


„Istenem, Istenem, 
Szerelmes Istenem, 
Mét es teremtettél, 
Ha jelfelejtettél!” 


Forrófalva (Moldva), 1953 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


508 


199 


KIKÍSÉRSZ-É ENGEM? 


A MEGÖLT LEGÉNY. II. 


 


Tisza nem szenvedte, 
Partjára kivette, 
Arra járt egy halászlegény, 
Hálójába vette. 


Hálójába vette, 
Zuccán végigvitte, 
Szeredai közkórházba 
Szépen lefektette. 


Arra megy az anyja, 
Költi, de nem hallja. 
„Kelj fel, kelj fel, édes fiam, 
Gyere, mennyünk haza!” 


„Nem kelek, nem kelek, 
Mert meg vagyok halva, 
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Mit te, inget vettél, anyám, 
Hátamra van fagyva.” 


Odamegy az apja, 
Költi, de nem hallja. 
„Kelj fel, kelj fel, édes fiam, 
Gyere, mennyünk haza!” 


„Nem kelek, nem kelek, 
Mert meg vagyok halva. 
Mit te, csizmát vettél, apám, 
Lábamra van fagyva.” 


Odamegy babája, 
Költi, de nem hallja. 
„Kelj fel, kelj fel, édes rózsám, 
Gyere, mennyünk haza!” 


„Nem menyek, nem menyek, 
Mert meg vagyok halva, 
Gesztenyszínű göndör hajam 
Vállamra van fagyva.” 


„Megsiratsz-e engem 
Apád, anyád előtt?” 
„Megsiratlak, édes rózsám, 
Ország-világ előtt.” 


„Csináltatsz-e nekem 
Diófa koporsót?” 
„Csináltatok, édes rózsám, 
Márványkő koporsót.” 
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„Kikísérsz-e engem 
Temető kapuig?” 
„Kikísérlek, édes rózsám, 
A sírod széléig.” 


Sántatelek (Gyimesvölgye), 1958 
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ELKÍSÉRLEK ÖRÖKÖS HÁZADIG 


A MEGÖLT LEGÉNY. III. 


Megöltek egy legényt 
Hatvan forintjáért, 
A Tiszába bevetették 
Pej paripájáért. 


Tisza be nem vette, 
Partjára vetette, 
Arra járt egy halászlegény, 
Hálójába vette. 


Hálójába vette, 
Falujába vitte, 
Megkérdezte mindenkitől, 
Kié ez a szőjke? 


Odament az anyja, 
Kelti, de nem hallja: 
„Kelj fel, kelj fel, édes fiam, 
Gyere, menjünk haza!” 


Odament babája, 
Kelti, de meghallja: 
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„Kelj fel, kelj fel, gyöngyvirágom, 
Hogy vigyelek haza!” 


„Nem mehetek haza, 
Mert meg vagyok halva, 
Sárga hajam, göndör hajam 
Vállamra van fagyva.” 


„Csináltatsz koporsót 
Akármilyen fából?” 
„Csináltatok, gyöngyvirágom, 
Tiszta diófából.” 


„Csináltatsz sirkövet 
Akármilyen kőből?” 
„Csináltatok, gyöngyvirágom, 
Tiszta márványkőből.” 


„Megsiratsz-e, babám, 
Egy pár ember előtt?” 
„Megsiratlak, gyöngyvirágom, 
Egész világ előtt.” 


„Elkísérsz-e, babám, 
Temető kapuig?” 
„Elkísérlek, gyöngyvirágom, 
Örökös házadig.” 


Melegföldvár (Mezőség), 1964 
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CSINÁLTATSZ KOPORSÓT? 


A MEGÖLT LEGÉNY. IV. 


 


Odament az apja, költi, de nem hallja, 
Sarkantyús csizmája lábára van fagyva. 
Odament az annya, költi, de nem hallja, 
Sárga göndör haja homlokára hagyva. 


Odament rózsája, költi, de meghallja: 
„Kelj fel, kedves babám, borulj a vállamra!” 
„Ha meghalok, babám, csináltatsz koporsót?” 
„Csináltatok, babám, márványkő-koporsót.” 


„Béhuzatod, rózsám, valami rossz ronggyal?” 
„Béhuzatom, babám, aranyszín bársonnyal.” 
„Bévereted, rózsám, valami rossz szeggel?” 
„Béveretem, rózsám, aranyfejű szeggel.” 


„Megsiratsz-e, babám, egész falu előtt?” 
„Megsiratlak, babám, egész világ előtt.” 
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„Meghuzatod, babám, azt a hat harangot?’ 
„Meghuzatom, babám, mind a tizenhatot.” 


„Elkísérsz-e, rózsám, temető kapuig?” 
„Elkísérlek, babám, örökös házadig.” 
,,Írd fel keresztfámra: itt fekszik egy árva, 
Kinek szerelemből történt az halála.” 


Válaszút (Mezőség), 1943 
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HARANGOZNAK DÉLRE 


A MEGÖLT LEGÉNY. V. 


 


Át akarja úszni, 
Csikót akar lopni, 
Kolozsvári nagy vásáron 
Pénzt akar csinálni. 


Meg is ölt egy legényt 
Hatszáz forintjáért, 
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Beledobta a Tiszába 
Két szürke lováért. 


Tisza bé nem vette, 
Partjára vetette, 
Arra járt egy hajóslegény, 
Csónakjába tette. 


Csónakjába vette, 
Falujába vitte, 
Kis faluja közepébe 
Szípen eltemette. 


Odamegy az apja, 
Kőti, de nem hallja. 
„Kelj fel, édes, drága fiam, 
Gyere vélem haza!” 


„Nem tudok felkelni, 
Mer meg vagyok halva, 
Bogár Imre éles tőrét 
A szívembe szúrta.” 


Odamegy az anyja, 
Kőti, de nem hallja. 
„Kelj fel, édes, drága fiam, 
Gyere velem haza!” 


„Nem tudok felkelni, 
Mer meg vagyok halva, 
Bogár Imre éles tőrét 
A szívembe szúrta.” 


Odamegy babája, 
Kőti, de nem hallja. 
„Kelj fel, drága, szép szeretőm, 
Borulj a vállamra!” 
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„Nem tudok felkelni, 
Mer meg vagyok halva, 
Bogár Imre éles tőrét 
A szívembe szúrta.” 


Harangoznak délre, 
De nem délebédre, 
Bogár Imrét most kísérik 
Elítélő székre. 


Felállott a székre, 
Felsóhajt az égre: 
„Gyilkolásim, sok rablásim 
Most jutnak eszembe.” 


Szék (Mezőség), 1969 
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ELGYÁSZOLSZ-É, BABÁM? 


A MEGÖLT LEGÉNY. VI. 


Kolozsvári csárda 
Végig ki van tárva, 
Abba mulat Rózsa Sándor 
Kilenced magával. 


Megöltek egy legényt 
Hatszáz forintjáért, 
Belédobták a Tiszába 
Piros pej lováért. 


Tisza nem szenvedte, 
Partjára kitette, 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


516 


Arra ment egy halászlegény, 
Hálójába vette. 


Hálójába vette, 
Falujába vitte. 
„Kié ez a barna legény, 
Aki meg van ölve?” 


Odament babája, 
Költi, de nem hallja. 
„Gyere, csárdás kisangyalom, 
Menjünk el a bálba!” 


„Nem kelhetek én fel, 
Mert meg vagyok ölve, 
Rózsa Sándor éles kése 
A szívemet érte.” 


„Csináltatsz-e, babám, 
Diófa koporsót?” 
„Csináltatok, kisangyalom, 
Márványkű koporsót.” 


„Elgyászolsz-e, babám, 
Két vagy három hétig?” 
„Elgyászollak, kisangyalom, 
Három kerek évig. 


Délelőtt fehérbe, 
Délbe rózsaszínbe, 
Délután meg, kisangyalom, 
Gyászos feketébe.” 


Mákófalva (Kalotaszeg), 1969 
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A HALÁLLAL KEZET ADTAM 


SZOLGALEGÉNY SIRATÓJA. I. 


Szógalegény, mit gondoltál, 
Mikor hazol elindultál? 
Én egyebet nem gondoltam, 
Jaj, már határ széjjin jártam. 


Hogy már gazdára találjak, 
Mer’ én szegény legény vótam. 
Jaj, gazdára már találtam, 
Kútra vízér’ elindultam. 


Az kútba beléhajtottam, 
Az halálval kezet adtam, 
Nincsen ki ingem sirajson, 
Ki koporsómra boruljon. 


Megsirat ingem madár es, 
Meghajlik értem az ág es, 
Szegény szógalegény vótam, 
Szegény árva legény vótam. 


Lészped (Moldva), 1959 
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SZOLGALEGÉNY MIT GONDOLTÁL? 


SZOLGALEGÉNY SIRATÓJA. II. 


 


Én egyebet nem gondoltam, 
Gazdámtól el se búcsúztam, 
Én egyebet nem gondoltam, 
Gazdámtól el se búcsúztam. 


Marhákat vízre hajtottam, 
S a kútba beléhajlottam, 
Életemnek végit attam, 
S a halálval kezet fogtam. 


Nincsen apám, nincsen anyám, 
Nincsen apám, nincsen anyám, 
Nincsen nekem jó testvérem, 
Aki megsirajson ingem. 
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Idegenyek sirathatnak, 
Testvéreim nem láthatnak, 
Idegenyek sirathatnak, 
Testvéreim nem láthatnak. 


Gerlén (Moldva), 1959 
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MINDENKINEK ÉN MEGHAGYOM 


SZOLGALEGÉNY SIRATÓJA. III. 


 


Fáradt testem a bokorba, 
Piros vérem hull a porba, 
Fáradt testem a bokorba, 
Piros vérem hull a porba. 


Gazdám, gazdám, édes gazdám, 
Végy fel a te szekeredre, 
Vígy el engem a hazámba, 
Rég elhagyott kunyhócskámba. 
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Nyitsd ki, anyám, a kapudat, 
Halva hozzák a fiadat, 
Ki sem nyitom, bé sem zárom, 
Jó fiamat így sem várom. 


Sántatelek (Gyimesvölgye), 1958 
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SZABÓ JULCSA 


A CSÉPLŐGÉPBE ESETT LEÁNY. I. 


 


Egyet fütyölt, kettőt fütyölt, megállott, 
Szabó Julcsa piros vérbe virágzott, 
Szabó Julcsát feltették a szekérbe, 
Úgy vitték a főorvos úr elébe. 


Főorvos úr, arra kérem, ha lehet, 
Gyógyítsa meg ezt a szegény beteget! 
Főorvos úr félre fordult, azt mondta: 
Ennek csak a jó Isten az orvossa! 
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Szabó Julcsát feltették a szekérbe, 
Elindultak hazafelé ővele. 
Mikor eztet Julcsa anyja meglátta, 
Ráborult a márványkő-asztalára. 
Sírva mondja: nincsen csillag az égen, 
Mert a lányát viszik a temetőbe. 


Visa (Mezőség), 1945 
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SZABÓ JULCSA 


A CSÉPLŐGÉPBE ESETT LEÁNY. II. 


Mi történt a gyulai szénáskertbe, 
Szabó Julcsa beléesett a gépbe, 
Szabó Julcsa felmászott az asztalra, 
Véletlenül beléesett a dobba. 


A nagybátyja mikor eztet meglátta, 
Egyenesen felfutott az asztalra. 
„Gépész uram, álljon meg a masina, 
Julcsa húgom beléesett a dobba.” 


Egyet-kettőt füttyintett és megállott. 
„Julcsa húgom piros vérbe virágzott.” 
Szeretője feltette a szekérbe, 
Úgy vitte a főorvos eleibe. 


„Főorvos úr, arra kérem, ha lehet, 
Gyógyítsa meg ezt a szegény beteget!” 
Főorvos úr hátat fordít, azt mondja: 
„Ennek csak a jó Isten a doktorja.” 
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Szeretője belépett a szobába, 
Ráborul a diófaszín asztalra, 
Sírva mondja: „Nincsen csillag az egen, 
Nincs szeretőm, viszik a temetőbe; 
Nincsen csillag, mind lehullott a földre, 
Nincs szeretőm, mert elhagyott örökre.” 


Vaidakamarás (Mezőség), 1970 
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KOVÁCS JULCSA 


A CSÉPLŐGÉPBE ESETT LEÁNY. III. 


 


Mikor Julcsát édesanyja meglátta, 
Nagy jajszóval odafutott hozzája. 
Gépész uram, álljon meg a masina, 
Mer’ a lányom beléesett a dobba! 


Mikor Julcsát a nagy dobból kivették, 
A földre két száll deszkára letették, 
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Piros vére úgy folyik, mint a patak, 
Julcsa anyja gyenge szíve megszakad. 


Kovács Julcsát feltették a szekérbe, 
Úgy vitték a királyorvos elébe. 
Királyorvos félrefordult, azt mondta: 
Ennek csak a jó Isten az orvossa. 


A buzai temetőbe van egy sír, 
Oda jár egy barna legény, mindig sír. 
Mind azt mondja: nincsen Isten az égbe, 
Mert babáját élve tették a földbe. 


Buza (Mezőség), 1969 
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EGY SZÉP LEGÉNY BELEESETT A DOBBA 


 


Szegén legényt feltették a szekérre, 
Úgy vitték a főorvos úr elébe. 
„Főorvos úr, arra kérem, ha lehet, 
Gyógyítsa meg az én szép életemet!” 
Főorvos úr fére fordul s azt mondja: 
„Ennek a jó Isten a gyógyítója.” 


Méra (Kalotaszeg), 1969 
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ÉN IS VOLTAM A VÁSÁRHELYI KÓRHÁZBA 


Én es vótam vásárhelyi kórházba, 
Rám es vót a rácsos kapu bezárva. 


Rácsos kapu, belől van a rézkilincs, 
Feltekintek a nagy égre, senkim sincs. 
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Jaj, de köves a közkórház udvara, 
Főorvos úr azon sétál be rajta. 


A kalapját baloldalán viseli, 
Ritka beteg, kinek azt megemeli. 


„Adjon Isten, főorvos úr, jónapot!” 
„Adjon Isten, édes fiam, mi bajod?” 


„Főorvos úr, csak egy az én kérésem: 
Fáj a szívem, ha tud rajta, segítsen!” 


Hat ablaka van a műtőszobának, 
Amelybe sok beteget operálnak. 


Lekötik a kezem-lábam szíjúval, 
Fejemet is betakarják kosárval. 


Műtős kislány készíti a helyemet, 
Főorvos úr operálja szívemet. 


Jó pajtásim, akik velem vótatok, 
A jó Isten viselje a gondotok. 


Mer én innet elmegyek vagy megélek, 
Vagy meghalok vagy a babámé leszek. 


A szakácsné maradjon meg magának, 
Egye meg a levét is a szupának. 


Mer’ én ettem sűrű szupát eleget, 
A jó Isten húzza rátok az eget! 


Adjon Isten, édesanyám, jó estét, 
Hazajöttem mint egy váratlan vendég. 
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Nem örömre jöttem haza, nem búra, 
Nagy kórházból vagyok kiszabadulva. 


Édesanyám, gyújtsa meg a lámpáját, 
Nézze meg a legkissebbik leányát. 


Görbepataka (Gyimesvölgye), 1958 
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BARNA LEGÉNY KIÁLLOTT A KAPUBA 


 


„Barna legény, ne kérdezd, hogy mi bajom: 
Beteg az én aranyos kis galambom, 
Ottan fekszik, tiszta fehérbe fekszik, 
Piros bársony paplannyal takaródzik.” 


Doktor-kocsi megy az úton sebesen, 
Barna legény megszólítja csendesen: 
„Doktor uram, adjon Isten jó napot! 
Jöjjön, vizitálja meg a babámot!” 
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„Barna legény, ne aggódjon hiába, 
Két nap múlva jobban lesz a babája, 
Két nap múlva menjen végig az utcán, 
Tekintsen bé a babája ablakán!” 


Két nap múlva végig is ment az utcán, 
Bétekintett a babája ablakán. 
Két ablakba két szál gyertya meggyújtva, 
„Jaj, Istenem, meg van a babám halva. 


Jaj Istenem, de szeretnék bémenni, 
De szeretnék a babámmal beszélni. 
Kelj fel, babám, kelj fel, mert megcsókollak, 
Ölelő két karjaim közt hordozlak.” 


Temetésre kondulnak a harangok, 
Ki lehet most a faluba a halott? 
Ki lehet? A szomszédasszony leánya, 
Barna legény igaz szívű babája. 


Megkondult a válaszúti nagyharang, 
Húzza aztat három fehér vadgalamb, 
Azt veri ki jobb és baloldalára: 
Szerettelek galambom, de hiába. 


Három éve járom a nagy világot, 
Láttam benne sok szép élő virágot, 
Olyan szépet, mint te vótál, nem láttam, 
Nem találom párodat a világon. 


Válaszút (Mezőség), 1945 
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HA BEMEGYEK A KÖZKÓRHÁZ KAPUJÁN 


Ha bemegyek a közkórház kapuján, 
Jön a portás, mutatja az irodát: 
„Jobbra tessék, balra írják a nevét.” 
Ápolónő készíti a fekhelyét. 


Kolozsvári kórház-utca homokos, 
Rajta sétál Mátyás doktor, főorvos, 
Tüzes lápisz, éles kés a kezébe, 
Fehér vizitsapka van a fejébe. 


Ha felmegyek az első emeletre, 
Ilus madám mérgelődik előre: 
„Tessék, kérem, itt a maga fejlapja, 
Hogy ne járjon egész nap a nyakamra!” 


Kilenc óra, csengetnek a vizitre, 
Főorvos úr siet az emeletre, 
Felteszi a fehér vizitsapkáját, 
Úgy hallgassa minden beteg panaszát. 


Négy ablaka van a műtőszobának, 
Ahol minden beteget operálnak, 
Sírnak-rínak, keseregnek szegények, 
Mikor a műtőasztalra kerülnek. 


Mikor vége van az operálásnak, 
Kicsenget a főorvos a madámnak: 
„Madám, kérem, vigyázzon a betegre, 
Nehogy elaludjon szegény örökre!” 


Válaszút (Mezőség), 1945 
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ELÉGETT A NYÍRBÁTORI HATÁR 


Elégett a Nyírbátori határ, 
Beléégett kilenc juhászbojtár, 
Kilenc juhászbojtár pár ruhája, 
Számadónak sallangos bundája. 


Számadónak nincsen semmi kára, 
Kinyeri a gyulai vásárba, 
Kinyeri a gyulai vásárba, 
Nem is lehet neki semmi kára. 


Egy kisleány kerüli a cserét, 
Kérdi tüllem barna szeretőjét. 
„Te, kisleány, hiába keresed, 
Odaégett, kit szíved szeretett.” 


„Mutassátok meg nekem a sírját, 
Hogy öntözzem könnyeimmel halmát, 
Hogy teremjen rózsát, nem töviset, 
Mer ő ingem igazán szeretett.” 


Válaszút (Mezőség), 1943 
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B 


ÚJ STÍLUSÚ BALLADÁK 


BETYÁRBALLADÁK 


139 


BOGÁR IMRE 


 


Átal akar menni, 
Csikót akar lopni, 
Kecskeméti ződ vásárra 
Pénzt akar csinálni. 


„Kocsmárosné, hallja, 
Száz icce bort adjon, 
Kínáljam meg a vármegyét, 
Hogy ne legyek rabja!” 
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Huncfut a vármegye, 
Nem iszik belőle, 
Ez a híres Bogár Imre 
Most van a kezibe. 


„Láncot a zsiványra, 
Kezire, lábára!” 
Deli Marcsa, a babája, 
Már hiába várja. 


Nézz ki, Marcsa, nézz ki 
Ablakod firhangján! 
Most kísérik Bogár Imrét 
Aranyszín paripán. 


Arany a kantárja, 
Ezüst a zablája, 
Ez a híres Bogár Imre 
Annak a gazdája. 


Harangoznak délre, 
Fél tizenkettőre, 
Most kísérik Bogár Imrét 
A vesztőhelyire. 


Harangoznak délre, 
Pont tizenkettőre, 
Hóhér mondja: Bogár Imre, 
Lépjen fel a székre. 


Fellépett a székre, 
Feltekint az égre. 
„Jaj, Istenem, sok rablásim, 
Most jutnak eszembe!” 


Válaszút (Mezőség), 1956 
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PATKÓ BANDI 


 


Feleli a csaplárosné lánya: 
Patkó Bandi mulat a csárdába. 
Hívja ki hát, csaplárné, egy szóra, 
Nem bántjuk mi, csak intjük a jóra. 


Patkó Bandi ezt feleli rája: 
Fel sem állok száz zsandár szavára, 
Fel sem állok, meg sem adom magam, 
Hogyha tetszik, vigye el a lovam. 


Kis pej lovam nem annyira bánom, 
Csak a rávaló szerszámom bánom, 
Cifra nyergem s a bugyilárisom, 
Abba hever százezer forintom. 


Százat adtam ezér’ a csikóér’, 
Százat pedig egy szép szőke lányér’, 
Százat pedig egy szép szőke lányér’, 
Kit nem adnék széles e világér’. 
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Jó a tréfa, jó a maga helyén, 
De bosszant, ha mértéktelenül mén, 
Ki megbosszant, legyen az akárki, 
Megtanítom keztyűbe dudálni. 


De te, kislány, mit húzódol tőlem, 
Hiszen én azt nem neked mesélem, 
Gyere mellém, eszem a szépséged, 
E világér’ nem bántalak téged. 


Mákófalva (Kalotaszeg), 1969 
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RÓZSA SÁNDOR. I. 


 


Édesanyám, én strázsába nem állok, 
Amott jönnek a szuronyos zsandárok, 
Rózsa Sándor nem vette ezt tréfára, 
Felugrott a bársony szőrű lovára. 


Felugrott a bársony szőrű lovára, 
Kivágtatott a Gyulai pusztába, 
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Lova lába megbotlott egy fenyőbe, 
Ott fogták el Rózsa Sándort örökre. 


Komiszáros most tőti a fegyverét, 
Hogy lője le a betyárnak a fejét. 
Ejnye azt a kutya betyár mindenét, 
Lovát félti, nem a gyászos életét. 


Arra kérem én a zsandár urakat, 
Eresszék el csak a jobbik karomat, 
De a zsandár azt válaszolta rája: 
Vasat veretek mind a két karodra. 


Le az úton szép csendesen, lefelé, 
Szamosújvár börtönkapuja felé, 
Szamosújvár börtönfala de sárga, 
Oda leszek életfogytig bezárva. 


Megizenem én az édesanyámnak, 
Küldjön párnát szegény Sándor fiának, 
De az anyja azt válaszolta rája: 
Göndör haja legyen az ő párnája. 


Megizenem én a feleségemnek, 
Viselje gondját mind a két gyermeknek, 
Sem kondásznak, se mesternek ne adja, 
Legyenek betyárok, mind vót az apja. 


Feketelak (Mezőség), 1965 
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RÓZSA SÁNDOR. II. 


Esik eső, szép csendesen csepereg, 
Rózsa Sándor a kocsmába kesereg. 
Ki-kinyitja a kocsmának ablakát, 
Úgy hallgassa az eső zuhogását. 


Kocsmárosné bort ide az asztalra, 
Legszebb lányát állítsa ki sztrázsába! 
Édesanyám, én sztrázsába nem állok, 
Amott jönnek a szuronyos zsandárok! 


Rózsa Sándor ezt nem vette tréfára, 
Felugrott a bársonyszőrű lovára. 
Úgy vágtatott a bakonyi erdőbe, 
Lova lába megbotlott egy gyökérbe. 


Rózsa Sándor leesett a lováról, 
Úgy fogták el a betyárt az útjáról. 
Elfogták és feltették egy szekérre, 
Úgy vitték a nagyszebeni börtönbe. 


Le az utcán, fel az utcán felfelé, 
Szamosújvár börtönkapuja felé. 
Szamosújvár börtönfala de sárga, 
Oda leszek, amíg élek, bezárva. 


Kapitány úr, én magamat nem bánom, 
Csak a kedves feleségem sajnálom. 
Mondják meg a kedves feleségemnek, 
Gondját viselje mind a két gyermeknek. 
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Se kocsisnak, se bojtárnak ne adja, 
Mind a kettőt betyárságra tanítsa! 
Hadd rugják le a csillagot az égről, 
Hadd pusztítsák ki a zsandárt a földről! 


Györgyfalva (Kolozsvár), 1970 
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RÓZSA SÁNDOR. III. 


Rózsa Sándor nagy betyár, 
Rózsa Sándor nagy betyár, 
Egy vasárnap délután 
Sétál a lányok után. 


Édesanyja utánna: 
„Sándor fiam, jer haza!” 
„Édesanyám, nem megyek, 
Háborúba kell menjek.” 


„Kocsmárosné, édesem, 
Van-e bora mézesen?” 
„Van egy kicsi, de nem jó, 
Nem betyároknak való.” 


„Nem vagyunk mi betyárok, 
Utonjáró zsiványok, 
Nem bántjuk mi a szegényt, 
Csak a nagygazda legényt. 


Azt sem bántjuk egyébért, 
Azt sem bántjuk pénzéért, 
Csak szép szeretőjéért, 
Csak szép szeretőjéért.” 
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„Édesanyám, édesem, 
Van-e ingem szennyesen? 
Ha nincs ingem szennyesen, 
Küldök kettőt véresen. 


Menjen le a Tiszára, 
Menjen le a Tiszára, 
Mossa ki szép tisztára, 
A fia halálára!” 


Bakony erdő gyászba van, 
Rózsa Sándor fogva van, 
Még vasárnap délután 
Vígan sétált az utcán. 


Vajdakamarás (Mezőség), 1969 


144 


MARGITAI BETYÁR. I. 


Nem messze van ide Kismargita, 
Körös-körül folyja azt a Tisza; 
Közepibe a Lebuki csárda, 
Ott mulat egy betyár bánatába’. 


Amott jön egy csendőrjárőr trappba, 
Egyenest a Lebuki csárdába. 
„Jó estét, te büszke csaplárosné, 
Hát itt ez a pej paripa kié?” 


„Jó bort iszik annak a gazdája, 
Most érkezett, nincs egy félórája.” 
„Küldje ki hát annak a gazdáját, 
Nem bántjuk mi, ha megadja magát.” 
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„Ki se megyek, meg sem adom magam, 
Ha úgy tetszik, vigyék el a lovam, 
A lovamat ugyan én nem bánom, 
Csak a nyerget s kantárt, azt sajnálom. 


Szügyelőjén a bugyilárisom, 
Abba vagyon háromszáz forintom, 
Egyet adtam ezen paripáért, 
Kettőt meg a rávaló szerszámért, 
Hármat pedig egy barna kislányért. 
Kit nem adnék az egész világért.” 


Szék (Mezőség), 1969 
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MARGITAI BETYÁR. II. 


 


„Adjon Isten jó estét, csárdásné, 
Hát ez a szép pej paripa kijé?” 
„Jó bort iszik annak a gazdája, 
Most jött ide, nincs egy félórája.” 
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„Küldje ki hát annak a gazdáját, 
Vagy jöjjön ki, vagy adja meg magát.” 
„Ki se megyek, meg se adom magam, 
Ha nem tetszik, hajtsák el a lovam. 


Lovam, lovam nem annyira bánom, 
Rajta lévő szerszámom sajnálom, 
Bánja aztat a bugyelárisom: 
Benne fekszik háromszáz aranyom. 


Százat adtam a kis pej lovamért, 
Százat adtam rávaló szerszámért, 
Százat adtam egy szép barna lányért, 
Kit nem adnék széles e világért.” 


Válaszút (Mezőség), 1960 
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NEM LOPTAM ÉN. I. 


 


Loptam lovat harminchármat, 
Mégsem zergettem a láncat, 
Teli zsebem rézbángóval 
S az istállóm lopott lóval. 


Eladam a lopott lovat, 
Veszek véle igaz lovat, 
Megkáburgá a féd bíró, 
Vegyek neki egy pár lovat. 


S ha meghivu vacsorára, 
Há felül a paripára, 
Meg nem hivu vacsorára, 
Fel nem ül a paripára. 


De a bíró, kutya bíró, 
Nem vevék neki pár lovat, 
Nem vevék neki pár lovat, 
Regten ingemet béadatt. 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


440 


Hogy teli zsebem bángóval 
S az istálló lopott lóval, 
Én Istenem, mit csináljak, 
Elmenjek-e, vaj megálljak. 


Ha elmenyek, fédig lőnek, 
Ha megállok, megketeznek, 
Regten a bíróhoz visznek, 
Ott ingemet tervényeznek. 


De én csak arra gondoltam, 
Még álljak el egy pár napat, 
Arra mentem mendegéltem, 
Még a zéd erdébe értem. 


Erdé, erdé, te zéd erdé, 
Már én neked mit vétettem, 
Árnyékodba lefekedtem, 
Ott egy cseppet szenderedtem. 


Mikor szemem felvetettem, 
Három zsandár áll mellettem. 
„Arra kérem az urakat, 
Engedjenek bár egy napat. 


Nyitsák fel a zéd ládákot, 
Kerejsék szentenciákot, 
Megitnek-e, vaj meghagynak, 
Vaj erekes rabnak zárnak.” 


„Meg sem itünk, meg sem hagyunk, 
Csak erekes rabnak hagyunk.” 
„Én arra kérem magikat: 
Engedjenek el ingemet, 


Visszaadam lopott lovat, 
S a zsebembél rézbángókat!” 
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Egész világ elengede, 
Ferenc József nem engede. 


Ferenc József piros vére, 
A féd szinnyit fescsék véle, 
Hogy ingemet nem engedett, 
Erekre temlecre vetett. 


Lészped (Moldva), 1955 
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NEM LOPTAM ÉN. II. 


Sohase loptam éltembe, 
Csak egy lovat Debrecenbe. 
Ej! Az es a felbíróé vót, 
Kötőfékje mind gyüngyből vót. 


Én Istenem, mit csináljak: 
Szaladjak-e, vaj megálljak? 
Ej, ha megállok, megkötöznek. 
Ha elfutok, főbe lőnek. 


Én megálltam, megkötöztek, 
Regten a bíróhoz vittek; 
Ej, ott ingemet tervényeztek, 
Örökösen rekesztettek. 


Jaj, Istenem, adj egy napot, 
Szabaduljanak a rabok, 
Ej, a rabok es a rabságból, 
Már ingemet a fogságból. 


Lészped (Moldva), 1955 
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NEM LOPTAM ÉN. III. 


 


Kettőt adtam egy kislányér’, 
Kettőt rávaló ruháér’, 
Gyenge vót a ruhácskája, 
Mind rákőtt a tinók ára. 


Csütörtökön virjadóra 
Bementem egy kiskunyhóba, 
El se szenderedtem benne, 
Mind rám rohant a vármegye. 


Hajdú, hajdú, öreg hajdú, 
Mé’ nem mondtad, mi az a bú, 
Mer’ én nem tudtam búsulni, 
Hogy még rab es fogok lenni. 
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S hadd még, hajdú, ezt megbánod, 
Hogy a rabot így igázod, 
A hátadból szijjat vágok, 
Úgy járod a rókatáncot. 


Ugrapataka (Gyimesvölgye), 1957 
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VITÁLIS IMRE 


Engem hívnak Vitális Imrének, 
Nem is engedek én a csendőrnek, 
Én életbe nem adom meg magam, 
A csendőrök hajtsák el a lovam. 


Szentmártonon volt az én lakásom, 
Erdő-mező volt az én szállásom. 
Kutya csendőr, ne keress engemet, 
Mert kutya issza meg a véredet! 


A lovamat nem annyira bánom, 
Csak a rajta lévő sok szerszámom, 
Nyereg alatt a bugyelárisom, 
Abba fekszik százezer forintom. 


Cifra szűröm lóra van terítve, 
A zsebébe két pisztoly megtöltve. 
Néném, kednek ne járjon a szája, 
Hogy Vitális mulat a csárdába. 


Bogártelke (Kalotaszeg), 1970 
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TISZA PARTJÁN ELALUDTAM. I. 


Tisza partján elaludtam, 
Jaj, de furcsa álmot láttam! 
Megálmodtam azt az egyet, 
Hogy a babám mást is szeret. 


Amikor majd felébredtem, 
Kilenc zsandár áll előttem, 
A tizedik azt kérdezi: 
Hol az utazó levelem? 


Állj meg, zsandár, megmutatom, 
Csak a lájbim kigombolom, 
Elévettem a fegyverem: 
„Itt az utazó levelem.” 


„Zsandár urak, mit akartok, 
Talán vasazni akartok?” 
„Mi vasazni nem akarunk, 
Sárga csitkót kantározunk.” 


„Sárga csitkó nem eladó, 
Nem is zsandár alá való, 
Mer’ ha arra zsandár ülne, 
Még a madár is rab lenne.” 


Ugrapataka (Gyimesvölgye), 1958 
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TISZA PARTJÁN ELALUDTAM. II. 


 


Éjfél táján felébredtem, 
Kilenc csendőr áll előttem. 
Azt kérdezi: mi a nevem, 
Hol az utazó levelem? 


Állj meg, csendőr, megmutatom, 
Csak a lájbim kigombolom, 
Kiveszem a revolverem: 
Ez az utazó levelem. 


Jaj, Istenem, mit csináljak, 
Elfussak-e, vagy megálljak? 
Ha elfutok: agyonlőnek, 
Ha megállok: békísérnek. 


Buza (Mezőség), 1969 
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TISZA PARTJÁN ELALUDTAM. III. 


De sok falut, de sok várost bejártam, 
De sok rongyos istállóra találtam. 
Nem találtam magam alá paripát, 
Elloptam a komiszáros pej lovát. 


Arra kérem komiszáros uramat: 
„Ne lője ki alólam a lovamat!” 
„Hej, a betyár, kutya betyár mindenit: 
Lovát félti, nem a maga életit.” 


Mezőveresegyháza (Mezőség), 1969 
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TISZA PARTJÁN ELALUDTAM. IV. 


 


Mikor aztán bemehettem, 
Kilenc csendőr áll előttem, 
Csendőr azt kérdezte tőlem: 
Hol az utazó levelem? 


Állj meg, csendőr, megmutatom, 
Csak a lájbim kigombolom, 
Ötöt-hatot főbe lőttem: 
Ez az utazó levelem. 


Mákófalva (Kalotaszeg), 1969 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


448 


154 


PÁPAINÉ. I. 


Jaj, de széles, jaj, de hosszú az az út, 
Amelyiken kilenc betyár elindult. 
Lépik egyet, lépik kettőt, hejde, meg-megáll, 
Csaplárosné udvarába besétál. 


„Csaplárosné, adjon Isten jó estét!” 
„Adjon Isten, kilenc betyár, szerencsét!” 
„Csaplárosné, ne kívánjon szerencsét, 
Még ma éjjel magába ütjük a kést!” 


„Maris lányom, eridj le a pincébe, 
Bort hozzál fe az aranyos icébe!” 
„Csaplárosné, nem kell nekünk a maga bora, 
Csak a lelkét tegye ki az asztalra.” 


Csaplárosné mikor ezt meghallotta, 
A két kezét a fejére kapcsolta: 
„Jaj, Istenem, én Istenem, hogy kell meghalni, 
Hogy kell nekem három árvát itt hagyni!” 


Visa (Mezőség), 1969 
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PÁPAINÉ. II. 


 


„Adjon Isten, csaplárosné, jó estét!” 
„Adjon Isten, kilenc betyár, szerencsét!” 
„Csaplárosné, ne kívánjon nékünk szerencsét, 
Még az éjjel szívébe szúrjuk a kést.” 


Csaplárosné kimegy a kiskertjébe, 
Ráborul a márványkő tetejére: 
„Én Istenem, vedd magadhoz bűnös lelkemet, 
Még az éjjel főd issza a véremet.” 


Méra (Kalotaszeg), 1969 
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BETYÁR LEGÉNY AZ ERDŐBEN 


 


Hová lesz az éccakára, 
A babája ablakára, 
Bekopogtat betyár módra: 
Itthon-e a házigazda? 


Nincs itthon a házigazda, 
Kerülj, betyár, az ajtóra, 
Puha ágyad meg van vetve, 
Gyere, betyár, feküdj bele. 


Nem fekszem én az ágyadba, 
Nem kőtesz fel éfél tájra. 
Felkőtlek én, betyár, jókor, 
Éfél után egy órakor. 


Éfél után egy az óra, 
Kelj fel, betyár, indulj útra. 
Fel is kelek, el is mejek, 
Mer’ nem bírok elaludni. 
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Irigyeim sokan vannak, 
Mind a kutyák, úgy ugatnak, 
Nem félek én a kutyáktól, 
Irigyeim haragjától. 


Hozd fel, Isten, azt a napot, 
Ki felsüti a harmatot, 
Verd meg, Isten, az urakot, 
Szabadítsd meg a rabokot! 


Ugrapataka (Gyimesvölgye), 1961 
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BALOG JÓZSI 


 


Bort pálinkát esszeittam, 
Szerencsétlen útnak fogtam, 
Egy ódalba lefeküttem, 
S ott egy cseppet szenderettem. 
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Én magamba azt álmottam: 
Három medvével küsködtem, 
Én jettembe megébrettem, 
Kilenc csendér áll mellettem. 


Abba hejbe megkérdeztem: 
„Vitéz urak, mit keresnek?” 
„Mit kerestünk, meg es kaptuk, 
Meg es fogjuk, s el es vigyük. 


Meg es fogjuk, s el es vigyük, 
Akasztófa alá tegyük.” 
„Engedjenek bár egy napot, 
Míg egy levelet írhatok. 


Ha nem egyet, bár egy felet, 
Hogy írjak egy bús levelet 
Az én bús feleségemnek 
S a nagy tűzhely gyermekemnek. 


Teli a szíjam bángóval, 
S az istállóm lopott lóval, 
Hajtsam el a lopottakat, 
S vegyek vele igazakat.” 


„Mi megfogtunk s el es viszünk, 
Akasztófa alá teszünk, 
Mi megfogtunk s el es viszünk, 
Akasztófa alá teszünk.” 


Románcsügés (Moldva), 1959 
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ÉN IS VOLTAM SZEREDÁBA BEZÁRVA 


 


Édesanyám, ha bejön Szeredába, 
Ott lát ingem a fogház ablakába. 
Rácsos kapu, belől van a sárgaréz kilincs, 
Felsóhajtok: a nagy égbe senkim sincs. 


Elsárgultam, mint a csere levele, 
Elsárgított a fogháznak levesse, 
Deci kávé, negyed komisz jár a számomra, 
Ne csudálkojz, ha el vagyok sárgulva. 


Kövicses a fogháznak az udvara, 
Fogházőrök sétálgatnak be rajta. 
Tőtött puska, fényes szurony van a hegyikbe, 
Úgy kísirnek fel az ügyész elibe. 


Édesanyám karján nevelt ingemet, 
Mégsem tudja az én bús életemet, 
Mer ha tudná az én árva bús életemet, 
Éjjel-nappal siratgatna ingemet. 
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Nyitsd ki, anyám, ződre festett kapudot, 
Ereszd be a rég nem látott fiadot. 
Beeresztlek, édes fiam, rég hogy vártalak, 
Azt gondoltam: soha meg sem is látlak. 


Ugrapataka (Gyimesvölgye), 1961 
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A GYIMESI HEGYEK 


 


Szállj el, fecskemadár, zöld erdőn keresztül, 
Szállj el az anyámhoz, csak ő van egyedül, 
Szólj be az anyámnak, nagyon beteg vagyok, 
Csikszerdai börtön vaságyán hervadok. 


Öreg édesanyám, mér’ nem tanyítottál, 
Mind a vékony nádat mér’ nem hajlítottál, 
Hajlítottál vóna, meghajlottam vóna, 
Ilyen sorsüldözött sose lettem vóna. 


Farkasokpataka (Gyimesvölgye), 1965 
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FELSŐLOKI HEGYEK 


Felsőloki hegyek 
Kőből vannak rakva, 
De sok édesanya 
Sírdogál alatta. 


Ne sírj, édesanyám, 
Ennek így kell lenni, 
Minden jó családba 
Egynek rossz kell lenni. 


Édesanyám vótál, 
Mér’ nem tanyítottál, 
Mind vékony nádszálat 
Mér’ nem hajlítottál. 


Hajlítottál vóna, 
Meghajlottam vóna, 
Ilyen sorsüldözött 
Sose lettem vóna. 


Egy kerek asztalnál 
Tizenketten ülnek, 
Mind a tizenketten 
Engem törvényeznek. 


Szállj el fecskemadár 
Zöld erdőn keresztül, 
Szállj le az anyámhoz, 
Csak ő van egyedül. 
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Ha kérdi, hol vagyok, 
Mondjad, beteg vagyok, 
Csíkszerdai kórház 
Vaságyán hervadok. 


Ugrapataka (Gyimesvölgye), 1961 
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GYIMESVÖLGYE A HAZÁM 


 


Nem akar a Vezér lovam regelni, 
Rézpatkóját haragosan zörgeti, 
Visszatekint, visszanéz a pusztára, 
Amott jönnek a szuronyos zsandárok. 


Egyik zsandár azt mondja a másiknak: 
„Hová valók vagytok, kettős betyárok?” 
„Gyimesvölgye, Csík vármegye a hazám, 
Arra sirat ingem az éldes anyám.” 
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Dehogy sirat, még eszébe se jutok, 
Mert nem tudják, hogy én fogságba vagyok, 
Fényes lakat, rozsdás lánc a kezemen, 
Jaj, Istenem, hogy sirat a kedvesem! 


Dehogy sirat, rég el vagyok felejtve, 
Meg se hótam s el se vagyok temetve, 
Mikor mentem Szeredából lefelé, 
Zörgettem a láncot a zárka felé. 


Te bús zárka, hulljon le rólad a zár, 
Csak még eccer lehessek szabad madár, 
Ha még eccer szabad madár lehetnék, 
Felfogadnám, többet fogoly nem lennék. 


Borospataka (Gyimesvölgye), 1961 
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ELÉMENTEM A VÁRMEGYE KAPUNÁL 


 


Édesanyám karján nevelt engemet, 
Mégse tudja az én bús életemet, 
Mert ha tudná az én bús életemet, 
Éjjel-nappal csak siratna engemet. 


Buza (Mezőség), 1969 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


459 


163 


ADDIG ISZOM A CSÁRDÁBAN 


 


Egyet meghagyok magamnak 
Hazafelé menő lónak. 
Hazafelé elindultam, 
Két csendérvel találkoztam. 


„Csendér urak, mit akarnak, 
Talán vasalni akarnak?” 
„Nem akarunk mi vasalni, 
Sudár csitkót kantározni.” 


„Sudár csitkóm nem eladó, 
Nem es csendér alá való, 
Mert ha arra csendér ülne, 
Még a madár is rab lenne.” 


Nagysorokpataka (Gyimesvölgye), 1960 
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KERES ENGEM A VÁRMEGYE 


Van két lovam, almás szürke 
Keres engem a vármegye, 
A vármegye kapujára 
Rá van a nevem pingálva. 


Azér’ van az rápingálva, 
Oda vagyok én bezárva, 
El is vagyok már ítélve, 
Tizenhárom esztendőre. 


Három letelt, tíz még vissza, 
Meg se szabadulok soha, 
Szerusz, Pista, szerusz, Jankó, 
A pénzemnek nem kell zacskó. 


Ugrapataka (Gyimesvölgye), 1958 
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ÉN MÉG TIZENNYOLC ESZTENDŐS 
NEM VOLTAM 


 


Én loptam el a vármegye hat lovát, 
Én loptam el a vármegye hat lovát, 
Ingem keres a vármegye s az ország, 
Ingem keres a vármegye s az ország. 


Ha megtanál, tudam, mi lesz a vige, 
Ha megtanál, tudam, mi lesz a vige, 
Rövid kötél magas fa teteibe, 
Rövid kötél magas fa teteibe. 


Szék (Mezőség), 1970 
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[Vákát oldal] 
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1 


A KÖTET SZERKESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS 
ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK 


A balladaanyag kiadásával kapcsolatban a kötet gondozója 
tartozik a következő előzetes tájékoztatással: 


A tudományos felelősség megoszlása érdekében hangsúlyozottan 
ki kell emelnie, hogy a teljes élő balladaanyagot Kallós Zoltán 
a minden darab esetén külön-külön jelzett pontokon magneto- 
fonnal és többnyire párhuzamos hallás utáni lejegyzéssel maga 
gyűjtötte, illetőleg a szöveget a dallammal együtt maga írta le. 
A dallamanyagot Jagamas János, a szövegrészt a kötet gondozója 
nem a helyszínen és nem magnetofonos lehallgatásban, hanem 
csak lejegyzésben ellenőrizte. Ami a szöveganyagot illeti, a gyűj- 
tőt a szövegek lejegyzésében nem a korszerű nyelvjáráskutatás 
fonetikai követelményei, hanem csakis folklórszempontok irányí- 
tották. A lejegyzésben nem kismérvű ingadozás figyelhető meg 
a fonetikus lejegyzési elv szerinti hangjelzésre való igyekezet és 
ennek teljes elhanyagolása között. A kötet gondozója, illetőleg 
a szöveganyag ellenőrzője, az önkényes belejavításból eredhető 
veszélyektől óvakodva, csak a hangjelzés viszonylagos egységé- 
nek megteremtésére törekedhetett, nem tartotta megengedhető- 
nek, hogy valamelyes nyelvjárási tájékozottság birtokában író- 
asztal mellett a nyelvjáráskutatásban szokványos, fonetikailag pon- 
tos hangjelzést utólagosan erőszakolja egy olyan kiadvány ese- 
tében, amely amúgy is az ilyenféle tudományos igényeket nem 
támasztó olvasóközönség mellett elsősorban a folklór- és nem 
a nyelvjáráskutatás munkásainak szállít rendkívül értékes új anya- 
got. Ilyen meggondolásból némi habozás után a kötet gondo- 
zója a folklóranyag gyűjtőjével egyetértésben hozzájárulhatott a 
technikai szerkesztőség ama óhajának teljesítéséhez, hogy nyom- 
daműszaki nehézségek miatt egyebek mellett a magánhangzó- 
kettőshangzók simuló elemének szokásos fonetikai mellékjelezé- 
sét a szedési követelmények közül kiiktathassák. Ezen túlmenően 
a szöveg gondozója csak a legritkább esetben és csak olyankor 
avatkozott utólagosan bele a szövegbe, amikor ez a beleavatkozás 
a fent jelzett szempont tekintetbe vételével elkerülhetetlenül szük- 
ségesnek látszott. 


Az alább következő jegyzetek kettős csoportosításban csak 
a bevezető és a szöveganyag megértéséhez szükséges legfonto- 
sabb tudnivalókkal, valamint azokkal az irodalmi utalásokkal is- 
mertetik meg a kötet forgatóját, amelyeket a jegyzetek írója 
elengedhetetlennek ítélt a balladák világa megett felsejlő hiede- 
lemvilág, a megállapítható történeti alap és más mozzanatok meg- 
értéséhez. A jegyzetekhez csatlakozó könyvészeti utalások is csak 
a legfontosabb szakirodalomban való tájékozódásban nyújtanak 
segítséget. 
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Az irodalmi utalások rendjén az ismételt idézések elkerülése 
céljából a jegyzetek csak elvétve hivatkoznak a tudománytör- 
téneti bevezető és a balladákat kísérő jegyzetanyag szempontjá- 
ból alapvetően fontos következő két műre: Budai Erzsébet, A 
népballada iránti érdeklődés története 1880-ig. Bp., 1934. — 
Dános Erzsébet, A magyar népballada. Néprajzi füzetek. 7. Bp., 
1938. A bevezetőbe való ismételt beiktatást és a jegyzetek túlter- 
helését kerülve, az alábbiakban a szerzők nevének betűrendjében 
itt következik azoknak a közleményeknek felsorakoztatása, ame- 
lyekre a vázlatos tudománytörténeti tájékoztatás szövege — a 
szokásos pontos könyvészeti adatok mellőzésével — csak utal: 


Almási István, Szenik Ilona, Zsizsmann Ilona, A lapádi erdő 
alatt. Bukarest, 1957. 


Almási István—Olosz Katalin, Magyargyerőmonostori népköl- 
tészet. Bukarest. 1969. 


Arany János népdalgyűjteménye. Közzéteszi Kodály Zoltán és 
Gyulai Ágost. Bp., 1952. 


Arany László—Gyulai Pál, Elegyes gyűjtések Magyarország és 
Erdély különböző részeiből: MNGy, I. Bp., 1872. 


Uők., Székelyföldi gyűjtés. Gyűjtötték Kriza János, Orbán Ba- 
lázs, Benedek Elek és Sebesi Jób: MNGy. III. Bp., 1882. 


Balla Péter, Népzenei gyűjtés a bukovinai magyar falvakban: 
Ethn. XLVI (1935), 126—41. 


Bartók Béla—Kodály Zoltán, Chansons populaires. Bp., é.n. 
(1921). 


Bartók Béla, Székely népballadák: Ethn. XX (1908), 48—52. 
Uő., A magyar népdal. Bp., 1924. 
Csanádi Imre—Vargyas Lajos, Röpülj, páva, röpülj. H.n., 1954. 
Csűry Bálint: ErdMúz. XXXV (1930), 175 (A királyfi válto- 


zata). 
Deák Farkas: Nyr. VII (1878), 43 [Karácsonfalva (Maros- 


szék)], VII (1878) 190—2 (Ua.), XIV (1885), 96 (Marosszék), XV 
1886), 287—8 [Nyomát (Marosszék)] XVI (1887) 48 [Karácson- 
falva (Marosszék)]. 


Domokos Pál Péter, A moldvai magyarság.3 H. és é.n. (Ko- 
lozsvár, 1941). 


Uő., Egy csángó magyar népballada: Ethn. XLIV (1933), 
159—60. 


Uő., Mert akkor az idő napkeletre fordul. Ötven csángóma- 
gyar népdal. Kolozsvár, 1940. 


Uő. Rezeda. 96 csángómagyar népdal. Bp., 1958. 
Uő., Régi csíki népdalok: ErdMúz. XLII (1937), 319—38. 
Domokos Pál Péter—Rajeczky Benjamin, Csángó népzene. I—II. 


Bp., 1956, 1961 
Faragó József, Jávorfa-muzsika. Bukarest, 1965. 
Földes János: Nyr. VII (1878), 288 (Arad vidéke). 
Gegő Elek, A moldvai magyar telepekről. Budán, 1838. 76—7. 
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Gernyeszeghy Ádám, A székely népzene: A nemes székely 
nemzet képe. Szerk.: Rugonfalvi Kiss István. Debrecen, 1939. 
437, 457—8. — Az egyik balladatöredék a háromszéki Esztel- 
nekről való, a többinek lejegyzési helye bizonytalan. 


Gragger Róbert, Magyar népballadák: A Napkelet könyv- 
tára 19. Bp., 1927. 


Harmath Lujza: Ethn. I (1890), 300 (Tollos Erzsi, Mihály 
Póli). 


Jagamas János—Faragó József, Moldvai csángó népdalok és 
népballadák. Bukarest, é.n. (1954). 


Jankó János, Kalotaszeg magyar népe. Bp., 1892. 
Jankó János, Torda, Aranyosszék, Torockó magyar (székely) 


népe. Bp., 1893. 
Kanyaró Ferenc, Székely balladák: Ethn. XVII (1906), 232—42. 
Uő., Régibb székely népballadák változatai: ErdMúz. XXVI 


(1909), 335—42. 
Uő., Régi székely balladák: ErdMúz. XXII (1906), 49—52. 
Katona Lajos: Nyr. VIII (1879), 287—8 (Nagybánya). 
Kesztenbaum Béla: Nyr. XXXII (1903), 459—60 (Pálfalva, 


Arad m.). 
Kodály Zoltán—Szendrey Zsigmond, Nagyszalontai gyűjtés: 


MNGy. XIV. Bp., 1924. 
Kolumbán Samu, A dévai csángók népdalaiból: Ethn. XV 


(1904), 462—74, XVII (1906), 162—7. 
Konsza Samu, Háromszéki magyar népköltészet. Szerkesztette 


és a bevezetőt írta Faragó József. Marosvásárhely, é.n. (1957). 
Koronczy Imre: Nyr. XXXIII (1904), 534 [Kadicsfalva (Ud- 


varhelyszék)], XXXIV (1905), 110 (Ua.). 
Kovács Ferenc, Iratosi kertek alatt. Kisiratosi népköltészet. 


Szerkesztette és a bevezetőt írta Faragó József. Bukarest, é.n. 
(1958). 


Kriza János, Székely népköltési gyűjtemény. Összesítő válo- 
gatás a kiadott és kéziratos hagyatékból. I—II. Bp., 1956. Ger- 
gely Pál és Kovács Ágnes gondozásában (benne a Vadrózsák 
anyaga is). 


Uő., Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. Kolozsvártt, 
1863. — Újabb kiadásai: 1) MNGy. XI—XII. (Függelékkel, kriti- 
kai jegyzetekkel közzétett kiadás). 2) A Bibliotheca népszerűsítő 
kiadása Viski Károly előszavával (Némi kihagyással). 3) L. Kriza 
János, Székely népköltési gyűjtemény. 


Uő.: Nyr. IV (1875), 480 (Udvarhelyszék). 
Lajtha László, Szépkenyerűszentmártoni gyűjtés: Népzenei mo- 


nográfiák. I. Bp., 1954. 
László Dávid: Nyr. XIX (1890), 239—40 (Háromszék). 
Mailand Oszkár, Székelyföldi gyűjtés: MNGy. VII. Bp., 1905. 
T. Nagy Imre: Nyr. VIII (1879), 249 (Csíkszentkirály), VIII 


(1879), 336 (Kászonjakabfalva). 
Nagy Lajos, Barcsai. Ballada a nép ajkáról: Kolozsvári Köz- 


löny III (1858). 87. sz. 
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Ortutay Gyula, Székely népballadák. H. és é.n. — Buday 
György fametszeteivel. 


Ortutay Gyula—Kriza Ildikó, Magyar népballadák. H.n. (1968). 
Paál Gyula: Nyr. IV (1875), 383 (Gyergyó), VI (1877), 144 


(Küküllő), 286 (Csík), IX (1880), 192, XIX (1890), 336. 
Petrás Ince (Rokonföldi): Nyr. III (1874), 334—6, IV (1875), 


287—8, 432, V (1876), 47—8, X (1881), 479—80. L. még: Domo- 
kos Pál Péter—Rajeczky I. 


Sebesi Jób, Adalékok népköltésünkhöz: ErdMúz. 1888. 498— 
516. 


Uő., Erdélyi népballadák: ErdMúz. 1888. 132—50. 
Seprődi János, Eredeti székely dalok. Gyűjtötte és férfikarra 


alkalmazta. Kolozsvár, 1914. 
Uő., Marosszéki dalgyűjtemény Ethn. XIII (1902), 416—28, 


XVII (1906), 243—9, XXIII (1912), 225—31, 295—8, XXIV 1913), 
36—49. 


Székely Pál, Bálványosváraljai ballada- és dalszövegek, töredé- 
kek. ErdMúz. XLIX (1944), 197—201. 


Tóth Vilmos, Régi székely énekek: Ethn. XXVI (1915), 
309—12. 


Veress Gábor, A Molnár Anna című székely ballada újabb 
változata: Ethn. XVI (1905), 222—4. 


Uő., Székely balladák: Ethn. XXII (1911), 50—5, 106—8. 
Veress Sándor, Népzenei gyűjtés a moldvai csángók között: 


Ethn. XLII (1931), 133—43. 
Versényi György, Székely balladák: Ethn. XIII (1902), 271—5. 
A kötet gondozója — a gyűjtővel egyetértésben — a kötet 


tulajdonképpeni balladaanyagát az eddigi kiadványok rendezési 
eljárásának figyelembevételével két nagy csoportba sorolta: A) a 
régi stílusú és B) az újabb stílusú népballadák csoportjába. E 
két csoporttól elkülönítetten külön csoport-egységet képez a bal- 
ladai és románcos elemeket tartalmazó dalokat magába foglaló, 
és ugyancsak külön csoportot a balladák meseváltozatait magába 
foglaló rész. A kötet és a jegyzetek anyagában való könnyebb 
tájékozódás elősegítése érdekében a közölt folklórdarabok minde- 
nike folytatólagos sorszámozással került bele a kötetbe. 


Minthogy az egyes ballada- és balladás dal-típusok sokszor 
több változatban kerültek bele az itt közölt anyagba, a változa- 
tok sorrendje tekintetében a folklórföldrajzi elrendezés látszott 
célszerűnek. Éppen ezért a több változatú balladák esetében ke- 
letről nyugat felé haladva mindig elsőként állanak a Moldvából 
való darabok, majd ezeket követik a Gyimesvölgye, Aranyos- 
szék, a Mezőség és Kalotaszeg ballada-, románc- és balladás dal- 
kincsét bemutató népköltési termékek. 


A szerkesztés munkájának jegyzetelő részére vonatkozó álta- 
lános megjegyzésként kínálkozik annak határozott kiemelése, hogy 
a jegyzetelés rendjén csak a teljes egészében vagy legalább jelen- 
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tős részében eredeti, első közlésű anyagot tartalmazó kiadvá- 
nyokra volt a jegyzetek írója tekintettel, az első közlések anya- 
gából válogatással sajtó alá rendezett jelentős számú népszerű- 
sítő kiadvány közül — némi gazdaságosságra való törekvésből 
bizonyos válogatással — csak azokra hivatkozik, amelyeknek jegy- 
zetanyagát valamelyes mértékig szükségesnek tartotta felhasz- 
nálni. A rendelkezésre álló szakirodalom felhasználásának mér- 
tékére nézve ezen túlmenően az alább következő jegyzetek tájé- 
koztatnak. 


2 


JEGYZETEK A BEVEZETŐ TANULMÁNYHOZ 


A rövidítésekre nézve l. a balladákhoz fűzött jegyzetek elé 
vetett rövidítések jegyzékét. 


1. A népköltési és éppen a balladagyűjtés megindulására és 
az irodalmi népiességgel való összefüggéseire, a gyűjtési mozza- 
natokra nézve l. Horváth János alapvető monográfiáját: A ma- 
gyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Bp., 1927. A kéziratos 
énekeskönyvek tartalmi vonásaira és a bennük jelentkező ízlés- 
áramlatokra l. e kötet gondozójától: Kéziratos énekeskönyveink 
és verses kézirataink. 40 kk. A magyar balladagyűjtés kezdő kor- 
szakára l. Budai Erzsébet, A népballada iránti érdeklődés törté- 
nete 1880-ig, Bp. 1934. — Erdélyi Jánosnak többször említett 
gyűjteménye: Népdalok és mondák. I—III. Pest, 1846—1848. 


2. Petrás Ince anyagát l. Domokos—Rajeczky I, 33—129; kri- 
tikai értékelésére: Korunk XVI (1957), 1761—5. Petrás életére, 
személyére, gyűjtésére és Döbrentei ösztönzésére: Domokos—Ra- 
jeczky I, 27—32 és Domokos, MM. 66—70. L. még Magyar 
Nyelvjárások V (1959), 6—8. — Nyr.-beli közleményei: III (1874), 
334—6, IV (1875), 287—8, 432, V (1876), 47—8, X (1881), 
479—80. Döbrenteinek Petrás anyagából való válogatása (Tud. 
Tár 1842) balladákat nem, csak balladás daltöredékeket tartalmaz. 
— Gegő Elek munkája: A moldvai magyar telepekről. Budán, 
1838. — Gyulainak Kriza gyűjteményét pártoló közleménye: 
Gyulai Pál kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye. 1850—1904. 
Bp., 1927. 86—126. — Nagy Lajos közleménye: Kolozsvári Köz- 
löny III. 1858. 87. sz. 


3. Krizára legelőször: Gyulai i.h. 87—8. — Krizára és a Vad- 
rózsák történetére legrészletesebb összefoglalás: Faragó József 
Kriza János és a Vadrózsák című tanulmánya: Antal Árpád, Fa- 
ragó József és Szabó T. Attila, Kriza János. Három tanulmány. 
Bukarest, 1965. 65—201 (a Kriza-irodalom egészére kiterjedő 
könyvészeti utalásokkal: i.h. 271—91). 
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4. Krizának a Vadrózsák II. kötete számára egybegyűjtött 
anyagából a MNGy. I. és III. kötete közölt. Kiadott és kiadat- 
lan anyagából való válogatás: Kriza János, Székely népköltési 
gyűjtemény. Összesítő válogatás a kiadott és kéziratos hagya- 
tékból. Gondozta Gergely Pál és Kovács Ágnes. Bp., 1956. I.—II. 
— Gyulai balladagyűjtéséről — az időszaki kiadványokban meg- 
jelentek figyelmen kívül hagyásával — egyik korán, az EME első 
tudományos ülésén elhangzott előadásán bemutatott jelentős érte- 
kezésébe beleszőtt darabok, valamint a MNGy. I. kötetében köz- 
readott balladák számbavételével alkothatunk képet. Korai érte- 
kezése: Adalék népköltészetünkhöz: Gyulai Pál, Kritikai dolgo- 
zatok. 1854—1861. Bp., 1908, 308—45. E dolgozatában Gyulai 
a román—magyar összehasonlító balladakutatásból adódó tanulsá- 
gok első kritikai értékelőjének mutatkozik. — Benedek Elek 
és Sebesi Jób gyűjtése: MNGy. III, 43—114. 


5. Mailand Oszkár gyűjtése 1905-ben jelent meg: MNGy. VII. 
Gyűjtőterületérői a kötet bevezetője tájékoztat. 


6. MNGy. csak felsorolásszerűen említett nevei közül Szabó 
Sámuel gyűjtésére vonatkozóan l. Budai Ilona i.m. 30—2. és 
főként Faragó, A marosvásárhelyi diákok népköltészeti gyűjtő- 
munkája az 1860-as években: Igaz Szó IV (1956), 1038—43. 


7. Az EME szerepére l. Faragó, Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
népköltészeti hangvétele 1860-ban: Utunk XXV (1970), 15. sz. 
2. l. — Sebesi Jób két ErdMúz.-beli közleménye: 1888. 132—50, 
498—516. 


8. Krizának ez évben a Miklós úrfin [l. Nyr. IV (1875), 480] 
kívül még csak egy betyárballada töredéke (A híres betyár) 
jelent meg (i.h. 567—8). 


9. Jankó Jánost mind kalotaszegi, mind Torda környéki munká- 
jában helyi munkatársak segítették. Három aranyosszéki balladája 
alkalmasint Dali Ádám, Gál István és Nagy István segítsége révén 
kerülhetett be a kötetbe [l. Torda, Aranyosszék, Torockó magyar 
(székely) népe. Bp. 1893. V. l.]. 


10—12. A szöveges gyűjtésről a dallam és a szöveg együttes 
közlésére való áttérést kezdeményező Seprődi e munkásságának 
értékelésére csak hagyatékának egybegyűjtésével egyidejűleg kerül- 
het sor. Addig csak idézett folyóiratbeli balladaközleményeire és 
egyetlen önálló kiadványára vagyunk utalva. — Veress Gábor 
(mh. 1937) munkájáról és gyűjtő-lendülete hanyatlásának oká- 
ról — a jelzett általánosságokon kívül — semmit sem tudunk. 


13—14. Bartók és Kodály balladagyűjtése aligha csak annyi 
darabot eredményezett, amennyi a jelzett közleményekben, kiad- 
ványokban napvilágot látott. A még ki nem adott anyag való- 
színűleg A Magyar Népzene Tára balladáskötetébe kerül majd 
bele. 


15—17. A csángó népköltésről és benne a balladáról való 
első, újabb híradás Domokostól: A moldvai magyarság. Csík- 
somlyó, 1931. II. kiadása 1934-ben, a III. pedig 1941-ben (Ko- 
lozsvár) jelent meg. Domokos másik két kiadványát címszerű 
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felsorolásban l. a jegyzetek előtti könyvészeti anyagban. A Do- 
mokostól újabban közzétett moldvai csángó eredetű anyagra 
nézve l. Domokos—Rajeczky, Csángó népzene. II. Bp., 1961 
(rendkívül gazdag balladaanyaggal, de ezt jegyzeteinkben fi- 
gyelmen kívül hagytuk). Domokosnak egy régi csíki székely 
népdalokat tartalmazó kisebb közleményéből A rossz feleség (Jöj- 
jön haza, édesanyám) balladának két, valamint a Tőtik a Nagy- 
erdő útját kezdetű balladás éneknek egy változatát ismerjük 
[l. tőle: ErdMúz. XLII (1937), 328—31]. Ugyanő az idézett csángó 
kötetei anyagába is belefoglalt Bilibók Jánost a ballada kelet- 
kezési körülményeinek ismertetésével külön is közölte [Ethn. 
XLIV (1933), 159—60]. — Balla Péter és Veress Sándor anya- 
gából, közleményeik viszonylagos szegényességéből megállapítha- 
tóan, csak válogatott darabok jelentek meg. — Lajtha Lászlónak 
a 40-es évek elején főként a mezőségi Szépkenyerűszentmárton- 
ban gyűjtött népköltési anyagában kevés a mi vizsgálódásunk kö- 
rébe vonható anyag, de ez is ráterelte a figyelmet a Mezőség 
elsüllyedtnek vélt balladavilágára. — Szegő Júlia és Sebestyén 
Dobó Klára kötete már ismert balladák változatait tartalmazza. 


18. A közösségi munka eredményeiből Almási István, J. Sze- 
nik Ilona és Zsizsmann Ilona gondozásában egybeállított ma- 
gyarlapádi gyűjtemény csekély, de folklórföldrajzi szempontból 
jelentős balladaanyaga mellett az Almási és Olosz Katalin keze 
alól kikerült magyargyerőmonostori kötet szerény balladaanyaga 
— Almási, Szegő és Sebestyén Dobó megelőző híradása után — 
az első mélyrehatoló gyűjtésből eredő bizonyság arra, hogy 
Kalotaszegen és másutt is az alapos kutatás még klasszikus balla- 
dákat hozhat felszínre. 


19. Arany Jánosnak dalgyűjteményében közölt Angyal Bandi 
balladája töredékére vonatkozólag l. Kodály—Gyulai, Arany Já- 
nos népdalgyűjteménye. Bp., 1952. 16, 18, 29, 138—9. Az Arany 
közlésében ismert másik betyárballada, Fábián Pista nótája 1851- 
ben jelent meg (i.h. 171. l.). Arany mindkét balladát minden 
valószínűséggel Nagyszalontáról ismerte. Minderre és Aranynak 
a magyar balladakincs szegénységére vonatkozó lehangoló véle- 
ményére l. az előbb i.h.-et. 


20. Konsza Samu gyűjteményére nézve l. Faragónak a kötet- 
hez írt Bevezetését (5—10. l.); a kiadvány értékelését l. tőlem: 
Korunk XVII (1958), 452—7. — Balladaanyagára Faragó: Korunk 
XXVIII (1969), 1611. 


21. Gyűjteménye megjelenése utáni gyűjtéséből Kovács Ferenc- 
nek Faragóhoz került hagyatékában még maradhatott ballada- 
anyag. 


22. A kolozsvári Folklór Intézet balladagyűjtő munkájára és 
ennek eredményeire nézve l. Faragó tájékoztatását: Népballadáink 
itthon és Európában: Korunk XXVIII (1969), 1603—12. 


23. A Jávorfa-muzsika balladaanyagának első közlésű darabjai- 
ról l. Faragó: i.h. 1611—2. 
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24. A Gyulai közölte kidei balladát l. tőle: Kritikai dolgoza- 
tok. 1854—1861. Bp., 1908. 338—9. — Járdányi Pál zenetudo- 
mányi jellegű monográfiája, sajnos, a jelzett balladákat csak első 
szakaszukkal közli. L. tőle: A kidei magyarság világi zenéje. Ko- 
lozsvár, 1943. 91. kk. 


25—26. A Balladák könyve értékelését e sorok írója az elő- 
zőkben részletezett gyűjtési eredmények és a jegyzetekben jel- 
zett irodalom adatainak ismeretében végezte. Ha magába az egé- 
szen más célkitűzésű bevezetőbe nem illett is bele, hogy akár- 
csak utalás formájában említés történjék a hazai balladagyűjtés 
eredményeinek közlését elősegítő kiadói tevékenységre, berekesz- 
tésként, mint e kötet megjelentetésével kapcsolatban leginkább 
megemlítésre kínálkozó mozzanatra, hálás elismeréssel kell ráterelni 
a figyelmet arra a támogató, ösztökélő szerepre, amelyet a hazai 
balladagyűjtés fellendítése terén előbb az Irodalmi, majd újab- 
ban a Kriterion Könyvkiadó vezetősége az eredmények közzé- 
tételi lehetőségének megteremtésével játszott és játszik. 


Jóllehet e Kiadó elődjének, az Irodalmi Könyvkiadónak csak 
egyetlen válogatásos balladáskötete jelent meg (Faragó, Jávorfa- 
muzsika), az utóbbi másfél évtizedben napvilágot látott hazai 
népköltési gyűjteményekben is jelentős számú ballada van. Fa- 
ragó számszerű tájékoztatása szerint az 1954—1969-ben közzétett 
hat gyűjteményben 167, a hetedikül hozzácsatlakozó Jávorfa- 
muzsika 81 első közlésű darabjával együtt összesen 248 népbal- 
lada jelent meg az Irodalmi Könyvkiadó jóvoltából (l. erre Fa- 
ragó: a 22. pontban i.h.). A Kriterion Könyvkiadó most je- 
lentkező első önálló népballadagyűjteménye a balladák és a balla- 
dás énekek száma tekintetében egymagában is felülmúlja az utób- 
bi két évtizednek első közlésű hazai balladaanyagát. Az eddigi 
kiadói megértés kellő biztosítékot nyújt a hazai folklórterület 
minden munkásának arra, hogy a múltban és ma egybegyűjtött, 
sőt a jövőben egybegyűjtendő hazai magyar népballadaanyag hoz- 
záférhetővé tételére ezután is meglesz a Kiadóban a messzemenő 
segítőkészség és támogató szándék. 


3 


JEGYZETEK A BALLADÁKHOZ 
ÉS A BALLADÁK MESEVÁLTOZATAIHOZ 


Noha az itt egybeállított gyűjtemény harmadfélszáznál több 
balladás darabja a hazai népköltési gyűjtés történetében 
szaktudományi szempontból is kiemelkedő jelentőségű, az alább 
következő jegyzetek nem a folklórkutató, hanem elsősorban a 
kötetet érdeklődéssel forgató olvasó igényeinek kielégítése cél- 
jából készültek, és ezért csak a balladák megértéséhez, távoli 
kapcsolataik megvilágításához legszükségesebb tájékoztatás várható 
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el tőlük. A kérdéseket részletesebben, szaktudományi szinten tár- 
gyaló munkákra nézve a körültekintően megválogatott irodalmi 
utalásokban kellő tájékoztatásra találhatni. Ezekben az utalások- 
ban elsősorban a magyar nyelven megközelíthető irodalomra tör- 
ténik hivatkozás, a kérdésre vonatkozó idegen nyelvű munkák 
közül csak az ún. klasszikus balladákra vonatkozó két, angol 
nyelven újabban megjelent munkára való utalást tekintettük mel- 
lőzhetetlennek. 


Egyrészt a kötetnek a szélesebb körű olvasóközönség igényeit 
szemmel tartó jellege, másrészt meg terjedelmi okokból is elhagy- 
hatónak véltük az itt közzétett balladák eddig ismert válto- 
zatainak felsorolását. Ha ez valamilyen okból mégis szükségesnek 
látszik, főként a korai változatok esetében hébe-hóba utalunk 
az első megjelenés időpontjára, helyére, és itt-ott a változatokra 
is. Irodalmi utalásaink egyébként az esetek túlnyomó többségé- 
ben nem a balladaközlésekre, hanem a közlésekhez csatlakozó 
jegyzetekre vonatkoznak, de természetesen ezeknek alapján ma- 
guk a balladaszövegek is könnyen fellelhetők. — Jegyzeteinkben 
a következő rövidítésekkel élünk: 


Bartha—Kiss, ÖÉ = Ötödfélszáz énekek. Pálóczi Horváth 
Ádám dalgyűjteménye az 1813. évből. (Kritikai kiadás). Sajtó 
alá rendezte Bartha Dénes és Kiss József (1953). 


Csanádi—Vargyas = Csanádi Imre—Vargyas Lajos, Röpülj, 
páva, röpülj. Magyar népballadák és balladás dalok (1954). 


Domokos, MM.3 = Domokos Pál Péter, A moldvai magyar- 
ság3 (1941). 


Domokos—Rajeczky = Domokos Pál Péter—Rajeczky Benja- 
min, Csángó népzene, I—II. (1956, 1961). 


ErdMúz. = Erdélyi Múzeum (folyóirat). 
Ethn. = Ethnographia (ua.). 
Faragó—Jagamas = Faragó József—Jagamas János, Moldvai 


csángó népdalok és népballadák (1954). 
Gragger = Gragger Róbert, Magyar népballadák (1927). 
Kriza, Vadr. = Kriza János, Vadrózsák (1863; ezt az első ki- 


adást idézzük). 
Leader = Ninon A. M. Leader, Hungarian classical ballads and 


their folklore. Cambridge, 1967. 
MNGy. = Magyar Népköltési Gyűjtemény. 
MNépr.2 = A Magyarság Néprajza. II. kiadás (é.n.). 
MNTára. = A Magyar Népzene Tára. 
NyIrK. = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (folyó- 


irat). 
Ortutay, SzNb. = Ortutay Gyula, Székely népballadák (Bu- 


day György fametszeteivel) (é.n.). 
Ortutay—Kriza = Ortutay Gyula—Kriza Ildikó, Magyar nép- 


balladák (1968). 
Vargyas, MB. = Lajos Vargyas, Researches into the mediaeval 


history of folk ballad (1967). 
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I 
BALLADÁK 


 


A. Régi stílusú balladák 


1 
Klasszikus balladák 


1—3. A falba épített asszony. I—III. 
A közkeletűen Kőmíves Kelemen címmel emlegetett ballada 


tragikus eseménye (az építőmester feleségének a falba építése) 
mögött ősi babonás hiedelem áll. Az eléggé általános régi népi 
hiedelem szerint valamely építkezés csak akkor végezhető el si- 
keresen, ha az építtetés helyének megzavart szellemét építő-ál- 
dozattal engesztelik meg. Nyugat-Európából nem ismerünk az 
építő-áldozat gondolatkörében fogant ilyenféle balladát. A na- 
gyon kiterjedt balladaösszehasonlító kutatások kiderítették, hogy 
e balladai tárgy az újgörög balladakincsből kerülhetett át a dél- 
szláv népekhez, és ezeknek közvetítésével jutott el a románság- 
hoz és minden valószínűséggel szerb közvetítéssel a magyarság- 
hoz is. Az itt közölt három változat közül a Kolozs megyei 
Válaszútról és Visából való I. és III. változat a ballada mezőségi 
előfordulása miatt érdekes adalék. A II.-ként közölt moldvai 
csángó változat esetében feltűnő, hogy míg az eddig Moldvából 
ismert Kőmíves Kelemen-változatok határozottan függöttek a ro- 
mán Manole mester balladától, az itt közzétett klézsei csángó 
változat kétségtelenül az erdélyi székely ballada leszármazottja. 


Kriza, Vadr. 314—7. — Gragger 194—6. — Ortutay, SzNb. 
279—81. — Solymossy Sándor: MNépr.2 III, 86—8, 124. — Do- 
mokos: MM3 253. — Faragó—Jagamas 63—7. — Csanádi—Vargyas 
438—41. — Ortutay—Kriza 107—21, 733—4. Leader 19—44. 


4—8. A két kápolnavirág (Kádár Kata). I—V. 
A virágban továbbélő halott, illetőleg az egymástól tiltott, 


de a halálban virágként egymásra találó, egymással összeölelkező 
szerelmesek története mese- és költői motívumként az európai 
népek folklórjában, sőt műköltészetében is széleskörűen elter- 
jedt. Magyarul csak Erdélyből és Moldvából ismeretes ez a bal- 
lada. A változatok között a mezőségi Visáról való a földrajzi 
előfordulás miatt éppen olyan értékes, mint az eddig legkeletebb- 
ről, a moldvai Klézséről és Somoskáról itt közzétett négy vál- 
tozat. A gyűjtő Klézsén még több énekes ballada-készletéből 
ismeri a balladát; három töredékes változatot le is jegyzett. 


Kriza, Vadr. 3—7, 526. — Gragger 190—1, — Ortutay, SzNb. 
297—8. — Solymossy: MNépr.2 III, 83—5, 123. — Faragó—Ja- 
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gamas 59—62. — Csanádi—Vargyas 434—8. — Vargyas, MB. 
112—20. — Ortutay—Kriza 734. Leader 125—41. 


9—12. A mennybe vitt leány (Júlia szép leány). I—IV. 
Gyökereit tekintve az európai legenda- és látomásirodalom 


termékeivel közös forrásból származó, csodálatos szépségű, val- 
lásos tárgyú ballada egy balladás hangulatú leányi búcsú- és egy 
anyai siratóének ötvöződésével egyik legtökéletesebb és legművé- 
szibb balladánk. A középkori vallásosság és balladaköltészet vi- 
rágkorában keletkezhetett, de keresztyén vallásos elemei (fodor 
fehér bárány, misegyertya, olvasó, mennyország, ítélőbíró = Is- 
ten, szüzek serege, szüzek országa, mennyei gyertya, mennyei bá- 
rány stb.) a pogány magyar képzeletvilág elemeivel (csodaszarvas, 
fel-felvillanó, tájékoztató fény, másvilági követ) ötvöződnek 
egybe. Az itt közölt csángó változatok előadásindítása (1—2. 
versszak) alkalmasint a balladához eredetileg hozzá nem tartozó 
népdalkezdet felhasználásával került bele a balladaváltozatokba. 


Kriza, Vadr. 123—5, 534—5. — Gragger 189. — Ortutay, SzNb. 
300—1, — Solymossy: MNépr.2 III, 97—8, 125. — Domokos, 
MM.3 258—9. — Csanádi—Vargyas 444—8. — Leader 55—82. 
— Ortutay—Kriza 736. 


13—17. A kegyetlen anya (Budai Ilona). I—V. 
A gyermekével szemben kegyetlen anya balladai motívumának 


vannak nagyon távoli rokonai az európai folklóranyagban, maga 
e ballada azonban Kriza első udvarhelyi változatának közlése óta 
is csak Udvarhelyszékről és a moldvai csángóvidékről volt is- 
meretes. A legrégebbi moldvai változatot 1841—42-ben Petrás 
Ince (Rokonföldi) jegyezte le Klézsén. (Az egyik itt közölt vál- 
tozat is a Klézsével szomszédos Somoskáról való.) A moldvai elő- 
fordulás most öt új, a csángó változatokra jellemzően valóban 
terjedelmes darabbal s egy meseváltozattal gazdagodik. Ez utób- 
bit lásd kötetünkben a 260. sz. alatt. 


Domokos—Rajeczky I, 84—6. — Kriza, Vadr. 317—8. — 
Gragger 181—2. — Domokos, MM.3 280—1. — Faragó—Jagamas 
83—6. — Csanádi—Vargyas 443—4. — Leader 296—300. — Or- 
tutay—Kriza 735. 


18—26. Az elcsalt feleség (Molnár Anna). I—IX. 
Az Európa-szerte ismert Kékszakáll-monda, a szeretőit legyil- 


koló nőcsábító története a magyar balladaváltozatokban — a 
többi európai balladáktól eltérően — a csábító halálával, az ál- 
dozatul újonnan kiszemelt hősnő szerencsés megmenekülésével és 
férjéhez, gyermekéhez való visszatérése fordulatával végződik. A 
balladának már eddig is ismertük moldvai változatait, a változa- 
taink közé besorolt új aranyosszéki és a gyimesvölgyi előfordulá- 
sok azonban bővítik a folklór-földrajzi előfordulást illető ismere- 
teinket. A gyűjtő helyszíni tapasztalatai szerint e balladát a 
Szeret melléki csángó falvak mindenikében ismerik. Az egyik 
klézsei változatban — az összes többi változatoktól eltérően — 
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a hazatérő Molnár Annának a férj nem kegyelmez meg. A vál- 
tozat utolsó sorait idézzük: 


„Gyere velem bié e bécsbe, 
Mennyé pénzt hoztam én velem.” 
Jámbor gazda biément bécsbe, 
Elvevé a fiényes kardját, 
Elcsapá e genge nyakát. 


A ballada első változatai már Petrás Ince 1841—42-ből való 
gyűjtéséből ismeretesek. Moldvában a gyűjtő meseváltozatban is 
találkozott vele. Egy ilyen változatát lásd kötetünkben a 261. 
sz. alatt. 


Domokos—Rajeczky I, 78—81, 84—6. — Gragger 192—4. — 
Ortutay, SzNb. 293—4. — Solymossy: MNépr.2 III, 85—6, 123—4. 
— Faragó—Jagamas 68—79. — Csanádi—Vargyas 441—2. — Var- 
gyas, MB. 129—57. — Leader 107—25. — Ortutay—Kriza 736. 


27—32. A halálra táncoltatott lány. I—VI. 
A magyar folklórdarabokon kívül a halálra táncoltatás motí- 


vumát feldolgozó román, német és szláv folklórdarabokban is a 
főmotívum sokszor indokolatlan (ilyenek az itt közölt változa- 
tok is!), máskor különböző okok vezetnek a halálos végű balladai- 
mesei táncoltatáshoz. Néhol a leány csapodársága, másutt a ki- 
kosaraztatása vagy a szegénysége miatt semmibe vett legény bosz- 
szúja a halálra táncoltatást sugalmazó, kiváltó ok. Van olyan 
változat is, amely — a román meseváltozatok felfogásához ha- 
sonlóan — az ördögöt szerepelteti a halálra táncoltatás férfi 
hőseként. 


Ortutay, SzNb. 306. — Solymossy: MNépr.2 III, 99, 105—6, 
125. — Domokos, MM.3 266—7. — Faragó—Jagamas 162—5. — 
Csanádi—Vargyas 475—6. — Vargyas, MB. 36—42. — Leader 
292—5. — Ortutay—Kriza 750. — Az ide tartozó balladaanyag 
monografikus feldolgozása: Kriza Ildikó, A halálra táncoltatott 
lány. Bp., 1967. 


33—40. A nagy hegyi tolvaj (A zsivány felesége). I—VIII. 
A zsiványhoz kényszerített és a kényszerű cinkosságban szen- 


vedő, sőt halálba hurcolt asszony tragikus története Erdélyben, 
a moldvai csángók között és a szomszéd népek között egyike 
a legközkeletűbb balladai tárgyaknak. A ballada moldvai és er- 
délyi elterjedtségéről az újabban lejegyzett nyolc változat is ta- 
núskodik. Legrégebbről ismert, moldvai csángó változata (1841— 
1842) Petrás Ince lejegyzésében maradt ránk. A gyűjtőtől meg- 
látogatott moldvai csángó falvakban ma is általánosan ismert e 
ballada; az itt közölt változatokon kívül a gyűjtő lejegyzésében 
még több változat van. — Meseváltozatát lásd kötetünkben a 
262. sz. alatt. 


Domokos—Rajeczky I, 61—3, II, 194. — Kriza, Vadr. 137—8. 
— Gragger 197. — Ortutay, SzNb. 294—5. — Domokos, MM.3 


260—2. — Solymossy: MNépr.2 III, 100, 125. — Faragó—Jagamas 
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124—30. — Csanádi—Vargyas 470—3. — Leader 272—81. — Or- 
tutay—Kriza 739. 


41—42. A megölt havasi pásztor (Szép fehér pakulár). I—II. 
E kétségtelenül a románból átkerült ballada a román Mioriţa 


(Bárányka) ballada legrégibb csángó változatában 1841—42-ből 
Petrás Ince gyűjtéséből ismeretes. Az újabb változatok is Mold- 
vából valók. A havasi pásztor balladájának gondolatvilága sem- 
miképpen nem talál bele a magyar balladák tragikumra alapított 
eszmevilágába; ez is mutatja a ballada kívülről való bekerülését. 


Domokos—Rajeczky I, 63—5. — Domokos, MM.3 279. — 
Ortutay—Kriza 740. — A román balladaanyagra és a szomszéd 
népek balladáival való összefüggésekre nézve l. Fochi hatalmas 
monográfiáját: Mioriţa. Bucureşti, 1965; l. még Faragó, Három- 
széki magyar Mioriţa: Igaz Szó VII, 690. kk. 


43—44. A kegyetlen anyós (Marinka). I—II. 
Európa-szerte elterjedt balladatárgy a menyét — idegen szár- 


mazása vagy szegénysége miatt — gyötrő anyós. Főként a mold- 
vai csángó folklórterületről ismert ballada itt közölt két változa- 
tának román nevű szereplői is román folklórhatásról bizony- 
kodnak. Magában a balladában egyébként több, magyarban is el- 
terjedt balladamotívum (a hűtlen feleség bosszúból való megége- 
tése, az anyós—meny ellentét, a megesett és az eladott leány bal- 
ladájának motívuma) ötvöződött egybe. 


Domokos, MM.3 287—90. — Domokos—Rajeczky I. 88—90, 
II. 181—5. Faragó—Jagamas 103—9. Csanádi—Vargyas 449—51. 
— Vargyas, MB. 47—54. — Ortutay—Kriza. 740—1. Leader 
313—7. 


45—48. A gyermekgyilkos anya (Szabó Erzsi). I—IV. 
A fattyat szülő leányanya örök emberi tragikus története 


nemcsak a Duna-táji népeknél, hanem Nyugaton is feltalálható 
balladai tárgy. Noha a sok változatban ismert ballada egyes 
változatai az új balladastílus jegyeit mutatják, az újabb össze- 
hasonlító balladakutatás a ballada nem egy változatában közép- 
kori vonásokat mutatott ki. Az eddig közölt és az itt jelentkező 
újabb terjedelmes csángó változatok közül is a legtöbbet hatá- 
rozottan a régi stílusú balladák közé sorolhatjuk. Az itt közzé- 
tett III. változatban a gyermekgyilkos leányanya és a nagy hegyi 
tolvaj balladája ötvöződött egybe. 


Faragó—Jagamas 138—40. — Csanádi—Vargyas 557—8. — Or- 
tutay— Kriza 779—80. 


49—54. A halálra ítélt húga (Fehér Anna, Fehér László). I—VI. 
Európa-, sőt világszerte ismert tragikus balladatárgy: a test- 


véréért szüzességét feláldozó leány története egy XVI. századi 
olaszföldi eseményen alapul. (E történetet dolgozta fel Shakes- 
peare Szeget szeggel című darabjában.) Az általános elterjedt- 
ségű ballada kétségtelenül középkori eredetű klasszikus ballada. 
A lólopásért való elítélés motívuma alkalmasint csak az újabb 
típusú betyárballadákból kerülhetett bele a halálra ítélt húga 
balladájába. A magyar balladaváltozatok tragikai elemét nyoma- 
tékosítja az, hogy a leány áldozata hiábavaló. Az itt közölt vál- 
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tozatok közül a moldvai valószínűleg a Gyimesvölgyéből Lész- 
pedre települt csángókkal került Moldvába. A Mezőség északi 
széléről, Magyardécséről eddig ismert változat mellett az itt 
közölt három mezőségi darab is a Mezőségnek erről az északi 
vidékéről való. 


Ortutay, SzNb. 305. — Solymossy: MNépr.2 III, 88—90, 124. 
— Csanádi—Vargyas 476—84. — Faragó, Jávorfa-muzsika 176— 
80. — Ortutay—Kriza 747—8. 


55—64. A megesett leány. I—X. 
A szégyenbe esett leány Európa-szerte közkedvelt tragikus tör- 


ténete a magyar folklórterületen is a legelterjedtebb balladai 
tárgyak közé tartozik. Vargyas a magyaron kívül angol, fran- 
cia, német, orosz, görög, katalán, portugál, spanyol és szlovák 
változatok meglétére utal. Az — eddig eléggé kevés számú — 
erdélyi magyar változatok sorát az itt közzétett tíz változat kö- 
zül különösen a gyimesi Ugrapatakán és a mezőségi Visán lejegy- 
zett három szép darab gazdagítja terjedelmes és teljes változa- 
tokkal. Feltűnő az egyetlen csángó változat töredékes volta. 


Ortutay, SzNb. 304. — Solymossy: MNépr.2 III, 99, 125. — 
Csanádi—Vargyas 473—5. — Faragó, Jávorfa-muzsika 181—5. — 
Vargyas, MB. 105—10. — Leader 179—223. 


65. A hajdúkkal útnak induló leány (Ne menj el hazul). 
A szerelmese látogatására a hajdúkkal útnak induló és gyil- 


kosság áldozatául esett leány, Bíró szép Anna tragikus történe- 
tét eddig csak székely balladaváltozatokból ismertük, most a 
földrajzi előfordulás köre egy észak-mezőségi változattal bővül. 
Az itt közzétett darab töredékes, kihagyásos, sőt gyaníthatólag 
benne két balladatöredék keveredett egybe. A hajdúkkal útnak 
induló leány balladájának a klasszikus balladák közé tartozását 
az is bizonyítja, hogy sok rokon vonást mutat a hasonló tárgyú 
klasszikus francia változatokkal. 


Solymossy: MNépr.2 III, 101, 125. — Csanádi—Vargyas 422, 
468—9. — Vargyas, MB. 12—4. — Ortutay—Kriza 741. 


66—71. A hűség próbája (A párja vesztett gerlice). I—VI. 
E ballada főmotívuma, a párja vesztett bánatos gerlice visel- 


kedése abban az ó-, illetőleg középkori hiedelemben gyökeredzik, 
hogy a gerlice gyászában csak száraz ágra száll, és ott siratja pár- 
ját. E motívum már Arisztotelésznél előfordul, irodalmunkban elő- 
ször Temesvári Pelbártnál (1503) latin szövegben, majd hamaro- 
san a Nádor-kódexben (1508) magyarul is jelentkezik, sőt Ba- 
lassi Bálint is él vele. Énekeskönyveink közül elsőként a Vásár- 
helyi daloskönyv (1672 körül) őrzi e gerlice-motívumot (Ferenczi 
kiad. 107). Népköltési gyűjtőink közül először Petrás Ince je- 
gyezte le 1841—42-ben egy rövidebb és egy terjedelmesebb klé- 
zsei változatát. Azóta alig van népköltési gyűjtemény, amelyben 
ne lenne benne a párja vesztett gerlice éneke. A román régi- 
ségből is már 1644-ből ismerünk rá vonatkozó adalékot. 


Domokos—Rajeczky I, 68, 94—6, II, 217. — Gragger 201. — 
Ortutay, SzNb. 286—8. — Csanádi—Vargyas 510. — Leader 
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333—6. — Ortutay—Kriza 764—5. — Magára a motívumra 
nézve l. Eckhardt Sándor, Középkori természetszemlélet a magyar 
költészetben: Kny. EPhilK. LIII. köt-ből 13—9. — Mona Ilona, 
Adatok a középkori magyar irodalom és a magyar népdalszöve- 
gek kölcsönhatásához: Ethn. LXXIV, 182—3. 


72—86. A három árva. I—XV. 
A Mária-motívum miatt az ún. legenda-balladák közé utalt 


ballada rendkívül népes európai rokonsággal rendelkezik. A Má- 
riától kapott vesszővel való temetőverés motívumában szoros né- 
met kapcsolatot, a halálból gyermekei gondozására visszajáró anya 
személyének beiktatásában meg északi, skandináv párhuzamokat 
emleget a kutatás. A Túl a vízen Tótországban kezdetű és a 
néhány rákövetkező szakasz alkalmasint panaszénekből tapadt a 
balladához. Krizánál (Vadr. 173.) például egy láthatóan külön- 
böző énekekből ötvöződött lírai darab első sora az itt közölt 
I—II. változat kezdősorával azonos. A balladát először Petrás In- 
ce (Rokonföldi) jegyezte le 1841—42-ben Klézsén. Némelyütt a 
balladás darab gyermekénekként jelentkezik (MNTára I, 599— 
600). 


Domokos—Rajeczky I, 87. — Gragger 208—9. — Domokos, 
MM.3 282—6. — Ortutay, SzNb. 289—90. — Faragó—Jagamas 
116—23. — Csanádi—Vargyas 502—6. — Leader 82—97. — Or- 
tutay—Kriza 756—7. 


2 


Történeti vonatkozású klasszikus balladák 


87—89. A két rab testvér (Bíró János és Bíró Kata). I—III. 
Az ismétlődő török utalások miatt mindhárom moldvai vál- 


tozatában kétségtelenül törökkori ballada tárgya: a rabságból ha- 
zatérő gyermekeit fel nem ismerő, rajtuk mint idegennek vélte- 
ken meg nem könyörülő anyának és gyermekeinek tragikus tör- 
ténete nemcsak a magyarban, hanem a szláv népek folklórjában 
is közkeletű balladai tárgy. Az itt adott változatok közül kettő- 
ben csak a két testvér, a harmadikban — bűnhődésképpen — 
velük együtt a két szülő is a halál áldozatául esik. (Egy ne- 
gyedik — meseváltozata kötetünkben a 263. sz alatt.) A közölt 
változatok közül kettő valamennyi eddig ismert darab közül a 
legterjedelmesebb, illetőleg legteljesebb. Lészpeden a II. változatot 
többen is tudják. 


Kálmány, Szeged népe II, 2—3. — Solymossy, MNépr.2 III, 
96—7, 125. — Faragó—Jagamas 93—100. — Gragger 180. — Or- 
tutay, SzNb. 301—2. — Csanádi—Vargyas 487—8. — Vargyas, 
MB. 14—7. — Leader 307—12. 


90—94. Az eladott leány. I—V. 
Az akarata ellenére férjhez kényszerített, eladott leány tra- 


gikus története gyakori magyar, sőt Európa-szerte általánosan is- 
mert balladai motívum. Az újabb kutatások szerint alkalmasint 
a francia folklórból magyarba átkerült középkori szerzemény. A 
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tőlünk itt közzétett 35 versszakos klézsei változat a közelebb- 
ről Faragótól közreadott másik klézsei változattal együtt a bal- 
ladának eddig ismert legterjedelmesebb, legteljesebb változatai 
közé tartozik. A gyűjtő még két változatát jegyezte le Klézsén 
és egy másikat (Langos Szép Ilona) ismer Bogdánfalváról. 


Domokos, MM. 262. — Csanádi—Vargyas 453—64. — Faragó, 
Jávorfa-muzsika 195—202. — Leader 148—78. — Ortutay— 
Kriza 741—2. 


95—101. Az elrabolt leány. I—VII. 
A töröktől, az itt közölt változatokban katonáktól elrabolt 


leány története a kelet-európai népek folklórjában kedvelt balla- 
dai tárgy. Vannak azonban hasonló tárgyú breton, francia, görög, 
cseh és szlovák változatok is. A főmotívum, a nőrablás nem az 
ősi asszonyrablás szokásának emlékét, hanem a kóbor katonaság 
erőszakoskodásának bizonyságát őrizhette meg. Mivel az eddig 
ismert változatok legtöbbje, az itt közölteknek meg éppen vala- 
mennyije a csángóság köréből került ki, érthető, hogy a ballada- 
változatok közeli kapcsolatot mutatnak az e tárgykörbe tartozó 
román balladákkal. Az itt közzétett változatok a magyar balladai 
anyagon belül az elcsalt feleség, a kegyetlen anya és az eladott 
leány balladaváitozataival tartanak rokonságot. A román folklór- 
ból az Ilincuţa Şandrului címen ismert ballada vonható e da- 
rab rokonsági körébe. — Meseváltozatban is ismert. Egy ilyen 
változatát lásd kötetünkben a 264. sz. alatt. 


Csanádi—Vargyas 465. — Vargyas, MB. 42—7. — Leader 
266—72. — Ortutay—Kriza 745. 


102. Görögfi Gyurica. 
Az eladott leány és az elrabolt leánynak más rokon tárgyú 


balladai részletekkel egybeötvöződött változata. Az öngyilkosság- 
gal való balladai befejezés a magyar anyagban eléggé ritka. Az 
utolsó versszak első két sora nemcsak balladákban, hanem lírai 
népköltési darabokban is meglehetősen kedvelt. Az utolsó két 
sor az újabb stílusú balladák szokványos befejezése. 


Kallós Zoltán: Igazság (Kolozsvár) 1964. 87. sz. 
103. Az elrabolt és visszatért leány. 
Az egyetlen előfordulásban a moldvai Lészpedről ismert bal- 


lada tragikusan induló története (a legénynek törököktől való 
elrablása) a fogoly visszaérkezésével szerencsés fordulatot vesz. 
Éppen ezért csak törökkori vonatkozásai miatt kerülhetett a 
történeti vonatkozású balladák és nem a vígballadák meg a 
románcok közé. Az, amit Ortutay és Kriza a ballada archaikus 
nyelvezetével kapcsolatban a ballada tekintélyes múltja bizony- 
ságaként emleget, nem a ballada régiségének, hanem csak az élő 
csángó nyelv régies voltának bizonyítéka. A török emlegetése 
és a balladába szőtt, középkori eredetű párja vesztett gerlice-mo- 
tívum azonban már kétségtelenül a középkori eredet bizonyítéka. 


Ortutay—Kriza 745 (Az egyetlen eddig előkerült változatot e 
gyűjtemény is kötetünk gyűjtőjének közléséből ismeri). 
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104—105. Az elfogott legény. I—II. 
Az előbb tárgyalt elrabolt leány balladájának párhuzamos férfi 


változata a törökkori rabságra hurcolás és az egykori katona- 
fogdosás emlékének őrzője. Csanádi és Vargyas (565. l.) balladán- 
kat az ún. katonaballadák közé sorolja, s így talán újabb kele- 
tűnek tekinti, magunk azonban az itt közölt két változatnak 
az elrabolt leány balladájával való szoros nyelv- és előadásbeli 
kapcsolata miatt jónak láttuk e csoportba sorolni. 


106—107. A gazdag asszony anyja. I—II. 
A gazdag asszony leányát koldusasszony képében meglátogató 


és kegyetlenül fogadott anya balladájának változatai csak Erdély- 
ből ismeretesek. Az eddig előkerült csíki és udvarhelyszéki válto- 
zatok közé mind terjedelemre, mind a balladai előadás szépségére 
nézve méltán csatlakozik az itt közölt két gyimesvölgyi változat. 


Ortutay, SzNb. 301. — Solymossy: MNépr.2 III, 95—6.— Csa- 
nádi—Vargyas 465—6. — Leader 303—7. — Ortutay—Kriza 745. 


3 


Klasszikus vígballadák és románcok 


108. A talányfejtő leány (Ifjú Mátyás király). 
A csak Moldvából ismert ballada talányfejtő motívuma gya- 


kori népmesei elem. Feltűnő volna, hogy éppen a moldvai csán- 
góság körében maradt fenn egy ilyen, Mátyás király személyé- 
hez fűződő történetet magába foglaló ballada, ha nem tudnók, 
hogy a folklórdarab eddig ismert változatainak lejegyzési helye, 
Klézse, hihetőleg a XVIII. század végétől Moldvába irányuló szé- 
kely átvándorlók egyik legjelentősebb településhelye. Maga a ta- 
lányfejtés motívuma európai elterjedtségű: megvan e motívum 
mások mellett például az angolban is. 


Faragó—Jagamas 134—5. — Faragó, Jávorfa-muzsika 45—51. 
— Leader 346—7. 


109. A házasuló királyfi (Egyszer egy királyfi mit gondolt 
magában). 


A házasodni induló királyfi története eléggé széles körben is- 
meretes a magyar folklórban. Mint itt, akként egy kézdialbisi 
változatban is főhősként gubáslegény szerepel, de a főszereplőt 
amott gubáslegényként nem, csak tiszta dolmányba öltözött „vi- 
téz úr”-ként öltözve fogadják el kérőnek, míg az itt közölt vál- 
tozatban a parasztleány — kellő osztályöntudattal — a király- 
fival szemben is a szegény gubáslegényt választja élettársul. A 
Csűry közölte változatban a házasuló királyfi töredéke egy sze- 
relmi énekkel keveredett. — A gyűjtő az itt közöltön kívül még 
egy töredékes változatát jegyezte le Lészpeden, Klézséről pedig 
párosító dalként ezt a változatot ismeri: 


Egyszer Kósa Márton 
Mit gondolt magába: 
Felöltözik sziépen 
Egy hosszú szokmányba. 
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„Jó estét, jó estét, 


Kertész Márton lyánya!” 


„Isten hozott téged, 


Szegény Kósa Márton!” 


„Üllyön le, üllyön le 


Nálunk e karszékbe!” 


„Nem ülök, nem ülök, 


Met nem azétt jöttem, 


Hanem azétt jöttem: 


Jössz-e vélem vaj nem?” 


„Nem menek, nem menek, 


Szegén lihán vagyok, 


Szegén lihán vagyok, 


Szegén legént várok. 


Szegénnek szegén kell, 


Gazdagnak gazdag kell.” 


MNGy. I, 153—6. — Gragger 200. — Ortutay, SzNb. 303—4. 
— Solymossy: MNépr.2 III, 118—9, 126. — Csűry Bálint: Erd- 
Múz. XXXV, 175. — Faragó, Jávorfa-muzsika 55—7. — Ortu- 
tay—Kriza 754. 


110—113. Az esküvőre hazatérő kedves (Ilonka és Györgyike). 
I—IV. 


Az esküvőre megérkező kedves tragikus története Európa- 
szerte kedvelt, a magyar folklórból azonban eddig csak moldvai 
csángó darabot ismerünk. Valószínűleg románból került át a 
moldvai csángóság balladakincsébe. 


Faragó—Jagamas 149—51. — Ortutay—Kriza 752—3. — Fa- 
ragó: NyIrk. VII (1963), 190—213. 


114—118. Este guzsalyasba (Hegyen-völgyön járogatok vala) 
I—V. 


A legtöbb és legteljesebb változatában a csángó folklórból is- 
mert balladás éneknek a gyűjtő az udvarhelyi Varságon is leje- 
gyezte egy töredékes változatát. Ott — a helyi felvilágosítás sze- 
rint — régebben kontyoláskor énekelték. Az itt közölt válto- 
zatok közül a somoskai az onnan eddig ismert változat mellett 
sem jelentéktelen, a Lujzikalagorban lejegyzett II—IV. változat 
pedig éppen figyelemre méltó. A legrégebben feljegyzett Csűry- 
féle változat — a Faragó—Jagamas közölte 3 darabbal együtt 
— a többivel való összehasonlításban csak töredék. A mezőségi 
Ördöngösfüzesről itt közölt háromszakaszos töredék folklór-föld- 
rajzi szempontból jócskán kiterjeszti a balladás ének hazai el- 
terjedési területét. 


Csűry: ErdMúz. XXXV, 174. — Ortutay, SzNb. 296. — Fa- 
ragó—Jagamas 152—4. — Csanádi—Vargyas 511. — Ortutay— 
Kriza 757. 
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119—123. A szeretet próbája (Az áspiskígyó). I—V. 
A szeretteit és szerelmesét szeretetükben próbára tevő szerel- 


mes románc-motívuma általánosan ismert európai ballada- és 
mesemotívum. Az áspiskígyó szerepeltetése azonban csak a skó- 
toknál és a magyarsággal együttélő, illetőleg vele szomszédos né- 
pek folklórjában bukkan fel. Az áspiskígyó Temesvári Pelbárt 
(1508) szerint gyorsabban öl, mint a vipera, és mint igen rette- 
gett kígyófajta sűrűn fordul elő a régi magyar költészetben és 
a népdalköltési darabokban is (l. erre: Eckhardt: kny. EPhilK. LIII. 
köt.-ből 8—9). Az itt közölt csángó változatokhoz és a 265. sz. 
alatt szereplő, szintén csángó meseváltozathoz megjegyzésként fűz- 
hető, hogy magának e balladának, illetőleg románcnak a gyűjtő 
csaknem minden tőle meglátogatott csángó faluból ismeri változatát. 


Gragger 188. — Ortutay, SzNb. 299—300. — Solymossy: 
MNépr.2 III, 90—2, 124. — Domokos, MM.3 254. — Leader 
251—4. — Ortutay—Kriza 752. 


124. A katona-leány (Az öreg Dancia király). 
Az apja helyett háborúba menő leány története az európai 


népek körében, sőt szélesebb körben is kedvelt motívum. A 
régi magyar irodalomban először egy XVI. századi széphistóriá- 
ban (Az Béla kírályrúl és az Bankó leányárúl való széphistória) 
jelentkezik. Magyar népballadai változatban a történet csak Mold- 
vából ismeretes. Román megfelelője a Mizilca. Az itt közölt 
csángó változat az eddigieknél jóval terjedelmesebb, teljes darab. 


Faragó—Jagamas 147—8. — Ortutay—Kriza 754. 
125—126. A gazdag feleség (Mondj uradnak engem). I—II. 
Legrégebbi, XVIII. századi változata egy e századbeli dalos- 


könyvben, legelső népi énekestől lejegyzett változata Kriza Vad- 
rózsák című gyűjteményében maradt ránk. A szegény legény — 
gazdag leány feleség szembeállításban és a gazdag leány gőgjének 
megtörésében a társadalmi igazságszolgáltatásra való népi törek- 
vés nyilvánul meg. A gyűjtő megfigyelése szerint e ballada a 
moldvai csángóság között meglehetősen elterjedt; a gyimesi Já- 
várdi patakán is hallotta egy változatát. 


Sebestyén Gyula: MNGy. VIII, 195. — Gragger 202. — Soly- 
mossy: MNépr.2 III, 119, 126. — Faragó—Jagamas 155—8. — 
Ortutay—Kriza 763. 


127—128. A rossz feleség (Jöjjön haza, édesanyám!). I—II. 
A gyermekeivel és férjével a mulatozás kedvéért mit sem tö- 


rődő asszony története a német (osztrák bajor) folklór ilyen 
tárgyú darabjaival mutat rokonságot. A gyűjtő helyszíni feljegy- 
zése szerint Gyimesközéplokon táncdalként is ismerik az öregebb 
rendűek. Moldvából több változata került elő. 


Solymossy: MNépr.2 III, 93, 124. — Csanádi—Vargyas 518—9. 
— Ortutay— Kriza 762. 


129. A lusta feleség. 
Szellemében és végkifejletében az előbb tárgyalt gazdag fele- 


ség történetével rokon tárgyú balladának nem ismerjük csak ezt 
a kerek, jól kidolgozott csángó változatát. 
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130. A gyáva legény (Sírva sétál Jancsi). 
Az élhetetlen, báva legényt csúfoló énekek világszerte közke- 


letűek. A balladás jellegű magyar gúnyolódó változatok felfogás- 
ban az angol, a dán és a holland folklórdarabokkal mutatnak 
szellemi rokonságot. Az itt közölt gyimesvölgyi változat teljes 
voltában az eddig ismert legjobb magyar folklórdarabokkal ve- 
tekedik. 


Csanádi—Vargyas 521. — Ortutay, SzNb. 296—7. — Ortu- 
tay—Kriza 758. 


131. A rossz férj. 
A feleségével nem törődő, kíméletlen, a társa halálán meg 


nem induló férj alakja — a rossz feleségéhez hasonlóan — al- 
kalmasint a német folklórból került át a magyarba. A Mező- 
veresegyházáról itt közzétett változat a Mezőségről eddig egyet- 
lenként ismert darab. 


Ortutay—Kriza 783. 
132. A megcsalt férj (Mi bajod, angyalom?). 
A tetten ért, de férjét elámító hűtlen asszony világszerte 


közkeletű története több magyar vígballada-változatban ismere- 
tes. Egyes változatok németes dallama a német folklórból való 
átkerülést sejteti. A most közzétett gyimesvölgyi változat az 
eddig ismertek között a legteljesebb. 


Solymossy: MNépr.2 III, 119—21, 126. — Domokos, MM.3 


274—6. — Csanádi—Vargyas 523. — Ortutay—Kriza 760. 
133. A kétféle asszony (Viszik Kati néném). 
Viszonylag kevés változatban ismert balladás darab; nem egy 


változatában a gazdagon férjhez menő és a házasságban megbe- 
csült néne áll szemben a szegény emberhez adott, nyomorúságos 
viszonyok és durva bánásmód közepette élő húggal. Az itt kö- 
zölt válaszúti változat női szereplője a boldog szegénység dicsé- 
retét hirdeti. 


Ortutay—Kriza 755. 
134. Bagoly-asszonykám (Puszta malomba). 
A homályos értelmű balladás ének földrajzilag távolról elő- 


került változatai egykori széles körű elterjedésre vallanak. A Me- 
zőség keleti zugában, Tacson lejegyzett változat az ének mező- 
ségi életére bizonyság. Erdélyben régen az ún. párnás táncot jár- 
ták erre a szövegre (E tánc leírását l. Kriza i.h.). 


Kriza, Vadr. 120—1. — Ortutay, SzNb. 288. — Csanádi— 
Vargyas 510. — Ortutay—Kriza 759. 


135—138. A csudahalott (Görög Ilona). I—IV. 
Maga a derűs, románcszerű tárgy (a tettetett halálban szerel- 


mesét magához csalogató, a belőle feléledő és szerelmesével bol- 
dogan egyesülő csuda-halott) Európa-szerte ismert; albán, dán, 
német, svéd, skót, szlovén és olasz változatairól tudunk. A ma- 
gyar változatokban a csudamalom-motívum a ballada északi ro- 
konságára mutathat. Az itt közölt négy csángó változat min- 
denike földrajzilag a magyar darabok közül a legkeletebbről 
előkerült, legteljesebb és tájnyelviességekben legbővelkedőbb da- 
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rab. Annak ellenére, hogy itt négy csángó változatot is köz- 
lünk, a gyűjtő megfigyelése szerint a moldvai csángóság között 
elég ritkán kerül elő változat: a székelyes csángó falvakban a 
gyűjtő nyolc-, az sz-elő falvakban hatszótagos változatait figyelte 
meg. — Két meseváltozatát lásd kötetünkben a 266—267. sz. 
alatt. 


Gragger 198. — Ortutay, SzNb. 302—3. — Solymossy: 
MNépr.2 III, 117—8, 126. — Domokos, MM.3 270—3. — Csa- 
nádi—Vargyas 519—21. — Vargyas, MB. 68—76. 


B. Új stílusú balladák 


1 
Betyárballadák 


139. Bogár Imre (Zavaros a Tisza). 
A ballada főszereplője, Bogár Imre a múlt század közepe táján 


sokáig üldözött élő személy, rettegett betyár volt. Elfogták s 
1862-ben akasztófán fejezte be életét. A nagyon elterjedt ballada 
szövege alkalmasint korábban kialakulhatott, és a betyárhős neve 
csak utóbb kerülhetett bele a változatokba. A gyűjteményünkbe 
iktatott válaszúti változat a ballada mezőségi elterjedésének bi- 
zonysága. A gyűjtő mezőségi helyszíni gyűjtőmunkája közben 
szinte minden ponton találkozott vele. Távolra jutását egy buko- 
vinai székely változat bizonyítja. 


Gragger 206. — Csanádi—Vargyas 528—9. — Ortutay—Kriza 
771. — A bukovinai változatot l. Domokos, MM.3 269. 


140. Patkó Bandi. 
Az egyetlen pontról előkerült betyárballadán valamelyes mű- 


költői íz érzik. Hőse talán abból a betyár Patkó családból való, 
amelynek két tagja, János és Pista (Sándor) szintén a betyárbal- 
ladák szereplője. 


Solymossy: MNépr.2 III, 115, 126. — Csanádi—Vargyas 544—6. 
141—143. Rózsa Sándor. I—III. 
A leghíresebb múlt századi betyár, Rózsa Sándor (1813—1878) 


történetét megéneklő balladák mezőségi és erdélyi elterjedését 
minden valószínűség szerint az is elősegítette, hogy a ballada hőse 
a Mezőség északnyugati szélén fekvő Szamosújvár börtönében 
raboskodott, és ott is fejezte be életét. Maga a ballada első 
formájában a Rózsa Sándor betyárkodása előtti időben keletkez- 
hetett, és a híres betyár neve csak utóbb kerülhetett bele a 
róla fennmaradt jelentős számú változatba. Rózsa Sándor törté- 
netének van csángó változata is (Faragó—Jagamas 173—4), de 
ezt csak a hős személye köti az itt közreadott balladaváltoza- 
tokhoz. 


Solymossy: MNépr.2 III, 113—4, 126. — Ortutay—Kriza 772—3. 
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144—145. Margitai betyár (Nem messze van ide Kismargita). 
I—II. 


A magyar folklórból nagy földrajzi elterjedtségben és sok 
változatban ismert betyárballada a Mezőségen is nagyon kedvelt. 
Gyűjteményünkbe az e vidék északnyugati feléről (Szék, Vá- 
laszút) származó két teljesebb változat került bele. 


Csanádi—Vargyas 531—2. 
146—148. Nem loptam én (Szaladjak-é vagy megálljak?). I—III. 
A moldvai Lészpedről és a gyimesvölgyi Ugrapatakáról való 


változatok mellett az Arad megyei Pécskáról ismert darab a 
ballada hazai elterjedésének eddig ismert legkeletibb és legnyuga- 
tibb pontját rögzíti. 


Domokos Pál Péter, Mert akkor az idő 32—3. — Csanádi— 
Vargyas 315—7, 529. 


149. Vitális Imre. 
A betyárnak a ballada első sorában név szerint való bemu- 


tatkozása más betyárballadákban (Fábián Pista, Rózsa Sándor 
az én nevem stb.) is előfordul (Ortutay—Kriza 595—6, 598). Az 
itt közzétett ballada a verszakok közötti előadásbeli zökkenők 
miatt hiányosnak, illetőleg töredékesnek látszik. 


150—153. Tisza partján elaludtam. I—IV. 
A zsandároktól megszorított hetvenkedő betyár története Er- 


délyben is elterjedt balladai tárgy. 
Csanádi—Vargyas 361—2. — Ortutay—Kriza 772. 
154—155. Pápainé. I—II. 
Kezdősora azonos a Barna Jancsi balladája indításával és ugyanez 


a kezdet más balladákban is szerepel. Erdélyben még ma is elég 
gyakori. Egy változatát a mezőségi Szásznyíresről a dési Cichegyre 
áttelepültek legifjabb nemzedékétől is lejegyeztük 1925 táján. 


Gragger 206. — Csanádi—Vargyas 558—60. — Ortutay—Kriza 
712, 784. 


156. Betyárlegény az erdőben. 
A gyimesvölgyi változat a betyárballadák országosan elterjedt 


csoportjához tartozik. A gyűjtő helyszíni megfigyelése szerint Er- 
délyben ma is egészen általánosan sok változatban éneklik. 


Ortutay—Kriza 626—8, 776. 
157. Balog Józsi. 
A betyárballadák közé sorolható Balog Józsi balladája egy 


1829-ben sócsempészés miatt értelmetlen kegyetlenséggel kivégez- 
tetett kézdicsomortányi közkatona gyászos esetét énekli meg. A 
ballada szerzőjét is ismerjük Szántó Ferenc autodidakta nép- 
költő személyében. A ballada alapszövegének és elnépiesedett ké- 
sőbbi változatainak egybevetése nagyon élesen világít bele a népi 
ballada-alakulás menetébe. A ballada eljutott a moldvai csángó- 
ság nemcsak Csíkkal szomszédos, hanem Tázló melléki csoport- 
jainak településhelyére (Pusztina) is. 


Dömötör Sándor: ErdMúz. XXXV, 196—7. — Szabó T. Attila: 
i.h. 372—3. — Solymossy: MNépr.2 III, 104—5, 125. — A kérdés 
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részletes megvilágítását l. Antal Árpád: NyIrK. VI, 27—67. — A 
pusztinai csángó változat: Faragó—Jagamas 169—70. 


158—165. Betyár- és rabénekek. I—VIII. 
Noha a darabok némelyike helyi keletkezésű, balladás me- 


netű rab-éneknek látszik, egyiknek-másiknak ismerjük földrajzi- 
lag távolabbi vidékekről való változatait is. Régebbi népköltési 
darabokból is kerültek át beléjük sorok; a II—III. darab madár- 
tól izenés motívuma éppen régi, már a XVII. századi virágéne- 
kekre is jellemző motívum. 


Ortutay—Kriza 645—7, 777. 


2 


Megrendítő helyi eseményekhez fűződő balladák 


166—169. A bárókisasszony (Szépen legel a báróné gulyája). 
I-IV. 


Az újabb keletkezésű ballada első jelentkezésére egy versfaragó 
versgyűjteményében találunk adatokat (Magyari Költeményei 1858), 
Magyari azonban feltehetően egy akkor már ismert népballadát 
iktatott bele gyűjteményébe. Minthogy ezt a verset ugyanez év- 
ben Simonffy Kálmán meg is zenésítette, ez kerülhetett vissza a 
néphez. Ma ez az egyik legközkeletűbben ismert ballada. Erdélyi 
elterjedtségét a kalotaszegi, mezőségi és gyimesvölgyi változat 
előkerülése jelzi. A Mezőség Kolozs megyei részén a viszonylag 
újabb eredetű szöveghez igen szép és régi stílusú dallamok 
párosulnak. 


Csanádi—Vargyas 554—6. — Ortutay—Kriza 778. 
170—174. Az egymástól tiltott és egymásért haló szerelmesek. 


I—V. 
A régi falu társadalmi-gazdasági keretei között a szülői tila- 


lom következtében egymástól elválásra ösztökélt szerelmesek tra- 
gikus, gyilkossággal és öngyilkossággal végződő története erkölcsi 
megokoltsagával kiemelkedik az országban közkeletű közönséges 
gyilkosságokat feldolgozó balladák sorából. Az itt közölt változa- 
tokban rögzített történetekről szóló balladák a lejegyzési helyek 
környékén is széles körben ismeretesek. 


Ortutay—Kriza 784. 
175. Fábián Gyula. 
A szerelmesétől társadalmi helyzete miatt tiltott és ezért a 


halálba menekülő legény itt közölt balladájának első versszaka 
más népköltési darabokból idekerült részletnek látszik. A tragi- 
kus öngyilkosság indítóokának azonos volta — egészen távolian 
— klasszikus balladáink közül a Kádár Kata balladájával roko- 
nítja ezt a folklórdarabot. 


176. Szűcs Mária. 
A klasszikus balladák között az Este guzsalyasba-típusba so- 


rolt ballada új stílusú feldolgozása a szerelmesétől tiltott és ezért 
kedvesét meggyilkoló legény történetének. Egy elcsábított és a 
csábítótól 1825-ben kegyetlenül meggyilkolt árva cselédleány va- 
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lóban megesett tragikus történetét megörökítő ballada szerzőjét 
egy Új Péter nevű versfaragó kerékgyártó mester személyében 
ismerjük is. Minthogy egyike legszélesebb körben elterjedt és leg- 
több változatban ismert balladáinknak, a távoli vidékekről szár- 
mazó nagyszámú változat egybevetése a szintén reánk maradt ere- 
deti szövegével lehetőséget nyújt a szájhagyomány útján való 
terjedés rendjén végbement változás, csiszolódás megállapítására. 


Ortutay, SzNb. 306. — Solymossy: MNépr.2 III, 103—4, 125. 
177. Takács Laci. 
A hűtlenségre az esküvőn elkövetett gyilkossággal válaszoló 


szerelmes története ugyan nem gyakori balladai tárgy, mégis 
nemrégen a bánsági Kisiratosról, most meg a mezőségi Vicéről 
került elő egy-egy, mindeddig ismeretlen változat. 


Kovács Ferenc—Faragó József, Iratosi kertek alatt 116—7. 
— Ortutay—Kriza 784. 


178—180. Anya- és apagyilkosság balladái. I—III. 
Az I. helyi keletkezésűnek látszó balladatöredékben emle- 


getett Krakkó község esetében csak a Nagyenyed környéki 
Boroskrakkóra gondolhatunk, holott valószínűtlen, hogy a kalo- 
taszegi Mérában éppen e távoli községre vonatkozó helyi ke- 
letkezésű ballada élne. Mindhárom ballada tárgya egyébként a 
magyar folklórban eléggé ritka szülőgyilkosság; a tragikum meg- 
okolása a szülői értetlenség, a fiúnak, illetőleg a leánynak szerel- 
mesétől való eltiltása. 


181—183. Leányanya siralma. I—III. 
A megesett, gyermeket szült, de szeretőjétől otthagyott, a 


gyermekét gyöngéden szerető-rengető, a hűtlen szeretőt átkozó 
leányanya panasza előadásmódjában klasszikus balladai vonásokat 
(én-előadás, lány-barátnőktől való búcsúzás, a leánybarátoknak 
szóló erkölcsi intelem) őriz. 


184—189. A gyermekgyilkos anya. I—VI. 
A már eddig közzétett, jóval terjedelmesebb moldvai csángó 


változatok mellett az itt adott klézsei változat csak töredék, a 
gyimesvölgyi, mezőségi és kalotaszegi darabok azonban már jó- 
val teljesebbek. Az eddig ismert moldvai változatokban a régi 
stílusú balladák előadásmódja a viszonylag újabb keletű tárgy 
ellenére is megőrződött. Minthogy a gyilkos leányanya tragikus 
története kétségtelenül örök emberi balladai tárgy, teljesen való- 
színű az a Vargyastól megfogalmazott vélemény, hogy a kelet- 
európai folklórban évszázadok óta közkeletű téma középkori for- 
rásokból táplálkozik, és az e körből való nyugati folklórdara- 
bokból is ismert tragikus történetekkel tart rokonságot. A Ko- 
lozsvár és Szék közötti mezőségi részen Utra Mari néven ismert 
hősnő neve még ebben az észak-mezőségi szólásban is szerepel: 
Csak Utra Mari tett el annyi gyermeket. Az Utra Mari szöve- 
géhez társuló dallamok mind régi stílusúak. 


Solymossy: MNépr.2 III, 109, 126. — Csanádi—Vargyas 557—8. 
— Ortutay—Kriza 779—80. 


190—191. Vajda János siratója. I—II. 
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A haragosától lekaszabolt Vajda János balladás hangú siratóját 
eddig egy gyoszényi és egy lészpedi változatban ismertük. Az 
újabban lejegyzett 33 versszakos lészpedi változat az eddig elő- 
került legterjedelmesebb darab; a Gerlénből származó változat 
csak töredék. A ballada Lészpedre valószínűleg a Gyimesvöl- 
gyéből került. Az I. változatbeli Háromkút egyik gyimesvölgyi 
település neve. A moldvai változattal együtt itt közzétett gyimes- 
völgyi darabot a lejegyzett több más idevaló változat közül vá- 
lasztotta ki közlés céljára a gyűjtő. A balladában a cselekmény 
első személyben való előadása esetleg ősi, ugorkori előadásmód- 
beli sajátságot őrizhet. 


Csanádi—Vargyas 563—5. — Ortutay-Kriza 781—2. 
192—197. Gyilkosság-történetek. 
A szeres-szerte nagyon gyakran balladai formában megénekelt 


gyilkosság-történetek közül az itt közöltekben legtöbbször a 
gyilkosság indítóoka (féltékenység, kapzsiság) világosan kivehető, 
egyben (Horváth Perzsi fia) azonban a katonatárs-gyilkosság meg- 
okolásával a ballada — jelenlegi formájában — adós marad. Az 
e darabban emlegetett Forrószeg a nagy kiterjedésű mezőségi Szék, 
egykor bányaváros egyik részének neve. — A helyi felvilágosítás 
szerint az itt közölt gyilkosság-történetekbe foglalt tragikus ese- 
mények negyven-ötven év távlatában valóban megtörténtek. 


Ortutay-Kriza 784. 
198—203. A megölt legény (Megöltek egy legényt...). I—VI. 
Az apja-anyja szavára süket, a szerelmese hangjára megszó- 


laló halott története a magyarban széles körben ismeretes bal- 
ladai tárgy és a halott legény faggatózása is állandósult balladai 
formula. Az itt közölt hat változat közül gyűjteményünkben a 
kalotaszegi, mezőségi és gyimesi előfordulás alapján folklór-föld- 
rajzi szempontból a ballada eddig ismeretlen elterjedési pontjait 
rögzíthetjük. — Az V—VI. változatba betyárballadai elemek 
keveredtek bele. 


Gragger 202—3. — Faragó—Jagamas 166—8. — Csanádi—Var- 
gyas 513—4. — Ortutay-Kriza 763—4. 


204—206. Szolgalegény siratója. I—III. 
A sirató-balladák a klasszikus balladákból megőrizték a ré- 


gies első személyű előadást, de egyébként az új balladai stílus je- 
gyeit viselik magukon. 


Csanádi—Vargyas 563—5. — Faragó—Jagamas 181. — Faragó, 
Jávorfa-muzsika 430. — Ortutay—Kriza 563—5. 


207—209. A cséplőgépbe esett leány. I—III. 
Noha az e gyűjteménybe belefoglalt mindhárom változat a 


Mezőségre (Buza, Gyula, Visa) helyezi a történet színterét, az 
egészen távoli vidékeken lejegyzett, az elbeszélés menetében, sőt 
sokszor előadásában is kétségtelenül azonos jellegű balladavál- 
tozatok láttán ezekben a darabokban is a Mezőségre kívülről be- 
került, újabb keletkezésű balladákat kell látnunk; a helyi uta- 
lások csak utóbb kerülhettek bele az itt közölt darabokba. A 
balladák kétségtelenül a mezőgazdasági gépesítés kezdőkora óta, 
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a múlt század vége tájától kezdve, közelebbről azonban meg 
nem határozható időpontban keletkezhettek. 


Csanádi—Vargyas 565—6. — Ortutay—Kriza 784—5. 
210. Egy szép legény beleesett a dobba. 
A gépi szerencsétlenség előbb tárgyalt leányváltozatával lénye- 


gében azonos szerencsétlenség, a gőzmalom dobjába való esés le- 
gény-változatát örökíti meg ez a kalotaszegi Mérából való, al- 
kalmasint csonkult ballada. 


211—213. Kórházi balladák. I—III. 
Sikeres és halálos végű műtéttel kapcsolatban keletkezett bal- 


ladák eddig csak elvétve kerültek bele még az újabb ballada- 
gyűjteményekbe is. Három háromszéki változatot közelebbről 
Faragó tett közzé. Ezekben a modern kor kórházi történeteit 
megéneklő balladákban inkább az eseményrészletező epikai, mint- 
sem a kihagyásos, szaggatott menetű balladai előadásmód jellemző. 
A két távoli földrajzi környezetből (Gyimesvölgye és Mezőség) 
előkerült balladaváltozatok közötti tárgybeli egyezésen túl nincs 
az egymástól való függésnek semmi nyoma. Ami feltűnő, az 
egyik mezőségi változat (II.) jobban őrzi a régi és az új balla- 
dai előadás drámaiságát, mint a félreeső földrajzi ponton lejegy- 
zett gyimesi változat. 


Csanádi—Vargyas 567. — Konsza Samu—Faragó József, Há- 
romszéki magyar népköltészet 220. — Faragó, Jávorfa-muzsika 
383—7, 455. 


214. Elégett a nyírbátori határ. 
Az eddig előkerült erdélyi változatok földrajzi utalásai mind 


az ide vonható balladák alföldi eredetére mutatnak. A legré- 
gebbi változatot is oda való lejegyzésből ismerjük. Az itt kö- 
zölt mezőségi változat mellett Udvarhelyből való is került elő. 


Csanádi—Vargyas 560. — Faragó, Jávorfa-muzsika 438, 456. 
— Ortutay—Kriza 715. 


215. Édesanyám, megbocsásson. 
A balladai homályú és szaggatottságú énekből egy öngyilkos 


legény én-előadásban megfogalmazott, töredékes története rajzoló- 
dik elénk. A második versszakban szereplő megye szó itt nem 
a köznyelvi ’vármegye’, hanem a csángó nyelvjárási 1. (római ka- 
tolikus) egyházközség, 2. ’egyházi gondnok’ jelentéssel értelme- 
zendő. E sor arra utal, hogy a római katolikus egyház az ön- 
gyilkostól megtagadja az egyházi temetést. 


216. Kivitték a holttestet az udvarra. 
A vízbefúlás esetével mint balladai tárggyal viszonylag ritkán 


találkozunk a hazai balladakincsben. A kalotaszegi Mérán lejegy- 
zett változat — a kolozsvári Nagyszamosra való világos utalás 
miatt — hihetőleg e vidéken történt szerencsétlenséget énekelhet 
meg. Az újabb keletkezésű, de kétségtelenül töredékes balladába 
a régebbi népdalkincsből ismert sorok (Beleestem szekerestől, 
lovastól; Kivitték a holttestet az udvarra) vegyültek bele. 


217. Elégett a kolozsvári gyufagyár. 
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Noha szokványos újabb balladai tárgy (szerencsétlenség okozta 
halál) a ballada-keletkezés indító eseménye, kolozsvári utalása 
miatt mezőségi keletkezésű balladára gondolhatunk. 


II 
BALLADA- ÉS ROMÁNC-ELEMEKET 


TARTALMAZÓ 
RÉGI ÉS ÚJABB DALOK 


218.  Nem anyától lettem. 
A klasszikus balladákból is ismert elemekben gazdag ének 


első szakaszának változatait Pálóczi Horváth Ádám énekgyűjte- 
ményétől (1813) kezdve a múlt századi és századunkbeli népköl- 
tési gyűjteményekben sok változatban nyomon követhetjük. Az 
első versszak minden valószínűség szerint egy régebbi virágének- 
ből szakadt ki. Múlt századi változata megvan mások mellett 
Arany János népdalgyűjteményében is. 


Bartha—Kiss, ÖÉ. 862—3 (a változatok gazdag felsorolásá- 
val). — Kodály—Gyulai, Arany János népdalgyűjteménye. Bp., 
1952. 112—4. — Négy változata: MNTára III/A. 22—5. 


219.  A pünkösti rózsa. 
Az 1—2. és 4—5. versszaka ugyancsak Klézséről már Petrás- 


nál (1841—42) megvan. A 12—13. szakaszt l. a „Fújd el jó szél, 
fújd el” kezdetű darabban (227. sz.). Egy másik klézsei változatát 
is ismerjük. 


Domokos—Rajeczky I, 76, 123, II, 198, 201. 
220.  Elküldém az uram. 
Egy Lészpedről elszármazott asszonytól lejegyzett, az itt kö- 


zöltnél valamivel rövidebb változatát l. Domokos—Rajeczky II, 
65, 199. 


221.  A virágok vetélkedése (A búzamezőbe háromféle virág). 
A párbeszédes, balladai menetű virágénekek egy különleges faj- 


tájának, a virágok versengéséről szóló éneknek a magyar folklór- 
ból is sok változatát ismerjük. A magyar darabokon kívül az 
e körbe tartozó ó- és középkori latin, román, olasz, arab, perzsa, 
török virágvetélkedő versek egymáshoz való viszonya a jelentős 
mértékig tisztázott kérdések közé tartozik. 


Eckhardt Sándor, Az utolsó virágének: Minerva IX, 32—52. 
Ortutay, SzNb. 288—9. — MNTára II, 301—11, 1107. 
222.  Elment a madárka. 
Egy másik énekkel egybekeveredett néhány szakaszára már 


Petrás gyűjteményében (1841—42) rátalálunk. Ugyancsak őtőle 
ismerünk egy másik klézsei változatot is. 


Domokos—Rajeczky I, 54—5, 112. 
223. Három esztendeje. 
A korai virágénekek hangulatát sugárzó, nyelvi szépségeit őrző 


búcsúének. 
224. Sír az egyik szemem. 
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Az ének szövege kétségtelenül csonkult és össze is zavarodott. 
Első szakasza már Erdélyi János gyűjteményébe (1846) is bele- 
került (Erdélyi, Népdalok és mondák, I, 29). 


225. Szól a kakas. 
Egy földrajzilag távoli, de jóval teljesebb változatból ítélve, 


énekünk csak töredék. A teljesebb és a mi változatunk is a ro- 
máncszerű kezdet után némi hangulattöréssel halálsejtelmet kife- 
jező szakasszal végződik. Kászonimpérfalván egy távoli változa- 
tot Jagamas János jegyzett le. 


Ethn. XVII (1907), 110—1. — Ortutay—Kriza 776. — Rózsa, 
rózsa, piros rózsa. Székely népdalok. Szerk.: Hubesz Valter. Bu- 
karest, 1957. 90—1. 


226. Én ha páva volnék. 
Első sorában hasonló indítás már Krizánál, folytatása is ugyan- 


csak nála néhány Júlia szép leány balladájából beleénekelt sor- 
ral (Vadr. 153, 194). Távoli változata a csángóságból is ki- 
mutatható. 


Faragó—Jagamas 193. 
227. Fújd el jó szél. 
Az első két szakasz csaknem szó szerinti szövegében megvan 


már Petrás Incének éppen Klézséről származó gyűjteményében 
(1841—1842) és egy másik 1874-ben közzétett változatban. Kri- 
zánál egy másik énekkel egybeolvadt változatával találkozunk 
(Vadr. 11). Egy másik, Lészpeden lejegyzett teljesebb változat- 
ban az itt közölt 3. versszak l o d z á s  szava helyén f i z e s  
(= füzes) van. — Változatát l. belefoglalva előbb „A pünkösti 
rózsa kihajtott az útra” kezdetű énekbe (219. sz.). 


Domokos MM.3 313. — Domokos—Rajeczky I, 51—2. 
228. A virágot én ültettem. 
A 3. versszakot önálló, egyszakaszos énekként és egy másik 


énekbe belekerült versszakként már Domokos közölte (MM.3 


308—9). Távoli változata Krizánál (Vadr. 157—8). 
229. Hallod-e, te szelidecske? 
Műköltői eredetű dal valamelyes mértékig elnépiesedett vál- 


tozatának látszik. 
Moldován Gergely: Alsófehér vármegye monográfiája. 1. Nagy- 


enyed, 1899. 655. 
230. Azt hallottam, babám. 
Az első versszak változata már Krizánál fellelhető (Vadr. 223). 


a 3—4. szakasza közismert népdalszöveg. 
231. Ne csudálkozzatok. 
A törökre való utalásai miatt kétségtelenül nagyon régi ke- 


letkezésű rabének egy eredetileg terjedelmesebb balladás dal cson- 
kult változatának látszik. Egyes sorai régebbi és újabb stílusú 
balladáinkban is jelentkeznek. Első lészpedi változatát már Pet- 
rástól 1841—42-ből ismerjük. 


Domokos—Rajeczky I, 50, 110. 
232—234. De keserű kenyér (A madártól izenés éneke). I—III. 
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Egy előbb közölt, ugyancsak szépkenyerűszentmártoni változat- 
tal az itt olvasható darabnak csak 1—3. szakasza egyezik, a mi 
változatunk 4—6. szakasza és az énekünket követő két darab 
(Állj meg, holló és Né, hol kerekedik) egy legalább a XVII. szá- 
zad közepéig visszavezethető tatár rabságbeli ének leszármazottja. 
Az 1—3. versszaknak Moldvából is több, eltérő, más énekekkel 
egybeénekelt változata ismeretes; egyiket ide iktatjuk: 


Az erdő sziélibe 
Nihol két katona! 
Egyik mondja vala: 
„Isztenem, Isztenem!” 


Másik mondja vala: 
„Ne buszully, baratim! 
Hat ökör e füödet 
Nem magának szántsa, 


Anya ő sziép lyányát 
Nem magának tartsa; 
Nadra felneveli, 
Szárnyára ereszti, 
Sz ő távolán nézi, 
Hod mász szidja, veri.” 


Thaly Kálmán, Vitézi énekek I, 151—60. — Szabó T. Attila: 
ErdMúz. L, 120—2. — Változataira nézve l. Kriza, Vadr. 14. — 
Bartha—Kiss, ÖÉ. 394. — Domokos—Rajeczky I, 39—40. — Csa- 
nádi—Vargyas 366—7, 495—6. — Faragó, Jávorfa-muzsika 286—7. 


235. Térdig vasban vagyok. 
A balladás ének első versszaka egy XVII. század közepéig visz- 


szakövethető olyan énekből való, amelyet régebben Kemény Já- 
nos fejedelem nevéhez fűztek. E szakasz és a hozzá tartozó vers- 
szakok nagyon gyakran kerülnek elénk a múlt századi és újabb 
népköltési termékekben, s mások mellett a csángó énekszövegek- 
ben is. Énekünk három végső szakasza valamelyik betyárballa- 
dából tapadhatott e töredékes énekhez. 


Domokos—Rajeczky 69, 75, 121—2. — Szabó T. Attila, Egy 
állítólagos Kemény-ének: ErdMúz. L, 120—2. 


236. Tiszta feketében (Vala szeretőmnek dombon ülő háza). 
Háromversszakos, az itt közölt láttán — nyilván — töre- 


dékesnek minősülő változatát már Petrás lejegyezte 1841—42-ben 
Klézsén. 


Domokos—Rajeczky I, 76, 122. 
237. Verje meg az Isten. 
Énekünk kezdő szakaszával csaknem szó szerint megegyező 


két versszak már Krizánál (Vadr. 218—9). A 3—4. szakasz vál- 
tozatai közkeletűek népdalainkban. Egy másik ének egy részlete- 
ként Válaszútról (Kolozs m.) is előkerült: 
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„Esteledik, sötétedik, az én rózsám nem érkezik. 
Nem érkezik, vagy dóga van, vagy szeretője más vagyan, 
Vagy irtózik az annyától, attól a vén boszorkánytól.” 
„Arass, rózsám, arass kilenc kéve nádat, 
Hadd perzseljük meg aztat a vén anyádat!” 
„Verje meg az Isten a szeretőm házát, 
Ott se mindegyiket, csak az édesanyját, 
Hogy mér’ tiltsa tőlem az ő kedves fiát, 
Mert ha neki fia vót, nekem is szeretőm vót; 
Mert ha neki édes vót, nekem még édesebb vót; 
Mert ha neki kedves vót, nekem még kedvesebb vót.” 


238. Moldovának sűrű vize. 
A 3—4. szakaszt csaknem szó szerinti egyezésben Gáspár György 


daloskönyve (1839) őrizte meg. (l. Haja, haja virágom 207.; i.h. 
209. l.-ján énekünk 4. versszakának gyászvirág képe tovább fej- 
lesztve). A 3. versszak első sorát önálló dallá fejlett formájában 
Marosszékről ismerjük (Seprődi János, Eredeti székely dalok 72). 


239. Megrikoltom, édesanyám. 
Az első szakasznak szinte szó szerinti énekindítását már Kri- 


zánál (Vadr. 221) fellelhetjük, a továbbiakban is elegyednek bele 
az erdélyi népköltési darabokból ismert sorok. A 3—4. versszak 
változatát egy ének részleteként l. Domokos, MM.3 309. 


240. Elbujdosom, megpróbálom. 
E szép, régies búcsúéneknek hangulati rokonait a XVII. szá- 


zad elejétől ismert, elválást sirató énekeinkben és újabban is fel- 
fedezhetjük, de vele kétségtelenül egyező változatot nem isme- 
rünk. 


241. Haragszik édesem (Zavaros a Tisza). 
Kezdősora, egy betyárballada (Bogár Imre) első sora, földraj- 


zilag a csángóságtól messze eső folyónevet idéz. A két középső 
szakasz sok változatban ismert búcsúének. Az utolsó versszak 
török vonatkozása és balladai jellege miatt a régi stílusú balladák 
leszármazottjának látszik. 


242. Látod rózsám, hogy nyergelek. 
Eredetileg minden szakasza egy-egy más énekhez tartozhatott. 


A 2. szakasz változatát Kun Sámuel énekeskönyve (1832) őrizte 
meg (l. Haja, haja virágom 257). A 3. versszakot önálló balla- 
dás búcsúénekként a Lápos menti Domokoson 1932 nyarán je- 
gyeztem le; íme az első szakasz: 


Tőtik az erdei utat, 
Viszik a székely fiúkat, 
Viszik, viszik szegényeket, 
Szegény székely legényeket. 


243. Messze földre megyek. 
Régi bujdosóének töredékének látszik. A 2. versszak első két 


sora egy közismert népdalból került énekünkbe. Az 1. versszak 
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első sorában a n a p s z e n t ü l e t  ’napnyugat’ szó nyilván a ro- 
mán a s f i n ţ i t 1. ’napnyugta’, 2. ’nyugat’ szó tükörszava. 


244. Bú az én életem. 
Legalábbis három-négy ének (1—2, 3, 5—6 és 7—11. versszak) 


egybeéneklésének tetszik. A 7—11. versszak magában is a régi- 
ségben és a mai folklórban sok változatban ismert bujdosóének. 
Énekünk soraival—szakaszaival e gyűjtemény több darabjában 
is találkozunk. 


245. Akkor, szívem, akkor. 
A balladai menetű, párbeszédes ének egy régi búcsúének ko- 


runkra hagyományozott hiányos változatának látszik. 
246. Bánat, nehéz bánat. 
Több olyan népköltési darabból egybeállott balladás ének, 


amelyben XVII—XVIII. századi énekeskönyveinkből ismert sorok 
is élnek tovább. A török rabság emlegetése is régiségre vall. 
A „Megunta két kezem” kezdetű rész egy torockói, 1832 táján 
lejegyzett régies balladás ének soraiban is megőrződött. Madarka, 
madarka kezdetű szakaszát önállóan is éneklik. 


Domokos, MM.3 387. — Tőlem: ErdIrSzemle VI, 285; Haja, 
haja virágom 268—9. 


247—248. Ha felmegyek Kolozsvárra. 
E két — teljesebb és töredékesebb — mezőségi változatban 


lejegyzett balladás ének a betyárballadák rabságot sirató, panasz- 
kodó dalaival áll rokonságban. Még a teljesebb változatban sem 
indokolt leányrab személye azonban elkülöníti énekünket a be- 
tyárballadáktól. Minthogy változatait nem ismerjük, valamelyes 
joggal mezőségi keletkezésű balladás éneknek tekinthető. 


249—251. Szolgák siralma. I—III. 
A jelentős társadalmi tartalommal telített énekek a szolga- 


legény kizsákmányolását mutatják be. Széles körű elterjedése nem 
okvetlenül a balladás jellegű panaszdalnak egy bizonyos központ- 
ból való szétvándorlásával, hanem inkább az azonos gazdasági- 
társadalmi helyzetben élő szolganépségnek egykori, azonos mérvű 
kizsákmányoltságából eredő közös panaszának különböző ponto- 
kon való többé-kevésbé önálló keletkezésével magyarázható. — A 
mérai két változat újabb adalék a szolgák siralma kalotaszegi 
életére. 


Csanádi—Vargyas 425, 506. 
252—253. Verbunkos énekek (Falu végén verbuválnak). I—II. 
Mindkét darab a népköltészetben nem ritka, a katonafogás 


korába visszanyúló ének. A verbuválás szokásával kapcsolatos 
volta miatt keletkezése korát tekintve mindkét darab 1. verssza- 
kának legalább a múlt század közepe táján kellett keletkeznie. 
Az I. énekhez sokban hasonlító háromszakaszos verbunkos ének- 
szöveget már Krizánál (Vadr. 221) is olvashatni. 


254—256. Feleségem olyan vagyon (Házasodjál meg, te Gyur- 
ka). I—III. 
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Régi irodalmunkban és a népköltészetben nem ritkák az asz- 
szonybecsmérlő énekek. Bartók és Kodály egy erdélyi változatot tett 
közzé. A moldvai Trunkról való változatot is jegyeztek le. 


Domokos, MM.3 366. 
257. Vénleány siralma (Nincsen már igazság). 
E panaszkodó dalként előadott vénlánycsúfoló ének megett már 


Bartók Béla is olyan műköltői eredetű dalt sejtett, „amelyből 
a parasztibb variáns kifejlődött”. Valóban az itt közölt dal első 
szövegváltozatai már XVII—XVIII. századi forrásokban (a Vásár- 
helyi, a Szentsei, a Thoroczkai, a Bochkor daloskönyvben) és 
egyebütt is előfordulnak. Az ének diák eredetű lehet, mert a 
régebbi változatoknak csaknem mindenikében a vénlány diákkal 
szeretné magát megkéretni. A régiségben vaskosan trágár válto- 
zataival is találkozhatni. A dalt egyébként a múlt század végén 
a diákok Kolozsvárt és Tordán még énekelték. A gyimesvölgyi 
változat a régiségbeli változatokhoz képest hiányos, töredékes 
ugyan, de érdekes bizonyság a régi éneknek Erdély keleti zugába 
való eltokozódására. 


Kanyaró Ferenc: ErdMúz. XX, 494, 500—1. — Bartók Béla, 
A magyar népdal 55. — Az énekre és változataira nézve I. 
Szabó T. Attila: ErdMúz. XLVI, 263—4. 


258. Leányságát sirató asszony (Mikor leány voltam). 
Első csángósági feljegyzése Petrás gyűjtéséből (1841—42) isme- 


retes, ugyancsak az ő gyűjtéséből (jóval későbbi közlésben) 
rendelkezünk egy másik változattal is. Bogdánfalváról Domokos 
közzétett egy — az itten közöltnél rövidebb — változatot. 


Domokos—Rajeczky I, 52—3, 111. — Domokos, MM.3 344. 
259. Az kell, anyám, az kell. 
Távoli, elnépiesedett változata egy valószínűleg Németország- 


ból bekerült német, illetőleg latin nyelvű diákéneknek. A diák- 
énekben természetesen a diák és nem a paraszt vagy a harangozó 
a választott személy. A diák dicsérete először nálunk a XVIII. 
század közepén a Solymosi daloskönyvben jelentkezik; megvan 
azonban Pálóczi Horváth Ádámnál (1813) és a későbbi népkölté- 
szeti kiadványokban is. A mezőségi Ördöngösfüzesről román vál- 
tozatát is lejegyeztük (ErdMúz. XLVI. 262). 


Kanyaró Ferenc: ErdMúz. IX (1892). 546—8, X, 69—72. — 
Seprődi János: ItK. 1909. 243. kk. — Csűry Bálint: ErdIrSzemle I, 
90. — Szabó T. Attila: ErdMúz. XLVI, 259—63. 


III 
BALLADÁK MESEVÁLTOZATAI 


Az itt közzétett csángó balladai meseváltozatok keletkezési 
körülményeit illetően tudnunk kell azt, hogy a ballada előadója 
és a hallgatóság a legtöbb esetben az előadás előtt vagy után 
megtárgyalja a balladában előadott történetet. Az énekelni nem 
vagy csak gyengén tudó előadó meg éppen kerek mesévé for- 
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málva, csak prózában adja elő hallgatóságának a történetet. Az 
itt következő balladai meseváltozatok annak bizonyságai, hogy a 
mesemondó még olyan esetben is tökéletesen megértette a bal- 
lada tartalmát, amikor egyébként a balladai homály, valamint 
a szaggatott előadásmód a verses változatban magát a történetet 
nehezen érthetővé teszi. Az előadó különben olyan hűségesen 
követi a ballada verses változatának előadásmenetét, hogy nem- 
egyszer szó szerinti verses, sőt néha énekelt részleteket is iktat 
bele a prózai előadásba. 


260. A kegyetlen anya (Éfiú leány, kegyes). 
L. a 13—17. balladaváltozatot. 
261. Az elcsalt menyecske (Molnár Anna). 
L. a 18—26. balladaváltozatot. 
262. A zsivány felesége (A nagy hegyi tolvaj). 
L. a 33—40. balladaváltozatot. 
263. A két rab testvér (Bíró János, Bíró Kata). 
L. a 87—89. balladaváltozatot. 
264. Az elrabolt leány. 
L. a 95—101. balladaváltozatot. 
265. A szeretet próbája (Szegén csobánlegény). 
L. a 119—123. románcváltozatot. 
266—267. A csudahalott (Szép Ilona). I—II. 
L. a 135—138. románcváltozatot. 


4 
MAGYARÁZÓ SZÓJEGYZÉK* 


abajog — panaszkodik 
acca — adsza, adjad 
ajtó utá — ajtó mögé. A román 


după uşe magyar tükörfordítása. 
ángyi — sógorasszony 
arangy — arany 
ászló — zászló 
azkot — azokat 
azon — azonnal 
bácsid — bátyád 
bagariás — bagariabőr 
bágyém — bátyám; vö. r. bade 


— bátya 
bajan — nehezen 
báldog — bádog, pléh 
bángó — bankó, papírpénz 
bécs — pince 
bécsap — beenged 


befúj — feljelent, besúg 
begyetehen — bölény 
bogaj — bagoly 
boroszlán — borostyán, orgona- 


virág 
botiska — botocska 
bőcsücske, bölcöcke — bölcsőcs- 


ke 
buék — búvék, bújt 
bukros, burkos, bulykos — bok- 


ros 
buzgó — buzogó 
buzsor — rózsa; vö. r. bujor 
bütü — vége 
bűtől — bőjtöl 
bűz — illat, szag 
cepők — cipő 
cici — emlő 


* Összeállította Kallós Zoltán 
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cidulecska — cédulácska 
cintorom — cinterem, templom- 


udvar, templomkert 
csafláros — csapláros, kocsmá- 
ros 


csapa — csipa 
csán — csinál 
csántat — csináltat 
cserkál — megpróbál; vö.r. 


a încerca 
csercsel — fülbevaló; vö. r. cer- 


cel 
cserge — vastag, bolyhosan szőtt 


gyapjútakaró 
csibbed — csipked 
csihán — csalán 
csillyán — csalán 
csincs — tincs, csokor 
csincsecske — csokrocska 
csincselget — csokorba szed, 


köt 
csobán — pásztor; vö. r. cioban 
csoplint — csapdos 
csúr — rosta; vö. r. ciur 
diák, dzsiák — kántor; vö. r. 


diac 
disznópurkár — disznópásztor; 


az utótagot vö. r. purcar 
divó — dió 
dolománt — dolmány 
dombecska — dombocska 
dorokam — derekam 
dzsermek — gyermek 
dzsenge — gyenge 
dzsét — l. hiét 
dzsivánkő — drágakő, valószí- 


nűleg gyémántkő 
egész — összes, minden 
éfiak — fiatalok 
ejém — enyém 
ekres — ökrös 
elábájog — elpanaszol 
eladódik — férjhez megy 
elámbolyog — elbotladozik 
elcsap — megold 
elfölhit [az ég] — beborul 
elit — elüt 
elnyuvad — megfullad 
elel — ölel 


élet — telek 
elirvad — elhervad 
elizget — elijeszt 
erekes — örökös 
ermén — örmény 
eseng, esmét — ismét, újra 
eppeng — épp, éppen 
esszegyűl — összetalálkozik, ta- 


lálkozik 
esztát — állam; vö. r. stat 
eszteváta — szövőszék 
éveg — üveg 
fata, fota — téglalap alakú, alján 


körbefutó, világos lila, csíkos, 
házilag selyemből szőtt, szok- 
nyaszerűen a test köré tekert 
női ruhadarab; vö. r. fotă 


felszeke — felszöke 
felülc — felülsz 
fenye — fene 
fescsék — fessék 
fészi — fejsze 
fiék — fék 
fil — fül 
fota — l. fata 
futott — szökött 
fuvadoz — fújdogál 
gărănda — gerenda 


genge — gyenge 
görice — gerlice 


grázsd — istálló; vö. r. grajd 
guba — darócposztóból varrt, 
háromnegyedes kabát 


gúnya — ruha 
gyivizi — élénk rózsaszín; vö. 


r. ghiviziu 
gyortya — gyertya 


gyötrem feneke — gyötrelem 
feneke, a pokol feneke 


haccer — ha egyszer 
hádi — gyere; vö. r. haidi 
hág — mászik 
háj, hájdá — gyere; vö. r. hai, 


haide 
hájdába — bölcsőbe 
hájtok — gyertek; vö. r. haideţi 
hakarmit is — ha akármit is 
halltam — hallottam 
hátiskám — hátacskám
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hátravette — hátravetette 
havalygat — vigasztal 
hedegű — hegedű 
henem — hanem 
hiét,  hét,  dzsét  —  ha,  mikor, 


vagy 
hírharang    —    lélekharang-szó, 


halálhírt jelentő harangozás 
hod, hodne — hogy, hogyne 
hollyagforgács   —   forgácsdarab 
honn — otthon 
huva — hova 
hülepedik — lehűl 
ice — régi űrmérték 
igyér — ígér 
inkábbot — leginkább 
innapló — ünneplő 
iusz — viasz 
iobbád — jobbágy 
johó — juh 
jöcc — jössz 
kácsi — kalács 
kálvári  hegye  —  Kálvária  he- 


gye 
kankós — horgas 
karinca — téglalap alakú, gyap- 


júból szőtt, szoknyaszerű női 
ruhadarab 


kártya — vízhordó faedény 
kegyes  —  leányszerelmes,  sze- 


rető 
kegyesi — leányi 
kemed — kegyelmed 
kendező — törülköző 
kénoz — kínoz 
kescsü — kesztyű 
készil — készül 
kételen — kénytelen 
kibongol — kigombol 
kici — kicsi 
kicsap — kiereszt 
kiésző — kési 
kihódat — kioldat 
kiveje — kivegye 
komandó — komondorkutya 
kotyiga  —  két  kerekű  taliga; 


vö. r. cotigă 
könnyű, könyvet — könny, 


könnyet 


körmöcsöl — körmöl, körmöl- 
get 


kucsa — kutya 
kupa — űrmérték 
kuptor — sütőkemence; vö. r. 


cuptor 
kurcsa — karcsú 
künü — könny 
küsködik — bajlódik 
látólag — látogatóba 
liány — lány 
liggat — lyukaszt 
livendő — lévő, eljövendő 
lodzás — füzes 
lukszárú — lakkszárú 
lűtü — lejtő 
lyánti  —  leányi,  leánykori 
lyilyivom — liliom 
malmecska — malmocska 
markodják — mardossák 
mármuly   —   márvány;   vö.   r. 


marmură 
mátka — jegyes 
mátkecska   —   a   mátka   bece- 


alakja 
megkapcsol — megölel 
meggyavul — meggyógyul 
meggyül  —  összetalálkozik 
megit, megüt — megöl 
megjed — megijed 
megkáburgá — megizené 
megmozsgyoz —  megmosdat 
megye,   megyebíró   —   egyházi 


gondnok 
melléjetek — mellétek 
mellye — mellé 
megsirül — megfordul 
menc, mensz — mégy, mész 
mend — mint 
mice  —  szálas  gyapjú;  vö.  r. 


mîţ 
miesnap — hétköznap 
mintsább — minthogy 
mit húzott — mi történt vele. 


A  román  „ce  a  tras”  tükör- 
fordítása. 


mitőte — mióta 
morment  —  sír;  vö.  r.  mor- 


mînt
 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


652 


moszogat — mosogat 
muha — moha 
mutit — mutat 
nad, nadzs — nagy 
nádméz — cukor 
néd — négy 
ne máj — nó ne; vö. r. „nu 


mai” 
netek, netok — nesztek 
néztelen  —  beláthatatlan 
nunta — lakodalom; vö. r. 


nuntă 
nyakeska   —   nyakacska 
nyilája — szánalma, szánója; 


vö. r. milă 
nyirásza — menyasszony; vö. 


r. mireasă 
nyirel — vőlegény; vö. r. mire 
nyujtópad, nyujtoztató — ra- 


vatal 
ördög sülye bába — ördög szü- 


lő banya; az utótagot vö. r. 
baba 


pacil — történik vele; vö. r. a 
păţi 


pad — ravatal 
padzsai — padjai 
pakulár — juhpásztor; vö. r. 


păcurar 
palmező  —  palaköves  mező 
páncsika, pántika, pántyika — 


szalag 
paráza  —  parázsa,  eleven  szén 
pilota — dunyha; vö.  r.  pilot 
pirosz — piros 
pitán — kukoricalisztből ké- 


szült süteményfajta 
porgolt — megégetett 
rég ideig — sokáig 
rekesz — zárka, tömlec 
rengő, ringó — bölcső 
rétta, réttik — rajta, rajtuk 
rikojt — rikolt 
riva, rivád, rivája — rá, rád, 


reája 
rizget — reszket 
ronsa — rontsa 
rostos — rojtos 
ruha — fejkendő 


sak — csak 
sárig — sárga 
sárig esküdt kégyó — a sárig 


áspis (mérges) kígyó népetimo- 
lógiás változata 


semecse — csemete 
senyved — fonnyad 
serefa — cserefa 
sillag — csillag 
sing — régi hosszmérték; kb. 


63 cm 
sinor — zsinór 
sirángoz — siratoz 
sirit — fordít 
sit — süt 
sitorgós — csikorgós 
somolyog — mosolyog 
szád — nyílás, száj 
szallanckóró — búzatarlón nö- 


vő gyom 
szapul — hamuból főzött lúg- 


gal leönti és benne forgatja s 
ruhát 


szegibe — szegletibe 
szem — sem 
sziénig — singig; l. sing 
szín — arc 
szip — szív 
sziralom — siralom 
szityka — szitka 
szoha — soha 
szok — sok 
szoknya — szokmány, daróc- 


posztóból varrt, díszes három- 
negyedes kabát; vállra vetve 
viselik 


szorissa — szorítja 
szujkol — sulykol 
takar — gyűjt, termést begyűjt 
társeska  —  társacska 
téhéd — tied 
térre — térdre 
tella   —   juhakol;   vö.   r.   tîrlă 
tellem — tőlem 
temlec — tömlec 
tetszik — látszik 
tőled nékil — nálad nélkül. A 


román „fără tine” tükörfordí- 
tása.
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törfa — tölgyfa 
trupa — csapat; vö. r. trupă 
tulu — tollú 
tüszej — tűzhely 
tüzesz — tüzes 
tyár — épp, éppeg; vö. r. chiar 
udszem — úgysem 
uglandólag — ugrandólag, ug- 


rófélben 
ural — urának nevez, tart 
urok — hurok 
ü le — ülj le 
ürmes — ürmös 
üsel, üszel — visel 
vacc — vagy 
valltad — vallottad 
vászárnap — vásárnap, vasár- 


nap 


vátojz — változz 
vegye számát — vegye észre 
vejem — vegyem 
vendégszég — vendégség, lako- 


dalom 
verekedés — háború 
verő   —   a  harang   nyelve 
vesszöske — vesszőcske 
vető, vetéllő — szövéskor a 


csőre   tekert   fonal   átvetésére 
szolgáló szövőeszköz 


vidzs el — vigyél el 
víg víz — kristálytiszta víz 
vigyáz — figyel 
világ — embertömeg 
vondogal — vonszol 
völd — völgy


 


5 


MUTATÓ 


a gyűjtőpontokról, az énekesekről és a tőlük lejegyzett 
darabokról* 


I. M o l d v a  — M o l d o v a** 


1. B e r g y i l a  — B e r d i l a  
Bodnár Kati (1936): 49 


2. B o g d á n f a l v a  — Valea S e a c ă  
Andor Jánosné Szalahor Ilona (1919): 35, 127 
Özv. Benedek Péterné Fekete Katyi (1910): 20, 43, 
66,75 
Cigenás Mártonné Gergely Magdó  (1906):  19, 91, 239 
Cigenás Anna (1951): 18, 74, 92, 258 


3. F o r r ó f a l v a  — F ă r ă o a n i  
Antal Antalné Kotyor Ilona (1918): 121, 198 


4. G e r l é n  — G î r l e n i  
Özv. Bartha Péterné Dénes Marika (1893): 55, 100, 205 


* Az énekes neve után zárójelben születése évét adjuk, 
majd a tőle gyűjtött s kötetünkben szereplő balladák sor- 
számát. 


** Az itt felsorolt helységek közigazgatásilag Bákó me- 
gyéhez (jud. Bacău) tartoznak. 
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Özv. Jánó Istvánné Bráz Marika (1904): 16, 22, 48, 
98, 191 
Jánó Véron (1943): 73, 99, 125 


5. G y o s z é n  — J o s e n i  
Bordás Tinka (1930): 67 


6. K l é z s e  — Cleja 
Gór Mártonné Benke Bori (1913): 76 
Kertész Véron (1937): 4 
Kotyor Bori (1927): 93, 138 
Miklós Gyurkáné Szályka Rózsa (1894): 1, 6, 12, 21, 
37, 42, 44, 68, 94, 108, 122, 128, 137, 184, 223, 231, 
235, 244, 245 
Miklós Erzse (1926): 219, 227, 254, 259 
Molotás Györgyné Kádár Erzse (1914): 10, 77 
Lőrinc Györgyné Hodorog Luca (1922): 5, 78, 126, 
181, 224 
Szabó Erzse (1942): 11 


7. K ü l s ő r e k e c s i n  — F u n d u  R ă c ă c i u n i  
Ádám Ilona (1936): 41, 222 


8. M á r i a f a l v a  — L ă r g u ţ a  
Bartos Véron (1935): 123 


9. R á c s i l a  — R a c i l a  
Demeter Antiné Jánó Anna (1926): 13, 89, 96, 112, 
120, 136, 260, 261, 262, 264, 265, 266 
Szentes Demeterné Dénes Rózsi (1903): 97 


10. R o m á n c s ü g é s  — C i u g h e ş u l  d e  j o s  
Páll István Anika (1901): 157 


11. L é s z p e d  — L e s p e z i  
Balló Kata (1892): 9, 15, 34, 47, 87, 95, 124, 263 
Bálint Anna (1934): 105, 218 
Fazakas Péterné Deák Ilona (1902): 33, 45, 72, 90, 
101, 103, 104, 129, 146, 190, 204, 220, 246, 267 
Jenő Ilona (1936): 110 
Lázár Kata (1940): 241 
Leányok: 27, 109 
Simon Péterné Bráz Erzsi (1915): 14, 46, 88, 111, 119, 
135, 147 


12. L u j z i k a l a g o r  —L u i z i  C ă l u g ă r a  
Biró Maric (1935): 13, 236 
Czampó Picsiné Ádám Ilona (1942): 115 
Czampó Péterné Salamon Ilona (1918): 69 
Horváth Péterné Salamon Nyica (1893): 36, 116 
Szukmenár Kacsi (1935): 114 


13. S o m o s k a  — S o m u ş c a  
Benke György Gödöri (1893): 7, 17, 70, 117 


14. T r u n k  — G a l b e n i  
Kósa Máris (1937): 215 
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II. G y i m e s v ö l g y e    —   Valea   G h i m e ş u l u i *  
 


1. B o r o s p a t a k a  — Valea V i n u l u i  
Balogh János Hitler (1935): 161 


2. B ü k k h a v a s p a t a k a  — P o i a n a  F a g u l u i  
Ö zv. Csorba Jánosné Tankó Erzsébet (1873): 79, 185, 
238, 257 
Kristály Anna (1950): 170 


3. F a r k a s o k p a t a k a    —   L u n c a    de   sus 
Tankó Eszti Lifi (1946): 159, 171 


4. G á b o r o k p a t a k a  — L u n c a    de   sus 
Gábor Anna (1940): 50 


5. G ö r b e p a t a k a  — Valea   G î r b e a  
Ambrus Anna, világtalan (1900): 80, 249 
Ambrus Andrásné  Ambrus  Ilona  Kukulác  (1889):  228 
Antal Kata Pisti (1910): 39 
Antal Kata Pisti (1936): 255 
Bodor Teréz Kapulác (1943): 211 


6. H á r o m k ú t  — Trei  F î n t î n i  
Özv. Molnár Miklósné Hanklis Ilona (1873): 240 
Prezsner Kárólyné Jánó Anna (1919): 226 


7. H i d e g s é g p a t a  ka — Valea   Rece 
Timár Jánosné Jánó Anna (1917): 23 


8. M a g y a r c s ü g é s    —   C i u g h e ş u l    de   Sus 
Smolnár Feri (1940): 24, 28 


9. N a g y s o r o k p a t a k a    —   L u n c a    de   M i j l o c  
Györgyicze Emil (1944): 163 


10. R á n a p a t a k a    —   L u n c a    de   Sus 
Póra Krisztina (1944): 106 


11. R é c e p a t a k  — L u n c a  de Sus 
Póra Miklós (1900): 25 


12. S á n t a t e l e k    —   I z v o r u l    T r o t u ş u l u i  
Gercuj Gyula (1907): 38, 107, 206 
Tankó Eszti Álózi (1943): 199 
Tankó Jánosné Gercuj Borbál (1904): 250 


13. S ö t é t p a t a k a    —   L u n c a    de   Jos 
Tankó  Istvánné  Ambrus Józefa  (1895):   182,  186,  192 


14. U g r a p a t a k a  — V a l e a  O g r a  
Ambrus Gyula Kukulác (1943): 156 
Baczoni Fülöp (1904): 158 
Bodor Emil (1945): 160 
Bilibok Béla (1937): 132, 148 
Gábor István (1940): 56, 150, 164, 166 


* Az itt felsorolt helységek közigazgatásilag Hargita me- 
gyéhez (jud. Harghita) tartoznak. 
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15. T a r k ó  m e g á l l ó  —  H a l t a  T a r c ă u  
Tankó János Csula (1943): 130 


16. K r i z b a  (Brassó megye)  —  C r i z b a v   (jud. Braşov) 
Fazakas Ilona (1915): 221 


 


III. M e z ő s é g  — C î m p i a  A r d e a l u l u i *  


1. Buza — Búza 
Eke Annuka (1957): 247 
Eke Péterné Simon Mari Csutkó (1934): 30, 151, 162, 
178, 209 
Juhos Istvánné Pásztor Anna (1908): 51, 225 


2. F e k e t e l a k    —   Lacu 
Marha György Magyar (1930): 141 
Kis Jánosné Marha Anna (1922): 229 


3. K ö t e l e n d  — G ă d ă l i n  
Fodor Mihályné Fodor Kiss Zsuzsa (1933): 31, 62 


4. M a g y a r s z o v á t   —  S u a t u  
Dezső József (1942): 253 
Kádár Erzsébet (1951): 248 
Maneszes Árpádné Papp Annus (1930): 63 


5. M e l e g f ö l d v á r  — F e l d i o a r a  
Salak Rózuka (1944): 200 


6. M e z ő v e r e s e g y h á z a   —  S t r u g u r e n i  
Orbán András Fancsali (1905): 167, 193 
Orbán János Fancsali (1904): 131 
özv. Vajda Árpádné Gergely Anna (1909): 71, 152 


7. Ör d ö n g ö s f ü z e s    —   F i z e ş u l    G h e r l e i  
Papolczi Dani (1879): 118 


8. Szék — Sic 
Csorba János (1921): 144, 194, 202, 230, 237 
Fodor Mártonné Juhos Mányi (1911): 165, 195 


9. S z é p k e n y e r ű s z e n t m á r t o n  — S î n m ă r t i n  
Harangozó Ilona (1887): 52, 232, 252 


10. T a c s  — T o n c i u  
Nagy Lajosné Székely Bori (1919): 134 


11. V a j d a k a m a r á s  — V a i d a c ă m ă r a ş  
Özv. Farkas Györgyné Farkas Zsófi (1875): 40, 65 
Farkas István (1953): 217 
Felházi Miklósné Kakas Annus (1933): 143, 168 
Özv. Nagy Ferencné Salak Mányi (1914): 172, 187 
Török Miklós (1895): 53, 208 


* Az itt felsorolt helységek közigazgatásilag Kolozs me- 
gyéhez (jud. Cluj) tartoznak. 
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12. V á l a s z ú t  — R ă s c r u c i  
Özv. Bálint Jánosné Kallós Mákó (1869): 133, 214, 242, 
243 
Gévált Andrásné Bálint Anikó (1881): 102, 201 
Horvát Rózsa (1933): 256 
Kalló Mártonná Fodor Rebi (1900): 188 
Kallós Anna Gyuráé (1919): 145, 212, 213 
Kallós Annus Budai (1922): 29, 57 
Kallós Juliska Döblec (1922): 173 
Tóbiás Jánosné Varró Máriskó (1896): 2, 139 


13. V i c e  —  V i ţ a  
Leányok: 81, 177 


14. V i s a  —  V i ş a  
Fodor Jánosné Papp Erzsébet (1911): 61, 176 
Fodor Ferencné Fodor Rózsi (1944): 154, 207 
Özv. Fodor Sándorné Gáspár Elvira (1920): 83 
Fodor Sándorné Fodor Mari (1926): 59 
Gáspár Péterné Fodor Sári (1925): 60, 183 
Özv. Kiss Jánosné Papp Perzsi (1896): 8 
Nagy Mihályné Fodor Mari (1929): 233 
Özv. Papp Andrásné Fodor Berta (1916): 82 
Szőlősi Daniné Fodor Mari (1926): 3, 58 
Szőlősi Jánosné Méhesi Erzsi (1943): 234 


15. K o l o z s v á r - A r a n y o s r á k o s  — C l u j - R a c u l  
Özv. Márkoni Jánosné Fazakas Róza (1892): 26 


16. K o l o z s v á r - G y ö r g y f a l v a  — C l u j - G h e o r -  
g h e n i  
Váradi István (1951): 142 


 


IV. K a l o t a s z e g  (Nádasvölgye)  —  V a l e a  
N a d ă ş u l u i *  


1. B o g á r t e l k e  — B ă g a r a  
Fekete János Poncsa (1927): 149 
Kovács Gyuri Jánosné Fekete Gyuri Jancsi Kati (1907): 
54 


2. M a g y a r v i s t a  — V i ş t e a  
Asszonyok: 196 
Gáspár Istvánné Gergely Kisó Zsüke (1929): 175 
Szallós Istvánné Mátyás Ilus Fruntya (1922): 64, 86 


3. M á k ó f a l v a  — M a c ă u  
Kelemen Ferencné Kovács Mányi Sári (1917): 84 
Kocsis Bancsi István (1883): 140 


* Az itt felsorolt helységek közigazgatásilag Kolozs megyéhez 
(jud. Cluj) tartoznak. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


658 


Veér Mámi János (1952): 203 
Vincze János (1901): 153, 169 


4. M é r a  —  M e r a  
Id. Magyari János (1894): 179 
Szász Zsiga Andrásné Székely Mari Szip (1922): 32, 
155, 174, 180, 210, 216 
Varga Andrásné Kelemen Kata Csontos (1904): 85 
Varga József Hangya (1928): 189, 197, 251 


6 


ZENEI MUTATÓ 


(A + új stílusú dallamokra utal) 
 


Sorvégző hangok Szótagszám Hangterje-
delem 


Sorszám


V [V] b3 16, 16, 16, 4 V– 7 8
VII [VII] 4 6 VII– 7 251
b3 [VII] 2 6 VII– b6 224
4 [VII] 4 6 VII– 8 96
5 [VII] 4 6 VII– 5 103
1 [1] VII 12 VII– 4 41
1 [1] b3 12 1– 8 230
1 [1] 4 12 VII– 5 234
2 [1] 3 6 1– 6 198
b3 [1] VII 6 VII– 7 91
b3 [1] 1 12 1– 8 110
b3 [1] 2 6 1– b6 17
b3 [1] b3 12 1– 7 125
4 [1] VII 11 VII– 8 187
5 [1] 1 7 V– 6 126
4 [b2] 4 12 VII– b6 63


 [2] 10 1– 6 182
1 [2] 1 6 1– 4 5
I [2] 1 12 VII– 5 201
3 [2] 1 6 1– 6 221
3 [2] 6 6 1– 6 95
4 [2] 1 8 1– 6 67
4 [2] 1 12 1– 6 33
4 [2] 1 12 1– 6 108
4 [2] 2 6 1– 5 36
5 [2] 1 6 1– 6 222
5 [2] 1 6 1– 6 235
5 [2] 1 6 I– 8 7
5 [2] 1 8 1– 8 70
5 [2] 4 6 1– 6 11
7 [2] 4 6 VII– 7 220
8 [2] VII 8 VII– 9 51


 [b3] 10 1– b6 115
VII [b3] 1 11 VII– 8 192
VII [b3] 5 10 VII– b6 189
VII [b3] 7 6 VII– 8 58
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Sorvégző hangok Szótagszám Hangter- 
jedelem 


Sorszám 


1 [b3] 2 11 1–  8 180+
1 [b3] b3 6 1–  5 44
1 [b3] 4 10 VII– 11 140
1 [b3] 7 6 VII–  8 61
b3 [b3] 1 6 1–  5 35
b3 [b3] 1 6 VII–  8 47
b3 [b3] 1 11 1–  8 165
b3 [b3] b3 6 VII–  4 106
b3 [b3] b3 6 1–  5 105
b3 [b3] b3 6 VII–  8 199
b3 [b3] b3 8 1–  5 69
b3 [b3] b3 11 VII–  8 209
b3 [b3] 5 6 VII–  8 14
4 [b3] VII 8 1– 7 191
4 [b3] VII 8 VII– 7 136
4 [b3] VII 8 VII–  8 146
4 [b3] VII 11 VII–  8 207
4 [b3] VII 11, 11, 15, 11         VII–  7 168
4 [b3] VII 12 VII–  7 3
4 [b3] 1 6 VII–  5 55
4 [b3] 1 6 VII–  7 97
4 [b3] 1 6 VII–  7 100
4 [b3] 1 6 VII–  7 232
4 [b3] 1 8 VII–  5 228
4 [b3] b3 6 VII–  4 39
4 [b3] b3 6 VII–  7 121
4 [b3] b3 6 1–  8 13
4 [b3] b3 8 1– b6 78
4 [b3] b3 8 1– 7 225
4 [b3] 4 6 1– 5 89
4 [b3] 4 6 1– 7 259
4 [b3] 4 6 1– 8 4
4 [b3] 4 8 1– 5 82
4 [b3] 4 8 VII– 7 22
4 [b3] 5 12 VII–  8 243
5 [b3] VII 6 VII– 8 120
5 [b3] VII 8 VII– b6 205
5 [b3] VII 8 VII– 8 80
5 [b3] VII 12 VII– 8 241
5 [b3] 1 8 1– 8 148
5 [b3] b3 6 VII– 8 124
5 [b3] b3 6 VII– 8 246
5 [b3] b3 8 VII– 8 85
5 [b3] b3 11 VII– 8 173
5 [b3] 4 6 1– 7 71
5 [b3] 4 6, 6, 8, 6 l– b10 139
5 [b3] 4 8 1– 7 239
5 [b3] 4 8 VII– 7 84
5 [b3] 4 8 VII– 8 72
5 [b3] 5 8 VII– 7 24
5 [b3] 5 11 1– 8 174
7 [b3] b3 6 VII– 8 46


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


660 


Sorvégző hangok Szótagszám Hangter-
jedelem 


Sorszám 


7 [b3] b3 8 VII– 8 163 
7 [b3] 4 6 1– 8 42 
7 [b3] 4 6 1– 8 112 
7 [b3] 4 6 1– 8 113 
7 [b3] 4 8, 6, 8, 6 VII– 8 262 
7 [b3] 5 11 1– 8 196 
8 [b3] b3 6 VII– 8 34 
8 [b3] 4 8 VII– 8 206 
1 [3] 3 12 1– 6 133 
3 [3] 2 6 1– 5 46 
3 [3] 3 6 1– 6 137 
3 [3] 4 6 1– 5 138 
4 [3] 1 6 1– 5 258 
4 [3] 2 8 1– 6 77 
5 [3] 1 10 1– 7 117 
 [4]  8 1– 6 68 
V [4]  16 V– 5 229 
VII [4] VII 6 VII– b6 244 
4 [4] VII 8 VII– 8 157 
4 [4] 4 8, 6, 8, 6 1– b6 127 
4 [4] 4 11 VII– 8 197 
4 [4] 8 12 1– bl0 102 
5 [4] 1 6 1– 5 219 
5 [4] 1 6 VII– 5 236 
5 [4] 1 6 VII– 7 123 
5 [4] 1 12 1– 8 93 
5 [4] 2 6 1– 6 15 
5 [4] b3 5 1– 8 134 
5 [41 b3 8 1– 8 52 
5 [4] b3 8 1– 9 50 
5 [4] 5 6 1– 8 129 
5 [4] 5 11 1– 9 169 
6 [4] 5 8 1– 9 135 
8 [4] 4 10 1– 8 181 
8 [4] b6 6 1– 8 9 
VII [5] 1 11 1– 8 212+ 
1 [5] 1 11 VII– 8 162+ 
1 [5] 1 11 VII– 8 166+ 
1 [5] 1 11 VII– 8 171+ 
1 [5] 1 11 1– 8 210+ 
1 [5] 2 11 l– 10 155+ 
1 [5] 2 11, 11, 13, 11 1– 10 172+ 
1 [5] b3 10 VII– 8 175+ 
1 [5] b3 12 VII– 9 159+ 
1 [5] 3 6, 8, 8+8, 6 VII– 8 130+ 
1 [5] 4 11 1– 8 178+ 
1 [5] 5 8 VII– 8 255+ 
1 [5] 5 11, 11, 13, 11 1– 10 158+ 
1 [5] 7 6 1– 8 218 
1 [5] 8 8 1– 9 153+ 
1 [5] 8 12 1– 9 32+ 
4 [5] 1 8 1– 9 79 
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Sorvégző hangok Szótagszám Hangter- 
jedelem 


Sorszám


4 [5] b3 8 VII– 7 87 
4 [5] 4 8 1– 9 156 
5 [5] 1 8 1– 8 238 
5 [5] 1 12 VII– 9 109 
5 [5] b3 8 1– 8 190 
5 [5] b3 16 VII– 8 242 
5 [5] 4 6 1– 5 2 
6 [5] 5 8 1– 8 227 
7 [5] VII 8 VII– 8 86 
7 [5] 1 8 1– 8 49 
7 [5] b3 8 VII– 8 151 
7 [5] b3 8 VII– 8 240 
7 [5] b3 11 VII– 7 188 
7 [5] b3 11 1– 9 194 
7 [5] 4 10 1– 9 145 
8 [5] b3 8 VII– 9 247 
8 [5] b3 11 1– 9 253 
8 [5] b3 11 VII– 9 161 
8 [5] 7 11 VII– 8 141 
1 [6] 4 8, 8, 11, 1– 9 256 
4 [7] 4 12 1– 8 237 
8 [8] 4 6 VII– 9 28 
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CARTEA BALADELOR 


Balade populare maghiare din România 
Culegere de KALLÓS Zoltán 


Texte îngrijite de prof. univ. SZABÓ T. Attila 
Melodii îngrijite de JAGAMAS János 


Studiu introductiv de prof. univ. SZABÓ T. Attila 


Volumul de faţă oferă pe de o parte publicului cititor, 
pe de altă parte oamenilor de specialitate o culegere unică în 
felul ei: un număr de 259 balade populare maghiare (dintre care 
162 cu melodiile lor) din România şi anume din părţile cean- 
găieşti (Moldova, Ghimeş), din Cîmpia Transilvaniei şi de pe 
Valea Nadăşului (Călata). Acest material bogat, conţinînd texte 
şi melodii vii, nepublicate încă, au fost selectate din culegerea 
lui KALLÓS Zoltán, culegere care e rodul unei munci perse- 
verente de mai multe decenii (1942—1970) şi care totalizează pînă 
la ora actuală peste 2000 de bucăţi. 


Pentru a putea aşeza această culegere în contextul publicaţiilor 
folclorice maghiare din ţara noastră, studiul introductiv, semnat 
de prof. SZABÓ T. Attila trece în revistă istoricul folcloristicii 
maghiare din Transilvania, care are prin aceste meleaguri o tra- 
diţie de peste 125 ani. De la primul culegător al baladelor popu- 
lare ceangăieşti din Moldova, PETRÁS Ince (1842—43) — ră- 
mas aproape necunoscut în vremea sa — o seamă de cărturari 
ardeleni s-au îndeletnicit cu culegerea baladelor populare, mai 
ales după excepţionala ediţe a Trandafirilor Sălbatici datorată lui 
KRIZA János (1863), care a creat un adevărat curent de interes 
pentru creaţiile populare. Volumul lui KRIZA a fost urmat de 
două volume, apărute în Colecţia Folclorului Maghiar (1872 şi 
1882), în care s-au publicat pe lîngă baladele culese de KRIZA, 
cele adunate de BENEDEK Elek şi SEBESI Jób, iar mai tîrziu 
volumele de culegeri ale lui MAILAND Oszkár (1905), SZEND- 
REY Zsigmond şi KODÁLY Zoltán (1924). La începutul acestui 
secol folclorişti şi etnografi de renume, ca JANKÓ János şi 
SEPRŐDI János, au îndreptat atenţia asupra necesităţii studierii 
creaţiilor populare ca unitate de text şi melodie, marcînd ast- 
fel o nouă etapă, care va cunoaşte o amploare prin activitatea 
folcloristică a lui BARTÓK Béla şi KODÁLY Zoltán. Primul 
publică încă în 1908 importanta sa culegere din judeţul Ciuc, 
al doilea, creînd o adevărată şcoală, pregăteşte sub tipar, îm- 
preună cu BARTÓK un volum de cîntece populare din Tran- 
silvania, cuprinzînd şi bucăţi culese de colaboratorii lor (VIKÁR 
Béla, LAJTHA László etc. 1921). În această perioadă apar, ca 
roade ale unei activităţi susţinute, culegerile lui DOMOKOS Pál 
Péter (1940, 1941), care îndreptînd atenţia asupra tezaurului cean- 
găilor din Moldova, publică un număr mare de balade clasice. 


O nouă etapă începe în munca de culegere folclorică prin 
înregimentarea generaţiei de după eliberare, deoarece această ge- 
neraţie îşi desfăşoară activitatea într-un cadru organizat al Insti- 
tutului de Folclor, care realizează o cuprindere sistematică a tu- 
turor regiunilor ţării. Activitatea folcloriştilor maghiari din Ro- 
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mânia îşi găseşte sprijin material şi moral în acest Institut. Ca 
rezultat al acestei munci, precum şi a iniţiativelor individuale, 
sînt publicate o serie de volume cuprinzînd colecţii individuale 
sau colective: FARAGÓ József şi JAGAMAS János (1954), KON- 
SZA Samu (1957), ALMÁSI István — SZENIK ILONA — 
ZSIZSMANN Ilona (1957), KOVÁCS Ferenc (1958), ALMÁSI Ist- 
ván — OLOSZ Katalin (1969), precum şi ediţia reprezentativă 
îngrijită de FARAGÓ József (Jávorfa-muzsika 1965). 


Încadrîndu-se acestei perioade din urmă, activitatea de folclorist 
a lui KALLÓS Zoltán se caracterizează pe de o parte printr-o 
participare la acţiuni colective, pe de altă parte printr-o muncă 
desfăşurată din iniţiativă personală, al cărei rod este şi prezentul 
volum. KALLÓS — atît prin textele publicate în acest volum, 
cît şi prin melodiile acestora, aduce o contribuţie substanţială 
la cunoaşterea tezaurului de balade populare maghiare din Româ- 
nia. Conţinînd cu exclusivitate texte inedite, acest volum depă- 
şeşte în această privinţă pe oricare dintre precedentele ediţii de 
balade maghiare, conţinînd faţă de baladele clasice şi moderne, 
cunoscute pînă în prezent, variante extrem de interesante şi 
importante sub aspectul lor ştiinţific. În culegerea lui KALLÓS 
se pot găsi în număr considerabil variante care numără pînă 
la 40—80 de strofe, şi nu numai la ceangăii din Moldova, care 
sînt deja cunoscuţi ca un rezervor bogat, dar şi din Valea Ghi- 
meşului, sau din Cîmpia Transilvaniei. Trebuie scos în evidenţă 
faptul, că este vorba de balade cîntate şi la ora actuală. Intere- 
sante sînt şi variantele în proză, incluse la sfîrşitul volumului, 
sau cele mixte, în care proza şi versul se îmbină într-un fel 
specific. 


Culegerea lui KALLÓS are o valoare deosebită şi datorită 
faptului că ea cuprinde noi puncte geografice, lărgind prin aceasta 
aria de răspîndire a unor balade spre locuri sau chiar regiuni 
nevalorificate pînă în prezent. Astfel pe lîngă un număr mare de 
balade culese de la ceangăii din Moldova (unde culegătorul dă 
chiar de urma unor puncte încă nedescoperite), Kallós Zoltán 
aduce un adevărat tezaur de la ceangăii de pe Valea Ghimeşului, 
despre care pînă acum am avut doar informaţii sporadice. Tot- 
odată el descoperă un strat viu de balade populare maghiare în 
Cîmpia Transilvaniei şi în Valea Nadăşului, regiuni care au fost 
trecute deja printre cele „moarte" din punctul de vedere fol- 
cloric. 


Melodiile publicate prezintă şi ele o mare varietate. Materialul 
melodic prezent în acest volum depăşeşte de altfel şi numeric toate 
culegerile anterioare. Faţă de 24 melodii publicate de SEPRŐDI, 
57 de BARTÓK şi KODÁLY, 31 de DOMOKOS şi 48 de FA- 
RAGÓ şi JAGAMAS, prezentul volum oferă singur nu mai puţin 
de 162 melodii, toate inedite. 


Anexele de la sfîrşitul volumului, îndeosebi textele explicative 
şi glosarul, sînt menite să apropie şi mai mult lumea baladelor 
de cititorul neavizat. Iar aparatul ştiinţific, indicaţiile referitoare 
la datele culegerii, precum şi referinţele bibliografice ale varian- 
telor, pun la dispoziţia oamenilor de ştiinţă toate cele necesare 
unei evaluări în fond. 
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КНИГА БАЛЛАД 


Венгерские народные баллады, бытующие в Румынии 
Собиратель Золтан Каллош 


Тексты просмотрены профессором Аттилой Сабо Т. 
Мелодии просмотрены Яношем Ягамашем 


Вступительная статья профессора Аттилы Сабо Т. 


Настоящая книга представляет собой интересное как для 
широкого читателя, так и для специиалистов, единственное в 
своём роде собрание 259 венгерских народных баллад, из которых 
162 вместе с мелодиями, собранных в чангэйских краях, на Тран- 
сильванской плато и в долине Надэш (Калата). Этот богатыи 
материал, содержающий живые тексты и мелодии, неопубли- 
кованные до сих пор, отобран из собрания Золтана Каллоша, 
плода упорной многолетней работы (1942—1970) — которое в нас- 
тоящее время включает более 2000 названий. 


Книге предшествует вступительное исследование профессо- 
ра Аттилы Сабо Т., в котором даётся обзор истории венгерского 
фольклора в Трансильвании, имеющего более чем 125 летнюю 
традицию, и, в тоже время, определяется место этого сборника 
среди венгерских фольклорных издании в Румынии. Начиная 
с первого собирателя чангэйских народных баллад, Инце Петраша 
(1842—43) — почти неизвестного в свою эпоху — целый ряд 
трансильванских учёных обратился к собиранию фольклора, 
которое особенно усилилось после эпохального издания сборника 
„Дикие розы” Яноша Криза (1863), заложившего основу широ- 
кого интереса к собиранию народного творчества. За книгой 
Кризы последовало два тома, вышедших в Коллекции Венгер- 
ского фольклора (1872 и 1882), в которых, наряду с балладаме 
из собрания Кризы, были опубликованы и баллады, собранные 
Элеком Бенедеком и Ё. Шебеши. Позже появлись сборники, 
собранные Оскаром Майландом (1905), затем Жигмондом Сендреи 
и Золтаном Кодай (1924). В начале этого века известные фоль- 
клористы и этнографы, как Янош Янко и Янош шепрёди, обра- 
тили внимание на необходимость исследования народного твор- 
чества, как единства текстов и мелодии, отметив, таким образом, 
новый этап, который познает расцвет в фольклорной деятель- 
ности Белы Бартока и Золтана Кодай. Первый, ещё в 1906 году, 
опубликовал свой интересный сборник песен уезда Чук, второй 
создавая настоящую школу, подготовляет к печати, вместе с 
Бартоком, сборник народных песен Трансильвании, содержащий 
и пьесы, собранные его сотрудниками (Бела Викар, Ласло Лайта 
и др.; 1921). В этот период выходят и плоды упорного труда — 
сборники Нала Петера Домокоша (1940,1941), который, обратив- 
шись к сокровищам фольклора чангэй из Молдовы, издает боль- 
шое количество классических баллад. 


Новый период собирания фольклора начинается включе- 
нием в эту работу молодого поколения после освобождения; 
это поколение развёртывает свою деятельность в организацион- 
ных рамках Института фольклора, систематически охватывая 
все области страны. Деятельность венгерских фольклористов из 
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Румынии находит в этом институте материальную и моральную 
поддержку. В результате этой работы, а также индивидуаль- 
ных поисков, был опубликован целый ряд сборников, содержа- 
щих частные и коллективные коллекции Йожефа Фараго — 
Яноша Ягамаша (1954), Шаму Конса (1957), Ференца Ковача 
(1958), Иштвана Алмаши — Илоны Сеника — Илоны Жижмана 
(1957), Иштвана Алмаши — Каталина Олоса (1969), а также по- 
казательное издание, просмотренное Йожефом Фараго („Музыка 
клёна”, 1965). 


Включаясь в этот последний период, деятельность Золтана 
Каллоша как фольклориста характеризуется, с одной стороны — 
участием в коллективной работе, а с другой — широкой ЛИЧНОЙ 
инициативой, плодом которой является и настоящий сборник. 
Как тексты, опубликованные в этом томе, так и сопровождающие 
их мелодии, вносят существенный вклад в ознакомление с сок- 
ровищницей венгерских народных баллад в Румынии. Содержа- 
щий исключительно неизданные тексты, настоящий сборник пре- 
восходит в этом отношении все другие издания венгерских баллад, 
включая, помимо классических и современных баллад, известных 
до сих пор, весьма интересные и важные варианты, представ лен 
ные под научным углом зрения. В сборнике Каллоша можно най- 
ти многочисленные варианты, содержащие по 40—80 строф, соб- 
ранные не только у чангэй из Молдовы, богатый запас которых 
уже известен, но и в долине Гимеш или на Трансильванском 
плато. Следует подчеркнуть, что эти баллады поются и в насто- 
ящее время. Свидетельством их разнообразия и жизненности 
являются прозаические враианты, помещенные в конце книги, 
или смешанные варианты, в которых проза и стих сочетаются 
специфическим образом. 


Ценность сборника Каллоша вырастает ещё больше потому, 
что охватывает фольклорновых географических пунктов, рас- 
ширяя тем самым наши представления о сфере распростране- 
ния некоторых баллад в неизученных местностях и даже целых 
областях. Так, наряду с большим числом баллад, собранных 
у чангэй из Молдовы (где он находит ещё неосвоенные 
пункты), здесь публикуются подлинные сокровища, собранные 
у чангэй из долины Гимеш, о которых до сих пор мы имели лишь 
отрывочные сведения. В то же время он раскрывает живой пласт 
венгерских народных баллад Трансильванского плато и доли- 
ны Надэш, областей, которые считались уже „мёртвыми” с точки 
зрения фольклористики. 


Опубликованные мелодии, чрезвычайно разнообразны. К 
тому же, мелодический материал этого сборника превосходит 
предыдущие и количеством. Наряду с 24 мелодиями, опубли- 
кованными Шепрёди, 57 — Бартоком и Кодай, 31 — Домоко- 
шем и 48 — Фараго и Ягамашем, настоящий даёт не менее 162 
неизданных мелодий. 


Приложения, помещенные в конце книги, особенно поясни- 
тельные тексты и глоссарий, имеют целью ярче раскрыть мир 
баллад неосведомленному читателю; а научный аппарат, указа- 
ния, относящиеся к данным о собирании, и библиографические 
справки о вариантах — предоставляют в распоряжение учёных 
всё необходимое для подлинного освоения этих замечательных 
произведений. 
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BUCH DER BALLADEN 


Ungarische Volksdichtung aus Rumänien 
Gesammelt von Zoltán KALLÓS 


Textgestaltung von Prof. Attila SZABÓ T. 
Melodien revidiert von Prof. János JAGAMAS 


Mit einer einleitenden Studie von Prof. Attila SZABÓ T. 


Der vorliegende Band bietet sowohl dem Laien wie dem Fach- 
mann eine in ihrer Art einzig dastehende Sammlung: 259 unga- 
rische Volksballaden aus Rumänien, darunter 162 mit Melodien, 
die bei den Csángós (in der Moldau und in Ghimeş), im Sieben- 
bürgischen Hochland und im Nadăş-Tal (Călata ung. Kalota- 
szeg) gesammelt wurden. Dieses reiche Material von bisher un- 
veröffentlichten Texten und Melodien wurde aus der Sammlung 
Zoltán KALLÓS’ ausgewählt, die das Ergebnis einer beharrlichen 
Arbeit von mehreren Jahrzehnten (1942—1970) ist und bisher 
mehr als 2000 Stücke umfaßt. 


Die einleitende Studie von Prof. A. SZABÓ T. behandelt die 
Sammlung im Kontext der ungarischen Folklorepublikationen. Sie 
gibt einen Überblick über die Geschichte der ungarischen Folklo- 
reforschung in Siebenbürgen, die auf eine Tradition von mehr 
als 125 Jahren zurückblickt. Beginnend mit Ince PETRÁS 
(1842—43), dem ersten Sammler von Volksballaden der Moldauer 
Csángós, der zu seiner Zeit fast unbekannt geblieben ist, beschäf- 
tigten sich mehrere siebenbürgische Gelehrte mit dem Sammeln 
von Volksballaden, besonders nach dem Erscheinen der epoche- 
machenden Wilden Rosen von János KRIZA (1863). Der Samm- 
lung KRIZAS folgten zwei Bände ungarischer Volksdichtung 
(1872 und 1882), in denen außer den von KRIZA zusammenge- 
tragenen Balladen auch die von Elek BENEDEK und Jób SE- 
BESI abgedruckt wurden, und später noch die Sammlung von 
Oszkár MAILAND (1905) sowie die von Zsigmond SZENDREY 
und Zoltán KODÁLY (1924). Zu Beginn dieses Jahrhunderts lenk- 
ten berühmte Folkloristen und Ethnographen wie János JANKÓ 
und János SEPRŐDI die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit 
des Studiums der Volksdichtungen als Einheit von Text und Me- 
lodie und leiteten damit die neue Periode der Folklorforschung 
ein, die durch die wissenschaftliche Tätigkeit Béla BARTÓKS und 
Zoltán KODÁLYS zu hoher Blüte gelangte. Ersterer veröffent- 
lichte 1908 seine bedeutende Sammlung von Balladen aus dem 
Komitat Ciuc, der zweite, der damit eine regelrechte Schule be- 
gründet hat, bereitete mit BARTÓK die Ausgabe einer Volks- 
liedsammlung aus Siebenbürgen vor, zu der auch seine Mitarbei- 
ter (Béla VIKÁR, László LAJTHA u.a) Stücke beisteuerten (1921). 
In diesem Zeitabschnitt erschienen die Sammlungen von Pál Pé- 
ter DOMOKOS (1940, 1941), der zahlreiche klassische Balladen 
veröffentlichte und auf die Folkloreschätze der Moldauer Csángós 
aufmerksam machte. 


Eine neue Periode der Folkloreforschung begann nach der 
Befreiung des Landes. Die neue Generation entfaltete ihre Tätig- 
keit im organisierten Rahmen des Instituts  für Folkloristik, das 
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sich zum Ziel setzte, alle Gebiete des Landes systematisch zu 
erforschen. Die Tätigkeit der ungarischen Folkloristen in Rumä- 
nien wird von diesem Institut sowohl materiell als auch mora- 
lisch unterstützt. Forschergruppen oder einzelne Autoren brach- 
ten in diesen Jahren mehrere Bände heraus: József FARAGÓ und 
János JAGAMAS (1954), Samu KONSZA (1957), István ALMÁSI 
— Ilona SZENIK — Ilona ZSIZSMANN (1957), Ferenc KO- 
VÁCS (1958), István ALMÁSI — Katalin OLOSZ (1969) sowie 
József FARAGÓ (die repräsentative Balladenausgabe Jávorfa-mu- 
zsika — Ahorn-Klänge, 1965). 


Zoltán KALLÓS’ Sammeltätigkeit fällt in diese Periode. Er 
hat sich an mehreren gemeinsamen Arbeiten beteiligt, jedoch 
auch aus eigener Initiative Sammelfahrten unternommen. Der 
vorliegende Band ist das Ergebnis seiner persönlichen Forschun- 
gen. Die Sammlung unterscheidet sich in mancher Hinsicht von 
den früheren. KALLÓS leistet mit den im Band veröffentlichten 
Texten und Melodien einen wesentlichen Beitrag zur Kenntnis 
des ungarischen Volksballadengutes in Rumänien. Der Band um- 
faßt ausschliesslich Unveröffentlichtes, übertrifft also diesbezüg- 
lich sämtliche ungarische Balladenausgaben. Zu den bisher be- 
kannten klassischen und neuen Balladen bringt er wissenschaft- 
lich wertvolle Varianten von 40—80 Strophen, und zwar nicht 
allein von den Moldauer Csángós, die als gute Bewahrer schon 
bekannt sind, sondern auch aus dem Ghimeş-Tal oder aus dem 
Siebenbürgischen Hochland. Dabei ist hervorzuheben, daß es sich 
um Balladen handelt, die auch heute noch gesungen werden. 
Wichtig sind ferner auch die am Ende des Bandes abgedruckten 
Prosa- und Vers-Prosa-Varianten. 


Der Wert von KALLÓS’ Sammlung wird dadurch erhöht, daß 
sie neue geographische Zonen erfaßt und auf diese Weise die 
bekannten Verbreitungsgebiete mancher Balladen oft wesentlich 
erweitert. Außer zahlreichen Balladen der Moldauer Csángós (mit 
bisher unbekannten Belegorten) bietet sie wertvolle Angaben über 
die Csángós im Ghimeş-Tal, über die wir bisher nur spärliche 
Informationen besaßen. Ebenso findet er eine lebendige Schicht 
von ungarischen Volksballaden im Siebenbürgischen Hochland und 
im Nadăş-Tal, in Gebieten, die die Folkloristik bereits zu den 
„ausgestorbenen” zählte. 


Die veröffentlichten Melodien zeichnen sich durch große Man- 
nigfaltigkeit aus und übertreffen auch zahlenmäßig die der älteren 
Sammlungen. Während SEPRŐDI 24, BARTÓK und KODÁLY 
57, DOMOKOS 31, FARAGÓ und JAGAMAS 48 Melodien publi- 
zierten, bringt der vorliegende Band nicht weniger als 162 unver- 
öffentlichte Melodien. 


Der Anhang des Bandes, insbesondere die Erläuterungen, Texte 
und das Wörterverzeichnis, dient dazu, den uneingeweihten Le- 
ser in die Welt der Balladen einzuführen. Der wissenschaftliche 
Apparat sowie die bibliographischen Hinweise auf die Varianten 
sind für den Fachmann und Forscher unentbehrliche Hilfsmittel. 
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THE BOOK OF BALLADS 


Hungarian folk ballads from Romania 
Collected by Zoltán Kallós 


Texts, under the care of prof. Attila Szabó T. 
Melodies, under the care of János Jagamas 
An introduction by prof. Attila Szabó T. 


This volume offers — on the one hand to the general public 
on the other hand to the specialists — a collection, unique in 
its kind, 259 Hungarian folk ballads from Romania, (162 writh 
their melodies) collected from Csángó parts (Moldova, Ghimeş), 
from the Plain of Transylvania and from the Valley of Nadăş 
(Călata). This rich material contains texts and melodies, un- 
published till now, selected from Zoltán Kallós’s collection, which 
is the result of a persevering work, of more decades (1942—1970), 
comprising more than 2000 pieces to date. 


An introduction written by prof. Attila Szabó T. helps us 
to understand the place of this collection among the Hungarian 
folk publications in our country. The author of the introductory 
study surveys the history of the Hungarian folklore in Transyl- 
vania, with a tradition of more than 125 years. Beginning with 
Ince Petrás (1842—1843), the first collector of Csángó folk ballads 
(Moldova), almost unknown in his period, a number of Transyl- 
vanian scholars were engaged in collecting folk ballads, especially 
after the famous edition of the Wild Roses by János Kriza 
(1863), who gave rise to a current of interest for the folk 
creations. Kriza’s volume was followed by two volumes, published 
in the Hungarian Folklore Collection (1872—1882), where besides 
the ballads collection by Kriza, where included those collected 
by Elek Benedek and Jób Sebesi and later the collections of 
Oszkár Mailand (1905), and of Zsigmond Szendrey and Zoltán 
Kodály (1924). At the beginning of our century, famous folklorists 
and ethnographs like János Jankó and János Seprődi directed 
their attention to the necessity of studying unseparately, both 
the text and the melody, in their connection, that means a new 
step, which would know a strong developement with Béla Bartók 
and Zoltán Kodály’s activity. 


Even in 1908 the former published his important collection, 
from Ciuc country; the latter founding a veritable school, printed, 
together with Bartók a volume of folk songs from Transylvania, 
containing also, pieces collected by his collaborators (Béla Vikár, 
László Lajtha and others, 1921). In that period appeared Pál 
Péter Domokos’s collections (1940—1941), as a result of an un- 
ceasing work. He published a great number of classic ballads, 
underlining the folkloric value of the Csángós in Moldova. 


A new period has began, in the folklore-collecting work by 
joining the generation after 1944, the more so as this generation 
develops its work in the organized framework of the Institute 
of Folklore, that has in view a systematic research of all regions 
of the country. The activity of Hungarian folklorists in Romania 
finds material and moral support in this Institute. As a result 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


669 


of this work, as well as of the individual initiatives, a number 
of volumes are published, comprising individual or collective 
collections: József Faragó and János Jagamas (1954), Samu Konsza 
(1957), István Almási — Ilona Szenik — Ilona Zsizsmann (1957), 
Ferenc Kovács (1958), István Almási — Katalin Olosz (1969), as 
well as the reprezentative edition under the care of József Faragó 
(Jávorfa-muzsika, 1965). 


Zoltán Kallós belongs to the latter period, so, his activity of 
folklorist is characterized, on the one hand, of a participation 
in the collective research, on the other hand, of his personal 
work, a result of which is the present volume too. This collection 
presents some essential aspects quite different as against other 
volumes printed before it. Kallós brings a contribution in the 
knowledge of the thesaurus of Hungarian folk ballads in Roma- 
nia, both with the texts published here, and with their melodies. 
Exclusively containing unpublished texts, this volume is above, 
in this respect, to all other editions of Hungarian ballads, inclu- 
ding as compared to the classic and modern ballads, known so 
far variants of a special interest from a scientific point of view. 
In Kallós’s collection there are a considerable number of variants 
containing 40—80 stanza, collected not only from well-known 
Csángóes in Moldova, but also from the Valley of Ghimeş or 
the Plain of Transylvania. We have to emphasize that here are 
presented ballads which are sung even to day. 


The variants written in prose, included in the last pages of 
the volume, are wery interesting, also, the combined ones in 
which  the prose  and  stanza  are  arranged in a specific  manner. 


Kallós’s collection has a particular value as it comprises new 
geographical points, extending so the area of circulation of some 
ballads towards unexplored places or regions. This, besides a great 
number of ballads collected among Csángóes in Moldova (where 
he descovered even the trace of some unknown points), he pre- 
sents a true thesaurus of the Csángóes in Valley of Ghimeş, 
about whom we have had till now only sporadic informations. 
At the same time he finds a living stratum of Hungarian folk 
ballads in the Plain of Transylvania and the Valley of Nadăş, 
the regions which were considered already „dead” from a folkloric 
point of view. 


As to the published melodies, a great melodic variety is pre- 
sented, from a territory identical with that of the texts. The 
melodic material of this volume numerically surpasses, as a matter 
of fact, the collections published before. Compared to the 24 me- 
lodies published by Seprődi, 57 by Bartók and Kodály, 31 by 
Domokos and 48 by Faragó and Jagamas, this volume offers 
not less than 162 unpublished melodies. 


The appendixes, especially the explanatory texts and the glos- 
sary are destined to make known the world of ballads to the 
uninformed reader. The scientific apparatus, the indications re- 
garding the data of the collection, as well as the bibliographical 
references of the variants, offer to the scholars all elements asked 
for a fundamentylly estimation. 
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[Vákát oldal] 
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218 


NEM ANYÁTÓL LETTEM 


 


Ki akkor születik, 
Szerencséje nincsen, 
Én akkor születtem, 
Szerencsétlen lettem. 


Kerülj, szívem, kerülj, 
Kertem alján kerülj, 
Ott es csak úgy kerülj: 
Búval meg ne merülj. 


Fekete ja holló, 
Gyászt visel magáér’, 
Én is gyászt viselek 
A régi rózsámér’. 


Szállj le, holló, szállj le, 
Gyászos ablakomra, 
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Hogy írjak levelet 
Mind a két szárnyadra. 


Egyiket apámnak, 
Másikat anyámnak, 
Harmadikat írom 
A régi rózsámnak. 


Rózsám, édes rózsám, 
De sok ennyi idő, 
Hogy telik el búval, 
Annyi gyászesztendő? 


Nyárba nyíl a szegfű, 
S a sok piros rózsa, 
Nem tudnálak, rózsám, 
Felejteni soha. 


Hogyha tudnád, rózsám, 
Mennyit sirok érted, 
Mindig magam előtt 
Látom a te képed. 


Nem tudnálak, rózsám, 
Soha megátkozni. 
Nagy átok van rajtam: 
Mér tudlak szeretni? 


Hosszú az éccaka, 
Nincs ki elaludja, 
Bánatos a szívem, 
Nincs ki vigasztalja. 


Sokan elalusznak, 
Víg álmokat látnak, 
Csak az én szemeim 
Párnákat áztatnak. 
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Fúvom az éneket, 
De nem jó kedvemből, 
Mert a bú fúvassa 
Szomorú szívemből. 


Lészped (Moldva), 1954 
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A PÜNKÖSTI RÓZSA 


 


Nem tudom, édesem, 
Jóra-je vaj rosszra, 
Jóra-je vaj rosszra, 
Vaj hótig bánatra. 


Adná Isten jóra, 
Ne fordissa rosszra, 
Ne fordissa rosszra, 
Vaj hótig bánatra. 
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Kimenék ez útra, 
Lenézek ez úton, 
Látám édesemet 
S ő es láta ingem. 


Akarám szollítni, 
Szánom búsítani 
S ez ő genge szívit 
Megszomoritani. 


S úgy es megszóllítom 
Egy szóval, kettővel, 
S úgy es megszóllítom 
Egy szóval, kettővel: 


„Merre mensz, édesem, 
Hova mensz, édesem, 
Víz alámentjire, 
Szélnek feljöttjire? 


Víz alámentjire, 
Szélnek feljöttjire, 
Ne menj el, édesem, 
Ne hagyj el ingemet! 


Met megveszen ingem 
E hideg havassa, 
E hideg havassa, 
Disznó turkálása.” 


„Nem veszen, édesem, 
Jó meleg csergébe, 
Nem veszen, édesem, 
Jó meleg csergébe.” 


Fúvadoz e szellő, 
Azt sem tudom, merről, 
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Alul e vaj felül, 
Vaj édesem felől. 


Fúdd el jó szél, fúdd el 
Hosszú útnak porát, 
Hosszú útnak porát 
S ez én lelkem búját! 


Fúdd el, jó szél, fúdd el 
Lodzás közepibe, 
Fúdd bé édesemnek 
Meleg kebelibe! 


Jaj, ne fúdd szegénnek, 
Hogy éljen kedvére; 
Éljen, eki élhet, 
Met én nem élhettem, 


Met én nem élhettem, 
Bútul se, bánattúl, 
Bútul se, bánattúl 
S e fekete gyásztúl. 


Klézse (Moldva), 1965 
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ELKÜLDÉM AZ URAM 


 


Tizenketten vótak, 
Mind fehérek vótak, 
Tizenketten vótak, 
Mind fehérek vótak. 


Csak kettő vót barna, 
Harmadik az anyja, 
Csak kettő vót barna, 
Harmadik az anyja. 


Elhajtottam lúdam 
Tenger közepibe, 
Elhajtottam lúdam 
Tenger közepibe. 


Elküldém én uram, 
Hajtsa haza lúdam, 
Elküldém én uram, 
Hajtsa haza lúdam. 
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Jőjjen haza lúdam, 
Vejszen oda uram; 
Jőjjen haza lúdam, 
Vejszen oda uram. 


Mégse vejszen szegén, 
Met jó pipás legény, 
Mégse vejszen szegén, 
Met jó pipás legény. 


Házi komandónak, 
Kemence-dugónak, 
Házi komandónak, 
Kemence-dugónak. 


Lúdaim, lúdaim, 
Tizenketten vagytok, 
Lúdaim, lúdaim, 
Tizenketten vagytok. 


Tizenketten vagytok, 
Mind fehérek vagytok, 
Tizenketten vagytok, 
Mind fehérek vagytok. 


Csak kettő van barna, 
Harmadik az anyja, 
Csak kettő van barna, 
Harmadik az anyja. 


Messze felreppentek, 
Messze es elszálltok, 
Messze felreppentek, 
Messze es elszálltok. 


Az én édesemnek 
Hírit nem halltátok? 
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Az én édesemnek 
Hírit nem halltátok? 


„Vaj halltuk, vaj láttuk 
Nagy mart oldalába, 
Vaj halltuk, vaj láttuk 
Nagy mart oldalába, 


El vala szenvedve, 
El vala vérejzve, 
El vala szenvedve, 
El vala vérejzve.” 


Lészped (Moldva), 1957 


221 


A VIRÁGOK VETÉLKEDÉSE 


 


A második virág 
A szép szőlővirág, 
A harmadik virág 
A szép szegfűvirág. 
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Szóval felfelele 
A szép búzavirág: 
„Szebb vagyok, jobb vagyok 
Az egéssz virágnál, 


Mert engemet tesznek 
Oltári szent helyre, 
Engemet neveznek 
Jézus szent testének.” 


Felele nekije 
A szép szőlővirág: 
„Szebb vagyok, jobb vagyok 
Az egéssz virágnál, 


Mert engemet tesznek 
Oltári szent helyre, 
Engemet neveznek 
Jézus szent vérének.” 


Felele nekije 
A szép szegfűvirág: 
„Szebb vagyok, jobb vagyok 
Az egéssz virágnál, 


Mert engem leszednek, 
Bokrétába kötnek, 
Kevély legényeknek 
Kalapjába tesznek.” 


Krizba (Barcaság), 1965 
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ELMENT A MADÁRKA 


 


Elment e madárka 
Idegen országra, 
S azt izente vissza: 
Visszajő tavaszra. 


S ha akkorra nem jő, 
Rúzsa-kinyílásra, 
S ha akkorra sem jő, 
Búzapirulásra. 


S akkorra se nem jő, 
Szöllyő lágyulásra, 
Bizon jól tudom ién: 
Többet sohasem jő. 


„Háj vissza, madarka, 
Üress e kalicka! 
Adok neked enned 
Fejér búzakenyert. 
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Fejér kenyert enni, 
S ek kicsi bort inni.” 
„Nem kell nekem, nem kell 
Se enni, se inni, 


Met ién felszoktam vót 
Jó reggelt felkelni, 
Harmatvizet inni, 
Erdőnek csendítni. 


Erdőnek csendítni, 
Sziepen iénekelni, 
Kicsi testvérimnek 
Jó szívet csinálni.” 


Külsőrekecsin (Moldva), 1955 


223 


HÁROM ESZTENDEJE 


Három esztendeje, 
Negyedikbe fordult, 
Hogy ez ién iédesem 
Háborúba indult. 


Nad hosszú utakat 
Eleibe vette, 
S e bút s e bánatot 
Magához elelte, 


S e bút s e bánatot 
Magához elelte, 
S e keserűséget 
Zén szűvemre tette. 
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Késérj el vijala 
Bárcsak e kapuig, 
Azután elmenek 
Magam egyedül es. 


Nezz alá ez úton, 
Met én ott menek el, 
Virágos kertemből 
Még virágot szedek. 


Szedem e kezembe, 
Hagyam bokrétának, 
E te bús szűvednek 
Vigasztalásának. 


Klézse (Moldva), 1955 
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SÍR AZ EGYIK SZEMEM 


 


Sírok, emit sírok, 
Válladra borulok, 
Zén gombolyú könyvem 
Hulljon e nyakadba. 


S e kicsi halecska 
Felül e küszöbre, 
Töröli szemeit, 
Küldené levelét. 


Küldené rigótól, 
Rigó ullyan madár, 
Rigó ullyan madár, 
Felül e fészkébe, 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


548 


Felül e fészkébe, 
Száll e levelére, 
S mind azt fitogtassa, 
Senki ne búsulja. 


Klézse (Moldva), 1965 
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SZÓL A KAKAS 


 


Már második orsóm járja, 
Mást kötök fel a rokkámra; 
Szívem a szívedet várja, 
Szóll a kakas virradtára. 


Szóll a kakas virradtára, 
Gyere házam ablakára, 
Ki zörgeti az ajtómat, 
Talán meghallotta szómat. 
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Hogyha Márton veszni talál, 
Rabolj el engem is, halál, 
Mert nélküled ez az élet 
Én számomra csak ítélet. 


Buza (Mezőség), 1956 
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ÉN HA PÁVA VOLNÉK 


Kimenék a hegyre, 
Benezék egy vőgybe, 
Abba vőgyecskébe 
Egy kerek dombocska. 


Arra növelkedik 
Egy boroszlánfacska, 
Annak növelkedik 
Harminchárom ága. 


Harminchárom páva 
Tetejibe szállott, 
Legalsó ágára 
Fehér galamb szállott. 


Ki kékbe, ki ződbe, 
Ki fődig veresbe, 
Ki kékbe, ki ződbe, 
Ki fődig veresbe. 


En ha páva vónék, 
Jó reggelt felkelnék, 
Jóreggelt köszönnék, 
Hideg vizet innék. 
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Szárnyom csattogtatnám, 
Tollam hullatgatnám, 
A lányok felszednék, 
Bokrétába kötnék. 


Az ők édessiknek 
Kalapjikba tennék, 
Az ők édessiknek 
Kalapjikba tennék. 


Háromkút (Gyimesvölgye), 1962 
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FÚJD EL JÓ SZÉL 


 


Fúdd be édesemnek 
Meleg kebelibe, 
Szálljon e szivire, 
Hogy haljon meg tőle! 
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Mégse fúdd  szegénnek, 
Hogy élljen kedvire, 
Fúdd be ződ lodzásba, 
Lodzás közepibe. 


Lodzás közepibe 
Egy berekenyefa, 
Berekenyefának 
Harminchárom ága. 


Harminchárom ágán 
Harminchárom madár, 
Ki kékbe, ki zőldbe, 
Ki talpig fehérbe. 


Klézse (Moldva), 1965 
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A VIRÁGOT ÉN ÜLTETTEM 


 


A virágot én ültettem, 
Könnyeimmel öntözgettem, 
Virág, virág, kicsi virág, 
Nem öntözlek, elhervadjál. 


Erdő, erdő, de magas vagy, 
Édes rózsám, de messze vagy, 
Ha az erdőt levághatnám, 
Galambomat megláthatnám. 


Olyan messze nem tudsz lenni, 
Oda el ne tudjak menni, 
Ha a lábam térdig váslik, 
Úgy es elmejek odáig. 
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Fáj a szívem, nem tagadom, 
Hogy miért fáj, nem mondhatom, 
Csak magamba eltitkolom, 
S azzal magamat hervasztom. 


Görbepataka (Gyimesvölgye), 1959 
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HALLOD-E, TE SZELIDECSKE? 


 


„Ha te virág vagy a kertbe, 
Én meg harmat vagyok benne, 
Este a virágra szállok, 
Reggelig rajta úszkálok, 
Este a virágra szállok, 
Reggelig rajta úszkálok.” 


Feketelak (Mezőség), 1962 
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AZT HALLOTTAM, BABÁM 


 


Bár csak az a hajnal sohase hasadna, 
A mi szerelmünknek vége se szakadna. 
Éjfél után pirkad, hasad a hajnal már, 
Ölelj meg, galambom, mert árván maradtál. 


Csak azt mondd meg, rózsám, melyik úton mész el, 
Felszántom én aztat aranyos ekével, 
Be is vetem én azt szemen szedett gyönggyel, 
Be is boronálom sűrű könnyeimmel. 


Szabad a madárnak ágrúl ágra szállni, 
Csak nekem nem szabad a rózsámhoz járni, 
Mert el vagyok zárva, eltiltottak tőle, 
Kiért fáj a szívem, majd meghasad érte. 


Szék (Mezőség), 1967 
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NE CSUDÁLKOZZATOK 


Ne csudálkozzatok: 
Illyen sárig vagyok, 
Három esztendeje 
Török rabja vagyok. 


Török rabja vagyok, 
Tömlecbe rothadok, 
Tömlecbe rothadok, 
Térgyig vasba vagyok. 


Ha megszabadulok, 
Mind csak tihid leszek, 
Szabadulásomig 
Nyújtsd bé jobb kezedet. 


Nyújtsd bé jobb kezedet, 
E tömlec ablakján, 
Vegyek bocsánatot 
Halálom óráján. 


Klézse (Moldva), 1957 
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DE KESERŰ KENYÉR 


 


Mind azt fúdogalja: 
Istenem, Istenem, 
De keserű kenyér 
Az katona kenyér. 


Két kezével szántja, 
Vírrel boronálja. 
Két kezével szántja, 
Vírrel boronálja. 


Imhol kerekedik 
Egy fekete felhő, 
Benne tollászkodik 
Egy fekete holló. 


Szállj le, holló, szállj le, 
Hogy izenjek tülled 
Apámnak, anyámnak, 
Jegybéli mátkámnak. 
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Ha kérdik, hol vagyok, 
Mondd meg, hogy hol vagyok, 
Lengyelország szélén 
Egy katona vagyok. 


Szépkenyerűszentmárton (Mezőség), 1969 
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ÁLLJ MEG, HOLLÓ 


Ni, hol kerekedik egy fekete felleg, 
Alatta repül el egy fekete holló! 
Állj meg, holló, állj meg, ne zavard a vizet, 
Hogy igyak egy cseppet, hogy izenjek rólad! 


Izenjek apámnak, izenjek anyámnak, 
Izenjek anyámnak, jegybeli mátkámnak. 
Ha kérdi, hogy vagyok, mondjad, hogy rab vagyok, 
Vármegye piacán térdig vasban vagyok. 


Megunta két lábam márványköven állni, 
Megunta két kezem vészharangot húzni, 
Megunta két fülem zöld erdő zúgását, 
Megunta két szemem a messzi látását. 


Né, hol leng egy nagy ház, Árgyélus a neve, 
Abban van egy asztal gyásszal megterítve, 
Azon van egy pohár, bánattal megtelve. 
Mindegyikünkre jár e bánatos pohár, 
Csak hozzám jönne el a szomorú halál. 


Visa (Mezőség), 1969 
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NÉ, HOL KEREKEDIK 


 


Ha kérdik, hol vagyok, mondjad, hogy rab vagyok, 
Tatár városába térgyig vasba vagyok. 
Megúnta két kezem hírharangot húzni, 
Megunta két lábam vasakat rengetni. 


Megúnta két lábam vasakat rengetni, 
Kezemen, lábamon rabszíjat viselni, 
Megunta két filem ződ erdő zúgását, 
Megúnta két szemem vad lyány vigyázását. 


Visa (Mezőség), 1967 
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TÉRDIG VASBAN VAGYOK 


 


Rab vagy, fiam, rab vagy, 
Ién es beteg vagyok, 
Ha te megszabadulsz, 
Ién es meggyavulok. 


Ha te megszabadulsz, 
Ién es meggyavulok, 
Ha meg nem szabadulsz, 
Tám ién es meghalok. 


Anyám, iédesanyám, 
Kár volna ién nékem 
Debrecen mezein 
Száraz fán függeni, 


Debrecen mezein 
Száraz fán függeni, 
Késem hüvellyemet 
Rozsdával iétetni. 
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Sziép sárig hajamat 
Sziélvel lobogtatni, 
Kiét fekete szemem 
Hollókval liggatni. 


Klézse (Moldva), 1955 
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TISZTA FEKETÉBEN 


 


Hat karikán fordul 
Sitorgós kapuja, 
Hat karikán fordul 
Sitorgós kapuja. 


Báldog az ajtója, 
Dzsiván az eressze, 
Báldog az ajtója, 
Dzsiván az eressze. 
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Tükör a tüszeje, 
Sillag a kürteje, 
Tükör a tüszeje, 
Sillag a kürteje. 


Páncsika padlása, 
Sinor gărăndája, 
Páncsika padlása, 
Sinor gărăndája. 


Éveg ablakjai, 
Arany a padzsai, 
Éveg ablakjai, 
Arany a padzsai. 


Évegablak alatt 
Edzs édes almafa, 
Évegablak alatt 
Edzs édes almafa. 


Annak az almának 
Harminchárom ága, 
Annak az almának 
Harminchárom ága. 


Harminchárom ágán 
Harminchárom madár, 
Harminchárom ágán 
Harminchárom madár: 


Ki kékbe, ki ződbe, 
Ki tiszta veresbe, 
Ki kékbe, ki ződbe, 
Ki tiszta veresbe. 
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Sak az én édesem 
Tiszta feketébe, 
Sak az én édesem 
Tiszta feketébe. 


Lujzikalagor (Moldva), 1955 
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VERJE MEG AZ ISTEN 


 


Könnyebb a sziklából poharat faragni, 
Mind két igaz szívnek egymástól megválni; 
Mikor két igaz szív egymásra haragszik, 
Még az édes méz is keserűvé válik. 


Istenem, Istenem, én édes Istenem, 
Hogy kell a világot búval eltöltenem, 
Egy esztendő, kettő búval is eltelik, 
De az enyém, a sok, soha el nem telik. 
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Látod, rózsám, látod azt a száraz nyárfát, 
Mikor az kizöldül, akkor megyek hozzád. 
Látod, rózsám, látod, nem tehetek róla, 
Gyenge szavaidra nem adhatok rája. 


Mikor egy szem búza száz kalangyát terem, 
Akkor lesz, galambom, hozzád menetelem, 
Bizom Isten után, kizöldül az én fám, 
Az én régi babám visszajön még hozzám. 


Szék (Mezőség), 1967 
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MOLDOVÁNAK SŰRŰ VIZE 


 


Le van az életem zárva 
Móduvának ládájába, 
Nincsen annak csíki zárja, 
Ha az Isten meg nem szánja. 
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Bú életem, bánat napom, 
Fekete gyász alatt lakom; 
A gyászruha illik nekem, 
Elsetétült minden kedvem. 


Minden lánynak azt tanácslom: 
Gyászvirágot ne gyomláljon, 
Mer ki gyászvirágot gyomlál, 
A kedvese bújdosni jár. 


Bükkhavaspataka (Gyimesvölgye), 1960 
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MEGRIKOLTOM, ÉDESANYÁM 


 


Aval útnak esz indítnak, 
Sziép csapokval megtámasztnak, 
Könyveidvel megmosgyoznak, 
Gyászruhával megtörölnek. 
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Katonaszágim nem bánom, 
Csak apám sz anyám szajnálom. 
Iédeszapám szok sziép szityka, 
Iédeszanyám szok sziralma, 


Kit hallgattam, kit szem szoha, 
Kit hallgattam, kit szem szoha. 
Meghallgatnám, de már kiésző, 
Met elmúlt e szok sziép idő. 


Menen trupa eléfelé, 
Jén isz menek aláfelé, 
Jén isz menek aláfelé 
Iédeszanyám kapujánál. 


Megrikojtam: iédeszanyám, 
Jöjjen, nézze meg e ruhám, 
Nézzen rivám e gúnyámra, 
Nézzen rivám e gúnyámra! 


Iédeszanyám, mikor meglát, 
Katonagúnyámat szírja, 
Iédeszanyám, ne szirasszon, 
Nem tellik szok idé múlva, 


Le tudom rajzilni rajta, 
Le tudom rajzilni rajta, 
Nem üszelem rég ideig, 
Nem üszelem rég ideig. 


Bogdánfalva (Moldva), 1965 
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ELBUJDOSOM, MEGPRÓBÁLOM 


 


Elbujdosnám, de nincs kivel, 
Kenyerem sincsen amivel, 
Kérnék kölcsön, de nem kapok, 
Mert tudják, hogy szegény vagyok. 


Én elmegyek közületek, 
Mert köztetek nem élhetek, 
Valahára visszatérek, 
Még kapjak meg belőletek. 


Édes rózsám: vigy el veled, 
Ne hadd elmaradjak tőled, 
Mert ha elmaradok tőled, 
Megszakad a szivem érted. 


Elvinnélek, de nem lehet, 
Mert idegen földre megyek, 
Mert az utak nagyon hosszak, 
S a vizek es megáradtak. 
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Mennyi hosszú útnak pora, 
Én szivemnek annyi búja; 
Mennyi nagy árvíznek köve, 
Két szememnek annyi könnye. 


Hasadj meg, szívem, kettőbe, 
Hogy vigyenek temetőbe, 
Hasadj meg, szívem, haljak meg, 
Az egész világ tudja meg. 


Háromkút (Gyimesvölgye), 1960 
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HARAGSZIK ÉDESEM 


 


Azt halltam, édesem, hogy el akarc hagyni, 
Szeretném megtudni: kihez akarc fogni; 
Szeretném megtudni: kihez akarc fogni; 
Ki ember gyermekét akarod megcsalni. 
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Adjon es az Isten szebbet s jobbat, mind én, 
Kivel a te szíved sohase nyúgudjék, 
Mind éjjel, mind nappal értem bánkodojzék, 
Értem bánkodojzék, vélem álmodojzék. 


Jobb lett lenne nékem tengeren túl mennem, 
Tengeren túl mennem, török rabja lennem, 
Kezemen, lábamon vasakat zergetnem, 
Korcsú derekamon rabszíjjat üselnem. 


Lészped (Moldva), 1955 
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LÁTOD, RÓZSÁM, HOGY NYERGELEK 


 


Abrudbánya, Verespatak, 
Hidd el, rózsám, hogy itt hagylak, 
Látod, rózsám, hogy nyergelek, 
Mégse hiszed, hogy elmegyek. 
Lovam lába indulóba, 
Magam pedig búcsúzóba, 
Vess utánam egy pillantást, 
Többet úgyse lássuk egymást. 


Vágják az erdei útat, 
Viszik a szegény fiúkat. 
Kit lefelé, kit felfelé, 
Egyet se hazája felé. 
Őtöznek szürke ruhába, 
Viszik a csata zajába, 
Kit a golyó, kit a dárda, 
Kit éles kard összevágja. 


Válaszút (Mezőség), 1952 
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MESSZE FÖLDRE MEGYEK 


 


Fúdd el, jó szél, fúdd el, hosszú útnak porát, 
Hosszú útnak porát, Fakó lovam nyomát. 
Jó ló vót a Fakó, jó a viselete, 
Áldja meg az Isten, aki felnevelte! 


Porladozik csontja, fekete főd nyomja, 
Az én bús szívem is csak a bú rongálja. 
Árva vagyok, árva, mint réten a talló, 
Kinek ékességit elvette a salló. 


Válaszút (Mezőség), 1943 
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BÚ AZ ÉN ÉLETEM 


 


Búsul ez ién szívem, 
Nincs ki megbiztassa, 
Messze van Debrecen, 
Ott ez ién iédesem. 


Ne menj el, iédesem, 
Ne hagyj el ingemet, 
Ne vidd el magaddal 
Menden jó kedvemet! 


Madarka, madarka, 
Ne zavard e vizet, 
Ne zavard e vizet, 
Hogy igyam belőle. 


Háha kihághatnám 
Debrecen mezeit, 
Csíki palmezeit, 
Kálvári hegyeit. 
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Csíki palmezeje 
Gyászba van borítva, 
S ez ién iédesemnek 
Elhaladt e napja. 


Elment e madarka 
Idegen országba, 
Írja levelibe: 
Visszajő tavaszra. 


Ha tavaszra nem jő, 
Búza pirulásra, 
Ha akkorra nem jő, 
Szöllyő lágyulásra. 


Elment e madarka 
Idegen országba, 
Írja levelébe: 
Menjek el utánna! 


Nem menek utánna 
Idegen országra, 
Meggyászolom itthon 
Fekete gúnyába. 


Diélig feketébe, 
Diélután fejérbe, 
Estére kedvemre 
Aranyszűny köntösbe. 


Klézse (Moldva), 1955 
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AKKOR, SZÍVEM, AKKOR 


Zúgadoz ez erdő, sok sziép énekszótól, 
Tündöklik e mező sok búzavetéstől. 
„Mondd meg nekem, rózsám, mondd meg nekem 


nyilván, 
Tudjam ki igazán: várjalak-e vaj nem? 


Várjalak-e, vaj nem, mikorra várjalak? 
Mikor leszen néked visszafordulásod?” 
„Akkor, szüvem, akkor, akkor s még akkor sem. 
Mikor kapud sarka péndzvel gyükeredzik. 


Péndzvel gyükeredzik, gyüngyvel leveledzik, 
Akkor, szüvem, akkor, akkor s még akkor sem.” 
„Nem vót, soha nem vót, s tudom, nem es leszen.” 
„No ha nem vót soha, ingem se várj vissza.” 


„Mondd meg nekem, rózsám, mondd meg nekem 
nyilván, 


Tudjam ki igazán, várjalak-e vaj nem? 
Várjalak-e, vaj nem, mikorra várjalak? 
Mikor leszen néked visszafordulásod?” 


„Akkor, szüvem, akkor, akkor s még akkor sem, 
Mikor tüszelyedet sárig gyopár növi, 
Mikor kapud előtt tüngyérvásár nyillik, 
S e posztónak singjit vasrúdakkal mérik. 
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Akkor, szüvem, akkor, akkor s még akkor sem, 
Mikor egy szem búza tíz kalangyát terem.” 
„Nem vót, soha nem vót, tudom nem es leszen ” 
„No ha nem vót, szüvem, ingem se várj többet, 
Met nem jövök erre s e fekete gyászra.” 


Klézse (Moldva), 1955 
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BÁNAT, NEHÉZ BÁNAT 


 


Mind éjjel, mind nappal 
Bánatba feredik, 
Mind tengernek habja 
Mindig hánykolódik. 


Anyám, édesanyám, 
Átkot vettél reám, 
Hogy ne legyen nekem 
Soha csendes hazám. 
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Bánat, nehéz bánat, 
Közel ne jejj hejzám, 
Méges közel járál, 
Szívemre leszállál. 


Szívem közepibe 
Egy nagy kővárt raktál, 
S annak tetejibe 
Fekete gyászt húztál. 


Gyászos az életem, 
Míg a féden élek, 
Azétt árva vagyak, 
Fédig gyászba vagyak. 


Madarka, madarka, 
Ne zavard a vizet, 
Hogy igyam belőle, 
Hogy írjak levelet 


Apámnak s anyámnak, 
Szűbeli mátkámnak. 
Szállj az ablakjára, 
S tedd az asztalára! 


Hogy mikor belénez, 
Essék meg a szüve, 
Hogy neki es vagyan 
Egy árva gyermeke. 


Hogy lássák meg ők es: 
Török rabja vagyak, 
Török rabja vagyak, 
Talpig vasba vagyak. 


Megunta két kezem 
Hírharangot húzni, 
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Megunta két lábam 
Vasakat zergetni. 


Kezemen, lábamon 
Rabszijjat üselni, 
Karcsú derekamon 
Rabszijjat hordozni. 


Az idegen földön 
Olyan beteg vagyak, 
Szomszédim házáig 
Alig elámbolygak. 


Szomszédim azt mondják: 
Talán meg es halak, 
Én es azt gondolam, 
Meg sem is maradak. 


Madarka, madarka, 
Csácsogó rigócska, 
Csendítsd meg nyelvednek 
Gyönyörü szólását, 


Fújj az én szüvemnek 
Vigasztaló nótát; 
Ki megbúsította, 
Meg es vígasztalja. 


Vagyan atyánk nekünk, 
Ki megvígasztalja, 
Vagyan atyánk nekünk, 
Ki megvígasztalja. 


Lészped (Moldva), 1955 
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HA FELMEGYEK KOLOZSVÁRRA 


 


Rám is nyomnak egypár évet, 
Szabadulnék, de nem lehet, 
Írok haza az anyámnak, 
Küldjön párnát rab lyányának. 


El is jött az édesanyám, 
Könnyes szemmel nézett reám, 
Sírhatsz, anyám, jajszóval is, 
Egy lyányod van, rab lett az is. 


Zirreg-zurrog a vasajtó, 
Most jött be a rabvizsgáló; 
Megnézi a börtön falát, 
Nem ástam-e ki az alját. 


Buza (Mezőség), 1969 
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ZIRREG-ZÖRRÖG A VAS AJTÓ 


Zirreg-zörrög a vas ajtó, 
Talán jön a tömlec biró. 
Megnézi a börtön falát, 
Nem ástam-e ki az alját? 


Nem is ásom, nem is ásom, 
Szabadulásomat várom. 
Meg fogok én szabadulni, 
Nem fogok én raboskodni. 


Magyarszovát (Mezőség), 1970 


249 


TELIK A SZOLGÁNAK 


Telik a szógának, telik esztendeje, 
Mondja a gazdája: maradj meg jövőre, 
Mondja a gazdája: maradj meg jövőre, 
Hajtsd ki hat ökrömet a ződ legelőre. 


Egyék meg a kutyák mind a hat ökrödöt, 
Hogy a tűz égje meg vasas szekeredet, 
Meguntam, meguntam gazdám kovártéját, 
Három töpörtyűvel főzött galuskáját. 


Nem bírja két lábom a nagy sárba járni, 
A gyenge két karom a sok dudvát hányni, 
Anyám, anyám, anyám, öreg édesanyám, 
Mikor ingem szűlt vót, mé nem szűlt vót követ. 
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Mikor ingem szűlt vót, mé nem szűlt vót követ, 
Ne láttam vóna a sok keserűséget, 
Mikor feresztettél gyenge langyos vizbe, 
Mé nem feresztettél tiszta forró vizbe. 


Mikor bepolyáltál gyenge kis polyámba, 
Mé nem takargattál forró parázsába, 
Mikor tejet adtál, mé nem adtál mérget, 
Ne láttam vóna a sok keserűséget. 


Telik a szógának, telik esztendeje, 
Mondja a gazdája: maradj meg jövöre. 
Nem maradok többet, elmejek én innét, 
Eleget szógáltam két gumibocskorétt. 


Görbepataka (Gyimesvölgye), 1960 
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HOZD EL, ISTEN, HOZD EL 


Hozd el, Isten, hozd el 
Kis karácsony napját, 
Hogy ne egyem többet 
A gazdám cipóját. 


Bicskahegyen vágott 
Nyüves szalonnáját, 
Körme között adott 
Nagy marok túróját. 


Én innen es látom 
A szeretőm házát, 
Verje meg az Isten 
A benne lakóját. 
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De ne mindegyiket, 
Csak az édesannyát, 
Mé tította tőlem 
Az ő kicsi fiát. 


Ha neki fia vót, 
Nekem szeretőm vót, 
Ha neki kedves vót, 
Nekem kedvesebb vót. 


Sántatelek (Gyimesvölgye), 1959 


251 


MEGUNTAM, MEGUNTAM 


 


Gazdája azt mondja: 
Maradj meg jövőre, 
Csapd ki hat ökrömet 
Bársony legelőre. 
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Egyék meg a kutyák 
Mind a hat ökrödet, 
Égesse el a tűz 
Vasas szekeredet. 


Meguntam, meguntam 
Gazdám kovártélyát, 
Három töpörtyüvel 
A bőtös laskáját. 


Esőt, uram, esőt, 
Jó heverő időt, 
A szógának nyugvást, 
A gazdának morgást! 


Napot, uram, napot, 
Szép ragyogó napot, 
A szógának morgást, 
A gazdának nyugvást! 


Anyám, anyám, anyám, 
Mikor engem szűltél, 
Mikor engem szűltél, 
Mér nem szűltél kutyát. 


Mikor takargattál 
Kicsi pólyácskámba, 
Mér nem takargattál 
Tüzes parázsába. 


Mikor csicset adtál, 
Mér nem adtál mérget, 
Nem ismertem vóna 
A keserüséget. 


Méra (Kalotaszeg), 1953 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


582 


252 
 


FALU VÉGÉN VERBUVÁLNAK 


Falu végén verbuválnak: 
„Csapj fel, öcsém, katonának!” 
„Nem menyek én katonának, 
Attúl fílek, hogy levágnak.” 


„Ne félj, pajtás, me nem vágnak, 
Megtesznek majd kapitánynak, 
Két-három év nem a világ, 
Így telik a katonaság.” 


Katona az én életem, 
Bal vállamon a fegyverem, 
Hogyha én azt megpendítem, 
Sír a rózsám keservesen. 


Katonának írt a bíró, 
A hóhér kezire való. 
Hadd el, bíró, még megbánod, 
Csúffá teszem a leányod. 


Édesanyám, ne járj sírva, 
Katonának vagyok írva, 
Sirat engem a madár is, 
Meghajlik értem az ág is. 


Szépkenyerűszentmárton (Mezőség), 1969 
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A PÁVÁNAK HÁROM TOLLA 


 


A gazdagnak öt-hat fiat nem bántják, 
A szegénynek ha egy is van, elfogják, 
Megy utánna apja-annya, siratják, 
Kérik vissza száz forintért, nem adják. 


Mennyen haza, apám-anyám, azt mondja, 
Neveld apró árváidat, hadd hordja. 
Verje meg az Isten, ki ezt csinálta, 
De még jobban, aki ezt kitalálta. 


Magyarszovát (Mezőség), 1970 
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FELESÉGEM OLYAN VAGYON 


Házasodjál meg, te Gyurka, 
Lessz feleséged Juliska! 


Feleségem ullyan vagyan, 
Hiét országba híre vagyan. 


Kinyeret es jól tud sütni, 
Hiétszer kever kovászt neki, 


Három napig mind keleti, 
Méges keletlen béveti. 


Felét veti kemencébe, 
Felét e lopát nyelire, 


Felit felkeni szemire, 
Semmi se marad belőle. 


Feje ullyan, mend e bokor, 
Szája ullyan, mend e bocskor. 


Klézse (Moldva), 1955 
 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


585 


255 
 


MEGHÁZASODTAM, TE MISKA 


 


A fejibe olyan tetü, 
Mint egy valóságos kescsü, 
A szemibe olyan csapa, 
Mint egy hat koronás pipa. 


Kenyeret es jól tud sütni, 
Három napig mind keleti, 
Méges keletlen béveti, 
Negyed napig mind sütteti. 


Kemencéből ha kiveszi, 
A szádjára mind felkeni. 
Feleségem olyan vagyon, 
Hét országra hire vagyon. 
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Felkel regvel nyólc órakor, 
Feje olyan, mint egy bokor. 
Az órrába olyan verő, 
Mint egy puliszka keverő. 


Görbepataka (Gyimesvölgye), 1957 
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AMÍG ÉLEK, BÁNOM 


 


Feleségem olyan tiszta, 
Eccer mosdik egy hónapba, 
Sej, dinom-dánom, amig élek, bánom 
Az én házasságom! 


Mikor a tejet kifeji, 
A pendelyén átalszűri. 
Sej, dinom-dánom, amig élek, bánom 
Az én házasságom! 
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Az én drága feleségem, 
Madárijesztő a réten. 
Sej, dinom-dánom, amig élek, bánom 
Az én házasságom! 


A fejibe olyan tetű, 
Mint egy valóságos kesztyű. 
Sej, dinom-dánom, amig élek, bánom 
Az én házasságom! 


A szemibe olyan csipa, 
Mint egy husz krajcáros pipa. 
Sej, dinom-dánom, amig élek, bánom 
Az én házasságom! 


Kenyeret is jól tud sütni, 
Három napig csak keleti, 
Sej, dinom-dánom, amig élek, bánom 
Az én házasságom! 


Ötször-hatszor hevit neki, 
Mégis sületlen veszi ki. 
Sej, dinom-dánom, amig élek, bánom 
Az én házasságom! 


Válaszút (Mezőség), 1952 
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NINCSEN MÁR IGAZSÁG 
VÉNLEÁNY SIRALMA 


Nincsen már igazság sehol az ég alatt, 
Az igazság napja má régen ehaladt, 
Nem is kéne vinni éfjút katonának, 
Az öreg emberek oda jók vónának. 


Kiseprem a kipingált házamat, 
Megvetem a paplanos ágyamat, 
A paplan s a párna a padlást megéri, 
A sok bolond legény mégse mer megkérni. 


Bárcsak eccer legény eső lenne, 
Hogy kiálljak eső eleibe, 
Kimennék az utca közepibe, 
Karincám szegibe egy belécseppenne. 


Bárcsak lenne ulyan törvény: 
Leány kérné meg a legényt, 
Hogy a legény várakozna, 
S a leány csak figurázna. 


Isten atta szűzességem, 
Kihez menjek immá férjhez, 
Fársáng, fársáng, de sok leányt megcsalsz, 
De ingem még meg es szomorítasz. 
 
Bükkhavaspataka (Gyimesvölgye), 1960 
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MIKOR LEÁNY VOLTAM 


LEÁNYSÁGÁT SIRATÓ ASSZONY 


 


Ha regvel elmentem, 
Ha regvel elmentem, 
Eszte vissza jöttem, 
Eszte vissza jöttem. 


Úd szem kiérdett szenki, 
Úd szem kiérdett szenki, 
Huva jártál, lyányom, 
Huva jártál, lyányom. 


Csak ányám azt mondta, 
Csak ányám azt mondta, 
Fekedjél le, lyányom, 
E lyánti ágyadba, 


Tedd le je fejedet, 
Tedd le je fejedet, 
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E lyánti párnádra, 
E lyánti párnádra. 


De hod eladódtam, 
De hod eladódtam, 
Fogatt madar vótam, 
Fogatt madar vótam, 


Ha délbe elmentem, 
Ha délbe elmentem, 
Mingyárt visszajöttem, 
Mingyárt visszajöttem. 


Úd isz arra kiértek, 
Úd isz arra kiértek, 
Huva jártál, lyányom, 
Huva jártál, lyányom. 


Ién isz azt feleltem, 
Ién isz azt feleltem, 
Ién iedeszanyámhoz, 
Ién iedeszanyámhoz. 


Ányám, iedeszányám, 
Ányám, iedeszányám, 
Mikor ingem csinált, 
Mikor ingem csinált, 


Csinálhatott lenne, 
Csinálhatott lenne, 
Ed mármulykövecskét, 
Ed mármulykövecskét, 


Moszogatott lenne, 
Moszogatott lenne 
Dunának nad vize, 
Dunának nad vize. 
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Mikor feresztgetett, 
Mikor feresztgetett, 
Genge meleg vízbe, 
Genge meleg vízbe, 


Feresztgetett lenne, 
Feresztgetett lenne, 
Forró buzgó vízbe, 
Forró buzgó vízbe. 


Mikor takargatott, 
Mikor takargatott, 
Genge gyócs ruhába, 
Genge gyócs ruhába, 


Takargatott lenne, 
Takargatott lenne, 
Tüzesz párázába, 
Tüzesz párázába, 


Mikor rengengetett, 
Mikor rengengetett, 
Kici bölcöckiébe, 
Kici bölcöckiébe, 


Rengengetett lenne, 
Rengengetett lenne, 
Hiét sziénig bié füődbe, 
Hiét sziénig bié füődbe. 


Bogdánfalva (Moldva), 1965 
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AZ KELL, ANYÁM, AZ KELL 


 


„Kinek, anyám, kinek?” 
„Egy csobán legénnek.” 
„Nem kell, anyám, nem kell, 
Met a hamar felkel, 


Met a hamar felkel, 
Hamar birgetni kezd.” 
„Menek, anyám, menek, 
Somoskába menek.” 


„Ne menj, lyányom, ne menj, 
Met odaadtalak.” 
„Kinek, anyám, kinek?” 
„E harangozónak.” 


„A kell, anyám, a kell, 
Met a hamar felkel, 
Egyet-kettőt kondít, 
Mellyém kondorodik.” 


Klézse (Moldva), 1954 








[Erdélyi Magyar Adatbank] 


350 


3 
KLASSZIKUS VÍGBALLADÁK 


ÉS ROMÁNCOK 


108 


IFJÚ MÁTYÁS KIRÁLY 


A TALÁNYFEJTŐ LEÁNY 


 


Ifjú Mátyás király fennszóval kiájtá: 
„Ha ezt fel nem fejted, neked fejed veszem.” 
Ő es elfordula sirogatni foga. 
„Mét sirc, mét keseregsz, lelkem, édes lyányom?” 


„Hogyne keseregjek, hogyne sírjak, hogyne! 
Ifjú Mátyás királly ullyan álmot látott: 
Ivegablak alatt nagy, hosszú almafa, 
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága, 
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Háromszáz levele, hatvanhat virágja, 
Ha ezt fel nem fejtem, fejemet leveszi.” 
„Ne sírj, ne keseregj, lelkem, édes lyányom, 
Lelkem, édes lyányom, menj el, mondd meg neki: 


Nagy, hosszú almafa nagy, hosszú esztendő, 
Tizenkét szép ága tizenkét szép hónap, 
Háromszáz levele háromszáz mies nap, 
Hatvanhat virágja hatvanhat vasárnap.” 


Ifjú Mátyás királly fennszóval kiájtá: 
„Szőjj te, lyányom, nekem három kenderfejből, 
Három kenderfejből egy kendező-kendőt, 
Egy sátorborítót, ebédelő ruhát.” 


Ő még elfordula, sírogatni foga. 
„Mét sírsz magad, mét sírsz, lelkem, édes lyányom?” 
„Hogyne sírjak, hogyne, hogyne keseregjek: 
Ne, mit mondott nékem ifjú Mátyás királly: 


Ifjú Mátyás királly azt a törvént tette, 
Hogy szőjjek én neki három kenderfejből, 
Három kenderfejből egy kendező-kendőt, 
Egy sátorborítót s ebédelő ruhát.” 


„Semmi ez, semmi ez, lelkem, édes lyányom, 
Menj el magad hozzá, mondd meg te nekije, 
Hogy csánnyon ő neked két hollyagforgácsból 
Két hollyagforgácsból esztevátát s vetőt, 


S egy szóból megmondva, mi e szövőhöz kell. 
Menj el, lyányom, menj el, menj el, mondd meg neki!” 
Ifjú Mátyás királly nem lőn, mit feleljen, 
Ifjú Mátyás királly fennszóval kiájtá, 
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Ifjú Mátyás királly fennszóval kiájtá: 
„Nem kell nekem, nem kell e kendező-kendő, 
E kendező-kendő, sem sátorborító, 
Sem ebédlő ruha, csak kellesz te nekem.” 


Klézse (Moldva), 1956 


109 


FÉNYES KIRALYÚRFI 


A HÁZASULÓ KIRÁLYFI 


 


„Jó estét, jó estét, gazdag ember lyánya, 
Be szabad-e jönnöm, gazdag ember lyánya?” 
„Jó estét, jó estét, füstös gubáslegény, 
Kerüljön, üljön le minálunk a padra.” 


„De nem azétt jöttem, hogy én itt leüljek, 
Hanem azétt jöttem: jöcc-e hojzám vaj sem?” 
„Nem menek én kendhez, füstös gubáslegény, 
Gazdag leány vagyok, gazdag legényt várok. 
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Van itt a szomszédba szegény ember lyánya, 
Elmenyen az kendhez füstös gubáslegény, 
Elmenyen az kendhez füstös gubáslegény, 
Gazdagnak gazdag kell, szegénynek szegény kell.” 


„Jó estét, jó estét, szegény ember lyánya, 
Be szabad-e jönnöm, szegény ember lyánya?” 
„Jó estét, jó estét, füstös gubáslegény, 
Kerüljön, üljön le nálunk a karszékbe!” 


„De nem azétt jöttem, hogy én itt leüljek, 
Hanem azétt jöttem: jöcc-e hojzám vaj sem?” 
„Elmenek én kendhez, füstös gubáslegény, 
Szegény leány vagyok, szegény legényt várok.” 


Szegény a szegénnyel örökké találja, 
Gazdag a gazdagval sohase találja. 
Szegény a szegénnyel örökké találja, 
Gazdag a gazdagval sohase találja. 


Füstös gubáslegény mit gondolt magába: 
Felöltözött bátran királyi gúnyába, 
Elindult megkérni gazdag ember lyányát, 
Fényes királyúrfi gazdag ember lyányát. 


„Jó estét, jó estét, gazdag ember lyánya, 
Be szabad-e jönnöm, gazdag ember lyánya?” 
„Jó estét, jó estét, fényes királyúrfi, 
Kerüljön, üljön le zöld selyem székemre!” 


„De nem azétt jöttem, hogy én itt leüljek, 
Hanem azétt jöttem: jöcc-e hojzám vaj sem?” 
„Elmenek én kendhez, fényes királyúrfi, 
Illik kend énhozzám, fényes királyúrfi. 


Gazdag leány vagyok, gazdag legényt várok, 
Gazdagnak gazdag kell, szegénynek szegény kell.” 
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„Kellesz a kutyának, ebadta hitványa, 
Kell nekem, kell nekem szegény ember lyánya.” 


„Jó estét, jó estét, szegény ember lyánya, 
Be szabad-e jönnöm, szegény ember lyánya?” 
„Jó estét, jó estét, fényes királyúrfi, 
Kerüljön, üljön le nálunk a karszékbe!” 


„De nem azétt jöttem, hogy én itt leüljek, 
Hanem azétt jöttem: jöcc-e hojzám vaj sem?” 
„Nem menek én kendhez, fényes királyúrfi, 
Szegény leány vagyok, szegény legényt várok. 


Tegnap fogtam kezet egy szegény legényvel, 
Nem illik kend hozzám, fényes királyúrfi, 
Van itt a szomszédba gazdag ember lyánya, 
Elmenyen az kendhez, fényes királyúrfi. 


Nem menek én kendhez, fényes királyúrfi, 
Nem illik kend hozzám, fényes királyúrfi.” 
„Én vagyok az, nem más, öleljük meg egymást, 
Jegybéli szép mátkám, csókoljuk meg egymást!” 


Lészped (Moldva), 1955 
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ILONÁCSKA ÉS GYÖRGYIKE 


AZ ESKÜVŐRE HAZATÉRŐ KEDVES. I. 


 


„Tudd meg, Ilonacska, hogy én holnap mejek, 
Mejek katonának, hogy legyek katona, 
De nem sok üdőre: három esztendőre, 
De nem sok üdőre: három esztendőre. 


Tudod, Ilonacska, mit mondok én neked: 
Hogy te ingem várj meg három esztendeig, 
Esküdjél meg magad a te szüvecskédre, 
Te ingemet megvárc három esztendőre. 


A három esztendő nem olyan sok üdő, 
Békével kivárja egy igaz szerető, 
Ha meg nem várc ingem magad, Ilonacska, 
Isten engedje meg, mikor eléjövök: 


Kerek udvaridat ki kapjam seperve, 
Testi koporsódat udvaridon lájsam, 
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Apád s testvéreid téged sirajsanak, 
A te kapud előtt ingyen város legyen.” 


„Tudod-e te, Györgyi, mit mondok én neked: 
Sok szép idő várni három esztendeig. 
Szaladj, Györgyi, szaladj, ne átkojz meg ingem, 
Szaladj, Györgyi, szaladj, met a téhéd leszek.” 


Elment már Györgyike, elment katonának, 
Ilonacska, jaj, már itt maradatt másnak, 
De nem sok időre Györgyi megtérüle, 
Kérdi édesanját: „Hol van Ilonacska?” 


„El vannak, el vannak, a templomba vannak, 
Áll az oltár előtt, eskiti meg a pap.” 
Akkor szegény Györgyi búsan elindula, 
Lássa meg Ilonát egyszer a templomba. 


Mikor Ilonacska meglátta Györgyikét, 
Szíve megszakadott, abba hejbe meghótt, 
Szalad Györgyi, szalad, néjze meg Ilonát: 
Szíve megszakadott, s Györgyike es meghótt. 


De csak hóta után Györgyi megszólala: 
„Verje meg az Isten, veretlen ne hagyja, 
Ki a szeretőket egymástól elrontsa, 
Ki a szeretőket egymástól elrontsa!” 


Lészped (Moldva), 1955 
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ILONÁCSKA ÉS GYÖRGYIKE 


AZ ESKÜVŐRE HAZATÉRŐ KEDVES. II. 


A kert fenekibe 
Egy körtefa alatt 
Ott ül Ilonacska 
Györgyikével, sírnak: 


„Tudd meg, Ilonacska, 
Hogy én holnap mejek, 
Mejek katanának, 
Hogy legyek katana. 


De nem sok időre: 
Három esztendőre. 
Tudod, Ilonacska, 
Mit mondok én neked? 


Hogy te ingem várj meg 
Három esztendeig! 
A három esztendő 
Nem olyan sok üdő. 


Ha meg nem várc ingem 
Magad, Ilonacska, 
Isten engedje meg: 
Mikor elé jövök, 


Kerek udvaridat 
Ki kapjam seperve, 
Testi koporsódat 
Udvarodon lássam, 
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A te kapud előtt 
Ingyen város legyen, 
Papot s a diákot 
Lábaidnál lássam. 


Anyád s testvéreid 
Téged sirassanak!” 
„Eredj, Györgyi, eredj, 
Ne átkojz meg ingem!” 


Elment már Györgyike, 
Elment katanának, 
S Ilonacska, jaj, már 
Itt maradatt másnak. 


De nem sok időre 
Hazajött Györgyike. 
Kérdi egy szomszédját: 
„Hol van Ilonacska?” 


„El vannak, el vannak, 
Eskünni el vannak, 
El vannak, el vannak, 
Eskünni el vannak.” 


Elment már Györgyike, 
Elment a templomba, 
Lássa meg Ilonát 
Már ő a templomba. 


Mikor Ilonacska 
Meglátta Györgyikét, 
Szíve megszakadott, 
S abba hejbe meghótt. 
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Elment már Györgyike: 
Néjze meg Ilanát. 
Szíve megszakadott, 
S Györgyike es meghótt. 


Lészped (Moldva), 1955 
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ILONA ÉS GYÖRGYI 


AZ ESKÜVŐRE HAZATÉRŐ KEDVES. III. 


 


Györgyi sírval mondja 
Ilanácskájának: 
„Tudod-e, Ilana, 
Hogy én hónap mejek, 


Mejek katanának 
Én el, az esztátnak, 
De nem sok időre: 
Három esztendőre.” 
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„Szaladj, Györgyi, magad 
Én a téhéd leszek, 
Met három esztendő 
Nem ojan sok üdő.” 


Györgyi sírval mondja 
Ilanácskájának: 
„Elmenyek, Ilana, 
De nem várc meg magad.” 


„Megvárlak, Györgyike, 
Megvárlak tégedet, 
Zisten engedje meg, 
Meg nem várlak téged: 


Te mikor haza jöcc, 
Meghalva kapj ingem, 
Zuccám kisepervel, 
Kapum felfenyőzvel!” 


Nagy szűvszakadásval 
Elmene Györgyike, 
Ilana ott maradt, 
Nagyan sírval maradt. 


Há tőtt, múlt az idő, 
A három esztendő. 
Ilanát rávették, 
Hogy már menjen férhez. 


Addig mondták neki, 
Reavették vala, 
Nagyan bánkodozval 
Elmene Ilana. 


Éppen mikor Györgyi 
Jöve vala haza, 
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Elfelejtette vót 
Édesapját, anyját, 


Ilana házához 
Indult vala hamar, 
De mikor odament, 
Hát ott mit lát Györgyi: 


Utca kisepervel, 
Kapu felfenyőzvel. 
Megijede Györgyi, 
Hogy meghótt Ilana. 


Kérdi a szomszédját: 
Hát itt mi történe? 
„Meghótt ugye, meghótt 
Az én Ilanacskám?” 


A szomszédja mondja: 
„Nem hótt meg, Györgyike, 
Most van a templomba, 
A pap most eskiti.” 


Azt mikor meghallta, 
Györgyike meghallta, 
Sírval elindula, 
Mene a templomba. 


Hát amikor bément, 
A pap kérdezgeti, 
Kérdezi a nyírelt: 
„Akarod-e venni 


Magad Ilanacskát? 
El akarod venni?” 
„Akarom, akarom” — 
Azt feleli neki. 
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Az eskitő pap es 
Ilanacskát kérdi: 
„Mondd meg, Ilanacska, 
Hojzá akarc menni?” 


Akkor Ilanacska 
Lesütte ja fejit, 
Csendesen ő mondá: 
„Akaram, akaram.” 


Akkor Györgyike es 
Kiveve egy nagy kést, 
S a szüvibe nyomta 
Ilanacskájának. 


Elesett Ilana, 
Györgyi reaborult, 
Megölelte vala, 
Jajszóval siratta: 


„Ilanám, Ilanám, 
Szép, csendes Ilanám, 
Ezt a halálodat 
Te valltad magadnak, 


Met így átkoztál meg, 
Mikor én elmentem: 
Meg nem várc ingemet, 
Én halval kapjalak. 


Nem kaptalak halval, 
Tellem vót halálod, 
Nem engedte szüvem, 
Hogy másnál lássalak.” 


Hazavitték sírval, 
Sírval a templomból, 
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Nyútópadra tették 
Fejér gúnyájába. 


Nagy szűszakadásval 
Apiktól s annyiktól, 
De már Györgyikétől 
Méges nehezebb vót. 


Már három nap múlval 
Az Ilana sírján 
Megkapták Györgyikét 
Meghalval, meghalval. 


Meggyilkolta magát 
Ő es aval késvel. 
Irást hagyott vala, 
Irást a fejinél. 


Megkapta jaz apja 
S az ő édesannya: 
Hát veszik levelet, 
Mikor azt olvajsák, 


Azt írá ő benne, 
Hogy ki őt megkapja, 
Még haza se vigyék, 
Tegyék belé oda 


Ilana sírjába, 
S az ő jobb karára, 
Hogy legyenek ketten 
Bár a túlvilágon. 


Edesannya szegény 
Megbolondult vala, 
Meg az ők bújából 
Györgyi halálára. 
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Már az édesapja 
Nagyon síra vala: 
„Mi tudott történni? 
Hogy tud ez meglenni?” 


Kivevék Ilanát, 
Ki abból a sírból, 
Odagyűlt a világ, 
Oda, csuda látni. 


Az ő édesapja 
Belétette vala 
Ilanacska mellé, 
Belé Györgyikéjit. 


S akkor reájik bújt, 
Keservesen síra: 
„Györgyikém, Györgyikém, 
Elveszett gyermekem, 


Mától elé felé 
Nem nezek szemedbe, 
Nem látlak én téged, 
Sírba tesznek bele.” 


Hát úgy sír a világ 
Ezen nagy csudákon, 
Eltemették őket, 
Belé oda sírba. 


Hát míg haza értek, 
Meghótt édesanyjik, 
Györgyi mellé tették, 
Azt es oda tették. 


Rácsila (Moldva), 1955 
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GYÖRGYI ÉS ILONKA 


AZ ESKÜVŐRE HAZATÉRŐ KEDVES. IV. 


 


Ott sírnak ők ketten: 
Györgyi Ilankával. 
Ott sírnak ők ketten 
Györgyi Ilankával. 


„Tudod-e, Ilanka, 
Mit mondok én neked? 
Tudod-e, Ilanka, 
Mit mondok én neked? 


Meg birc engem várni 
Három esztendeig, 
Meg birc engem várni 
Három esztendeig?” 


„Megvárnálak, Györgyi, 
De nem vagyak biztos, 
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Megvárnálak, Györgyi, 
De nem vagyak biztos. 


Három esztendeig 
Sok szép idő telik, 
Három esztendeig 
Sok szép idő telik.” 


„Tudod-e, Ilanka, 
Mit mondok én neked? 
Tudod-e, Ilanka, 
Mit mondok én neked? 


Mikor elé jövök: 
A padon kapjalak, 
Mikor elé jövök: 
A padon kapjalak. 


Anyádat s apádat 
Láboidnál kapjam, 
Anyádat s apádat 
Láboidnál kapjam. 


Papot s a dzsiákot 
A fejednél kapjam, 
Papot s a dzsiákot 
A fejednél kapjam. 


Anyád s testvéreid 
Téged sirassanak, 
Anyád s testvéreid 
Téged sirassanak.” 


Lujzikalagor (Moldva), 1955 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


367 


114 


ELINDULÉK ESTE GUZSALYASBA 


ESTE GUZSALYASBA. I. 


Elindulék este guzsalyasba, 
Elindulék este guzsalyasba. 


Megtalálám János szeretőmvel, 
Megtalálóm János szeretőmvel. 


Megbeszélem búmat-bánatimat, 
Megbeszélem búmat-bánatimat. 


Ott meglátott ördögsülye bába, 
Ott meglátott ördögsülye bába. 


Azt béfujá apámnak s anyámnak, 
Azt béfujá apámnak s anyámnak. 


Haza jevek én a guzsalyasból, 
Haza jevek én a guzsalyasból. 


Foga verni apám s édesanyám, 
Foga verni apám s édesanyám. 


Ne üss, ne üss, apám s édesanyám, 
Ne üss, ne üss, apám s édesanyám, 


Met most ketik az én koszorúmat, 
Met most ketik az én koszorúmat 


Ágból-bogból, fehér liliomból, 
Ágból-bogból, fehér liliomból, 
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Ágból-bogból, fehér semecséből, 
Ágból-bogból, fehér semecséből, 


Tisztán, tisztán, szép piros rózsából, 
Tisztán, tisztán, szép piros rózsából. 


Kisétálék padlott istállóba, 
Kisétálék padlott istállóba, 


Felnyergelem lovamat, magamat, 
Felnyergelem lovamat, magamat, 


Felövedztem selyem övedzővel, 
Felövedztem selyem övedzővel, 


Felnyergeltem domború nyeregbe, 
Felnyergeltem domború nyeregbe, 


Elindultam hosszú útra vele, 
Elindultam hosszú útra vele. 


Elszürkültem edzs vadász erdőbe, 
Elszürkültem edzs vadász erdőbe, 


Ádzsat vettem lovamnak, magamnak, 
Ádzsat vettem lovamnak, magamnak, 


S a lovamnak serefa-lapibúl, 
S a lovamnak serefa-lapibúl, 


S én magamnak ágja-bogjaibúl, 
S én magamnak ágja-bogjaibúl. 


Elaludtam legelső álomba, 
Elaludtam legelső álomba, 
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Megöbredtem szép, piros hajnalba, 
Megöbredtem szép, piros hajnalba, 


Feltekintek fejem felett ágra, 
Feltekintek fejem felett ágra: 


Hát ott van edzs küs gericemadar, 
Hát ott van edzs küs gericemadar, 


Körme között úti cédulácska, 
Körme között úti cédulácska, 


S a szájával rivá somolyogta, 
S a szájával rivá somolyogta, 


S a körmivel rivá körmöcsölte, 
S a körmivel rivá körmöcsölte, 


Zén szeretőm hogy küldi szándékját, 
Zén szeretőm hogy küldi szándékját. 


Még elmennék este guzsalyasba, 
Még elmennék este guzsalyasba, 


Ha nem lenne zördögsülye bába, 
Ha nem lenne zördögsülye bába, 


Összeronsa szeretkezők titkát, 
Összeronsa szeretkezők titkát. 


Lujzikalagor (Moldva), 1955 
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ELINDULÉK ESTE GUZSALYASBA 


ESTE GUZSALYASBA. II. 


 


Megtalálám régi szeretőmet, 
Megtalálám régi szeretőmet. 


Megbeszélém bánat bünetemet, 
Megbeszélém bánat bünetemet. 


Se meghallá zördögsülye bába, 
Se meghallá zördögsülye bába. 


Bé jes fuvá apámba s anyámba, 
Bé jes fuvá apámba s anyámba. 


Hazamenek este guzsalyasból, 
Hazamenek este guzsalyasból. 


Elévevék arany vesszőskémet, 
Elévevék arany vesszőskémet. 


Se megverék s az én testeskémet, 
Se megverék s az én testeskémet. 


Ne üss, ne üss, anyám s édesapám, 
Ne üss, ne üss, anyám s édesapám, 
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Met most kötik s az én koszorúmat, 
Met most kötik s az én koszorúmat, 


Ágból-bogból, fehér liliomból, 
Ágból-bogból, fehér liliomból. 


Lujzikalagor (Moldva), 1965 
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MEGTALÁLOM MIHÁLY SZERETŐMET 


ESTE GUZSALYASBA. III. 


Elindulék este guzsalyasba, 
Elindulék este guzsalyasba, 


Megtalálom Mihály szeretőmet, 
Megtalálom Mihály szeretőmet. 


Megbeszélém búmat-bánatimat, 
Megbeszélém búmat-bánatimat, 


Azt meghallá ördögsülye bába, 
Azt meghallá ördögsülye bába, 


Azt béfuvá apámnak s anyámnak, 
Azt béfuvá apámnak s anyámnak. 


Elévevék a dzsenge botiskát, 
Elévevék a dzsenge botiskát, 


Udzs megverék dzsenge hátiskámat, 
Udzs megverék dzsenge hátiskámat. 
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Ne üss, ne üss, apám s édesanyám, 
Ne üss, ne üss, apám s édesanyám, 


Met most kötik az én koszorúmat, 
Met most kötik az én koszorúmat, 


Ágból-bogból, fehér lyilyiomból, 
Ágból-bogból, fehér lyilyiomból. 


Kötik, kötik nadzs könnyhullatással, 
Kötik, kötik nadzs könnyhullatással. 


Lujzikalagor (Moldva), 1958 


117 


HEGYEN-FÖLDÖN JÁROGATOK VALA 


ESTE GUZSALYASBA. IV. 


 


Lyányok, lyányok, jó lyánybarátjaim, 
Hájtok hezzám este guzsalyosba, 
Néktek adom hugom koszorúját: 
Kössétek meg az én koszorúmat 
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Ágból-bogból, fehér liliomból, 
Tisztán tiszta kósai rózsából. 
S e virágja hulljon ez ölembe, 
S ez illatja szálljon e szívemre. 


Szálljon, szálljon, csak megvigasztaljon, 
S e jó Isten ingem el ne hagyjon. 
S én elmentem este guzsalyosba, 
Esszegyüttem Jancsi szeretőmmel. 


S e jobb kezit tevé bal vállamra, 
S e bal kezit tevé jobb vállamra, 
Elábájgá búját-bánatait, 
Elábájgám búmat-bánatimat. 


Hazamentem este guzsalyosból, 
Lefeküvém pompás én ágyamba, 
Vevé apám vékony nádpálcáját, 
Jól felveré karcsú dorokamra. 


Kisétálék én az istállóba, 
Kivevém én vékony pejlovamat, 
Felnyergeltem domború nyeregbe, 
S elindultam hosszú útra vele. 


Elindultam hosszú útra vele, 
Elszürkültem egy vadász-erdőbe, 
Ágyat veték magamnak, lovamnak, 
Én magamnak cserefalapiból, 


Én magamnak cserefalapiból 
S e lovamnak ágja-bogjaiból. 
Elaludtam legelső álmomba, 
Megébredtem szép piros hajnalba. 


Feltekinték fejem felett ágra: 
Ni hol van egy kis görice madár! 
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Körme között hoza cidulecskát, 
Kibe irá szeretőm szándékját. 


S e körmivel rivá körmöcsölte, 
S e szájával rivá mosolygatá, 
Nem lenne kár kednek, édesapám, 
Nem lenne kár járomba biéfogni. 


Csillyánkórót kednek enni adni, 
Bikkfacsutkót kednek vondogalni, 
Mintsább ingem ezektől tiltani, 
Engedné meg szeretőt tartani. 


Somoska (Moldva), 1960 
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HAZAMEGYEK SZÉP PIROS HAJNALBA 


ESTE GUZSALYASBA. V. 


Én elmenyek este a fonóba, 
Hazamenyek szép piros hajnalba, 
Le is fekszek jó vetett ágyamba. 


Apám, anyám nem hagy, hogy aludjam, 
Kisétálok kerek udvaromra, 
Betekintek meleg istálómba. 


Kipucolom lovamat, magamat, 
Megcsókolom az én galambomat, 
S a lovammal útnak is indulok. 


Ördöngösfüzes (Mezőség), 1953 
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SÁRGA ÁSPISKÍGYÓ 


A SZERETET PRÓBÁJA. I. 


„Anyám, édesanyám, 
Csobánlegény vótam, 
Lefeküdtem vala 
S a patak martjára. 


Sárig esküdt kégyó 
Bébútt kebelembe, 
S aki azt kiveszi, 
Félkarját megeszi. 


Talám, édesanyám, 
Talám kend kiveszi, 
Talám, édesanyám, 
Talám kend kiveszi.” 


„Mitsem ott ellegyek 
A fél karom nékül, 
Inkább ott ellegyek 
S az én fiam nélkül. 


Fiam, édes fiam, 
Menj el te apádhoz, 
Menj el te apádhoz! 
Talám ő kiveszi.” 


„Apám, édes apám, 
Csobánlegény vótam, 
Lefeküdtem vala 
S a patak martjára. 
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Sárig esküdt kégyó 
Bébútt kebelembe, 
S aki azt kiveszi, 
Félkarját megeszi. 


Talám, édesapám, 
Talám kend kiveszi, 
Talám, édesapám, 
Talám kend kiveszi.” 


„Mitsem ott ellegyek 
S a fél karom nékül, 
Inkább ott ellegyek 
S az én fiam nékül. 


Fiam, édes fiam, 
Menj el te bácsidhoz, 
Menj el te bácsidhoz! 
Talám ő kiveszi.” 


„Bácsim, édes bácsim, 
Csobánlegény vótam, 
Lefeküdtem vala 
S a patak martjára. 


Sárig esküdt kégyó 
Bébútt kebelembe, 
S aki azt kiveszi, 
Félkarját megeszi. 


Talám, édes bácsim, 
Talám kend kiveszi, 
Talám, édes bácsim, 
Talám kend kiveszi.” 


„Mitsem ott ellegyek 
S a fél karom nékül, 
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Inkább ott ellegyek 
S az én öcsém nékül. 


Öcsém, édes öcsém, 
Menj el te nénédhez, 
Menj el te nénédhez, 
Talám ő kiveszi!” 


„Néném, édes néném, 
Csobánlegény vótam, 
Lefeküdtem vala 
S a patak martjára. 


Sárig esküdt kégyó 
Bébútt kebelembe, 
S aki azt kiveszi, 
Fél karját megeszi. 


Talám, édes néném, 
Talám kend kiveszi, 
Talám, édes néném, 
Talám kend kiveszi.” 


„Mitsem ott ellegyek 
S a félkarom nékül, 
Inkább ott ellegyek 
S az én öcsém nékül. 


Öcsém, édes öcsém, 
Menj el te mátkádhoz, 
Menj el te mátkádhoz! 
Talám ő kiveszi.” 


„Mátkám, édes mátkám, 
Csobánlegény vótam, 
Lefeküdtem vala 
S a patak martjára. 
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Sárig esküdt kégyó 
Bébútt kebelembe, 
S aki azt kiveszi, 
Félkarját megeszi. 


Talám, édes mátkám, 
Talám kend kiveszi, 
Talám, édes mátkám, 
Talám kend kiveszi.” 


„Mátkám, édes mátkám, 
Én tőled kiveszem, 
De azt es tudhatod, 
Ez ingem elteszen. 


Elkésérc-e, mátkám, 
Bár az kapum előtt?” 
„Elkésérlek, mátkám, 
Bé az cintoromig.” 


„Megsiratsz-e, mátkám, 
Apád s anyád előtt?” 
„Megsiratlak, mátkám, 
Zegész világ előtt.” 


„Írd fel keresztfámra: 
Itt nyugszik egy árva. 
Kinek szerelemből 
Történt az halála.” 


Lészped (Moldva), 1955 
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SÁRGA ÁSPISKÍGYÓ 


A SZERETET PRÓBÁJA. II. 


 


Sárig esküdt kégyó 
Bébútt kebelembe, 
S aki azt kiveszi, 
Félkarját megeszi. 


Talám, édesanyám, 
Talám kend kiveszi, 
Talám, édesanyám, 
Talám kend kiveszi.” 


„Mintsábbot ellegyek 
S a fél karom nékül, 
Inkábbot ellegyek 
S a legényem nékül. 


Fiam, édes fiam, 
Menj el te apádhoz, 
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Menj el te apádhoz! 
Talám ő kiveszi.” 


„Apám, édesapám, 
Csobánlegény vótam, 
Lefeküdtem vala 
S a patak martjára. 


Sárig esküdt kégyó 
Bébútt kebelembe, 
S aki azt kiveszi, 
Felkarját megeszi. 


Talám, édesapám, 
Talám kend kiveszi, 
Talám, édesapám, 
Talám kend kiveszi.” 


„Mintsábbot ellegyek 
S a fél karom nékül, 
Inkábbot ellegyek 
S a legényem nékül. 


Fiam, édes fiam, 
Menj el te nénédhez, 
Menj el te nénédhez! 
Talám ő kiveszi.” 


„Néném, édes néném, 
Csobánlegény vótam, 
Lefeküdtem vala 
S a patak martjára. 


Sárig esküdt kégyó 
Bébútt kebelembe, 
S aki azt kiveszi, 
Félkarját megeszi. 
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Talám, édes néném, 
Talám kend kiveszi, 
Talám, édes néném, 
Talám kend kiveszi.” 


„Mintsábbot ellegyek 
S a fél karom nékül, 
Inkábbot ellegyek 
S a legényem nékül. 


Ecsém, édes ecsém, 
Menj el te ángyidhoz, 
Menj el te ángyidhoz! 
Talám ő kiveszi.” 


„Ángyim, édes ángyim, 
Csobánlegény vótam, 
Lefeküdtem vala 
S a patak martjára. 


Sárig esküdt kégyó 
Bébútt kebelembe, 
S aki azt kiveszi, 
Félkarját megeszi. 


Talám, édes ángyim, 
Talám kend kiveszi, 
Talám, édes ángyim, 
Talám kend kiveszi.” 


„Mintsábbot ellegyek 
S a fél karom nékül, 
Inkábbot ellegyek 
S az legényem nékül. 


Sógor, édes sógor, 
Menj el te mátkádhoz, 
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Menj el te mátkádhoz! 
Talám ő kiveszi.” 


„Mátkám, édes mátkám, 
Csobánlegény vótam, 
Lefeküdtem vala 
S a patak martjára. 


Sárig esküdt kégyó 
Bébútt kebelembe, 
S aki azt kiveszi, 
Félkarját megeszi 


Talám, édes mátkám, 
Talám kend kiveszi, 
Talám, édes mátkám, 
Talám kend kiveszi.” 


„Mátkám, édes mátkám, 
Csapd el az ővedet, 
Csapd el az ővedet, 
Hátha ő leesik!” 


„Nem esik, édesem, 
Met a derekamat, 
Met a derekamat, 
Háromcor öleli.” 


„Mintsábbot ellegyek 
Az én mátkám nékül, 
Inkábbot elleszek 
S a fél karom nékül.” 


Odament mátkája, 
Kivejé jaz kégyót. 
Sírni kezd a legény, 
Keservesen mondá: 
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„Mátkám, édes mátkám, 
Sirítsd el orcádat, 
Mikor te kiveszed, 
Hogy nehogy megéjedj!” 


Bényúlt kebelibe, 
Keresve kereste, 
Keresve kereste, 
Hogy hol van a kégyó. 


Mikor ő kivette, 
Mind szép sárig aranygy, 
Megölelt’ az legény, 
Magához szorítá. 


Megüsmerte vala: 
Hol az ő nyílája. 
Sírni kezd a legény, 
Nagy jajszókval mondá, 


Nagy jajszókval mondá: 
„Istenem, Istenem, 
Istenem, Istenem, 
Szerelmes Istenem, 


Nem vala már nékem 
Sem egy igaz apám, 
Sem egy igaz anyám, 
Csak szűbéli mátkám.” 


Rácsila (Moldva), 1955 
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121 


SÁRGA HASÚ KÍGYÓ 


A SZERETET PRÓBÁJA. III. 


 


Bébútt kebelembe 
Sárig hasú kígyó, 
Szorissa dorokam, 
Szípja piros vérem. 


Anyám, édesanyám, 
S aki azt kiveszi, 
S aki azt kiveszi, 
Félkarját megeszi.” 


„Fiam, édes fiam, 
Jobban fiam nélkül, 
Jobban fiam nélkül, 
Mintsább karom nélkül. 


„Mátkám, édes mátkám, 
Lefeküdtem vala, 
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Lefeküdtem vala 
Csipkebokor alá, 


Bébútt kebelembe 
Sárig hasú kigyó, 
Szorissa dorokam, 
Szípja piros vérem. 


Mátkám, édes mátkám, 
S aki azt kiveszi, 
S aki azt kiveszi, 
Félkarját megeszi.” 


„Mintsem mátkám nélkül, 
Jobban kezem nélkül. 
Mintsem mátkám nélkül, 
Jobban kezem nélkül.” 


Bényúlt kebelibe, 
Kivegye az kégyót. 
De nem kégyó vala, 
Hanem arany vala. 


Forrófalva (Moldva), 1953 
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SÁRGA SÁRKÁNYKÍGYÓ 


A SZERETET PRÓBÁJA. IV. 


„Anyám, édesanyám, 
Lefeküdtem vala 
Álomvíz martyára, 
Csengő bokor alá, 
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Bébútt kebelembe 
Sárig sárkánykígyó, 
Úgy eszi szívemet, 
Hirvassza színnyemet. 


Bágyim, édes bágyim, 
Nyúlj bé kebelembe, 
Nyúlj bé kebelembe, 
Vedd ki sárkánykígyót, 


S úgy vágd ez asztalhoz, 
Ugyan megcsendüllyön!” 
„Húgom, édes húgom, 
Bé nem birok nyúlni, 


Menj el e mátkádhoz: 
Lám ő nem nyúl-e bé?” 
Ő es csak elmene 
S ez ő mátkájához. 


„Mátkám, édes mátkám, 
Lefeküdtem vala, 
Álomvíz martyára, 
Csengő bokor alá, 


Bébútt kebelembe 
Sárig sárkánykígyó, 
Úgy eszi szívemet, 
Hirvassza színnyemet. 


Mátkám, édes mátkám, 
Nyúlj bé kebelembe, 
Nyúlj bé kebelembe, 
Vedd ki sárkánykígyót, 
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S úgy vágd ez asztalhoz, 
Ugyan megcsendüllyön!” 
„Mátkám, édes mátkám, 
Ha élek, ha halok, 


Ha élek, ha halok, 
Én úgy es bényulok, 
Én úgy es kiveszem 
Sárig sárkánykígyót.” 


S ő es csak bényúla, 
S ő es kiragadá, 
S úgy vágá zasztalhoz, 
Ugyan megcsendüle. 


Klézse (Moldva), 1958 
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SÁRGA HASÚ KÍGYÓ 


A SZERETET PRÓBÁJA. V. 


 


Csibbedi szivemet, 
Eszi e májamat, 
Piros vérem szípja, 
Dorokam szorissa. 


Anyám, édesanyám, 
Nyúlj bé kebelembe, 
Vedd ki kebelemből 
Sárig hasú kígyót!” 


„Mintsább kezem nélkül, 
Jobb szép lyányom nélkül. 
Menj el te bácsidhoz! 
Talán ő kiveszi.” 


„Ott hálék ez éjen 
Egy kerek dombecskán, 
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Bement e hasamba 
Sárig hasú kígyó, 


Csibbedi szivemet, 
Eszi e májamat, 
Piros vérem szípja, 
Dorokam szorissa. 


Bácsim, édes bácsim, 
Nyúlj bé kebelembe, 
Vedd ki kebelemből 
Sárig hasú kígyót!” 


„Mintsább kezem nélkül, 
Jobb szép húgom nélkül. 
Menj el te nénédhez! 
Talán ő kiveszi.” 


„Ott hálék ez éjen 
Egy kerek dombecskán, 
Bément e hasamba 
Sárig hasú kígyó, 


Csibbedi szivemet, 
Eszi e májamat, 
Piros vérem szípja, 
Dorokam szorissa. 


Néném, édes néném, 
Nyúlj bé kebelembe, 
Vedd ki kebelemből 
Sárig hasú kígyót!” 


„Mintsább kezem nélkül, 
Jobb szép húgom nélkül. 
Menj el te mátkádhoz! 
Talán ő kiveszi.” 
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„Ott hálék ez éjen 
Egy kerek dombecskán, 
Bement e hasamba 
Sárig hasú kígyó, 


Csibbedi szivemet, 
Eszi e májamat, 
Piros vérem szípja, 
Dorokam szorissa. 


Mátkám, édes mátkám, 
Nyúlj bé kebelembe, 
Vedd ki kebelemből 
Sárig hasú kígyót!” 


„Mintsább mátkám nélkül, 
Jobb szép kezem nélkül.” 
Hát mikor kivette, 
Mind sárig arany vót. 


Máriafalva (Moldva), 1956 
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AZ ÖREG DANCIA KIRÁLY 


A KATONA-LEÁNY 


 


„Istenem, Istenem, 
Mért vertél meg ingem? 
Kilenc lányom közül 
Még egy fiam sincsen! 


Kilenc lányom közül 
Nincsen ki felváltson: 
Pusztítják népemet, 
Rabolják országom. 


Országom rabolják, 
Népemet rongálják. 
Nincsen ki felváltson 
Katana rabságból.” 


Ezt es csak meghallá 
Küssebbik leánya. 
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Eleibe állott, 
Fennszóval kiáltott: 


„Apám, édesapám, 
Jó Dancia király, 
Őtöztessél ingem 
Vitézi gúnyába, 


Vágassátok hajam 
Legények módjára, 
Magad fényes kardját 
Kössed oldalamra. 


Adjad a kezemre 
Ékes paripádat, 
Mert én kiváltnálak 
Katana rabságbúl.” 


Ugyanúgy es leve, 
Ugyan el es mene. 
Elindult leánya 
Idegen országra. 


Elindult leánya 
Idegen országra, 
Katana rabságbúl 
Apját hogy kiváltsa. 


„Hogy tudnók kilelni, 
Ki tudna ez lenni? 
Ennyi vitézséget 
Hogy tud felmutatni? 


Dancia királynak 
Csak lányai vagynak. 
Ki tudna ez lenni, 
Hogy tudnók kilelni? 
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Hírejzünk el mi es 
Híres keresztkéket, 
Híres keresztkéket, 
S híres guzsalykákat. 


Hogyha kegyes leszen, 
A guzsalyból veszen, 
De ha vitéz leszen, 
A keresztből veszen.” 


Megugratá lovát 
Dancia leánya, 
Vitézek módjára 
Az oldalán kardja. 


Megugratá lovát 
S keresztkékből veve, 
S keresztkékből veve. 
Guzsalyra se néze. 


„Hogy tudnók kilelni, 
Ki tudna ez lenni? 
Ennyi vitézséget 
Hogy tud felmutatni? 


Dancia királynak 
Csak lányai vannak. 
Ki tudna ez lenni, 
Hogy tudnók kilelni? 


Hírejzünk el mi es 
Híres feredőket, 
Ha ide eljönne, 
Hogy ő megferedne! 


Hírejzünk el mi es 
Híres feredőket, 
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Híres feredőket, 
Híres guzsalykákat. 


Hogyha kegyes leszen, 
S a guzsalyból veszen, 
De ha vitéz leszen, 
A feredni megyen.” 


Megugratá lovát 
Dancia leánya, 
Vitézek módjára 
Az oldalán kardja. 


Guzsalyra se néze, 
Feredőhöz mene. 
Nagyot es rikojta, 
Hogy mindenki hallja: 


„Rabolják országod, 
Pusztítják népedet.” 
Mindenki ellépe, 
Még rea se néze. 


Dancia leánya 
Szépen megferede, 
Szépen megferede, 
S onnan visszatére. 


Nem tudták kilelni 
Kegyesi mivoltát, 
Kegyesi mivoltát, 
Csak vitézi voltát. 


Lészped (Moldva), 1959 
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125 


GAZDAG LEÁNYT VETTEM 


A GAZDAG FELESÉG. I. 


 


„Híjj uradnak ingem, kincsem, feleségem!” 
„Soha nem én téged teljes életemben. 
Az én apám házát nagyobb urak járták, 
Őket sem uraltam, téged sem urallak.” 


Elmentem városba, piros csizmát vettem, 
Azt én hazavittem s az asztalra tettem. 
„Híjj uradnak ingem, kincsem, feleségem!” 
„Soha nem én téged teljes életemben. 


Az én apám házát nagyobb urak járták, 
Őket sem uraltam, téged sem urallak.” 
Elmentem erdőbe, somfapácát vágtam, 
Azt én hazavittem, ajtóm után tettem. 


„Híjj uradnak ingem, kincsem, feleségem!” 
„Soha nem én téged teljes életemben. 
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Az én apám házát nagyobb urak járták, 
Őket sem uraltam, téged sem urallak.” 


Elvettem a pácát, nyomni fogtam hátát. 
„Híjj uradnak ingem, kincsem, feleségem!” 
Akkor én elvettem, ütni-vágni kezdtem. 
„Uram vagy, uram vagy, láncos teringette!” 


Gerlén (Moldva), 1959 


126 


SZEGÉNY LEGÉNY VOLTAM ÉN 


A GAZDAG FELESÉG. II. 


 


S ez erdőbe mentem én, 
Fészit es elvittem én, 
S ed sompálcát vágtam én, 
S azt én hazahoztam. 


S azt én hazahoztam én, 
Zajtó mellyé tettem én, 
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S azt én hazahoztam én, 
Zajtó mellyé tettem én. 


S e városba mentem én, 
Selyem fatát vettem én, 
S azt én hazahoztam én, 
Asztalára tettem én. 


„Mondj uradnak ingemet!” 
„Sohasem én tégedet.” 
„Mondj uradnak ingemet!” 
„Sohasem én tégedet.” 


S e városba mentem én, 
Piros csizmát vettem én, 
S azt es hazahoztam én, 
Asztalára tettem én. 


„Mondj uradnak ingemet!” 
„Bizon nem én tégedet.” 
S e sompálcát vettem én, 
S aztá’ verni fogom én. 


„Mondj uradnak ingemet, 
Mondj uradnak ingemet!” 
„S úgy mondom én kemedet, 
S úgy mondom én kemedet.” 


Klézse (Moldva), 1965 
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GYERE HAZA, ÉDESANYÁM 


A ROSSZ FELESÉG. I. 


 


„Gyere haza, édeszányám, 
Met moszt beteg iedeszápám!” 
„Egyet-kettőt fordulok, 
Mingyán otthon leszek.” 


„Gyere haza, édeszányám, 
Met moszt beteg iedeszápám.” 
„Egyet-kettőt kerülök, 
Mingyán otthon leszek.” 


„Gyere haza, édeszányám, 
Nyujtópadan iedeszápám!” 
„Egyet-kettőt kerülök, 
Mingyán otthon leszek. 


Jaj, anyám, jaj, anyám, 
Sze nagy fejér lepedőm, 
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Mer én urat még kapak, 
De lepedőt nem szabak. 


Tarka kucsa, döghalál, 
Iédesz uram te valál, 
Iédesz uram te valál, 
Ki gyermekvel maradál.” 


Bogdánfalva (Moldva), 1956 
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JÖJJÖN HAZA, ÉDESANYÁM 


A ROSSZ FELESÉG. II. 


„Jöjjön haza, iédesanyám, 
Iédesapám betegecske.” 
„Várj, fiam, egy kicsit, 
Hogy táncoljak egy kicsit, 
Mindjár’ hazamenek, 
Mindjár’ hazamenek.” 


„Jöjjön haza, iédesanyám, 
Iédesapám erőst beteg.” 
„Várj, fiam, egy kicsit, 
Hogy táncoljak egy kicsit, 
Mindjár’ hazamenek, 
Mindjár’ hazamenek.” 


„Jöjjön haza, iédesanyám, 
Iédesapám megferessze.” 
„Várj, fiam, egy kicsit, 
Hogy még igyam egy kicsit, 
Mindjár’ hazamenek, 
Mindjár’ hazamenek.” 
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„Jöjjön haza, iédesanyám, 
Nyújtópadon iédesapám.” 
„Várj, fiam, egy kicsit, 
Hogy még igyam egy kicsit, 
Mindjár’ hazamenek, 
Mindjár’ hazamenek.” 


„Jöjjön haza iédesanyám, 
Eltemettük iédesapám.” 
„Mibe temettétek, fiam?” 
„E nagy fehér lepedőbe.” 
„Lepedőm, lepedőm, 
Szép fehér lepedőm, 
Mer’ én urat még kapak, 
De lepedőt nem szabak, 
Lepedőm, lepedőm, 
Szép fehér lepedőm.” 


Klézse (Moldva), 1958 
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SZÉP ASSZONY FELESÉG 


A LUSTA FELESÉG 


 


Pénteken beteg vagy, 
Szombaton jobban vagy, 
Vasárnap galamb vagy, 
Vasárnap galamb vagy. 


Hétfőn virjadólag 
Halálra beteg vagy. 
„Kerülj, asszony, kerülj, 
Az ágyból felkerülj! 


Mennyünk a mezőre 
Borozda forgatni, 
Borozda forgatni, 
Már szénát takarni!” 


„Nem tudok, nem tudok, 
Csendes, jámbor uram, 
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Mer úgy fáj a hátam, 
Még szólni sem tudok.” 


„Kerülj, asszony, kerülj, 
Hogy mennyünk a bálba!” 
„Fogja ide hozni 
Piros cepőkemet! 


Már fogok felkelni, 
Hamar felöltözni, 
Készülök a bálba, 
A csárdást kijárni.” 


Elmentek az bálba, 
Kijárták az csárdást, 
Haza fogott menni, 
Le fogott feküdni. 


„Kerülj, asszony, kerülj, 
Kerülj fel az ágyból, 
Hogy fogjunk elmenni 
Borozda forgatni, 


Borozda forgatni, 
Már széna takarni!” 
„Nem tudok, nem tudok, 
Csendes, jámbor uram. 


Úgy fájnak csontjaim, 
Hogy mindjár meghalok.” 
„Mi van veled, asszony? 
Dógozni beteg vacc? 


Ha bálba kell menni, 
Már mingyár jobban vagy.” 
Ki fogtam én menni 
Kertemnek végibe: 
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Somfapácát vágtam, 
Ajtó után tettem. 
„Kerülj, asszony, kerülj, 
Az ágyból fel kerülj! 


Mennyünk a mezőre 
Borozda forgatni!” 
„Nem menyek, nem menyek, 
Erőst beteg vagyak.” 


„Hadd el magad, hadd el, 
Menyek orvas után. 
Ajtó után vagyan 
Nekem az orvosom.” 


Elé fogám venni 
A somfapácámat, 
Ütni-vágni fogám 
Gyenge asszonyomat. 


„Mennyen el, mennyen el, 
Csendes, jámbor uram, 
Ilyen orvas nekem 
Sohasem kell többet. 


Nem fáj nekem többet, 
Jaj, már az én hátam, 
Mennyünk a mezőre 
Borozda forgatni, 


Borozda forgatni, 
Széna takargatni; 
Többet nem fáj nekem 
Az én gyenge hátam.” 


Lészped (Moldva), 1957 
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SÍRVA SÉTÁL JANCSI 


A GYÁVA LEGÉNY 


 


Esmét csak sír Jancsi. 
„Mi a bajod, szívem, Jancsi?” 
„A kisasszony megengedné, 
Hogy a kapun bemehetnék.” 
„Tessék, szívem, Jancsi!” 


Esmét csak sír Jancsi. 
„Mi a bajod, szívem, Jancsi?” 
„A kisasszony megengedné, 
Hogy a házba bémehetnék.” 
„Tessék, szívem, Jancsi!” 


Esmét csak sír Jancsi. 
„Mi a bajod, szívem, Jancsi?” 
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„A kisasszony megengedné. 
Hogy az ágyba felfekhetném.” 
„Tessék, szívem, Jancsi!” 


Esmét csak sír Jancsi. 
„Mi a bajod, szívem, Jancsi?” 
„A kisasszony megengedné, 
Paplanyával takaroznék.” 
„Tessék, szívem, Jancsi!” 


Esmét csak sír Jancsi. 
„Mi a bajod, szívem, Jancsi?” 
„A kisasszony megengedné, 
Hogy az ágyból leszállhatnék.” 
„Tessék, szívem, Jancsi!” 


Esmét csak sír Jancsi. 
„Mi a bajod, szívem, Jancsi?” 
„A kisasszony megengedné, 
Hogy az ajtón kimehetnék.” 
„Nem engedem, Jancsi.” 


Tarkó megálló (Gyimesvölgye), 1960 


131 
KELJ FEL, GALAMBOM 


A ROSSZ FÉRJ 


János feleségét a hideg kirázta, 
János mégsem hiszen néki. 
„Kelj fel, galambom, drága feleségem, 
Neked semmi bajod sincsen!” 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
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János feleségét a doktor vizsgálja, 
János mégsem hiszen néki. 
„Kelj fel, galambom, drága feleségem, 
Neked semmi bajod sincsen!” 


János feleségét a pap prédikálja, 
János mégsem hiszen néki. 
„Kelj fel, galambom, drága feleségem, 
Neked semmi bajod sincsen!” 


János feleségét a sírba beteszik, 
János mégsem hiszen néki. 
„Kelj fel, galambom, drága feleségem, 
Neked semmi bajod sincsen!” 


János hazamegyen, bémegy szobájába, 
Feleségét nem találja, 
„Így hát, galambom, drága feleségem, 
Nyugtasson meg a jó Isten!” 


Mezőveresegyháza (Mezőség), 1969 
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MI BAJOD, ANGYALOM? 


A MEGCSALT FÉRJ 


„Kedves feleségem!” 
„Mi bajod, angyalom?” 
„Milyen huszárparipa 
Van az udvaron?” 


Erre-arra nez az asszony. 
„Hol van itt paripa? 
Szógálóm a fejőstehent 
Kötte ki oda.” 
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Mióta a világ 
S a csillagos ég, 
Fejőstehent felnyergelve, 
Sose láttam én! 


„Kedves feleségem!” 
„Mi bajod, angyalom?” 
„Milyen katonaköpeny 
Van a fogason?” 


Erre-arra nez az asszony. 
„Hol van itten köpenyeg? 
Szógálómnak feje fájt, 
Vizes kendeje.” 


Mióta a világ 
S a csillagos ég, 
Vizes kendőn rézgombokat 
Sose láttam én! 


„Kedves feleségem!” 
„Mi bajod, angyalom?” 
„Milyen katona fekszik 
Az én ágyamon?” 


Erre-arra nez az asszony. 
„Hol van itt a katona? 
Szógálómnak fájt a feje, 
Lefekütt oda.” 


Mióta a világ 
S a csillagos ég, 
Szógálónak sárga bajuszt 
Sose láttam én! 


„Kedves feleségem!” 
„Mi bajod, angyalom?” 
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„Milyen katonacsizma 
Van ott a padon?” 
 
Erre-arra nez az asszony. 
„Hol van itten a csizma? 
Szógálóm a túrós dézsát 
Tette ki oda.” 
 
Mióta a világ 
S a csillagos ég, 
Túrós dézsán rézsarkantyút 
Sose láttam én! 
 
„Kedves feleségem!” 
„Mi bajod, angyalom?” 
„Milyen katonasapka 
Van az asztalon?” 
 
Erre-arra nez az asszony. 
„Hol van itten a sapka? 
Szógálóm a szűrőszitát 
Tette ki oda.” 
 
Mióta a világ 
S a csillagos ég, 
Szűrőszitán rézcsillagot 
Sose láttam én! 
 
„Kedves feleségem!” 
„Mi bajod, angyalom?” 
„Milyen katonapuska 
Van az asztalon?” 
 
Erre-arra nez az asszony. 
„Hol van itten puska? 
Szógálóm a nagy fakanált 
Tette ki oda.” 
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Mióta a világ 
S a csillagos ég, 
Fakalányba zárdugattyút 
Sose láttam én! 
 
„Kedves feleségem!” 
„Mi bajod, angyalom?” 
„Milyen katonaszurony 
Van az asztalon?” 
 
Erre-arra nez az asszony. 
„Hol van itten a szurony? 
Szógálóm a fogpiszkálót 
Hagyta ott ágyon.” 
 
Mióta a világ 
S a csillagos ég, 
Ötven centis fogpiszkálót 
Sose láttam én! 
 
„Kedves feleségem!” 
„Mi bajod, angyalom?” 
„Milyen arany zsebóra 
Van az asztalon?” 
 
Erre-arra nez az asszony. 
„Hol van itt a zsebóra? 
Szógálóm a vereshagymát 
Tette ki oda.” 
 
Mióta a világ 
S a csillagos ég, 
Vereshagymán aranyláncot 
Sose láttam én! 
 
„Kedves feleségem!” 
„Mi bajod, angyalom?” 
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„Még ma este bál lesz nálunk, 
Ha én akarom.” 


Erre-arra nez az asszony. 
„Hol lesz itten most a bál?” 
„Ajtó megett vizes kötél 
Meg egy nagy bot áll. 


Szólj csak egyet, feleségem, 
A hátadra száll. 
Szólj csak egyet, feleségem, 
A hátadra száll.” 


Ugrapataka (Gyimesvölgye), 1957 


133 


A KÉTFÉLE ASSZONY 


 


Viszik Kati néném víg muzsikaszóval, 
Ingemet is visznek, de nem muzsikával; 
Felkontyolják néném csipkés főkötővel, 
Ingem is kontyolnak fehér keszkenyővel 
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Költik Kati néném tatár korbácsával, 
Ingemet is költnek szép hajnali csókkal. 
Siralom nénémnek minden módossága, 
De nekem nagy öröm szegény házam tája. 


Van Kati nénémnek sokféle jószága, 
Vagyon énnékem is kecske a pajtába. 
Mi haszna nénémnek a sokféle jószág, 
Hogyha mindennapon része szomorúság. 


Nem adnám magamat királyért magáért, 
A két fejős kecském két nyerges lováért, 
Mert én galambommal oly világot élek, 
Hogy felségével sem éltet nem cserélek. 


Válaszút (Mezőség), 1943 
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BAGOLY-ASSZONKÁM 


 


Hozzáméne a 
Cinege-mige: 
„Mér sírsz te, mér sírsz, 
Bogaj-asszonkám?” 


„Hogyne sírnék én, 
Cinege-migém, 
Hogyne sírnék én, 
Cinege-migém: 


Otthon felejtém 
Dáriusz ládám, 
Benne felejtém 
Dáriusz kontyom. 
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Hogyne sírnék én, 
Cinege-migém, 
Hogyne sírnék én 
Cinege-migém.” 


Tacs (Mezőség), 1965 
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SZÉP ILONA 


A CSUDAHALOTT. I. 


 


„Fiam, magad, Mónár Bálint, 
Meg ne halj te Ilonáétt, 
Ilonának szépségiétt 
S az ő kurcsa derekáétt! 


Csináltassunk aranygy malmot! 
Odagyűlnek szép éfiak.” 
Csináltattak aranygy malmot, 
Odagyűltek szép éfiak, 
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Szép éfiak, szép leányok: 
Hát nincs köztik Szép Ilona! 
„Anyám, anyám, édesanyám, 
Nincsen köztik Szép Ilona. 


Anyám, anyám, édesanyám, 
Meg kell haljak Ilonáétt, 
Ilonának szépségiétt, 
S az ő kurcsa derekáétt.” 


„Fiam, magad, Mónár Bálint, 
Meg ne halj te Ilonáétt, 
Ilonának szépségiétt 
S az ő kurcsa derekáétt.” 


Csináltattak ezüst malmot. 
Odagyűltek szép éfiak, 
Odagyűltek szép éfiak: 
Hát nincs köztik Szép Ilona! 


„Anyám, anyám, édesanyám, 
Meg kell haljak Ilonáétt, 
Ilonának szépségiétt 
S az ő kurcsa derekáétt.” 


„Fiam, magad, Mónár Bálint, 
Meg ne halj te Ilonáétt, 
Ilonának szépségiétt 
S az ő kurcsa derekáétt! 


Tegyed hottá te magadat: 
Húzassuk meg nagy harangat!” 
Ki es szekett Szép Ilona, 
Kérdi vala egy szomszédját: 


„Vajon kinek harangoznak, 
Hogy a harangok úgy zúgnak?” 
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Meghótt, meghótt Mónár Bálint, 
Neki, neki harangoznak.” 


Bé es mene Szép Ilona, 
Mondja vala az anyjának: 
„Anyám, anyám, édesanyám, 
„Meghótt, meghótt Mónár Bálint, 


Nem eresztett csudájára, 
Erejszen el halálára, 
Erejszen el halálára!” 
„Na, há eredj, Szép Ilona!” 


Meglátá a legén anyja, 
Hogy már menyen Szép Ilona. 
„Fiam, fiam, Mónár Bálint, 
Mos jő, mos jő Szép Ilona: 


Szemed álljon pillantólag, 
Szájad álljon csókolólag, 
Kezed álljon ölelőleg, 
Lábad álljon uglandólag!” 


Be es mene Szép Ilona, 
Reábútt Mónár Bálintra: 
„Kelj fel magad, Mónár Bálint! 
Mit csináljak nálad nélkül?” 


Fel es szekett Mónár Bálint, 
Megelelte, megcsókolta. 
„Ne félj magad, Szép Ilona, 
Me nem hótt meg Mónár Bálint. 


Csináltattam arany malmot: 
Mét nem jöttél, Szép Ilona?” 
„Jöttem vona, Mónár Bálint, 
De nem csapott édesanya. 
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Este vagyan, Mónár Bálint, 
Erejsz haza te ingemet!” 
„Nem erejsztlek haza soha, 
Nem menc haza te, Ilona!” 


Lészped (Moldva), 1955 
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SZÉP ILONA 


A CSUDAHALOTT. II. 


 


„Magad, fiam, Molnár Bálint, 
Meg ne halj te Ilonáétt, 
Ilonának szépségiétt 
S az ő karcsú derekáétt! 


Csináltassunk ezüstmalmat! 
Ide gyűlnek szép éfiak, 
Ide gyűlnek szép éfiak, 
Köztük leszen Szép Ilona.” 
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Csináltattak ezüstmalmat; 
Odagyűltek szép éfiak, 
Odagyűltek szép éfiak: 
Hát nincs köztük Szép Ilona! 


„Anyám, anyám, édesanyám, 
Meg kell haljak Ilonáétt, 
Ilonának szépségiétt, 
S az ő karcsú derekáétt.” 


„Magad, fiam, Molnár Bálint, 
Meg ne halj te Ilonáétt, 
Ilonának szépségiétt 
S az ő karcsú derekáétt! 


Csináltassunk rézből malmat! 
Odagyűlnek szép éfiak, 
Odagyűlnek szép éfiak, 
Köztük leszen Szép Ilona.” 


Csináltattak ők rézmalmat, 
Odagyűltek szép éfiak, 
Odagyűltek szép éfiak: 
Hát nincs köztük Szép Ilona! 


„Anyám, anyám, édesanyám, 
Meg kell haljak Ilonáétt, 
Ilonának szépségiétt, 
S az ő karcsú derekáétt.” 


„Magad, fiam, Molnár Bálint, 
Meg ne halj te Ilonáétt, 
Ilonának szépségiétt 
S az ő karcsú derekáétt! 


Csináltassunk arangy malmat! 
Odagyűlnek szép éfiak, 
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Odagyűlnek szép éfiak, 
Köztük leszen Szép Ilona.” 


Csináltattak arangy malmat, 
Odagyűltek szép éfiak, 
Odagyűltek szép éfiak: 
Hát nincs köztük Szép Ilona! 


„Anyám, anyám, édesanyám, 
Meg kell haljak Ilonáétt, 
Ilonának szépségiétt, 
S az ő karcsú derekáétt.” 


„Magad, fiam, Molnár Bálint, 
Meg ne halj te Ilonáétt, 
Ilonának szépségiétt 
S az ő karcsú derekáétt! 


Tedd csak hótté te magadat, 
Húzassuk meg nagyharangat! 
Nem jött el ő csudájára, 
Bár eljő az halálára.” 


Hótté es tevé ő magát: 
Nagyharangot meghúzaták, 
Ki es szeke Szép Ilona, 
Kérdi vala egy szomszédját. 


Kérdi: kinek harangoznak? 
Mondá neki a szomszédja: 
„Meghótt, meghótt Molnár Bálint, 
Neki, neki harangoznak.” 


Bé es mene Szép Ilona, 
Sírva mondá az anyjának: 
„Sírva kérlek, édesanyám, 
Nem csaptál el csudájára, 
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Nem csaptál el csudájára, 
Csapjál bár most halálára!” 
„Nem menc, nem menc, Szép Ilona.” 
Sírva még kéré az anyját: 


„Anyám, anyám, édesanyám, 
Nem csapott el csudájára, 
Engedjen bár halálára!” 
„Na, hát szaladj Szép Ilona!” 


Fődig gyászba felöltöze, 
Mind a szél, úgy elrepüle, 
Mondá Bálintnak az anyja: 
„Fiam, most jő Szép Ilona! 


Álljon szemed pillantólag, 
Szájad álljon kacagólag, 
Lábad álljon uglandólag, 
Kezed álljon ölelőleg! 


Kezed álljon ölelőleg, 
Met lépik bé Szép Ilona!” 
Bé es mene, ráborula, 
Mind az eső, úgy sirassa: 


„Tudva tudtam, Molnár Bálint, 
Csinálsz csudát, hogy én jöjjek. 
Nem engedett édesanyám, 
Nem lehetett én eljöjjek.” 


Fel es szöke Molnár Bálint, 
Megölelé, megcsókolá. 
Mondá neki: „Szép Ilona, 
Nem menc innen többet haza. 


Nem menc innen többet haza, 
Met nem vagyok én meghalva, 
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Csak azétt vót: elkapjalak, 
Nem menc innet többet haza!” 


Sírva mondá Szép Ilona: 
„Engedj ingem, Molnár Bálint, 
Met nagyon rossz az én anyám!” 
„Nem menc, nem menc, Szép Ilona! 


Ha ’karmit csinálhat anyád, 
Tyár ha éppen elhasad es: 
Nem menc innét többet haza!” 
Úgy örvende Molnár Bálint, 


Úgy nézte, mind egy virágszált, 
Nem hitte, hogy Szép Ilona, 
Gyakran-gyakran kérdezgette: 
„Itt vagy magad, Szép Ilona?” 


Rácsila (Moldva), 1954 
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GÖRÖG ILONA 


A CSUDAHALOTT. III. 


 


„Vaj nem, fiam, vaj nem, 
Mük es csináltatunk 
Egy csuda malmecskát, 
S oda es elgyülnek 


Legények s leányok 
Csuda malom látni. 
Megvessük ez urkot, 
S megfogjuk e rókát.” 


Ők es csántatának 
Egy csuda malmecskát, 
Oda es elgyültek 
Legények s leányok, 


Legények s leányok 
Csuda malom látni. 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


422 


„Eresszen el ingem, 
Anyám, édesanyám, 


Eresszen el ingem 
Csuda malom látni.” 
„Ne menj, lyányom, ne menj, 
Megvetik ez urkot, 


Megvetik ez urkot, 
Megfogják e rókát.” 
„Anyám, édesanyám, 
Mindcsak meg kell haljak 


Görög Ilonáétt, 
Csinos ő magáétt.” 
„Vaj ne, fiam, vaj ne, 
Mük es csináltatunk 


Aranyból guzsalykát, 
Ezüstből orsocskát, 
S oda es elgyülnek 
Legények s leányok. 


Megvessük ez urkot, 
Megfogjuk e rókát.” 
S ők es csántatának 
Aranyból guzsalykát, 


Aranyból guzsalykát, 
Ezüstből orsocskát. 
Oda es elgyültek 
Legények s leányok 


Arany guzsaly látni, 
Ezüst orsó látni. 
„Anyám, édesanyám, 
Eresszen el ingem 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


423 


Arany guzsaly látni, 
Ezüst orsó látni.” 
„Ne menj, lyányom, ne menj, 
Megvetik ez urkot, 


Megvetik ez urkot, 
S megfogják e rókát.” 
„Anyám, édesanyám, 
Mindcsak meg kell haljak. 


Görög Ilonáétt, 
Csinos ő magáétt.” 
„Hally meg, fiam, hally meg 
Eleven hálálba, 


S oda es elgyülnek, 
Legények és lyányok, 
Legények és lyányok 
Halottas ház látni. 


Megvessük ez urkot, 
Megfogjuk e rókát.” 
„Anyám, édesanyám, 
Eresszen el ingem, 


Eresszen el ingem, 
Halottas ház látni.” 
„Ne menj, lyányom, ne menj, 
Görög Szép Ilona, 


Megvetik ez urkot, 
Megfogják e rókát.” 
„Vaj nem, anyám, vaj nem, 
Ugy es el kell mennem, 


Ugy es el kell mennem 
Halottas ház látni.” 
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Siratgatni kezdé 
Ez ő édesannya: 


„Kelly fel, fiam, kelly fel, 
Bogaraczi László, 
Met kapudat nyissa 
Görög Szép Ilona, 


Görög Szép Ilona, 
Kiétt te meghottál. 
Másodikszor mondom, 
Kelly fel, fiam, kelly fel, 


Kelly fel, fiam, kelly fel, 
Bogaraczi László, 
Met ajtódat nyissa 
Görög Szép Ilona, 


Görög Szép Ilona, 
Kiétt te meghóttál. 
Harmadikszor mondom, 
Kelly fel, fiam, kelly fel, 


Kelly fel, fiam, kelly fel, 
Bogaraczi László, 
Met lábadhoz állott 
Görög Szép Ilona, 


Görög Szép Ilona, 
Kiétt te meghaltál.” 
Istenem, Istenem, 
Illyen háláttecskát, 


Illyen háláttecskát 
Sohasem es láték. 
Keze ölelőleg, 
Szeme pillantólag, 
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Szeme pillantólag, 
Talpra felszökőleg, 
S ő es csak felszekék, 
S ő es megölelé. 


Klézse (Moldva), 1955 
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GÖRÖG ILONA 


A CSUDAHALOTT. IV. 


 


„Ne máj halj meg, fiam, 
Bogaráci László, 
Mük es csináltassunk, 
Egy csuda malmecskát, 


Met oda elgyűlnek 
Legények, leányok, 
Görög Sziép Ilona 
Csudamalom látni.” 
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„Menek, anyám, menek 
Csudamalom látni, 
Met oda elmennek 
Legények s leányok.” 


„Nem mensz, lyányom, nem mensz, 
Görög Sziép Ilona! 
Ez urkot megvetik, 
Ezt könnyen felejtik.” 


Ők es meggyűlének, 
Legények, leányok, 
Mégse mene oda 
Görög Sziép Ilona. 


„Anyám, iédesanyám, 
Meg kell nekem halni, 
Görög Ilonáétt, 
Csinoss ő magáétt. 


Csinoss ő magáétt, 
Karcsú derekáétt.” 
„Ne halj, fiam, ne halj, 
Bogaráci László! 


Ereszd hotté magad, 
Met oda elgyűlnek 
Legények s liányok 
Halottas ház látni.” 


„Menek, anyám, menek 
Halottas ház látni, 
Halottas ház látni, 
Hírharang hallani.” 


„Ne menj, lyányom, ne menj! 
Az urkot megvetik, 
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Az urkot megvetik, 
S azt könnyen felejtik.” 


Ő es csak elmene 
Halottas ház látni, 
Halottas ház látni, 
Hírharang hallani. 


Ő es odaiére 
Mingyá je kapuba, 
Ez annya sirassa: 
„Kelj fel, fiam, kelj fel! 


Kelj fel, fiam, kelj fel, 
Bogaráci László, 
Met a kapudba van, 
Kiét te meghóttál: 


Görög Sziép Ilona 
Csinoss ő magáétt, 
Csinoss ő magáétt, 
Karcsú derekáétt!” 


Ez annya sirassa: 
„Kelj fel, fiam, kelj fel, 
Met ez ajtódba van, 
Kiét te meghóttál, 


Görög Sziép Ilona 
Csinoss ő magáétt, 
Csinoss ő magáétt, 
Karcsú derekáétt.” 


Sirassa ez annya: 
„Kelj fel, fiam, kelj fel, 
Met e lábodnál van, 
Kiét te meghóttál, 


427 
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Görög Sziép Ilona, 
Csinoss ő magáétt, 
Csinoss ő magáétt, 
Karcsú derekáétt.” 


Ullyan halottat még 
Ki es látott vala: 
Lába felszökőleg, 
Keze ölelőleg, 


Szeme pillantólag, 
Szája mosolygólag. 
S az urkot megvették, 
S azt könnyen felejték. 


Klézse (Moldva), 1955 
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BALLADÁK 
MESEVÁLTOZATAI 
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[Vákát oldal] 
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ÉFIÚ LEÁNY, KEGYES 


A KEGYETLEN ANYA 


Vót eccer s eccer a régi verekedések idején egy szép 
leány, s annak vót két gyermeke s egy kéncses ládája. 
S hogy verekedés vót, posztították el a gyermekeket, 
ölték meg, a vagyonságot vették el. 


Sírni kezd az éfjú leány, kegyes: „Ha ingemet meg- 
kapnak, mit tudok csinyálni. Ez a két gyermekem 
van s ez a kéncses ládám. Ha el találják venni, miből 
tudok én megélni.” Gondolta magába: fussanak el bé 
az erdőbe. 


Felkele egy jó regvel, felkőti a gyermekeit, útnak 
indultak. Bémennek a nagy rengeteg erdőbe. Elé fog- 
nak egy nagy setét úton. Hát miha hallaná lovak do- 
bogását. Gondolta magába: most lefogják s elviszik a 
kéncses ládáját. 


A jobb vállán vitte a kéncses küsládáját, s a bal vál- 
lán vitte futkosó kisfiát. Csakhamar leteszi a kicsi fiát. 
Keservesen sírt a kicsi fia, könyörgött neki. Ő azt gon- 
dolta, ha a kicsi fiát leteszi, el tud futni a kéncsivel. 
Sírt, könyörgött a kicsi fia: „Anyám, édesanyám, ne 
hagyjon el ingem ebbe a setét erdőbe. Csak azt en- 
gedje meg: fogjam a küs ujját, s mennyek el kend 
után.” „Nem kellecc, nem kellecc, futkosó küsfiam. Az 
erdei vadak legyenek apáid s az égi madarak legyenek 
anyáid.” „Anyám, édesanyám, ne kérj átkot reám, met 
az anyai átok megfogja gyermekit. Bárcsak azt engedd 
meg, míg szememvel látlak, mennyek el utánnad.” De 
még reá se nézett. „Az égi madarak legyenek anyáid, 
s az erdei vadak szerteszaggassanak! S a te húsocskádat 
ágról ágra hánnyák! Az égi madarak véredbe feredje- 
nek!” Ott hatta a kicsi fiát, s ment elébb a leányával 
s a kéncses ládájával. 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


596 


Elébb mintha esment hallta vóna lovak dobogását. 
Hamar meg es gondolta, hogy most hagyja el leányát. 
„Maradj itt, leányom, met nekem nem kellecc többet!” 
Sírni kezdett a leánya: „Anyám, édesanyám, mét nem 
hattál el ott a testvérkém mellett. Ha bár ketten let- 
tünk lenne minden nehézségbe.” De a leány nem akart 
maradni el tőle, mind ment utána. Visszaszidta. Azt 
gondolta, ha őt es elhagyja, elszabadul a kéncses ládá- 
jával. 


A leányocska leült egy fa tövire, sirogatni kezdett. 
Kérte a jó Istent, kapja meg testvérit. 


Az asszony csak ment elébb a kéncses küs ládájá- 
val. Há mikor nézi: fut vele szembe egy tehen. Az idei 
bornyát szarva között hozta, a tavalyi bornyát maga 
után hítta. Megállott az asszony, sírni kezdett: „Iste- 
nem, Istenem, ez es ellenségtől fut, s méges nem hagyja 
a bornyát. Hát én lelkes állat, hogy tudtam elhagyni?” 


Letette a kéncsit egy magos törfa alá, s visszatére: 
kerejse meg gyermekeit. Mikor visszamene, se leánka, 
se gyermek. Az erdei vadak mind esszeszaggatták, s 
az égi madarak vérikbe feredtek. 


Visszatért a kéncses ládájához. Há mikor menyen 
vissza, a kéncses láda suhutt. Leült a fa tövire, sírni 
kezdett. Mondta magába: „Csak az Isten vert meg in- 
gem. Hogy tudtam elhagyni az én gyermekeimet. Iste- 
nem, Istenem, immá’ merre mennyek? Se gyermekeim 
nincsenek, se kéncses ládám nincs.” 


Kisírta magát egy fa tövin, elment s felakasztotta ma- 
gát egy fára. S az ő húsát es úgy szaggatták szét az erdei 
vadak. Mit kívánt az ő gyermekeinek, ahogy ő megát- 
kozta vót, úgy halt meg ő es. 


 


Rácsila (Moldva), 1959 
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261 


MÓNÁR ANNA 


AZ ELCSALT MENYECSKE 


Hol vót, hol nem vót, há’ vót eccer egy pár ember. 
Azok olyan jól éltek, hogy többet nem vót még merre. 
Az ember erdőpásztor vót. Vót egy kicsikéik es. De 
az asszony erőst szép vót. Mind haragudtak réjik, hogy 
milyen jól élnek. 


Vót egy katona, melyik csalta ki az asszonyokat az 
erdőbe s aggatta fel őket. De valami irigy asszonyok 
reávették a katonát, hogy csalja el azt es. El es ment 
a katona, s kezdte csalni. Az asszony nem akart. Addig 
csalta a katona, s addig erre s emerre, hogy kiverte 
az eszit. Ott hagyta a kicsikéit a bücsübe, s útnak 
indultak. Mikor este hazajött az embere az erdőről, 
megkapta a kicsi gyermekét sírva. Feleségét rikojtsa, 
keresi, suhutt nincs. 


Ők mentek, mentek, s a katona bévitte őt egy nagy 
rengeteg erdőbe. Mondja az asszonynak: „Ülj le, néjz 
egy kicsit a fejembe.” Éppeng az alá a fa alá ültette 
le, melyikre aggatta őköt. Egy bukros fa alá. Nez az 
asszony a fejibe a katonának. De a gondja mind vijsza 
a kicsi fiához vót s az emberihez. Gondolta, milyen 
jól éltek ők, s hogy tudta ő otthagyni az emberit, s 
elmennyen hazulról. Egyet nagyot sóhajtott az asszony, 
s felfelé tekintett. Meg es látta a fán: kilenc fel- 
akasztva, s tizedik az ő testvére. Úgy megéjedett az 
asszony, hogy egészen elment az ereje. Meggondolta 
abba hejbe, hogy métt van ő es oda vive. Sírni kez- 
dett. Reacseppent a katonának a nyakára a könnye. Fel- 
szekik a katona. ,,Mé’ sirc magad, Mónár Anna?” — 
„Én nem sírok, te katona, elfölhitett, s a felhőből csep- 
pent egy csepp eső.” De a katona kezdte venni mind 
szép beszédvel s csalogatta. Háha meg tudná csalni, 
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hogy felmenjen a fára. Mondá neki: „Mónár Anna, 
menyj fel magad ide erre a fára. Vágd le onné’, meji- 
kek fel vannak akasztva.” De a katona nem mondta, 
hogy ő aggatta fel. „Ó, te katona, én mitőte ezen a 
világon vagyok, sohasem hágtam fel fára. Hágj fel ma- 
gad, hogy lássam meg, s utánnad én es felhágok.” Fel 
es szekik bátran a katona: mutassa meg Mónár Anná- 
nak, hogy hágnak fára. Hogy szökött fel, hogy nem, 
visszaejté az éles kardját. Szépen mondja: „Anna, Anna, 
Mónár Anna, vesd fel ide a kardomat.” — „Fel én 
— mondja Mónár Anna —, de el es teszem a napodat. 
Hogy húzta neked a szived, hogy ennyi világot felag- 
gass. Ingemet es azért csaltál, testvérem mellé felakajsz. 
De nem lesz ki, mer én elteszem a napodat.” Sírni kez- 
dett a katona, könyörögni kezdett neki: „Hadd meg, 
Anna, a napomat, s add vissza a kardomat, me’ felfo- 
gadom én előtted, hogy többet soha senkit fel nem 
akasztok.” — „Neked a fogadásod olyan, mint a macs- 
kának. Felfogadod s meg es teszed.” Akkor a katona, 
hogy szállott le a fáról, Mónár Anna levágta a fejit. 


Sírni kezdett akkor Mónár Anna. Keservesen siratta 
a testvérit, hogy hol kellett ő meghaljon. Felhágott a 
fára, levette onnét. Egyéb tehetsége nem vót, de bár 
a lapiba bétakarta, eltemette. Immá’ gondolkozott, 
merre mennyen, s merre fogjon? Levetkeztette a ka- 
tonát, felőtözött gúnyájába, s elindult a hazájába. 


Mikor béért a faluba, akkor mondják az asszonyok: 
„Esmeng jő a katona. De mi legyen vele? Nem olyan 
víg, aki vót. Feje lesütve, sírva mejen az úton.” 


Mikor hazaér a kapuba, há az embere künnt vót, 
vágta a fát. „Jó estét, jámbor gazda!” — mondá neki 
Mónár Anna. „Isten hozott, te katona.” — „Adna 
nekem az éccakára szállást?” — „A jó Istené a szállás, te 
katona. De nálam te nem tudsz nyugunni, me’ nekem 
van egy kicsi gyermekem, s az úgy sír. Három naptól 
sem nem szopott, sem nem aludt.” — „A nem baj, 
jámbor gazda, azétt tudok én aludni.” 
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Bé jes mejen a katona, s mondja az embernek: 
„Van-e közelibe itt korcsoma?” — „Messze sincsen, kö- 
zel sincsen. Csak a falu közepibe.” — „Hojzon nekem 
egy liter bort!” — Én nem menyek, te katona — 
mondá neki az ember —, me’ meghal a kicsi fiam.” 
— „A nem hal meg, jámbor gazda.” 


El es menyen az ember, hojzon neki bort. Mónár 
Anna kibongolta dolomántját, s megszoptatta kicsi fiát. 
Ahogy szopott, úgy elaludt. 


Meg es tért az ember a háznál. Ér a kapuhoz, de 
nem hallja, a kicsi fia sírjon. Meg es éjedett. Béfut bát- 
ran. „Ugye meghótt kicsi fiam?” — „A nem hótt meg, 
csak elaludt.” — „Én Istenem, mi az oka? Három 
naptól sem nem szopott, sem nem aludt.” — „Nád- 
mézet adtam szájába, s ahogy szopta, úgy elaludt.” 


Leültek az asztalhoz, hogy megigyák a bort. Illo- 
gattak, beszélgettek. Az ember sírt, panaszkodott. Mi- 
lyen jó asszonya vót s elment valahová, nem kapja su- 
hutt. Csak mondja neki a katona: „Visszajönne Mónár 
Anna, megszidná-je, megverné-je.” — „Meg sem szid- 
nám, s meg sem verném, soha életjibe még elé se hoz- 
nám.” Akkor sírni kezdett Mónár Anna. Kibongolta 
dolomántját. „Jámbor gazda, jámbor gazda, én vagyok 
e Mónár Anna!” 


A gazda nem es kérdette, hogy hol járt, s hol vót. 
úgy megörvendett. 


Rácsila (Moldva), 1959 
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262 


A NAGY HEGYI TOLVAJ 


A ZSIVÁNY FELESÉGE 


Vót eccer egy szegén ember s egy asszony. Azok- 
nak vót egy szép leányik. Az olyan szép leány vót, 
hogy királylegények kérették, s így es nem ment el 
utánnik. 


Csak eccer eljő egy szép cifra katona. Hogy jő neki, 
hogy nem, elment az után. Olyan messze elvitték, nem 
es abba az országba vót. Más országba vitte átal. Ő 
nem tudta, kicsoda az a katona, de az egy nagy hegyi 
tolvaj vót. 


Tölt-múlt az idő, de ő örökké véres ruhákat mosott. 
Ő örökké véresen jött haza. Örökké ment, s jött, de 
a felesége sohase tudta: hová mejen s honnan jő. Ő 
csak annyit tudott, hogy mindennap véres ruhát mo- 
sott a patakon. 


Egy regvel csak elkezdte énekelgetni, amint mosott 
a patakon: 


Madarka, madarka, 


Ne zavard a vizet, 


Hogy igyam belőle, 


Hogy írjak levelet, 


Apámnak s anyámnak, 


Szűbéli mátkámnak, 


Hogy tudják meg ők es, 


Kinek adtak férhez, 


Cifra katonának, 


Hat ökrös gazdának, 


Nagy hegyi tolvajnak. 


Hogy elvégzette a mosást, bement a házba, hogy el- 
alítsa a bubáját. De ő ott es csak énekelt eléfelé. 


Akkor jött es az embere, a tolvaj, s meghallotta, 
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mit énekel. Kérdi es: „Mét sírc magad, asszony, ki 
szomorított meg?” — „Senki ingem meg nem szomo- 
rított. Cserefát égetek, gyermeket rengetek. Cserefá- 
nak füstje hozta ki a könyveimet.” — „Hazudsz, kutya 
asszony, halltam bánatodat. Mi nem ér neked, mit nem 
szeretsz nálam? Nincs mit egyél s felvégy magadra?” 
— „Vagyon csendes, jámbor uram, mindenem van ne- 
kem. Van mit egyem es, van mit felvegyek es. Csak 
az idegenség bántsa a szívemet. Messze van édesapám 
s édesanyám. Milyen rég idehozott, s nem vitt el bár 
látólag héjzik.” 


„Készülj, kutya asszony, a búzamezőre s a fejvevő 
székre.” — „Minek mennyek, társam, mét vicc ingem 
oda? Gondolom, hogy olyan nagyot nem vétettem ne- 
ked.” Akkor szegény asszony fődre leborula, s keser- 
vesen sírni fogott. „Engedjen meg nekem, csendes, jám- 
bor uram. Bár még egy esztendőt: nöjjen meg gyer- 
mekünk. Met erőst kicsike, tőlem elmaradjon, s az 
idegen kézre keservesen hagyjam!” De a kutya tolvaj, 
mégsem sajnálta asszonyát. „Én ezt parancsoltam, s en- 
nek így kell lenni!” S akkor aval ki es ment a házból. 


Szegény asszony mit csináljan? Eléhitta a szógát: 
„Hallod-e, kicsi szógám. El kell vigy ingemet magad ki 
a búzamezőre, hogy a gazdád vegye fejemet.” — „Mit 
mond maga, gazdaasszonyom? Hogy tudná magának 
fejit venni, mit vétett akkorát?” — „Tudtam szerint 
semmit se vétettem. Csak keseredett vótam, búmba éne- 
keltem, s ő azt meg kellett hallja.” 


Elmejen a szóga, eléhojza a hintót, s felveszi álmá- 
ból a kicsike gyermeket. Felülnek a hintóba, s mennek 
ki a búzamezőre. De menőleg az asszony egyet kö- 
nyörgött a szógának. „János, kicsi szógám, ügyelj jól 
a gyermekemre. Mikor megéred, hogy megnő, mondd 
meg neki, az édesanyja hogy hótt meg, s milyen ár- 
tatlan vót.” Hogy tudja meg ő es, mi átal hótt meg az 
édesanyja. „Én még arra kérlek, mikor fejemet levágja, 
tedd a réztángyérba, s öntözd ürmös borval. Küldd ki 
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a fejemet Kolozsvárra, hogy ott tegyék várkapura. Ve- 
gyen példát róla minden apa s anya, hogy tudják meg 
ők es, hogy adják a leányikat férjhez.” 


Akkor ki es értek a hintóval a búzamezőre. A kutya 
tolvaj leragadja a hintóról, reátette a csutakra a fejét 
s levágta. 


A szóga elvette a fejét, hogy ne vegye számát a 
tolvaj. Felültek a kicsikével a hintóba. Jövőleg, amint 
jöttek hazafelé a hintóval, a kicsike sírni kezdett. De 
János kezdett énekelgetni neki, hogy alalítsa: 


Belibe, belibe, 


Kicsi Ráduj Péter, 


Me’ minnyá’ jő mámá, 


Hoz neked csicsikét, 


Má’ minnyá’ jő tátá, 


Hoz neked kácsikát.” 


A. tolvaj mikor meghallta, abba hejbe megszakadt a 
szíve, s a gyermek elmaradott. Aztá János nevelte fel. 
Neki vót gondja reá. Ő maradott a vagyanjikba. 


Rácsila (Moldva), 1959 


263 


BÍRÓ JÁNOS, BÍRÓ KATA 


A KÉT RAB TESTVÉR 


Bíró Katát s Bíró Jánost elrablották a törökök s a 
tatárok. Tizennégy esztendőt mind hizlalták őket. Csak 
dióbelet s jó búzakenyeret attak nekik enni, hogy jól 
meghijzanak. Ezek a tatárok ették az embereket es. 


Bíró János értette valamennyet a beszédjüket es, hogy 
immá’ annyi időt ott vótak köztik. 
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Felvirjattak egy szép vasárnap regvel, s csak mondja 
egyik tatár az édesanyjának: „Mire mi visszajövünk, 
kend Katit nekünk megsüjse ebédre.” De János, hogy 
értette beszédjiket, sírva mondá Bíró Katának: „Hú- 
gom, édes húgom, magad jól vigyájz, met mingyá jő 
a bába, hogy tégedet vejsen belé a kuptorba. Jön a ko- 
tyigával, hogy kotyigájzatok, de magad nehogy felülj 
a kotyigába, met ha magad felülc, bévet a kuptorba 
kotyigastól. Csak azt mondjad neki, hogy magad nem 
tucc reáülni, met soha kotyigán nem ültél. Mondjad, 
mutitsa meg neked, hogy kell reá ülni, s mikor reá 
ülne, lökd bé a kuptorba. Met ha magad meg nem 
teszed, elvesztenek minket. De ha magad ügyess lécc, 
akkor mi innen megszabadulunk.” 


Oda es mene a bába, s mondja: „Jere, ülj fel, Kata, 
hordojzalak meg én egy kicsiddég a kotyigacskába.” — 
„Én nem tudok felülni, met én nem szoktam vót az 
apám házánal kotyigával járni. Mutissa meg kend ne- 
kem, hogy kell reáülni. Magam es felülek oda kejed 
mellé.” 


Mikor a bába felült, szekett bátran Kata, s belétaszi- 
totta a tüzes kuptorba. „Na, húgom, Bíró Kata, ké- 
szülj bátran. Immá’ induljunk el mi es a mi szép ha- 
zánkba a mi jó szüleinkhez, hogy még megláthajsuk 
őköt!” Met bizony tizennégy esztendő sok szép üdő. 


Leakasztotta Bíró János szegről fényes kardját, s el- 
indultak haza. Mentek, menegettek, s az úton ketten 
beszélgettek, hogy még ők es valahára még haza es 
érnének? 


Közbe hazatértek a tatárok es, hogy déleljenek. Ve- 
szik ki a húst a kuptorból, hogy egyék meg Katit. Hát 
amikor kivették, nem tutták megenni. Nem tutták 
megenni, met vén vót s inas vót a hús. 


Akkor egyik csak számát vette, hogy e nem Bíró 
Kata húsa. Hogy a bábát se kapták suhutt, egyik csak 
elrikojtá magát: „Ezek megsütték anyánkat s elfut- 
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tak. Induljunk csak bátran utánnik, hogy fogjuk meg 
őköt!” 


Amind mennek, Bíró János számát vette, hogy jön- 
nek a tatárok utánnik. „Húgom, húgom, Kata, néjz 
te hátra egy keveset, de te nehogy megejedj.” — „Bá- 
tyám, Bíró János, jőnek a tatárok s rabolnak el minket. 
De ojan sokan vannak, mind a felleg az égen.” — 
„Magad, húgom, bújj bé ebbe a vízmosásba, fordulj nap- 
keletre, s úgy kérjed az Istent, hogy segéljen meg, el- 
vághajsam őköt. Adjon erőt a karomba, hogy meg- 
győjzem őköt!” 


S csak kiszollá János, s ott es termettek a tatárok. 
János mind elvágta őköt, s csak egyet fogott hagyni 
hírmondani. Annak es az egyik karját levágta, s úgy 
csapta el félkézvel. 


Akkor János csak rikojtá a húgát: „Kata, édes hú- 
gom, kelj ki vízmosásból. Tépd el a ruhacskádat, met 
a tatárok egyik kicsidújam levágták, s úgy esszeliggat- 
tak, mind a rosta s a szita!” 


Bekötözte Kata a bátyját, s elindulának hazájikba. 
Estére hazaérének az apjuk házához, s hát ottan éppen 
bál vala, nagy múlatság a Bíróék házába. „Menyj bé, 
húgom, s kérj magad egy kicsi tejet, s mondjad azt, 
hogy egy beteged vagyan.” 


Bémene Kata, sírva könyörgött, ha neki egy kicsi te- 
jet adnának. De a házigazda elszidta őköt. „Menj ki, 
kúdus, menj ki a házambul, met még a bűzötöket sem 
nem állhatom. Inkább a kutyáimnak kitőtöm tejemet, 
mintsább odaadjam nektek ezer idegennek.” 


„Bátyám, Bíró János, nem adának tejet, s még el 
es szidának.” — „Csak még menj bé, húgom, s kérj 
egy kicsi málét. Én csak azétt küdlek, hogy hátha 
megismernének.” 


Bément szegény Bíró Kata, eseng, de csak azt mondá 
a gazda: „Menyj ki, kúdus, a házamból, met bűzödet 
sem állhatom. Mintsább neked adnám a darab málé- 
mat, inkábbot oda vetem kutyáimnak.” 
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Kimene szegény Bíró Kata, s nagy búsan mondá báty- 
tyának. De a bátyja eseng csak vijszakülte: „Menj bé, 
Kata, s kérjél te nekünk szállást, ha nem es házikba, 
bár a szemet vető helyre, ha bécsapnának, hogy ne 
maradjunk az uccán éccakára.” 


De a gazda eseng csak elhajtotta Katát: „Menj ki, 
kúdus, takarodj ki a házamból, met én még bűzöd sem 
állhatom! Mintsább én titeket bécsapnálak a szemet ve- 
tegető helyre, inkább a kutyáimat ott fogom hálatni.” 


Kimejen Kata nagy búsan, s mondá a bátyjának. De 
Bíró János eseng csak visszaküdte: „Menj bé, húgom, 
s kérj te nekünk szállást bár az istállóba!” 


Bémejen szegén Bíró Kata az apjáékhoz immá’ ne- 
gyeccer es. Kéri, csapják bé őköt bár az istállóba, met 
egy betege vagyan a kapujikba. „Menyjetek bé oda, 
met ott bűzötöket nem érzem!” 


Bémenének az istállóba, s csak azt mondá Bíró Já- 
nos: „Szegén Bíró János, első kakas szókor megfogant 
a szavam. Másod kakas szókor kimúlok világból.” — 
S még szavát se végezte, keccer szólott a kakas, s abba 
helybe meg es hótt. 


Bíró Kata nagy jajszókval siratgatni kezdte. Olyan 
szépen mondogatta: „Bátyám, Bíró János, kit a törökök 
s a tatárok elrablottak vala. Eljövénk mi es az apánk 
házához. Bátyám, bátyám, Bíró János, első kakas szó- 
kor megfogant a szava, másod kakas szókor kimúlt 
a világból.” 


Kimejen egy szóga, s meghallja Katának keserves 
jajszavát. Menyen es bátran vissza, s mondja vala: 
„Asszonyom, asszonyom, de nagy dólgot halltam. Az 
egyik cigány meghótt, s a másik mind úgy sirajsa: Bá- 
tyám, Bíró János, elrablott testvérem, tizennégy eszten- 
deig tatárok rabjik vótunk, most eljövénk mik es az 
apánk házához, de még a bűzünket se fogták állhatni, 
nemhogy házikba béfogadjanak. Bátyám, Bíró János, első 
kakas szókor megfogant a szava, másod kakas szókor 
világból kimúllott.” 
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Akkor a gazda meg es csapta a szógálót: „Menyj el 
magad, menyj el, s ne es juttasd eszembe, mert tizen- 
négy esztendőtől még a porik sincsen, nemhogy ők 
legyenek.” 


Kiment egy más szóga es, de az es csak mind úgy 
mondja vala. A házigazda ezt es megcsapta. „Menyj el 
magad, met annyi időtől még a porik sincsen, nemhogy 
ők legyenek. Még ne es juttasd eszembe.” 


Kimene a harmadik es, de ez es csak azt mondja. Ezt 
es megcsapta a gazda, de méges kimene, hogy hallja meg 
maga a füleivel. Hát amikor hallja, hogy siratozik Kata, 
bement az istállóba: „Katikám, Katikám, elrablott leá- 
nyom, mét nem mondtad magad, hogy ti vagytok. Me’ 
nemcsak a házamba, de meleg kebelembe es bétettelek 
lenne.” 


Akkor kiment az anyjik es, de az es csak azt mond- 
ta: „Hogyha tudtam vóna, gyermekeim vattak, meleg 
kebelembe bécsaptalak vóna.” — „Nem kellett kebele, 
csak a meleg háza, még azt es sajnálotta kend az édes 
gyermekeitől es.” Mikor Kata ezt kiszollotta, megsza- 
kadt a szíve s ő es meghótt. 
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AZ ELRABOLT LEÁNY 


Eccer s eccer, erőst régen, mikor a törökök s a ta- 
tárok rablották el az éfiuságot, lopták el a leányokat, 
ölték meg, csinyáltak kacagságot rétik, egy szegény 
öregasszonynak es vót egy szép leánya. De a törökök 
azt es megszemelték vót. Megmondták vót neki, tar- 
tojzék ekkor s ekkorra. De a leány csak sírt s búsult, 
nem merte az édesannyának es mondani, hogy ne rontsa 
a szívit, met az édesannya erőst tartott héjza, hogy 
csak az az egy leánya vót. Senkije nem vót a világon. 


A leány azon a napon, mikor tudta, kell jöjjenek 
a törökök, felült az ablak mellé, varogatott. Mikor sírt, 
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mikor énekelt. Kérdi az édesannya: „Mi van, fiam, vé- 
led? Miféle nagy nehézség nyomja a szívedet?” — 
„Édesanyám, majtég el kell váljunk egymástól.” Meg- 
éjed az édesannya, s mondja neki: „Minek, fiam? Ma- 
gad úgy nem jártál? A törökök nem láttak meg té- 
gedet?” — „Nem láttak, édesanyám, csak erőst nyomja 
valami a szüvemet.” Hát lássa a leány: jönnek a tö- 
rökök. Mondá az édesannyának siratozva éneklőleg: 


Anyám, édesanyám, 


Rejtsen el ingemet, 


Jönnek a törökök 


S rabolnak el ingem. 


Felüték a zászlót 


Kapum felfájára, 


Megverék az dobot 


Szüvem bánatára. 


Sírni kezdett az öreg édesanyja: „Hová rejtselek el? 
Menj bé a kamarába, s bújj el egy ládába!” Mennyit 
elment a leánya s elbútt, s akkor rea es rohantak a 
törökök s a tatárok. Megfogták az édesanyját s kénzani 
kezdték. „Mondd meg, öreganyánk, hol van a leányod?” 
„Nem vót nekem lyányom, nincsen még gyermekem 
es.” Akkor még jobban verni kezdték. „Add elé lyá- 
nyodat, met ha elé nem adod, téged megölünk, s őt 
méges megkapjuk.” Mégsem akarta az édesanyja. Gon- 
dolta, ha meghal es, úgy se mondja meg, hol van a 
leánya. Még jobban kénozták, ajtó között szorították. 
„Mondd meg, kutya asszony, hol van a leányod?” De 
majt nem vót ki szóljan, úgy meg vót kénozva. „Menj 
bé kamarába, s ott van egy ládába!” Bémentek s ki- 
húzták virágszáll szép leányát onnét. Mikor meglátta 
a leánya, olyan erőst megkénozták az édesannyát, kezd- 
te csúfolni s töpdösni a törökököt. Gondolta ő, ha szé- 
pen beszélget es vélük, méges elteszik az ő napját. Szid- 
ták a törökök. „Hallgass, kutya leány, mét átkozc te 
minköt.” — „Én úgy megátkozlak” — sirval mondta 
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a leány: „Az Isten engedje meg, senkitek se legyen. 
Mikor hazatértek, ne kapjatok otthon sem édesanyát, 
sem édesapát, se gyermeketeket, senkit ne kapjatok ott- 
hon.” Megragadták akkor, fődig leverték, rétta tapod- 
tak. Megkötözték kezeit, lábait, lelakatolták. De a leány 
sírva mondja: „Ruháim, ruháim, szép rostos ruháim, 
mikor fejem veszik, fődre lehújjatok s ingem sirassa- 
tok!” Az édesanyja kezdett siratozni, kezdte átkozni 
magát: 


Istenem, Istenem, 


Szerelmes Istenem, 


Minek teremtettél 


Anyának a fődre, 


Mét nem teremtettél 


Kősziklát erdőbe. 


Met a kősziklának 


Semmi nem tud ártni, 


De az én szívem most 


El tuda repedni. 


Kivitték a leányát a kapun, visszarikojt: „Ne sírjon, 
édesanyám, s ne búsuljon, met ha halált szenvedek es, 
nem leszek az ők rabjik!” 


Kivitték a leányt egy rengeteg erdőbe. Kénzották, 
szidták, verték. Látták, semmire nem tudnak menni 
véle, levágták a fejit. Ott hatták a törökök, s elmentek. 


A szereteje hírt kapott, futkos az erdőbe, keresi. 
Rikojtsa, nem kapja. Hall egy valami sirást a lapiba: 


Fejelről lefelé 


Folydogál egy patak, 


Sírval keres ingem, 


Sírval az édesem, 


Kereshecc, édesem, 


Met el vagyok rejtve, 


Cserefa lapiba 


Bé vagyok temetve. 
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Odamenyen a szereteje, kitakarja a lapiból. Mikor 
meglátta, a feje le van vágval, reáborul, megölelte, meg- 
szakadt a szíve, s meghótt ő es mellette. 
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SZEGÉN CSOBÁNLEGÉNY 


A SZERETET PRÓBÁJA 


Vót eccer egy ember s egy asszony. Azoknak vót 
három gyermeke. A legküssebb elment johó örzeni cso- 
bánnak. De ő sok időt odaült. Itthon vót az édesapja, 
testvérei, megdorilta vót őket. Vót egy szereteje. Csak 
eccer kifizették, sok aranygyat elvett, hogy szógált. 
A szolgálásétt. 


Gondolta magába, menjen el haza héjzik. Az úton 
mit gondolt, mit nem, csalja meg őköt, hogy az aranygy 
helyett a kebelibe egy kígyó van. Lássa meg, hogy tart- 
nak héjzá. Megszabadítnak-e tőle vaj nem? 


Hazamejen. Mikor az édesanyja meglátta, nagyon 
megörvendett. Megörvendett, megcsókolta. Kezdte kér- 
dezgetni, hol elé járt, mit húzott? „Nagyon jól vó- 
tam, édesanyám. Csak annyi, hogy idegenyek között 
vótam. De egy nagy dolog történt, édesanyám. Hogy 
etettem a johókval, lefeküdtem a patak martjára, s 
egy sárig esküdt kégyó bébútt kebelembe, s aki azt 
kiveszi, fél karját megeszi. Talán, édesanyám, talán 
kend kiveszi.” „Mintsábbod ellegyek a fél karom né- 
kül, inkábbod elleszek az én fiam nékül. Menj elé te, 
fiam, menj elé bácsidhoz, könyörögjél neki, háha ő 
kiveszi.” 


Szegény legény megcsókolta az édesanyjának a ke- 
zét, fődig lehajulva, sírva mondta neki: „Anyám, édes- 
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anyám, ha te édesanya s nem tudod kivenni, a csak 
testvérem, a még úgyse szabadít meg ingem.” — „Nem 
tudom, gyermekem, fél kezem elveszteni. Menyj elé te 
oda, háha ő kiveszi.” 


Szegén legény látta, hogy nem akarja kivenni, meg- 
csókolta az édesanyja kezit, felkőtt, elbúcsúzott, s út- 
nak indula. 


Elment bácsijához, sírva mondá neki: „Bácsim, édes 
bácsim, csobánlegény vótam. Lefeküdtem vala s a pa- 
tak martjára. Sárig esküdt kégyó bébutt kebelembe. 
S aki azt kiveszi, fél karját megeszi. Talán, édes bá- 
csim, talán kend kiveszi.” „Menj elé te, ecsém, menj elé 
nénédhez. Me’ mintsább ellegyek a fél karom nékül, 
inkábbod elleszek az én ecsém nékült.” Ott es sírt, 
könyörgött, s ha látta, hogy nem segítik, elébb ment. 
Nénjénél es mind csak úgy pacilt. Az es azt felelte. 
Elkűtte a mátkájához, a szeretejihez. 


Amikor meglátta, nem tudta még, mit es csináljon 
neki örömibe. A legény sírval mondja: „Ne közeledj 
héjzám, ma vélem egy nagy dolog történt.” Leány nagy 
megijedve nezi a legént, hogy ő mit pacilt. 


Elkezdi a legény mondani neki es: „Mátkám, édes 
mátkám, csobánlegény vótam. Lefeküdtem vala s a pa- 
tak martjára. Sárig esküdt kégyó bébútt kebelembe. Aki 
azt kiveszi, fél karját megeszi. Talán, édes mátkám, ta- 
lán te kiveszed?” Sírva mondja a leány: „Mintsábbad 
ellegyek az én mátkám nékült, inkábbad elleszek a 
fél karom nékült.” Odament a leány, feltűrte az ing- 
ujját, hogy bényúljon a kebelibe. Sírva mondja a legény: 
„Jól gondolkojz meg, hogy mit akarc csinyálni, met 
egy kezedveli maradsz. Egyiket megeszi.” — „Nem bú- 
sulam én azt, ha egyvel se maradok es, csak azt láthas- 
sam meg, hogy téged megszabadítsalak.” Akkor felkel 
a legény, s odamejen héjza. Kicsinyálta a kebelit. Sírva 
mondá neki: „Mátkám, édes mátkám, sirítsd el feje- 
det, hogy nehogy te megijedj.” — „Én ijedjek meg? 
Meg akarom látni, hogy ül kebeledbe.” Bényúla leány 
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kebelibe, keresi erre, keresi emerre. Há mikor kiveszi, 
mind szép sárig arangy. 


Megijed a leány, nezi a legényt, kérdi, hol a kégyó. 
„Nincs kebeledbe?” A legény megölelte, s mondja neki: 
„Nem vót nekem kégyó az én kebelembe, csak meg 
akartam látni: fáj-e a szüved értem. Ennyi sok üdőre 
elfelejtettél-e?” — „Hogy felejtselek el? Éjjel-nappal 
csak héjzád gondoltam.” 


Akkor megfogta a legény, oltár eleibe vitte, meges- 
küdtek. Hazamentek a leányhoz. A legény az édesapját, 
édesanyját s testvéreit még oda se hitta. Met ő meg- 
látta vót, hogy nem fáj a szivik érte. 


Olyan jól éltek, többet nem vót még merre. Inge- 
met is odahíttak vót a lakodalmikba. Én vótam a fő- 
zőné. Úgy láttam, mind most. 
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SZÉP ILONA 


A CSUDAHALOTT. I. 


Vót eccer egy legény s egy leány. Azok erőst szeret- 
ték egymást. A leánynak vót egy rossz mostohaanyja. 
Mikor látta, hogy ők úgy szeretkeznek, örökké til- 
totta. 


Látta a legény, úgy eltiltották, hogy ők nem tudnak 
találkozni, mondja az anyjának: „Édesanyám, mit tud- 
junk csinálni, találkojzam Ilonával.” „Ne búsulj, fiam! 
Csináltassunk ezüst malmot. Odagyűlnek sokan csudá- 
jára, s háha odajő Szép Ilona es.” — Odagyűltek sok 
éfiak, sok legények, sok leányok, de nem vót köztik 
Szép Ilona. 


Eseng mondá a legény: „Édesanyám, mindcsak meg 
kell haljak Ilonáétt.” — „Fiam, magad, Mónár Bálint, 
nehogy te meghalj Ilonáétt s az ő szépségiétt. Csináltas- 
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sunk egy rézmalmot! Odagyűlnek szép éfiak, s köztük 
leszen Szép Ilona.” 


Csináltattak egy rézmalmot. Még idegen falukból es 
odagyűltek csudálkozni, de a boszorkány anyja őt nem 
engedte el, Szép Ilonát. 


Eseng mondja Bálint az anyjának: „Mindcsak meg 
kell haljak Ilonáétt, Ilonának szépségiétt.” De az édes- 
anyja kezdte biztatgatni: „Hadd el, fiam, met eljő ő es! 
Csináltassunk aranymalmot! Hátha eljő ő es csudál- 
kozni.” De akkor se jött el Szép Ilona. Nem engedte el 
az anyja. 


Akkor azt mondta Bálintnak az anyja: „Ne búsulj 
magad, fiam. Tedd magadat, hogy meg vagy halva, 
hátha elengedik akkor a halálodra.” 


Fel es fektetik Bálintot egy asztalra. Bétakarták fehér 
gyócsval, s két gyertyát meggyújtottak mellette. Nagy 
sírval elmejen az anyja a harangozóhoz. Meghúzatta 
a harangokat. 


Kiszökik akkor Szép Ilona s kérdi, kinek harangoz- 
nak. Mondja a szomszédja: „Meghótt Mónár Bálint.” 
Bémejen, sírva mondja mostohaanyjának: „Na, édes- 
anyám, meghótt immá’ Mónár Bálint. Nincs kitöl im- 
má’ féltsen. Nem engedett csudájára, engedjen el ha- 
lálára!” 


Mostohaanyja kihódatta haját vele, felőteztette fő- 
dig gyászba, s elengedte halott látni. Mejen sírval Szép 
Ilona. Meglátta Mónár Bálintnak az anyja: „Ügyelj oda, 
fiam, me’ jő Szép Ilona. De tudd meg tőlem, ha te 
most elengeded, visszamenyjen az anyjához, többet soha 
nem adsz szemet véle.” Akkor bé es ment Szép Ilona. 
Reaborult Mónár Bálintra, s kezdte siratni: „Kelj fel, 
kelj fel, Mónár Bálint! Mikor ingemet es elengedtek 
héjzád, akkor ilyen szomorúan kaplak téged. Ejsze így 
vót ez Istentől nekem kirendelve, hogy örökre eltiltsa- 
nak egymástól.” Akkor fel es kőtt Mónár Bálint, s 
megölelte Szép Ilonát. „Nem vagyok én meghalva, 
csak azétt tettem hótté magamat, hogy engedhessenek 
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ide téged.” Úgy megijedett Szép Ilona. „Mi haszon ez, 
Mónár Bálint, met mind csak eltiltnak így minket.” — 
„Többet sohasem, Szép Ilona. Met én tégedet innet 
nem eresztlek haza!” 


Levetette gyászruháját s felőtöztette fejér gunyába. 
Elmentek a templomba, megesküdtek s többet nem en- 
gedte hazamennyen. 
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TÜNDÉR ANNA S MÓNÁR JÁNOS 


A CSUDAHALOTT. II. 


Hol vót, hol nem vót, hol a tetűt s a bolhát réz- 
patkóba verték, s a sújval s a fenével meg ne botor- 
kájzék, há vót egy legény, Mónár János, s vót egy 
leány, Tindér Anna. 


Ők, ezek az éfiak ojan igazán szeretkeztek, úgy sze- 
rették egyik a mást, hogy azt nem es lehet kimondani, 
Mónár János kérelte es az anyját igen-igen, hogy en- 
gedje meg, vegye el Tindér Annát asszonyául. De 
édesanyja nem fogta engedni, elvegye. Nem es rosz- 
szaságból, csak azt mondta: „Tindér Anna szép leány, 
de nem szereti Mónár Jánost igazán.” Mónár János es 
azt mondta az anyjának: „Édesanyám, én érte fogok 
meghalni.” — „Ha meghalc es magad, édes fiam, elte- 
metlek, de én téged bú s bánatra nem nevellek.” — 
„Édesanyám, engedjen meg nekem, hogy menyjek el 
s búcsújzak el tőle!” El es indula nagy szomorán Mó- 
nár János babbájához. Babbájának ajtójába vót egy ró- 
zsafa kinővel. Leültek a rózsa tövére, s ott ketten be- 
szélgettek. „Acca, Anna, jobb kezedet s csókoljam 
meg két orcádat, met anyám nem engedi, én tégedet 
elvegyelek. De azt es tudd meg magad, Tindér Anna, 
szép szerelmem, érted fogok én meghalni. Mikor meg- 
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hallad, hogy harangoznak, tudd meg magad, hogy én 
meghaltam. Magad őtejzél fel tiszta gyászba, s úgy gyere 
el az én halálomra. Erről a rózsafáról szakajsz magad 
egy szálat, szúrjad a mejjembe, hogy tudja meg anyám, 
hogy magad es szerettél ingemet igazán.” Hazatére Mó- 
nár János, s bémene az házba. Elvevé az nagy kést az 
asztalról, bémene a virágos kertjibe, s beléütte szívibe. 
Mónár János elnyúvadott az véribe, mind kicsi hal az 
Duna vizibe. Édesanyja megkapá Mónár Jánost a kert- 
jibe meghalva. Felölelé, s gyászos koporsójába tette. 
Meghuzatta a nagyharangot, s oda es fogtak gyűlni sok 
éfiak Mónár János csudájára halott látni. Tindér Anna, 
mikor meghallta, hogy harangoznak, ki es állott ajta- 
jába, s kérdi vala szomszédját, vajon kinek harangoz- 
nak? „Megholt, megholt Mónár János, most jövök a 
csudájáról.” Tindér Anna keservibe sírni foga. Bémene 
nagy jajszókval édesanyjához. „Édesanyám, édesanyám, 
meghala már az én babbám. Erejszen el halott látni!” 
Felétezett tiszta gyászba, s úgy ment Mónár János ha- 
lálára. Reábújt az koporsójára, forró könyveket hulla- 
tott az orcájára, s nagy keservesen siratta. „Babbám, 
babbám, szép Jánosom, nem engedte anyád, elvégy 
te ingemet. Értem fogtál meghalni, már én es érted 
fogok meghalni. Tudja meg anyád s az egész világ es, 
hogy én téged igazán szerettelek.” Tindér Anna meg- 
csókolta babbáját, s akkor abba hejbe meg es szakadt 
a szüve. Egy koporsóba belétették őket, el es fogták a 
sírba kísérni. De az anyja Tindér Annát olyan keser- 
vesen siratta, hogy ki hallta, mindenki vele sírt. „Leá- 
nyom, leányom, szép tindér leányom, már én csak tő- 
led nékil maradtam. Vegyen példát róla minden édes- 
anya, hogy két édes szűt ne fogjon elválajsztani soha 
egymástól. Met amikor két édes szű egymástól elválik, 
még az édes méz es keserűvé válik. Akkor megtudhaj- 
sák, hogy halál fog történni.” 


Lészped (Moldva), 1959 








I 


BALLADÁK 
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[Vákát oldal] 
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A 


RÉGI STÍLUSÚ BALLADÁK 


 


1 
KLASSZIKUS BALLADÁK 


 


1 


KŐMÍVES KELEMEN 
A FALBA ÉPÍTETT ASSZONY. I. 


Ud rakják, ud rakják 
Magas Gyivó várát, 
Magas Gyivó várát 
Tizenkét kömijes. 


Kit éjen felraktak, 
A nappal mind lehúll, 
S kit nappal felraktak, 
Az éjen mind lehull. 


Legnagyobb kömijes, 
Azt a törvént tevé: 
„Kinek hamarább jő 
Asszon felesége, 


Azt rakjuk be ide, 
Háha megállana, 
Háha megállana 
Magos Gyivó vára.” 
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Legnagyobb kömjesné 
Azt az álmot látá, 
Kerek udvarának 
Kerek közepibe 


Vér kút fakad vala, 
Vér kút fakad vala. 
Ő es csak felkele, 
Felszóval kiájtá: 


„Szolgám, édes szolgám, 
Hámba e lovakat, 
Hámba e lovakat, 
Hogy induljunk útnak!” 


„Ne menjünk, ne menjünk, 
Met nem lesz jól dolgunk.” 
„Szolgám, édes szolgám, 
Hat ló s hintó zenyém, 


Hat ló s hintó zenyém, 
S ez ostor e tihid.” 
Felszóval kiájtá: 
„Szolgám, édes szolgám, 


Szolgám, édes szolgám, 
Hámba e lovakat, 
Hogy induljunk útnak!” 
S ő es behámolá. 


Útnak indulának 
Magos Gyivó várra. 
Legnagyobbik kömjes 
Messzünnet meglátta. 


„Tér meg, asszon, tér meg, 
Met nem lesz jól dolgod.” 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


47 


„Térjünk meg, térjünk meg, 
Met nem jóra menünk.” 


„Istenem, Istenem, 
Rendelj eleikbe, 
Rendelj eleikbe 
Három fene farkast!” 


Rendele az Isten, 
Mégsem térének meg. 
„Térjünk meg, térjünk meg, 
Met nem jóra menünk.” 


„Istenem, Istenem, 
Rendelj eleikbe, 
Rendelj eleikbe 
Ed nad tüzes esőt!” 


Rendele az Isten, 
S mégse térének meg. 
„Térjünk meg, térjünk meg, 
Met nem jóra menünk.” 


Kezével es inté, 
Szájával es mondá: 
„Tér meg, asszon, tér meg, 
Met nem lesz jól dolgod.” 


„Térjünk meg, térjünk meg, 
Met nem jóra menünk!” 
„Hat ló s hintó zenyém, 
S ez ostor e tihid!” 


Csak oda érének, 
Hol tizenkét kömjes 
Ud rakják, ud rakják 
Magos Gyivó várát. 
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Őt es csak elfogák, 
Neki vérét vevék, 
Neki vérét vevék, 
E meszes cseberbe. 


Őt es rakni kezdék 
Magos Gyivó várba. 
Térgyéig felrakták, 
Akkor es megkérdi: 


„Tréfa-e vaj való, 
Tizenkét kömijes?” 
„Való, asszon, való, 
Urad tette törvént.” 


Hunnyállyig felrakták, 
Akkor es megkérdte: 
„Tréfa-e vaj való, 
Tizenkét kömijes?” 


„Való, asszon, való, 
Urad tette törvént.” 
Őt es csak béfejzik 
E feje teteig. 


Előbbször béfedték 
Szép faragott kövei, 
Tetejét béfedték 
Faragatlan kövel. 


Ők es csantatának 
Zsendelyből szárnyakat, 
Tizenkét kömijes 
Mind lerepülének. 


Mind lerepülének, 
Mind haza menének. 
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Onnat lerepültek, 
Házájukba mentek. 


Legnagyobb kömijes 
Fődre leborula, 
Fődre leborula, 
Haláláig síra. 


Klézse (Moldva), 1955 


2 


KŐMÍVES KELEMENNÉ 
A FALBA ÉPÍTETT ASSZONY. II. 


 


Tizenkét kőmíves 
Összetanakodott: 
„Kinek felesége 
Hamarább jő ide, 


Annak vérit vesszük, 
Kulimászba tesszük, 
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Kulimászba tesszük, 
S a mészbe keverjük.” 


„Kocsisom, kocsisom, 
Fogj kocsiba lovam, 
Hogy menjek, hogy menjek 
Magas Déva várra.” 


Kelemen kőmíves 
Mikor ezt meglátta, 
Az égre tekintett, 
Úgy kérte az Istent: 


„Istenem, Istenem, 
Adj egy sűrű esőt, 
Adj egy sűrű esőt, 
Adj egy sűrű erdőt, 


Hogy a feleségem 
Ide ne érhessen, 
A kocsi eltörjen, 
Ide ne jühessen!” 


„Jó napot, jó napot, 
Tizenkét kőmíves!” 
„Neked is jó napot, 
Kelemen kőmíves!” 


„Tizenkét kőmíves, 
Való-e vaj tréfa, 
Való-e vaj tréfa, 
Hogy másszak a falra?” 


„Várjatok, várjatok, 
Tizenkét gyilkosok, 
Amíg búcsút veszek, 
Csak addig várjatok! 


50 
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Hogy búcsút vehessek 
Asszony barátimtól, 
Asszony barátimtól, 
Szép kicsi fiamtól.” 


Válaszút (Mezőség), 1956 


3 


KŐMÍVES KELEMEN 
A FALBA ÉPÍTETT ASSZONY. III. 


 


Amit reggel raktak, az délre leomlott, 
Amit délbe raktak, estére leomlott. 
Összetanakodik tizenkét kőműves: 
Falat megállítni hogy lesz lehetséges. 


Kinek felesége hamarább jön ide, 
Annak gyenge hamvát keverjük a mészbe. 
Kocsisom, kocsisom, fogd bé a hat lovam, 
Én uramhoz menni lenne akaratom. 
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Jó napot, jó napot, tizenkét kőműves, 
Az tizenharmadik Kelemen kőműves. 
Istenem, Istenem, mi lehet az oka, 
Kétszer is köszöntem, senki se fogadta. 


Tizenkét kőműves azt a törvényt tette: 
Kinek felesége hamarább jön ide, 
A fejét levágjuk, tűzzel megégessük, 
A szép fehér hamvát a mészbe keverjük. 


A szép fehér hamvát a mészbe keverjük, 
Magos Déva várát azzal felépítsük. 
Hát a kicsi fiam, vajon mi lesz vele? 
Hát a kicsi fiam, vajon mi lesz vele? 


Lesznek jó asszonyok, akik megszoptassák, 
Lesznek jó leányok, akik elringassák. 
Azzal meg is fogták, nyakát ketté vágták, 
Azzal meg is fogták, nyakát ketté vágták. 


Nyakát ketté vágták, tűzzel megégetik, 
Az ő gyenge hamvát mész közé keverik. 
Az ő gyenge hamvát mész közé keverik, 
Magas Déva várát azzal felépítik. 


Elindula haza tizenkét kőműves, 
Az tizenharmadik Kelemen kőműves. 
Apám, édesapám, hol van édesanyám? 
Elmaradt messzire, haza jön estére! 


Átkozott legyen hát magas Déva vára, 
Még a nap se süssön fényesen reája, 
Elvesztettem érte kedves feleségem, 
Árván maradt érte a kicsi gyermekem! 


Visa (Mezőség), 1969 
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4 


LÁZÁR ÉS ERZSÉBET 
A KÉT KÁPOLNA-VIRÁG. I. 


 


Apjuk nem engedte, 
Hogy egymást szeressék, 
Még azt sem engedte, 
Együtt beszéljenek. 


De ők attól éltek, 
S ahol összegyűltek, 
Ahol összegyűltek, 
Ők ott beszélgettek. 


De ők meghalának 
Egymásnak kedvéért, 
Egymásnak kedvéért, 
Titkos szerelméért. 


Egyiknek csánának 
Márványkő-koporsót, 
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Másiknak is csántak, 
Márványkő-koporsót. 


Egyiket temették 
Egyik út szélére, 
Másikat temették 
Másik út szélére. 


Egyikből is nőve 
Vörös rózsabokor, 
Másikból is növe 
Fehér rózsabokor. 


Nőttek, növögettek 
Három esztendeig, 
Három esztendeig 
Mind csak virágoztak. 


Vörös rózsabokor 
Szép fehért virágzik, 
Fehér rózsabokor 
Vöröset virágzik. 


Ők is vigadoztak, 
Szépen örvendeztek, 
Össze is hajoltak, 
Beszélgetni fogtak. 


Mikor apjuk-anyjuk 
Oda bement vala, 
Mind elszomorodtak, 
Földig elhervadtak. 


Három esztendőre 
Tövükből kivágták, 
Tövükből kivágták, 
S a tűzre felrakták. 
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Még a hamuját is 
Széllel elfuvatták, 
S az ő szerelmüknek 
Még híre se maradt. 


Klézse (Moldva), 1955 


5 


LÁZÁR ÉS ERZSÉBET 
A KÉT KÁPOLNA-VIRÁG. II. 


 


Zapjik nem engedték, 
Hogy egymást szeressék, 
Még azt sem engedték, 
Eggyütt beszéljenek. 


De ők attól éltek, 
S ehol esszegyűltek, 
S ehol esszegyűltek, 
Ők ott beszélgettek. 
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Magyari császárnak 
Lázár fia vala, 
S ő es csak elmene 
Mestere Mánóhoz. 


„Jó napot, jó napot, 
Isméretlen anyám!” 
„Isten hozott, Isten, 
Isméretlen fiam!” 


„Há hol van, há hol van 
Szép Erzsébet mátkám?” 
„Ő el van, ő el van 
E rózsa mezőbe. 


S e rózsa mezőbe 
Rózsa virág szedni, 
Rózsa virág szedni, 
Bokrétába kötni.” 


Ő es csak elmene 
E rózsa mezőbe, 
S ő ott nem kapá meg 
Erzsébet mátkáját. 


S onnat visszamene 
Mestere Mánóhoz. 
„Jó napot, jó napot, 
Isméretlen anyám!” 


„Isten hozott, Isten, 
Isméretlen fiam!” 
„Másodikszor mondom: 
Há hol van, há hol van? 


Há hol van, há hol van, 
Szép Erzsébet mátkám?” 
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„Ő el van, ő el van 
Vendég fogadóhoz. 


Ő el van, ő el van 
Vendég fogadóhoz, 
Vendég fogadóhoz, 
Tángyért törölgetni.” 


Ő es csak elmene 
Vendég fogadóhoz, 
S ott es nem kapá meg 
Erzsébet mátkáját. 


Onnat visszamene 
Mestere Mánóhoz. 
„Jó napot, jó napot, 
Isméretlen anyám!” 


„Isten hozott, Isten, 
Isméretlen fiam!” 
„Harmadikcor mondom: 
Há hol van, há hol van? 


Há hol van, há hol van 
Szép Erzsébet mátkám?” 
„Mind tűrjem-tagadom, 
Ugy es meg kell mondjam: 


Belső kamarába, 
Nyugszik ez ágyába.” 
Ő es csak bémene 
Belső kamarába. 


Ő es csak bémene 
Belső kamarába, 
Ő es csak megkapá 
Erzsébet mátkáját. 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


58 


Tested e testemvel 
Egy sírba heverjen, 
Véred e véremvel 
Egy árokba follyon, 


Egy árokba follyon, 
Egy malmot meghajtson. 
Annak e malomnak 
Három keve legyen, 


S e legelső keven 
Apró pénzt hullasson, 
S e második keve 
Szeretetet járjon, 


S e harmadik keve 
Csak bánatot járjon. 
S ők ott maradának, 
Emíg meghalának. 


Klézse (Moldva), 1955 


6 


FEKETE REN KATA 
A KÉT KÁPOLNA-VIRÁG. III. 


Anyám, iédesanyám, 
Hiába lőn nékem 
Jó régvel kelésem, 
Későn feküvésem, 


Hat ökör hajtásom, 
Hosszú főd szántásom, 
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Mégsem adák nekem 
Fekete Ren Kátát. 


Mégsem adák nekem 
Fekete Ren Kátát, 
Fekete Ren Kátát, 
Jobbádunk liányát. 


Anyám, iédesanyám, 
Ha folyóvíz lennék, 
Bánatot nem tudnék, 
Nem es búslakodnék, 


Hegyek-völdek között 
Szépen zengedeznék, 
Fát, füvet növelnék, 
Porondot hajtanék, 


Kaszáló füvekbe 
Virágot növelnék, 
Méges iédesemnek 
Jú kedvibe járnék. 


De így ullyan vagyak, 
Mend e szallanc kóró, 
Kinek e virágját 
Leszedte je sorló. 


Klézse (Moldva), 1955 
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7 


FEKETE REN KATA 
A KÉT KÁPOLNA-VIRÁG. IV. 


 


Met ién neked adom 
Fekete Ren Katát, 
Fekete Ren Katát, 
Jobbádunk sziép lyányát.” 


„Anyám, iedes anyám, 
Hiába lőn niékem 
Jó régvel kelésem, 
Kiésőn feküvésem, 


Hat ökör hajtásom, 
Hosszú füőd szántásom. 
Mégsem adák nekem 
Fekete Ren Katát, 


Fekete Ren Katát, 
Jobbádunk sziép lyányát, 
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Hiét ejém nem leszen, 
Ingem füődbe teszen.” 


„Hadd el, fiam, hadd el, 
Met e tihid leszen 
Fekete Ren Kata, 
Jobbádunk sziép lyánya. 


Fiam, iédes fiam, 
Nyergeld e lovadat, 
Neked el kell menni 
Hadba hadakozni. 


Hadba hadakozni, 
Jó hírt hazahozni, 
Ászlót elhordozni, 
Várkaput rontani.” 


„Anyám, ién elmenek, 
Hiét ién visszatiérek, 
Fekete Ren Katát 
Ién mindcsak elveszem.” 


„Hadd el, fiam, hadd el, 
Met e tihid leszen 
Fekete Ren Kata, 
Jobbádunk sziép lyánya.” 


El es elindula 
Gazdag császár fia 
Hadba hadakozni, 
Jó hírt hazahozni, 


Ászlót elhordozni, 
Várkaput rontani. 
Fekete Ren Katát 
Magára elhadta. 
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Ő csak visszatiére, 
Gazdag császár fia, 
Fekete Ren Katát 
Kapun es szóllítja: 


„Nyisd kapudat nekem, 
Fekete Ren Kata, 
Szívem sziép szerelme, 
Hod bié mennék rajta. 


Met ién hazajöttem, 
Jó hírt hazahoztam, 
Ászlót elhordoztam, 
Hadba hadakoztam, 


Várkaput rontottam, 
Csak rivád gondoltam, 
Hiét ién haza iértem, 
Ide es futottam.” 


Kaput nem nyit vala 
Fekete Ren Kata, 
Ez ő kiét ablakján 
Kiét szál misegyortya. 


Verje meg az Isten, 
Veretlen se hagyja, 
Ki kiét iédeseggyet 
Elválasztja vala! 


Somoska (Moldva), 1960 
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8 
KÁDÁR KATA 


A KÉT KÁPOLNA-VIRÁG. V. 


 


„Van az uraknak leánya, 
Abból neked is juthatna.” 
Miklós úrfi megbúsula, 
A világba elindula, 
A világba elindula, 
Hosszu útra, bujdosásra, 
Bujdosásra. 


Kádár Kata hogy meglátta, 
A kapuját kinyitotta, 
A kapuját kinyitotta, 
Hogy bemennyen Miklós rajta. 
„Ne nyits kaput, Kádár Kata, 
Nem menyek én most be rajta, 
Most be rajta, 


Hanem menyek a világba, 
Holtig tartó bujdosásba.” 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


64 


„Állj meg, állj meg, szép Miklósam, 
Hogy adjak rád egy pár csókat, 
A kezedbe kézi ruhát, 
Kalapodba egy bokrétát, 
Egy bokrétát. 


Mikor ruhám vérrel habzik, 
S a bokréta hervadozik, 
Mind a kettő azt jelenti, 
Akkor lészen veszedelmem.” 
Miklós úrfi elindula, 
Egy mónár gazdát talála, 
De talála. 


„Hallod-e, te mónár gazda, 
Mi hír vagyon a faluba?” 
„Nincs itt ugyan semmi egyéb, 
Kádár Katát elvesztették.” 
„Hallod-e, te mónár gazda, 
Vigy el engem éppen oda, 
Éppen oda. 


Vigy el engem éppen oda, 
Hol elveszett Kádár Kata. 
Pej paripám tied legyen, 
S minden ékes öltözetem.” 
Mónár gazda szót fogada, 
Miklós előtt elindula, 
Elindula. 


És elvitte arra hejre, 
Feneketlen tó szélére. 
Onnan beszóllatt a tóba: 
„Élsz-e, kincsem, Kádár Kata?” 
Kádár Kata visszaszóla: 
„Nálad nélkül alig lehet, 
Alig lehet.” 
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Kezit fejire kulcsalta, 
És beereszkedett oda, 
És beereszkedett oda, 
A nagy feneketlen tóba. 
Az egyikből nevelkedett 
Piros bársony liliomszáll, 
Liliomszáll. 


A másikból nevelkedett 
Fehér bársony liliomszáll. 
Addig, addig nevelkedtek, 
Vizen fejül emelkedtek, 
Vizen fejül emelkedtek, 
Ott is összeölelkeztek, 
Ölelkeztek. 


Miklós annya ment sétálni, 
Meg találta őket látni. 
Vizi búvárt elhivatá, 
Mind a kettőt kiásatá, 
Mind a kettőt kiásatá, 
Tövis bokorra rakatá, 
Rárakatá. 


Az egyiknek csináltatott, 
Piros márványkő-koporsót, 
A másiknak csináltatott 
Fehér márványkő-koporsót. 
Az egyiket eltemette 
Az oltárnak háta mögé, 
Háta mögé. 


A másikat eltemette 
Az oltárnak eleibe. 
Az egyikből nevelkedett, 
Fehér márvány liliomszáll, 
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A másikból nevelkedett 
Piros márvány liliomszáll, 
Liliomszáll. 


Addig, addig nevelkedtek, 
Míg össze nem ölelkeztek. 
Miklós annya hogy meglátta, 
Mind a kettőt leszakasztá, 
Mind a kettőt leszakasztá, 
Talpa alatt eltaposá, 
Eltaposá. 


Kádár Kata hogy meglátta, 
Koporsóbúl feljajdula: 
„Éltünkben üldözőnk vótál, 
Holtunkba békét nem hagytál. 
Kiért Isten jót ne adjon, 
Szeretetlen társsal álldjon, 
Társsal álldjon. 


Szeretetlen társsal álldjon, 
Kenyeretlenség találjon, 
Kenyeretlenség találjon, 
Soha senki meg ne szánnyon. 
Éltünkbe üldözőnk vótál 
Holtunkba békét nem hagytál, 
De nem hagytál.” 


Visa (Mezőség), 1950 
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9 


MÁRTON SZÉP ILONA 
A MENNYBE VITT LEÁNY I. 


 


Édes az almája, 
Csukros a virágja, 
Alatta ül vala 
Márton Szép Ilona. 


Köti koszorúját 
Fehérből, veresből, 
S ahol bé nem éri, 
Tőti tőtelékit. 


Tőti tőtelékit 
Sűrű könyveivel, 
El es elnyomtassa 
Gyakor sóhajtással. 


Fel es feltekinte 
Ékes feje felé, 
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Hát úgy jő, hát úgy jő 
Fodor fehér bárány. 


A két szarva hegyin 
Két szép gyújtott gyertya, 
S a két füle tövin 
Két szép arany csercsel. 


Szóval azt feleli 
Fodor fehér bárány: 
„Meg ne jedj, meg ne jedj, 
Márton Szép Ilona! 


Met én hozzád jöttem, 
Isten parancsolta. 
Sem ördög nem vagyok, 
Kísértet se vagyok. 


Isten seregének 
Csak egy hijja vagyon, 
Ha te velem eljössz, 
Véled be es telik. 


Véled be es telik 
Mennyeknek országa.” 
Ő es elindula 
Belső kamarába. 


Ő es felöltözék 
Zarándok ruhába. 
Jobb kezébe vevé 
Hét sing olvasóját. 


Jobb kezébe vevé 
Hét sing olvasóját, 
Bal kezébe vevé 
Zarándok pálcáját. 
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Szóval azt felelé: 
„Sirass, anyám, sirass, 
Sirass, anyám, sirass, 
Hogy halljam éltembe, 


Hogy halljam éltembe, 
Hogy siratsz holtomba. 
Met én el kell menjek 
Mennybe, mennyországba.” 


„Ne menj, fiam, ne menj 
Hosszú nagy útakra, 
Hosszú nagy útakra, 
Felhagyott ösvényen.” 


„Elég, anyám, elég, 
Többet ne sirassál. 
Met halltam éltembe, 
Hogy siratsz holtomba.” 


Ő es elindula 
Boldog mennyországba. 
Mikor közeledik 
Mennyország kapuhoz, 


A mennyei kapuk 
Nyitatlan megnyílltak. 
S a mennyei gyertyák 
Gyújtatlan meggyúlltak. 


Mennyei harangok 
Húzatlan zúdultak, 
Szóval es azt kérdék: 
„Mit keresc, mit keresc? 


Mit keresc, mit keresc, 
Márton Szép Ilona?” 
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„Apámnak, anyámnak 
Én helyet keresek.” 


„Jaj, de nagyot kértél, 
Még es megadatik.” 
„Istenem, Istenem, 
Hogy kell én meghaljak, 


Hogy kell én meghaljak, 
Szent életre jussak, 
Az ítélő bíró 
Előtt számot adjak.” 


Lészped (Moldva), 1959 
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MÁRTON SZÉP ILONA 


A MENNYBE VITT LEÁNY. II. 


Itt es kerekedik 
Egy kerek dombocska, 
Azon növelkedik 
Egy édes almafa. 


Édes az almája, 
Csokros a virágja, 
Az alatt ül vala 
Márton Szép Ilona. 


Köti, köti vala 
Magik koszorúját, 
Fehér liliomból, 
Korsai rózsából. 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


71 


Hol aval nem éri, 
Liliomval fejzi. 
Hol aval nem éri, 
Liliomval fejzi. 


Itt es ereszkedik 
Egy arany ösvenke, 
Azon növelkedik 
Egy fehér báránka. 


Jobb ódalán vala 
Áldott napnak fénye, 
Bal ódalán vala 
Áldott holdnak fénye. 


E fejibe vala 
Nyócvan misegyertya, 
E homlokán vala 
Cifra fényes csillag. 


Meg ne jédj, meg ne jédj, 
Márton Szép Ilona, 
Mert ezt Isten hatta, 
Isten parancsolta. 


E szép szűzek serge 
Csak egy iránt termik, 
Ha te oda jőnél, 
Veled béfejződnék. 


E mennyei kapuk 
Nyitatlan nyíljanak, 
E mennyei ajtók 
Nyitatlan nyíljanak. 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


72 


Mennyei harangok 
Húzatlan szólljanak, 
A mennyei gyertyák 
Gyútatlan gyúlljanak. 


Klézse (Moldva), 1964 
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MÁRTON SZÉP ILONA 


A MENNYBE VITT LEÁNY. III. 


 


Édes ez almája, 
Csokros e virágja, 
De mend ez almája, 
Legszebb e virágja. 


Az alatt ül vala 
Márton Szép Ilona. 
Kötögeti vala 
Maga koszorúját, 
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Fejér márciusból, 
Kósai rózsából, 
Hol aval nem éri, 
Lyilyivomval fejzi. 


Ő es feltekinte 
Ékes feje felett, 
Há ott ereszkedik 
Egy gyalogösvenke. 


Azon ereszkedik 
Egy fejér báránka, 
Kinek szőre szálla 
Iégen csillagecska. 


Meg ne rettenj tőlem, 
Márton Szép Ilona! 
Mer én hezzád jöttem, 
Zisten parancsolta. 


Az ő szűzek serge 
Csak egy hijján vagyan, 
Ha te oda jönnél, 
A véled bételnék. 


Ő es csak elmene 
Szűzek templomjába, 
E szüzek ajtója 
Nyitatlan kinyíla. 


E szűzek harangja 
Húzatlan megszóla, 
Szűzek koronája 
E fejibe szálla. 


Klézse (Moldva), 1960 
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MÁRTON SZÉP ILONA 


A MENNYBE VITT LEÁNY. IV. 


S itt es kerekedik 
Egy kerek dombecska, 
Rajta nevelkedik 
Egy édes almafa. 


Iedes az almája, 
Csokros e virágja, 
Az alatt ül vala 
Márton Szép Ilona. 


Kötögeti vala 
Maga koszorúját, 
Ágbúl csemetéből, 
Kósai rózsából. 


Kivel hol nem éri, 
Lyilyiomval fejzi, 
Ott es ereszkedik 
Egy gyalogösvenke, 


Ösvenkén jövöget 
Egy fehér báránka, 
Jobb oldalán hozza 
Záldott napnak fényét, 


Bal oldalán hozza 
Záldott hódnak fényét, 
Szőre szállán hozza 
Zapró csillagokat. 
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S e homlokán hozza 
Nyócvan mise gyortyát. 
„Meg ne jidj, meg ne jidj, 
Márton Szép Ilona, 


Met mük hezzád jövünk, 
Isten parancsolta, 
E szűzeknek serge 
Csak egy hiján telik, 


Ha te oda jönnél, 
Véled es betelik.” 
Ő es elfordula, 
Sirogatni foga. 


Ez ő édesanyja, 
Ő ed szóval kérdi: 
„Mét sírsz, mét keseregsz, 
Lelkem, édes lyányom?” 


„Isten fizesse meg, 
Lelkem, édesanyám, 
Ki kilenc hónapig 
Méhedbe hordozál, 


Kilenc hónap múlva, 
E világra hoztál, 
Met én el kell menjek 
Mennybe, mennyországba, 


Mennybe, mennyországba, 
Szép szüzek sergibe.” 
E mennyei ajtók 
Nyitatlan megnyiltak, 
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Mennyei harangok 
Huzatlan es szóltak, 
Mennyei páhárok 
Tötetlen megtöltek. 


Klézse (Moldva), 1956 
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KINCSEMET VIGYEM-É? 


A KEGYETLEN ANYA. I. 


 


Jobb karjára vette 
Kincses kis ládáját, 
Bal karjára vette 
Futkosó kis fiát. 


„Istenem, Istenem, 
Édes jó Istenem, 
Kincsemet vigyem-e, 
Gyermekem vigyem-e? 
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Kincsemet leteszem, 
Gyermekem elveszem, 
Kincsemet leteszem, 
Gyermekem elveszem, 


Gyermeket ád Isten, 
De kincset sohasem. 
Gyermeket ád Isten, 
De kincset sohasem.” 


„Anyám, édesanyám, 
Ne hagyjon itt ingem! 
Ebbe mély erdőbe, 
Ne hagyjon el ingem! 


Anyám, édesanyám, 
Ne hagyjon itt ingem! 
Már kivel hálok én, 
Jaj, ezen az éjen? 


Anyám, édesanyám, 
Bár azt engedje meg, 
Fogjam kicsi úját, 
Menjek el kend után!” 


„Nem kellec, nem kellec, 
Futkosó kis fiam. 
Nem kellec, nem kellec, 
Futkosó kis fiam. 


Az erdei vadak 
Legyenek apáid; 
Az égi madarak 
Legyenek anyáid!” 


„Anyám, édesanyám, 
Ne kérj átkot reám, 
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Mer az anyajátok, 
Megfogja gyermekét. 


Anyám, édesanyám, 
Bár azt engedje meg, 
Míg szememvel látom, 
Menjek el kend után.” 


„Nem kellec, nem kellec, 
Futkosó kis fiam! 
Az erdei vadak, 
Legyenek apáid; 


Az égi madarak 
Legyenek anyáid!” 
Letevé gyermekét, 
S felvevé az kéncsét. 


Ott hatta kis fiát 
Abba mély erdőbe, 
Elvevé az kéncsét, 
Ott hatta gyermekét. 


Mikor elhaladott 
Messzire ő tőle, 
Hát már ő meglássa, 
Hogy a begye tehen. 


Hogy a begye tehen 
Úgy bőgi az bornyát, 
Úgy bőgi az bornyát, 
S úgy sípol utánna, 


Hogy a fene farkas 
Viszi el a bornyát. 
„Istenem, Istenem, 
Édes jó Istenem, 
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E nem lelkes állat, 
Méges hagy sajnálja. 
Hát én lelkes állat, 
Méges nem sajnáltam?” 


Letevé az kéncsét 
Magos törfa alá, 
Visszamene, vissza, 
Vegye el az fiát. 


Mikor már visszament, 
Vegye el az fiát, 
Hát nincsen az fia, 
Nincsen kicsi fia. 


Megették a vadak 
Az ő kicsi fiát, 
Ágról ágra hánták 
Az ő csontocskáját. 


Az égi madarak 
Ferednek véribe. 
„Istenem, Istenem, 
Édes jó Istenem! 


Megmondá jaz fiam, 
Ne kérjek én átkot, 
Ne kérjek én átkot 
Az kicsi fiamra. 


Mer az anyajátok 
Megfogja gyermekit, 
Mer az anyajátok 
Megfogja gyermekit. 


Szerencsétlen vótam, 
Mikor születtem vót, 
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De szerencsétlenebb 
Az én kicsi fiam.” 


Visszamene, vissza, 
Vegye fel az kéncsét, 
Mikor már visszament, 
Vegye fel az kéncsét, 


Há nincsen az kéncse 
Magos törfa alatt, 
Há nincsen az kéncse 
Magos törfa alatt. 


„Istenem, Istenem, 
Édes jó Istenem! 
Se kéncsem, se fiam, 
Se kéncsem, se fiam.” 


Rácsila (Moldva), 1955 
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GYERMEKEM VIGYEM-É? 


A KEGYETLEN ANYA. II. 


 


Bal kezébe fogá 
S a kéncses ládáját. 
Mentek, mendegeltek 
A setét erdőbe. 


Nehéz vót a kéncse, 
Nehéz a gyermeke. 
Letevé ő őköt, 
Gondolkozni kezde. 


„Istenem, Istenem, 
Vajon mit csináljak? 
Kéncsemet vigyem-e? 
Gyermekem vigyem-e? 


Elviszem kéncsemet, 
S itt hagyom gyermekem, 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


82 


Met gyermek heljébe 
Gyermeket ád Isten. 


De kéncsem heljébe 
Kéncset nem ád Isten.” 
Letevé gyermekét, 
S elvevé az kéncsét. 


Sírni kezd gyermeke, 
Keservesen kéri: 
„Anyám, édesanyám, 
Ne hagyj te itt ingem! 


Bár csak azt engedd meg, 
Fogjam küs újjadat, 
Fogjam küs újjadat, 
S menjek el utánnad!” 


„Nem kellec, nem kellec, 
Futkosó kis fiam, 
Az égi madarak 
Legyenek apáid; 


Az erdei vadak 
Legyenek anyáid.” 
„Anyám, édesanyám, 
Ne kérj átkot reám, 


Mert az anyaátok 
Megfogja gyermekit.” 
Elindult az annya, 
Még vissza se neze. 


„Bár csak azt engedd meg, 
Anyám, édesanyám, 
Míg szememvel látlak, 
Menjek el utánnad!” 
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„Nem kellec, nem kellec, 
Futkosó kis fiam. 
Az égi madarak 
Legyenek apáid; 


Az erdei vadak 
Legyenek anyáid!” 
Na hát elindula 
Onnét édesanyja. 


Sírval ott marada 
Futkosó kis fia. 
Menyen, mendegelget 
A setét erdőbe. 


Hát a begye tehen 
Úgy bőgi a bornyát. 
Letevé a kéncsét 
Magos törfa alá. 


Már ő úgy meghüle, 
Kiesett a könyve. 
„Istenem, Istenem, 
Szerelmes Istenem, 


E nem lelkes állat, 
Méges hogy sajnálja, 
Hát én lelkes állat, 
Hogy tudám elhagyni.” 


Ott hagyá ja kéncsét, 
Visszafut fiához. 
Hát a húsocskáját 
Ágról ágra hányják, 


S az égi madarak 
Véribe ferednek. 
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„Istenem, Istenem, 
Mit tudtam csinálni? 


Egyetlen fiamat 
Hogy tudtam elhagyni?” 
Sírval visszatére 
Kéncses ládájához. 


Mikor visszatére, 
Hát a kéncse sincsen. 
„Istenem, Istenem, 
Szerelmes Istenem! 


Immá kéncsem sincsen, 
Gyermekem es sincsen, 
Mehetek le es fel, 
Immá semmim sincsen.” 


Lészped (Moldva), 1955 
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FIAT ÁD AZ ISTEN 


A KEGYETLEN ANYA. III. 


 


Bal karjára vevé 
Kéncses küs ládáját. 
S mejen eléfelé 
Nagy rengeteg erdőn. 


„Istenem, Istenem, 
Mit tudjak csinálni, 
Fiamat vigyem-e? 
Kéncsemet vigyem-e? 


Fiamat elhagyom, 
Kéncsemet elviszem, 
Fiat ád az Isten, 
De kéncset sohasem.” 


Letette a fiát, 
Nagy út közepibe. 
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„Anyám, édesanyám, 
Ne hagyjon itt ingem! 


Bár azt engedje meg, 
Fogjam karincáját, 
Úgy menjek kend után, 
Ne vigyen kend karján!” 


„Nem kellec, nem kellec 
Nekem soha többet 
Ezen a világon, 
De sem a másikon.” 


„Anyám, édesanyám, 
Engedje meg bár azt, 
Míg szememvel látom, 
Úgy nézjek kend után, 


Úgy menjek kend után, 
Ne vigyen kend karján!” 
„Nem kellec, nem kellec 
Nekem soha többet 


Ezen a világon, 
De sem a másikon. 
Isten engedje meg: 
Az égi madarak, 


Az égi madarak 
Legyenek osztóid. 
Az erdei vadak 
A te feresztőid. 


Ágról ágra vigyék 
Te gyenge hurkáid.” 
„Anyám, édesanyám, 
Ne kérj átkot reám!” 
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Menyen a nagy erdőn, 
Hát ő mit lát vala, 
Három begye tehent, 
Három vad tehenet. 


Legnagyobb tehennek 
Szájába a bornya, 
Úgy viszi a bornyát, 
Az ő bornyucskáját. 


A másik két tehen 
Sipolt bornya után, 
Ne maradjanak el, 
Hogy ne vejszenek el. 


„Istenem, Istenem, 
Nem lelkes állatok, 
Méges hogy búsujják 
Az ő bornyaikot. 


Hát én lelkes állat 
Hogy tudtam elhagyni, 
Az én kicsi fiam 
Hogy tudtam elvetni?” 


Visszatére, vissza, 
Vegye el a fiát. 
Há nincsen a fia 
Nagy út közepibe. 


Az égi madarak 
Ferednek véribe, 
Ágról ágra viszik 
A gyenge hurkáit. 
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Leborult a fődre, 
Megszakadt a szíve, 
„Istenem, Istenem, 
Se fiam, se kéncsem.” 


Lészped (Moldva), 1959 
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LETEVÉ KISFIÁT 


A KEGYETLEN ANYA. IV. 


Elindula, el es, 
El a leány, kegyes, 
Elindula, el es, 
El a leány, kegyes. 


Jobb karjára vevé, 
Futkosó kis fiát, 
Bal vállára vevé, 
Kéncses küs ládáját. 


Addig menegete, 
Nagy erdőbe ére, 
Addig menegete, 
Nagy erdőbe ére. 


„Istenem, Istenem, 
Fiamat vigyem-e, 
Kéncsemet vigyem-e, 
Fiamat vigyem-e? 


Letegyem kéncsemet, 
Fiamat vegyem el? 
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Fiat ád az Isten, 
De kéncset sohasem.” 


Letevé kisfiát, 
Az nagy rengetegbe, 
Elvevé az kéncsét, 
S ott hatta gyermekét. 


„Anyám, édesanyám, 
Ne hagyjon itt ingem 
Az setét erdőbe, 
Ne hagyjon el ingem! 


Anyám, édesanyám, 
Azt engedje meg bár, 
Fogjam meg kis ujját, 
S úgy menyjek kend után.” 


„Nem kellec, nem kellec, 
Futkosó kis fiam, 
A fenye farkasok 
Legyenek apáid; 


Az égi madarak 
Legyenek anyáid, 
Az égi madarak 
Legyenek anyáid!” 


„Anyám, édesanyám, 
Bár azt engedje meg, 
Míg szememvel látom, 
Menyjek el kend után.” 


„Nem kellec, nem kellec, 
Futkosó kis fiam, 
Az erdei vadak 
Legyenek apáid, 
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S az égi madarak 
Legyenek anyáid, 
S az égi madarak 
Legyenek anyáid.” 


„Anyám, édesanyám, 
Ne kérj átkot reám, 
Met az anyaátok 
Megfogja gyermekét!” 


Menegetett vala, 
S hát ő mit lát vala? 
A vad begye tehen 
Úgy bőgi a bornyát, 


Úgy bőgi a bornyát, 
S úgy sipol utánna, 
Hogy a fenye farkas 
Viszi el a bornyát. 


Egyet visz szájába, 
Másikat utánna, 
S a harmadik bornyát 
Maga után csalja. 


„Istenem, Istenem, 
Ez nem lelkes állat, 
Ez nem lelkes állat, 
Méges hogy sajnálja. 


Hát én lelkes állat 
Méges nem sajnáltam, 
Méges nem sajnáltam, 
Fiamat elhattam.” 


Mejen, mejen elé, 
Magas törfa felé, 
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Letette az kéncsét 
Magas törfa alá. 


Visszatére vala, 
Vegye el az fiát, 
Mikor ő visszament, 
Nincsen kicsi fia: 


Az ő csontocskáit 
Ágról ágra hánták, 
Ágról ágra hánták 
A fenye farkasok. 


S az égi madarak 
Véribe feredtek, 
S az égi madarak 
Véribe feredtek. 


Visszatére, vissza 
Magas törfa alá, 
Há nincsen az kéncse 
Magas törfa alatt. 


„Istenem, Istenem, 
Elvette az Isten. 
Immá kéncsem sincsen, 
Gyermekem se nincsen.” 


Gerlén (Moldva), 1959 
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SZEGÉNY ÁRVA ASSZONY 


A KEGYETLEN ANYA. V. 


 


S e jobb karján viszi 
Kicsi síró lyányát, 
S másik karján viszi 
Síró kicsi fiát. 


„S Istenem, Istenem, 
Szerelmes Istenem, 
Mellyiket tegyem le, 
Mellyiket vegyem fel? 


Talán csak leteszem 
Síró kicsi lyányom, 
Ül le ide, lyányom, 
Hogy én es menjek el 


E rúzsamezőbe, 
Hogy virágot szedjek, 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


93 


Hogy virágot szedjek, 
S e kezedbe tegyek.” 


S összetalálkozik 
Egy baromállatval, 
S jobb szarvába viszi 
Félesztendős borját, 


Másik szarván viszi 
Egyesztendős borját, 
Többit csalogassa, 
Többit csalogassa. 


„Istenem, Istenem, 
Szerelmes Istenem, 
Ez egy baromállat, 
Én egy lelkes állat, 


Há én mér tevém le 
Kicsi síró lyányom?” 
Ő es visszatére 
E nad hosszú úton, 


Hogy ő es vegye fel 
Kicsi síró lyányát. 
Csak oda talála 
Három fene farkas. 


Nagyobb mind azt mondja: 
„Szakasszuk háromba!” 
Másik mind azt mondja: 
„Szakasszuk, nem bánom.” 


De küssebb azt mondja: 
„Vaj ne, szegént, vaj ne, 
Vaj ne, szegént, vaj ne, 
Ezt mük es vegyük fel, 
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Mük es vigyük haza, 
Mük es neveljük fel, 
Genge malachúsval, 
Genge báránhúsval.” 


Ők es felnevelték, 
Ők es felnevelték 
Genge malachúsval, 
Genge báránhúsval. 


„Ápám, farkas-ápám, 
Édes farkas-ápám, 
Eresszen el ingem 
Erdőkön sétálni. 


Erdőkön sétálni. 
Mezőkbe játszani.” 
„Nem ereszlek, lyányom, 
Met puskások járnak, 


Met puskások járnak, 
Tégedet meglőnek.” 
„Vaj, nem, ápám, vaj nem, 
Édes farkas-ápám.” 


„Mondd meg te bágyédnak: 
Bágyém, édes bágyém, 
Édes farkas bágyém, 
Eresszen el ingem 


Erdőkön sétálni, 
Mezőkbe jácodni!” 
„Szabad, húgom, szabad!” 
Ő es elereszté. 


Ő es elereszté 
Erdőkön sétálni, 
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Erdőkön sétálni, 
Mezőkbe jácodni. 


Összetalálkozék 
Ző édesanyjával: 
„Hájdá, lyányom, hájdá, 
Hogy én vegyelek fel.” 


„Hallgass, bába, hallgass, 
Hallgass, bába, hallgass! 
Lyányod lettem lenne, 
El sem vettél lenne. 


Nekem vagyon ápám, 
Édes farkas-ápám, 
Nekem vagyon ányám, 
Édes farkas-ányám. 


Nekem vagyon bágyém, 
Édes farkas-bágyém, 
Ki ingem felnevelt 
Genge malachúsval, 
Genge báránhúsval.” 


Somoska (Moldva), 1953 
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MOLNÁR ANNA 


AZ ELCSALT FELESÉG. I. 


„Hádi velem, Mónár Anna!” 
„Ién nem menek, Szajgó Márton. 
Kici fijam e rengőbe, 
Jámbor gazda jez erdőbe.” 
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„Hádi velem, Mónár Anna!” 
Mónár Anna elindula. 
Mennek, mennek, menegetnek, 
Még egy bulykosz fához iérnek. 


„Ül le ide, Mónár Anna! 
Nezz ed kicit e fejembe!” 
Mónár Anna nezni faga, 
Feltekinte arra fára. 


Annak fának az ikribe 
Kilenc lijány felakasztva! 
Sz elcsordula sz az ő könyve 
Katanának arcájára. 


Felebrede je katana, 
„Mé szírsz, mé szírsz, Mónár Anna?” 
„Ién nem szírok, te katana, 
Annak fának e harmatja.” 


Fel isz kele je katana. 
„Hágj e fáro, Mónár Anna!” 
„Ién nem szoktam fáro hágni, 
Cserkálja meg e katana!” 


Felindula je katana, 
Visszaejté fénes kardját. 
Mónár Anna felragadá, 
El isz szelé genge nyakát. 


Felkészüle rongyájába, 
Elindula hazafelé. 
Odaér ez ablak álá. 
„Eresszen bié, jámbor gazda!” 


„Nem ereszlek, te katana, 
Kici fiam e rengőbe.” 
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„Eresszen bié, jámbor gazda! 
Hallgatisszam el e fiát.” 


Jámbor gazda biéereszté. 
„Mennyen, hozzon egy kici bort!” 
Jámbor gazda borért mene. 
Kicinálá dulimányát, 
Megszoptatá sz ez ő fiát. 


Bogdánfalva (Moldva), 1970 
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MOLNÁR ANNA 


AZ ELCSALT FELESÉG. II. 


Mónár Anna sziép menyecske, 
Szajgó Marton jó katana. 
„Hádi velem, Mónár Anna!” 
„Ién nem menek, Szajgó Márton. 


Jámbor uram ez erdőbe, 
Kicsi fiam e rengőbe.” 
Sz elindula Mónár Anna. 
Mennek, mennek, menegetnek, 
Még ed bulykosz fához iértek. 


„Ül le ide, Mónár Anna! 
Nézz ed kicit e fejembe!” 
Leülének, nézni foga. 
Leülének, nézni foga. 


Mónár Anna feltekinte: 
Annak fának ez ikribe 
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Kilenc liján felakasztva! 
Mónár Anna szírni foga. 


Megebrede je katana. 
„Mé szírsz, mé szírsz, Mónár Anna?” 
„Ién nem szírok, te katana, 
Ennek fának e harmatja.” 


Csak felkele je katana. 
„Hágj e fára, Mónár Anna!” 
„Ién nem szoktam fáro hágni, 
Cserkállya meg e katana!” 


Felindula Szajgó Márton, 
Fédre ejté fiénesz kardját. 
Mónár Anna felragadá, 
Csak elszelé genge nyakát. 


Felkészile rongyájába, 
Elindula hazafelé. 
„Eresszen bié, jámbor gazda!” 
„Nem eresztlek, te katana. 


Kicsi fiam e rengőbe.” 
„Eresszen bié, jámbor gazda! 
Met el tudom hallgatitni.” 
Bié ereszté je katanát. 


„Mennyen, hozzon ed kicsi bort!” 
Még a gazda borért mene, 
Kibongolá sz az lájbiját, 
Megszoptatá kicsi fiát. 


Bogdánfalva (Moldva), 1970 
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MOLNÁR ANNA 


AZ ELCSALT FELESÉG. III. 


Mónár Anna sziép menyecske, 
Szajgó Márton jó katana. 
„Jere velem, Mónár Anna!” 
„Ien nem menek, te katana.” 


Mennek, mennek, menegetnek, 
Eliérének ed bulykoszfát. 
„Ül le ide, Mónár Anna!” 
„Ien nem ülök, te katana.” 


Mónár Anna csak leüle, 
Sz ez ő könyve lecsordula. 
„Mét szírsz, mét szírsz, Mónár Anna?” 
„Ien nem szírok, te katana. 


Jő je humály alulunnat, 
Talán abból fog esszeni.” 
„Hágj fel ide, Mónár Anna!” 
„Ien nem szoktam fára hágni, 


Hágjon fel e jó katana!” 
Sz e katana felindula, 
Genge kardját visszaejté, 
Mónár Anna futni foga. 


Mónár Anna hazaiére. 
„Bieprimil-e, jámbor gazda?” 
„Bieprimillek, jó katana, 
Nincsen honn e gazdasszonyam.” 
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„Megszidná-je, megverné-je?” 
„Meg szem szidnám, meg szem verném, 
Meg szem szidnám, meg szem verném, 
Ha még eccer megláthatnám.” 


Mónár Anna csak biemene, 
Kicsi fiát csak felvevé. 
Mónár Anna csak biemene, 
Kicsi fiát csak felvevé. 


Bogdánfalva (Moldva), 1970 
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MOLNÁR ANNA 


AZ ELCSALT FELESÉG. IV. 


„Gyere velem, Molnár Anna, 
Gyere velem hosszú útra!” 
„Nem menek én, Sajgó Márton, 
Met kicsidem van e házba, 


Kicsi fiam a bűcsűbe, 
Jámbor uram ez erdőbe.” 
„Semmi az te, Molnár Anna, 
Mük es csak ullyanok vótunk, 


Mük es csak ullyanok vótunk, 
Ível-nappal sirogattunk.” 
Aggyig csalá, míg elcsalá. 
S mennek, mennek, menegetnek. 


Mennek, mennek, menegetnek 
S e nagy régi hosszú úton. 
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„Nyugodjunk meg, Sajgó Márton, 
Met elfáradt genge lábom, 


Met te mensz e paripádon, 
De én menek e lábamon.” 
„Ne nyugodjunk, Molnár Anna, 
Érjünk elé burkos fához!” 


Mennek, mennek, mendegelnek, 
Odaértek burkos fához, 
Odaértek burkos fához, 
Leültek az árnyékjába. 


„Hallod-e te, Molnár Anna, 
Nézz egy kicsit e fejembe, 
Nézz egy kicsit e fejembe, 
Hogy aludjam ez eledbe! 


Hallod-e te, Molnár Anna, 
Fel ne nézz te erre fára, 
Met ennek kalász ez ága, 
Szemeidnek ártására.” 


Nezni kezde e fejibe, 
S elaluvék ez elibe; 
S ő felneze burkos fára, 
Hát hat szép lyány felakasztva. 


„Én Istenem, én Istenem, 
Tám én leszek e hetedik!” 
Kicseppene egy csepp könnye 
Sajgó Márton arcájára. 


Sajgó Márton megébrede. 
„Hallod-e te, Molnár Anna, 
Tám felnezél erre fára?” 
„Nem neztem én, Sajgó Márton, 
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Csak hazámba gondolkoztam, 
Kicsi fiam messze hattam.” 
„Semmi a te, Molnár Anna, 
Mük is csak ullyanok vótunk, 


Mük is csak ullyanok vótunk, 
Ível-nappal sirogattunk. 
Hallod-e te, Molnár Anna, 
Hág csak fel erre e fára!” 


„Nem szoktam én fára hágni, 
Mutasd meg, hogy kell felhágni!” 
Ő letevé fényes kardját, 
Kibongolá dolomántját. 


Molnár Anna felragadá, 
Genge nyakát úgy elcsapá, 
Felkészüle gúnyájába, 
Felsirüle paripára. 


Felsirüle paripára, 
Haza iére vacsorára. 
„Hallod-e te, jámbor gazda! 
Adsz-e szállást éjszakára?” 


„Adnék bizon, jó katona, 
De kicsidem van e háznál, 
De kicsidem van e háznál, 
S ez idegent nem állhassa.” 


„Semmi a te, jámbor gazda, 
Mük es mind ullyanok vótunk, 
Mük es mind ullyanok vótunk, 
Ível-nappal sirogattunk. 


Hallod-e te, jámbor gazda! 
Hol tudsz jó bort e faluba?” 
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„Ide le je fogadóba 
Tudok jó bort e faluba.” 


„Hozz egy kicsit vacsarára, 
Hozz egy kicsit vacsarára!” 
Ő elmene, hogy bort vegyen, 
Molnár Anna honn marada. 


Kibongolá dolomántját, 
S megszoptatá kicsid fiát. 
Haza ér e jámbor gazda. 
„Én Istenem, én Istenem, 


Talám e kicsid es tudja, 
Hogy idegen van e háznál?” 
„Hallod-e te, jámbor gazda! 
Hol e gyermeknek ez anyja?” 


„Ennek nincsen honn ez anyja, 
Elcsalta egy más katona.” 
„Hallod-e te, jámbor gazda, 
Hazajönne feleséged, 


Hazajönne feleséged, 
Megszidnád-e, megvernéd-e, 
Megszidnád-e, megvernéd-e, 
Arcájára felhánnád-e?” 


„Meg sem szidnám, meg sem verném, 
Arcájára fel sem hánnám.” 
„Hallod-e te, jámbor gazda, 
Ennek én vagyok ez anyja, 


Ennek én vagyok ez anyja, 
Kit elcsalt vót e katona; 
Nézz csak ki ez estállóba, 
Millyen paripa van abba: 
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Szénát eszik e jászollyból, 
Vizet iszik e hajlóból, 
Szénát eszik e jászollyból, 
Vizet iszik e hajlóból.” 


Klézse (Moldva), 1955 
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MOLNÁR ANNA 


AZ ELCSALT FELESÉG. V. 


 


Kicsi fiam sír bőcsőbe, 
Jámbor uram ződ erdőbe, 
Jámbor uram ződ erdőbe, 
Fémlik a kard az övibe.” 


Mind azt írja levelibe, 
Mónár Anna ül ölibe. 
Addig hítta, csalogatta, 
Amíg útnak indította. 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


105 


Addig mentek, menegettek, 
Míg a burkus fához értek. 
„Mónár Anna, ülj le ide, 
Nézz egy kicsit a fejembe.” 


Nezni kezdett a fejibe, 
Burkus fára feltekinte. 
Hát ott kilenc felakasztva, 
Tizedik az ő testvére. 


Sírni foga Mónár Anna, 
Hol hótt meg az ő testvére. 
Katanának orcájára 
Reácseppent egy csepp könnye. 


Fel es szekett az katana. 
„Mé sírc magad, Mónár Anna?” 
„Én nem sírok, te katana: 
Ide került egy kis felhő. 


Ide került egy kis felhő, 
Abból cseppent egy csepp eső.” 
„Kelj fel magad, Mónár Anna, 
Hágj fel magad burkus fára!” 


„Én nem hágok, te katana, 
Én nem szoktam fára hágni, 
Hágj fel magad, hogy lássam meg, 
S utánnad felhágok én es.” 


Fel es szekett az katana, 
Visszaesett éles kardja. 
Úgy felvette Mónár Anna, 
Hogy gyenge nyakát elvágta. 


Visszaesett az katana, 
Sírni kezdett Mónár Anna. 
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Sírni kezdett, gondolkozni, 
Merre tudjon ő most fogni? 


Felöltözött huszárosan, 
Huszárosan, káprárosan, 
S elindula hazájába, 
S elindula hazájába. 


Addig mene, menegete, 
Míg a kapujába ére. 
Há künnt van a jámbor gazda, 
Bennt úgy sír a kicsi fia. 


„Jó estét, te, jámbor gazda!” 
„Isten hozott, te katana!” 
„Jámbor gazda, jámbor gazda, 
Befogad-e zéccokára? 


Nem adna-e nekem szállást, 
Ezen éccakára szállást?” 
„Én nem bánom, te katana, 
De úgy sír a kicsi fiam. 


Harmad napja, hogy nem aludt, 
Se nem szopott, se nem aludt!” 
„A nem semmi, jámbor gazda.” 
Bé es mene a katana. 


„Jámbor gazda, jámbor gazda, 
Messze van-e a korcsoma?” 
„Nincs es közel, nincs es messze, 
Csak a falu közepibe.” 


„Hozjon nekem egy kupa bort, 
Egy kupa bort hogy megigyuk.” 
Felakasztá éles kardját, 
Kobongolá dolomántját. 
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Míg az ura oda jára, 
Kicsi fiát megszoptatta. 
Ahogy szopott, úgy elaludt, 
Úgy elaludt, úgy elnyúgutt. 
 
Hát úgy jő a jámbor gazda; 
Most meghott a kicsi fia. 
„Dehogy hott meg, csak elaludt, 
Elringattam, s elaltattam. 
 
Jámbor gazda, jámbor gazda, 
Hazajönne Mónár Anna, 
Megszidná-e, megverné-e 
Vaj órára felhánná-e?” 
 
„Me se verném, me se szidnám, 
Még órára fel se hánnám.” 
Kibongolta dolomántját, 
Kibongolta dolomántját. 
 
„Jámbor gazda, jámbor gazda, 
Én vagyok e Mónár Anna.” 
Megrémült a jámbor gazda, 
Hogy milyen most Mónár Anna. 


GERLÉN (MOLDVA) 1959 
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MOLNÁR ANNA 


AZ ELCSALT FELESÉG. VI. 


„Jó estét, te Molnár Anna!” 
„Adjon Isten, te katona!” 
„Készülj vélem hosszú útra, 
Készülj vélem hosszú útra! 
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Vissza ne nézz a ringóra, 
Vissza ne nézz a ringóra, 
Keserves lesz ez az útad, 
Keserves lesz ez az útad.” 


Addig mentek kicsit sokat, 
Míg egy bukros fához juttak. 
„Pihenjünk meg, Molnár Anna, 
E bukros fa árnyékába! 


Kerejs, Anna, a fejembe, 
Mer álom jött a szememre, 
Fel ne tekints az egekbe, 
Harmat cseppen a szemedbe.” 


Molnár Anna feltekintett, 
Rögtön sírásra eredett: 
„Eressz engem a hazámba, 
Eressz engem a hazámba!” 


„Nem engedlek a hazádba, 
Májsz fel erre bukros fára!” 
„Nem tudok én fára mászni, 
Meg kell ingem tanítani.” 


Felindult a jó katona, 
Visszajesett fényes kardja. 
Molnár Anna felragadta, 
Ütni, vágni kezdett hozza. 


„Hadd meg, Anna, életemet, 
Neked adom a kincsemet!” 
„Nem kell nékem a te kincsed, 
Kell nékem a piros véred.” 


Felöltözött Molnár Anna 
A katona ruhájába, 
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Addig ment ő kicsit sokat, 
Míg a hazájába juta. 


„Jó estét, te jámbor gazdám; 
Szállást kérni jöttem hozzád, 
Szállást kérni jöttem hozzád, 
Hogyha ingem elfogadnál.” 


„Szállást adnék, jó katona, 
Nincs csendesség a házamba, 
Feleségem kerengőbe, 
Sír a kicsi a rengőbe.” 


„Hazajőne, megszidnád-e, megvernéd-e, 
Az órára felvetnéd-e?” 
„Meg se szidnám, meg se verném. 
Az órára fel se vetném.” 


Hidegség (Gyimesvölgye), 1957 
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MOLNÁR ANNA 


AZ ELCSALT FELESÉG, VII. 


 


Addig csalta a katona, 
Amíg útnak indította. 
Addig mentek, mendegéltek, 
Míg egy bukros fához értek. 


„Nyúgudjunk meg, Mónár Anna, 
Üljünk le az árnyékába! 
Nezz egy kicsit a fejembe, 
Hogy aludjam az öledbe!” 


A nézésnek a képébe 
Mónár Anna feltekinte: 
Bukros fának tetejébe 
Kilenc leány felakasztva. 


Kilenc leány felakasztva, 
A tizedik ő lesz még ma. 
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Eszébe juta kis fia, 
Jámbor ura, kicsi fia. 


A szeméből könny erede, 
Egy csepp könnyű lecseppene 
A katona orcájára; 
Megébredt a jó katona. 


„Mét sírsz magad, Mónár Anna?” 
„Én nem sírok, te katona. 
Bukros fának hull harmatja, 
Abból cseppent az orcádra.” 


„Hogy eshetik harmat mostan, 
Mikor éppen álló dél van?” 
Mondá neki a katona: 
„Hágjál fel, Anna, a fára!” 


„En nem tudok fára hágni, 
Mutasd meg, aztán felhágok.” 
Elindult a jó katona, 
Visszaesett fényes kardja. 


Mónár Anna felragadta, 
Ütni-vágni kezdett héjza. 
„Hadd meg, Anna, életemet, 
Neked adom a kincsemet.” 


„Nem kell nekem a te kincsed, 
Kell nekem a piros véred.” 
A katonát esszevágta, 
Felöltözött gúnyájába. 


Visszaindult hazájába. 
Hát mit lát a kapujába? 
Az udvaron jámbor ura, 
Hallja, bennt sír kicsi fia. 
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„Hallod-e te, jámbor gazda, 
Adjál szállást eccakára!” 
„En jó szüvvel, te katona, 
De úgy sír a kicsi fiam.” 


„Az semmi, te jámbor gazda, 
Szoktam én a gyermeksírást.” 
„Na ha szoktad, jó katona, 
Kerülj beljebb a házamba!” 


„Hallod-e te, jámbor gazda, 
Messze van-e a korcsoma? 
Ha van jó bor a faluba, 
Hozz egy kupát kostolóba!” 


Elindult a jámbor gazda, 
Há aluszik kicsi fia. 
„Még a kicsike es tudja, 
Idegen van a házamba.” 


Inni kezdték a borikat, 
Mondogatják panaszikat. 
Azt mondja a jó katona: 
„Hallod-é te, jámbor gazda! 


Feleséged visszajönne, 
Megszidnád-e, megvernéd-e? 
Megszidnád-e, megvernéd-e? 
Vaj éltjébe felvetnéd-e?” 


„Meg se szidnám, meg se verném, 
Még éltjébe fel se vetném. 
De en tudom nem jő vissza, 
Többet meg se látom soha.” 


Felállott a jó katona, 
Bémene a kamarába, 
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Felöltözött gúnyájába, 
Hogy rátalált gazdájára. 


Megölelte jámbor urát, 
Ölébe vette kis fiát. 
Megszoptatta, elringatta, 
Karjai közt elaltatta. 


Magyarcsügés (Gyimesvölgye), 1962 


25 


MOLNÁR ANNA 


AZ ELCSALT FELESÉG. VIII. 


„Gyere velem, Molnár Anna.” 
„Én nem menyek, te katona. 


Jámbor uram az erdőbe, 
Kicsi fiam a rengőbe.” 


Addig, addig csalogatta, 
Amég útnak indította. 


Odaértek bukros fához, 
Leültek az árnyékába. 


„Hallod-e te, Molnár Anna, 
Hágj fel erre bukros fára!” 


„Én nem hágok, jó katona, 
Met nem szoktam fára hágni. 


Én nem szoktam fára hágni, 
Mutasd meg, hogy kell felhágni.” 
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Felindula ja katona, 
Visszaesett éles kardja. 


Felragadá Molnár Anna, 
Ütni, vágni kezdett hojza. 


„Hadd meg, Anna, az életem, 
Neked adom a sok pénzem.” 


„Nem hagyom meg az életed, 
Ugy es enyém a sok pénzed.” 


Elindula Molnár Anna, 
Elindula hazájába, 


Addig mene kicsit sokot, 
Míg a hazájába jutott. 


„Jó estét, te jámbor gazda, 
Szállást adsz-e eccakára?” 


„Nem adhatok, jó katona, 
Sír a fiam a rengőbe. 


Sír a fiam a rengőbe, 
Feleségem kerengőbe.” 


„Feleséged visszajőne, 
Megszidnád-e, megvernéd-e? 


Megszidnád-e, megvernéd-e? 
S az orrára felvetnéd-e?” 


„Meg se szidnám, meg se verném, 
S az orrára fel se vetném.” 
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Elébb lépett Molnár Anna: 
„Én vagyok a, jámbor gazda.” 


Kigombolta dolományát, 
Megszoptatá kicsi fiát. 


Récepatak (Gyimesvölgye), 1958 
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MOLNÁR ANNA 


AZ ELCSALT FELESÉG. IX. 


Anna, Anna, Molnár Anna, 
Molnár Anna ül ablakba, 
Köti, köti koszorúját, 
Ringatgatja kicsi fiát. 


Arra sétál egy katona. 
„Gyere velem, Molnár Anna!” 
„Nem mehetek, vitéz uram, 
Mert nekem van hitvestársam. 


Kicsi fiam a bölcsőbe, 
Jámbor uram a szőlőbe, 
Búza tészta tekenyőbe, 
Ég a tűz a kemencébe.” 


Addig hítta, csalogatta: 
„Gyere velem, Molnár Anna, 
Nekem vagyon hat kőházam, 
Hetediket most csinálom.” 
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Molnár Anna mit gondola, 
Katonával elindula. 
Mennek, mennek, mendegélnek, 
Míg egy nagy erdőbe értek. 


Találtak egy burkos fára, 
Leültek az árnyékába. 
„Molnár Anna, édes kincsem, 
Keress egy kicsit fejembe. 


Keress egy kicsit fejembe, 
Csak fel ne tekints az égre.” 
Addig nézett a fejébe, 
Míg elaludt az ölébe. 


Molnár Anna mit gondola, 
Feltekinte a nagy fára, 
A nagy fának ágaira 
Hat szép leány felakasztva. 


Könny szeméből kicsordula. 
„Mért sírsz, mért sírsz, Molnár Anna?” 
„Eszembe jutott kis fiam, 
Kicsi fiam, jámbor uram. 


Kicsi fiam a bölcsőbe, 
Jámbor uram a szőlőbe, 
Búza tészta tekenyőbe, 
Ég a tűz a kemencébe.” 


„Készülj, készülj, Molnár Anna, 
Indulj fel a burkos fára!” 
„Nem szoktam én fára mászni, 
Csak a földön szoktam járni. 


Mutass utat, menj előre, 
Megtanulom én is tőled.” 
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A katona elindula, 
Éles kardja visszahulla. 


„Add fel, add fel, Molnár Anna!” 
„Mingyár, mingyár, jó katona.” 
Úgy fel hajtá éles kardját, 
Ketté csapá gyenge nyakát. 


Felöltözött dolmányába, 
Visszaindult hazájába. 
Ott megállott kapujába, 
Bekiáltott udvarára: 


„Aluszol-e, jámbor gazda, 
Adsz-é szállást éjszakára?” 
„Nem adhatok, jó katona, 
Elhagyott a feleségem, 


Elhagyott a feleségem, 
Síró gyermek tűzhelyemen.” 
„Attól ugyan adhatsz szállást, 
Hallottam én gyermeksírást. 


Hallod-e te, jámbor gazda, 
Van-é jó bor a faluba?” 
„A jó bor az messze vagyon, 
A gyermekem kire hagyom?” 


Mig a gazda borért jára, 
Mit csinála Molnár Anna, 
Kigombolá a dolmányát, 
Megszoptatta kicsi fiát. 


Hogy az apja megérkezik, 
Sírást nem hall, csudálkozik. 
„Hallod-e te, jámbor gazda, 
Egyet kérdek, felelj arra. 
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Feleséged ha még élne, 
Élve hozzád haza jönne, 
Megszidnád-e, megvernéd-e? 
Még éltibe felvetnéd-e?” 
„Meg se szidnám, meg se verném, 
Még éltibe fel sem vetném.” 


Aranyosrákos (Aranyosszék), 1969 
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SZÉKVÁRI MARISKA 


A HALÁLRA TÁNCOLTATOTT LÁNY. I. 


„Jó estét, jó estét 
— Székváriné hallja —, 
Honn van-e a lyánya, 
Székvári Mariska?” 


„Honn van, ejde, honn van, 
Bennt van a szobába; 
Fekszik már, aluszik 
Fejér vetett ágyba.” 


„Menjen bé, költse fel, 
Készítse ja bálba, 
Lukszárú cipőjét, 
Hújza fel lábára!” 


Elindult, elindult 
Mariska ja bálba, 
Tíz pár aranygyűrűt, 
Húzott az újjába. 
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„Hújzátok, cigányok, 
Nem szabad nyúgúnni, 
Székvári Mariskát 
Muszáj táncoltatni!” 


„Erejsz ki, erejsz ki, 
Magamat hűtsem ki, 
Lukszárú cipőmből 
Aludt vért öncsem ki!” 


„Ne menj ki, ne menj ki, 
Ne hűtsd ki magadat, 
Tíz pár aranygyűrűd 
Zújadba dagasztad!” 


Verje meg az Isten 
Azt az édesanyát, 
Ki vasárnap este 
Elbocsájsa lyányát! 


Este elbocsájsa, 
Regvelig nem lássa, 
Regvel nyóc órakor 
Halval viszik haza. 


Harangoznak délre, 
De nem délebédre, 
Székvári Mariskát 
Viszik temetőbe. 


Apja, édesannya 
Zokogva sirajsa, 
Tíz legény késéri, 
Úgy teszik az sírba. 


Lészped (Moldva), 1953 
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28 


SZEGEDI MARISKA 


A HALÁLRA TÁNCOLTATOTT LÁNY. II. 


 


„Itthon van, itthon van, 
Bennt van a szobába’, 
Fekszik már, aluszik 
A csendes szobába.” 


„Költse fel, költse fel, 
Erejsze a bálba, 
Lagszárú cipőjét 
Hújza a lábába!” 


Fel is kelt, elkészült, 
Elindult a bálba, 
Ződ selyemruháját 
Vette fel magára. 


„Hújzátok, cigányok, 
Estétől regvelig, 
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Szegedi Mariska 
Míg vérbe feredik!” 


„Álljon meg, álljon meg 
Egy cseppet pihenni, 
Lagszárú cipőmből 
Vérem kiönteni!” 


„Mozsikus cigányok, 
Nem lehet megállni, 
Szegedi Mariskát 
Muszáj táncoltatni!” 


„Álljon meg, álljon meg, 
Mer’ mingyár meghalok, 
A csárda közepin 
Kétfelé hasadok!” 


„Nem bánom, nem bánom, 
Százfelé hasadsz is, 
Ha nekem nem adtak, 
Másnak se aggyanak!” 


Átkozott az apa, 
De jobban az anya, 
Ki egyetlen lányát 
Este elbocsájsa. 


Este elbocsájsa, 
Regvelig nem lássa, 
Regvel nyóc óra tájt 
Halva viszik haza. 


„Na, lányok, na, lányok, 
Rólam tanuljatok: 
Két testvér-szeretőt 
Sohase tartsatok! 
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Én kettőt tartottam, 
De meg is csalódtam, 
Édes kedves anyám, 
Lásd, mire jutottam!” 


Magyarcsügés (Gyimesvölgye), 1962 
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HÚZZÁTOK, CIGÁNYOK 


A HALÁLRA TÁNCOLTATOTT LÁNY. III. 


„Jó estét, jó estét, 
Szőllősiné asszonyság. 
Hol van a mi Erzsi babánk, 
Talán le is feküdt már?” 


„Lefeküdt, lefeküdt 
Ződ paplanyos ágyába.” 
„Menjen bé és költse fel őt, 
Készítse el a bálba!” 


Bé is ment, fel is kelt, 
El is mentek a bálba, 
És akkor a két betyár 
Rákacsint a cigányra. 


„Húzzátok, cigányok, 
Kivilágos virradtig, 
Amíg a mi Erzsi babánk 
Karjaink közt elalszik.” 


„Eressz ki, eressz ki, 
Hülepedni mennjek ki, 
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Két fekete új csizmámból 
Az aludt vért öntsem ki!” 


„Ne menj ki, ne menj ki, 
Nem fogsz te most kimenni, 
Még ma éjjel két betyárnak 
Karja közt fogsz meghalni.” 


Átkozott az apa, 
Átkozott az az anya, 
Ki a lányát két betyárral 
Elereszti a bálba. 


„Nyissad ki, jó anyám, 
Két leveles kapudat, 
Hogy hozzák bé udvarodra 
Egyetlen egy lányodat!” 


Harangoznak délre, 
De nem déli ebédre, 
Most viszik ki szegény Erzsit 
A gyászos temetőbe. 


Válaszút (Mezőség), 1955 
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SZŐLLŐSI ERZSI 


A HALÁLRA TÁNCOLTATOTT LÁNY. IV. 


„Jó estét, jó estét, 
Szőllősiné asszonyság! 
Hol van a mi Erzsi babánk, 
Aki minket oly rég vár?” 
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„Bennt van a szobába, 
Ződ paplanos ágyába.” 
„Menjen be és költse fel őt, 
Készítse el a bálba!” 


Be is ment, fel is kelt, 
El is készült a bálba, 
Bagariás két cipőjét 
Felhúzta a lábára. 


Elindult, odaért, 
Odaértek a bálba, 
Amikor az a két betyár 
Rátekint a cigányra. 


„Húzzátok, cigányok, 
Kivilágos virradtig, 
Amig a mi Erzsi babánk 
Karjaink közt elalszik!” 


„Eressz ki, eressz ki, 
Hülepedni menjek ki, 
Bagariás két cipőmből 
Piros vérem öntsem ki!” 


„Nem méssz ki, nem méssz ki, 
Nem kell neked meghülni! 
Még ma éjjel két betyárnak 
Karja közt fogsz meghalni.” 


Átkozott az apa, 
De legjobban az anya, 
Aki egyetlen egy lányát 
Este a bálba hagyja. 


Este elbocsássa, 
Reggelig nem is lássa, 
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Reggel pedig nyóc órakor 
Meghalva viszik haza. 


„Leányok, leányok, 
Rólam példát vegyetek: 
Két szép legényt egyszerre 
Soha ne szeressetek!” 


„Jó reggelt, jó reggelt, 
Szőllősiné asszonyság! 
Élve vittük, halva hoztuk 
Haza a maga lányát.” 
 
Buza (Mezőség), 1969 
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TOLLAS ERZSI 


A HALÁLRA TÁNCOLTATOTT LÁNY. V. 


„Jó estét, jó estét, 
Tollas Erzsi asszonyság! 
Hol van az Erzsi babám, 
Talán le is feküdt már?” 


„Lefeküdt, lefeküdt 
Piros paplanyos ágyba, 
Piros bársony cipőjét 
Lehúzta a lábáról.” 


„Menjen be, keltse fel, 
Készítse el a bálba, 
Piros bársony cipőjét 
Húzza fel a lábára!” 
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Be is ment, fel is kelt 
Tollas Erzsi az ágyból, 
Piros bársony cipőjét 
Felhúzta a lábára. 


Fel is kelt, el is ment 
Tollas Erzsi a bálba, 
Azt a tíz arany gyűrűt 
Felhúzta az ujjára. 


„Jó estét, jó estét, 
Csaplárosné asszonyság! 
Hol van az a négy betyár, 
Aki engem ide vár?” 


„Menjen be, üljön le, 
Üljön le a diványra!” 
Akkor az a négy betyár 
Rákacsint a cigányra. 


„Húzzátok, cigányok, 
Szép kivirradt reggelig, 
Tollas Erzsi az ágyba 
Soha többé nem fekszik!” 


„Engedj ki, menjek ki, 
Hadd menjek ki pihenni, 
Piros bársony cipőmből 
A véremet öntsem ki.” 


„Nem lehet, ne menj ki, 
Ne hütsd ki úgy magadat! 
Azt a tíz arany gyűrűt 
Az ujjadra mért húztad?” 


Átkozott az apa, 
De kétszerte az anya, 
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Ki este nyolc órától 
Lányát bálba bocsátja. 


Este elbocsátja, 
Más reggelig nem látja, 
Másnap kilenc órakor 
A holttestét találja. 


Harangoznak délre, 
Ha nem délre, misére, 
Tollas Erzsi holttestét 
Viszik a temetőbe. 


Kötelend (Mezőség), 1969 
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32 


SZEGSZÁLI MARISKA 


A HALÁLRA TÁNCOLTATOTT LÁNY. VI. 


 


„Menjen be, kőtse fel, engedje a táncba, 
Rézpatkós csizmáját húzza a lábába!” 
„Húzzátok, cigányok, nem szabad megállni, 
Szegszáli Mariskát muszáj táncoltatni!” 


„Engedj meg, galambom, egy pár pihenőre, 
Rézpatkós csizmámból vér kiöntésére!” 
„Húzzátok, cigányok, nem szabad megállni, 
Szegszáli Mariskát muszáj táncoltatni!” 


„Jó reggelt, jó reggelt, Szegszáliné asszony! 
Hol van a leánya, Szegszáli Mariska?” 
„Itthon van, itthon van, bennt van a szobába’, 
Alszik már, nyugszik már márvány koporsóba’.” 


Megkondult a harang, de nem idejébe’, 
Szegszáli Mariskát viszik temetőbe. 
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Két legény kíséri, az teszi a sírba, 
Szegény édesannya szívét szomorítja. 


Átkozott az apa, kétszerte az anya, 
Egyetlen leányát a táncba bocsássa, 
Este elbocsássa, reggel se találja, 
Másnap estefelé halva viszik haza. 


Méra (Kalotaszeg), 1969 
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KINEK ADTÁL ENGEM? 


A NAGY HEGYI TOLVAJ. I. 


 


Hogy nem adtál inkább disznyópásztorának, 
Hogy nem adtál inkább disznyópásztorának? 
De jól laktam immág jó regvel felkelni, 
De jól laktam immág jó regvel felkelni. 


Jó regvel felkelni s a patakra menni, 
Jó regvel felkelni s a patakra menni, 
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Véres ruhát mosni, s jajszókval sújkolni, 
Véres ruhát mosni, s jajszókval sújkolni, 


Jajszókval sújkolni, könnyekvel áztatni, 
Jajszókval sújkolni, könnyekvel áztatni, 
Mert most es oda van keresztút állani, 
Mert most es oda van keresztút állani. 


Keresztút állani, ermén papat elni, 
Keresztút állani, ermén papat elni, 
Egy pénzér, kettőér nem szán vért ontani, 
Egy pénzér, kettőér nem szán vért ontani.” 


S erre ja két szóra megrugá az ajtót, 
S erre ja két szóra megrugá az ajtót. 
„Mé sírc magad, mé sírc, te nagy híres kurva, 
Mé sírc magad, mé sírc, te nagy híres kurva.” 


„Nem sírok, nem sírok, csendes jámbor uram, 
Nem sírok, nem sírok, csendes jámbor uram, 
Cserefát égetek, gyermeket rengetek, 
Cserefát égetek, gyermeket rengetek, 


Cserefának füstye húzta ki könyvemet, 
Cserefának füstye húzta ki könyvemet.” 
„Késszijj magad, késszijj, te nagy híres kurva, 
Késszijj magad, késszijj, te nagy híres kurva, 


S a búzamezőre s a fejvevő helyre, 
S a búzamezőre s a fejvevő helyre!” 
„Vár kicsit, várkojzál, csendes jámbor uram, 
Vár kicsit, várkojzál, csendes jámbor uram, 


Hogy tegyem fejembe fődig fágyolomat, 
Hogy tegyem fejembe fődig fágyolomat, 
Hogy bijzam anyámra kicsi fiacskámat, 
Hogy bijzam anyámra kicsi fiacskámat.” 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


131 


„Jánosom, Jánoskám, nagy hajú szógacskám, 
Jánosom, Jánoskám, nagy hajú szógacskám! 
Fogd be ja lovadat, hatvan paripádat, 
Fogd be ja lovadat, hatvan paripádat! 


Vigy el magad ingem a búzamezőre, 
Vigy el magad ingem a búzamezőre, 
S a búzamezőre s a fejvevő helyre, 
S a búzamezőre s a fejvevő helyre! 


Elütik fejemet, vedd fel magad fődről, 
Elütik fejemet, vedd fel magad fődről, 
Tedd a réztángyérba, mosd meg ürmesborba, 
Tedd a réztángyérba, mosd meg ürmesborba! 


Takard gyenge gyócsba, s úgy tedd koporsóba, 
Takard gyenge gyócsba, s úgy tedd koporsóba, 
Vegyen példát róla minden apa s anya, 
Vegyen példát róla minden apa s anya! 


Ne adja leányát idegen faluba, 
Ne adja leányát idegen faluba, 
Hat ekres gazdának, nagy hegyi tolvajnak, 
Hat ekres gazdának, nagy hegyi tolvajnak!” 


Lészped (Moldva), 1955 
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34 


KINEK ADOTT ENGEM? 


A NAGY HEGYI TOLVAJ. II. 


 


Apám kapujára 
S anyám asztalára! 
Vedd a körmöd közé, 
Szállj az ablakjára, 


Szállj az ablakjára, 
Tedd az asztalára! 
Hogy mikor belé néz, 
Essék meg a szüve, 


Kinek adott ingem, 
Nagy hegyi tolvajnak, 
Nagy hegyi tolvajnak, 
Kevély katanának. 


Aki el van most es 
Örmény papat ölni, 
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Keresztút állani, 
Nem szán vért ontani.” 


Erre a szavára 
Megrugák az ajtót. 
„Erejsz bé, erejsz bé, 
Asszon feleségem!” 


„Bár kicsiddég várkojz, 
Csendes jámbor uram, 
A selyemruhámat 
Vejem fel magamra!” 


Második szavára 
Megrugá az ajtót. 
„Erejsz bé, erejsz bé, 
Asszon feleségem!” 


„Bár kicsiddég várkojz, 
Csendes jámbor uram, 
A fényes cipőmet 
Hújzam a lábomba!” 


Harmadik szavára 
Megrugta az ajtót. 
„Erejsz bé, erejsz bé, 
Asszon feleségem!” 


„Bár kicsiddég várkojz, 
Csendes jámbor uram, 
A karika gyűrűm 
Hújzam az ujjamba.” 


Negyedik szavára 
Bérugá az ajtót. 
„Mé sírc magad, mé sírc, 
Asszon feleségem?” 
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„Nem sírok, nem sírok, 
Gyermeket rengetek, 
Gyermeket rengetek, 
Cserefát égetek. 


Cserefának füstje 
Húzta ki könyvemet.” 
„Készülj, magad, készülj, 
Asszon feleségem, 


A búzamezőre 
S a fejvevő székre, 
A búzamezőre 
S a fejvevő székre.” 


„Jánoska, Jánoska, 
Nagy hajú szógacska, 
Húzd elé hintómot, 
Fogd bé hat lovamot. 


Hogy mennyünk el ketten 
A búzamezőre, 
A búzamezőre, 
S a fejvevő székre.” 


A nagy híres tolvaj 
Felhúzá a kardját, 
Felhúzá a kardját, 
Vágja el a nyakát. 


„Bár kicsiddég várkojz, 
Csendes jámbor uram! 
Me minden halattnak 
Hármat harangaznak. 


Kettőt megszakasztnak, 
Egyet végig húznak. 
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Zén árva fejemnek 
Egyet sem kondítnak. 


Met én jóllaktam vót 
Jó regvel felkelni, 
Jó regvel felkelni, 
S a patakra menni, 


Vérmes ruhát mosni, 
Könnyüvel áztatni. 
Könnyüvel áztatni, 
Jajszóval sújkolni.” 


„Hájdába, hájdába, 
Kicsi Ráduj Péter! 
Tátá hojza kácsit, 
Mámá hojza cicit.” 


A nagy híres tolvaj 
Ablak alatt vala, 
Ablak alatt vala, 
Hallgatkozik vala. 


„Most es onnan jöve, 
Anyánkat megölte.” 
Lebuvék a fődre, 
Megszakadt a szüve. 


A nagy híres tolvaj 
Nem mejen má többet 
Keresztút állani, 
Örmény papat ölni. 


Lészped (Moldva), 1959 
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35 


HAJTS EL, DUNA 


A NAGY HEGYI TOLVAJ. III. 


 


Hogy rikojthasszam meg 
Apám, edeszapám, 
Hogy rikojthasszam meg 
Apám, edeszapám: 


Hogy adja gyermekét 
Híresz tolvaj után, 
Hogy adja gyermekét 
Híresz tolvaj után. 


Ki moszt isz oda van 
Ermén papat elni, 
Ki moszt isz oda van 
Ermén papat elni. 


Anyám, edeszanyám, 
Megunta kiét kezem, 
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Anyám, edeszanyám, 
Megunta kiét kezem. 


Véresz ruva moszni, 
Jajszókval szújkolni, 
Véresz ruva moszni, 
Jajszókval szújkolni. 


Anyám, edeszanyám, 
Mikor ingem csinált, 
Anyám, edeszanyám, 
Mikor ingem csinált, 


Csinálhatott lenne 
Ed mármulykevecskét, 
Moszogassza e víz, 
Moszogassza e víz. 


Anyám, edeszanyám, 
Mikor feresztgetett, 
Mikor feresztgetett 
Genge meleg vízbe, 


Feresztgetett lenne 
Buzgó forró vízbe, 
Feresztgetett lenne 
Buzgó forró vízbe. 


Anyám, edeszanyám, 
Mikor kötözgetett, 
Anyám, edeszanyám, 
Mikor kötözgetett, 


Kötözgetett lenne 
Tüzessz párázába, 
Kötözgetett lenne 
Tüzessz párázába. 
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Anyám, edeszanyám, 
Mikor rengetgetett, 
Mikor rengetgetett, 
Kici bőcsücskébe, 


Rengetgetett lenne 
Hét szingnég bié fűődbe, 
Rengetgetett lenne 
Hét szingnég bié fűődbe.” 


Bogdánfalva (Moldva), 1956 


36 


JÖJJ MEG, DUNA 


A NAGY HEGYI TOLVAJ. IV. 


 


Apám kapujához, 
Apám kapujához, 
Anyám ajtójához, 
Anyám ajtójához. 
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Anyám, édesanyám, 
Mét adta dzsermekit, 
Anyám, édesanyám, 
Tüzes tolvaj után. 


Már mét nem adta vót, 
Már mét nem adta vót 
Jámbor dzsermek után, 
Jámbor dzsermek után. 


Elállott két kezem, 
Elállott két kezem 
Hírharangat húzni, 
Hírharangat húzni. 


Elállott két lábom, 
Elállott két lábom 
Dzsivánkövet nyomni, 
Dzsivánkövet nyomni. 


Elállott két szemem, 
Elállott két szemem 
Hosszú útak nezni, 
Hosszú útak nezni. 


Megunta két filem, 
Megunta két filem 
Ződ erdő zúgását, 
Ződ erdő zúgását. 


Megunta két filem, 
Megunta két filem 
Vadmadar szólását, 
Vadmadar szólását.” 


Lujzikalagor (Moldva), 1958 
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37 


MIKOR FERESZTGETTÉL 


A NAGY HEGYI TOLVAJ. V. 


„Tudod, anyám, tudod, 
Mikor feresztgettél, 
Mikor feresztgettél 
Genge meleg vízbe, 


Mikor takargattál 
Genge gyócs ruhába, 
Takartál lenne bé 
Tüzes párázsába, 


Mikor elrengettél 
Kicsi bűcsűcskébe, 
Rengettél lenne bé 
Fődnek fenekibe, 


Csak ne adtál lenne 
Ki hideg havasra, 
Nagy hegyi tolvajnak, 
Nagy híres gazdagnak, 


Ki most es oda van, 
Keresztút állani, 
Vaskaput rontani, 
Piros vért ontani, 


Piros vért ontani, 
Ermén papat ölni.” 
Csak ajtón szóla meg 
E nagy híres tolvaj: 
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„Sírtál, asszony, sírtál, 
Valamennyet sírtál.” 
„Nem sírtam, nem sírtam, 
Cserefát égettem, 


Cserefát égettem, 
Gyermeket rengettem, 
Cserefának füstye 
Hozta ki könyvemet, 


Fenyőfának szaga 
Hirvasztá színnyemet.” 
„Készülj, asszony, készülj 
E fejvevő helyre, 


E fejvevő helyre, 
Hogy vegyem fejedet.” 
„Ne vedd el fejemet, 
Ne vedd el fejemet! 


Bizon kész vagyok én, 
Ha fejemet veszed, 
De úgy es megbocsáss, 
Te nagy hegyi tolvaj: 


Én es szóljak hármat 
Legnagyobb szolgámnak: 
Szolgám, édes szolgám, 
Háj el téses vélem! 


Háj el téses vélem, 
Hol fejemet veszi 
E nagy hegyi tolvaj. 
Vedd fel e fejemet, 


Takard papirosba, 
S azon felül gyócsba, 
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Küld el Móduvába, 
Apám kapujára, 


Tedd ez ablakjára, 
S nyujtsd ez asztalára, 
Vegyen példát róla 
Minden apa s anya, 


Hogy adja gyermekit 
Ki hideg havasra, 
Nagy hegyi tolvajnak, 
Nagy híres gazdagnak. 


Met én nem szoktam vót 
Ez apám házánál 
Vízre jálámenni, 
Véres ruhát mosni, 


Könyűvel vegyítni, 
Jajszóval sújkolni, 
Met én úgy szoktam vót: 
Este lefeküdtem, 


Este lefeküdtem, 
Jó regvel felkeltem, 
S e dologra mentem, 
Sziépen iénekeltem.” 


Klézse (Moldva), 1955 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


143 


38 


MIÉRT ADOTT ODA? 


A NAGY HEGYI TOLVAJ. VI. 


„Edes jó Istenem, 
Indítsd meg árvized! 
Hadd mosson el ingem 
Nem es igen messze, 


Apám udvarára, 
Hogy kérdjem meg tőle: 
Kihez adott férhez, 
Vitéz katonához, 


Hegyi tolvajához, 
Ember hóhérához? 
Mér nem adott inkább 
Disznópásztorához, 


Méjér adott oda 
Hegyi tolvajához? 
Edes jó Istenem, 
Hod meguntam élnem! 


Minden sötét hajnalba 
Véres ruhát mosnom. 
Mert most es oda van 
Keresztút állani, 
Ember felgyilkolni.” 


„Asszony-feleségem, 
Azt hallottam, sírtál.” 
„Nem sírtam, nem sírtam, 
Gyermekem rengettem. 
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Gyermekem rengettem, 
Cserefát égettem, 
Cserefának füstje 
Húzta ki a könnyem.” 


„Állj térre, asszonyom, 
Me fejedet veszem!” 
„Ne vedd le fejemet, 
Hadd meg életemet! 


Hod még növelhessem 
Fel a két gyermekem. 
Hod még növelhessem 
Fel a két gyermekem.” 


Ama fekete felhőbe 
Ott fürdik egy holló. 
„Jöjj el, te fekete holló, 
Vidd el az én levelemet! 


Szabadkán keresztül, 
Vidd az apám ablakára, 
Tedd az anyám asztalára, 
S ha aluva kapod, 
Tedd az aluvó ágyába! 


Ha kerdi, hol vagyok? 
Mondd meg, hogy rab vagyok. 
Nagy Tatáriának, 
Hej de rabja vagyok! 


Kezemen, lábamon 
Vas botokat hordok. 
Karcsú derekamon 
Vas dészüket hordok.” 


Sántatelek (Gyimesvölgye), 1958 
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39 


KICSI RÁDUJ PÉTER 


A NAGY HEGYI TOLVAJ. VII. 


 


Hanem az az apád, 
Ki hegyen pakulár. 
Hegybeli pakulár. 
Koppant a vén vajda: 


„Feleségem, kincsem, 
Mit énekelsz vala? 
Mit sírsz vala, mit sírsz, 
Szép Máriska dajka?” 


„Nem sírok, nem sírok, 
Cserefát égetek, 
Cserefát égetek, 
Gyermeket rengetek. 
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Gyermeket rengetek, 
Annak énekelek, 
Cserefának füstje 
Hozta ki könnyemet.” 


Görbepatak (Gyimesvölgye), 1959 


40 


FÉRJHEZ ADTÁL, ANYÁM 


A NAGY HEGYI TOLVAJ. VIII. 


„Ferjez adtál, anyám, hegyi tolvaj után. 
A sok véres gúnyát könnyeimmel mosom, 


Könnyeimmel mosom, bánattal sújkolom, 
Bánattal sújkolom, jajszóval szapulom. 


Ha reggel kimosom, délben bevérezi, 
Ha este kimosom, reggel bevérezi. 


Most is oda vagyon, keresztes út átal, 
Embereket ölni, szívem szomorítni.” 


„Mért sírtál, mért sírtál, ifi úr-asszonykám?” 
„Nem sírtam, nem sírtam, jámbor, kedves uram. 


Konyhán forgolódtam, fenyőfát égettem, 
Fenyőfának füstje kiszívta a könnyem.” 


„Ha sírtál, nem sírtál, ki van neked nyújtva 
A szekered rúdja.” S a fejét levágta. 


Vajdakamarás (Mezőség), 1954 
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41 


SZÉP FEHÉR PAKULÁR 


A MEGÖLT HAVASI PÁSZTOR. I. 


 


„Mi dolog, mi dolog, te kicsi báránkám, 
Hod te se nem eszel, hod te se nem iszol?” 
„A dolog, a dolog, én szegény gazdecskám, 
Met mindjá idejön három disznópurkár. 


Neked fejed veszik, minket elhajtanak.” 
S még szavát sem végzi, csak odaérének. 
„Jó napot, jó napot, te fehér pekulár.” 
„Isten hozott, Isten, ti disznópurkárok.” 


„Tudod-e, mét jöttünk? Nem adod-e nekünk 
Ezer báránkadot, néztelen sok johod?” 
„Nem adom, nem adom, met nem adnivalók.” 
„Te nekünk nem adod, neked fejed vesszük.” 


„Ha fejem veszitek, temessetek ingem 
Tellám kapujába, johoim jászlyába. 
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Nagyobb furulyámból csánnyatok koporsót, 
Kissebb furulyámot tegyétek fejemhez, 


Mikor alul fú szél, ullyant zúgogasson, 
Mikor felyül fú szél, ullyant zengedezzen. 
Ki ott elé menen, mindenyik azt mondja, 
Szép fehér pekulár, magát havalygassa. 


Mentek, mendegeltek az útval mellyékest. 
Ott es vagyon nekem egy füstes házecskám, 
Abba es van nekem öreg édesanyám, 
Fekete micét tép, mind ingem gyászolgat. 


Tudom jól, megkérdi, hogy én hol maradtam. 
Tudjátok felelni, hogy megházasodtam 
E födnek zsírjával, e napnak húgával. 
E napnak húgával s ragyogó csillagval. 


Mentek, mendegeltek az útval mellyékest, 
Ott es vagyon nekem egy virágos kertem, 
Abba es van nekem két hajadon húgom, 
Virágot gyomlálnak, mind ingem gyászolnak. 


Tudom jól, megkérdik, hogy én hol maradtam, 
Tudjátok felelni, hogy megházasodtam 
E födnek zsírjával, e napnak húgával, 
E napnak húgával s ragyogó csillagval.” 


Külsőrekecsin (Moldva), 1955 
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42 


SZÉP FEHÉR PAKULÁR 


A MEGÖLT HEGYI PÁSZTOR. II. 


 


S oda es elmene 
Három disznópurkár: 
„Honn vagy-e, benn vagy-e, 
Szép fehér pekulár?” 


„Honn vagyok, benn vagyok, 
Három disznópurkár.” 
„Tudod-e, métt jöttünk?” 
„Tudom, ha megmondják.” 


„Mük es azétt jöttünk, 
Nem adad-e nekünk 
Ezer báránkádat, 
Néztelen sok johod?” 


„Nem adam, nem adam, 
Három disznópurkár, 
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Nem adam, nem adam, 
Met nem adni valók.” 


„Bizon, ha nem adad, 
Mük es azétt jöttünk, 
Mük es azétt jöttünk, 
Hogy fejedet vegyük.” 


„Ha fejem veszitek, 
Ingem temessetek 
Tellám kapujába, 
Bárányok lyászlyába, 


Nagyobb furulyámat 
Tegyétek fejemhez, 
Kisebb furulyámat 
Tegyétek lábomhoz, 


Ha alól fú je szél, 
Fújja, fúdogalja, 
S eki azt meghallja, 
Mingyá’ es azt mondja: 


Szép fehér pekulár, 
Magát havallygassa, 
Magát havallygassa, 
Hazáját sirassa. 


S ha fellyül fú e szél, 
Fújja, fúdogalja, 
S eki azt meghallja, 
Mingyá’ es azt mondja: 


Szép fehér pekulár 
Magát havallygassa, 
Magát havallygassa, 
Hazáját sirassa. 
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Ehol elémentek 
Egy útval mellyékest, 
Ott nekem es vagyan 
Egy virágos kertem, 


Abba nekem es van 
Két hajadon húgom, 
Virágot gyomlálnak, 
Ingemet gyászolnak. 


Tudom jól, megkérdik: 
Ingem hol hagytatok? 
Tudjátok felelni, 
Hogy megházasodtam. 


Tudom jól, megkérdik: 
Ki lyányát vettem el? 
Tudjátok felelni: 
E napnak e húgát. 


E napnak e húgát 
S e fődnek e zsírját. 
S ehol elémentek 
Egy útval mellyékest, 


Ott nekem es vagyon 
Egy kicsi házecskám, 
S abba nekem es van 
Egy öreg mámikám. 


Fekete micét tép, 
Mind ingemet gyászol, 
Tudom jól, megkérdi: 
Ingem hol hagytatok? 


Tudjátok felelni, 
Hogy megházasodtam. 
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Tudom jól, megkérdi: 
Ki lyányát vettem el? 


Tudjátok felelni: 
E napnak e húgát, 
E napnak e húgát 
S e fődnek e zsírját.” 


Klézse (Moldva), 1955 


43 


MARINKA 


A KEGYETLEN ANYÓS. I. 


„Ifiú Rádulj Piéter, 
Házaszadjál, fiam! 
Vedd el, fiam, vedd el, 
’z urak lihányikat!” 


„Anyám, iédeszanyám, 
Mintsább azt elvegyem, 
Hamarább elveszem 
Jobbágyom lihányát. 


Románúl Marinkát, 
Magyarúl Margitkát.” 
Ő isz csak elvevé, 
Ő isz csak elvevé. 


„Románul Marinka, 
Magyarul Margitka! 
Sz e kiét hálál közül 
Melliket választad? 
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Átallőjenek-e, 
Átallőjenek-e? 
Estyietől régvelig 
Gyortyatartó léssz-e?” 


Ő isz megcodorá 
Iuszoszvászonval. 
Fejinél meggyútá, 
Talpig eliégeté. 


Eggyiket temeték 
’z ótár háta mellyé. 
Mászikat temeték 
’z ótár eleibe. 


Felnőttek, felmentek, 
Mennyben ölelkeztek. 
Felnőttek, felmentek, 
Mennyben ölelkeztek. 


Bogdánfalva (Moldva), 1970 
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44 


MERINKA 


A KEGYETLEN ANYÓS. II. 


 


Napat-e vaj hódat 
Vaj fényes csillagat?” 
„Napat es szeretem, 
Hódat es szeretem. 


De fényes csillagat 
Leginkább szeretem.” 
„Azt es mond meg nekem, 
Hogy e mire menen?” 


„E szép fényes nap es 
Öreg Ráduj Vajda, 
S e szép fényes hód es 
Ez öreg Vajdáné. 


S e szép fényes csillag 
Ifjú Ráduj Péter. 
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Megmondám, megmondám, 
Hogy a mire menen.” 


Csak kapun szóla meg 
E katona legény: 
„Románul Merinka, 
Magyarul Margitka. 


Nekem el kell menni 
Hadba hadakozni, 
Jó hírt hazahozni, 
Neked megmondani. 


Anyám, édesanyám, 
Üsellye jól gondját, 
Üsellye jól gondját 
S az én Merinkámnak. 


Nekem el kell menni 
Hadba hadakozni, 
Jó hírt hazahozni, 
Neki megmondani.” 


„Románul Merinka, 
Magyarul Margitka, 
Lelkem, édes lyányom, 
Azt megengeded-e, 


Azt megengeded-e, 
Favágó tőkém légy?” 
„Meg nem engedhetem, 
Lelkem édesanyám.” 


„Románul Merinka, 
Magyarul Margitka, 
Lelkem, édes lyányom, 
Azt megengeded-e, 
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Nyársba felhúzzalak, 
Langon pirissalak?” 
„Meg nem engedhetem, 
„Lelkem édesanyám.” 


„Románul Merinka, 
Magyarul Margitka, 
Lelkem, édes lyányom, 
Azt megengeded-e, 


Asztali vendégnek 
Gyórtyatartója légy?” 
„Azt megengedhetem, 
Lelkem édesanyám.” 


Ő es csak bémene 
Belső kamerába, 
Ő es csak kivevé 
Rég iuszos vásznát. 


S e fejitül fogá, 
Talpáig tekeré, 
Fejinél meggyútá, 
Talpáig égeté. 


„Anyám, édesanyám, 
Virjad-e vaj még nem? 
Virjad-e vaj még nem, 
Mert mindjár végem lesz?” 


„Virjad, lyányom, virjad, 
Első kakas szó van. 
Románul Merinka, 
Magyarul Margitka.” 


„Másodikszor mondom, 
Lelkem édesanyám, 
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Virjad-e vaj még nem, 
Mert mindjár végem lesz?” 


„Virjad, lyányom, virjad, 
Piros hajnal tetszik. 
Románul Merinka, 
Magyarul Margitka.” 


„Harmadikszor mondom, 
Lelkem édesanyám, 
Virjad-e vaj még nem, 
Mert mindjár végem lesz?” 


S akkor erre szóra 
Ő es csak felvevé, 
Ő es csak kivivé 
E virágos kerbe. 


E virágos kerbe 
Rózsa bokor alá, 
Rózsa bokor alá, 
Mend egy porgolt tőkét. 


Csak kapun szólamlék 
Ez ő édes fia. 
„Románul Merinka, 
Magyarul Margitka. 


Nyisd meg e kapudat, 
Erejsz bé ingemet, 
Met én hazajöttem, 
Jó hírt hazahoztam. 


Jó hírt hazahoztam, 
Neked megmondanám.” 
„Állj meg, fiam, állj meg, 
Mingyán béeresztlek.” 
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„Nem kell, anyám, nem kell. 
Hol ez én Merinkám, 
Hol ez én Merinkám, 
Hogy maga nyissa ki.” 


„Elment, fiam, elment 
E rózsa mezőbe 
Rózsa virág szedni, 
Bokrétába kötni. 


Neked haza hojza, 
Kalapodba rakja.” 
Ő es csak megtére, 
Ő es csak elmene. 


Ő es csak elmene 
E rózsa mezőbe. 
„Nyeriss, lovam, nyeriss! 
Hol ez én Merinkám? 


Románul Merinka, 
Magyarul Margitka.” 
„Gazdám, édes gazdám, 
Ne fárassz ingemet. 


Honn e te Merinkád 
E virágos kerbe, 
E virágos kerbe, 
Rózsa bokor alatt.” 


Ő es csak megtére, 
Ő es haza mene, 
S ő es csak bémene 
E virágos kerbe. 


Messzünet meglátá 
Mend egy porgolt csutkot. 
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Ő es odamene, 
E mellyire buék. 


„Románul Merinka, 
Magyarul Margitka. 
Meghóttál-e vaj élsz 
Rózsa bokor alatt?” 


„Élek, gyenge rózsám, 
De immán végem lett.” 
S ő es csak felkele, 
Ő es csak bémene. 


„Anyám, édesanyám, 
Adja ide nekem 
Arany székecskémet, 
Arany bütü késem!” 


Az ő édesannya 
Neki odaadá 
Arany székecskéjét, 
Arany bütü kését. 


S e mellyibe üté, 
Szernyü halált hala, 
S őket csak elvivék, 
S őket eltemeték. 


Egynek csántatának 
Fehér mármulykőkoporsót, 
S a másiknak csántatának 
Fekete mármulykőkoporsót. 


S egyiket temették 
Zótár mellyé belöl, 
S másikat temették 
Zótár mellyé kivül. 
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S onnat es kinöve 
Két szép lyilyivomszáll. 
Nőnek, növögetnek, 
Zótárt meghaladják. 


Zótárt meghaladják, 
Összekapcsolkodnak. 
Hét ez apjik bément, 
Szépen virágoztak. 


Hét ez annyik bément, 
Úgy leszomorodtak, 
Úgy leszomorodtak, 
Fődig elirvadtak. 


Átkozott ez apa, 
Hétszerebb ez anya, 
Ki két virágszálat 
Elválasztja vala. 


Klézse (Moldva), 1956 
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45 


SZABÓ ERZSI 


A GYERMEKGYILKOS ANYA. I. 


 


Apja s annya neki 
Már nem tudott semmit, 
Ő szeretőt tartott 
Már ő titok alatt. 


Mondja szereteje: 
„Ne búsulj, te Erzsi, 
Isten megengedi, 
S a gyermek eléjő! 


Mejek katanának 
Három esztendeig, 
Már három esztendő 
Egyhamar eltelik.” 


Apja s annya neki 
Elfogtak már menni, 
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Elfogtak már menni 
Idegen faluba. 


Idegen faluba, 
Már a komáikhoz, 
Erzsi otthon maradt, 
Otthon már magára. 


Erzsinek, Erzsinek 
Kicsi fija leve. 
Erzsi, Szabó Erzsi, 
Ó, be rosszat gondolt! 


Az ő kicsi fiát 
Hogy ő összevágja, 
Hogy a kicsi fiát 
Aprón összevágja, 


Csihány közé hányta, 
Disznyóknak ajálta, 
István úrfi király 
Az ablaknál látta. 


István úrfi király 
Kűdi a katanát, 
Mondja meg Erzsinek, 
Hogy ő menjen oda. 


Egy napra, kettőre 
Erzsi oda mene, 
Rikojtsa katana: 
„Erzsi, Szabó Erzsi! 


Jere magad bátran, 
Me’ hivat a király!” 
„Menj el, te katana, 
Me’ nem mejek oda: 
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Apám s anyám nekem 
Honnyába nincsenek.” 
„Jere magad, jere, 
Me’ hivat a király, 


Jere a királyhoz, 
Bár csak egyet szóljon!” 
„Szaladj, te katana, 
Met menyek most mingyán!” 


Szegény Szabó Erzsi 
Ő oda es mene. 
„Jó napot, jó napot, 
István úrfi király!” 


„Isten hozott ide, 
Szegény Szabó Erzsi!” 
Szegény Szabó Erzsi 
Nem es tudott szólni. 


„Mond meg magad nekem, 
Hogy te mit csináltál?” 
„Királyom, fenségem, 
Semmit se csináltam.” 


„Mond meg magad, Erzsi, 
Az ablaknál láttam, 
Hogy kicsi fiadat 
Te esszevagdaltad, 


Aprán esszevágtad, 
Csihány közé hánytad, 
Csihány közé hánytad, 
Disznyóknak ajáltad.” 


„István úrfi király, 
Engedjen el ingem, 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


164 


Reja vitt az eszem, 
Megöltem gyermekem.” 


„Erzsi, Szabó Erzsi, 
Nem foglak engedni, 
Me’ még rólad fognak 
Sokan példát venni.” 


Szaladj, Erzsi, szaladj 
Magad bátran haza! 
Mennek a csendérek: 
Vigyenek el téged. 


Visznek el tégedet 
Erekes temlecbe, 
Erekes temlecbe, 
Vasak kezé téve. 


Jaj, már a csendérek 
Oda es érének! 
Szegény Szabó Erzsit 
El es vitték vala. 


Elvitték, elvitték 
Erekes temlecbe, 
Bé es rekesztették, 
Setétségre vették. 


Az ő apja s annya 
Csak haza érének, 
Rikojtozzák vala: 
„Hol vagy magad, Erzsi?” 


Jaj, már a leányik 
Nem fogott felelni! 
„Istenem, Istenem, 
Merre tudott menni?” 
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Az ő édesannya 
Menyen a királyhoz. 
„Királyom fensége, 
Hol van a leányom?” 


„Megvagyan, megvagyan 
Erekes temlecbe.” 
„Mit vétett, mit vétett, 
Hogy bérekesztette?” 


„Kicsi fia leve, 
S azt ő esszevágá, 
Aprán esszevágta, 
Csihán közé hányta, 


Csihán közé hányta, 
Disznyóknak ajálta.” 
De az édesapja 
Nem fogta elhinni. 


Menyen édesapja 
Temlec ajtójához, 
Rikojtsa leányát 
Temlec ajtajánál: 


„Itt vagy-e, itt vagy-e, 
Kedves jó leányom, 
Itt vagy-e, leányom, 
Szegény Szabó Erzsi?” 


„Itt vagyok, itt vagyok. 
Lelkem édesapám.” 
,,Mé’ fogott tégedet 
A király bezárni?” 


„Apám, édesapám, 
Be nagyot vétettem! 
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Kicsi fiam leve, 
Én azt esszevágám.” 


„Leányom, leányom, 
Mér’ tudtad csinyálni, 
Mer’ mi egy gyermeket 
Felneveltünk lenne.” 


„Apám, édesapám, 
Szégyeltem világtól, 
Szégyeltem világtól, 
Féltem haragjától. 


Apám, édesapám, 
Mit tudjak csinyálni, 
Reja vitt az eszem, 
Elvágtam gyermekem. 


Apám, édesapám, 
Úgy szorítnak vasak, 
Úgy szorítnak vasak, 
Hogy mingyá’ meghalak.” 


„Fiam, édes fiam, 
Te ne búsulj semmit, 
Menyek a királyhoz, 
Már mondom meg neki: 


Vegyen ki tégedet, 
Tegyen bé ingemet!” 
Oda es mene már 
Az ő édesapja. 


„István úrfi király, 
Vegye ki leányom, 
Vegye ki leányom, 
Tegyen bé ingemet!” 
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„Nem lehet, nem lehet, 
Hogy onnat kivegyem, 
Met sok szép leány kell 
Hogy róla tanuljon. 


Hogy úgy ne csináljon, 
Mind ahogy ő csinyált.” 
Szegény édesapja 
Már ő sírni foga, 


Könyved telt szemekvel 
Már ő haza mene. 
Mondja ’z asszonyának, 
Hogy hol az leánya. 


„Jaj, már az leányom 
Bé vagyon rekesztve! 
Kicsi fia leve, 
S ő aztat megölte. 


Bé vagyon rekesztve, 
Az király bézárta, 
Met az kicsi fiát 
Aprán esszevágta. 


Csihán közé hánta, 
Disznyóknak ajálta, 
István úrfi király 
Az ablaknál látta.” 


Jaj, már édesanyja 
Menyen a temlechez! 
„Itt vagy-e, itt vagy-e, 
Szegény Szabó Erzsi?” 


„Itt vagyok, itt vagyok, 
Lelkem édesanyám, 
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Úgy szorítnak vasak, 
Hogy mingyár’ meghalok.” 


„Leányom, leányom. 
Mit tudtál csinyálni, 
Hogy a te fejedre 
Nagy bánatot hoztál.” 


„Anyám, édesanyám, 
Mit tudjak csinyálni, 
Reja vitt az eszem, 
Megöltem gyermekem. 


En árva fejemre 
Nagy bánatot hoztam, 
S a magik szivikre 
Már nagy bút hajtottam.” 


„Leányom, leányom, 
Mér’ tudtad csinyálni, 
Mer’ mi egy gyermeket 
Felneveltünk lenne.” 


„Anyám, édesanyám, 
Szégyeltem világtól, 
Szégyeltem világtól, 
Féltem haragjiktól. 


Anyám, édesanyám 
Lelkem, menjen haza. 
Mondja meg bácsimnak, 
Jöjjen ő es ide! 


Jöjjen ő es ide, 
Bucsújzam el tőle!” 
Szegény édesannya 
Haza es indula. 
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És könyves szemekvel 
Bémene a házba, 
S az ő bácsijának 
Nagy jajszókval mondja: 


„Fiam, édes fiam, 
Szaladj el húgodhoz, 
Szóljon bár csak egyet, 
Búcsujzon el tőled!” 


Jaj, már a bácsija 
El es indul vala! 
Rikojtozza vala 
Temlec ajtajánál: 


„Erzsi, Szabó Erzsi, 
Húgom, édes húgom, 
Húgom, édes húgom, 
Élc-e vaj meghaltál?” 


„Bácsim, édes bácsim, 
Még vagyan egy keves, 
Sok sincs immár, bácsim, 
Majt meg fogok halni.” 


„Erzsi, Szabó Erzsi, 
Mit fogtál csinyálni, 
Hogy te a fejedet 
El fogtad veszteni?” 


„Bácsim, édes bácsim, 
Mit fogjak csinálni, 
Reja vitt az eszem, 
Megöltem gyermekem. 


Úgy szorítnak vasak, 
Hogy majtig meghalak. 
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Maradjon békével 
Kedves, édes bácsim! 


E lesz nekem immán 
Az utolsó szavam, 
A nagy setétségbe 
Már én meg kell haljak. 


Nincs gyertyavilágom, 
Hogy annál haljak meg, 
Kicsikémnek se vót, 
Jaj, már fényes napja!” 


Erre ja szavakra 
Már Erzsi meghala, 
Jaj, már a bácsija 
Mejen a királyhoz, 


Hogy már engedje meg, 
Hogy vegyék ki onnét. 
„Jó napot, jó napot, 
István úrfi király! 


Meghala, meghala 
Már az én húgocskám. 
Engedje meg maga, 
Hogy vegyem ki innét, 


Hogy bár húzajsam meg 
Bár az nagy harangot!” 
„Szaladj, te katana, 
Vedd el a kócsokat! 


Kócsold ki, kócsold ki 
Temlecnek ajtóját, 
Hogy már vigyék haza 
Szegény Szabó Erzsit!” 
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Jaj, már a katana, 
Ó, már kikócsolá, 
Ó, már kikócsolá 
Temlecnek ajtaját! 


Már az ő bácsija 
Bé es menyen vala, 
Szegény Szabó Erzsi 
Már ő meg vót halva. 


Jaj, már a bácsija 
Ő rejá es borult, 
Már az két orcáját 
Fogta csókolgatni. 


Szépen megelelé, 
A főldről felvevé, 
A főldről felvevé, 
S a szekerbe tevé, 


S ő es haza vivé, 
Nyútópadra tevé. 
Jaj, már meghúzatták 
Már az nagy harangot! 


Oda fogtak gyűlni 
Már sok szép éfiak, 
Jaj, Szabó Erzsinek 
Már az csudájára! 


Az ő édesannya 
Keservesen síra, 
Hogy az ő leányát 
Halva vitték vala. 


„Leányom, leányom, 
Szegény Szabó Erzsi, 
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Elvesztette magát 
S az ő kicsi fiát! 


Leányok, leányok, 
Róla tanuljatok, 
Titkosan szeretőt 
Tik már ne tartsatok! 


Leányom, leányom, 
Szegény Szabó Erzsi, 
Nagy bánatot hoztál 
A mi bús szivünkre! 


Szerencsétlen vótál 
Mikor születtél vót, 
Szerencsétlenebb vót 
A kicsi fiacskád, 


Hogy te nem sajnáltad, 
Hogy őt összevágtad! 
Leányok, leányok, 
Így ne csináljátok, 


Mind az én leányom 
Hogy fogott csinyálni. 
Leányok, leányok, 
Már sok szép leányok, 


Úgy szerettem lenne, 
Leányom lett lenne, 
Jaj, de titok alatt 
Tartott ő szeretőt!” 


Lészped (Moldva), 1954 
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ERZSI, SZABÓ ERZSI 


A GYERMEKGYILKOS ANYA. II. 


 


Aprán összevágta, 
Azt csihánba hánta, 
Azt csihánba hánta, 
Disznyóknak ajálta. 


Király Bruncfi István 
Az ablaknál látta 
A kicsi fiának 
Keserves halálát. 


Erzsi, Szabó Erzsi 
Bémene jaz házba, 
Énekelni kezde 
Szegény Szabó Erzsi: 


„Anyám, édesanyám, 
Mikor engem szűltél, 
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Mikor engem szűltél, 
Szűltél lenne követ! 


Mikor feresztgetett 
Gyenge meleg vízbe, 
Mé’ nem feresztett vót 
Forró lobogóba? 


Mikor takargatott 
Gyenge gyócsruhába, 
Mé’ nem takargatott 
Tüzes parazsába? 


Mikor rengetett vót 
Ingem bűcsücskébe, 
Mé’ nem rengetett vót 
Hét méség az fődbe?” 


S akkor erre szóra 
Megrugták az ajtót, 
S akkor erre szóra 
Megrugták az ajtót: 


„Erejsz bé, erejsz bé, 
Te nagy, híres kurva!” 
„Várkojzék, várkojzék, 
Csendes, jámbor uram, 


Hogy tegyem fejembe 
Fődig fátyolomat, 
Hogy tegyem fejembe 
Fődig fátyolomat!” 


„Erejsz bé, erejsz bé, 
Te nagy, híres kurva!” 
„Várkojzék, várkojzék, 
Csendes, jámbor uram, 
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Hogy hújzam lábamba 
Piros csizmáimat! 
Már most úgy étezem, 
Hogy le nem vetkezem, 


Már most úgy étezem, 
Hogy le nem vetkezem.” 
S a harmadik szóra 
Bérugák az ajtót. 


„Mé’ sírc, kurva, mé’ sírc? 
Mond meg jó uradnak!” 
„Nem sírok, nem sírok, 
Csendes, jámbor uram, 


Cserefát égetek 
Gyermeket rengetek, 
Cserefának füstje 
Vette ki könyvemet.” 


„Készilj, Erzsi, készilj 
A búzamezőbe, 
A búzamezőbe 
S az fejvevő székre!” 


„Szógám, kedves szógám, 
Legkissebbik szógám, 
Hozd elé kocsimat, 
Fogd be hat lovamat! 


Jere el te velem, 
Vigy el magad ingem 
A búzamezőre 
S a fejvevő székre! 


Még a halottnak es 
Hármat harangoznak, 
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Én árva fejemnek 
Egyet se kondítnak. 


Mikor fejem veszik, 
Vedd fel a fejemet, 
Tedd a réz tányérba, 
Vidd el Barassóba! 


Takard gyenge gyócsba, 
Öntözd irmes borval, 
Vidd el Barassóba, 
Tedd a várkapuba: 


Vegyen példát róla 
Minden apa s anya, 
Hogy adja gyermekét 
Idegen faluba, 


Idegen faluba 
S a hideg havasra, 
Nagy hegyi tolvajnak, 
Hatökrös gazdának, 


Hatökrös gazdának, 
Cifra katanának, 
Jobb lett lenne adjon 
Disznyó pásztorának. 


Meguntam, meguntam 
Jó regvel felkelni, 
Jó regvel felkelni, 
Az patakra menni, 


Az patakra menni, 
Véres ruhát mosni, 
Jajszókval sújkolni, 
Könyvemmel áztatni.” 
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„Készilj, Erzsi, készilj, 
Sokat ne hagyogass, 
Hogy már mennyünk el mi 
Téged törvényezni!” 


El es indulának 
A búza mezőbe, 
A búza mezőbe 
S a fejvevő székre. 


Kérdi már a bíró 
Szabó Erzsi urát: 
„Mond meg magad, mond meg: 
Hogy törvényejzük el?” 


Felelé az ura: 
„Tegyék talpig vasba!” 
Talpig vasba tették 
Szegény Szabó Erzsit. 


Mikor vasba tették, 
Odaér az anyja: 
„Erzsim, édes Erzsim, 
Élc-e vaj meghottál?” 


„Élek, édesanyám, 
De kicsi van immán, 
Szorítnak a vasak, 
Meg kell én es haljak.” 


Akkor erre szóra 
Odaért az apja. 
„Apámnak leánya, 
Mit csináltál magad?” 


„Apám, édesapám, 
Reá vitt az eszem, 
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Reá vitt az eszem, 
Megöltem gyermekem. 


Tanítson meg ingem, 
Hogy én mit csináljak. 
Szorítnak a vasak, 
Meg kell immár haljak.” 


„Erzsim, édes Erzsim, 
Ne búsulj már magad! 
Megyek az királyhoz, 
Mondom meg már neki: 


Vegyen ki tégedet, 
Tegyen bé ingemet!” 
„Ne menjen kend, ne máj, 
Apám, édesapám, 


Megöltem gyermekem, 
Reá vitt az eszem. 
Halál halálétt van, 
Apám, édesapám.” 


Akkor erre szóra 
Odaért bácsija. 
„Húgom, édes húgom, 
Mit csináltál magad?” 


„Bácsim, édes bácsim, 
Reá vitte eszem, 
Reá vitte eszem, 
Megöltem gyermekem. 


Bácsim, édes bácsim, 
Mit álmodtam éjen, 
Bácsim, édes bácsim 
Azt álmodtam éjen: 
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Két fekete holló 
Fejem felett sétált, 
Két sing sinor vala 
Körmik között varrva.” 


„Húgom, édes húgom, 
Szegény Szabó Erzsi: 
Holló az halálod, 
Sinor az te ágyad!” 


Akkor erre szóra 
Meghótt Szabó Erzsi, 
Kiadta az lelkit 
Szegény Szabó Erzsi. 


Elment az bácsija, 
Híjja oda királyt: 
„Király Bruncfi István, 
Meghótt már a húgom! 


Nem adta ki élve, 
Adja ide halva, 
Adja ki jaz testit, 
Hogy már vigyem haza. 


Vigyem én már haza 
Abba’ zén falumba, 
Hogy bár hármat neki, 
Hármat konditsanak.” 


Ha kérdi valaki: 
Jaj, valakicsoda 
Halt meg a faluba, 
Kinek harangoznak? 
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Meghótt Szabó Erzsi, 
Neki harangoznak, 
Kiadta jaz lelkit 
Szegén Szabó Erzsi. 


Lészped (Moldva), 1955 
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SZEGÉNY SZABÓ ERZSI 


A GYERMEKGYILKOS ANYA. III. 


 


Aprán összevágá 
Az ő kicsi fiát, 
Csihány közé hányá, 
Disznyóknak kiadá. 


István király, bruncfi, 
Két szemivel látá, 
Két szemivel látá 
Keserves kínzását; 
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Két filivel hallá 
Keserves sírását. 
István király, bruncfi, 
Törvényszékbe üle, 


Törvényszékbe üle, 
S azt a törvént tette: 
Lélekétt lélek kell, 
S halálétt halál kell! 


„Anyám, édesanyám, 
Vátson ki ingemet, 
Ne hagyjon elveszni, 
Temlecbe sinyleni.” 


„Fiam, édes fiam, 
Én kivátanálak, 
Ha kivátó lennél, 
De nem vagy kivátó.” 


Lészped (Moldva), 1959 
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SZABÓ ERZSI 


A GYERMEKGYILKOS ANYA. IV. 


Szegén Szabó Erzsi 
Mind elveszté magát: 
Az asztagos kerbe 
Az ő kicsi fiát 


Aprán összevágta, 
Csihán közé hánta, 
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Csihán közé hánta, 
Disznyóknak ajálta. 


Királyúrcfi, István, 
Az ablakról látta 
Ennek küs gyermeknek 
Keserves halálát. 


Hamar kűtte vala 
Ő az katanáit, 
Lefogatta Erzsit, 
Rekeszbe vitette, 


Rekeszbe vitette, 
Talpig vasba tette. 
Meghallta jaz anyja 
S az ő édesapja. 


Futnak a rekeszhez: 
Lássák meg lyányukat. 
Odaért az anyja, 
Kérdi az ablaknál: 


„Erzsim, Szabó Erzsim, 
Élsz-e vaj meghottál?” 
„Élek, édesanyám, 
De immá sok nincsen, 


Szorítnak a vasak, 
Szűvemet teszik el. 
Anyám, édesanyám, 
Azt láttam álmomba’: 


Két sing selyemsinor 
Fejem fölött jára, 
Két fekete holló 
Körme közt hordozta.” 
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„Erzsim, édes Erzsim, 
Az a te halálod: 
Két fekete holló, 
Az lesz a halálod. 


De hát ne sírj magad, 
Ne sírj, s ne keseregj, 
Meek a királyhoz: 
Kérlek ki tégedet.” 


El es ment az anyja, 
Elment a királyhoz, 
Kérje ki leányát, 
Kérje ki rekeszből. 


Térgyre ese szegén, 
Szegény édesanyja, 
Úgy fog könyörgeni 
Ő a király előtt: 


„Királyúrcfi, István, 
Essék meg a szüved, 
Essék meg a szüved, 
Csapd ki leányomat! 


Csapd ki a rekeszből! 
Szorítsák a vasak, 
Szorítsák a vasak, 
Majt mingyá’ vége lesz.” 


„Nem csapom, nem csapom, 
Nem tudom kicsapni, 
Met halálétt halált 
Igyértem én neki, 


Hogy nem sajnálta meg 
Az ő kicsi fiát, 
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Hogy tudta megölni, 
Aprán összevágni, 


Aprán összevágni 
S disznóknak ajálni. 
A nem édesanya, 
Ki megöli fiát. 


Szenvedjen ő es már: 
Halálétt egy halált.” 
Odaért az apja, 
Oda a rekeszhez. 


Kérdve kérdezgeti: 
„Erzsim, édes Erzsim, 
Élsz-e vaj meghottál?” 
„Élek, édesapám, 


Élek, édesapám, 
De immá sok sincsen, 
Szorítnak a vasak, 
Szűvemet teszik el.” 


„Ne sírj, fiam, ne sírj, 
Ne sírj s ne keseregj, 
Met megyek királyhoz, 
Kérlek én ki téged.” 


Akkor abb’ a helybe’ 
Odaér a bátyja, 
Kérdi az ablaknál: 
„Húgom, édes húgom, 


Húgom, édes húgom, 
Élsz-e vaj meghóttál?” 
Nem tuda már szólni, 
Nem neki az húga: 
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Akkor mene már ki 
Belőle a lelke. 
Akkor abb’ a helybe 
Futa az királyhoz. 


Hát mit láta ő ott: 
Apját s anyját sírva. 
Térgyen könyörgöttek: 
Engedjék ki lyányik! 


Akkor mondja vala 
Az édes bácsija: 
„Királyúrcfi, István, 
Kicsaphassa immán. 


Immán kicsaphassa, 
Met nem él ő többet.” 
„Na, hát ha úgy mondod, 
Menyek, hogy lássam meg, 


Menyek, hogy lássam meg, 
S én adjam ki nektek.” 
Odamenének már, 
Oda a börtönhöz. 


Bémene a király, 
Hát ő meg van halval. 
Fődig esett anyja, 
S nagy jajszókval síra: 


„Istenem, Istenem, 
Nincs a lyányom nekem.” 
Király István úrcfi 
Azt felelé néki: 


„Ne sírj, asszony, ne sírj, 
Ne sírj s ne keseregj, 
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Met nem érdemli meg, 
Rontsad el szűvedet! 


Met nem vót már neki, 
Nem vót az a szűve, 
Amelyik neked van, 
Nem sajnálta fiát. 


Már te nem ölted meg, 
Méges hogy sajnálod, 
Hogy volt az a kutya, 
Hogy ő nem sajnálta, 


Hogy megölje fiát, 
Egyetlen egy fiát, 
Hogy vitte rá esze, 
Hogy ezt cselekedte.” 


Gerlén (Moldva), 1955 
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49 


FEHÉR ANNA 


A HALÁLRA ÍTÉLT HÚGA. I. 


 


Fehér Anna meghallotta, 
Hogy a bátyja fogva vóna, 
Fehér Anna meghallotta, 
Hogy a bátyja fogva vóna. 


Fogva vagyan, fogva vagyan, 
S a temlecbe zárva vagyan. 
Fogva vagyan, fogva vagyan, 
S a temlecbe zárva vagyan. 


„Hújzad, kocsis, a hintómat, 
Fogd bé hamar hat lovamat, 
Hújzad, kocsis, a hintómat, 
Fogd bé hamar hat lovamat! 


Rakd fel reá húszasokat, 
Húszasokat, aranygyakat, 
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Húszasokat, aranygyakat, 
S a keresztes tallérokat!” 


Fehér Anna megsírüle, 
Mindjár a bíróhoz mene, 
Fehér Anna megsírüle, 
Mindjár a bíróhoz mene. 


„Nem kell nekem az aranygyad, 
Csak a te szép szűzességed, 
Nem kell nekem az aranygyad, 
Csak a te szép szűzességed.” 


El es mene Fehér Anna 
A bátyjához a temlecbe, 
El es mene Fehér Anna 
A bátyjához a temlecbe. 


„Bátyám, bátyám, Fehér László, 
Mit mond vala a nagy bíró? 
Bátyám, bátyám, Fehér László, 
Mit mond vala a nagy bíró: 


Ha egy éjen vele hálok, 
Úgy kejedet kibocsássa, 
Ha egy éjen vele hálok, 
Úgy kejedet kibocsássa.” 


„Ne hálj vele, a kutyával, 
Az akasztani valóval, 
Ne hálj vele, a kutyával, 
Az akasztani valóval! 


Szűzességed elveszeszted, 
Mégis nekem végem vagyan, 
Szűzességed elveszeszted, 
Mégis nekem végem vagyan.” 
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A nagy bíró kérdi vala: 
„Aluszol-e, Fehér Anna?” 
A nagy bíró kérdi vala: 
„Aluszol-e, Fehér Anna?” 


„Nem aluszom, nem nyughatom, 
Csak a lánc zergésit hallom. 
Nem aluszom, nem nyughatom, 
Csak a lánc zergésit hallom.” 


„Csak aludjál, csak nyúgudjál, 
Mer bátyádnak vége vagyan, 
Csak aludjál, csak nyúgudjál, 
Mer bátyádnak vége vagyan.” 


„Egyeb átkot nem kívánok: 
Mosdóvized vérré válljon. 
Egyeb átkot nem kívánok, 
Mosdóvized vérré válljon! 


A kendeződ langot kapjon, 
Ördög annyi elszaggasson, 
A kendeződ langot kapjon, 
Ördög annyi elszaggasson, 


Mennyi erdőn lapi vagyan, 
Mennyi mezőn fűszáll vagyan, 
Mennyi erdőn lapi vagyan, 
Mennyi mezőn fűszáll vagyan!” 


Bergyila (Moldva), 1953 
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50 


FEHÉR ANNA 


A HALÁLRA ÍTÉLT HÚGA. II. 


 


Horváth bíró meghallotta, 
Fehér Lászlót elfogatta, 
Fehér Lászlót elfogatta, 
S a börtönbe bédobatta. 


Fehér Anna meghallotta, 
Hogy a bátyja bé van zárva. 
„Kocsis, kocsis, fogd be lovat, 
Hadd mennyünk Horváth bíróhoz!” 


„Bíró, bíró, Horváth bíró, 
Szabadítsd meg a bátyámat!” 
„Háljál vélem egy éjszaka, 
Bátyád meg lesz szabadulva!” 


Fehér Anna nem nyugodott, 
Börtönajtóhoz szaladott. 
„Bátyám, bátyám, Fehér László, 
Hallod, mit mond Horváth bíró: 
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Háljak véle egy éjszaka, 
Bátyám meg lesz szabadulva.” 
„Anna, Anna, Fehér Anna, 
Ne hálj véle egy éjszaka: 


Bátyád fejit is elteszi, 
Lányságodat is elveszi!” 
Fehér Anna nem nyúgodott, 
Véle aludt egy éjszaka. 


„Bíró, bíró, Horváth bíró, 
Mi zörög a nagy udvarba?” 
„Lovam viszik itatásra, 
Annak zörög a kantárja.” 


Fehér Anna nem nyúgodott, 
Börtönajtóhoz szaladott. 
„Bátyám, bátyám, Fehér László, 
Élsz-e vagy talán megholtál?” 


Kiszólltak a többi rabok: 
„Ne itt keresd a bátyádot, 
Zöld erdőbe, zöld mezőbe, 
Akasztófa tetejébe.” 


Fehér Anna, Fehér Anna 
Horváth bírót megátkozta: 
„Tizenhárom szekér szalma 
Rothadjon el az ágyadba! 


Tizenhárom sor patika 
Fogyjon ki az ő számára, 
Törölköződ tüzet hányjon, 
Mosdóvized vérré válljon!” 


Gáborpataka (Gyimesvölgye), 1957 
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51 


FEHÉR ANNA 


A HALÁLRA ÍTÉLT HÚGA. III. 


 


Utánna ment Gönc várossa, 
Őtet fogni hogy meglássa, 
Egész vidék falvaiból 
És csakugyan hadnagyostól. 


Fehér Anna, hogy megtudta, 
Hogy a bátyja fogva volna, 
Kocsissának parancsolta: 
„Siess, kocsis, fogj hat lóra. 


Fogd bé, kocsis, a lovakat, 
Tégy mellém sok aranyakat, 
Tál ezüstet, tál aranyat, 
Három filü tallérokat!” 


„Isten jónap, hadnagy uram!” 
„Hozott Isten, gyöngymadaram! 
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Miért jöttél, szép aranyam?” 
„A bátyámért, hadnagy uram. 


Ha a bátyámat kiadná, 
Az Isten is megáldaná.” 
„Kiadom én a bátyádat, 
Ha egy éjen veled hálok.” 


Nem szólt erre Fehér Anna, 
Csak kiment a folyosóra, 
Folyosóról a rostélyra, 
Hogy akadjon a bátyjára. 


„Isten jónap, édes bátyám!” 
„Fogadj Isten, édes hugom.” 
„Én most teged kivátalak: 
Hadnagy úrral vele hálok.” 


„Ne hálj vele a huncfuttal, 
Az akasztani valóval, 
Szűzességedet elveszi, 
Bátyádnak fejét véteti!” 


Nem szóll erre Fehér Anna, 
Csak lement a folyosóra, 
Folyosóról palotába, 
Lefeküdt a nyoszolyába. 


„Aluszol-e, Fehér Anna?” 
„Nem aluszom, nem nyughatom, 
Mert a sok lánczörgést hallom.” 
„Csak aludjál, csak nyugodjál: 


A béresek fáért járnak, 
Azok sok lármát csinálnak.” 
„Aluszol-e, Fehér Anna?” 
„Nem aluszok, nem nyughatok, 
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Nem aluszok, nem nyughatok, 
Mert sok puskalövést hallok.” 
„Csak aludjál, csak nyugodjál, 
A bátyádnak vége van már.” 


„Hadnagy uram, hadnagy uram, 
Átkozott légy, hadnagy uram! 
Szűzességemet elvetted, 
Bátyámnak fejit vétetted. 


Hadnagy uram, hadnagy uram, 
Átkozott légy, hadnagy uram! 
Víz előtted megáradjon, 
Sár utánnad felfakadjon, 


Mosdóvized vérré váljon, 
Törölköződ tüzet hányjon, 
Az kenyered kővé váljon, 
Az ég soha meg ne áldjon!” 


Buza (Mezőség), 1966 
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52 


FEHÉR ANNA 


A HALÁLRA ÍTÉLT HÚGA. IV. 


 


Kocsissának parancsolta: 
„Eredj, kocsis, fogj négy lóra, 
Fekete gyászos hintóba, 
Hogy üljön fel Fehér Anna! 


Hogy menjünk el Nagyegerbe, 
Nagyegerből Kisegerbe, 
Mert ott lakik az a nagy úr, 
Kitül minden rab szabadul!” 


Viszen Anna tál aranyat, 
Tál aranyat, tál ezüstöt, 
És elméne a nagy úrhoz. 
„Hoztam neked tál aranyat, 


Tál aranyat, tál ezüstöt, 
Hogy vátsam ki bátyám innet.” 
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„Nem kell neked semmi kincsed, 
Csak a te szép szűzességed.” 


És elméne Fehér Anna 
A börtönnek ablakára: 
„Bátyám, bátyám, édes bátyám, 
Életbe vagy, vagy meghótál?” 


„Sem nem élek, sem nem halok, 
Csak éppen hogy itt kínlódok.” 
„Hoztam érted tál aranyat, 
Tál aranyat, tál ezüstöt, 


Tál aranyat, tál ezüstöt, 
Hogy vátsalak ki tégedet. 
Nem kell neki tál aranyam, 
Nem kell neki tál ezüstöm, 


Nem kell neki semmi kincsem, 
Csak az én szép szűzességem.” 
„Ne add, Anna, szűzességed, 
Úgy sem szabadít meg ingem.” 


És elmene Fehér Anna 
A nagy úrnak ajtójára, 
Fehér Anna le is fekszik, 
Nem alhatik, nem nyughatik. 


„Aludj, Anna, Fehér Anna!” 
„Nem alhatok, nem nyughatok, 
Mert nagy lódobogást hallok, 
Mert nagy lódobogást hallok.” 


„Nyugodj, Anna, aludj, Anna, 
Mert a lovak rugadoznak, 
A kocsisok most mosdanak, 
A kocsisok most mosdanak!” 
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És felkele Fehér Anna, 
Fehér László felakasztva, 
A nagy urat megátkozta, 
Hogy ne legyen soha nyugta: 


„Mosdóvized vírré válljon, 
Törlőkendőd lángot hányjon, 
Csalfa szíved megrepedjen, 
Csalfa szíved megrepedjen!” 


Szépkenyerűszentmárton (Mezőség), 1969 


53 


FEHÉR ANNA 


A HALÁLRA ÍTÉLT HÚGA. V. 


Fehér László lovat lopott 
A fekete halom alatt, 
A fekete halom alatt. 


Kilenc lovat szerszámostól, 
Cifra fékes kantárostól, 
Cifra fékes kantárostól. 


Meg is fogták Fehér Lászlót, 
Kezit-lábát vasba verték, 
A siralomházba tették. 


Fehér Anna meghallotta, 
Hogy a bátyja el van fogva, 
Hogy a bátyja el van fogva. 
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„Eredj, kocsis, fogj kocsira, 
Fekete gyászos hintóra, 
Fekete gyászos hintóra, 


Hogy üljen fel Fehér Anna, 
Tegyen mellé sok aranyat, 
Három fajta tallérokat.” 


„Jónap Isten, hadnagy uram!” 
„Mért jöttél te, Fehér Anna?” 
„Bátyám után, hadnagy uram. 


Hoztam neked sok aranyat, 
Három fajta tallérokat, 
Három fajta tallérokat.” 


„Nem kell nekem a tallérad, 
Sem az a sok szép aranyad. 
Sem az a sok szép aranyad, 


Csak az éjjel háljál velem.” 
„Ne hálj vele, a tolvajjal, 
Akasztófára valóval! 


Neked lyányságod elveszi, 
Bátyádnak fejét leveszi, 
Bátyádnak fejét leveszi.” 


Éjfél után már egy óra. 
„Aluszol-é, Fehér Anna, 
Aluszol-é, Fehér Anna?” 


„Nem aluszom, nem nyughatom, 
A sok láncszem zörgést hallom, 
A sok láncszem zörgést hallom.” 
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„Csak aludjál, csak nyugodj már!” 
Éjfél után már két óra. 
„Aluszol-é, Fehér Anna?” 


„Nem aluszom, nem nyughatom, 
A sok puskalövést hallom, 
A sok puskalövést hallom. 


Hadnagy uram, hadnagy uram, 
A kenyered kőjé válljék, 
Mosdóvized vérré válljék! 


Törölkeződ lángot vessen, 
Lovad lába botladozzék, 
A föld, alatt, fakadozzék!” 


Vajdakamarás (Mezőség), 1954 


54 


FEHÉR ANNA 


A HALÁLRA ÍTÉLT HÚGA. VI. 


Fehér László lovat lopott 
A Fekete halom alól. 
Lovat lopott szerszámostól, 
Gyeplőszáras kantárostól. 


Olyant csördült az ostora, 
Hét vármegye meghallotta. 
Állj meg, állj meg, huncfut betyár, 
Csak azt kérdem, hogy hívnak már? 


Az én lovam pejparipa, 
Az én hugom Fehér Anna. 
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Nem kérdem én a lovadat, 
Sem a te kedves hugodat. 


Fehér Anna meghallotta, 
Hogy a bátyja el van fogva. 
Fogd be, kocsis, hat lovadat, 
Hogy váltsam ki a bátyámat! 


Tett is oda tál aranyat, 
Tál aranyat, tál ezüstöt. 
El is mene Fehér Anna 
A börtönnek ajtójába. 


László, László, Fehér László, 
Aluszol-e, vagy nyugszol-e? 
Se nem alszom, se nem nyugszom, 
Csak a nagy lánczörgést hallom. 


Azt mondja a börtöntartó: 
Anna, Anna, Fehér Anna! 
Ha az éjjel velem hálnál, 
A bátyádat kibocsátnám. 


Édes hugom, Fehér Anna, 
Ne hálj vele az éjszaka! 
Lányságodat elrabolja, 
S a bátyádat felakassza. 


Biró, biró, börtöntartó, 
Egyéb átkot nem kívánok, 
Törölköződ langot hányjon, 
Mosdóvized vérré váljon! 


Bogártelke (Kalotaszeg), 1970 
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55 


MI LELE ENGEMET? 


A MEGESETT LEÁNY. I. 


 


Három sing pántika 
Nem ér bé ingemet, 
Három sing pántika 
Nem ér bé ingemet. 


Mostanig csak egy vót, 
S az es csukrosan vót, 
Mostanig csak egy vót, 
S az es csukrosan vót.” 


„Hóhérok, hóhérok, 
Vigyétek lyányomat, 
Hóhérok, hóhérok, 
Vigyétek lyányomat, 


Vigyétek lyányomat 
Gyötrem fenekibe, 
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Vigyétek lyányomat 
Gyötrem fenekibe!” 


„Anyám, édesanyám, 
Engedjen meg nekem, 
Anyám, édesanyám, 
Engedjen meg nekem: 


Mennyek bé a kertbe, 
Néjzem meg virágim, 
Mennyek bé a kertbe, 
Néjzem meg virágim! 


Virágim, virágim, 
Szép csukros virágim, 
Virágim, virágim, 
Szép csukros virágim, 


Fődre lehulljatok, 
S ingem sirajsatok, 
Fődre lehulljatok, 
S ingem sirajsatok!” 


„Hóhérok, hóhérok, 
Vigyétek lyányomat, 
Hóhérok, hóhérok, 
Vigyétek lyányomat, 


Vigyétek lyányomat 
Gyötrem fenekibe, 
Vigyétek lyányomat 
Gyötrem fenekibe!” 


„Anyám, édesanyám, 
Engedjen meg nekem, 
Anyám, édesanyám, 
Engedjen meg nekem: 
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Hogy nézzem meg eccer 
Az én ruháimat, 
Hogy nézzem meg eccer 
Az én ruháimat! 


Ruháim, ruháim, 
Szép fodros ruháim, 
Ruháim, ruháim, 
Szép fodros ruháim: 


Ágra reppenjetek, 
Ingem sirajsatok, 
Ágra reppenjetek, 
Ingem sirajsatok!” 


Gerlén (Moldva), 1959 


56 


ARANYOS BÖZSIKE 


A MEGESETT LEÁNY. II. 


„Aranyos Bözsikém, 
Mi bajod érkezett, 
A szoknyád eleje 
Úgy megrövidedett?” 


„Szabó nem jól szabta, 
Varró nem jól varrta, 
Az az adó leány 
Reám nem jól adta.” 


„Varró es jól varrta, 
Szabó es jól szabta, 
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Aranyos Bözsikém, 
Csak te vagy az oka.” 


„A folyó vizéből, 
A patak vizéből 
Folyóvizet ittam, 
S attól vastagodom. 


Tűröm és tagadom, 
Muszáj megmondanom, 
Gyöngyvári úrfitól, 
Attól vastagodom.” 


„Gyertek, ti zsandárok, 
Vigyétek, vigyétek, 
Bözsikét vigyétek, 
Börtönbe vessétek, 


Tizenhárom napig 
Sem enni, sem inni, 
Sem pedig aludni 
Ti ne engedjétek!” 


Tizenhárom napra 
Odament az annya: 
„Aranyos Bözsikém, 
Eszel-e vagy iszol? 


Eszel-e vagy iszol, 
Vagy pedig aluszol?” 
„Nem eszem, nem iszom, 
Sem pedig nem alszom. 


Csak egy órát engedj: 
Hagyj levelet írnom, 
Gyöngyvári úrfinak, 
Az én galambomnak.” 
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Bemegy a kiskertbe, 
Hullassa könnyeit, 
Hullassa könnyeit 
Rózsafa tövire. 


„Virágok, virágok, 
Szépen kinyíljatok, 
Mikor én meghalok, 
Mind lelankadjatok! 


Harangok, harangok, 
Szépen konduljatok, 
Mikor én meghalok, 
Mind elnémuljatok!” 


„Jó estét, jó estét, 
Ismeretlen anyám! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Az én kedves babám?” 


„Bennt van a kiskertbe, 
Rózsafa tövibe, 
Gyászkoszorút kötni, 
Fejire feltenni.” 


„Nincsen ott, nincsen ott! 
Hol van az én babám?” 
„Tűröm és fogadom, 
Muszáj megmondanom: 


Bennt van a szobában, 
Feketeszín padon.” 
Bemegy a vőlegény, 
Kését elévette, 


Kését elévette, 
Szívének szegezte: 
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„Szívem a szíveddel 
Egy sírba nyúgodjon, 


Vérem a véreddel 
Egy patakot mosson, 
Lelkem a lelkeddel 
Egy Istent imádjon!” 


Ugrapataka (Gyimesvölgye), 1958 
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JÓ ESTÉT, BARNA LÁNY 


A MEGESETT LEÁNY. III. 


„Jó estét, barna lány! 
Mi bajod érkezett? 
Talán a vacsorád 
Nem igen jól esett? 


Hoztam egy icce bort, 
Igyál hát belőle, 
Szomorú szivedet 
Vigasztald meg véle!” 


„Nem kell a te borod, 
Igyad meg te magad, 
Ha te nem sajnáltad 
Szép leányságomat!” 


„Sajnáltam, sajnáltam, 
Amíg megcsaltalak, 
Mostan már az Isten 
Viselje gondodat.” 
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„Lányom, édes lányom, 
Mi annak az oka, 
Hogy elől a ruhád 
Oly nagyon rövid lett? 


Elől rövidedik, 
Hátul hosszabbodik, 
Lányom a te szíved 
Mindig szomorkodik.” 


„Anyám, édesanyám, 
Mér sírjak, búsuljak, 
Amér a ruhámat 
Nem jól szabták, varrták. 


Szabó nem jól szabta, 
Varró nem jól varrta, 
Varró nem jól varrta, 
Szabó nem jól szabta.” 


„Hóhérok, hóhérok, 
Lányomat vigyétek 
Börtön fenekébe, 
A legsötétebbe.” 


„Anyám, édesanyám, 
Csak azt engedje meg: 
Kertembe menjek be, 
Virágim nézzem meg. 


Virágim, virágim, 
Mikor engem visznek, 
Mind lelankadjatok, 
Engem sirassatok!” 


„Hóhérok, hóhérok, 
Lányomat vigyétek 
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Börtön fenekébe, 
A legsötétebbe.” 


„Anyám, édesanyám, 
Csak azt engedje meg: 
Szobámba menjek be, 
Ruháim nézzem meg. 


Ruháim, ruháim, 
Mikor engem visznek, 
Szegről lehulljatok, 
Engem gyászoljatok! 


Mostan, ti hóhérok, 
Vigyetek engemet 
Börtön fenekébe, 
A legsötétebbe! 


Édesanyám lelkem, 
Most hozzád fordulok: 
Búcsúszavat mondok, 
Egy pár halotti szót. 


Vékony vessző vótam, 
Mégsem hajlítottál, 
Édesanyám vótál, 
Mért nem tanítottál. 


Tanítottál vóna, 
Édesanyám lelkem, 
Nem borult vóna el 
Gyászba az életem.” 


Válaszút (Mezőség), 1942 
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58 


HOMLÓDI ZSUZSÁNNA 


A MEGESETT LEÁNY. IV. 


 


Idáig csak egy volt, 
Azon is csokor volt, 
De már most kettő van, 
Azon is csak bog van. 


„Zuzsánna, Zsuzsánna, 
Mi dolog lehessen, 
Hogy a te köntösöd 
Elől kurtább legyen?” 


„Anyám, édesanyám, 
Huncut volt a szabó, 
Elől kurtán szabta, 
Hátul hosszan hagyta.” 


„Kocsisom, kocsisom, 
Készítsd el a hintót, 
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Hogy küldjem Zsuzsánnát 
A rózsás erdőbe! 


Erdő közepébe, 
Erdő sűrűjébe, 
Ott vegyék le fejét, 
Oda temessék el.” 


„Anyám, édesanyám, 
Egy napot engedj le, 
Hogy búcsúzzak én el 
A virágaimtól! 


Virágok, virágok, 
Tőből száradjatok, 
Hogy tudja meg anyám, 
Hogy engem gyászoltok!” 


„Kocsisom, kocsisom, 
Készítsd el a hintót, 
Hogy küldjem Zsuzsánnát 
A rózsás erdőbe! 


Erdő közepébe, 
Erdő sűrűjébe, 
Ott vegyék le fejét, 
Oda temessék el!” 


„Anyám, édesanyám, 
Egy napot engedj le, 
Hogy búcsúzzak én el 
A barátnéimtól. 


Barátnék, barátnék, 
Gyászba boruljatok, 
Hogy tudja meg anyám, 
Hogy engem gyászoltok!” 
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„Kocsisom, kocsisom, 
Készítsd el a hintót, 
Hogy küldjem Zsuzsánnát 
A rózsás erdőbe! 


Erdő közepébe, 
Erdő sűrűjébe, 
Ott vegyék le fejét, 
Oda temessék el!” 


„Jó napot, jó napot, 
Homlódi nagyasszony! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Homlódi Zsuzsánna?” 


„Elküldtem, elküldtem 
A halász tójához, 
Hogy halásszon halat 
Holnap délutánra.” 


„Jó napot, jó napot, 
Te kis halászlegény! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Homlódi Zsuzsánna?” 


„Nem láttam, nem láttam, 
Hírét sem hallottam! 
Nem láttam, nem láttam, 
Hírét sem hallottam!” 


„Jó napot, jó napot, 
Homlódi nagyasszony! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Homlódi Zsuzsánna?” 


„Elküldtem, elküldtem 
A kertész kertjébe. 
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Hogy szedjen virágot 
Bánatos keblére.” 


„Jó napot, jó napot, 
Te kis kertészlegény! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Homlódi Zsuzsánna?” 


„Nem láttam, nem láttam, 
Hírét sem hallottam! 
Nem láttam, nem láttam, 
Hírét sem hallottam!” 


„Jó napot, jó napot, 
Homlódi nagyasszony! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Homlódi Zsuzsánna?” 


„Elküldtem, elküldtem 
A rózsás erdőbe, 
Erdő közepébe, 
Erdő sűrűjébe, 


Ott vegyék le fejét 
A rózsás erdőbe, 
Erdő közepébe, 
Erdő sűrűjébe!” 


„Jó napot, jó napot, 
Te kis hóhérlegény! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Homlódi Zsuzsánna?” 


„Itt vagyon, itt nyugszik, 
Csöndesen aluszik. 
Itt vagyon, itt nyugszik, 
Csöndesen aluszik.” 
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„Testem a testével 
Egy sírba temesd el, 
Vérem a vérével 
Egy patak mossa el!” 


Visa (Mezőség), 1943 


59 


HOMLÓDI ZSUZSÁNNA 


A MEGESETT LEÁNY. V. 


„Zsuzsánna, Zsuzsánna, 
Mi bajod, édesem, 
Hogy a te szemeid 
Örökké könnyesek? 


Itt van egy kis vasbor, 
Igyál hát belőle, 
Hogy a te bús szíved 
Viduljon fel tőle.” 


„Nem kell a te borod, 
Idd meg csak te magad, 
Ha te nem sajnáltad 
Szép leányságomat.” 


„Sajnáltalak, babám, 
Amég megcsaltalak, 
De a jó Isten most 
Viselje gondodat.” 


„Zsuzsánna, Zsuzsánna, 
Mi lehet az oka 
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Hogy a te köntösed 
Elől olyan kurta?” 


„Anyám, édesanyám, 
A szabó az oka, 
A szabó úgy szabta, 
A varró úgy varrta.” 


„Kocsisom, kocsisom, 
Fogd be négy lovamat, 
Fogd be négy lovamat, 
Vidd ki Zsuzsánnámat 


A rózsás erdőbe, 
Hóhérok kezébe, 
Hogy ontsák ki vérét, 
Hogy vegyék ki szívét!” 


„Anyám, édesanyám, 
Egy napot engedj le, 
Hogy búcsúzzak én el 
Kerti virágimtól! 


Kerti, szép virágim 
Tőből száradjatok, 
Tőből szárodjatok, 
Engem gyászoljatok. 


Hogy lássa az anyám, 
Hogy engem gyászoltok, 
Hogy lássa az anyám, 
Hogy engem gyászoltok.” 


„Kocsisom, kocsisom, 
Fogd be négy lovamat, 
Fogd be négy lovamat, 
Vidd el Zsuzsánnámat 
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A rózsás erdőbe, 
Hóhérok kezébe, 
Hogy ontsák ki vérét, 
Hogy vegyék ki szívét.” 


„Anyám, édesanyám, 
Még egy napot kérek, 
Hogy búcsúzzak én el 
A köntöseimtől. 


Köntösim, köntösim, 
Szegről lehulljatok, 
Szegről lehulljatok, 
Engem gyászoljatok. 


Hogy lássa az anyám, 
Hogy engem gyászoltok, 
Hogy lássa az anyám, 
Hogy engem gyászoltok.” 


„Kocsisom, kocsisom, 
Fogd be négy lovamat, 
Fogd be négy lovamat, 
Vidd el Zsuzsánnámat 


A rózsás erdőbe, 
Hóhérok kezébe, 
Hogy ontsák ki vérét, 
Hogy vegyék ki szívét.” 


„Jó estét, jó estét, 
Homlódi nagyasszony! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Te lányod, Zsuzsánna?” 


„Elküldtem, elküldtem 
A halászlegényhez, 
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Hogy hozzon ő halat 
Holnap az ebédhez.” 


„Jó napot, jó napot, 
Te kis halászlegény, 
Hol vagyon, nem láttad 
Homlódi Zsuzsánnát?” 


„Nem láttam, nem láttam, 
Hírét sem hallottam; 
Nem láttam, nem láttam, 
Hírét sem hallottam.” 


„Jó napot, jó napot, 
Homlódi nagyasszony! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Te lányod, Zsuzsánna?” 


„Elküldtem, elküldtem 
A kertészlegényhez, 
Hogy tűzzön virágot 
Holnap a keblére.” 


„Jó napot, jó napot, 
Te kis kertészlegény! 
Nem láttad, nem láttad 
Homlódi Zsuzsánnát?” 


„Nem láttam, nem láttam, 
Hírét sem hallottam: 
Nem láttam, nem láttam, 
Hírét sem hallottam.” 


„Jó napot, jó napot, 
Homlódi nagyasszony! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Te lányod Zsuzsánna?” 
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„Elküldtem, elküldtem 
A rózsás erdőbe, 
Hogy ontsák ki vérét, 
Hogy vegyék ki szívét.” 


„Jó napot, jó napot, 
Te kis hóhérlegény! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Homlódi Zsuzsánna?” 


„Itt nyugszik, itt nyugszik, 
Csendesen pihenik, 
Itt nyugszik, itt nyugszik, 
Csendesen pihenik.” 


Visa (Mezőség), 1969 
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HOMLÓDI ZSUZSÁNNA 


A MEGESETT LEÁNY. VI. 


„Istenem, leányom, 
Mi bajod érhetett, 
Hogy a te köntösed 
Elől kurtábbodik? 


Elől kurtábbodik, 
Hátul hosszabbodik, 
Elől kurtábbodik, 
Hátul hosszabbodik.” 


„Anyám, édesanyám, 
Huncut volt a szabó: 
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Elől kurtán szabta, 
Hátul hosszan hatta.” 


„Kocsisom, kocsisom, 
Fogd be a lovakat; 
Hadd küldjük Zsuzsánnát 
A kertészlegényhez, 


Hogy szedjen virágot 
Az ő szép keblére, 
Hogy szedjen virágot 
Az ő szép keblére.” 


„Anyám, édesanyám, 
Engedjen egy napot, 
Hadd búcsúzhassak el 
A barátnéimtól. 


Barátnék, barátnék, 
Gyászba boruljatok, 
Gyászba boruljatok, 
S engem gyászoljatok! 


Hadd lássa anyám is, 
Hogy engem gyászoltok, 
Hadd lássa anyám is, 
Hogy engem gyászoltok.” 


„Kocsisom, kocsisom, 
Fogd be a lovakat: 
Hadd küldjük Zsuzsánnát 
A halászlegényhez, 


Hogy halásszon halat 
Az ő szép keblére, 
Hogy halásszon halat 
Az ő szép keblére.” 
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„Anyám, édesanyám, 
Engedjen egy napot, 
Hadd búcsúzhassak el 
A virágaimtól. 


Virágok, virágok, 
Földre boruljatok, 
Földre boruljatok, 
S engem gyászoljatok, 


Hadd lássa anyám is, 
Hogy engem gyászoltok, 
Hadd lássa anyám is, 
Hogy engem gyászoltok!” 


„Kocsisom, kocsisom, 
Fogd be a lovakat: 
Hadd küldjük Zsuzsánnát 
A rózsás erdőbe, 


A rózsás erdőbe, 
Ott vegyék el fejét, 
A rózsás erdőbe, 
Hadd vegyék el fejét.” 


„Anyám, édesanyám, 
Engedjen egy napot: 
Hadd búcsúzhassak el 
A köntöseimtől. 


Köntesek, köntesek, 
Szegről lehulljatok, 
Szegről lehulljatok, 
Engem gyászoljatok! 


Hadd lássa anyám is, 
Hogy engem gyászoltok, 
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Hadd lássa anyám is, 
Hogy engem gyászoltok.” 


„Jó napot, jó napot, 
Homlódi nagyasszony! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Homlódi Zsuzsánna?” 


„Elküldtem, elküldtem 
A kertészlegényhez, 
Hogy szedjen virágot 
Az ő szép keblére.” 


„Jó napot, jó napot, 
Te kis kertészlegény! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Homlódi Zsuzsánna?” 


„Nem tudom, nem láttam, 
Hírét sem hallottam, 
Nem tudom, nem láttam, 
Hírét sem hallottam.” 


„Jó napot, jó napot, 
Homlódi nagyasszony! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Homlódi Zsuzsánna?” 


„Elküldtem, elküldtem 
A halászlegényhez, 
Hogy halásszon halat 
Az ő szép keblére.” 


„Jó napot, jó napot, 
Te kis halászlegény! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Homlódi Zsuzsánna?” 
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„Nem tudom, nem láttam, 
Hírét sem hallottam, 
Nem tudom, nem láttam, 
Hírét sem hallottam.” 


„Jó napot, jó napot, 
Homlódi nagyasszony! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Homlódi Zsuzsánna?” 


„Hiába tagadom, 
Már be kell vallanom, 
Hiába tagadom, 
Már be kell vallanom. 


Elküldtem, elküldtem 
A rózsás erdőbe, 
A rózsás erdőbe: 
Hadd vegyék el fejét.” 


„Jó napot, jó napot, 
Te kis hóhérlegény! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Homlódi Zsuzsánna?” 


„Itt vagyon, itt nyugszik, 
Csendesen pihenik, 
Itt vagyon, itt nyugszik, 
Csendesen pihenik.” 


„Véremet vérével 
Egy patak mossa el, 
Testemet testével 
Egy föld rothassza el!” 


Visa (Mezőség), 1952 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


222 


61 


HOMLÓDI ZSUZSÁNNA 


A MEGESETT LEÁNY. VII. 


 


„Anyám, édesanyám, 
A szabó az oka: 
Elől kurtán hatta, 
Hátul hosszan szabta.” 


„Kocsisom, kocsisom, 
Legjobbik kocsisom: 
Fogd be a lovakat, 
Vidd ki Zsuzsánnámat 


A rózsás erdőbe, 
Hogy vegyék le fejét, 
Hogy vegyék le fejét, 
Hogy vegyék ki szívét.” 


„Anyám, édesanyám, 
Engedjen egy napot, 
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Hogy búcsúzhassam el 
A lány barátimtól. 


Barátnék, barátnék, 
Gyászba öltözzetek, 
Gyászba öltözzetek, 
S engem gyászoljatok! 


Hogy lássa az anyám, 
Hogy engem gyászoltok; 
Hogy lássa az anyám, 
Hogy engem gyászoltok.” 


„Kocsisom, kocsisom, 
Legjobbik kocsisom, 
Fogd bé a lovakat, 
Vidd ki Zsuzsánnámat 


A rózsás erdőbe, 
Hogy vegyék le fejét, 
Hogy vegyék le fejét, 
Hogy vegyék ki szívét.” 


„Anyám, édesanyám, 
Engedjen egy napot, 
Hogy búcsúzhassam el 
Kerti virágimtól. 


Virágok, virágok, 
Tőből szárodjatok, 
Tőből szárodjatok, 
S engem gyászoljatok. 


Hogy lássa az anyám, 
Hogy engem gyászoltok, 
Hogy lássa az anyám, 
Hogy engem gyászoltok!” 
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„Kocsisom, kocsisom, 
Legjobbik kocsisom: 
Fogd bé a lovakat, 
Vidd ki Zsuzsánnámat 


A rózsás erdőbe, 
Hogy vegyék le fejét, 
Hogy vegyék le fejét, 
Hogy vegyék ki szívét!” 


„Anyám, édesanyám, 
Engedjen egy napot, 
Hogy búcsúzhassak el 
A köntöseimtől. 


Köntösim, köntösim, 
Szegről lehulljatok, 
Szegről lehulljatok, 
S engem gyászoljatok. 


Hogy lássa az anyám, 
Hogy engem gyászoltok, 
Hogy lássa az anyám, 
Hogy engem gyászoltok.” 


„Kocsisom, kocsisom, 
Legjobbik kocsisom, 
Fogd bé a lovakat, 
Vidd ki Zsuzsánnámat 


A rózsás erdőbe, 
Hogy vegyék le fejét, 
Hogy vegyék le fejét, 
Hogy vegyék ki szívét!” 


„Anyám, édesanyám, 
Engedjen egy napot, 
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Hogy búcsúzhassak el 
Legény pajtásimtól. 


Legények, legények, 
Engem gyászoljatok, 
Hogy lássa az anyám, 
Hogy engem gyászoltok!” 


„Jó napot, jó napot, 
Homlódi nagyasszony! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Te lányod, Zsuzsánna?” 


„Elküldtem, elküldtem 
A kertészlegényhez, 
Hogy szedjen virágot 
Az ő szűz keblére.” 


„Jó napot, jó napot, 
Te kis kertészlegény! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Homlódi Zsuzsánna?” 


„Nem tudom, nem láttam, 
Hírét sem hallottam, 
Nem tudom, nem láttam, 
Hírét sem hallottam.” 


„Jó napot, jó napot, 
Homlódi nagyasszony! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Te lányod, Zsuzsánna?” 


„Elküldtem, elküldtem 
A halászlegényhez, 
Hogy halat halásszon 
Holnapután délre.” 
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„Jó napot, jó napot, 
Te kis halászlegény! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Homlódi Zsuzsánna?” 


„Nem tudom, nem láttam, 
Hírét sem hallottam, 
Nem tudom, nem láttam, 
Hírét sem hallottam.” 


„Jó napot, jó napot, 
Homlódi nagyasszony! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Te lányod, Zsuzsánna?” 


„Hiába tagadom, 
Már meg kell vallanom, 
Hiába tagadom, 
Már meg kell mondanom: 


Elküldtem, elküldtem 
A rózsás erdőbe, 
Hogy vegyék le fejét, 
Hogy vegyék ki szívét.” 


„Jó napot, jó napot, 
Te kis hóhérlegény! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Homlódi Zsuzsánna?” 


„Itt vagyon, itt nyugszik, 
Csendesen pihenik, 
Itt vagyon, itt nyugszik, 
Csendesen pihenik.” 


„Véremet vérével 
Egy patak mossa el, 
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Testemet testével 
Egy sírba tegyétek. 


Lelkemet lelkével 
Menyországba küldjék, 
Lelkemet lelkével 
Menyországba küldjék!” 


Visa (Mezőség), 1969 
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HOMLÓDI ZSUZSANNA 


A MEGESETT LEÁNY. VIII. 


„Zsuzsánnám, Zsuzsánnám, 
Mi dolog lehessen, 
Hogy a te köntösed 
Elől kurtább legyen? 


Elől kurtábbodik, 
Hátul hosszabbodik, 
Elől kurtábbodik, 
Hátul hosszabbodik.” 


„Anyám, édesanyám, 
Huncut volt a szabó: 
Elől kurtán szabta, 
Hátul hosszan hatta.” 


„Kocsisom, kocsisom, 
Fogd bé a hat lovat, 
Hogy vigyed Zsuzsánnát 
A rózsás erdőbe. 
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A rózsás erdőbe, 
Ott vegyék el fejét, 
Ott vegyék el fejét, 
Vájják ki két szemét!” 


„Anyám, édesanyám, 
Egy napot engedj le, 
Hadd búcsúzhassak el 
A köntöseimtől! 


Köntösek, köntösek, 
Szegről lehulljatok, 
Hogy lássa meg anyám, 
Hogy engem gyászoltok.” 


„Kocsisom, kocsisom, 
Fogd bé a hat lovat, 
Hogy vigyed Zsuzsánnát 
A rózsás erdőbe. 


A rózsás erdőbe, 
Ott vegyék el fejét, 
Ott vegyék el fejét, 
Vájják ki két szemét!” 


„Anyám, édesanyám, 
Egy napot engedj le, 
Hogy búcsúzhassak el 
A virágaimtól! 


Virágok, virágok, 
Tőbűl szárodjatok, 
Hogy lássa meg anyám, 
Hogy engem gyászoltok!” 


„Kocsisom, kocsisom, 
Fogd bé a hat lovat, 
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Hogy vigyed Zsuzsánnát 
A rózsás erdőbe. 


A rózsás erdőbe, 
Ott vegyék el fejét, 
Ott vegyék el fejét, 
Vájják ki két szemét!” 


„Anyám, édesanyám, 
Egy napot engedj le, 
Hogy búcsúzhassak el 
A barátnéimtól! 


Barátnék, barátnék, 
Gyászba öltözzetek, 
Hogy lássa meg anyám, 
Hogy engem gyászoltok!” 


„Kocsisom, kocsisom, 
Fogd bé a hat lovat, 
Hogy vigyed Zsuzsánnát 
A rózsás erdőbe. 


A rózsás erdőbe, 
Hogy vegyék le fejét, 
Hogy vegyék le fejét, 
Vájják ki két szemét!” 


„Jó napot, jó napot, 
Homlódi nagyasszony! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Homlódi Zsuzsánna?” 


„Elküldtem, elküldtem 
A halász tójához, 
Hogy halásszon halat 
Holnap délutánra.” 
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„Jó napot, jó napot, 
Te kis halászlegény! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Homlódi Zsuzsánna?” 


„Nem láttam, nem láttam, 
Hírét sem hallottam, 
Nem láttam, nem láttam, 
Hírét sem hallottam.” 


„Jó napot, jó napot, 
Homlódi nagyasszony! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Homlódi Zsuzsánna?” 


„Elküldtem, elküldtem 
A kertész kertjéhez, 
Hogy szedjen virágot 
E szűz hűs keblére.” 


„Jó napot, jó napot, 
Te kis kertészlegény! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Homlódi Zsuzsánna?” 


„Nem láttam, nem láttam, 
Hírét sem hallottam. 
Nem láttam, nem láttam, 
Hírét sem hallottam.” 


„Jó napot, jó napot, 
Homlódi nagyasszony! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Homlódi Zsuzsánna?” 


„Elküldtem, elküldtem 
A rózsás erdőbe, 
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Ott vegyék el fejét, 
Vájják ki két szemét.” 


„Jó napot, jó napot, 
Te kis gyilkos legény! 
Hol vagyon, hol vagyon 
Homlódi Zsuzsánna?” 


„Itt vagyon, itt nyugszik, 
Csendesen pihenik, 
Itt vagyon, itt nyugszik, 
Csendesen pihenik.” 


„Testem a testével 
Egy helyre temesd el, 
Vérem a vérével 
Egy patak mossa el!” 


Kötelend (Mezőség), 1969 
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63 


SZŰCS MARI 


A MEGESETT LEÁNY. IX. 


 


De az ég előtte gyászba beborulva, 
Elment a fonóba, leült ott egy padra, 
Kihívta egy legény csak egy minutára, 
Kihívta egy legény csak egy minutára. 


„Babám, édes babám, mi bajod érkezett, 
Talán a vacsorád nem igen jól esett? 
Hoztam egy kulacs bort, igyál hát belőle, 
A te gyönge szíved viruljon meg tőle.” 


„Nem kell a te borod, igyad meg te magad, 
Hogyha nem sajnáltad szép leányságomat.” 
„Sajnáltalak, babám, amíg megcsaltalak, 
De most a jó Isten viselje gondodat.” 


„Lányom, édes lányom, mi annak az oka: 
A legszebbik ruhád elől olyan kurta?” 
„Anyám, édesanyám, a szabó az oka: 
Elől kurtán szabta, hátul hosszan hagyta. 
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Verje meg az Isten, aki elrontotta, 
Verje meg az Isten, aki elrontotta!” 
„Hóhérok, hóhérok, lányomat vigyétek, 
Vigyétek börtönbe, a legmélyebbikbe!” 


„Anyám, édesanyám, még csak arra kérem: 
Mennyek be szobámba, ruháim megnézzem. 
Ruháim, ruháim, szegről lehulljatok, 
Engem sirassatok, engem dzsászoljatok! 


Anyám, édesanyám, még csak arra kérem: 
Menjek be kertembe, virágim megnézzem. 
Virágok, virágok, mind elhervadjatok, 
Engem sirassatok, engem dzsászoljatok! 


Anyám, édesanyám, még csak arra kérem, 
Hogy elbúcsúzhassak a barátnéimtól. 
Leányok, leányok, tőlem tanuljatok, 
A csalfa legénynek csókot ne adjatok, 


Mert a sok forró csók nem esik hiába, 
Hullatom a könnyem a bölcső gombjára.” 
„Jó estét, jó estét, jövendő anyósom! 
Hol van a Mariskám, a kedves galambom?” 


„Bennt van a szobába, hófehér ágyába.” 
Bemegy a vőlegény, menyasszonyát lássa, 
Kését előveszi, szívébe beüti, 
Leesik a földre, foly a piros vére. 


„Vérem a véreddel egy patakon folyjon, 
Testem a testeddel egy sírba nyugodjon!” 
Harangoznak délre, fél tizenkettőre, 
Most visznek egy új párt ki a temetőbe. 


Magyarszovát (Mezőség), 1970 
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64 


JÓ ESTÉT, MARISKÁM 


A MEGESETT LEÁNY. X. 


„Jó estét, Mariskám! 
Mi bajod tenéked: 
Talán a vacsorád 
Nem igen jólesett? 


Hoztam egy kulacs bort, 
Igyál hát belőle, 
Szomorú szívedet 
Vigasztald meg véle!” 


„Nem kell a te borod, 
Idd meg csak te magad, 
Hogyha nem sajnáltad 
A leányságomat.” 


„Sajnáltalak biz én, 
Mikor megcsaltalak, 
De már a jó Isten 
Viselje gondodat!” 


„Leányom, leányom, 
Mi bajod tenéked? 
Amennyi ruháid, 
Mind szűk és rövidek.” 


„Szabó nem jól szabta, 
Varró nem jól varrta, 
Csak az Isten tudja, 
Mi annak az oka.” 
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„Hóhérok, hóhérok, 
Most rögtön jöjjetek: 
Egyetlen lányomat 
Börtönbe vigyétek!” 


„Jó anyám, jó anyám, 
Csak azt engedje meg: 
Szobámba menjek be, 
Ruháim nézzem meg. 


Ruháim, ruháim, 
Mikor engem visznek, 
Szegről lehulljatok 
S engem sirassatok!” 


„Hóhérok, hóhérok, 
Másodszor jöjjetek, 
Egyetlen lányomat 
Börtönbe vigyétek!” 


„Jó anyám, jó anyám, 
Csak azt engedje meg: 
Kertembe menjek be, 
Virágim nézzem meg! 


Virágim, virágim, 
Mikor engem visznek: 
Tőből száradjatok, 
Engem gyászoljatok!” 


„Hóhérok, hóhérok, 
Harmadikszor mondom: 
Egyetlen lányomat 
Most rögtön vigyétek!” 
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„Jó anyám, jó anyám, 
Csak azt engedje meg...” 
„Enged a jó Isten, 
De én má többet nem.” 


Magyarvista (Kalotaszeg), 1969 
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NE MENJ EL HAZUL 


A HAJDÚKKAL ÚTNAK INDULÓ LEÁNY 


Selyemkeszkenyőjit fejire kötette, 
Selyemköntesit is magáro felvette. 
Anyám, idesanyám, tíz arany gyűrümet, 
Tíz arany gyűrümet tegyem az ujjamba, 
Tíz ezüst pengőjit tegyem a zsebembe! 
Sem szél nem fuvintatta, sem ág nem ágingatta, 
Mégis selyemruhája kettéhasadatt. 
Anyám, idesanyám, mi annak az oka? 
Szél nem fuvintatta, ág nem ágingatta, 
Mégis az én ruhám kettőbe hasadatt! 
Anyámé, anyámé, ne menj el, ne menj el, 
Ne menj el hazul a hajdúleginyekkel! 
Mert jel mutatódatt, hogy tíged megölnek 
Hosszú rengetegen, nagy sűrű erdőben. 
Szóll a hajdúlegény: én immá megöllek. 
Húzd le a gyűrűdet, tíz arany gyűrűdet! 
Tíz arany gyűrűmet azt mind neked adam, 
Csak ne ölj meg ingem, vitéz hajdúleginy! 
Má én tiged csak megöllek. 
Tíz ezüst pengőmet azt is neked adam, 
Azt is neked adam, csak ne ölj meg ingem! 
Má én tiged csak megöllek. 
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Vírem a víreddel egy patakat mossan, 
Csontam a csontaddal egy sírba nyúgudjan, 
Lelkem a lelkeddel mennybe múlatazzan! 


Vajdakamarás (Mezőség), 1951 
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MADARAT LÁTÉK NAGY BÁNATBA 


A HŰSÉG PRÓBÁJA. I. 


Madarat láték nad bánatba, 
Züőd erdőnek közepiébe. 
„Mét szírsz, mét szírsz, te nad madar?” 
„Hodne szírjak, keszeregjek, 


Ha ’z ién társzam elvesztettem. 
Társzom, társzom, iédesz társzom, 
Keresznélek, nem kaphatlak, 
Vigyáználak, nem láthatlak.” 


Elreppene züőd mezüőbe, 
Sz ott szem üle sziép züőd pujra, 
Ott isz üle asszú pujra, 
Ott isz üle asszú pujra. 


Biereppene züőd erdüőbe, 
Ott szem üle sziép züőd ágra, 
Ott isz üle asszú ágra, 
Ott isz üle asszú ágra. 


Bogdánfalva (Moldva), 1970 
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67 


MÉRT SÍRSZ, KIS GŐRICE? 


A HŰSÉG PRÓBÁJA. II. 


 


„Társad helyett társad leszek.” 
„Nem kell nekem senki társa, 
Nem kell nekem senki társa, 
Csak az enyém, az igazi.” 


„Mér’ sírsz, mér’ sírsz, kis gőrice?” 
„Hogyne sírjak, te nagy madar, 
Ha ’ccer nekem apám veszett, 
Ha ’ccer nekem apám veszett!” 


„Apád helyett apád leszek.” 
„Nem kell nekem senki apja, 
Nem kell nekem senki apja, 
Csak az enyém, az igazi.” 


„Mér’ sírsz, mér’ sírsz, kis gőrice?” 
„Hogyne sírjak, te nagy madar, 
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Ha ’ccer nekem anyám veszett, 
Ha ’ccer nekem anyám veszett!” 


„Anyád helyett anyád leszek.” 
„Nem kell nekem senki anyja, 
Nem kell nekem senki anyja, 
Csak az enyém, az igazi.” 


„Mér’ sírsz, mér’ sírsz, kis gőrice?” 
„Hogyne sírjak, te nagy madar, 
Ha ’ccer nekem bácsim veszett, 
Ha ’ccer nekem bácsim veszett!” 


„Bácsid helyett bácsid leszek.” 
„Nem kell nekem más bácsija, 
Nem kell nekem más bácsija, 
Csak az enyém, az igazi.” 


„Mér’ sírsz, mér’ sírsz, kis gőrice?” 
„Hogyne sírjak, te nagy madar, 
Ha ’ccer nekem néném veszett, 
Ha ’ccer nekem néném veszett?” 


„Nénéd helyett nénéd leszek.” 
„Nem kell nekem senki nénje, 
Nem kell nekem senki nénje, 
Csak az enyém, az igazi.” 


„Mér’ sírsz, mér’ sírsz, kis gőrice?” 
„Hogyne sírjak, te nagy madar, 
Ha ’ccer nekem húgom veszett, 
Ha ’ccer nekem húgom veszett!” 


„Húgod helyett húgod leszek.” 
„Nem kell nekem senki húga, 
Nem kell nekem senki húga, 
Csak az enyém, az igazi!” 
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„Mér’ sírsz, mér’ sírsz, kis gőrice?” 
„Hogyne sírjak, te nagy madar, 
Ha ’ccer nekem öcsém veszett, 
Ha ’ccer nekem öcsém veszett!” 


„Öcséd helyett öcséd leszek.” 
„Nem kell nekem senki öccse, 
Nem kell nekem senki öccse, 
Csak az enyém, az igazi!” 


Gyoszény (Moldva), 1955 
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A PÁRJA VESZTETT GERLICE 


A HŰSÉG PRÓBÁJA. III. 


 


Oda mene jegy nagy madár, 
S ez egyiket elvádázá. 


S ez egyiket elvádázá, 
S e másikot megitatá. 


Felreppene küs görice, 
Biéreppene züőd erdüőbe, 


Ott sem szállott sziép züőd ágra, 
Leüle jegy asszú jágra. 
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Asszújágát kopogtassa, 
Társecskáját rikótgassa. 


Társam, társam, iédes társam, 
Rikótnálak, de nem hallad. 


Rikótnálak, de nem hallad, 
Keresnélek, de nem kaplak. 


Keresnélek, de nem kaplak, 
Intenélek, de nem látlak. 


Ha ién téged meg nem kaplak, 
Ién sem szállok szép züőd ágra. 


Ién sem szállok szép züőd ágra, 
Leülök egy asszújágra. 


Leülök egy asszújágra, 
Ién leszek ez igaz árva. 


Met ez árvát s ez idegent, 
Miég e sziél es inkább fújja. 


Miég e sziél es inkább fújja, 
S ez eső es inkább veri. 


S ez eső es inkább veri, 
Met a több helt utuléri. 


Min kinek nincs apja s annya, 
Sem egy igaz pártfogója. 


Sem egy igaz pártfogója, 
Ién leszek egy, az ez árva. 
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Árva vagyok, árva lettem, 
Szerencsiétlenül születtem. 


Szerencsiétlenül születtem, 
Met én tőled férejestem. 


Párom, párom, iédes párom, 
S ekit vártam egiész nyáron. 


S ekit vártam egiész nyáron, 
Hogy én valahol meglássom. 


Klézse (Moldva), 1964 
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MÉRT SÍRSZ, TE NAGY MADÁR? 


A HŰSÉG PRÓBÁJA. IV. 


 


Elvesztettem társeskámat, 
Elvesztettem társeskámat.” 
Hátravette nyakeskáját, 
Sirángotta társeskáját. 
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„Menj el eme ződ erdőbe, 
Sirángosd meg társeskádat; 
Menj el eme ződ mezőbe, 
Ott es ne ülj szép ződ fűre. 


Ott es ülj le szároz fődre, 
Sirángosd meg társeskádat, 
Menj el eme szép búzába, 
Ott es ne ülj szép ződ szálra. 


Ott es ülj le konkoly szálra, 
Sirángosd meg társeskádat! 
Menj el eme szép víg vízre, 
Ott es ne ülj szép víg vízre. 


Ott es ülj le száraz kőre, 
Ott es ülj le száraz kőre, 
Sirángosd meg társeskádat, 
Sirángosd meg társeskádat!” 


„Mér’ sírsz, mér’ sírsz, te nadzs madar, 
Mér’ sírsz, mér’ sírsz, te nadzs madar?” 
„Hogyne sírjak, keseregjek, 
Hogyne sírjak, keseregjek: 


Elvesztettem társeskámat, 
Elvesztettem társeskámat.” 
„Társad leszek társad helyett, 
Társad leszek társad helyett.” 


„Nekem nem kell senki társa, 
Senki társa, senki átka. 
Sak az én édes társeskám, 
Sak az én édes társeskám.” 
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Hátravette nyakeskáját, 
Sirángotta társeskáját: 
„Társam, társam, édes társam. 
Társam, társam, édes társam.” 


Lujzikalagor (Moldva), 1965 
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KÖVECSES VÍZ KÖZEPIBE 


A HŰSÉG PRÓBÁJA. V. 


 


S az egyiket megitatá, 
S a másikat elvadázá. 
Ő es onnat felreppene, 
Béreppene ződ erdőbe. 


S ott sem szálla szép ződ ágra, 
Felüle egy asszú-ágra; 
Kopogtassa asszú-ágát, 
Úgy rikojtsa párecskáját. 
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„Párom, párom, iedes párom, 
Rikojtnálak, de nem hallod; 
Keresnélek, de nem kaplak, 
Vigyáználak, de nem látlak.” 


Somoska (Moldva), 1953 
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PÁRATLAN GERLICE 


A HŰSÉG PRÓBÁJA. VI. 


 


Én is elindultam 
Szerencsét próbálni, 
Fele utaimból 
Vissza kelle térni. 


Istenem, nagy dolog, 
Ki egymást szereti, 
Mégis a jó Isten 
Össze nem vezeti. 
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De még nagyobb dolog, 
Ki egymást gyűlöli, 
Mégis két vénasszony 
Összeköszörüli. 


Nehéz a kis hangyát 
Kősziklán nyomozni, 
Mint két igaz szívnek 
Egymástól elválni. 


Mikor két igaz szív 
Egymástól elválik, 
Még az édes méz is 
Keserűvé válik. 


Mezőveresegyháza (Mezőség), 1969 
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CSAPJÁTOK MEG A TEMETŐT 


A HÁROM ÁRVA. I. 


 


Három árva talpig gyászba 
Elindula hosszú útra, 
Hosszú útra, szógálatra, 
Hosszú útra, szógálatra. 


„Hová mentek, három árva, 
Hosszú útra, szógálatra? 
Metek nektek aranyvesszőt, 
Menjetek el temetőhöz. 


Csapjátok meg a temetőt: 
Keljen, keljen, édesanyánk, 
Met elszakatt a gyászgúnyánk, 
Met elszakadt a gyászgúnyánk!” 


„Nem kelhetek, három árva, 
Met béfogott a főd muha, 
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Nem kelhetek, három árva, 
Met béfogott a főd muha.” 


„Adja ide záros kóccsát, 
Kócsoljuk ki koporsóját, 
Csókoljuk meg kezit-lábát, 
De főképpen két orcáját. 


Keljen, keljen, édesanyánk, 
Met elszakadt a gyászgúnyánk!” 
„Nem kelhetek, gyermekeim, 
Me béfogott a főd muha. 


Menjetek el tik el haza, 
Vagyan nektek mostohátok, 
Aki gondot visel rátok, 
Aki gondot visel rátok. 


Mikor fejetek fősüli, 
Gyenge hajatok kitépi, 
Mikor fejért ad reátok, 
Vérvel habzik a hátatok.” 


„Anyánk es van, de mostoha, 
Apánk es van, de ostoba. 
Anyánk es van, de mostoha, 
Apánk es van, de ostoba. 


Panaszkodjuk fűnek-fának, 
Panaszkodjuk idegennek, 
A megmondja mindenkinek, 
A megmondja mindenkinek.” 


Jaj, Istenem, valahára 
Viselj gondot az árvára, 
Ne maradjon hányodásra, 
Egyik ajtóról a másra! 
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Árva vagyok, nincs gyámolom, 
Még a fődet es gyászolom. 
Árva vagyok, nincs gyámolom, 
Még a fődet es gyászolom. 


Lészped (Moldva), 1956 
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KAPUM ELŐTT EGY DIÓFA 


A HÁROM ÁRVA. II. 


Kapum előtt egy diófa, 
S annak vagyon három ága, 
Az alatt ül három árva. 


Odamene szép Szűz Márja, 
Odamene szép Szűz Márja: 
„Mét sírtok itt, három árva?” 


„Hogyne sírjunk szép Szűz Márja, 
Édesanyánk meg van halva, 
S a gyászgúnyánk elszakadva.” 


„Metek nektek három vesszőt, 
Menjetek ki temetőbe, 
Csoplintsátok három fele.” 


„Keljen, keljen, édesanyám, 
Keljen, keljen, édesanyám, 
Met elszakadt a gyászgúnyánk!” 


„Nem kelhetek, édes fiam, 
Nem kelhetek, édes fiam, 
Me béfogott a főd muha. 
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Fogjatok el hazafelé, 
Vagyan nektek mostohátok, 
Ki fejért adjon reátok. 


Mikor fejért ad reátok, 
Mikor fejért ad reátok, 
Vérvel habzik a hátatok. 


Mikor fejetek fősüli, 
Mikor fejetek fősüli, 
Hajatokat mind kitépi, 


S azt se fősüli egyebkor, 
S azt se fősüli egyebkor, 
Csak szombaton éfélekor.” 


„Mikor árván elmaradtam, 
Csak én két esztendős vótam, 
Világon semmit se tudtam.” 


Gerlén (Moldva), 1959 
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ELINDULA HÁROM ÁRVA 


A HÁROM ÁRVA. III. 


Elindula három árva, 
Elindultak, menegettek, 
Mig egy bulykoszfához iértek, 
Mig egy bulykoszfához iértek. 


Meggyűlének egy öregvel, 
Arra kiérdi ’z öreg őket: 
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„Merre mentek, három árva?” 
„Elindultunk árvaságra. 


Nincsen nekünk apánk s anyánk. 
Ki gondot viszeljen rivánk.” 
„Tiérjetek meg, három árva! 
Netök nektek három vessző! 


Mend e három aranyvessző, 
Menjetek bié züőd kertembe, 
Menjetek bié züőd kertembe, 
Menjetek oda mormenthoz! 


Rikojtsátok anyátokot, 
Anyátokot s apátokot. 
Apátokot s anyátokot, 
Ki gondot viszel rivátok!” 


Sz elindula három árva, 
Sz elérének e züőd kerthez. 
Odaiértek e mormenthoz, 
Megcsapták azt ők háromszor. 


„Keljen, keljen, iedeszanyánk! 
Ninc ki gondot üszeljen ránk.” 
„Vagyan nektek mosztohátok, 
Ki gondot üszel rivátok. 


Mikor fejért ad rivátok, 
Vérvel virágzik hátatok. 
Mikor fejért ad rivátok, 
Vérvel virágzik hátatok.” 


Bogdánfalva (Moldva), 1970 
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VEGYÉTEK KI ÉN SZÍVEMET 


A HÁROM ÁRVA. IV. 


Elindula három árva, 
Mind a három fődig gyászba. 
Sz e legnagyabb mind azt mondja: 
Mennyetek bie livádába. 


Mennyetek bie livádába, 
Vágjatok le három vesszőt. 
Sz e közepsző mind azt fújja: 
„Keljen, keljen, iedeszanyám! 


Keljen, keljen, iedeszanyám, 
Met elszakadt a gyócskendőm.” 
Nem kelhetek, iedesz fiam, 
Elrothadtam, elirvadtam. 


Vagyan nektek mosztohátok, 
Ki fejért adjan rivátok. 
Mikor fejért ad rivátok, 
Vérvel virágzik arcátok. 


Sz e legkisszebb mind azt mondja: 
„Vegyétek ki ’z ién szivemet! 
Vegyétek ki ’z ién szivemet, 
Haszisszátok ötbe-hatba! 


Mosszátok meg ürmösz borba, 
Takarjátok gyuocskendőbe! 
Tegyétek bié züőd ládába, 
Küldjétek bié Moldovába! 
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Tiétesszétek várkapura, 
Vegyen példát menden árva. 
Vegyen példát menden árva, 
Hogy hogy tőti ’z árvaszágot!” 


Bogdánfalva (Moldva), 1970 


76 


TÚL A VÍZEN, TÓTORSZÁGON 


A HÁROM ÁRVA. V. 


Túl e vizen, Tótországon, 
Szilva termő sziép züőd ágon. 


Szakasztottam, de nem ettem, 
Met én búra teremeltem. 


Se nem búra, se bánatra, 
Szült anyám nyomorúságra. 


Szült anyám nyomorúságra, 
Erre szigorú világra. 


Barassóba felnőtt nyárfa, 
S az alatt ül három árva. 


Mind e három földig gyászba, 
S e legküsebb mind azt fújja, 


Mind azt fújja, fuddogallja: 
„Vágjátok el e nyakamat. 


Vágjátok el e nyakamat, 
Vegyétek ki e májamat, 
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E májamat s e szívemet 
Mossátok meg ürmes borba, 


Mossátok meg ürmes borba, 
Takarjátok papirosba, 


Takarjátok papirosba, 
Zárjátok bié züőd ládába, 


Zárjátok bé züőd ládába, 
Küldjétek el Móduvára, 


Küldjétek el Móduvára, 
Iédesapám kapujára, 


Iédesapám kapujára, 
Kapujáról ablakjára, 


 


Ablakjáról asztalára, 
Vegyen példát menden róla, 
 


Vegyen példát menden róla, 
Hogy millyen ez árva dolga.” 


„Merre mentek, három árva?” 
„Elindultunk hosszú útra, 


Hosszú útra, szolgálatra.” 
„Ne mennyetek hosszú útra, 


Ne mennyetek hosszú útra, 
Netok hárman három vessző: 


Menjetek ki temetőbe, 
Koppantsátok e temetőt, 
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Koppantsátok e temetőt, 
Rikojtsátok anyátokat!” 


„Keljen, keljen, iédesanyám, 
Met elszakadt e gyászruhám.” 


„Nem kelhetek, gyermekeim, 
Vagyan nektek mostohátok, 


Vagyan nektek mostohátok, 
Ki fehért adjon rivátok, 


Mikor fehért ad rivátok, 
Vérvel virágzik hátatok, 


Mikor fejeteket mossa, 
Könnyűvel habzik hátatok.” 


Klézse (Moldva), 1969 
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77 


KELJEN, KELJEN, ÉDESANYÁNK 


A HÁROM ÁRVA. VI. 


 


Ni, hol menen három árva! 
Mind e három fődig gyászba. 
Ni, hol menen három árva! 
Mind e három fődig gyászba. 


„Merre mensz, te három árva?” 
„Elindultunk Módovára, 
Elindultunk Módovára, 
Nem találtunk jó gazdára.” 


„Térjetek meg, három árva, 
Hájtok hezzám három árva!” 
Megtért az e három árva, 
Mégsem talált jó gazdára. 


„Menjetek el temetőbe, 
Menjetek el temetőbe. 
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Netok nektek három árva, 
Hármatoknak három vessző. 


Menjetek el temetőbe, 
Csapjátok meg apátoknak, 
Apátoknak, anyátoknak, 
Csapjátok meg e mormentyát!” 


„Keljen, keljen, édesanyánk, 
Mert elszakadt e gyászruhánk! 
Keljen, keljen, édesanyánk, 
Mert elszakadt e gyászruhánk!” 


„Nem kelhetek, gyermekeim, 
Kezem, lábam el van zárva, 
Kezem, lábam el van zárva, 
Két arcám el van hirvadva.” 


„Ha nem kelhet, édesanyánk, 
Nyujtsa ki bár e zár kóccsát, 
Nyujtsa ki bár e zár kóccsát, 
Kócsaljuk ki koporsóját! 


Kócsaljuk ki koporsóját, 
Csókoljuk meg kezit, lábát, 
Kezit, lábát, két arcáját, 
Azon felyül két oldalát. 


Vegyen példát minden róla, 
Hogy millyen ez árva dolga; 
Vegyen példát minden róla, 
Hogy millyen ez árva dolga!” 


E legkissebb mind azt mondja: 
„Vegyétek ki e szivemet, 
E szivemet s e májamat, 
Takarjátok gyenge gyócsba! 
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Takarjátok gyenge gyócsba, 
Tegyétek bé pappirosba, 
Küldjétek el Tótországra, 
Édesapám kapujára! 


Édesapám kapujára, 
Küldjétek ez ablakjára, 
Küldjétek ez ablakjára, 
Nyújtsátok ez asztalára! 


Nyújtsátok ez asztalára, 
Vegyen példát minden róla, 
Vegyen példát minden róla, 
Hogy millyen ez árva dolga!” 


Klézse (Moldva), 1965 
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78 


NÉ, HOL MEGYEN HÁROM ÁRVA 


A HÁROM ÁRVA. VII. 


 


„S elindultunk Módovára, 
Módovára szolgálatra, 
S elindultunk Módovára, 
Módovára szolgálatra.” 


„Ne menjetek, három árva, 
Netok nektek hármatoknak, 
Netok nektek hármatoknak, 
Hármatoknak három vessző! 


Menjetek ki temetőbe, 
Csapjátok meg apátoknak, 
Apátoknak s anyátoknak 
Csapjátok meg e mormentyát!” 


„Keljen, keljen, édesapánk, 
Met elfogyott e tüzifánk!” 
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„Nem kelhetek, gyermekeim, 
Met ide fogott e muha.” 


„Keljen, keljen, édesanyánk, 
Met elszakadt e gyászruhánk!” 
„Nem kelhetek, gyermekeim, 
Met én el vagyok senyvedve.” 


„De csak nyújtsa ki e kóccsát, 
Kócsaljuk ki koporsóját, 
Kócsaljuk ki koporsóját, 
Csókoljuk meg kezit, lábát. 


Csókoljuk meg kezit, lábát, 
S utáján e két orcáját, 
Csókoljuk meg kezit, lábát, 
S utáján e két orcáját.” 


„Nem nyújthatom zárkócsamat, 
Nem nyújthatom zárkócsamat, 
Menjetek el hazátokba, 
Vagyon nektek mostohátok, 


Vagyon nektek mostohátok, 
Ki fehért adjon reátok, 
Mikor fehért ad reátok, 
Vérvel virágzik hátatok; 


Mikor fejeteket mossa, 
Könnyüvel ázik orcátok, 
Mikor fejeteket mossa, 
Könnyüvel ázik orcátok.” 


Klézse (Moldva), 1955 
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DIÓFÁNAK HÁROM ÁGA 


A HÁROM ÁRVA. VIII. 


 


„Ne menjetek, három árva, 
Me nem találsz jó gazdára! 
Adok kezetekbe vesszőt, 
Csapjátok meg a temetőt! 


Csapjátok meg a temetőt.” 
„Itt nyugszik a mü nevelőnk. 
Kelj fel, kelj fel, édesanyám, 
Me leszakadt a gyászruhám. 


Me leszakadt a gyászruhám, 
Kit fejért adtál vót reám.” 
„Nem kelhetek, édes fiam, 
Me befogott a főd muha. 


Vagyon mostohaanyátok, 
Ki fejért adjon reátok. 
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Mikor fejetek fősüli, 
Vesszőt melléjetek teszi. 


Mikor fejért ad reátok, 
Vérvel virágzik hátatok.” 
„Adja ide, édesanyám, 
Adja ide sírja kóccsát! 


Adja ide sírja kóccsát, 
Kócsoljam ki koporsóját; 
Csókoljam meg kezit-lábát, 
A mellett a két orcáját.” 


Bükkhavaspataka (Gyimesvölgye), 1960 
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TÚL A VÍZEN JEGENYEFA 


A HÁROM ÁRVA. IX. 


 


S a legküssebb azt mondotta: 
„Nem bánom, ha megöltek es, 
Szüvem borba ferejszétek, 
Gyócsruhába tekerjétek! 


Tegyétek kapum sassára, 
Vegyen példát minden róla, 
Vegyen példát minden róla, 
Hogy van az árvának dóga!” 


Odament a Szép Szűz Márja, 
Kérdi: „Mét sírsz, három árva?” 
„Hogyne sírjunk, Szép Szűz Márja, 
Mikor anyánk főd gyomrába.” 


Lement a nap lemenőbe, 
S kimentek a temetőbe, 
S adott nekik három vesszőt, 
Hogy csapják fel a temetőt. 
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„Kelj fel, anyánk, édesanyánk, 
Mer elszakadt a gyászruhánk!” 
„Én nem kelek, met nem tudok, 
Én nem kelek, met nem tudok. 


Elrothadtak a tagjaim, 
S nem bírnak meg a lábaim, 
Vagyon nektek mostohátok, 
Ki ruhát csinál reátok. 


Mikor fehért ad reátok, 
Vérből virágzik hátatok; 
Fejeteket megfősüli, 
Hajatokat mind kitépi. 


Kenyeret ad kezetekbe, 
S hull könnyűtek ölötekbe, 
Hull ölödbe, hull a fődre, 
S hull az árva kebletekbe.” 


Görbepataka (Gyimesvölgye), 1960 


81 


A VICEI TEMETŐBE 


A HÁROM ÁRVA. X. 


A vicei temetőbe, 
Két kis árva sétál benne. 
Azért sétálnak azok ott, 
Mert édesanyjuk nyugszik ott. 


„Kelj fel, anyám, édesanyám! 
Elszakadt már a gyászruhám.” 
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„Felkelnék én, de nem tudok, 
Mert nagyon mélyre ástatok. 


Lesz majd nektek mostohátok, 
Ki szép tisztát adjon rátok. 
Ki fésülje hajatokot, 
Pirosra verje arcotok.” 


Megfőzi a jó vacsorát, 
Kiküldi a két szép árvát. 
Kiküldi a két szép árvát, 
Behivja az édes fiát. 


„Gyere, testvér, a konyhába, 
Boruljunk egymás vállára, 
Sirassuk el jó anyánkat, 
A felnevelő dajkánkat.” 


Vice (Mezőség), 1970 
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ADOK NEKTEK HÁROM VESSZŐT 


A HÁROM ÁRVA. XI. 


 


Adok nektek három vesszőt: 
Verjétek meg a temetőt!” 
„Kelj fel, kelj fel, édesanyánk, 
Mert elszakadt a gyászruhánk.” 


„Kelnék, kelnék, édes lányom, 
De nem bírja a két lábom. 
Elrothadtak a kezeim, 
Beapadtak a szemeim. 


Vagyon nektek mostohátok, 
Aki fejért adjon rátok.” 
„Vagyon nekünk egy mostohánk, 
Aki fejért adjon reánk. 
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Mikor fejért ad hátunkra, 
Vérrel virágzik az alja, 
Mikor fejünket fésüli, 
A hajunkat mind kitépi.” 


Visa (Mezőség), 1969 


83 


KIVIRÁGZOTT A DIÓFA 


A HÁROM ÁRVA. XII. 


Kivirágzott a diófa, 
Alatta ül három árva. 
Azt mondja a nagyobb árva: 
„Gyertek, menjünk bujdosásra!” 


Azt mondja a kissebb árva: 
„Ne menjünk mi bujdosásra, 
Vegyétek ki a szívemet, 
Tegyétek bé gyenge gyócsba, 


Tegyétek fel vaskapura, 
Hogy vegyenek példát róla, 
Hogy milyen az árva dolga, 
Kinek nincsen édesanyja!” 


Visa (Mezőség), 1969 
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ELINDULT A HÁROM ÁRVA 


A HÁROM ÁRVA. XIII. 


 


Adok néktek három vesszőt: 
Verjétek meg a temetőt!” 
„Kelj fel, kelj fel, édesanyánk, 
Elszakadt már ingünk, ruhánk!’“ 


„Nem kelhetek, három árva, 
Koporsóba vagyok zárva, 
Van tinéktek mostohátok, 
Aki gondot visel rátok. 


Mikor fejetek fésüli, 
Arcátokat vér ellepi; 
Mikor fejért ad reátok, 
Kéken marad a hátatok.” 


Mákófalva (Kalotaszeg), 1969 
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HOVÁ MÉSZ TE, HÁROM ÁRVA 


A HÁROM ÁRVA. XIV. 


 


Vágok nektek arany vesszőt, 
Kopogtasd meg a temetőt!” 
„Keljen fel ked, édesanyánk, 
Mer elszakadt a gyászruhánk!” 


„Nem kelhetek, édes fiam, 
Mer elsorvadt gyenge inam. 
Van-e nektek mostohátok, 
Ki gondot viseljen rátok. 


Mikor kenyért ád a kézbe, 
Hét ördög van a szemébe, 
Mikor tisztát ad reátok, 
Kéket virágzik hátatok. 
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Mikor fejetek fésüli, 
Hajatokat mind kitépi, 
Mikor tisztát ad reátok, 
Kéket virágzik hátatok.” 


Méra (Kalotaszeg), 1969 


86 


KELJEN FEL, KEND, ÉDESANYÁNK 


A HÁROM ÁRVA. XV. 


 


„Térjél vissza, három árva, 
Térjél vissza, három árva: 
Adok nektek arany vesszőt, 
Verjétek meg a temetőt.” 


„Keljen fel, ked, édesanyánk, 
Keljen fel, ked, édesanyánk, 
Mer elszakadt a gyászruhánk, 
Mer elszakadt a gyászruhánk.” 
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„Van már nektek mostohátok, 
Van már nektek mostohátok, 
Aki fejért ád reátok, 
Aki fejért ád reátok. 


Mikor fejért ád reátok, 
Mikor fejért ád reátok, 
Kéket virágzik hátatok, 
Kéket virágzik hátatok. 


Mikor kenyeret ád nektek, 
Mikor kenyeret ád nektek, 
Előbb megver, úgy ád nektek, 
Előbb megver, úgy ád nektek. 


Mikor az ételt kitőti, 
Mikor az ételt kitőti, 
Három árvát elkergeti, 
Három árvát elkergeti. 


Mikor fejetek fésüli, 
Mikor fejetek fésüli, 
Nyakatokat vér ellepi, 
Nyakatokat vér ellepi.” 


„Keljen fel, ked, édesanyánk, 
Keljen fel, ked, édesanyánk!” 
„Nem kelhetek, három árvám, 
Nem kelhetek, három árvám. 


Elsorvadt már két karjaim, 
Elsorvadt már két karjaim, 
Pornak változott csontjaim, 
Pornak változott csontjaim.” 


Magyarvista (Kalotaszeg), 1947 
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2 
TÖRTÉNELMI VONATKOZÁSÚ 


KLASSZIKUS BALLADÁK 


87 


SZABÓ ERZSI ÉS SZABÓ KATA 


A KÉT RAB TESTVÉR. I. 


 


A törökök s a tatárok 
Két szép rabot elrablának, 
Egyik szép rab: Szabó Erzsi, 
Másik szép rab: Szabó Kata. 


Harminchárom esztendőre 
Eljövének faluikba, 
Eljövének faluikba, 
Édesapjik kapujára. 
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„Csapjanak bé eccakára, 
Erőst el vagyunk fáradva. 
Három napja, hogy mind jöttünk, 
Még egy falatot se ettünk.” 


„Mennyetek el a kapumból, 
Most nálunk vigasság vagyon! 
Szógám, kergesd csak el őket, 
Hogy ők mennyenek el innet! 


Mennyetek, amerre láttok, 
Kúdusokat nem fogadok!” 
„Édes gazdám, engedje meg, 
Hogy bár a grázsdba hájjunk meg!” 


„Csapd bé, szógám, őköt oda, 
Hájjanak meg a jászolyba!” 
Bé es menének a grázsdba; 
Szabó Erzsi csak meghala. 


Kezdett Kata siratozni: 
„Húgom, húgom, Szabó Erzsi, 
Harminchárom esztendőre 
Jövénk apám életjibe, 


Nem akartak béfogadni, 
Még a grázsdba es bécsapni, 
Mét es tudánk hazajönni, 
Hogy nem tudtunk ott maradni?” 


Benn a házba vigadoznak, 
Künn a grázsdba siratoznak: 
„Jaj, te kedves, jó testvérem, 
Mét hagyál magamra ingem. 


Elindulánk örömünkre, 
S ide érénk keservünkre, 
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De nem tuttuk felgondolni, 
Hogy nem fognak béfogadni. 


Szabó János, édesapánk, 
Jöjjön kend es, édesanyám, 
Szabó Erzsi halálára, 
Egész világ csudájára!” 


A gazdasszony kint jár vala, 
Kata jajszavát meghallta: 
„Szökjék, ember, jöjjön bátran: 
Itt vagyon két szép leányom.” 


Felragadá Szabó Erzsit, 
Csókolta arcát, kezeit. 
„Édes fiam, jó leányom, 
Édes fiam, jó leányom!” 


Mire odaére apja, 
Szabó Kata es meghala. 
Odagyült az egész világ, 
Hogy kettőiket meglássák. 


Szabó Erzsi, Szabó Kata, 
Halálikra jöttek haza, 
Édesapja, édesannya 
Keservesen siratójza. 


Sirathatja, gyászolhatja, 
Mind a kettő meg van halva, 
Többet fel nem támaszthatja: 
Mér nem csapták bé a házba? 


Lészped (Moldva), 1959 
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BÍRÓ JÁNOS ÉS BÍRÓ KATA 


A KÉT RAB TESTVÉR. II. 


Bíró János Bíró, 
Bíró Katalinval, 
Kiket az törökök 
El fogtak rablani. 


„Húgom, édes húgom, 
Tudod, mit gondoltam, 
Húgom, édes húgom, 
Tudod, mit gondoltam? 


Kelj fel magad, kelj fel, 
Siss pogácsát nekink, 
Kelj fel magad, kelj fel, 
Siss pogácsát nekink, 


Hogy mi induljunk el 
A mi apáinkhoz, 
Hogy mi induljunk el 
A mi apáinkhoz!” 


Bíró Kata felkelt, 
S ő fel es kíszile. 
„Testvérem, testvérem, 
Kelj fel, készen vagyak, 


Hogy mi induljunk el 
A mi anyáinkhoz!” 
Mennek, menegetnek, 
Ketten beszélgetnek. 
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Jaj, már Bíró János 
Hátranez egy kevest, 
Jaj, már Bíró János 
Hátranez egy kevest: 


„Jönnek az törökök, 
Rabolnak el minket. 
Húgom, édes húgom, 
Húgom, Bíró Kata: 


Nezz vissza egy kevest, 
De te meg ne ijedj, 
Nezz vissza egy kevest, 
De te meg ne ijedj! 


Jönnek az törökök, 
Rabolnak el minket. 
Húgom, Bíró Kata, 
Bújj bé vízmosásba, 


Térgyelj a nap felé, 
Fogd fel a kezedet, 
Térgyelj a nap felé, 
Fogd fel a kezedet: 


Kérjed a jó Istent, 
Segéljen meg minket, 
Segéljen meg minket, 
Hogy vágjam el őket!” 


Jaj, már az törökök 
Csak oda érének, 
Jaj, már az törökök 
Csak oda érének. 


Kivevé az kardját, 
Mind elvágta őket, 
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Kivevé az kardját, 
Mind elvágta őket. 


Eggyet fogott hagyni, 
Azt es hírmondani, 
Eggyet fogott hagyni, 
Azt es hírmondani. 


„Húgom, édes húgom, 
Kelj ki vízmosásból, 
Húgom, édes húgom, 
Kelj ki vízmosásból! 


Mind elvágtam őket, 
Eggyet fogtam hagyni, 
Azt es hírmondani, 
Azt es hírmondani.” 


S a nagy hosszú utat 
Eleikbe vették, 
S a bút s a bánatot 
Magikhoz ölelték. 


Csak oda érének 
S az édes annyikhoz. 
„Húgom, édes húgom, 
Kérejz csak bé magad!” 


„Asszonyom, asszonyom, 
Nagy tisztes asszonyom: 
Fogadjon bé minket 
Már az éccakára!” 


„Menj el innen, kúdus, 
Bűzed nem állhatom, 
Menj el innen, kúdus, 
Bűzed nem állhatom.” 
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„Bátyám. Bíró János, 
Bé nem fogadának. 
Itt van már meghaljunk 
Már az kapujikba.” 


„Húgom, Bíró Kata, 
Szaladj még, kérejz be, 
Húgom, Bíró Kata, 
Szaladj még, kérejz be!” 


„Asszonyom, asszonyom, 
Nagy tisztes asszonyom: 
Kérem, fogadjon bé 
S a meleg házába!” 


„Menj el innen, kúdus, 
Bűzed sem állhatom, 
Menj el innen, kúdus, 
Bűzed sem állhatom.” 


„Bátyám, Bíró János, 
Bé nem fogadának, 
Jaj, még a bűzünket 
Sem fogják állhatni.” 


„Húgom, Bíró Kata, 
Szaladj még, kérejz be, 
Nem meleg házikba, 
Bár az istállóba!” 


„Gazdáim, gazdáim, 
Fogadjon bé minket, 
Nem meleg házikba, 
Bár az istállóba!” 


„Szaladj te, szógáló, 
Csapd bé oda őket, 
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Szaladj te, szógáló, 
Csapd bé oda őket!” 


„Bíró Kata, húgom, 
Tudd meg, hogy meghalok, 
Tizenkét órakor 
Szavam megfoganik. 


Első kakasszókor 
Világból kimúlok.” 
„Testvérem, testvérem, 
Már én mit csináljak?” 


„Sirass már ingemet, 
Sirass keservesen, 
Sirass már ingemet, 
Sirass keservesen! 


Mind úgy sirass ingem: 
Bácsim, Bíró János, 
Kiket az törökök 
El fogtak rablani, 


Harminc esztendeig 
Ott fogtunk maradni, 
Harminc esztendeig 
Ott fogtunk maradni. 


Már eljöttünk mi es 
A mi anyáinkhoz, 
Jaj, de még bűzünket 
Se fogták állani.” 


„Már a kúdusoknak 
Vittetek-e enni?” 
„Nem vittünk, nem vittünk.” 
„Szaladj te, szógáló, 
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Szaladj te, szógáló, 
Vigy te nekik enni!” 
Jaj, már a szógáló 
Ki es fogott menni, 


Hallgatkozik vala, 
Bíró Katát hallja, 
Kata keservesen 
Fog már siratozni. 


Jaj, már a szógáló 
Vissza fogott menni. 
„Asszonyom, asszonyom, 
De nagy dolgot halltam: 


Jaj, az egyik kúdus 
Már meg fogott halni, 
Másik úgy siratja: 
Bátyám, Bíró János, 


Kiket az törökök 
El fogtak rablani, 
Harminc esztendeig 
Ott fogtak tartani.” 


„Istenem, Istenem, 
Tán nem gyermekeim, 
Istenem, Istenem, 
Tán nem gyermekeim?!” 


Oda es mene már, 
Jaj, az édeannya: 
„Leányom, leányom, 
Mér nem mondtad magad, 


Mér nem mondtad magad: 
Gyermekeim vagytok, 
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Mér nem mondtad magad: 
Gyermekeim vagytok? 


Mer nem a házamba, 
Meleg kebelembe, 
Meleg kebelembe, 
Bécsaptalak lenne.” 


„Anyám, édesanyám, 
Nem kellett kebele, 
Nem kellett kebele, 
Csak a meleg háza.” 


Összeölelkeztek, 
S helybe meg es haltak, 
Összeölelkeztek, 
S helybe meg es haltak. 


Lészped (Moldva), 1955 
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89 


BÍRÓ JÁNOS ÉS BÍRÓ KATA 


A KÉT RAB TESTVÉR. III. 


 


Akit az törökök 
El fogtak rablani, 
Harminc esztendeig 
Ott fogtak tartani. 


Mondá Bíró János 
Bíró Katalinnak: 
„Húgom, édes húgom, 
Regvel kelj fel jókor, 


Siss hamupogácsát, 
Készüljünk fel útnak, 
Menjünk el hazánkhoz, 
Apánkhoz s anyánkhoz!” 


Sírva mondá vissza 
Bíró Katalina: 
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„Bácsim, édes bácsim, 
Hogy tud a meglenni: 


Ez nagy rablott helyről 
Hogy tudunk elmenni?” 
„Húgom, édes húgom, 
Meg fogjuk cserkálni.” 


Bajan tőtt el tőle 
Már az az éccaka, 
Örökké siratta 
Az ő édes anyját. 


Hogy es hozta elé 
Az ő jó bácsija, 
Hogy ez rablott helyről 
Még odaérnének? 


Fel es kele jókor 
Bíró Katalina, 
Amíg megvirjada, 
Minden készen vala. 


Bíró Katalina 
Kőti ja bácsiját: 
„Bácsim, édes bácsim, 
Keljen, met minden kész! 


Bátyám, Bíró János, 
Elrablott testvérem, 
Igazán mondta je, 
Vaj csak megcsalt ingem?” 


Felkele jaz bátyja, 
Útnak indulának. 
Mentek, mendegéltek, 
Ketten beszélgettek. 
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A nagy hosszú utat 
Eleikbe vették, 
Az bút s az bánatot 
Magikhoz ölelték. 


Visszanez a bátyja, 
Mondá ja húgának: 
„Húgom, édes húgom, 
Bíró Katalina! 


Nehogy te megéjedj, 
Nehogy te visszanejz: 
Jönnek az törökök, 
Rabolnak el minket!” 


Sírni kezde húga 
Keserves jajszókval: 
„Bácsim, édes bácsim, 
Immá mit csinálunk?” 


„Húgom, édes húgom, 
Menj bé vízmosásba, 
Fordulj napkeletre, 
Kérjed a jó Istent: 


Segéljen meg ingem, 
Hogy vágjam el őköt!” 
Szegény Bíró Kata 
Bement vízmosásba, 


Szegény Bíró Kata 
Kérni kezdte Istent, 
Hogy segítse bátyját: 
Vágja törökököt. 


Nem tölt belé már sok, 
Rikojtsa bácsija: 
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„Húgom, édes húgom, 
Bíró Katalina! 


Kelj ki vízmosásból, 
Jere ide hojzám, 
Hasítsd a kendődet, 
Kösd a sebeimet!” 


Csudálkozott húga, 
Hogy annyi katana 
Mind meghaltak vala, 
Mind megölte bátyja. 


Kettőt fogott hagyni, 
Azt es hírmondani. 
Meglátta jaz húga 
A fájdalmas bátyját, 


Mind a csúr s a szita, 
Olyan vót a testje! 
Nagyon sírva mondá 
Szegény Bíró Kata: 


„Bácsim, édes bácsim, 
Elrablott testvérem: 
Immá mit csináljak, 
Kire hagy el ingem?” 


„Ne félj magad, húgom, 
Nem hagylak el téged, 
Kösd a sebeimet, 
S induljunk el útnak.” 


Mentek, mendegeltek, 
Sírva beszélgettek. 
Mondá ja bácsija: 
„Húgom, édes húgom, 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


286 


Húgom, Bíró Kata, 
Látom a hazánkat: 
Vátojz kúdus képbe, 
Menj már kapuikra! 


Kérj te szállást nekünk 
Err’ az éccokára.” 
Elmene jaz húga, 
Sírva mondja vala: 


„Gazdám, édes gazdám. 
Fogadjon bé minket 
Erre éccokára, 
Met van egy betegem!” 


„Menj el, kúdus, menj el, 
Menj el a kapumtól, 
Bűzöd sem állhatom, 
Nemhogy fogadjalak!” 


Visszamene, vissza, 
Szegény Bíró Kata, 
Mondá bácsijának: 
„Bácsim, édes bácsim, 


Bácsim, Bíró János, 
Elszidának ingem.” 
„Menj el, te, még eccer! 
Kéreld meg még őköt: 


Fogadjanak minköt 
Erre éccokára, 
He nem szobáikba, 
Hideg istállóba.” 


Elmene ja húga, 
Keservesen mondá: 
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„Gazdám, édes gazdám, 
Fogadjon bé minköt, 


He nem szobájába, 
Hideg istállóba!” 
„Menj el, kicsi szógám, 
Csapd bé oda őköt!” 


Elmene ja húga 
Fájdalmas bátyjához, 
Felvevé ja fődről, 
Bévezeti haza. 


Bémenének oda, 
Hideg istállóba, 
Lefekteti vala 
Marhák jászolyikba. 


Mondá neki bátyja: 
„Húgom, édes húgom, 
Húgom, Bíró Kata! 
Nehogy te megéjedj: 


Első kakasszókor 
Megfoganik szovam, 
Hajnalharangszókor 
Kimúlik az lelkem. 


Húgom, édes húgom, 
De te mind úgy sirass: 
Bíró János Bíró 
Bíró Katalinval 


S akit az törökök 
Elrablottak vala, 
El fogának jönni 
S az ők hazájikba, 
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Nem fogták fogadni 
Meleg szobáikba, 
Béfogadák őköt 
Hideg istállóba.” 


Mond’ az édesapja: 
„Szógám, kicsi szógám, 
Végy el egy tál ételt, 
Vidd bé istállóba!” 


Elmene az szóga, 
Ő ott mit hallt vala: 
Egyik kúdus meghótt, 
Másik siratgatta: 


„Bíró János Bíró 
Bíró Katalinval 
S akit az törökök 
Elrablottak vala, 


El fogának jönni 
S az ő hazájikba, 
Nem fogták fogadni 
Meleg szobáikba. 


Béfogadák őköt 
Hideg istállóba, 
Hideg istállóba, 
Barmok jászolyikba.” 


Visszafut a szóga, 
Mondá gazdájának: 
„Gazdám, édes gazdám, 
De nagy dolgot halltam! 


Egyik kúdus meghótt, 
Másik siratgassa, 
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Másik siratgassa, 
De mind úgy sirajsa: 


Bíró János Bíró 
Bíró Katalinval 
S akit az törökök 
Elrablottak vala, 


El fogának jönni 
S az ő hazájikba, 
Nem fogták fogadni 
Meleg szobáikba, 


Béfogadák őköt 
Hideg istállóba, 
De még az bűzüket 
Sem fogták állhatni.” 


Felszeke jaz anyja, 
Elvevé ja lámpát, 
Odafut s hallgassa 
Keserves jajszavát, 


Visszafut jaz anyja, 
Mondá jaz urának: 
„Szekjék, ember, szekjék, 
Ezek gyermekeink!” 


Felszeke jaz apja, 
El es indulának 
Hideg istállóba, 
Barmok jászolyikba. 


Megkapcsolta vala 
Az ő édes anyja, 
Sírva mondá neki: 
„Katim, édes Katim, 
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Mét nem mondtátok meg: 
Gyermekeink vattok, 
Nemcsak a szobámba 
Fogadtalak vóna, 


Bétettelek vóna 
Meleg kebelembe.” 
„Anyám, édesanyám, 
Nem kellett kebele, 


Nem kell’t vóna nekünk 
A meleg kebele, 
Jó lett lenne nekünk 
Csak meleg szobája.” 


Akkor arra szóra 
Béjére az apja, 
Hamarább ragadá 
Az ő meghótt fiát. 


Majt nem tudta mondni: 
„Jánosom, Jánosom, 
Jánosom, Jánosom, 
Elrablott gyermekem!” 


Akkor arra szóra 
Ő es meghalt vala. 
Meghala jaz anyja, 
Meghala jaz apja. 


Legutóján meghótt 
Keserves leánya, 
Keserves leánya, 
Szegény Bíró Kata. 


Odamentek szógák, 
Esszegyűlének már, 
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Esszegyűlének már 
Erre nagy csudára: 


Mind a négy meghalva, 
Csak szógák maradtak, 
Tervényezni kezdték, 
Hogy mit csináljanak. 


Felvették mind szépen, 
Bévitték szobába, 
Odagyűltek sokan 
S az ők csudájikra. 


Mind a négy meghalva, 
Rendbe vannak téve, 
Legcsudálatosabb 
Vala Bíró János. 


Rácsila (Moldva), 1955 
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BÍRÓ KATALINA 


AZ ELADOTT LEÁNY. I. 


Bíró Katalina 
Ül vala ablakba, 
Varrja vala hímit 
Fekete selyemvel, 


Tölti tőtelékit 
Sűrű könnyeivel. 
Csak alátekinte 
A búzamezőre. 
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Hát úgy jőnek, lőnek 
Török császár fia 
Hat lóval, hintóval, 
Hatvan katonával. 


Azon ajtón szóla 
Török császár fia: 
„Honn van-e, honn van-e, 
Anyámrúl livendő?” 


„Honn vagyok, honn vagyok, 
Vejemre livendő.” 
„Honn-é a leánya, 
Kit nekem igért vót?” 


„Honn vagyon, honn vagyon, 
Betegágyba vagyon. 
Honn vagyon, honn vagyon, 
Betegágyba vagyon.” 


Bíró Katalina 
Ül vala ablakba, 
Varrja vala hímit 
Fekete selyemvel, 


Tölti tőtelékit 
Sűrű könnyeivel. 
Csak alátekinte 
A búzamezőre. 


Hát úgy jőnek, lőnek 
Török császár fia 
Hat lóval, hintóval, 
Hatvan katonával. 


Azon ajtón szóla 
Török császár fia: 
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„Honn van-e, honn van-e, 
Anyámrúl livendő?” 


„Honn vagyok, honn vagyok, 
Vejemre livendő.” 
„Honn-é a leánya, 
Kit nekem igért vót?” 


„Honn vagyon, honn vagyon, 
Nyujtópadon vagyon! 
Honn vagyon, honn vagyon, 
Nyujtópadon vagyon.” 


Bíró Katalina 
Ül vala ablakba, 
Varrja vala hímit 
Fekete selyemvel, 


Tölti tőtelékit 
Sűrű könnyeivel. 
Csak alátekinte 
A búzamezőre. 


Hát úgy jőnek, lőnek 
Török császár fia 
Hat lóval, hintóval, 
Hatvan katonával. 


Azon ajtón szóla 
Török császár fia: 
„Honn van-e, honn van-e, 
Anyámrúl livendő?” 


„Honn vagyok, honn vagyok. 
Vejemre livendő.” 
„Honn-é a leánya, 
Kit nekem igért vót?” 
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„Honn vagyon, honn vagyon, 
Főd gyomrába vagyon, 
Honn vagyon, honn vagyon, 
Főd gyomrába vagyon.” 


„Anyám, édesanyám! 
Nem adta leányát, 
Nem adta leányát 
Már az én kezembe, 


Adja oda lelkit, 
Ajálja Istennek; 
Testit adja ide, 
Ide a kezembe!” 


„Jere, vejem fiam, 
Vidd el leányomat, 
Legyen már a tiéd, 
Halálig a tiéd. 


Bíró Katalina, 
Már édes leányom! 
Állj elé, állj elé, 
Hogy vigyen el téged, 


Hogy vigyen el téged 
Török császár fia.” 
„Anyám, édesanyám, 
Kinek ajált ingem 


Idegen országra, 
Hogy ne legyen anyám?” 
„Leszek neked anyád, 
Török császár fia!” 


Bíró Katalina 
Akkor sírni foga, 
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És fel fogott ülni 
Abba nagy hintóba 


Elvitték, elvitték 
Bíró Katalinát, 
Bíró Katalinát 
Idegen országra. 


Lészped (Moldva), 1955 
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LANGOS SZÉP ILONA 


AZ ELADOTT LEÁNY. II. 


 


Őtészt őti vala 
Szárig aranyszálval. 
Cak ő isz kineze 
Nad évegablakján. 
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Cak ő esz meglátá, 
Ud jönek utánna. 
Cak ő esz ud mondá: 
„Bágyem, iedesz bágyem! 


Bágyem, iedesz bágyem, 
Ni hol jönek, bágyem, 
Hat lóval, hintóval, 
Hatvan katanával! 


Hatvan katanával, 
Sz ed rongyosz szolgával.” 
„Ne félj, hugom, ne félj, 
Met teszek ién arról!” 


„Anyám, iedeszanyám, 
Egyebtől nem fiélek: 
Puszka roppanásztól, 
Züőd erdő zugásztól. 


Anyám, iedeszanyám, 
Rejtszen el ingemet!” 
„Lyányom, iedesz lyányom, 
Hová rejtselek el? 


Menj bié kamarába, 
Bújj bié sziép ládába!” 
Csak odaiérének. 
„Add elé lyányodat!” 


„Menj bié kamarába, 
Nezz bié sziép ládába!” 
Csak bié isz menének, 
Ládába megkapák. 
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„Bújj ki onnat, bújj ki, 
Indulj el előttünk!” 
„Anyám, iedeszanyám, 
Moszt szirasszon ingem!” 


Bogdánfalva (Moldva), 1970 
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LANGOS SZÉP ILONA 


AZ ELADOTT LEÁNY. III. 


„Ilanám, Ilanám, 
Langasz Sziép Ilanám! 
Ilanám, Ilanám, 
Langasz Sziép Ilanám!” 


’z ablaknál varr vala, 
Kékica szeljemvel. 
’z ablaknál varr vala 
Kékica szeljemvel. 


Tőtészt tőti vala 
Szárig arany szálval. 
Tőtészt tőti vala 
Szárig arany szálval. 


Ő isz cak kineze 
Nad ivegablakján, 
Ő isz cak kineze 
Nad ivegablakján. 


„Bágyem, iédesz bágyem, 
Ni, hol jőnek, bágyem. 
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Bágyem, iédesz bágyem, 
Ni, hol jőnek, bágyem, 


Hat lóval, hintóval, 
Hatvan katanával. 
Hat lóval, hintóval, 
Hatvan katanával. 


Bágyem, iédesz bágyem, 
Merre bújjam, bágyem? 
Bágyem, iédesz bágyem, 
Merre bújjam, bágyem?” 


„Menj bié kamarába, 
Bújj bié züőd ládába! 
Menj bié kamarába, 
Bújj bié züőd ládába!” 


Csak odaiérének, 
Hat lóval, hintóval. 
Csak odaiérének, 
Hat lóval, hintóval. 


Hat lóval, hintóval, 
Hatvan katanával. 
Hat lóval hintóval, 
Sze nad ribancoszval. 


Bogdánfalva (Moldva), 1970 
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SZEKLÉDI BORBÁRA 


AZ ELADOTT LEÁNY. IV. 


 


„Hodne sírjak, hodne, hodne keseregjek. 
Ha te tudnád, mit ién, inkább sírnál, mint ién.” 
Csak odatalála s ez ő iédes öccse: 
„Mit sírc, néném, mit sírc, ennen mét keseregsz?” 


„Hodne sírjak, hodne, hodne keseregjek. 
Ha te tudnád, mit ién, inkább sírnál, mint ién. 
Tíz ujjamba vagyan tíz sziép aranygyűrű, 
Mellyiket szereted, ién azt neked adom.” 


„Néném, iédes néném, jobban tudom, mint te. 
Eladtak tégedet, bié Lengyenországba, 
Bié Lengyenországba, lengyen új királynak, 
Nem es ő magának, felnőtt sziép fiának.” 


Inkább sírni kezde, inkább keseregni. 
Csak odatalála s ez ő iédesapja. 
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„Mit sírc, lyányom, mit sírc, ennen mét keseregsz? 
„Hodne sírjak, hodne, hodne keseregjek. 


Ha eladtak ingem bié Lengyenországba, 
Nad lengyen királynak, nem es ő magának, 
Nem es ő magának, felnőtt sziép fiának.” 
„Bizon nem adlak ién tellyes iéletemben. 


Az ország adója, s mégsem adlak oda.” 
Ő es kisétála, küs palotájába. 
Ő es biétekinte Lengyenország felé. 
Messzünnet meglátá, úgy jőnek, úgy jőnek. 


Hat lóval, hintóval, hatvan katanával, 
Hatvan katanával s ed rongyos szolgával. 
Még e lovakat es mind táncra léptetik, 
Még e dobokat es mind táncra veretik. 


Csak oda iérének Szeklédi Jánoshoz, 
Szeklédi Jánosnak kötött kapujához. 
„Honn vagy-e, honn vagy-e, te Szeklédi János?” 
„Honn vagyok, honn vagyok, Lengyen új királlya.” 


„Add ki nekünk, add ki, felnőtt sziép lyányodat, 
Felnőtt sziép lyányodat, Szeklédi Borbárát!” 
„Bizon nem adom ién tellyes iéletemből, 
Az ország adója, s mégsem adom oda.” 


„Másodikcor mondom, add ki nekünk, add ki, 
Felnőtt sziép lyányodat, Szeklédi Borbárát.” 
„Bizon nem adom ién tellyes iéletemből, 
Az ország adója, s mégsem adom oda.” 


„Harmadikcor mondom, add ki nekünk, add ki, 
Felnőtt sziép lyányodat, Szeklédi Borbárát!” 
„Bizon nem adom ién tellyes iéletemből, 
Az ország adója, s mégsem adom oda.” 
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„Ha bizon nem adod, mik es rivád vessük, 
Mik es rivád vessük ez iélet adóját.” 
Nem vala mit csányon, ki kell vala adja, 
Elindultak vissza Lengyenország felé. 


Még e lovakat es mind táncra léptették, 
Még e dobokat es mind táncra verették. 
„Legelöbcör mondom: mondj uradnak ingem, 
Én es mondlak téged: kincses feleségem!” 


„Bizon nem mondlak ién teljes iéletemben, 
Az apám házánál nagyobb urak jártak, 
Azkot sem uraltam, téged sem urallak, 
Azkot sem uraltam, téged sem urallak.” 


„Másodikcor mondom: mondj uradnak ingem, 
Én es mondlak téged: kincses feleségem!” 
„Bizon nem mondlak ién teljes iéletemben, 
Az apám házánál nagyobb urak jártak, 


Az apám házánál nagyobb urak jártak, 
Azkot sem uraltam, téged sem urallak.” 
„Harmadikcor mondom: mondj uradnak ingem, 
Én es mondlak téged: kincses feleségem!” 


„Bizon nem mondlak ién teljes iéletemben. 
Az apám házánál nagyobb urak jártak, 
Azkot sem uraltam, téged sem urallak, 
Azkot sem uraltam, téged sem urallak.” 


Immá gyászra fordítták, ha nem akarta uralni. 


Még e lovakat es mind gyászra léptetik, 
Még e dobokat es mind gyászra veretik. 
Csak haza iérének bié Lengyenországba, 
Lengyen városába, nagy lengyen királyhoz. 
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„Szolgám, iédes szolgám, e legnagyobb szolgám! 
Nyisd ki e kapukat, nyisd ki ez ajtókat! 
Nyisd ki ez ajtókat, mert mi haza iértünk, 
Szolgám, iédes szolgám, s e középső szolgám, 


Hámold ki lovakat, kössed bié e grázsdba! 
Szolgám, iédes szolgám, s e legküsebb szolgám, 
Háj bié ez udvarba, mer mi haza iértünk. 
Szeklédi Borbára, mondj uradnak ingem, 


Ién es mondlak téged: kincses feleségem!” 
„Bizon nem mondlak ién teljes iéletemben. 
Az apám házánál nagyobb urak jártak, 
Azkot sem uraltam, téged sem urallak ” 


„Szolgám, iédes szolgám, menj fel e városba, 
Hozz te nekem onnat egy aranyos nyerget, 
Egy aranyos fiéket s egy arany korbácsot, 
Tudom, találkozol vaj egy sógoromval. 


Tudom, hogy megkérdi, hogy azt minek vetted? 
Tudj te megfelelni, hogy azt minek vetted. 
Egy paripát vettünk, s az még tanulatlan, 
Egy paripát vettünk s azt meg kell tanissuk.” 


„Másodikcor mondom: mondj uradnak ingem, 
Ién es mondlak téged: kincses feleségem!” 
„Bizon nem mondlak ién teljes iéletemben. 
Az apám házánál, nagyobb urak jártak, 


Azkot sem uraltam, téged sem urallak.” 
Ő es csak elmene fel, Lengyenországba, 
Ő es csak elmene Lengyen városába, 
Ő es csak megvevé ez aranyos nyerget, 
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Ez aranyos nyerget, ez aranyos fiéket, 
Ez aranyos fiéket s ez arany korbácsot. 
Ő es találkozik nagyobb sógorával. 
Mindjá es azt kiérdi: „Hát azt minek vetted?” 


„Egy paripát vettem, s e még tanulatlan, 
S e még tanulatlan, s ezt meg kell tanissuk.” 
Ő es haza iére, ő es csak bié iére, 
Ő es csak letevé bié e nagy asztalra. 


S ez aranyos nyerget s ez aranyos fiéket, 
S ez aranyos fiéket, ez arany korbácsot. 
„Harmadikcor mondom: mondj uradnak ingem, 
Ién es mondlak téged: kincses feleségem!” 


„Bizon nem mondlak ién, teljes iéletemben, 
Az apám házánál nagyobb urak jártak, 
Azkot sem uraltam, téged sem urallak. 
Azkot sem uraltam, téged sem urallak.” 


Ő es felnyergelé s ő es felfékezé, 
S e kezébe vevé s ez arany korbácsot. 
S úgy elsarkantyulá, s úgy elkorbácsolá. 
„Elég, uram, elég, lelkem, iédes uram, 


Az apám házánál nagyobb urak jártak, 
Azkot nem uraltam, de kendet urallom.” 
Csak odatalála s az ő iédesanyja. 
„Lyányom, iédes lyányom, Szeklédi Borbárám, 


Mikor bié adtalak, bié Lengyenországba, 
Lengyen városába, lengyen új királynak, 
Nem es ő magának, felnőtt sziép fiának, 
Ullyan vót ez arcod, mind kiét sziép buzsorszáll, 
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Ullyan vót ez arcod, mind kiét sziép buzsorszáll, 
Most ullyanná vállott, mind kiét fehér ruha. 
S e jobb oldalamon kisütett e napfién, 
S e bal oldalamon biésütett e huódfién.” 


Klézse (Moldva), 1955 


94 


LANGOS SZÉP ILONA 


AZ ELADOTT LEÁNY. V. 


S úgy var, úgy var vala 
Langos Sziép Ilona, 
Úgy var, úgy var vala, 
Ablakba var vala. 


Szemzi, szemzi vala 
Gyivizi selyemvel, 
Tőtést tőti vala 
Sűrű könyveivel. 


„Mét sírsz, mét keseregsz, 
Langos Sziép Ilona?” 
„Hogyne sírjak, hogyne, 
Hogyne keseregjek, 


Ién vótam anyámnak 
Részetlen gyermeke, 
Kinek e világhoz 
Nem vót szerencséje. 


Vót nekem szerencsém 
Búhoz s e bánathoz, 
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Búhoz s e bánathoz, 
S e fekete gyászhoz. 


Fetekitett gyászba 
Béborult esztendő, 
Kibe ez ién szívem 
Nem örvendezendő.” 


„Ne sírj, ne keseregj, 
Langos Szép Ilona, 
Mik es megkeressük 
Ződ ládának kóccsát, 


Kivel megkeressük 
Szívednek jóságját, 
Kivel megkeressük 
Szívednek jóságját.” 


„Bágyim, édes bágyim, 
Én csak attól félek, 
Nagy erdő zúgástól, 
Puska roppanástól.” 


„Ne félj magad, ne félj, 
Langos Szép Ilona, 
Met teszünk mi arról, 
Nagy erdő zúgástól. 


Nagy erdő zúgástól 
S puska roppanástól 
Hogy ide fáradnak, 
Úgy vissza bágyadnak.” 


Klézse (Moldva), 1955 
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95 


KÁDÁR KATA 


AZ ELRABOLT LEÁNY. I. 


 


Tőti tőtelékvel, 
Sárig víg selyemvel, 
Szemzést szemzi vala 
Sűrű könyveivel. 


Benéze lűtűre 
S a búza mezőre: 
Hát úgy jövögetnek 
Hetvenhét katana, 


Hetvenhét katana, 
Egész kompánia, 
Odazúdulának, 
Ajtón es szollának. 


„Anyám, édesanyám, 
Rejtsen el ingemet! 
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Jönnek az katanák, 
Rabolnak el ingem.” 


„Fiam, édes fiam, 
Merre rejtselek el? 
Menj bé kamarába, 
Bujj belé ládába!” 


Csak odazúdula 
Hetvenhét katana, 
Hetvenhét katana, 
Egész kompánia. 


„Hol van az leányik? 
Adjátok kezembe!” 
Akkor édesanyja 
Siratni es kezdte. 


„Menj bé kamarába! 
Elbútt egy ládába. 
Menj bé kamarába! 
Elbútt egy ládába.” 


„Várkojz egy kicsiddég, 
Hetvenhét katana, 
Hogy szóljak bár hármat, 
Hogy én elbúcsújzak, 


Me minden halattnak 
Hármat harangoznak: 
Kettőt megszakajsznak, 
Egyet végig húznak.” 


„Az én leányomnak 
Egyet se kondítnak, 
Még nincs es meghalva, 
S méges kell sirajsam. 
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Felüték a zászlót 
Kapum felfájára, 
Megverek a dobot 
Szívem bánatára.” 


„Katanák lovai, 
Ingem úgy vigyetek, 
De ne úgy vigyetek, 
Mint nyirászát visznek! 


Ti ne úgy vigyetek, 
Mint nyirászát visznek, 
Hanem úgy vigyetek, 
Mint halottat visznek.” 


Lészped (Moldva), 1959 
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96 


FÚDD EL, JÓ SZÉL 


AZ ELRABOLT LEÁNY. II. 


 


Anyám, édesanyám, 
Rejtsen el ingemet! 
Jönnek a törökök 
S rabolnak el ingem. 


Felüték a zászlót 
Kapum félfájára, 
Megverék a dobot 
Szüem bánatára.” 


„Fiam, édes lyányom, 
Hova rejtselek el, 
Hova rejtselek el, 
Ne veszejszelek el? 


Menj bé kamarába, 
Bújj el egy ládába!” 
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Akkor abb’ a helybe 
Mind bérohanának. 


Csak odazúdula 
Hetvenhét katona, 
Hetvenhét katona, 
Egész kompánia. 


„Öreg édesanyám, 
Hol van az leányod?” 
„Nem tudom, nem tudom, 
Hogy hova mene el.” 


„Öreg édesanyám, 
Add elé lyányodat, 
Add elé lyányodat, 
Met viszünk el téged! 


Viszünk el tégedet, 
S levegyük fejedet, 
S azután neki es 
Le fogjuk mi venni.” 


„Menj bé kamarába, 
S ott van egy ládába, 
Menj bé kamarába, 
S ott van egy ládába!” 


Kivevék már onnét 
Szegény bús leányát. 
Siratozni kezde, 
Nagy jajszókval mondja: 


„Ruháim, ruháim, 
Szép rostos ruháim, 
Mikor fejem veszik, 
Fődre lehulljatok, 
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Fődre lehulljatok, 
S ingem sirajsatok, 
Fődre lehulljatok, 
S ingem sirajsatok! 


Anyám es lássa meg, 
Hogy ingem gyászoltok, 
Anyám es lássa meg, 
Hogy ingem gyászoltok. 


Anyám, édesanyám, 
Maradjon békével, 
Nyújtsa s a jobb kezit, 
Csókoljam meg eccer! 


Csókoljam meg eccer, 
E lesz utolsóra, 
E lesz utolsóra 
S a mi búcsúzásunk.” 


Akkor, abb’a helybe 
Fődig le es esett, 
Fődig le es esett 
Az ő édesanyja. 


Siratozva mondta, 
Jaj-szavakkal mondja: 
„Istenem, Istenem, 
Szerelmes Istenem, 


Mét teremtettél vót 
Anyának a fődre, 
Mét nem teremtettél 
Fának az erdőbe?” 


Még eccer megkéri 
S az ő édesanyját: 
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„Anyám, édesanyám, 
Kendet arra kérem: 


Mikor fejem veszik, 
Tegye réztángyérba, 
Tegye réztángyérba 
Én árva fejemet, 


Kűdje Kolozsvárra: 
Tegyék várkapura, 
Hogy lássák meg ott es, 
Milyen az elrablott! 


Na hát, édesanyám, 
Maradjon békével, 
E lesz utolsóra 
S a mi búcsúzásunk!” 


El es indíták már 
Szegény bús leányát, 
Sírva ott marada 
Szegény édesanyja. 


„Fejülről lefelé 
Folydogál egy patak, 
Sírva keres ingem, 
Sírva, én édesem. 


Kereshetsz, édesem, 
Met el vagyok rejtve, 
Cserefa lapiba 
El vagyok temetve.” 


Rácsila (Moldva), 1955 
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ANYÁM, ÉDESANYÁM 


AZ ELRABOLT LEÁNY. III. 


 


„Lyányom, édes lyányom, 
Merre rejtselek el? 
Menj bé kamarába, 
Bújj belé ládába!” 


Csak arra ’z egy szóra 
Oda es rohana 
Hetvenhét katona, 
Egész kompánia. 


Csak az ő leányát 
Kérdeni es kezdték, 
Kérdeni es kezdték, 
Hogy hová rejtezék. 


Kénzották, kénzották, 
Halálra kénzották, 
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Halálra kénzották 
Az ő édesanyját. 


Ki kell vala adja 
Az ő szép leányát, 
Ki kell vala adja 
Az ő szép leányát. 


Verje meg az Isten 
Azt az édesanyát, 
Amelyik kiadta 
Az ő szép leányát! 


„Hamarébb elleszek 
Békák vacsorájik, 
Békák vacsorájik, 
Halaknak ebédjik, 


Mintsább én ellegyek 
Katonáknak rabjik.” 
Szavát se végzette, 
S Tiszába bészöke. 


Rácsila (Moldva), 1959 


98 


ÉDESANYÁM, REJTSEN EL 


AZ ELRABOLT LEÁNY. IV. 


„Anyám, édesanyám, 
Rejtsen el ingemet, 
Anyám, édesanyám, 
Rejtsen el ingemet! 
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Jönnek az katanák, 
Rabolnak el ingem, 
Jönnek az katanák, 
Rabolnak el ingem.” 


„Fiam, édes lyányom, 
Hová rejtselek el, 
Fiam, édes lyányom, 
Hová rejtselek el? 


Menj bé kamarába, 
S bújj el egy ládába, 
Menj bé kamarába, 
S bújj el egy ládába!” 


„Felüték a zászlót 
Kapum felfájára, 
Felüték a zászlót 
Kapum felfájára, 


Megverék az dobot 
Szívem bánatára, 
Megverék az dobot 
Szívem bánatára.” 


Csak odazúdula 
Hetvenhét katana, 
Csak odazúdula 
Hetvenhét katana, 


Hetvenhét katana, 
Egész kompánia, 
Hetvenhét katana, 
Egész kompánia. 


„Öreg édesanyám, 
Hol van az leánya, 
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Öreg édesanyám, 
Hol van az leánya?” 


„Menj bé kamarába, 
Ott van egy ládába, 
Menj bé kamarába, 
Ott van egy ládába!” 


„Ruháim, ruháim, 
Szép rostos ruháim, 
Ruháim, ruháim, 
Szép rostos ruháim: 


Mikor én meghalok, 
Fődre lehulljatok, 
Mikor én meghalok, 
Fődre lehulljatok, 


Fődre lehulljatok, 
S ingem sirassatok, 
Fődre lehulljatok, 
S ingem sirassatok!” 


Folydogál egy patak 
Fejelről lefelé, 
Folydogál egy patak 
Fejelről lefelé. 


S várom édessemet 
Alolról felfelé, 
S várom édessemet 
Alolról felfelé. 


„Kereshetsz, kereshetsz, 
Met el vagyok rejtve, 
Kereshetsz, kereshetsz, 
Met el vagyok rejtve, 
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Cserefa lapiba 
El vagyok temetve, 
Cserefa lapiba 
El vagyok temetve.” 


Gerlén (Moldva), 1959 


99 


RABOLNAK EL ENGEM 


AZ ELRABOLT LEÁNY. V. 


„Anyám, édesanyám, 
Rejtsen el ingemet, 
Anyám, édesanyám, 
Rejtsen el ingemet! 


Jönnek a katanák, 
Rabolnak el ingem, 
Jönnek a katanák, 
Rabolnak el ingem.” 


„Anyámé, anyámé, 
Hová rejtselek el, 
Anyámé, anyámé, 
Hová rejtselek el? 


Menj bé kamarába, 
Bújj el egy ládába, 
Menj bé kamarába, 
Bújj el egy ládába!” 


Csak odazúdula 
Hetvenhét katana, 
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Csak odazúdula 
Hetvenhét katana, 


Hetvenhét katana, 
Egész kompánia, 
Hetvenhét katana, 
Egész kompánia. 


„Öreg édesanyám, 
Hol van a leányod, 
Öreg édesanyám, 
Hol van a leányod?” 


„Nincsen nekem lyányom, 
Met a meg van halva, 
Nincsen nekem lyányom, 
Met a meg van halva.” 


„Adjad a lyányodat, 
Viszünk el tégedet, 
Adjad a lyányodat, 
Viszünk el tégedet!” 


„Menj bé kamarába, 
Ott van egy ládába, 
Menj bé kamarába, 
Ott van egy ládába.” 


„Ruháim, ruháim, 
Szép rostos ruháim, 
Ruháim, ruháim, 
Szép rostos ruháim, 


Mikor én meghalok, 
Fődre lehulljatok, 
Mikor én meghalok, 
Fődre lehulljatok, 
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Fődre lehulljatok, 
S ingem sirajsatok, 
Fődre lehulljatok, 
S ingem sirajsatok! 


Anyám, édesanyám, 
Isten engedje meg, 
Anyám, édesanyám, 
Isten engedje meg, 


Isten engedje meg, 
S a nyüvek egyék meg, 
Isten engedje meg, 
S a nyüvek egyék meg!” 


Gerlén (Moldva), 1959 
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100 


VISZNEK EL ENGEMET 


AZ ELRABOLT LEÁNY. VI. 


 


Jönnek a katanák, 
S visznek el ingemet, 
Jönnek a katanák, 
S visznek el ingemet.” 


„Leányom, leányom, 
Merre rejtselek el? 
Menj bé kamarába, 
S bújj belé ládába!” 


Csak arra ’z egy szóra 
Oda es rohana 
Hetvenhét katana, 
Egéssz kompánia. 


Csak kénzani kezdték 
Az ő édesanyját, 
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Merre rejtette el 
Virágszál szép lyányát. 


„Nincsen a leányom, 
Meghótt, s eltemettem, 
A két ablak alá 
Belé van temetve.” 


Kénzották, kénzották, 
Halálra kénzották, 
Halálra kénzották 
Az ő édesanyját, 


Hogy ki kellett adja 
Az ő szép leányát: 
„Bément kamarába, 
Belébútt ládába.” 


Oda es menének, 
Ki es vevék onnet, 
Hintóba es tették, 
Útnak es indíták. 


Oda es érének 
A Tisza martjára, 
Mendegel a hintó 
A Tiszának martján. 


Sírdogál a leány, 
Az elrablott leány: 
„Mintsább én ellegyek 
A katonák rabjik, 


Inkább én ellegyek 
Békák vacsorájik, 
Békák vacsorájik 
S halaknak ebédjik.” 
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Csak belé es szekék 
A Tisza vizibe, 
Tisza nem szenvedte, 
Martjára kivette. 


S odament az anyja, 
Kőti, de nem hallja: 
„Kelj fel, lyányom, kelj fel, 
Borulj a vállamra!” 


„Nem kelhetek, anyám, 
Mer meg vagyok halva, 
Nem kelhetek, anyám, 
Mer meg vagyok halva. 


Kebelembe buvék 
Sárig esküdt kígyó, 
Kebelembe buvék 
Sárig esküdt kígyó, 


Ki nekem megette 
Szívemet, májamat, 
Ki nekem megette 
Szívemet, májamat, 


S aki azt kiveszi, 
Félkarját megeszi, 
S aki azt kiveszi, 
Félkarját megeszi.” 


„Mintsább én ellegyek 
A fél karom nélkül, 
Mintsább én ellegyek 
A fél karom nélkül, 


Hamarább elleszek 
Szép leányom nélkül, 
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Hamarább elleszek 
Szép leányom nélkül.” 


Odament babája, 
Költi, meg es hallja, 
Odament babája, 
Költi, meg es hallja: 


„Kelj fel, babám, kelj fel, 
Borulj a vállamra!” 
„Nem kelhetek, babám, 
Mer meg vagyok halva. 


Kebelembe buvék 
Sárig esküdt kígyó, 
Kebelembe buvék 
Sárig esküdt kígyó, 


Ki nekem megette 
Szívemet, májamat, 
Ki nekem megette 
Szívemet, májamat, 


S aki azt kiveszi, 
Félkarját megeszi, 
S aki azt kiveszi, 
Félkarját megeszi.” 


„Mintsább én ellegyek 
Gyenge babám nélkül, 
Mintsább én ellegyek 
Gyenge babám nélkül, 


Hamarább elleszek 
A fél karom nélkül, 
Hamarább elleszek 
A fél karom nélkül.” 
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Kebelibe nyúllott, 
De ott kégyó nem volt, 
Kebelibe nyúllott, 
De ott kégyó nem volt. 


Hogyha kégyó es vót, 
Az arangyé vállott, 
Hogyha kégyó es vót, 
Az arangyé vállott. 


Gerlén (Moldva), 1959 


101 


FÚJDOGÁL EGY NAGY SZÉL 


AZ ELRABOLT LEÁNY. VII. 


Fuddogál egy nagy szél, 
Azt se tudom, merről, 
A nagy hegyek felől, 
Vaj édesem felől. 


Csak bézurranának 
Hetvenhét katona, 
Hetvenhét katona, 
Egész kompánia. 


„Hol van az leányik, 
Adnák az kezünkbe!” 
„Tul van, kamarába, 
Bébutt a ládába.” 


Megfogák a lyányát, 
Elvivék erekre, 
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Bé es rekejsztették, 
Setétségre vették. 


„Anyám, édesanyám, 
Felnevelő dajkám, 
Temlecnek feneke 
Az én derekaljam! 


Kigyók-békák szemik 
Az égő gyertyáim, 
Itt leszen már nékem 
Az én végső órám! 


Könnyü neked, rózsám, 
Az ágyban heverni! 
Jaj, de nekem nehez 
Csak rád es gondolni! 


Az eső es esik, 
Gyenge lábam fázik, 
Zén szomoru szüvem 
Róllad bánkodójzik. 


Csendesen folyó viz 
Télbe megáll s nyugszik, 
Jaj de az én szüvem 
Sohasem es nyugszik! 


Mind éjjel, mind nappal 
Bánatba feredik, 
Mind tengernek habja 
Erekké hánkódik. 


Sir az eggyik szemem, 
Sirjon a másik es! 
Sirjon mind a kettő, 
Mind az ápor eső! 
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Ápor eső után 
Eszterhijján csepeg, 
Régi szeretőmnek 
Szive hozzám fordul.” 


Lészped (Moldva), 1955 


102 


GÖRÖGFI GYURICA 


 


Engedj, anyám, engedj, csak egy negyed órát, 
Hogy én láthassam meg Görögfi Gyuricát!” 
„Nem engedlek, lányom, felinek felit se, 
Mert néked előlem meg kellene halnod.” 


„Jó napot, jó napot, Almádiné asszony, 
Hol vagyon, hol vagyon az én menyasszonyom?” 
„Elment, fiam, elment az arany kishegyre, 
Aranyfüvet szedni, magát vigasztalni.” 
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Menyen a vőlegény, keresve keresi, 
Keresve keresi, sehol meg nem leli. 
„Jó napot, jó napot, Almádiné asszony, 
Hol vagyon, hol vagyon az én menyasszonyom?” 


„Elment, fiam, elment az arany kis tóra, 
Aranyhalat fogni, magát vigasztalni.” 
Menyen a vőlegény, keresve keresi, 
Keresve keresi, sehol meg nem leli. 


„Jó napot, jó napot, Almádiné asszony, 
Hol vagyon, hol vagyon az én menyasszonyom? 
Mondja meg igazán, Almádiné asszony!” 
„Nem tűröm, tagadom, úgy is csak megmondom. 


Menj bé, fiam, menj bé belső kamarába: 
Ott fekszik, ott nyugszik halottas ágyába!” 
Bemegy a vőlegény, övéből tőrt húz ki, 
Beszúrja szívébe, leesik a fődre. 


„Testem a testeddel egy sírba nyúgodjon, 
Vérem a véreddel egy árokba follyon, 
Írják fel fejfámra: itt nyugszik egy árva, 
Kinek szerelemből történt a halála.” 


Válaszút (Mezőség), 1943 
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103 


MÉRT KÜLDÖTT EL ENGEM? 


AZ ELRABOLT ÉS VISSZATÉRT LEÁNY 


 


Idegen országra 
S a nagy hosszú útra, 
Idegen országra 
S a nagy hosszú útra? 


Mentem, mendegéltem 
S az nagy hosszú úton, 
Mentem, mendegéltem 
S az nagy hosszú úton 


Visszatekintettem: 
Jönnek az törökök, 
Jönnek az törökök, 
Rabolnak el ingem.” 


Jaj, már az törökök 
Oda es érének, 
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Jaj, már az törökök 
Oda es érének! 


„Istenem, Istenem, 
Elrablottak ingem, 
Istenem, Istenem, 
Elrablottak ingem. 


Itt lett lenne nekem 
Az én jó édessem, 
Itt lett lenne nekem 
Az én jó édessem, 


El nem vittek lenne, 
Ő nem hatta lenne, 
El nem vittek lenne, 
Ő nem hatta lenne. 


Istenem, Istenem, 
De messze jaz hazám, 
De messze jaz hazám, 
Várhat, édesanyám! 


Már elzártak ingem 
Erekes temlecbe, 
Már elzártak ingem 
Erekes temlecbe. 


Jaj, már az tavasszal 
Még a vadgalamb es, 
Jaj, már az tavasszal 
Még a vadgalamb es 


Ződ erdő közepin 
Csak párját sirajsa, 
Ződ erdő közepin 
Csak párját sirajsa, 
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Ágról ágra repül, 
Fészket rak magának, 
Ágról ágra repül, 
Fészket rak magának. 


Jaj, én a temlecbe 
Párom nem találom, 
Jaj, én a temlecbe 
Párom nem találom! 


Istenem, Istenem, 
Ha levelet írnék, 
Istenem, Istenem, 
Ha levelet írnék, 


Az én galambomnak 
Hírt hogy es küdhetnék, 
Az én galambomnak 
Hírt hogy es küdhetnék, 


Hogy tudja meg ő es: 
El vagyak rabolva, 
Hogy tudja meg ő es: 
El vagyak rabolva. 


Rizget a két kezem, 
Jaj, én nem írhatak! 
Rizget a két kezem, 
Jaj, én nem írhatak! 


Hullnak a könnyeim, 
Még írni se látok, 
Hullnak a könnyeim, 
Még írni se látok. 


Istenem, Istenem, 
Akkor fogak írni, 
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Istenem, Istenem, 
Akkor fogak írni, 


Mikor az szép csillag 
Reám fog ragyogni, 
Mikor az szép csillag 
Reám fog ragyogni. 


Istenem, Istenem, 
Adjál egy nagy szelet, 
Istenem, Istenem, 
Adjál egy nagy szelet, 


Hogy borítsa össze 
Temlecnek tetejit, 
Hogy borítsa össze 
Temlecnek tetejit. 


Istenem, Istenem, 
Indítsd meg a vizet, 
Istenem, Istenem, 
Indítsd meg a vizet, 


Hogy vigyen el ingem 
Anyám ajtójára, 
Hogy vigyen el ingem 
Anyám ajtójára, 


Hogy tudja meg ő es: 
El vagyok rabolva, 
Hogy tudja meg ő es: 
El vagyok rabolva. 


De nem sok időre 
Törökök megbíztak, 
De nem sok időre 
Törökök megbíztak, 
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Ingemet kicsaptak, 
Még künn es járkáljak, 
Ingemet kicsaptak, 
Még künn es járkáljak. 


Istenem, Istenem, 
Segíts meg ingemet, 
Istenem, Istenem, 
Segíts meg ingemet! 


Segíts meg ingemet, 
Hogy hazamehejsek, 
Segíts meg ingemet, 
Hogy hazamehejsek! 


El es indulék én 
Az nagy hosszú útra, 
El es indulék én 
Az nagy hosszú útra, 


Haza fogtam érni 
Anyám ajtójába, 
Haza fogtam érni 
Anyám ajtójába. 


Anyám, édesanyám, 
Erejszen bé ingem, 
Anyám, édesanyám, 
Erejszen bé ingem, 


Haza fogatt jenni 
Elrablott leánya, 
Haza fogatt jenni 
Elrablott leánya. 


Anyám, édesanyám, 
Nem tudtam gondolni, 
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Anyám, édesanyám, 
Nem tudtam gondolni, 


Hogy én még vaj eccer 
Kendet fogam látni, 
Hogy én még vaj eccer 
Kendet fogam látni. 


Anyám, édesanyám, 
Hol van az én babbám, 
Anyám, édesanyám, 
Hol van az én babbám? 


Babbám ott lett vóna: 
Ki jes vátatt vóna, 
Babbám ott lett vóna: 
Ki jes vátatt vóna.” 


„Fiam, édes lyányom, 
Honn van az te babbád, 
Fiam, édes lyányom, 
Honn van az te babbád.” 


Már az édesanyja 
Oda fogta hívni, 
Már az édesanyja 
Oda fogta hívni. 


„Gyere, édes fiam, 
Hazajett leányom, 
Gyere, édes fiam, 
Hazajett leányom, 


Akit az törökök 
El fogtak rablani, 
Akit az törökök 
El fogtak rablani!” 
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Jaj, már az babbája 
Oda fogatt érni, 
Jaj, már az babbája 
Oda fogatt érni. 


Eleli ja nyakát, 
Csókolja arcáját, 
Eleli ja nyakát, 
Csókolja arcáját. 


„Babbám, édes babbám, 
El vótál rabolva, 
Babbám, édes babbám, 
El vótál rabolva. 


Hogy es tuttál magad 
Erre visszajenni, 
Hogy es tuttál magad 
Erre visszajenni?” 


„Megbíztak törökök, 
Haza fogtam jenni, 
Megbíztak törökök, 
Haza fogtam jenni.” 


Lészped (Moldva), 1959 
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104 


FÚJDOGÁL EGY NAGY SZÉL 


AZ ELFOGOTT LEGÉNY. I. 


Fúddogál egy nagy szél 
A nagy hegyek felöl, 
Fúddogál egy nagy szél 
A nagy hegyek felöl. 


Csak bérohanának 
Hetvenhét katona, 
Csak bérohanának 
Hetvenhét katona, 


Hetvenhét katona, 
Egész kompánia, 
Hetvenhét katona, 
Egész kompánia. 


„Anyám, édesanyám, 
Rejtsen el ingemet, 
Anyám, édesanyám, 
Rejtsen el ingemet!” 


„Fiam, édes fiam, 
Merre rejtselek el, 
Fiam, édes fiam, 
Merre rejtselek el?” 


„Jönnek az katonák, 
Rabolnak el ingem, 
Jönnek az katonák, 
Rabolnak el ingem.” 
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„Fiam, édes fiam, 
Menj bé kamarába, 
Fiam, édes fiam, 
Menj bé kamarába, 


Menj bé kamarába, 
Bújj bé a ládába, 
Menj bé kamarába, 
Bújj bé a ládába!” 


„Jönnek az katonák, 
Rabolnak el ingem, 
Jönnek az katonák, 
Rabolnak el ingem, 


Mind éjjel, mind nappal 
Már én búval jártam, 
Mind éjjel, mind nappal 
Már én búval jártam. 


Anyám, édesanyám, 
Most reám találtak, 
Anyám, édesanyám, 
Most reám találtak.” 


Hetvenhét katona 
Azon ajtón szóla, 
Hetvenhét katona 
Azon ajtón szóla: 


„Kerilj elé, asszon, 
Add elé fiadat, 
Kerilj elé, asszon, 
Add elé fiadat! 


Mezéken-erdéken 
De sokat kerestük! 
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Mezéken-erdéken 
De sokat kerestük! 


Tudd meg magad, asszon, 
Most reá találtunk, 
Tudd meg magad, asszon, 
Most reá találtunk.” 


„Fiam, édes fiam, 
Kelj ki a ládából, 
Fiam, édes fiam, 
Kelj ki a ládából! 


Jönnek az katonák, 
S visznek el tégedet, 
Jönnek az katonák, 
S visznek el tégedet. 


Fiam, édes fiam, 
Ingem nem hallgattál, 
Fiam, édes fiam, 
Ingem nem hallgattál, 


Mind éjjel, mind nappal 
Erdőn bódorogtál, 
Mind éjjel, mind nappal 
Erdőn bódorogtál.” 


Elé es már álla 
A futott katona, 
Elé es már álla 
A futott katona. 


Kezire, lábára, 
Jaj, már vasat vertek, 
Kezire, lábára, 
Jaj, már vasat vertek. 
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Jaj, vasakba verték 
Az szegény katonát, 
Jaj, vasakba verték 
Az szegény katonát. 


Erekes tömlecbe, 
El es rekejsztették, 
Erekes tömlecbe 
El es rekejsztették. 


Sír már az katona 
Erekes tömlecbe, 
Sír már az katona 
Erekes tömlecbe. 


„Anyám, édesanyám, 
Nincsen égő gyertyám, 
Anyám, édesanyám, 
Nincsen égő gyertyám, 


Az nagy setétségbe 
Fogok én meghalni, 
Az nagy setétségbe 
Fogok én meghalni, 


Kégyók, békák szeme 
Az én égő gyertyám, 
Kégyók, békák szeme 
Az én égő gyertyám, 


Temlecnek feneke 
Az én derekaljam, 
Temlecnek feneke 
Az én derekaljam. 
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Ott lesz, édesanyám, 
Már az végső órám, 
Ott lesz, édesanyám, 
Már az végső órám.” 
 
Lészped (Moldva), 1959 


105 


HOL VAN A FIATOK? 


AZ ELFOGOTT LEGÉNY. II 


 


Csak odazúdula 
Hetvenkét katona, 
Hetvenkét katona, 
Egész kompánia. 


Hol van az fiatok? 
Adjátok kezünkbe, 
Hogy legyen katona 
Az hadseregünkbe!” 
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„Felüték a zászlót 
Kapunk félfájára, 
Megverték az dobot 
Szivem bánatára. 


Hát, leszek katona, 
De nem jó kedvemből, 
Szolgálom a császárt 
Nagy kételenségből. 


Felteszem csákóját, 
De nem kevélységből. 
Csak a bú mondassa 
Szomorú szivemből.” 


Lészped (Moldva), 1955 
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106 


BÍBOROS PÉTERNÉ 


A GAZDAG ASSZONY ANYJA. I. 


 


Azt hallottam róla: 
A szegényt nem szánja, 
Menyek kapujába, 
Ülök hídfájára.” 


Odajön, odajön 
Egy asztalinassa. 
„Eredj, asztalinas, 
Mondjad asszonyodnak, 


Adj egy pohár vizet, 
Egy darab kenyeret, 
Pohár vize mellett 
Egy falat kenyeret.” 


„Asszonyom, asszonyom, 
Nagyságos ténsasszony! 
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Szegény kódus asszony 
Mind azt mondogatja, 


Adj egy pohár vizet, 
Egy darab kenyeret, 
Pohár vize mellett 
Egy falat kenyeret.” 


„Eredj, asztalinas, 
Hozd bé azt az asszonyt, 
Vesd bé a pincébe, 
Pince fenekibe, 


Hogy a kígyók s békák 
Mind markodják össze, 
Hogy a kígyók s békák 
Mind markodják össze! 


Én pohár vizemet 
Öntözöm a fődre, 
Falat kenyeremet 
Vetem a kutyának.” 


„Eljöttem, eljöttem 
Bé Törökországba, 
Legküssebb lányomnak 
Látogatására. 


Azt hallottam róla: 
A szegényt nem szánja, 
Azt hallottam róla, 
A szegényt nem szánja, 


Hogy a pohár vizit 
Öntözi a fődre, 
S a falat kenyerit 
Veti a kutyának.” 
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„Nagyságos ténsasszony! 
Szegény kódusasszony, 
Szegény kódusasszony 
Mind azt fujdogálja: 


Eljöttem, eljöttem 
Bé Törökországba, 
Legküssebb lányomnak 
Látogatására. 


Azt hallottam róla: 
A szegényt nem szánja, 
Menyek kapujába, 
Ülök hídfájára. 


Ő a pohár vizit 
Öntözi a fődre, 
S a falat kenyerit 
Veti kutyájának.” 


„Eredj, asztalinas, 
Hozd bé azt az asszonyt, 
Hogy kérdjük meg tőle, 
Hogy ő hova való.” 


„Hova való vagy te, 
Szegény koldus asszony?” 
„Bíborosfalusi, 
Nagyságos ténsasszony, 


Bíboros Péternek 
Hites felesége. 
Maga hová való, 
Nagyságos ténsasszony?” 


„Bíborosfalusi, 
Szegény kódusasszony, 
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Bíboros Péternek 
Legküssebbik lánya. 


Anyám, édesanyám, 
Kendnek adom én most 
Hat pej paripámat, 
Hat pej lovam mellett 
Egy bádog hintómat.” 


„Verje le a kehe 
Hat pej paripádat, 
Egye meg a rozsda 
A bádog hintódat, 


Ha nem érdemlettem 
Egy pohár vizedet, 
S pohár vized mellett 
Falat kenyeredet.” 


Ránapataka (Gyimesvölgye), 1958 


107 


BÍBOROS PÉTERNÉ 


A GAZDAG ASSZONY ANYJA. II. 


„Elmenyek, elmenyek 
Bé Törökországba, 
Kissebb leányomnak 
Látogatására. 


Hallottam felőle: 
Nem ad a szegénynek, 
Nem ad a szegénynek, 
Nem szánja a szegényt. 
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Elmenyek, elmenyek 
Bé Törökországba, 
Kissebb leányomnak 
A nagy kapujába.” 


Három asztalinas 
A kapuba vagyon, 
Három asztalinas 
A kapuba vagyon. 


„Eridj bé te, inas, 
Mondjad asszonyodnak, 
Szegény kódusasszony 
A kapuba vagyon, 


Kér egy pohár vizet, 
Egy falat kenyeret, 
Kér egy pohár vizet, 
Egy falat kenyeret.” 


„Asszonyom, asszonyom, 
Nagyságos asszonyom, 
Szegény kódusasszony 
A kapuba vagyon, 


Kér egy pohár vizet 
S egy falat kenyeret, 
Kér egy pohár vizet 
S egy falat kenyeret.” 


„A pohár vizemet 
A fődre öntözöm, 
Falat kenyeremet 
Komandónak vetem.” 


„Eljöttem, eljöttem 
Bé Törökországba, 
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Kissebb leányomnak 
Látogatására. 


Ő a pohár vizét 
A fődre öntözi, 
S a falat kenyerit 
Komandónak veti. 


Hallottam felőle: 
Nem ad a szegénynek, 
Nem ad a szegénynek, 
Nem szánja a szegényt.” 


„Asszonyom, asszonyom, 
Nagyságos asszonyom, 
Szegény kódusasszony 
Mind azt énekeli: 


Eljöttem, eljöttem 
Bé Törökországba, 
Kissebb leányomnak 
Látogatására. 


Ő a pohár vizét 
A fődre öntözi, 
S a falat kenyerit 
Komandónak veti.” 


„Eridj ki, te inas, 
Fogd meg azt az asszonyt, 
Vesd bé a tömlöcbe, 
Tömlöc fenekibe, 


Hogy a kígyók s békák 
Ott mardossák össze, 
Hogy a kígyók s békák 
Ott mardossák össze!” 
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„Eljöttem, eljöttem 
Bé Törökországba, 
Kissebb leányomnak 
Látogatására. 


Három esztendeje, 
Teljes három napja, 
Kissebb leányomnak 
Tömlecibe vagyok, 


Kígyók, békák háta 
Az az én asztalom, 
Kígyók, békák szeme 
A világosságom.” 


„Halljon szót, halljon szót 
A nagyságos asszony, 
Hallja, mit énekel 
A szegény rab asszony: 


Eljöttem, eljöttem 
Bé Törökországba, 
Kissebb leányomnak 
Látogatására. 


Három esztendeje, 
Teljes három napja 
Kissebb leányomnak 
Tömlecibe vagyok. 


Kígyók, békák háta 
Az az én asztalom, 
Kígyók, békák szeme 
A világosságom.” 


„Eredj le, te inas, 
Hozd fel azt az asszonyt, 
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Hogy tudjuk ki tőle, 
Hógy ő hová való!” 


„Asszony, asszony, asszony, 
Szegény kódusasszony! 
Te hová való vagy, 
Te hová való vagy?” 


„Bíborosfalusi, 
Bíborosfalusi, 
Bíboros Péternek 
Hites felesége.” 


„Asszonyom, asszonyom, 
Nagyságos asszonyom! 
Te hová való vagy, 
Te hová való vagy?” 


„Bíborosfalusi, 
Bíborosfalusi, 
Bíboros Péternek 
Kissebbik leánya. 


Jöjjön bé, jöjjön bé, 
Kedves édesanyám, 
Mert magának adom 
A bádog hintómat, 


Bádog hintóm mellett 
Hat pej paripámat, 
Bádog hintóm mellett 
Hat pej paripámat.” 


„Egye meg a rozsda 
A bádog hintódat, 
Verje le a kehe 
Hat pej paripádat, 
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Ha nem érdemeltem 
Egy pohár vizedet, 
Pohár vized mellett 
Falat kenyeredet!” 


Sántatelek (Gyimesvölgye), 1958 
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