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ELŐSZÓ

Az első kötet lírai dalai után a négy kötetre tervezett Vajdasági magyar népdalok második 
kötetében balladáink, betyár- és pásztordalaink válogatását ismerheti meg a népzenekedvelő közön
ség. A sorozat célja a vajdasági magyar népdalkincs átfogó megismertetése, népszerűsítése. Ezúttal 
is olyan hagyomány bemutatására törekszünk, mely szövegeiben, dallamaiban méltán képviseli nem
csak a vajdasági, hanem az egész magyarság népzenei értékeit.

Az eddigi közlések és még napjainkban is folyó gyűjtések lehetővé teszik a vajdasági tarka magyar 
népesség balladáinak, betyár- és pásztordalainak áttekintését, reprezentatív válogatását. Teljességre 
most sem törekedhetünk, bár az összegyűlt anyag igen bőséges, területi szempontból mégsem egyen
letes. Lehetőség szerint igyekeztünk minél több hozzáférhető magyarlakta helyet képviselni. Másrészt, 
a nálunk előforduló balladatípusok járulékos dallamai nem feltétlenül érdemesek mind népszerűsítésre, 
minthogy a népzenei hagyomány törzsökös rétegét nem mindegyik képviseli egyenrangúan.

A kötet anyaga zömmel legrégebbi népzenei örökségünket öleli fel, melyet az új stílusú népdal
réteg és a megváltozott életvitel mára már szinte teljesen kitörölt a hagyományőrzők emlékezetéből. 
A népi gyakorlatban csak kivételesen hallható. Ez az anyag nemcsak dallamaiban, szövegeiben, hanem 
előadásmódjában is kivételes értéket képvisel.„Félig ismeri zenei anyanyelvűnket, akiben nem él az 
eredeti hallásképzetekből alakult teljes képe a népdalnak, aki édeskeveset, vagy éppen semmit sem 
hallott közvetlenül a néptől.” „A papírról vagy másodkézből való tolmácsolás (...) előadásmódban, fel
fogásban nem elégséges.” „A hagyományos előadásmód jóval hamarabb tűnik, pusztul, mint a hozzá 
tartozó dallamanyag; bár vidékenként, korosztályonként, sőt személyenként változó mértékben” -  írja 
Olsvai Imre. A teljesebb megismerés érdekében a kötethez hangzó anyagot is mellékelünk. Ez remél
hetőleg népzenekedvelő fiataljainknak is segít abban, hogy a számukra nehéznek tűnő dalok előadásá
val megbirkózzanak. Ez a kifejezésmód a vele született dallamanyaggal együtt nemcsak a nép zenei 
életét látta el. „Köze van még az élethez, mindnyájunk mai életéhez. Megvan benne a magja, terve 
egy nagy nemzeti zenekultúrának. Ennek kifejlesztése, teljessé tétele a müveit réteg dolga. De csak 
a néppel való lelki egységben lesz rá ereje. Hogy nemzetté lehessünk, előbb újra meg újra néppé kell 
lennünk.” „A hagyomány formái változhatnak, de lényege ugyanaz marad, amíg él a nép, amelynek 
lelkét kifejezi.” A népdal „igen gyakran remekmű (...). Nem kezdetlegesség, hanem évezredes fej
lődésben kiérlelt, leszűrődött művészet. Tökéletes, mert kiegyensúlyozott egység az a kultúra, amely 
létrehozta” -  írja Kodály Zoltán.

Kötetünk összeállításában nagy segítségünkre volt a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság 
és a Zentai Városi Múzeum keretében az Illyés Közalapítvány támogatásával létrehozott vajdasági 
magyar népzenei archívum. Ez tette lehetővé a forrásanyag áttekintését és a hiteles előadást il
lusztráló hangzó példák összeválogatását. De köszönet illeti a Magyar Tudományos Akadémia Zene
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tudományi Intézete Népzenei Osztályának munkatársait is, akik ebben a munkában nélkülözhetetlen, 
értékes segítséget nyújtottak.

Második kötetünk 382 balladát, betyár- és pásztordalt tartalmaz 206 dallammal, és összesen mint
egy 680 változatot ölel fel. Kívánjuk, hogy a válogatásban az olvasó ugyanakkora örömét lelje, mint 
a kötet anyagának válogatója. Az előadást illusztráló felvételek pedig, technikai és emberi gyarlósá
gaik ellenére is, nyújtsanak élvezetes hangzó élményt, szolgálják a teljesebb stílusismeretet és a hite
les, romlatlan tolmácsolást. Sok sikert az újbóli életre keltéshez! Valamennyiük becses népzenei 
értékeinket képviseli, méltó arra, hogy közművelődésünkbe beépüljön, értékes hozzájárulása a vaj
dasági magyarságnak a magyar népzene egészéhez.
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BEVEZETŐ

Vajdaságban mintegy 300 000 főnyi magyar népesség él nagyobb tömbökben vagy szórványok
ban más népek között. Területileg a Vajdaság Bácskát, Bánátot és Szerémséget öleli fel, a hajdani Bács- 
Bodrog (és részben Csongrád), Torontál (és Temes) és Szerém megyéket.

A török megszállás alatt ez a vidék szinte teljesen elnéptelenedett. Újratelepítése különböző 
népekkel a török leverése után kezdődött, és még a múlt században is folyt. A magyarság az 1700- 
as évek első felétől térhetett csak vissza. Magyarország szinte minden megyéjéből telepedtek itt le. 
Legnagyobb számban a túlnépesedett észak-magyarországi megyékből érkeztek. Az észak-bánáti fal
vak, a közép- és dél-bánáti Muzslya, Torontálvásárhely stb., de a Tisza bácskai oldalán fekvő Kanizsa 
és Adorján is, most is a szegedi dohányosok ö-ző nyelvjárását beszéli. A Duna mellékére dunántúli 
telepesek érkeztek. Kupuszina lakói részint a Felföldről (Nyitra megye) származnak, ez beszédükön 
még ma is érződik. A múlt század végén Dél-Bánátban három falu létesült bukovinai székelyekből, 
többségük ma is tudatosan őrzi származását. A településtörténeti kutatások a Vajdaságban közel 
sincsenek befejezve, sok helyen el sem kezdődtek.

Ballada-, betyár- és pásztordalgyűjtések a Vajdaságban

A vajdasági magyar népdalkincs kutatására nem jellemző a tematikus gyűjtés, mégis a balladák 
és az „epikus” jellegű betyár- és pásztordalok iránti érdeklődés kiemelkedő helyen áll. Az ilyen je l
legű közlések száma kisebb-nagyobb terjedelmű kiadványokban és cikkekben elég jelentős. A 60-as 
évek elején a Zentai Múzeum kiadványaiként látott napvilágot Burány Béla Zentavidéki népballadák 
című füzete 1964-ben, majd a zentai gyűjtők anyagát felölelő Száraz kútgém, üres vályú című füzet 
Burány Béla összeállításában 1966-ban, mely a balladákon kívül betyár- és pásztordalokat is tartal
maz. A 70-es évektől az újvidéki Hungarológiai Intézet és a Fórum Könyvkiadó jóvoltából jelentek meg 
Kovács Ilona-Matijevics Lajos gombosi balladái (1975), Tóth Ferenc észak-bánáti balladái (1975), 
Burány Béla Hallották-e hírét című kötete (1977), Tóth Ferenc topolyai balladái (1981) és Silling István 
kupuszinai balladái (1989). Különböző cikkekben tettek közzé balladákat és balladás dalokat Penavin 
Olga az al-dunai székelyektől és Topolyáról (1971 és 1975), Matijevics Lajos Ludasról (1971), 
Burány Béla pedig a Vajdaságból ritka magyar népballadákat (1983). A magyarországi kutatók közül 
Ujváry Zoltán publikált Hertelendyfalváról (1968) és Paksa Katalin az észak-bánáti falvakból (1970).' 
A legtöbb gyűjtemény olyan folkloristák vagy lelkes műkedvelők érdeme, akik nem zenészek, főleg

1 A pontos adatokat lásd az irodalomjegyzékben.
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a szövegre figyeltek, a dallamokhoz kevesebbet értettek, müdalokkal, töredék- és romlott dallamokkal 
is beérték. Ezenkívül a szöveg szempontjából nem tematikus, dallam vagy egyéb szempontú gyűjtések
ben is találhatók balladák, betyár- és pásztordalok. így Kiss Lajos zombori származású magyarországi 
népzenekutató Délvidéki daloskönyvében (1943) horgosi, gombosi és al-dunai köteteiben (1974, 
1982,1984), Király Ernő különböző népdalfüzeteiben (1962,1965,1966,1972,1973,1991), Székely 
Mária dunatáji gyűjteményében (1981), Paksa Katalin A szögedi nemzet zenéje című munkájában, 
melyben észak-bánáti falvaink is szerepelnek (1980) és Bartók Béla 1906-os horgosi gyűjtésében.2 
Bartók Béla néhány napos horgosi vendégeskedése alkalmával lejegyzett, mintegy 40 dallama egy
ben első kottás gyűjteményünket képviseli.

Végül szólnunk kell Kálmány Lajos szegedi származású papról (1852-1919), aki a Dél-Alföld 
szellemi folklórjának legjelesebb múlt századi gyűjtője. Észak- és Közép-Bánát falvaiból3 számos bal
ladát, népdalt, mesét, betlehemes játékot, pünkösdölőt, hiedelemleírást stb. hagyott ránk. Dallamokat 
sajnos nem jegyzett fel (az ő idejében ez még nem számított követelménynek), de ő mentett meg szá
munkra több olyan balladát, melyek nálunk ma már sehol sem találhatók, mint A nászmenetben hal
dokló menyasszony (Száján, Egyházaskér), a Két rab testvér (Száján), A törökrabolta lány (Ma- 
gyarszentmihály), A töröktől hazaszökött lány (Magyarpadé) és a Cinegemadár (Hosszúhát/Hor
gos). Különösen sok Rabéneket köszönhetünk neki, ezek legrégiesebb alföldi hagyományaink igen 
szép képviselői (102. a, 103. a, 104. a, 106. a, 121. a sz.). Kálmány nyomán indulva a későbbi 
gyűjtőknek sikerült megtalálniuk és a dallammal együtt rögzíteniük számos balladatípus változatát, 
mint például a Három árva, A szeretet próbája, a Kétféle menyasszony és a Rabénekek -  hogy csak 
néhányat említsünk. Gyűjteményei, a kétkötetes Koszorúk az Alföld vadvirágaiból (1877-78) és a 
háromkötetes Szeged népe (1881-82, 1891) a múlt század 70-es, 80-as éveiben még élő régi alföldi 
népdalhagyományok ékes tanúbizonyságai. Annak ellenére, hogy dallamokat nem hagyott ránk, a 
népélet teljes közegében mozgott, kutatói magatartása és módszerei sok szempontból ma is pél
damutatók, követendők.

A jelenlegi kötet tartalmának összegyűjtésében, mint láttuk, sok hazai és magyarországi kutató 
vett részt. Az eddigi publikációk száma nem kevés, beszerezhetőségükkel mégis baj van: szinte 
egyet sem lehet megvásárolni ma már. A publikációk célja is különböző, legtöbbször puszta anyagköz
lés, és nem népdalainkra jellemző, reprezentatív válogatás, amit külön szakmai hozzáértés nélkül 
is biztonságosan forgathatunk, terjeszthetünk. Az élő népi gyakorlatból egyre inkább hiányoznak a 
jó „nótafák”. Hiteles népi előadást közvetlenül az „életből” tehát egyre kevesebbet tanulhatunk. A 
valódi megismerést szolgáló hangzó élményt eddig csak kevés kiadvány biztosította. Ilyenek a 
Magyarországon kiadott Magyar Népzenei Antológia lemezalbum-sorozatok, melyeken több-kevesebb 
vajdasági magyar népzene is hallható, és a Vajdasági Magyar Népdalok című lemez (1984, 1989, 
1992).4 Ma már valamennyi nehezen elérhető vagy beszerezhetetlen.

Az utóbbi években alakuló, egyre gyarapodó vajdasági magyar népzenei archívum jóvoltából las
sanként lehetőség nyílik a népszerűsítésre szánt kiadványokat hangzó felvételekkel is ellátni. Ennek 
első eredménye a kötethez mellékelt két hangkazetta is.

2 A pontos adatokat lásd az irodalomjegyzékben.
3 Gyűjtött például Csókán, Egyházaskércn, Gyálán, Hódcgyházán, Hosszúháton, ICanizsamonostoron, Magyarmajdányban, Ma- 

gyarpadén, Magyarszcntmihályon, Morotvapusztán, Nagybccskcrckcn, Rábén, Szajánban, Tcrjányon, Tiszahegycscn és 
Törökbccsén.

4 Pontos adataikat lásd az irodalomjegyzék lemezei, kazettái között.



A vajdasági magyar népballadák, betyár- és pásztordalok

Jelen pillanatban a népzenekutatás 66 vajdasági magyar balladatípust tart számon összesen 1152 
változatban. Ez azt jelenti, hogy a Vargyas Lajos könyvében5 tárgyalt, a teljes nyelvterületre érvényes 
134 típusnak mintegy fele nálunk is megtalálható. Ezek között néhány ma már nem létezik, csak 
Kálmány Lajos múlt századi feljegyzéseiből ismeijük, néhányuknak pedig csupán töredékes változatai 
kerültek elő.6 Balladáinkat Vargyas tanulmányainak7 tükrében jellemezzük.

A ballada hagyományos énekelt-verses elbeszélő műfaja a legtöbb európai népnél megtalálható. 
A középkori parasztság új társadalmi igényeinek szellemi terméke, mely a hősepikát váltotta fel, és 
a 14. században már virágzott. Újdonsága az ember lélektani szemlélete, lényege az emberek érzel
meinek, szenvedélyeinek és társadalmi helyzetének konfliktusai. Témái a magánélet szférájából szár
maznak: szeretet és szerelem, hűség, hűtlenség, szüzesség, család, próbatétel, társadalmi különbségek 
stb. Művészi megformálásban ezek szolgáltatják az erkölcsi példázatot a közösség helyeslésére vagy 
elítélésére. A példázat mindenkire érvényes, mert tipikus, stilizált világot ábrázol egyéni vonások 
nélkül.

Fölépítésében háromféle alapvázat különböztethetünk meg. Az első párbeszéddel vagy monológ
gal indul, ez előre jelzi a konfliktust. Ezután színváltozás következik, valaki elmegy, vagy valaki 
messziről érkezik, esetleg mindkettő. A harmadik mozzanat a dráma teljes kifejlődése, a valódi tar
talom, ezután már csak a tanulság következik stilizált összefoglalás, átok vagy más „ítélet” for
májában, de sohasem hosszas moralizálásban. Legtöbb balladánk ilyen (pl. a Halálra táncoltatott lány, 
a Halálraítélt húga, a Szégyenbe esett lány, a Zsiványfelesége, a Gunaras lány, A bárólány és a juhász, 
a Háromszoros magzatgyilkos és mások). A másik szerkezet az ún. „strófaismétlő” ballada, a közép
kori parasztság jellegzetes formai leleménye. Egy többször ismétlődő, esetleg végig azonos versszak
ban valami változik, s ezzel halad a cselekmény előre (pl. a Megszólaló halott, a Szeretet próbája, a 
Révészek nótája, a Kétféle menyasszony, a Cinegemadár és mások). A harmadik alapvázat az újkor
ban keletkezett betyárballadák képviselik: a betyárélet jellegzetes helyzeteinek vagy dicsőségének 
felvillantása, a veszéllyel dacoló hősiesség, végül az elkerülhetetlen bukás.

A Fölépítésben az ismétlés több módja jut jelentős szerephez. Ismételhető minden sor, két sor, fél 
sor, de tetszés szerint bármely sor is. Az első eset archaikus hagyományt őrző területeinken gyakori 
(pl. Moldva)8, a többire találunk több példát is a gyűjteményben. Ilyenek: „Hoztam neked tál aranyat, 
Tál aranyat, tál ezüstöt” (Halálraítélt húga, 24. sz.), „Én vagyok, én vagyok Szegény csikós legény. 
A lábam is fázik, Köpönyegem ázik. A lábam is fázik, Köpönyegem ázik, Sötét pej paripám Kert mel
lett szigorgik” (Jó ló volt a fakó, 65. sz.), „Kint van a kiskertbe, Virágot szedeget, Virágot szedeget, 
Koszorút kötöget” (Szégyenbe esett lány, 11. sz.), „Zavaros a Tisza, Nem akar higgadni, Az a híres

5 Vargyas, 1976, II: 820-822.1. Ezeket a típusokat a mutatók után mellékeljük. Vargyas Lajos felosztásába soroltuk a közép
kori eredetű trubadúrműfajt, a hajnali énekel, Kádár István vitézi énekét, a Testvérgyilkosság (Dánéi Gyuri és Józsi) bal
ladáját, és különféle helyi eseményeket mcgéncklö balladákat is. Ez utóbbiak változatszámát azonban nem vettük tekintetbe, 
mivel nincs is róluk pontos áttekintésünk. Sokfélék és esztétikailag csekélyebb értékűek, de ma is jól gyűjthetők.

6 Kálmány ma már nem található balladáit a gyűjtésekről mondottaknál említettük. Töredékek pl. a Falba épített feleség, 
A gyermekét elhagyó elcsalt menyecske, a Fia-rabolta anya és más balladák, melyeket már nem tudtak énekelni, csak elmesél
ni rövid tartalmukat.
Számon tartott balladáink mennyisége Vargyas felosztásához viszonyítva a következőképp oszlik meg százalékban, koronként: 
legrégibb (középkori) balladák és balladaszcrü régi énekek: 35% (33 típus 437 változatban), az újabban alakult balladák közül 
a 19-20. századi ponyvaballadák: 75% (6 típus 88 változatban), a bctyárballádák: 78% (15 típus 360 változatban), az új bal
ladák: 75% (12 típus 262 változatban).

7 Vargyas, 1976,1—II., Vargyas, 1979, Vargyas, 1988
8 De ilyen sorismétlésben fogalmazott a válogatásunkban idegen dallama miatt nem szereplő Verekedés fog lenni című nép

szerű új ballada is, pl.: „Bakony erdő gyászba van, Bakony erdő gyászba van, Rózsa Sándor fogva van, Rózsa Sándor fog
va van” stb.
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Bogár Imre Atal akar menni. Atal akar menni, Lovat akar lopni stb. (Bogár Imre, 57. sz.), és még sorol
hatnánk. Az ismétlések a mondanivalót emelik ki, de megtörik az énekelt strófa egyhangúságát is, 
ugyanis a magyar népdalok zömében dallam és szövegstrófa azonos, azaz minden dallamsomak 
megfelel egy szövegsor. Különösen gyakori eset, mikor ismétléssel a négysoros szakaszt hat- (eset
leg több) sorossá növelik. Számtalan példáját találjuk a kötetben. Az európai balladában oly gyako
ri refrénes formák a magyarban ritkák (kötetünkben egyetlen ilyen a Kétféle menyasszony, 47. sz.).

A balladák teljes hossza átlagosan 40-120, ritkábban 12-20 sor (míg a hősének hossza 1000-1200 
sor, olykor jóval több is). Jellemzője tehát a rövidség. A mai balladák általában már rímesek. Régebben 
rímtelenek voltak, ellenben betűrímet (alliterációt) annál többet használtak. Ezeknek még ma is sok 
nyomát találjuk. Csak néhányat említünk: „Arcom piros vérem veri”, „Férrel virágozott” (4 , 66. sz.), 
„Mikor/ésüli /éjem et”, „keserű a más kenyere”, „Cserefának füstje Aícsalta/A'ihúzta a könnyem”, 
„Szívem szoringatja, piros vérem szíjjá, Gyönge derekamat kétfelé szakíjja”, „Zöld erdő zúgása” (5.,
13., 35., 66. sz.).

A látószögnek abban a magasságában, ahonnan a ballada szemléli az eseményeket, csak a jellemző 
körvonalak látszanak, a műfaj ezeket emeli ki, válogatja, stilizálja. A Szeretet próbájában a mérges 
kígyó a hős kebelében a valóságban képtelenség, de az erkölcsi példázat, az áldozat vállalása vagy 
megtagadása valódi. A kígyó csak szimbolikus kellék. A strófaismétlő forma maga is a stilizálás olyan 
kiérlelt módja, mellyel a valóság szinte sablonszerűén alakítható költészetté. Tipikussá érlelt költői 
képekkel formuláz a mondanivaló: „Vérem a véreddel egy patakot folyjon  "(10-11. sz.), vagy „ Mikor 
jobbra vágok, gyalogösvényt vágok" (54. sz.) stb. Az emelkedett nézőpont emelkedett fogalmazási 
stílust kíván. A költészet nyelve olyan kifejezéseket használ, ami a mindennapokban nem szokványos. 
A Három árva anyja nem kelhet fel, mert befogta a fo ld  ruhája, elenyészlettek hamvai, az árváknak 
vértől hímzik ruhácskája, a rabló oda van keresztút állani stb. A testi szerelmet, akárcsak a lírai dalok
ban, jelképes beszéd fejezi ki. „Szabó Vilma kiment a kiskertbe, Lefeküdt a diófa tövébe" jelzi a sze
relmi bonyodalmat (a virágoskert, „kiskert” mindig a lány szerelmének szimbolikus színhelye). A pár
beszédben lepergetett történet nem csupán drámai forma, a párbeszéd és monológ maga is lelkiállapotot 
fejez ki stilizálva: „Szállj le, holló, szállj le, Majd üzenek tőled Apámnak, anyámnak, Jegybéli 
mátkámnak! Kérdezik: hol vagyok? Mondjad, hogy rab vagyok, Kilencedik tömlöc Fenekébe vagyok!" 
A panasz a világhoz intézett képzelt mozdulatával nyer közvetlenséget, de személytelen marad. A fo
galmazási sajátosságok közé tartoznak az állandó jelzők is, mint pl. gyenge derekam, jegybéli mátkám 
stb. A klisék (formulák) használata összeköti a különböző típusú balladákat, minthogy ugyanaz a klisé 
többféle balladában is előfordul.9 A ballada emelkedettsége egy magasságban lebeg a lírai nép
dalokéval: tipikus helyzetekben tipikus magatartást ábrázol általános érvényű képekkel. „Annyira ma
gasból láttat, hogy szinte már nem is látjuk, csak halljuk az eseményeket.”10

Eredetét tekintve,Vargyas Lajos feltevése szerint, a balladával a magyar parasztság a franciák révén 
ismerkedett meg magyarországi vallon-francia telepesek és a 12-14. századi élénk vallon-magyar 
kapcsolatok révén, szinte egy időben az új műfaj kialakulásával és divatjával. A 15. században ezek 
a kapcsolatok már megritkultak, így az átvett magyar balladák is a legkorábbi francia típusokat 
képviselik, a későbbieket már nem. Francia eredetűek vagy valószínűsíthetően azok pl. a Szál
láskereső Jézus, a Három árva, a Háromszoros magzatgyilkos és a Halálra táncoltatott lány, továb
bá a Révészek nótája, a Megszólaló halott, a Halálraítélt húga és a Szégyenbe esett lány. A feltevést 
a balladák, illetve formuláik nemzetközi, európai elterjedése támogatja.11 Ezek közül a Háromszoros 
magzatgyilkos és a Megszólaló halott újkori megfogalmazásban átalakult, a Halálra táncoltatott

9 A szövegösszefüggésekre a balladák előszavában, a betyár- és pásztordaloknál a jegyzetekben utalunk.
10 Vargyas, 1988:310.1.
11 Vargyas, 1976, I: 57-68. 1. 27 párhuzamot tart számon. Kötetünkben az egyes balladatipusok előszavában szerepel a 

nemzetközi elterjedés felsorolása is.
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lány és a Halálraítélt húga viszont ismét divatossá váltak a szokatlan ritmusú, hatásos dallam, illetve 
a betyárköltészettel rokon tematika miatt. Régi, középkori átvétel még -  bár nem tartozik a balladák 
műfajába -  az ún. hajnali ének, trubadúrmüfaj is (193-198. sz.). Közelebbi eredete egyelőre isme
retlen a Szeretet próbája és a Tücsöklakodalom típusoknak, bár nagyon sok népnél megtalálhatók, de 
egymástól igen eltérő fogalmazásban. A középkori nyugati ballada mintájára alakulhattak azok a 
magyar balladák a 14-15. században, melyeknek nemzetközi párhuzamai ismeretlenek, tehát önálló 
típusoknak tekinthetők, mint a Zsivány felesége, a Cinegemadár, a Kétféle menyasszony, a Gunaras 
lány és a 17. századi Kádár István vitézi énekének népi változatai. Ez utóbbi azonban nem ballada, 
azonkívül müköltői eredete is elég kifejezett. Más népektől is kerültek hozzánk balladák, legfőkép
pen újkori ponyva átvételek, különösen a németektől sok, de a morváktól és a szlovákoktól is. Mold
vában és Erdély egy részében román átvételek is élnek. Betyárballadáink és legtöbb új balladánk 
magyar eredetű.

A középkori ballada műfaja Európa központi részén kiszorította a hőséneket a divatból. A ma
gyar balladákban mégis találhatók korábbi hősénekből örökölt elemek, amelyekben az elveszett hon
foglalás kori hősepika egyes motívumai és stílusfordulatai ismerhetők fel. Ilyen a Szégyenbe esett lány 
záróformulája: „Vérem a véreddel Egy patakot mosson, Testem a testeddel Egy sírba nyugodjon, Lelkem 
a lelkeddel Egy Istent imádjon." Ennek megfelelőivel kötnek a hősök barátságot, szövetséget a szibé
riai énekekben. Ilyen szertartásos szöve^formulával pecsételhette meg a „vérszerződést” a hét hon
foglaló törzs vezére is. A nyugati balladák ilyenkor mondatott formulája viszont: „ Te haltál megértem, 
Én halok meg érted." (12. sz.) Még Kádár István 17. századi vitézi énekében is a harcot érzékeltető 
tömör formula: „Mikor jobbra vágok, szekérútat vágok, Mikor balra vágok, gyalogösvényt vágok” -  
belső-ázsiai hősepikai elem, amit a Háznépe védelmében elesett hős eddig balladának hitt, valójában 
az altaji török-mongol hősepikához közelebb álló ének is megtartott. A késői korokig (a halotti bú
csúztatókban egészen máig) fennmaradt az a fogalmazásbeli sajátság, hogy a történetet maguk a hősök 
mondják el első személyben. Kádár István is első személyben búcsúzik vitéztársaitól. Vogul roko
naink a halott medve szájába adva éneklik meg elejtésének történetét.

A balladák motívumai nemzetköziek, de nemzeti nyelven megszólaló variánsaik és azok sajátos 
fordulatai egyediek.

Az európai ballada műfajának kialakulása egybeesik azokkal a gazdasági-társadalmi változásokkal, 
melyek a 13-14. században végbementek. A földművelés tökéletesedése, az árutermelés nagyarányú 
kibontakozása eredményezte a polgárosodást és a parasztságon belüli vagyoni különbségek elmé
lyülését. A magyaroknál a 14. század elején következik be az a változás, ami Nyugaton a középkor 
két utolsó századára jellemző. Nálunk viszont még évszázadokig megmaradt a török hódoltság és az 
ún. „második jobbágyság” következtében. Az addigi gazdálkodási egység, a nagy család kis csalá
dokra bomlott. A nagyobb biztonságban élő társadalom igényei megnőttek az élettel szemben. A fenn
maradás puszta tényéért érzett közösségi szorongást a magánélet iránti érdeklődés váltja fel, az 
egyéni, főleg családon belüli boldogság, az élet emberi megélésének kérdései. A feltörekvő társadalom 
ítéletet mond a társadalmi korlátokról. A ballada „államtalan”, „ellenségtelen” szellemében az általános 
emberi problematikáé a szó. Az emberi érzések küzdenek a nagycsalád, a családfő rideg anyagi érdekei 
ellen, saját sorsukról maguk akarnak dönteni. A szereplők nem „mitikus hősök”, hanem a legkívá
natosabb életforma kereteibe képzelt emberek, legtöbbször nők. Még a természet feletti elemeket tar
talmazó legendaballadák, mint a Három árva és a Szálláskereső Jézus igazi tartalma is emberi prob
léma. A ballada a késő feudális életforma tipikus helyzeteit ábrázolja, így mindenütt átveszik, ahol 
az életforma azonos: főurak és parasztok egyaránt. Új tömegmüfaj születik, a népballada, az új élet
forma kifejezője, melyre a népi előadásmód jellemző.

Gyakran vitatott kérdés, főúri vagy népi alkotás-e a ballada. A népi alkotás mellett számos érv 
szól, többek között a népdalok és balladák látószögének azonos magassága és a népi alkotói eljárá
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sok egyezése. Ilyen eljárások pl. az európai ballada közös építőköveinek (előre gyártott elemek, 
klisék)12 használata és a variálás. Mindemellett a műfaj iránti élénk főúri érdeklődést számos adat iga
zolja, különösen a ló . században. Ez az érdeklődés a 17. század végére kialszik, az írott főúri feljegy
zéséket a ponyva váltja fel. Az a társadalmi forrongás, ami egykor a ballada stílusforradalmát kivál
totta a 13-14. század folyamán, erre az időre már kifutotta magát.

A ballada új virágzásának lehetünk tanúi a 19. századi magyar betyárköltészetben. Ezt a kivirágzást 
hosszú társadalmi folyamat előzte meg. Maga a betyárvilág kialakulása is egészen a Rákóczi-felkelés 
(1703-1711) leveréséig nyúlik vissza. A betyárok törvényen kívüli szegénylegények, kezdetben ku
ruc kori bujdosók, majd katonaszökevények, akik az erőszakos verbuválás elől menekültek vagy a 
12 éves katonáskodásból megszöktek, de olyanok is, akik paraszti ellenállásból kényszerültek betyár
életre. Soraik gyarapodtak a nincstelenné vált pásztorokkal is, akiknek nomád életformáját és megél
hetését a földművelés fokozott terjedése, a bontakozó technikai civilizáció és a polgári államberen
dezés egyre inkább veszélyeztette. Egyre-másra születnek szigorú rendelkezések a betyárok és a velük 
egy húron pendülő pásztorok ellen. A 18. század végén Békés, Csanád, Csongrád és Arad megye 
gyakran rendez közös haj tó vadászatot a betyárok, katonaszökevények és kóborlók ellen. A rossz 
közbiztonsági állapotoknak Ráday Gedeon vértörvényszéke (1868-1871) vetett véget. A betyárvilág 
legnagyobb méretű kibontakozása az abszolutizmus idejére esik. Antifeudális ideológiai tartalma a 
48-as szabadságharctól még fokozottabb erkölcsi alapot kapott. A parasztság a maga emberi álmait 
látta megtestesülni a betyárok tetteiben. Tragikus hősökként látja őket, virtuskodásuk meglepő el
nézésre, rokonszenvre, bünhődésük igaz emberi részvétre talál.

A betyárvilág első verses dokumentumai a 18-19. század fordulóján kezdenek feltünedezni pony
vái fogalmazásban vagy népies müköltői versekként, mint pl. Angyal Bandi éneke. Ezek segítségé
vel és a betyárok életrajzi adataival a betyárköltészet kialakulása jól követhető, egyben értékes út
baigazítást ad a népköltészet és a ballada alakulására. A századfordulóra tehetők ugyanakkor a népi 
betyárköltészet kezdetei is, mivel az egyik legkorábbi betyárének, a Jó ló volt a fakó  már érett nép- 
költészeti alkotásként jelentkezik egy század eleji váci ponyvafüzetben. A legtökéletesebb tragiku
mot és balladai stílust azok az alkotások mutatják, melyek legutoljára keletkezhettek, 1862-1873 után, 
mint pl. Bogár Imre, mely egyben a jellemző betyárelképzelést is képviseli: a hetyke, halálmegvető 
bátorságot, a túlerővel is kiálló lázadást, majd a bukást. A bűn, amiért bűnhődés jár, a társadalom 
bűne is, amely ellen a betyár magányosan lázad, ez a lázadás pedig erkölcsi érték. A társadalommal 
szembekerülő kiváló egyéniség bűnbe keveredése és elbukása ugyanaz a költői élmény, ami a korábbi 
balladák legszebbjeit is létrehozta.

A hiteles adatokkal is igazolható betyámevek, színhelyek és epizódok az egyes alkotásokban soha
sem pontos képmásai a valóságnak. A betyárok nevei szabadon cserélhetők, a túlerővel való szembe
szállás és az elkerülhetetlen bukás, a vármegye megvesztegetése, a csárdák mint búvóhelyek, mulato
zások és elfogatás színhelyei, továbbá a hősök vágyakozása & visszatérésre a családi életbe -  vala
mennyi szerepel Bogár Imre balladájában (57-63. sz.) -  mind-mind igazolhatók, de sohasem a 
konkrét alkotások elmondott tényei. A betyár rendezett élet utáni vágyát a „bölcsőt akar venni” és a 
nem létező „Dűli Marcsa”, aki a babája, és „el akarja venni” fejezik ki. A költemények a valóság bel
ső lényegét ábrázolják, és nem a konkrét eseteket, mint a ponyva. Rózsa Sándor (1813-1878), a le
gendás szegedi betyár, akinek neve számtalan dalban szerepel, de saját balladája nincs, többször ült 
börtönben, onnan többször megszökött, csapatával részt vett az 1848-as szabadságharcban, sőt fel
ajánlotta, hogy maga is segít a „kapcabetyárok” kézre kerítésében, de mégsem sikerült a rendes tár

12 Jól bevált formavázak, témák, alapötletek, azonos szövegtömbök, közös formulák. A kész fogalmazási részletekből összeál
lított alkotói eljárást példázza 12. számú balladánk is, melyet ezek a kész részletek több különböző balladához is odakap
csolnak. Lásd a Zsivány felesége ballada előszavát.
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sadalomba visszatérnie. A szamosújvári börtönben halt meg. Talán ez a kivégzés nélküli, kései 
börtönhalál volt az oka, hogy róla személyesen nem született ballada.

A betyárballadák jellemző ága, a rabénekek, tulajdonképpen cselekmény nélküliek. A bennük meg
fogalmazott börtön szenvedéseinek képe is stilizált, mégis reális módon jelenik meg. A rabsorsot a 
parasztság nagy szerencsétlenségnek tartotta, mindannyiuk közös szerencsétlenségének, melyről 
ítéletet mondott.13 Mélyen átérzett szövegeikhez méltó dallamokat választottak a régi stílus legszebb
jeiből. A rabénekek általában az Alfóldön, a Dunántúlon és a palócság Alfölddel kapcsolatot tartó 
részein képeznek gazdag hagyományt. Kálmány Lajos a múlt század utolsó évtizedeiben Észak-Bánát- 
ban különösen sok és szép rabéneket gyűjtött, a régi alföldi tradíció legnemesebb rétegét. Közülük 
nem egynek archaikus dallammal együtt századunkban is gyűjtötték változatait (pl. 103., 104., 105. 
sz.). Fél évszázadba tellett, mire a nép életét megrázó közös társadalmi izgalomból remekművek szület
tek, a betyárköltészet balladaremekei. „A nyelvterület közepén az új társadalmi mozgás hozta létre a 
betyárköltészettel együtt; s még egyszer, utoljára fellobbant benne régi balladáink és régi nép- 
költészetünk minden költői értéke”14 -  írja Vargyas Lajos.

A betyárköltészet elevenségére tanúbizonyság, hogy más jellegű középkori vagy új balladákat is 
át- meg áthat, mint pl. a Háromszoros magzatgyilkos (14. sz.), a Halálraítélt húga (20-28. sz.), a 
Szeretet próbája (36. sz.), Megszólaló halott (29-34. sz.), A bárólány és a juhász (122. sz.) és A gyil
kos feladja magát (126., 127. sz.).

A betyárköltészettel egy időben keletkezett balladák már nem jutottak el a költői kifejezés közép
kori balladaremekeinek szintjére. A hagyomány felbomlásának idején keletkeztek, sem idő, sem 
igény, sem szándék nem volt kiérlelésükre. Még a sikeresebb balladák is inkább lírába oldódó 
helyzetképek, mint cselekményes balladák, általában nehezen tudnak drámai történetté épülni. Az 
általánosan elterjedt „helyi” balladákból A gyilkos feladja magát (126., 127. sz.) Kálmány gyűjtötte 
változataiból nyomon követhető, hogy bennük sikeresen formulázott kész részletek keresik a balladai 
konfliktust; a Cséplőgépbe esett lány (128., 129. sz.) lírai ötletekkel megtűzdelt története inkább bal
eseti beszámoló, mint ballada. Egyedül A bárólány és a juhász (122. sz.) általános, közös prob
lematikája, a tragikus végű, társadalmi korlátokon áttörő szerelem képvisel valódi konfliktust. En
nek megfogalmazása is a leghatásosabb. A betyárköltészetből kölcsönvett akasztófa találóan jelképezi 
a tragikus véget, bár valóságos hitele nincs: a ballada korában már sehol sem történhetett meg, hogy 
ilyen vétségért valakit felakaszthatnak. Az új balladák nagy része megmarad helyi eseményt megének- 
lő történetnek. A ponyvahistóriák stílusa is inkább a rémtörténetek felé tereli a népi fogalmazást. Nincs 
már olyan közösségi téma, ami balladai stílust alakíthatna. Az ipari forradalom megszünteti a régi 
népéletet, a hagyományos műfajok éltető közegét.

Balladát ma már egyre nehezebb gyűjteni. Ha sikerül is, inkább egyéni tudást jelent, mint 
közösségit. Spontán összejövetelek alkalmával már nem éneklik. Nálunk a ma 50-60 évesek lakóhe
lyüktől távol eső napszámosmunkára menet vagy jövet énekeltek „történeteket”, mint a Három ár
va, a Szégyenbe esett lány, a Halálra táncoltatott lány, a Háromszoros magzatgyilkos stb. egyéb be
tyár-, ponyva- és új balladákkal együtt. Egyik énekes közlése szerint a szajáni lányok szépen tudták 
a Szeretet próbája balladát énekelni a csókái Rétmajorban, ahol több hónapos idénymunkán tartózkod
tak. A ballada műfaja erősen kihalóban van, most már csak intézményesen, visszatanulva élhet

13 A parasztság együttérzését hivatalos dokumentumok is igazolják, nemcsak a népköltészet felhangjai. Egy somogyi be
tyárbanda felszámolására kiküldött teljhatalmú kormánybiztos bizottságának megszüntetését a belügyminisztérium ilyen 
indoklással utasítja vissza 1867-ben: „...mert a rablófőnöknck sikerülhet egy új bandát alakítani egy olyan megyében, melynek 
köznépe a rablófőnökből hőst csinálva azt a nép ajkán forgó versekben mcgénekli, egyáltalán nem felesleges, hogy az a 
nép, mely a társadalom ellen elkövetett bűnt átérteni nem látszik, legalább anyagilag érezze súlyát azon rendkívüli in
tézkedéseknek, melyek mulasztásával és bűnös közömbösségével részben ő maga tett szükségesekké”. (Idézi Vargyas, 1976, 
II.: 673.1.)

14 Vargyas, 1976, II. 744.1.
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tovább. Ideje, hogy szájhagyományunk átalakuljon „nemzeti műveltséggé”, azaz a kivesző hagyomány 
helyét a felújítás foglalja el. Újabban a spontán együtténeklés alkalmait szándékos összejövetelek 
váltják fel az egyre sokasodó „pávakörök” formájában. Itt visszatanulják az elfelejtett régi nép
dalokat, ritkábban a balladákat is.

Balladáink -  kor és eredet mellett -  feloszthatok tartalom szerint is: legendaballadák, tragikus bal
ladák és víg balladák. A legendaballadákban szereplő keresztény csoda és keresztény égi lény szere
peltetése szimbolikus, stilizált formában kerül felhasználásra. Valódi tartalmuk emberi vagy szociális 
probléma (Három árva, Szálláskereső Jézus). Számbeli fölényben a tragikus balladák vannak, még 
a víg balladák problémafelvetései is általában nagyon komolyak, mint pl. a Kétféle menyasszony vagy 
a Szeretet próbája stb. A valódi víg balladák, mint a Cinegemadár mulatságos karikatúrája vagy 
a Gunaras lány derűs története, jóval kevesebbet fordulnak elő, mint a tragikus összeütközések.

A balladák területi megoszlása véletlen jellegű, a valaha egységes hagyományból a különböző 
vidékek különböző mennyiséget őriztek meg. A peremterületeken és az elzártabb Erdélyben jóval több 
megtalálható a régi költészetből. A hajdani egységről az egymástól távol eső peremterületek, mint 
pl. a Zoborvidék és Erdély egyezései tanúskodnak. A peremhelyzet mellett a földrajzi vagy tár
sadalmi okokból szegényebb vidékek is általában hagyományőrzőbbek, mivel lakosságuk lassabban 
követi a fejlődés ütemét. A központi fekvésű Alföld és a hozzá csatlakozó dunántúli és északi 
területek elöl jártak a fejlődésben, itt terjedtek el először a legújabb divatok, mint a betyár- és új bal
ladák, innen sugárzott szét az új stílus, egyúttal itt őriztek meg legkevesebbet a régiből, melyet az új 
időben lezajlott műveltségváltás elfeledtetett. Kálmány Lajos gyűjtései a szegedi kirajzás telepesei 
között azonban még tanúskodnak a régi balladaanyag alföldi jelenlétéről, nemcsak változatokban, de 
típusokban is, mint a Gyermekét elhagyó elcsalt menyecske és a Törökrabolta lány, melyek csak a 
szegedi kirajzás hagyományából ismertek.

A betyár- és pásztordalokat egymástól is, és a líraibb jellegű betyárballadáktól is nehéz elválasz
tani (pl. 133. sz.). A balladáktól, rabénekektől sokszor csak a felépítés árnyalati különbségei határolják 
el. A párbeszédes formában felvillantott betyár- vagy pásztoréletkép az epika határát súrolja (pl. 
172-179. sz.). A pásztor- és betyárdalok motívumai gyakran a betyárballadákban is szerepelnek, és 
fordítva. Ugyanaz az alkotói eljárás (emelkedettség, stilizálás, költői képek, klisék, állandó jelzők stb.) 
jellemzi ezeket is, mint a balladákat.

A betyárdalok idealizált hősei név szerint szerepelnek ugyan, de rendszerint szabadon cserélhető 
nevekkel. A nevek egy része valós, más részük nem létező személyeket takar. Rózsa Sándor neve, 
mint fentebb említettük már, különösen sok dalban szerepel. A hősök itt is első személyben szólal
nak meg, mint az népköltészetünkre általában jellemző.

A pásztorkodás ősi foglalkozás. Szabad életformájából adódóan a pásztorembert kevésbé köti a 
falu hagyománya, így szabadabban variálja dalait, ugyanakkor repertoárja konzervatívabb, régiesebb 
hagyományt őriz, mint a falu közössége. A pásztordalok nagy része régi stílusú ereszkedő dallam, 
melynek parlando előadása is egyedi énekstílust képvisel a hagyományban. Ebben a lírában őrzik a 
középkori trubadúrköltészet hajnali ének (aube, Tagelied) műfaját (193-198. sz.) is. A kötetlen, tár
sadalmon kívüli életmód és a sajátságos társadalmi állapotok miatt a pásztor és a betyár sorsa gyakran 
egybefonódik. Nem csoda hát, ha a betyárdaloktól nem különül el élesen.

Pásztor- és betyárdalaink nagy bősége elsősorban az Alföldre jellemző. Ebből a lírából váltak ki 
a kései keletkezésű betyárballadák. Kevés a pásztor- és betyárdal az al-dunai székelyeknél, de 
furcsamód feltűnő a hiányuk a bácskai Duna mentén is, holott ennek a területnek a népzenei nyelvjárása 
az Alföld egyik tájegységét képviseli, igaz, jó  néhány dunántúli jellemzővel.
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A vajdasági magyar balladák, betyár- és pásztordalok dallamainak jellemzői

A ballada énekelt-verses elbeszélés. Az ének versszakokban folyik, tehát kötött szerkezet. A vers
szakok, mint a magyar népdalok zöme is, 4 sorosak, ritkábban 3, 5 vagy 6 sorosak. A magyar nép
zenére általában jellemző, hogy dallam- és szövegtípus között alig van összefüggés. Azonos 
dallamtípusra többféle szöveget énekelnek, és fordítva: ugyanaz a szövegtípus többféle dallamon is 
előfordul. Még a népszokásokhoz és hangszerekhez kötődő dallamok is csak részben különböznek 
zenei szempontból az alkalomhoz nem kötött daloktól, így balladának és lírának sincs külön zenei 
stílusa. Ennek ellenére a balladák, betyár- és pásztordalok általában a magyar népzenei örökség ar
chaikus rétegéhez vonzódnak.

Vajdasági balladáink, betyár- és pásztordalaink is nagyrészt legősibb magyar népi dallamainkat 
őrizték meg.

A magyar népzenekutatás jelenlegi eredményei alapján a kötetben szereplő dallamok stíluscso
portjai kor és eredet szerint nagyjából a következők: török eredetű régi stílus (ötfokú ereszkedők, 
kvintváltó és nem kvintváltó szerkezet), ugor eredetű régi stílus (hétfokú ereszkedők), új stílus (visszatérő 
szerkezet). Ezenkívül hangnemi és formai jegyeik, továbbá dallamjárásuk alapján elkülönülnek még 
egyéb alcsoportok is.

A  török eredetű ősréteg (régi stílus) ötfokú, nagy terjedelmű dallamai nagy lépésekben vagy ugrá
sokban mozognak. Szerkezeti felépítés szerint tovább oszthatók, egy nagy csoportjukban ugyanis a 
magas felső rész öt hanggal lejjebb megismétlődik, ezek a lejtő kvintváltó szerkezetek (kötetünkben 
11 típus).15 Egy részük egyetlen dallamgondolatból építkezik, ún. egymagú dallam, mint a Cinege
madár ballada (48. sz.), nagyobb részük azonban kétmagú, azaz két dallamgondolatból építkezik. A 
kétmagúak klasszikus példája legnépszerűbb vajdasági „fődallamunk”, mint pl. A bugaci ürüfalka 
kezdetű pásztordal (178. sz., a kötetben 22 változata szerepel), ennek jelenleg összesen 90 változa
táról tudunk. Klasszikus és betyárballadák, legfőképpen betyár- és pásztordalok, de egyéb lírai dalok, 
sőt obszcén szövegek is kapcsolódnak hozzá. A típusnak rokon népi csuvas és cseremisz változatait 
tartja számon a kutatás, ismeri az egész magyar nyelvterület, de az Alfóldön fordul elő leggyakrab
ban a nagy alföldi típusok egyike. A csoport másik jelentős típusa nem túl népes, ez a részben 
kvintváltó, általában Lóra, csikós szövegkezdetü, rendhagyó ötsoros dallamunk, valamint négy- és 
hatsoros rokonai (pl. 38. ,96. és 110. sz.).

Ötfokú dallamaink nem kvintváltó szerkezeteit valamennyivel több típus (16) képviseli, mint a 
kvintváltókét.16 Ezek között is található egy népes tagsággal rendelkező nagy alföldi típus, másik leg
népszerűbb vajdasági dallamunk, mint pl. a Lova lába megbotlott ballada (67. sz., a kötetben 19 vál
tozata szerepel), ennek jelenleg összesen 60 változata ismert. Betyár- és új balladákkal, betyár- és pász
tordalokkal fordul elő, de egyéb lírai szövegekkel is. A dallam góca az Alföld, kisebb részben a vele 
szomszédos határterületeken is ismerik. A bukovinaiak (köztük al-dunai székelyeink is) ponyvabal
ladát énekelnek rá, egy sárközi altípusára pedig karikázót járnak. Egy nagy alcsoportot képviselnek 
azok az ötfokú, többmagú dallamok, melyek kvint-kvart táján kezdenek, majd onnan lendülnek az 
oktávra.17 Közöttük szerepel egy jellegzetes alföldi típus, pl. a Halálraítélt húga ballada dallama (22. 
sz.), melynek góca az Alföld északkeleti része, de nálunk is megtalálható. Típusrokonaiból (100., 173. 
sz.) és rövidült, háromsoros változatából (28. sz.) arra következtethetünk, hogy valaha elterjedtebb 
lehetett, csak a használatból valószínűleg kiszorította legjellemzőbb nyolc szótagú „födallamunk” (pl.

15 Kötetünkben: 1., 3„ 8„ 9 ,  23., 25., 26., 38., 48., 73., 77., 85., 96-98., 103., 109., 110., 117., 133., 165., 168., 170-172., 
174-179., 182., 193-195. sz.

16 Kötetünkben: 2., 24., 27-30., 37., 49., 55., 64 , 67-70., 72., 91 , 92., 104, 105, 123-125, 135, 142-147, 151, 153-155, 
160, 161, 167-169, 203, 204. sz.

'7 A kötetben: 22, 24 , 27, 28, 49 , 55 , 64 , 72, 100, 153, 160, 161, 173, 180, 181. sz.
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178. sz.). Meg kell még említeni A juhászok így élnek kezdetű, ritmikailag többarcú táncdallamunkat 
is (203. és 204. sz.). Adatainak zöme, kevés kivétellel a Dél-Alföldről került elő, összváltozatainak 
többségét pedig vajdasági variánsok teszik ki. Ritkaságainkat képviseli a Hallották-e hírét kezdetű 
kis terjedelmű ötfokú rabénekünk (104. sz. és változatai: 37. és 105. sz.). Dallamának magva mindössze 
három hang, amely az alsó és felső oktávval bővül anélkül, hogy a közbeeső fokokat érintené.18

Az ugor eredetű ősréteg (régi stílus) vagy sirató stílus hétfokú dallamai egyrészt kötetlen szer
kezetű siratóink dallamvilágával, másrészt históriás énekeinkkel tartanak szorosabb kapcsolatot. 
Legfőbb jegyeik a kis lépésekben mozgó diatonikus dallam és az egymástól kvart távolságra ereszkedő 
zárlatok. Nálunk viszonylag kevés típus (a kötetben mindössze 7) képviseli ezt a stílust.19 Leg
jellemzőbb csoportjukat a tizenkét szótagú parlando-rubato dalok alkotják, mint pl. a Szeretetpróba 
ballada egyik dallama (35. sz.), egy olyan típusnak dél-alföldi ága, mely elsősorban a nyelvterület keleti 
részén otthonos, továbbá az al-dunaiak egyik „fődallamához” kötődő tizenkét szótagú Rabének (112., 
113. sz., ezek többségükben „keservesek" dallamai) és Kádár István históriás éneke (54. sz.). A sira- 
tókkal azonos dallamjárása ide köti a Halálraítélt húga ballada egyik nyolc szótagú dallamát is (21. 
sz.). Az ugor réteg másik csoportját táncdalok képviselik kvartismétléses zárlatokkal, azaz a sorvé
gi zárlatokat hangismétléssel mintegy „kikopogják”. Ilyen a Cséplőgépbe esett lány balladája (129. 
sz.) és a Nem bánom, hogy juhásznak születtem kezdetű, ritmikailag többarcú népszerű táncdallamunk 
(201., 202. sz.), melynek előtagja feljebb csúszott: kvint és kvart helyett egy hanggal magasabban, a 
szexten és kvinten zár.

A pentaton török eredetű régi stílusnak általában cseremisz, csuvas, nogáj-tatár, burját, halha-mon- 
gol és kínai párhuzamait tartja számon a kutatás, a hétfokú ugor eredetű régi stílusnak pedig osztyák 
és vogul párhuzamait.

A török és sirató stílus nem különül el élesen. Ötfokúság és hétfokúság kölcsönösen egymásra 
hat a népzene életében. Pentaton fogantatású dallamokba utólagos diatónia, hétfokúságban fogantakba 
pedig ötfokú fordulatok kerülhetnek (pl. 100., 169., illetve 11., 35., 111, 120. sz.). Ugyanez érvényes 
a kvintváltó felépítésre is: elmosódott a kvintváltás, csupán a záróhangok árulkodnak róla az al-dunai 
Három árva ballada ötfokú, fríg elszíneződésű dallamában (1. sz. a második és negyedik sorban 4. 
és VII. fok), viszont kvintváltás nyomait fedezhetjük fel ugor ereszkedő dallamokban, mint pl. néhány 
Rabénekben vagy a Szeretet próbája balladában (111, 120. sz , illetve 35. sz.). Mind a török, mind 
az ugor régi stílushoz kötődik egy meglehetősen gazdag változatkörű, jelentős típusunk, melyhez ál
talában a Szeretet próbája ballada és Rabénekek társulnak (35., 39., 40. sz , illetve 106., 115, 120. 
sz.), de egyéb lírai, tréfás és obszcén szövegek is. Zárlatai és motivikája a török ereszkedő Lóra, csikós 
típus öt- és négysoros alakjaihoz kapcsolják (96-98. sz , illetve 8., 38. sz.), motivikája ugyanakkor 
szorosan kötődik a felező tizenkettes sorú ugor ereszkedő Szeretet próbája balladához, és ennek dal
iamával rokon Rabénekekhez (3 5 , 114, 120. sz.). Mintha a tizenkettes dallamsorok feléből 
építkeznének a hat szótagos alakok.20 A kapcsolatot megerősíti, hogy mind a tizenkét, mind a hat szó
tagú sorokra azonos vagy közeli szövegváltozatokat énekelnek (114. a és 115. sz , ill. 120. és 121. sz.). 
Ez a sajátságos dallamtípus főleg a Vajdaságban, a bácskai Tisza mentén és Eszak-Bánátban otthonos 
(21 változat). A dunántúli Somogyból és Zalából van még róla nagyobb mennyiségű adat (11, illetve 
2 változat), egyébként az Alföld többi részéről is csak szórványosan került elő.

18 Terjedelme tehát: I + b3-5 + 8. Törökkanizsai változatai kitöltik a hiányzó fokokat lefelé az alsó oktávig, ugyanakkor felfelé 
nem.

19 A kötetben: 21., 35, 54., 108., 111-114., 120., 129., 201., 202. sz.
2(1 Pl. a 36. sz. dallam sorai a következőképpen alakulnak a 35. számú dallamhoz viszonyítva: 36. első sor = 35. első sorá

nak első fele; 36. második sor = 35. második sorának második fele; 36. harmadik sor = 35. második sorának első fele: 36. 
negyedik sor = 35. negyedik sorának második fele. Ezt a kapcsolatot igazolja még az is, hogy a verssorokat egyes vál
tozatokban nem kétszer hatként, hanem egyszer tizenkettőként értelmezik, ahol a cezúra ráadásul nem is sorfclczö (106. 
sz. 2. vsz.): Hallottad-e hirit!  A mátrai hegynek, /  Hát a híres szege- /  di Csillag börtönnek?
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Az új stílus (visszatérő szerkezet) szerény szerepet játszik balladáink dallamvilágában. Leginkább 
az új és ponyvaballadákkal jár együtt, ritkábban a betyárballadákkal, és kivételesen a régi középko
riakkal. A visszatérő szerkezet típusainak száma nem elenyésző ugyan (33 típus), de általában kevés, 
vagy csak egyetlen változat képviseli őket, tehát esetlegesen kapcsolódnak egyes balladákhoz, nem 
pedig népes variánstömeggel, mint a török vagy ugor ereszkedők. Kivételt képez egy nyolc szótagú, 
ún. mazurka ritmusú, mind dúr, mind moll jellegű hangnemben előforduló dallam -  nálunk szinte 
kizárólag ezen hallható a Szilaj csikó nem eladó betyárballada (86-90. sz., kötetünkben 10 változa
ta szerepel), amely vonzódik még A betyár utazólevele balladához, a betyár- és pásztordalokhoz, sőt 
ritkán a Három árva balladával is előfordul. Rokonságban van az egyházi népénekek egy fajtájával.

Az új stílus uralkodó rétegét a nagy hangterjedelmü, viszonylag nagy szótagszámú, feszes tem
pójú giustók alkotják (kötetünkben 14 típus). A balladákhoz azonban kis ambitusú dallamok társul
nak inkább, számbelileg ezek vannak"fölényben (19 típus).21 Közülük több típusnak nyolc vagy hat 
szótagúak a sorai (gyakran heterometrikus 6 ,6 ,8 ,6  vagy hasonló; pl. 4., 15., 34., 75., 138., 159., 188., 
196. sz.), a tíz szótagos Ki sem megyek, meg sem adom magam ballada dallama (82-84. sz.) pedig 
lényegileg rubato, tehát nem jellemzően új stílusú egyikük sem. A Halálra táncoltatott lány dallama 
(15., 16. sz.) csupán látszatra visszatérő szerkezetű, dúr jellegű változatából (17. sz.) kiderül, hogy 
voltaképpen ereszkedő, hüposkálájú dallam. Ugyancsak esetleges alak a Három árva egyik közép
kori himnuszból származtatható visszatérő szerkezete is (4. sz.).

A nagy ambitusú új stílus tagjai között érdekes jelenségnek lehetünk tanúi: jó néhány esetben új 
stílusú dallamok hordoznak olyan, eredetileg kis szótagszámú szövegeket, melyek korábban régi stílusú 
dallamokhoz kapcsolódtak. A tizenkettes és hatos szótagszám vonzódását már a régi stílus esetében 
is tapasztalhattuk (pl. a Szeretetpróba hat és tizenkét szótagú változataiban, 35. és 36. sz.). Itt is első
sorban a hat szótagú verssorok alakulnak szívesen tizenkét vagy ennél nagyobb szótagszámú sorokká, 
de tizenegy szótagú vagy 6 ,6 ,8 ,6 , illetve 8 ,5 ,8 ,5  szerkezetű heterometrikus strófák is átértelmeződ
nek. Az ilyen képződmények főként a betyár- és pásztordalok között jönnek létre, mint az Elveszett 
a (kis pej) lovam kezdetű dalokban 191., 192. sz.)22. vagy a Bogár Imre betyárballadában (63. sz.), 
de előfordulnak középkori balladákban is, mint a Halálra táncoltatott lány és a Gunaras lány ( 18.,
19., illetve 50., 51. sz.).23 Sorképletük általában az újabb alakulatnak tekinthető ABBA vagy a 
legfiatalabb AABA forma. Ez utóbbihoz a betyárdalok és betyárballadák vonzódnak. Az átalakulás 
fordított útja is tetten érhető: új stílusú, nagy szótagszámú, AABA sorképletü dallam harmadik és ne
gyedik sora önállósult nyolc szótagú strófává a Három árva ballada egyik dallamában (5. sz.). Ezek 
a jelenségek belső fejlődés eredményei, és rávilágítanak a népzene egészséges formálóerejére és a népi 
alkotói eljárásokra is. A középkori balladák közül a Megszólaló halott fordul még elő régies új stílusú 
dallamon (34. sz.). A Háromszoros magzatgyilkos felújult balladája kizárólag új stílusú formákkal páro
sul (14. sz.), ezenkívül leggyakoribb „saját” dallama müdalos fordulatokkal tűzdelt.

Egyéb, kisebb csoportok hangnemi, formai és egészében kirajzolt dallamvonaluk alapján 
különülnek el az előbb tárgyalt nagy stílustömböktől. Ebben a csoportban található legtöbb típus: 44. 
Ide tartoznak többek között a mixolid ereszkedők (66, 78., 107, 118., 119., 130-132, 141., 183., 185,

21 Kis ambitusú visszatérő szerkezet: 4 ,  14-16, 19, 34 , 56, 58, 60, 75, 82-84, 8 6 -9 0 ,9 3 ,9 5 , 126-128, 138, 156-159, 
186-188, 196, 199, 200. sz. Összesen 19 típust tesznek ki.
Nagy ambitusú új stílusú dalok: 18, 50, 51, 63, 71, 94 , 136, 139, 149, 152, 163, 164, 189-192. sz. Összesen 14 
típust tesznek ki.

22 Az eredetileg 6, 6, 8, 6 sorszerkezetü strófa: I. Elveszett a lovam / Citrusfa erdőbe, /Elszakadt a ráncos csizmám / A sok 
keresésbe. 2. Ne keresd a lovad, /  Meg van már az fogva, /  Vásárhelyi városházán /  Szól a csengő rajta -  toldásokkal így 
alakul: Elveszett a kis pej lovam citrusfa erdőbe, / Elszakadt a ráncos csizmám a sok keresésbe. /  Ne keresd a lovad, meg 
van már az fogva, /  Vásárhelyi városházán szól a csengő rajta-  14, 14,12,14 sorszerkezetü strófává (191. sz.). Ugyanez 
az eset a 192. számú dalnál, ahol az eredeti strófa 16, 16, 12,16 szerkezetté formálódik át.

23 A Halálra táncoltatott lány Simonffy Kálmán Ez az én szeretőm, ez a kicsi barna kezdetű dalából alakult 12 szótagú vál
tozata mind nagy (18. sz.). mind kis (19. sz.) ambitusban előfordul.
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197., 198. sz.), a hüposkálák, melyek általában kvarttal feljebb mozognak a záróhang felett, ún. szó 
vagy mi végűek (15-17., 31., 32., 57-59., 61., 62. sz.). Ez a hangnemi sajátság az új stílusú dalok
ban is gyakori (63., 149., 152., 191., 192. sz.). Ide soroljuk az akusztikus hangsorúakat is, melyekre 
a nagy tere és kis szext jellemző (99. sz.), továbbá a fríg dallamokat (20., 41-45., 74., 134., 162., 
184. sz.). Az ún. szaffikus formák azonos zenei tartalmú első két sorral, összetett harmadik és rövid 
negyedik sorral (a Révészek nótája ballada jellemző formája: A Av b+b c, 41., 42. sz.) és a ritkán elő
forduló refrénes alakok, mint a Kétféle menyasszony balladája (47. sz.) szintén ebbe a kategóriába tar
toznak. Legnépesebb, bár nagyon heterogén csoportot alkotnak az olyan dallamok, melyek kirajzolódó 
vonala kupolaszerű, emelkedő.24 Kiválik közülük egy gregorián eredetű család, ennek tagjai mind 
nyolc, mind tíz, mind tizenegy szótagszámon előfordulnak, ezek a Bújdosik az árva madár kezdetű 
pásztordal (185. sz. és változatai), a Ki sem megyek, meg sem adom magam betyárballada egyik 
jellemző dallama (79-81. sz.) és A bárólány és a juhász új ballada egyik saját dallama (122. sz.). Másik 
népes változatkörrel rendelkező típus a Megszólaló halott és a Bogár Imre ballada egyik gyakori dal
lama, valószínűleg műdallamból alakult hüposkálájúvá, azaz plagális fríg hangneművé (31., 32. sz., 
illetve 57-59., 61., 62. sz.). Az ún. Rákóczi-dallamkör szintén jelentős helyet foglal el a balladák 
világában. A család egyik ága a Révészek nótája, a Duna mentén fríg hangnemű, szaffikus formájú 
(41., 42. sz.), Észak-Bánátban viszont dór hangsorrá értelmezik át azáltal, hogy egy hanggal lejjebb 
fejezik be a dalt, és a szaffikus formát is megváltoztatják (43., 44. sz.). A Moholról előkerült fríg 
hangnemű, háromsoros Révész alakja pedig megegyezik egyik, Balassi Bálint használta háromtagú 
verssorral (sorszerkezete 6, 6, 7, ún. Balassi-sor, 45. sz.). A Rákóczi-dallamkörbe tartozik még két 
betyárdalunk, A mindenit ennek a rossz világnak és a Hortobágyi kocsmárosné, angyalom kezdetűek 
(134., 162. sz.). Mindkettő a verbunkos zene népi ágának tagja ( a 134. sz. tempója rubato), az Alföld 
északnyugati csücskén az 1960-as években még gyűjthető, ún. Kiskun verbunkmk rokonai. A funkciós 
dallamérzék a Kiskun verbunk zenekari előadásaiban már mollosította a zárlatot, míg a mi vál
tozataink megtartották a mi végű fríg záróhangot.

A balladákhoz kapcsolódó, „egyéb” címszó alá sorolt dallamok nemcsak számbelileg fontosak, 
hanem eredetükben, történeti jelentőségükben is, különösen, ha egyes balladák kizárólagos vagy gyako
ri hordozóiként fordulnak elő, mint pl. a Szálláskereső Jézus, a Halálra táncoltatott lány, a Révészek 
nótája, a Cinegemadár, a Ki sem megyek, meg sem adom magam stb. balladák dallamkapcsolatai. 
Legszámosabbak az egyházi népénekekkel rokonítható leszármazottak, nemcsak a balladák, de a be- 
tyár- és pásztordalok terén is, mint pl. a Veni creator spiritus középkori himnusz két változata is, 
egyrészt a Három árva (4. sz.), másrészt a Ki sem megyek, meg sem adom magam (79-81. sz.), a Be
tyár lányruhában (78. sz.), A bárólány és a juhász (122. sz.) balladákban, a hajnali énekekben (197., 
198. sz.) és egyéb pásztordalokban (183., 185. sz.), ezenkívül a Szálláskereső Jézus Európa-szerte el
terjedt német eredetű dallama (7. sz.), továbbá a Jó ló volt a fakó  (66. sz.), vagy az Erdő, erdő, kerek 
erdő kezdetű rabének (116. sz.) szintén egyházi népénekekből eredő dallamai. Számos egyházi és vilá
gi szövegmüfajhoz kapcsolódik a Rákóczi-nóta dallamköre is (melyet már fentebb is említettünk) és 
a Zsivány felesége ballada (12., 13. sz.) kis terjedelmű francia jövevénydallama, melynek újólag obi
ugor párhuzamai is előkerültek. A jövevényréteg a visszatérő szerkezetek alakjai között is előfordul, 
mint A betyár utazólevele és a Szilaj csikó nem eladó balladák (75-76., 86-90. sz.), vagy a pásztordalok 
(187., 199., 200. sz.), de az ugor ereszkedő stílusban is fel-feltűnik rokonságban a históriás énekekkel 
(54., 112., 113. sz.), vagy más idegen kapcsolatokban (129. sz.). A Cinegemadár „saját” dallama 
viszont a törzsökös hagyomány török eredetű kvintváltó, ötfokú rétegébe tartozik. A történeti ada
tokként is szolgáló idegenből meghonosodott kötődéseken kívül a balladák jó részét régi stílusunk 
népszerű tagjaival párosítja a népi gyakorlat. Újabban az új stílus képviselői is jelentősebb szerephez

24 Ide tartoznak: 5., 6., 7., 10., 11., 31-33., 57-59., 61., 62., 65., 66., 74., 78-81., 116., 122., 137., 140., 141., 183-185., 197. sz.
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jutnak mint balladadallamok. A dallamvilágra mégis a régi magyar zenei hagyomány túlsúlya 
jellemző. Régies vonások többek között a használt hangkészlet fokainak váltakozó magassága. Ez 
az ingadozó magasság leggyakrabban a tercre érvényes25, de a szextre26, szekundra27, szeptimre28, 
ritkán a kvartra29 is. Nagy szeptim és ingadozó tere fordul elő egyik új balladánkban (132. sz.), nagy 
tere és váltakozó magasságú szext a Lóra, csikós balladában (99. sz.), és még sorolhatnánk a fokok 
rendhagyó viselkedését, mint a fríg hangnemű Révészek nótája (41., 42. sz.) és a Kiskun verbunk (162. 
sz.) stb. A pentaton hangsorokból természetszerűleg „hiányzik” a második és hatodik fok. Ha érinti 
is ezeket a dallam, csak átmenetileg, hangsúlytalan helyen érinti (pl. 34., 140., 105. sz.), de olykor 
a harmadik fok sem fordul elő (pl. 50., 51. sz.). A hüposkálák általában kvarttal feljebb mozognak 
a záróhang felett, ezekből többnyire a második és harmadik fok, vagy csak egyikük hiányzik.30 
Mindezek a jelenségek régies hangnemérzékről, a fokok megszilárdulása előtti állapotokról tanús
kodnak.

A magyar népdalok zömét négysoros strofíkus szerkezetek alkotják, mint már említettük. Ritkán 
előfordulnak öt- vagy hatsoros strófák is, mint a Lóra, csikós ballada és két Rabének (95-98., 109., 
illetve 110. sz.). A háromsoros szerkezetek leggyakrabban négysoros alakokból csonkult formák, mint 
a Halálraítélt húga és a Kétféle menyasszony balladák (28., 47. sz.), de van köztük önálló alakulat
nak tekinthető forma is, mint a Révészek nótája (45. sz.). A Révészek nótája egyébként sem tűnik szilárd 
strófaszerkezetnek, ezt két változata is tanúsítja (44., 46. sz.), mint ahogy nem szilárd strófaszerkezet 
a lappangó vagy nyílt kétsorosságról árulkodó Tücsöklakodalom balladaszerü régi ének sem (52., 53. 
sz.). Inkább ütempárszerkezet mint strófa egyetlen juhásztáncunk is (205. sz.).

A szakirodalomban uralkodó nézetek egyike-másika a balladát kifejezetten táncműfajnak tartja. 
A magyar balladák esetében ez nem helytálló. Viszont a gyakorlat is igazolja, hogy az olyan kísérő
dallamokra, melyek ritmusa táncra is alkalmas, táncolnak is, tekintet nélkül a szöveg tartalmára. Ilyenek 
elsősorban a kolomejka vagy kanásztánc ritmusú dallamok, a dudanóták, az ugor réteg táncdallamai, 
jó  néhány jellegzetes versmértékü heterometrikus strófa, mint a pl. Megszólaló halott és a Bogár Imre 
balladák strófái, de minden más új stílusú giusto is.31

Balladákkal felhangzanak még -  kiváltképpen a polgárosultabb vidékeken -  sekélyes divatdalok 
is, különösen a későbbi korok divatdalai. Térhódításukban közrejátszott minden idők zenei divatja, 
melyet a vásári balladaárusok is terjesztettek. Ilyeneket, annak ellenére, hogy a gyakorlatban nagy

25 Lásd 35., 36., 39., 40., 74., 80., 81., 96., 97., 110., 114., 115., 118., 120-122., 132., 162. sz.
26 Lásd 28., 67-70. (és változatai), 79., 99. sz.
27 Lásd 1,21 ., 54. sz.
28 A dunántúli magas intonáció sajátsága, amelyben a szeptimet és a tercet hol magasabban, hol alacsonyabban éneklik.
29 Lásd 35., 114., 120. sz.
30 Pl. 15., 16., 31., 32. és változataik, 106., 139., 149., 164. sz., esetenként átmenetileg a dallam érintheti is a „hiányzó fokokat" 

152. sz.
31 A kötetben szereplő táncra is alkalmas dallamok a következők:

Kolomejka ritmusú dalok 47., 48., 52., 53., 205. sz.
Dudanótálc (7 és 8 szótagos) 130-132., 166-168. sz. A 166. és 167. sz. már átalakult lassú csárdássá, de előtagja a 4+2+2 
tagolású dudanótákéval egyezik. A 168. sz. itteni változata rubato, nem tánc.
6 .6 .8 .6  heterometrikus 29-34., 57-62. sz.
6 ,6 ,8 ,2+ 6  heterometrikus 137., 138. sz.
6 .6 .8 .8 .1 0 .6  heterometrikus 159. sz.
8 ,5 ,8 ,5  heterometrikus 49. sz.
8 ,6 ,8 ,2+ 6  heterometrikus 64. sz.
8 ,7 ,8 ,7  heterometrikus 140. sz.
8 szótagú (2+4+2) 188. sz.
10 szótagú 139., 141., 201-204. sz.
2+10,10,10,2+10 heterometrikus 164. sz.
11 szótagú 56., 95., 126-129., 136., 148., 150., 156-158., 162., 163., 186., 189., 190. sz.
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népszerűségnek örvendenek, nem közlünk válogatásunkban, mert a hagyomány értékeit nem képvise
lik, terjesztésre nem alkalmasak.

A klasszikus balladák sorai egyébként 6, 8 és 12 szótagosak, az újabbakban már gyakran előfor
dulnak 10 és 11 szótagos sorok is. A jövevénydallamokban javarészt bizonyos heterometrikus szer
kezetek is strófaalkotók.32

A régi magyar zenei hagyományban elkülönülnek tájankénti dialektusok, melyeket már Bartók 
körvonalazott. Vajdaság magyarsága népzeneileg három nyelvjárásba sorolható. Java része az Alföldet 
képviseli, a bácskai Duna mente több vonása a Dunántúlra utal, dél-bánáti (al-dunai) székelyeink 
bukovinai hagyományai a keleti (erdélyi) dialektusba tartoznak. A jövevénydallamok, melyek a bal
ladák kísérődallamaiként fontos szerepet játszanak, rendszerint általánosan elterjedtek, tájjellegük 
legfeljebb a megőrzés fokában nyilvánul meg a balladatípusok elterjedéséhez hasonlóan. Mind
azonáltal mindhárom vajdasági dialektusnak megvannak a maga jellemző dallamtípusai.

A bácskai Duna mente dunántúli típusai a Cinegemadár (48. sz.) és a Rákóczi-dallamkörbe tar
tozó, szaffikus formájú fríg hangnemű Révészek nótája (41., 42. sz.). Érdekessége, hogy annak elle
nére, hogy az új stílus legtöbb darabja általánosan elteijedt, tájjellege egy Dunántúlra jellemző új stílusú 
dallamban is megnyilvánul, a Nem akar a vezérürüm legelni betyárballadában (93. sz.). Csak innen 
került elő több kis szótagszámú, kis ambitusú, általánosan elterjedt új stílusú típus a Megszólaló halott 
és néhány betyárdal dallamaként (34., 60., 138., 159. sz.), továbbá a Veni creator spiritus himnusszal 
rokon fríg változat A betyár utazólevele balladával (74. sz.). A Halálra táncoltatott lány visszatérő 
szerkezetet öltött moll jellegű dallamai (15., 16. sz.) is inkább itt fordulnak elő, a dúr jellegűek 
Bánátban és Bácska egyéb részein (17. sz.). Szembeötlő továbbá az Alföldre annyira jellemző par- 
lando-rubato pásztordalok gyér előfordulása. A dallamtípusok, ha megtalálhatók is, szövegeik ritkán 
vagy egyáltalán nem pásztordalok. Az egyébként régies hagyományt őrző Dunatájnak feltűnően 
kirívó furcsasága ez a hiány. Az említetteken túl a bácskai Duna mentére az alföldi népzenei nyelvjárás 
típusai és az általánosan elterjedt dallamok jellemzők. Valószínűleg a dunántúli dialektusba tartozna 
Szerémség népzenéje is. Ezt azonban a gyűjtésekből kevéssé ismerjük ahhoz, hogy besorolhassuk 
valamelyik nyelvjárásba.

Bácskára és Bánátra (a Duna mentét és az al-dunai székelyeket kivéve) az alföldi népzenei 
nyelvjárás jellemző. Itt az általánosan elterjedt dallamok tömkelegétől eltekintve két nagy alföldi típus 
olyan nagy változatmennyiségben fordul elő -  mint már fentebb is említettük, hogy azok szinte 
meghatározzák régi népzenénk egész arculatát (pl. 3. sz. és változatai, illetve 67. sz. és változatai). 
Erre a tájegységre jellemzők továbbá olyan ritkaságok, mint egyes Rabénekek vagy a Szeretetpróba 
ballada dallamai (103., 104., 116. sz., illetve 8., 35., 36. sz. és változatai). Ezek, noha a nyelvterület 
egészét tekintve ritka típusok, ezen a tájon meglepően sok változatuk került elő (36. sz. és változatai). 
A Dél-Alföldre jellemző táncdallam (203., 204. sz.) változatainak többsége a Vajdaságban fordul elő 
(ebben a Dunatájnak is komoly része van), pásztorszöveggel viszont csak a bácskai Tisza mentén. A 
Kétféle menyasszony balladája (rendhagyó dallamával együtt) csak Észak-Bánátból került elő (47. sz.). 
A Révészek nótája dór és háromsoros fríg változatait Észak-Bánátban és Moholon gyűjtötték (43-46. 
sz.), csakúgy, mint a Gunaras lány új stílusú dallamát csak a bácskai Tisza mentén (50., 51. sz.). 
Egyetlen improvizált pásztortáncunkkal, igaz, csupán töredékével (205. sz.), Oromhegyes büszkélked
het. Csak Horgosról ismerjük a Lóra, csikós egyénien alakított, ritka hangsorú változatát (99. sz.). A 
Cséplőgépbe esett lány közkeletű vásári müdallama mellett a Vajdaság nagy részén gyakori még a

13 szótagú 50., 51. sz.
14,14,12,14 heterometrikus (AABA forma) 63., 191. sz. 
16,16,12,16 heterometrikus (AABA forma) 192. sz.

32 Lásd a szótagszámmutatót.
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kötetben közölt hagyományba illő, ötfokú új stílusú alak is (128. sz.), mely a Járdányi-féle típus- 
gyüjteményben nem szerepel. Legfőbb jellemzője ennek a területnek azonban az ereszkedő parlan- 
do-rubato pásztor- és betyárdalok nagy bősége. Ezeket régebben jellegzetes, magával ragadó „pász
torelőadásban” lehetett hallani.

Az al-dunai székelyek erdélyi dialektusra jellemző típusai a Három árva ballada kétféle típusa 
(1. és 2. sz.), a gyakorisága miatt az al-dunaiak „fődallamának” tekinthető Rabénekek (112., 113. sz.), 
Kádár István históriás éneke (54. sz.) és a Tücsöklakodalom (52. sz.) dallamai. Csak tőlük gyűjtöt
ték a Vajdaságban a Halálraítélt húga (20. sz.), a Zsivány felesége (12., 13. sz.), a Jó ló volt a fakó  
(65. sz.) és a Mikor Rózsa Sándor kezdetű (137. sz.) balladák és betyárdalok, főleg a székelyekre 
jellemző, esetleg több dialektusterületen vagy általánosan elterjedt dallamait. Bukovinai sajátság az 
m . frígesítés jelensége, azaz a záróhang előtti szekund alacsony intonálása. Ezt figyelhetjük meg a 
Három árva pentaton dallamában (1. sz.), a Halálraítélt húga balladában (21. sz.) és Kádár István 
énekében (54. sz.). A bukovinai hagyomány ismeri az alföldi és az általánosan elterjedt típusok jó 
néhány képviselőjét is (pl. 55., 72., 148., 166. sz.), és bár az új stílusú dalokat is kedveli, mindössze 
két betyárdalnak nevezhető változatot párosított új stílusú dallammal ( 157., 188. sz.), ezek közül is 
egyik egyházi népének leszármazottja (188. sz.).

Szólnunk kell még néhány szót a népi előadásmódról. A papír szerinti dallamforma mellett a nép
dalok stílusismeretéhez nélkülözhetetlen a hiteles előadás ismerete is. Nemegyszer hallani a hagyo
mányos dalokat stílustalan, városias, szentimentális kispolgári „átélésben”. Ez a hangvétel idegen elem 
az igazibb, őszintébb, eredetibb hangvételű népzenében. Az őszinteség, átéltség keretei többféle 
árnyalatot foglalnak magukba. Ezek az árnyalatok kottában nem mind rögzíthetők. Ilyen pl. a mold
vaiak szemérmes, befelé forduló, dinamikailag egyszintű, szinte személytelen éneke. A balladaelőadást 
Vargyas Lajos hasonlóan jellemzi: „A balladát nem színezik ki, nem változtatnak hangszínt, hang
erőt, hogy egyik vagy másik szereplőt jellemezzék. (...) Az indulat benne van a szövegben. (...) A 
paraszti társadalomnak nem volt szüksége a mi előadásaink fogásaira, hogy átélje a balladát. (...) Ünne
pélyesen és mereven énekelték, mereven, szorongva és átszellemülten hallgatták, mert amit énekel
tek és hallgattak, nem a valóság volt, hanem a közösség ítélete a valóságról.”33 Hasonló énekmódot 
hallunk a Szégyenbe esett lány (10. sz.), a Halálraítélt húga (21. sz.), a Szeretet próbája (35-37. sz.), 
a Révészek nótája (43., 45. sz.) balladákban, Kádár István éneké ben (54. sz.), továbbá a Jó ló volt 
a fakó  (65. sz.), a Mikor Rózsa Sándor (137. sz.) betyárballadákban és a Rabénekek jó részében (104.,
112., 114., 116., 117. sz.).

Éppen ellentéte ennek az előadásmódnak a „hullámzóan kiáradó, szenvedélyesen expresszív 
stílus, mely leginkább férfiakra, kivált pásztorokra jellemző”.34 A pásztorok szabadabb életmódjuk
ból adódóan többet dalolnak egyedül, falusi közösségük hagyományaihoz kevésbé kötődnek, így a 
szokásosnál szabadabban variálják dalaikat. Egyszersmind régiesebb hagyományt is őriznek, mint a 
falu közössége. A pásztor „személyében a hagyomány az egyéniséggel ötvöződik”.35 Ez a stílus fő
leg az ereszkedő parlando dalokban mutatkozik, és elsősorban szólóelőadásban, melyben az egyéniség 
jobban érvényesül. Ebben a stílusban fordul elő a dinamika bizonyos fajtája is, de egészen máskép
pen, mint a műzenében. Nincs benne más árnyalás, mint a hangnak föl- és leszállással önkéntelenül 
váltakozó ereje. Az expresszív énekmód hangereje a dallamvonalat követi: legerősebb a- magas 
régiókban, leghalkabb a legmélyebbekben. Az énekstílus magával ragadó lendülete a dinamikai 
sajátságokból fakad. A „pásztorrepertoár” megegyezik a hagyományőrző földműves parasztokéval, 
ettől legfeljebb árnyalatban különbözik. Ennek a stílusnak legpompásabb példáit a horgosi pásztor,

33 Vargyas, 1976,1. 30 .1.
34 Olsvai, 1969, 330.1.
«  Paksa, 1980, 8 .1.
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Gyarmat György előadásában hallani (99., 125., 168. a, 178., 182. b, 186. sz.), de más balladákban, 
pásztor-és betyárdalokban is (83., 92., 150., 158., 160., 161. sz. stb.), sőt, újabban még csoportos női 
énekben is tapasztalható halvány nyomokban (145., 152., 168., 181. sz.).

Az új stílusú dalokra az egyöntetű, harsány dalolás, a messze zengő ének jellemző, főleg csoportos 
előadásban (15., 55., 75. a, 163. sz. stb.), de szólóban is (pl. 50., 128. sz.). „Az öregek... a közönsé
ges beszédtől elütő, megilletődött ünnepi vagy derűs, egyszóval sokféle hangszínnel énekeltek. A mai 
fiatalság éneke a beszédtől legfeljebb hangerőben különbözik, s azt sem változtatja, míg a régi ének
módban itt-ott dinamikai árnyalás nyomait is meg lehetett találni.”36 A gyakorlatban sokféle árnyalatát 
és keverékét találni a tartózkodóbb és harsányabb énekmódoknak. Az előadásnak másik, kottában nem 
rögzíthető eleme a népi hangszín. Ennek különösen szép példáit hallani a bácskai Duna mentén 
(15. sz.).

Az előadás kottában is kifejezhető elemei közé tartozik a díszítés. A népdalok életében 
legsérülékenyebb az előadásmód. Ebben is az ékesítések estek leghamarabb áldozatul. A magyar tá
jak eltérnek egymástól a díszítettség mértékében, díszítőfigura-készletben és bizonyos dinamikai 
megoldásokban. Az eltérések ellenére mégis az ékesítés szabályainak egyezése a jellemzőbb. A nép
dalok ornamenseinek elhelyezkedése csakúgy, mint az expresszív pásztorstílus dinamikai hullámzása 
a strófa tagolását szolgálja. Kiemeli a fontos szerkezeti egységeket és elemeket. A kadenciadíszítés 
a sorvégeket lekerekíti, rendszerint sorpárokat (I. és III. sor) fűz össze. A fözárlaton ritkán jelenik meg. 
A főzárlatot inkább megelőző cifrázatok hangsúlyozzák (szerény utóka formájában pl. 104. sz.), bár 
a záróhang előtti hajlítás vagy cifrázat bármelyik sorban is előfordulhat. A sorok belsejében az ütem- 
és pódiavégeket, illetőleg a súlytalan, páros szótagokat cifrázzák (116., ill. 52., ill. 128. sz.). Ezek a 
szabályok, tekintet nélkül a díszítettség mértékére, valamennyi tájegységre érvényesek. Ma már csak 
a nyelvterület keleti részén használnak gazdag ékítménybokrokat37, míg a többi tájegység szerényebben 
él vele. Zömmel a szótagoló éneklés az uralkodó, kivált az új stílusban. A fejlődésben élenjáró Alföld 
az új hatások iránti fogékonysága miatt általában kevesebbet őriz a régi hagyományokból. Bár a pász
torénekstílus dinamikai árnyalása az Alföldön is otthonos (az imént felsoroltuk néhány példáját), itt 
díszítenek legkevesebbet. A hajlítások legföljebb kéthangnyi főhang erejű melizmára, többségükben 
azonban előkére és utókára szorítkoznak. A hajlítás egyik jellemző fajtája a sorvégi lehajlás az I. és 
III. sorban (161. sz.). A jelenség a dinamikai árnyalással együtt több tájegységet is jellemez. 
Kötetünkben ez a lehajlás inkább csak a III. dallamsorban észlelhető, nemcsak a régi stílusú dalok
ban (25., 36., 83., 106. sz.), de olykor az új stílusban is (189., 190. sz.), ahol pedig nem szokványos. 
A régi székely ornamentika kupolás vonalú sor eleji díszítménybokrait szerény formában ugyan, de 
megtaláljuk az al-dunaiak előadásában is (112., 137. sz.). Kottában jelölhető előadásbeli pluszt 
jelentenek a feldobott magas hangok, leginkább a III. sor elején (pl. 3., 25., 53., 77. sz. stb.), de a II. 
és IV. sorelőn is (97., 98., 106., ill. 109., 110. sz.), vagy sor közben is (pl. 67., 91., 135., 142., 153. 
sz. stb.). Jelentkezhet ez a földobott hang a záróhang előtt is, ugyancsak az I. és III. sorban (177., 182. 
sz.), vagy csak a harmadikban (77., 172., 179., 194. sz.). A dallamhoz szervesen nem tartozó hosz- 
szabb-rövidebb sor eleji támaszkodók nyögésszerű hangok vagy rövidebb szavak formájában, mint 
a hej, sej, de, sej de stb. (számtalan példájuk akad mind a régi, mind az új stílusban), szintén az előadást 
színezik. Ez az előadásbeli effektus az új stílusban gyakran formatényezővé szilárdul (120. sz.). A 
legato jellegű parlando előadás triolás-kvintolás ritmuscsoportjai szintén az érzelmi telítettség vele
járói (pl. 84., 135. sz., de ennél jóval több példája is akad). Az ismétlés különböző formái, mellyel a 
négysoros szerkezeti zártság hatsoros formát ölt, ugyancsak az egyhangúságot törik meg. A balladáknál 
és pásztordaloknál igen gyakori ez a jelenség. Az ismétlés nemcsak szó szerinti lehet, de variált is

34 K-V 5 0 .1.
37 Paksa, 1987

22



(77. sz.). Az ismétlés rendhagyó formái is gyakoriak: ismételhetnek csak egy sort (pl. csak a IV.-et,
25., sz. vagy csak a III.-at, 174. sz.), de előfordul, hogy az utótagot (a III—IV. sort) egynél többször 
is ismételgetik. Ugyanígy előfordulhat egész vagy fél sor kihagyása is (pl. 10., 35. sz.). Az alkalmi 
szótagszámbővülés különféle formái is kedveltek (25., 35., 130-132., 171., 174. sz.). Szótagbeszúrással 
előidézhető sorvégi ritmusformula-változás is (pl. 61., 62., 84. sz.). A névelőhöz való ragaszkodás 
előidézhet szintén alkalmi szótagszámbeszúrást. Ugyanígy találkozunk alkalmi szűküléssel is (10., 
125. sz.).

Mint láttuk, a hiteles népi előadás számtalan alkotóeleme közül a melizmás éneklés csak egyik 
arcát képviseli népzenénknek. „Kevésbé vagy nem is díszített dallamaink világában éppúgy meg
találjuk hangszínnek, hangvételnek, megszólaltatásnak sokféleségét, személyek -  vidékek -  daltípu
sok szerinti váltakozását, mint amazokban. Az átélés mélysége és őszintesége egyenrangúvá avatja 
őket a gazdagon díszítettekkel.”38 És valóban: szinte teljesen dísztelen előadásban felhangzó pász
tordalaink nyújtják a legmaradandóbb hangzó élményt, az alföldi hagyományok legjavát, melyhez a 
vajdasági magyarságnak is van mit hozzátennie a magáéból, nemcsak anyagában, de előadásában is.

A közreadás szempontjai

Kötetünk forrásanyagául a vajdasági magyar népzenei archívum és az eddigi publikációk szol
gáltak. Csak a viszonylagos anyagbőség alapján nyílt alkalmunk kiszűrni az olyan típusokat és vál
tozataikat, melyek mind szövegükben, mind dallamukban kiforrott alkotások. A rendelkezésünkre álló 
anyagmennyiség lehetővé teszi az olyan válogatást, mely idealizálja ugyan népdalkincsünk minőségét, 
kárpótlásul azonban olyan értékeinkre tereli a figyelmet, melyek ismerete nélkül műveltségünk jó 
val szegényebb lenne. Elsődleges célunk az értékes hagyomány terjesztése, hagyományaink színe- 
javának megismertetése. Ugyanakkor iparkodunk a nálunk előforduló (vagy hajdanán élt) balladák 
és egyéb „epikus” jellegű betyár- és pásztordalaink keresztmetszetét bemutatni. Ez a két szempont 
nehezen összeegyeztethető.

Anyagunk két nagy fejezetre oszlik. Egyik a balladáké, másik a betyár- és pásztordaloké. A bal
ladákat típusok szerint osztottuk külön alfejezetekre. Mindegyiküket külön előszóval láttuk el, 
melyekben a legszükségesebb tudnivalókat (keletkezés, nemzetközi és hazai elterjedés, dallamvon- 
zataik stb.) közöljük róluk.

A betyár- és pásztordalok szövegei nem osztályozhatók olyan egyértelműen, mint a balladák, ezért 
alfejezeteik címéül egy-egy, a csoportban jellemzőnek ítélt dal kezdő sorát választottuk.39 Valamennyi
ükről közös előszóban szólunk, nem alfejezeteikben, egyenként.

A balládaanyagot Vargyas Lajos típusjegyzéke szerint rendeztük.40 Vargyas 134 balladatípusa közül 
66 nálunk is előfordul (előfordult). A régi (középkori) balladákból 13-at (8 tragikus, 5 víg), a bal
ladaszerű régi énekekből 2-t (ezek közül Kádár István éneke Vargyas beosztásában nem szerepel), 
a 19. századi ponyvaballadákból 1-et, a betyárballadákból 10-et, az új balladákból pedig 5-öt közlünk. 
Legtöbbjük típusát több változat képviseli (a rabénekekét 29 szöveg- és 22 dallamváltozat). Dalla
maik közül a leghagyományosabb értékeket képviselő változatok mellett döntöttünk, tehát nem min
den esetben a balladatípusra legjellemzőbbek mellett. Néhány esetben (pl. 3., 9., 26. sz.) egyéb mó
don is „beavatkoztunk”. Természetesen a beavatkozást a gyüjtőtapasztalatra alapoztuk. Nevezetesen 
az egészséges, ép szövegek töredékes vagy hagyományból kirívó müdallamát törzsökös rétegbe tar
tozó romlatlan dallammal helyettesítettük. Ilyen eseteket a jegyzetekben szóvá teszünk. A szöveg

38 Olsvai, 1969, 332.1.
39 Lásd a tartalomjegyzékben.
40 Vargyas, 1976, II. és Vargyas, 1979.
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dallam csereberét a népi gyakorlat is engedélyezi. Az énekesek sokszor maguk is kedvük szerinti dal
lamra húznak rá szövegeket. Ezek egyrészt lehetnek olyan régi müzenei átvételek is, melyek a 
használatban nem módosultak a magyar népzene szellemében, idegenségük kirívó maradt, másrészt 
lehetnek sekélyes divatzenei termékek is. Az utóbbiak veszélyeztetik leginkább a hagyományos 
értékeket. A műzenei divat kártékony hatása megmutatkozik stílustalan dallamfordulatokban is a 
hagyományos dallamokban. Az ilyeneket, valamint a felejtés okozta romlásokat „kijavítottuk” a vál
tozatok tükrében (pl. 23., 24. sz.). A magasan intonált 4. fokot és a kvartváltás szellemében jelentkező 
magasan intonált VII. fokot viszont nem bolygattuk, bár az ilyesmi sem tartozik éppen népzenénk törzs
jelenségei közé (pl. 36. sz.).

A kötetből kihagytuk azokat a balladatípusokat, melyeket csak töredékként (szövegükben vagy 
dallamukban, esetleg mindkettőben) gyűjtöttek, továbbá az ép balladákat dallam nélkül, ha utólag sem 
került elő dallammal gyűjtött változatuk, végül kihagytuk az olyan típusokat, bármilyen népszerűek 
is, melyek kizárólag idegen vagy müdallamon hallhatók. A közölt és kimaradt balladák áttekinthetők 
a függelék balladatípus-jegyzékében. Legtöbbet a ponyva- és új balladákból hagytunk ki, de néhá
nyat a betyárballadákból is.

A keresztmetszet minél hívebb kirajzolása érdekében a típusok egyikét-másikát, csekélyebb esz
tétikai értéke miatt kevés, vagy egyetlen sikerültebb változattal mutatjuk be (14., 55., 56., 128., 129. 
sz.). A teljesség követelményének teszünk eleget akkor is, ha a szövegtípust kevésbé jellemző, de 
hagyományos dallamelőfordulásán közöljük, és ilyenkor több szövegvariánsát is hozzácsatoljuk dal
lam nélkül. A dalok forrásjegyzéke segítségével az eredeti alak ellenőrizhető.

Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy kötetünk anyagát Kálmány Lajos múlt század végi gyűjté
seinek tükrében is be tudjuk mutatni. Hála az ő munkásságának, hagyományos örökségünk folya
matosságára és változásaira világíthatunk így rá, igaz, csupán a szövegekre. Kötetünk összesen 30 
változatot közöl Kálmány gyűjtéseiből: 10 klasszikus, 7 betyár- (köztük 5 rabének) és 2 új balladát, 
továbbá 11 betyárdalt. Zömmel Észak-Bánátból származik valamennyi, de a szövegrokonság csábításá
nak engedve közlünk néhány változatot a Vajdaságon kívül eső Magyarpécskáról, Magyarszentmár- 
tonból, Szegedről, Endrődről és Pusztaföldvárról. A gyűjtés helye többször pusztán Alföld meg
jelölésű.41 Kálmány kiadványainak tartalma javarészt csak közvetett forrásokból hozzáférhető42, 
ezért mellékleteink nem biztos, hogy teljes képét nyújtják a szövegekben idevágó teljes vajdasági 
anyagnak. Történeti adatként jegyzetben (38., 115. és 121. sz. jegyzetei) mellékeljük a Szeretetpró- 
ba balladát és két Rabénekel Ezek közül kettő Pálóczi Horváth Ádám 19. század eleji gyűjteményéből 
való, egy pedig egy 18. század végi kéziratból. Mindhárom adat a hagyomány konzervativizmusáról 
árulkodik, de egyszersmind az eleven tradíció egészséges formálóerejéről is: a későbbi változatok 
némelyikének megfogalmazása jóval szebb, költőibb, mint a történeti adatoké.

Dallamokra is, szövegekre is érvényes: minél több változata kering egy-egy típusnak a használat
ban, annál elevenebb hagyományt képvisel. A hagyomány gyakorlat és képesség halmozódása. Minél 
többen működnek közre az egyes alkotás kialakításában, annál inkább lesz népi a stílusa, annál 
inkább lesz egyéni vonások nélküli, általános mondanivalója, ami mindenkit kifejez, aki a közösséghez 
tartozik. Az alakításhoz szükséges a variálok sokaságának csiszoló munkája. A stílust öröklik, a rög
tönzést tanulják. A rögtönzés, variálás nemcsak elváltozás, hanem visszaalakulás is a kollektív em
lékezet stíluseszményének szellemében. Nem pusztán felejtés, tudatos szelekció is. „A népdalszerűség 
mértéke ugyanis: egyéni és közösségi hozzájárulási aránya.”43 Az egyéni és közösségi alkotásnak ez 
az egészséges egyensúlya mára már szinte teljesen kiveszett. Ezért szükséges, hogy a lehetséges hite

41 Lásd a helységnévjegyzéket és a térképet.
42 Vargyas, 1976, II. Bálint Sándor, Ortutay-Kriza, Bori Imre
43 Vargyas, 1976.1. 149.1.
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les alkotói megoldásokból minél többet szemléltessünk, másrészt, hogy a népzene szellemétől idegen, 
mindenki által folyton azonos módon való megszólaltatást, a tandallá merevedést, amennyire lehet, 
elkerüljük.

Több hasonló variánst összevont alakban közlünk, részint azért, hogy a népi alkotói eljárás minél 
több lehetséges megoldását érzékeltessük, részint azért, hogy a változatbőségre, azaz a hagyomány 
elevenségére utaljunk. Az anyag természete különben is megköveteli, hogy minél több variánsalakot 
mellékeljünk. Maga az egyedi dallam is elég változékony a sok versszakos előadás folyamán. A kot
taképben feltüntetett eltérések vonatkoznak mind az egyes énekesek előadása folyamán előforduló 
eltérésekre, mind a különböző énekesek kisebb eltéréseire (összevont változatok esetén). Hasonlóan, 
a szöveg jelentéktelenebb különbségeit dőlt betűs szavakkal érzékeltetjük. Nagyobb különbségek ese
tén inkább többször is leírjuk ugyanazt a strófát és azonos számon az ábécé betűivel különböztetjük 
meg (pl. 3. a, 3. b stb. jelzésű versszakok). A dallammal közölt alakok alatt önálló szövegrokonaikat is 
sorakoztatjuk (mint fentebb már említettük) azonos sorszámon, megkülönböztetésül szintén az ábécé 
betűivel (pl. 11. a, 11. b, 11. c, 11. d, 11. e sz.). A dallamtalanul mellékelt szövegrokonoknak vagy egyál
talán nem találtunk vagy csak romlott vagy műdallamát találtuk, esetleg dallamaikban a közölthöz viszo
nyítva csak csekély különbség mutatkozik. Ilyen különbségeket, ha érdemes, a kottaképen jelölünk.

Második nagy'fejezetünkben a betyár- és pásztordalok bősége miatt viszont sok olyan dallamot 
is mellőznünk kellett, melyek hiteles hagyományt képviselnek, különösen két legnépszerűbb török 
régi stílusunk esetében (pl. 3. sz. és változatai és 67. sz. és változatai). Itt tehát inkább a dallambőség 
kényszerített a változatok összevonására. Természetesen ebben a kategóriában is találhatók szöveg
fajták, melyek szívesebben hangzanak fel müdallamokon (pl. 136., 139., 141. stb. sz. vagy a 133. sz. 
egyes szövegfajtái), ezeket romlatlan hagyományba tartozó dallam-előfordulásaikhoz csatoltuk. 
Az összevont változatokról az énekeseken, helyneveken és a gyűjtő és gyűjtés idején kívül a forrás- 
jegyzék is tájékoztat.

A népi alkotások gyakran használnak sablonokat, jól sikerült kliséket. Ezekkel építkezik ballada 
is, líra is. A szövegek kapcsolataira az egyes balladák előszavában, a betyár- és pásztordaloknál pedig 
a jegyzetekben mutatunk rá. A tájékozódásra a kezdő sorok mutatója is ad lehetőséget, itt ugyanis a 
belső versszakokat is felsoroljuk dőlt betűkkel, könnyítésül az illető versszak sorszámával.

A kötet elrendezése szövegszempontú, így a dallamok egymás közötti rokonsága elsikkad. 
A dallamtípusokat a bevezetőben már jellemeztük, a jegyzetekben pedig utalunk egymás közötti 
kapcsolataikra, mégsem haszontalan egy helyen felsorolni egy-egy stílusrétegnek legalább népesebb 
variánskörét.

Török ereszkedők
1. Lóra, csikós (96-98. sz.) -  Rabének (109. sz.) (ötsorosak) -  Rabének (110. sz.) (hatsoros) -  

Szégyenbe esett lány (8. sz.) -  Szeretet próbája (38. sz.) (négysorosak);
2. Három árva (3. sz.) -  Halálraítélt húga (23., 25., 26. sz.) -  A betyár utazólevele (73., 77. sz.)

-  „Betyár vagyok" (133. sz.) -  „ Iszik a betyár a csapon ” (165., 168., 170., 171. sz.) -  „Ma 
két hete"  (172., 174-179. sz.) -  „Esteledik, alkonyodik" (182. s z .) -  Hajnali ének (193-195. 
sz.) (Legnépszerűbb dallamunk 22 változatban);

3. Lova lába megbotlott (67-70. sz.) -  Nem akar a vezérürüm legelni (91., 92. sz.) -  A bárólány 
és a gulyás (123-125. sz .)-  „Betyár vagyok" ( 135., 143-147. sz.) -  „Amott legel, amott legel" 
(151-155. sz.) (Másik legnépszerűbb dallamunk 19 változatban);

4. Halálraítélt húga (22., 24., 28. sz.) -  A betyár utazólevele (72. sz .) -  „Ma két hete"  (17 3. sz.)
-  „Esteledik, alkonyodik" ( 180., 181. sz.);

5. Szeretet próbája (37. sz.) -  Rabénekek (104., 105. sz.) (Ritka darabok);
Ugor ereszkedők
6. Szeretet próbája (35. sz.) -  Rabénekek (114., 120. sz.);
7. Rabénekek (112., 113. sz.) -  Kádár István éneke (54. sz.) (Históriás énekrokonok);
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Török és ugor ereszkedő
8. Szeretet próbája (36., 39., 40. sz.) -  Rabénekek (\06., 115., 121. sz.) (Lásd ugor ereszkedők

35., 114., 120. sz.);
Új stílusúak
9. A betyár utazólevele (75., 76. sz.) -  Szilaj csikó nem eladó (86-90. sz.) -  „Kispacsirta a magas

ba ” (187. sz.) -  „ Összeveszett vélem a csősz” (199., 200. sz.);
Egyéb
10. Megszólaló halott (31., 32. sz.) -  Bogár Imre (57-59., 61., 62. sz.);
11. Betyár lányruhában (78. sz.) -  „Kis pacsirta a magasban ” (183., 185. sz.) -  Hajnali ének 

(197., 198. sz.) (8 szótagúak, részben ide tartozik a fríg A betyár utazólevele is, 74. sz.) -  Ki 
sem megyek, meg sem adom magam (79-81. sz.) (10 szótagúak) -  A bárólány és a juhász (122. 
sz.) (11 szótagú) (A Veni creator spiritus himnusz leszármazottai);

12. Révészek nótája (41-45. sz.) -  „Betyár vagyok" (135. sz.) -  „Iszik a betyár" (162. sz.) 
(A Rákóczi-dallamkörbe tartozó dallamok).

Kötetünkben összesen 205 dallam közül 155 változat régi vagy régies stílusú, 50 pedig új stílusú, 
de ebből 20 változat az új stílus fejlett alakjaira nem jellemző. A balladáinkkal, betyár- és pász
tordalainkkal társuló dallamanyag tehát igen archaikus. A dallamokról tájékoztat még a szótagszám- 
és zárlatmutató is, ezek a dallamkeresést is megkönnyítik.

A különböző időben különböző céllal és szakértelemmel gyűjtött dallamok lejegyzése is -  ter
mészetesen -  nagyon különböző. A hangzó alakokkal össze nem hasonlítható kotta alapján viszont 
nehéz levonni a következtetéseket az előadás kottában is rögzíthető sajátságairól, mint pl. a tempó, 
a ritmusfigurák, díszítőhangok, variált ismétlés, az előadás folyamán bekövetkező változások a dal
lamban stb. A lejegyzéseket szükség és lehetőség szerint közepes részletességű szintre egységesítet
tük. A kottakép mindenkori fogyatékosságait ezúttal hangzó példák is kárpótolják.

A dallamok záróhangját általánosan elfogadott normák szerint g'-re transzponáljuk. Kivételt ez 
alól csak a dór-fríg párhuzam esetében teszünk, ahol a záróhang fi (VII -  43., 44. sz.). A közös 
finalis a dallamrokonság könnyebb megállapíthatósága miatt bevett szokás. Az előadás hangnemére 
nem kötelez. Mindenki a magának (vagy csoportjának) megfelelő fekvést válassza, akár énekes, akár 
hangszeres előadásban.

Dallamaink nagy többsége beszédszerű parlando. Ezeknél az ütemjelzés nem szokásos. Nem írunk 
ütemjelzést a feszes lüktetésű giusto daloknál sem. A tempót viszont mind parlando, mind giusto 
előadásban feltüntetjük metronómszámmal együtt. A metronómszám a parlandóban középértéket jelöl. 
A beszédszerű, érzelmileg tetszőlegesen nyújtott vagy rövidített hangok és hangcsoportok parlando- 
rubato előadásmódja általában szólóelőadásban hangzik fel. Napjaink népzenei mozgalmában azon
ban egyre többször hallható csoportosan is, méghozzá elég sokszor hiteles éneklésnél (pl. 145., 168., 
181. sz.). Csoportos parlando kivitelnél különösen kell ügyelni arra, hogy a sorokat egy lendülettel, 
egy levegővétellel formáljuk meg, különben szabdalttá és vootatottá válik.

A ritmus finomságait, főképpen a legato jellegű parlando triolás, kvintolás csoportjait, lehetőség 
szerint mindig jelöljük, még ha a kottaképet kissé ijesztővé teszi is a kevésbé jártasak számára. 
Ügyeltünk a díszítőhangok és a sortámasztók jelzésére is. Valamennyiük olyan előadásbeli plusz, ami 
a népdalok stílusismeretéhez nélkülözhetetlen.

Válogatásunkban gondunk volt arra, hogy a Vajdaság magyarlakta vidékeiből lehetőleg minél 
nagyobb területet fogjunk át. A gyűjtött dalok helyéről a helységnévmutató tájékoztat. Az összevont 
változatok alatt szereplő helységnévadatok bizonyos mértékben árulkodnak egy-egy típus vajdasági 
elterjedtségéről is. Az énekesek neveit, ahol csak lehetett (gyakran nem szerepelnek az adatok között), 
közöltük. Az énekesek jelentik a népdal személyes életét, nekik tartozunk hálával azért, hogy önis
meretünkhöz és azonosságtudatunkhoz nélkülözhetetlen népzenei örökségünket, gyökereink egy
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fontos részét megőrizték. Legkevesebb, amit megérdemelnek, hogy nevüket dalaik alá írjuk. Fontos 
adatok még a gyűjtés helyén és énekesen kívül a gyűjtés ideje, az énekes kora és a gyűjtő neve. Ezek 
az adatok, kivált a régebbi gyűjtésekben nem mindig teljesek. A változatok alatti jegyzetekben mond
juk el a legfontosabb tudnivalókat a dallamokról, elterjedtségükről és rokonságukról, a pásztor- és 
betyárdalok jegyzetében a szövegrokonságra is utalunk.

Az eredeti népi előadásmód finom részleteinek megértését, mely a stilusismerethez elenged
hetetlen, ezúttal hangzó példák is segítik. A hangzó példák reprezentatív válogatásajóval körülménye
sebb feladat, mint a papíron rögzített puszta anyagé. Nálunk az 1960-as évektől gyűjtenek magneto
fonnal. Sok felvétel technikai minősége mára már igen megromlott, közlésre alkalmatlan. A népzenei 
archívum létrejöttéig a felvételek zöméhez nehezen vagy sehogy sem lehetett hozzájutni (sok eset
ben még ma sem), lévén, hogy a szalagon rögzített anyag intézetek vagy magánszemélyek tulajdonát 
képezi. Ezen túl, a jó minőségű felvételek sem őriznek minden esetben hagyományos anyaghoz illő 
hiteles előadást. „Veszélyes és szomorú tény, hogy gyakran épp a legkészségesebb, könnyen -  
szívesen megszólaló alanyok műdalos -  modoros stílusú, elkapatott sztárok; míg a hiteles hagyomány 
őrzői többnyire gátlásosak, zavarba jövők, elgyengült hangúak.”44 A stílusos előadás átélésének 
mélysége, őszintesége azonban bőven kárpótolja az elgyengült hangot, az esetenkénti tisztátalan in
tonációt és a felvétel gyengébb technikai minőségét. Annál is inkább, mivel kötetünk anyaga a vele 
együtt élő előadással együtt mára már szinte teljesen eltűnt az élő gyakorlatból.

A népdal énekelt vers, melynek mind dallama, mind szövege az előadásban szerves egységet alkot. 
A hiteles énekstílus lényeges eleme a romlatlan népi szövegejtés. A tájszólások egyéni színeit ma 
már mindinkább kiszorítja az iskolában tanult egységes irodalmi beszéd. Az irodalmi nyelv elsajá- 
títtatási szándéka nem ritkán egyértelmű a tájnyelv üldözésével. A szégyenkezés miatti „lelki terror” 
egyre kevesebbet tűr meg az egyes vidékek népnyelvének jellegéből. Különösen a kupuszinaiak 
nyelvjárása veszélyeztetett. Pedig a kétféle nyelvtudás nem zárja ki egymást. Ha idegen nyelvek tanu
lása nem káros anyanyelvűnkre, miért ártanának neki éppen saját nyelvjárásaink?

Lehetőségeink szerint a tájnyelvből minél többet érzékeltetünk. Kálmány Lajos múlt századi 
gyűjtései példamutatóan törekszenek a nyelvi sajátságok visszaadására. Az olyan lejegyzéseket, 
melyeknek hangzó felvételéhez is hozzáfértünk, korrigáltuk, ha erre szükség volt. Alkalom nyílt a 
korrigálásra a kupuszinai, az al-dunai, az észak-bánáti és a bácskai Kanizsa és Zenta környéki 
nyelvjárásokban. A tájszólás szorgalmazásával nem azt célozzuk, hogy a más tájegységbeliek szá
mukra idegen nyelvjárással bajlódjanak, hanem azt, hogy a magukéra odafigyeljenek. A kupuszinai 
balladát nem kötelező „kupuszinaiul” énekelni, ha valaki, mondjuk újvidéki vagy szabadkai. A ku- 
puszinaiaktól viszont igenis rossz néven vesszük, ha saját helyi beszédüket nem használják dalaik ének
lése közben. Saját tájszólásának ápolására mindenki maga a legilletékesebb. A helyi népi nyelvek 
színeitől megfosztva köznyelvünk is, irodalmi nyelvünk is fakóbbá, jellegtelenebbé válik. A tájnyelv 
jellemzői a hiteles népi beszédben sem fordulnak elő következetesen. Napjainkban meg, sajnos, 
éppenséggel kikopnak. Nem felesleges hát törekednünk a még életben lévő maradék tájjelleg 
megőrzésére.

Általános jellemzője köznapi beszédünknek is, táj szólásainknak is a középzárt é  hang. írásjeleink 
között csak az e és é hangok jelölésére van mód. Pedig nyelvünkben a kettő között számtalan átme
nete él.

A számos vajdasági tájszólás közül csak néhányat említünk futólag. Bánát nagy része, 
szórványosan a Bácska is ö-zik. Az ö hang általában a középzárt é helyén foglal helyet (pl. engöm, 
szömem, mögvötte = engem, szemem, megvette). Kupuszina sajátos hangjai a magas á és mély á (pl. 
imádság, árátás = imádság, aratás), továbbá az ö és ü hangok helyett e és i előfordulása (pl. zérég,

44 Olsvai, 1969,329.1.
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ticsék = zörög, tücsök). Az al-dunai székelyeknél a középzárt é  és nyílt e hangok számunkra szokat
lan helyeken is jelentkeznek (pl. téngér, lepedő, szemem, Jel = tenger, lepedő, szemem, fel/föl; ezzel 
szemben nyílt e szól a ne, se, te, le szócskákban). A Duna menti tájnyelvekben elváltozik pl. az iro
dalomban „germanizmusként” emlegetett határozói igenév (meg van foggá /  foggal, be van zárral /  
zárra = meg van fogva, be van zárva), és még sorolhatnánk jó  néhány példát valamennyiükből.

Általában régies népi beszédben fordulnak elő a következő szóalakok, mint pl. kű, kik, ennyi, 
asszon, férhön, mén, anyámtú (kő, kék, enni, asszony, féijhez, megy, anyámtól) stb., vagy a tísis, nem 
kék kifejezések (te is, nem kell). A köznyelvben is gyakori, hogy a mássalhangzók rovására a magán
hangzó megnyúlik, pl. szó'ni lege'ni, bámúni, áni (szólni, legelni, bámulni, állni), elnyelődik a más
salhangzó a -bán, -ben szóvégekben, helyette -ba, -be szól. A hűzi, voni, taszíti (húzza, vonja, taszít
ja), ütte, vette (ütötte, vetette) alakok az irodalmi nyelvből száműzöttek, csakúgy, mint a helytelen 
igemódhasználat, mint pl. lássa, tilosa a látja, tiltja helyett, de népi nyelvben előfordulnak.

A fonetikus szöveglejegyzést a köznyelvi kiejtés és zenei szempontok befolyásolják. A hangtani 
változásokat a mássalhangzóknál csak olyan esetben jelöljük, ha a helyes köznyelvi kiejtéstől eltérnek. 
A helyesírás szabályai szerint írjuk a mondja, állja, látja stb. alakokat, amennyiben a kiejtésük meg
egyezik a helyes köznyelvivel (tehát mongya, ájja, láttya stb.). A betű szerinti kiejtést a hitelesség 
kedvéért a hangzó példáknál feltüntetjük {lát/ja, mond/ja stb.), de nem volna kívánatos, ha az 
egyébként meggyőző, őszintén átélt előadás számos pozitív eleme mellett (és ellenére) ezt a félmüvelt- 
ségből eredő gyarlóságot is eltanulnánk. Ha az ly kiejtése j ,  akkor is a helyesírás szabályait alkalmazzuk. 
Ettől eltérő esetben pl .faló, ollan/ojjan, M ihál= folyó, olyan, Mihály) fonetikusan jelöljük a kiejtést. 
A magán- és mássalhangzók hosszúságát vagy rövidségét a zenei hangsúlyok és ritmus is meg
határozhatja, de a beszédszerű parlando-rubato előadás érzelmi megnyújtásai is.
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A KÖTET ANYAGÁNAK GYŰJTŐI

Bartók Béla 
Bartucz Szilveszter 
Bazsantik Mária 
Bodor Anikó 
Bodor Géza 
Borús Rózsa 
Borús Sándor 
Botka József 
Buják Róbert 
Burány Béla 
Cservenkovics Anna 
Csizmadia János 
Dubac Zoltán 
Fábri Jenő 
Felföldi László 
Gubás Jenő 
Guzsvány J. István 
Hodovány Attila 
Kálmány Lajos 
Katona Imre 
Király Ernő 
Kiss Endre 
Kiss Lajos 
Kónya Sándor 
Kószó Katalin 
Kovács Ilona 
Lázár Katalin

Matijevics Lajos 
Nagy Albert 
Németh István 
Paksa Katalin 
Pécsics Anna 
Penavin Olga 
Pestality Éva 
Roncsák Zsuzsanna 
Sárosi Bálint 
Seemayer Vilmos 
Silling István 
Cs. Simon István 
Sóta István 
Szeghy Endre 
Székely Mária 
Szemerédi Magda 
Szöllősy V. Veronika 
Tomik Erika 
Tóth Ferenc 
Tripolsky Géza 
Ujváry Zoltán 
Varga Attila 
Vass Éva 
Vincze 
Virág Gábor 
Vlaovics József
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BETŰ- ÉS ZENEI JELEK

nm

é = középzárt e
h, de, mer stb. = sorkezdő támaszkodók
(a), (de) stb. = a sorszerkezet többletszótagai

j  = magánhangzó-torlódást szétválasztó hang
e’ = hosszú e, a következő mássalhangzó rovására hosszabbodik (e re)
a’ = hosszú a, a következő mássalhangzó rovására hosszabbodik (a ’ra)
á = kupuszinai mély á (imádság)
á = kupuszinai magas a (árát)

t, \
Valamivel magasabb, ill. alacsonyabb hang

Egyenlő erejű hangokból álló melizma, azaz egy szótagra jutó két vagy 
több hang

I  ̂ n  J  Díszítőhang. Ha nincs áthúzva, a fohang értékéből kell levonni az
'—  értékét

Áthúzott díszítőhang, értéke irracionálisan rövid

y f  N >  Glissando (csúszás) lefelé vagy felfelé meghatározott kezdő, ill. végző
o  hanggal

J Korona, a hang értékét hosszabbítja legfeljebb a felével

J J Ajelölt értéknél valamivel hosszabb, ill. rövidebb
(o)

C T T O J  (I) (l>) stb. A zárójelbe tett jelek előfordulása nem állandó

J  Az eltérések jelölésénél a díszítőhang vagy egész hangcsoportok el-
' maradását jelöli

Parlando.= beszédszerű, szabad előadás
Rubato = laza előadásmód, érzelmileg szabadon nyújtott vagy rövidített hangokkal vagy hangcso
portokkal
Giusto = feszes lüktetésű, kimért tempójú előadásmód 
Ossia = vagy, azaz a megadott eltéréssel is lehet énekelni
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KÖZÉPKORI BALLADÁK (1-51.) 

LEGENDABALLADÁK (1-7.) 

Három árva (1-5 .)

Az árvák keserű sorsa és a mostoha elleni panasz széles körű európai rokonsággal rendelkező 
legenda-balladakor része, melyben hiedelemmotívumok is szerepelnek. A halál után a lélek elhagy
ja a testet, de -  a hiedelem szerint -  még 12 napig a föld felett tartózkodik hátramaradt dolgait elin
tézni, hogy utána békében nyugodhassék, és ekkor száll a sírba. Az eltemetett anya csak az égiek 
engedélyével jöhet fel sírjából, és csak háromszor. Szűz Mária vesszőt ad az árváknak, amivel azok 
anyjukat felkelthetik. A háromszori kijövetel (3. b sz.) a legtöbb változatból már eltűnt. A 
legrégiesebbek még őrzik Szűz Mária és a tőle kapott vessző motívumát (1-4. sz.), az újabb megfo
galmazásokban már csak az árvák sírása, könyörgése és mostoha elleni panasza maradt (ezek a 
legszámosabbak), viszont kapcsolódhatnak hozzájuk hangulatilag odaillő egyéb lírai versszakok is 
(5. sz. 6-9. vsz.). A legarchaikusabb részletek a szegedi kirajzás balladakincsében maradtak fenn 
Kálmány Lajos jóvoltából.

Középkori eredetű ballada az egész magyar nyelvterületen megtalálható (mintegy 200 variáns), 
de Európa népeinek nagy részénél is. A franciák és velük szomszédos piemonti olaszok megfogal
mazása áll legközelebb a magyarhoz. Középkori eredetéről nemcsak témája, hanem fogalmazásmódja 
és stílusa is tanúskodik, mint pl. a betürim használata (vérvei virágzik, piros vérem veri stb.), és az 
enyészet szinte naturalista részletezése (A csontjaim széthullottak, Inaim szétszakadoztak, Apadoznak 
a szemeim stb.).

Legkorábbi feljegyzése: 1840.
Dallamaik rendkívül sokfélék (Vargyas 74 féle dallamváltozatát mutatja be): többnyire régi 

stílusú dallamok, egyházi népénekek, gyakran müdallamok, ritkán az új stílus régies dallamai is.
A nálunk jelenleg számon tartott változatok száma 41: Csóka, Felsőhegy (2), Hertelendyfalva (5), 

Horgos, Jázova (2), Kupuszina (5), Mohol, Oromhegyes (3), Oroszlámos (2), Pádé, Satrinca, Száján 
(2), Temerin, Titel, Topolya (2), Törökbecse, Törökkanizsa (2), Verbica (4), Zentagunaras. Dallamaik 
zömmel műdallamok, „romlott”, azaz már félig-meddig elfelejtett vagy rosszul megjegyzett egyházi 
népénekek és egyéb nóták dallamai, de találhatók közöttük középkori himnuszrokonok is (4. sz.), a 
régi réteg máig népszerű tagjai (1-3. sz.), sőt egy olyan új stílusú dallam is, amit a régi stílus mintájára 
alakított át a hagyomány egészséges formáló ereje (5. sz.). A műdallamok és romlott formák a hagyo
mány kopásáról árulkodnak, ugyanakkor a többi dallam a hagyomány életerejéről tanúskodik.

Tartalmilag és motivikailag a Megszólaló halott, részben a Megszólaló sírvirág (11. e sz.) bal
ladákkal függ össze.

A kötetben közölt balladák 23 változatot ölelnek fel.
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A motivikai és hangulati hasonlóság miatt közöljük az Árvák éneke néven emlegetett egyházi 
népéneket (6. sz.). (A hivatalos egyházi énekeskönyvekben nem szerepel.) Az oromhegyesiek halot
tas énekként emlegetik, de egyéb vallásos magánáhítatban is tölthet be funkciót. A jelenlegi 2 vál
tozatnál minden bizonnyal több gyűjthető még ma is.

Gyulai Pál Három árva sír magában kezdetű, rokon témájú költeménye az iskola révén szintén 
népszerű lett, és folklorizálódott. Gyűjtéskor gyakran ezt a költeményt éneklik a ballada helyett. A 
másik hasonló témájú dal, amivel a balladát keverik, a Megfagyott gyermek című félnépi alkotás. Ily 
késő éjszaka ki já r  ott künn a temetőn kezdetű, idegen (német) dallamra énekelt igen elterjedt, 
érzelmes szerzemény. Népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a laikus házi ájtatosságok 
végzésekor különböző vallásos ponyvaszövegeket énekelnek a dallamán.

Az árvák históriájának fő terjesztői énekes koldusok és vásári históriások.
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R ubato J= cca 72-80
1.

s  O  - da - mé - ne Szűz - má - ri - a, K ér - di, m it sírsz, há - rom á r - va?

2. -  Hogyne sírnánk, hogyne sírnánk, 
Mikor méghótt édesanyánk!
-  Neték, adok három vesszőt, 
Csapjátok még a temetőt!

3. -  Kelj fél, kelj fél, édésanyánk,
Mer elszakadt a gyászruhánk!
-  Nem kelheték, én fiaim,
Mer elszakadtak inaim!

Hertelendyfalva, Ömböli Mártonná Kis Mária (70).

4. Mer elszakadtak inaim,
s Összehulltak a csontjaim. 
Bézártak a főd gyomrába, 
Béfogott a főd ruhája.

5. Tova menyén égy ményecske, 
s Az apátok felesége.
Mikor ingét ad réátok,
Vérvei virágzik rajtatok.

Kiss L„ 1940.

Alapjában ötfokú dallam, mely fríg hangsorúvá bővült. A kvintváltás már elmosódott benne, de má
sodik és negyedik dallamsorában a záróhangok még kvintváltásról árulkodnak.
(Balla 5). (Nem fríg hangnemű rokonai pl. Király VI. 55, SZN 69, Jagamas 98-100)
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1. Túl a ví - zen égy al - m a - f a ,  Az a - l a t t  s ír há - rom á r - v a .



Rubato, parlandoJ= cca78
2.

K ér-di:m étt sírsz, há - rom  á r  - va?

4. Amott jön égy szép ményecske, 
Amottan jön  égy menyecske,
Két orcája ki van festve,
Allész nékték mostohátok,
Aki gondot visel rátok.

5. Mikor fosülli fejetek,
Vérés lész majd a fésűtök, 
Vértől piroslik fősütök,
Mikor tisztát ad réátok,
Hogyha tisztát ad majd rátok, 
Vérés lész majd ruhácskátok. 
Vértől hímzik ruhácskátok.

Hertelendyfalva, Győrfi Barabás (46), Győrfi Endre (44). Kiss L., 1969.

Régi stílusú, ötfokú kvintváltó dallam.
(MNT X. 120. típus)
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1. Tull a v i-zénn  égy di - jó  - fa, A - lat - ta  sír há -rom  á r - va.
ül

O -da -m é-nyén szép Szűz Már-ya, 
Szűz Má-ri-ja,



Parlando, rubato J= cca 80
2. a

s  O  - da - m ént a szép Szűz M a-n-ya, Ker-di: met sírsz, ha-rom  ar - v a r

4. Amott jő égy szép ményecske, 
Az apád felesége,
Két orcája ki van festve,
Az apád felesége.

5. Mikor fejért ad re/átok,
Vérvei virágzik rajtatok.
Mikor fejért ad réyátok,
Vérvei virágzik rajtatok.

Kiss L., 1966.

Dallama az al-dunai székelyek egyik fodallama (al-dunai 46-54. sz. Lásd VMND 1: 86. sz. is), 3-as 
számú dallamunk bukovinai altípusa.
Kazetta I. A 1.

35

l . T u l a  T i-szán égy al - m a fa, Az a - l a t t s í r  há-rom  á r - va.

2. -  Hogyné símék, szép Szűz Máija! 
Édésanyánk főd gyomrába!
-  Neték, adok három vesszőt, 
Veijéték még a temetőt!

3. -  Ke’j fél, ke’j fél, édésanyám,
Met elszakadt a gyászgúnyám!
-  Nem kelhetek fél, fi/'a/im, 
Széjjelhullnok a csontja/im!

Hertelendyfalva, Kovács Júlia (80).



Parlando J=cca 96

3.

M ind a há-rom  sír - va bo - rul É - dös - any-ja s ír - hal - m á - ra.

2. -  Kelj föl, kelj föl, édösanyánk, 
Nincs, ki gondot viseljön ránk, 
Mögfusülje a hajunkat, 
Kimossa a ruháinkat!

3. -  Nem kelhetök, nem kelhetök, 
Nagyon mélyen letemettek! 
Vagyon nektök mostohátok,
Aki gondot visel rátok.

4. -  Ki mostoha, csak mostoha, 
Nem igazi édösanya.
Mikor a hajunk füsüli,
Orcánkat piros vér veri.

5. -  Nem kelhetök, én szülöttim, 
Széthullottak a csontjaim! 
Nehéz koporsóba zártak,
Inaim szétszakadoztak.

6. -  Sződd össze a csontjaidat, 
Kötözd össze inaidat, 
Füsüld mög a hajainkat, 
Foltozd mög a ruháinkat!

7. Fölkelt hát az édösanyjuk, 
Mögcsókolgatta az arcuk, 
Mögmosta a fejeiket,
De nem vízbe, könnyeibe.

8. Mögfűsiilte fejeiket,
Nem fusűve’, körmeive’. 
Mögvarrta a ruháikat,
Nem cérnává’, hajszálává’.

9. Hazamén a három árva, 
Mindjárt kérdi a mostoha:
-  Hun vótatok, három árva, 
Három árva, három kutya?

10. Ki fíísűte fejetöket?
Ki varrta mög ruhátokat?
-  Szomszédasszony fusüt minket,
Az varrta mög ruháinkat.

Szaján/Magyarkanizsa, Losonc Istvánné Körmöd Borbála (66). Bodor A., 1995.

Az énekes szajáni származású édesanyja feljegyzései között találta ezt a balladát sok más balladával 
együtt. Énekelni már nem tudta. A dallam, amivel társítottuk, legnépszerűbb régi stílusú, ótörök ere
detű dallamunk, melynek rokon népi párhuzamait is számon tartja a kutatás. Ezen a dallamon is gyakran 
megszólal a Három árva balladája.
Variáns: 23., 25., 26., 73., 77., 133., 165., 168., 170-172., 174-179., 182., 193-195. Lásd ott is. (MNT 
VIII. 45. típus)
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1. A -m o -d am én  há-rom  ár - va A te - me-tő ka-pu - j á  -b a .



3. a

Amoda mén három árva Ipirumba, 
A temető kapujába,
Édesanyja sírhalmára.

-  Kelj föl, kelj föl, édösanyám, 
Mer elrongyollott a ruhánk! 
Mosogasd ki ruháinkat,
Törülgesd mög fejeinket...
Mer nincs nekünk édösanyánk,
Aki varrogasson reánk!

-N e m  kelhetök, én szülöttem:
A csontjaim széthullottak,
Inaim szétszakadoztak...

Sírva kéri a másik is:
-  Kelj föl, kelj föl, édösanyám, 
Mer elrongyollott a ruhánk! 
Mosogasd ki ruháinkat,
Törülgesd mög fejeinket...
Mer nincs nekünk édösanyánk,
Aki varrogasson reánk!

-  Nem kelhetök, én szülöttem:
A csontjaim széthullottak,
Inaim szétszakadoztak...

Harmadik is sírva kéri:
-  Kelj föl, kelj föl, édösanyám, 
Mer elrongyollott a ruhánk!

Mosogasd ki ruháinkat, 
Törülgesd mög fejeinket...
Mer nincs nekünk édösanyánk, 
Aki varrogasson reánk!

-  Nem kelhetök, én szülöttem: 
A csontjaim széthullottak, 
Inaim szétszakadoztak...

-  Sződd össze a csontjaidat, 
Kötözd össze inaidat!
... Főkelt az ő édesanyjuk...

Mögmosta fejeiket,
De nem vízbe, ha’ könnyibe; 
Kifüsülte fejeiket,
Nem füsüvel -  tíz körmivel; 
Mögmosta a ruhájukat,
De nem vízbe, ha’ könnyibe; 
Mögvarrta a ruhájukat,
Nem cérnával -  hajszálával.

...Hazamén a három árva -  
Mindjár mondja a mustoha:
-  Hun vótatok, három árva, 
Három árva, három kutya!
Ki fúsülte fejetöket?!
Ki varrta mög ruhátokat?!

-  Szomszédasszony, a jó  asszony,
Az fűsülte fejeinket,
Az varrta mög ruháinkat...

Száján. Kálmány L., 1882.
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3. b

Elmönt, elmönt három árva 
A temető kapujára,
Édösanyjának sírjára.
Ott á’lott a Szűz Mári/'a.
-  Netök ez a három vessző:
Csapjátok mög a temetőt,
Az édösanyátok sírját,
Akkó főkel majd anyátok!
-  Ke’j föl, édösanyánk, ke’j föl,
Fűsűgesd mög a fejünköt!
E’rongyollott a gyászruhánk!
Nincsen nekünk édösanyánk.
Varogasd mög a ruhánkat!
-  Nem kelhetök, én fi/a/im,
Kihullottak a csontja/im,
Szakadoznak az ina/im,
Apadoznak a szöme/im.
Van tinektök mustohátok,
Aki gondot visel rátok.
-  A mustoha csak mustoha,
Nem oly, mint az édösanya.
Vas fusűje, vas ötettye,
Vas türűköző kendője.
Amikor a ’ műnket füsül,
Sarkunkon foly a piros vér.
Főkelt az ű édösanyjuk,
Főkelt, kigyütt a sírpartra,
Mög varrta a ruhájukat,
Nem cérnává’, hajszálává’.
Mögfíísülte a fejüket 
Nem fíísüve’, tíz körmivé’.
-  Mos’, fi/a/'im, hazamöntök,
Kérdözi a mustohátok:
Ki füsűte fejetököt,
Ki varrta mög ruhátokot? -  
Szomszéd asszony, a jó  asszony,
A’ füsülte a fejünket,
A’ varrta mög ruháinkat,
A’ mosta ki ruhájukat.

Szomszédba mönt a mustoha, veszeködött.

A temető kapujába,
Ott sírdogál három árva:
-  Ke’j föl, ke’j föl, édösanyánk, 
E’rongyollott mind a ruhánk!
-  Nem kelhetök, nem kelhetök, 
Mer mélyen eltemettetök.
Van tinektök mustohátok,
Aki gondot visel rátok.
-  A mustoha csak mustoha, 
Nem oly, mint az édösanya.
Vas fusűje, vas ötettye,
Vas türűköző kendője.
Főkelt az ű édösanyjuk, 
Mögvarrta a gyászruhájuk.
-  Fi/a/im, ha hazamöntök, 
Kérdözi a mustohátok,
Ki varrta mög a ruhátok, 
Mondjátok, körösztanyátok. 
Körösztanyánk, a jó  asszony,
A’ varrta mög ruhá/inkat.
Oda is mönt a mustoha:
-  Ilyen-olyan...
Té varrtad mög ruhájukat?
Té fusülted a fejüket?

Elmönt, elmönt három árva 
Édösanyjának sírjára:
-  Ke’j föl, édösanyánk, ke’j föl, 
Fűsűgesd mög a fejünköt! 
-N e m  kelhetök, én fj/a/im, 
Kihullottak a csontja/im, 
Szakadoztak az ina/im, 
Kiapadtak a szöme/im.
Van tinektök mustohátok,
Aki gondot visel rátok.
-  A mustoha csak mustoha, 
Nem oly, mint az édösanya.
Vas fusűje, vas ötettye,
Vas türűköző kendője.
Amikor a ’ műnket füsül, 
Sarkunkon foly a piros vér. 
Főkelt az ű édösanyjuk, 
Mögfíísülte a fejüköt.
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Elindult a három árva 
Temetőnek kapujába.
-  Mögállj, mögállj, három árva, 
Vesszőt adok a kezedbe, 
Verögesd mög anyád sírját!

Magyarszentmárton (Torontál megye, Románia). 

Bizonytalan emlékezés kísérleteit őjző változat.

-  Ke’j föl, ke’j föl, kedves anyánk,
Mer mögrongyollott a ruhánk!
-  Nem kelhetök, három árvám,
Mer léestek a karjaim,
Elenyészlöttek hamvaim.
Kémén trombita szavára
Máj fölkelök számadásra.

Kálmány L.
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Giusto (quasi parlando) = cca 140
4.

2. -  Adok nektek három vesszőt: 
Sújtsátok meg a temetőt!
-  Ke’jön ken föl, édösanyám! 
Elszakadt már a gyászruhám! 
Leszakadt mán üngöm, gatyám!

3. -  Nem kelheték, három árva, 
Sötét sírba vagyok zárva! 
Van tenektek mustohátok, 
Aki gondot visel rátok.

3. a -  Nem kelhetök föl, fi/'a/im,
-  Nem kelhetek, gyermekeim, 
Elbágyadtak a tagjay'im! 
Elrohadtak már csontjaim! 
Van már néktek mostohátok, 
Aki gondot visel rátok.

4. -  Ki mustoha, csak mustoha,
-  Csak mostoha a mostoha, 
Nem igazi édesanya!
Mikor a hajam fésüli,
Arcom piros vérem veri! 
Orcámat piros vér veri!

5. Fehéret ád a hátunkra, 
Vérrel virágzik az alja, 
Kinyeret ád a kezünkbe, 
Hét ördög ül a szémibe! 
Hét ördög ül a szivibe!

Pádé, Harkai Sándor (69).
Hódegyháza. Urbán Pétemé Sípos Márcel (83).
Oroszlámos, Falusi István (62).
Topolya, László Jánosné Virág Teréz (73).

Burány B., 1973. 
Burány B., 1973. 
Burány B., 1975. 

Tóth F., 1976.

Gregorián eredetű középkori himnusz késői változatával rokon dallam. Változatunk formája vissza
térő, mint az új stílusú daloké, de tartalmi lényege az új stílustól távol áll. Ritmusa aszimmetrikus gius
to, ún. giusto syllabique.
(Vargyas, 1976,1: 16/b, 227. old. és SZDV l/II c)
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1. A te - me - tő k a - p u - j á - b a  H á-rom  ár-va sír m a - g á - b a .

N in-csen ne-kik é - des - any-juk. -  Azt ke-res-sük, azt ku-tas-suk.



Parlando J= cca 108

H á-rom  ár-va sé-tál ben-ne, É - d é s  -any -juk  nyug-szik ben  - ne.
A z is  a - zé sé-tá l ben-ne:

1. a A becsei* temetőbe 
Három árva feketébe.
Mind a három azt sirassa: 
Nincsen neki édesanyja.

1. b A temető kapujába,
Ott sírdogál három árva. 
Körülállják anyjuk sírját:
-  Kelj fel, kelj fel, édesanyánk!

2. -  Ke’j föl, ke’j föl, édésanyám! 
Elszakadt már a gyászruhám! 
Lerongyolódott a ruhám!
-  Nem kelheték, három árva,
-  Nem kelheték, lelkem ága, 
Deszka közé vagyok zárva! 
Koporsóba vagyok zárva!
Sötét sírba vagyok zárva!

2. b -  Ke’j föl, ke’j föl, édésanyám!
Nincsen, aki gondol miránk!
-  Nem kelhetek, nem kelhetek, 
Nagyon mélyen letemettek!

3. Vajon nektek mostohátok,
Van néktek egy mostohátok 
Aki gondot visel rátok:
Aki mindig dúl-fúl rátok: 
Fejetéket mégfésüli,
Arcátokat pofon veri!

3. a Van tenéktek jó apátok,
Azon kívül mostohátok,
Ki mégmossa fejetéket,
Úgy vág pofon bennetéket.

4. -  A mostoha csak mostoha, 
Nem igazi édesanya!
Ha füsüli a fejemet,
Mikor fésüli fejemet,
Bánat nyomja a szívemet!

5. Hazamén a három árva,
Mind a három sír magába. 
Ajtó megett nádi páca,
Az az árvák vacsorája.

6. Kimögyök a temetőbe, 
Fölbuktam égy kűkörösztbe. 
Megbotlottam egy nagy kőbe. 
Se nem kűbe, se nem fűbe: 
Édösanyám körösztjébe.

7. Anyám, anyám, édesanyám, 
Te voltál a legszebb dajkám. 
Jobb lett volna, kis koromba 
Zártál volna koporsómba!

8. Édésanyám édés teje,
Keserey'a más kenyere! 
Keserey'is, savanyay'is,
Jaj, de sűrűn panaszos is!

* topolyai, zentai, munkai stb.
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1. A z a - d a - y i*  t e - m e - tő - b e  H á-rom  á r - v a  sé-tál b e n - n e .



9. Kimegyek a temetőbe, 
Három árvát látok ülve. 
Nincsen neki édesanyja, 
Csak igazi rossz mostoha.

Felsőhegy, Szekeres Ferenc (59).
Oromhegyes, Bicskei Mihályné Balázs Ida (44).
Horgos, Nyers István (66).
Felsőhegy, Söreg Pálné Mihályi Zsófi (67).
Hódegyháza, Urbán Péter (57).
Topolya, Cservenák Antalné Baravics Ágnes (75).
Mohol, Karácsonyi Pálné Smirkász Anna (64).
Titel, Szabó József (68).
Törökbecse, Szabó Istvánná Miklós Margit (72).
Oroszlámos, Kenderesi Dezsőné Ábrahám Etel (40).
Zentagunaras, Fekete Mihályné Törköly Mária (68).

Burány B., 1971. 
Tripolsky G., 1971. 

Bodor G., 1972. 
Burány B., 1972. 
Burány B., 1973. 

Vass É.-Tomik E., 1975. 
Burány B., 1975. 
Burány B., 1975. 
Burány B., 1975. 
Burány B., 1975. 

Tóth F., 1976.

Dallama egy általánosan elterjedt új stílusú dallam (Járdányi II. 143) III—IV. sorából alakult régi 
stílushoz hasonuló formává.



Árvák éneke 

6.

I-m ád-ko-zik ép-pen éj-fél - táj-ba, Szűz Má-ri-ya le-szál-lott hoz - zá  - ja .

2. -  Né sírj, lányom, majd lészék én anyád, 
Szűz Mári/'a, ki visel gondot rád!
-  Hogyné sírnék? Nincsen édesanyám! 
Nincs a földön, ki visel gondot rám!

Oromhegyes, Bicskei Mihályné Balázs Ida (64).

3. Hozott néki mennye/i virágot:
-  Édés lányom, ne sirasd anyádat! 
Mennyekbe van a té édésanyád,
Itt a földön boldogság vár re/ád!

Bodor A.-Németh I.-Tripolsky G., 1990.

Legnépszerűbb 16. századi egyházi énekünk. 10 szótagú, 4+6-os tagolódású sorszerkezete a közép
kori himnuszok sajátja. (Ugyanilyen sorszerkezet a szerbeknél „epski deseterac” néven ismert.) El
mosódottan ugyan, de a középkori himnuszritmus is, a jambusnak egy fajtája, felfedezhető benne. A 
hivatalos egyházi használatban főként a reformátusoknál fordul elő, a népzenében viszont a katolikus 
vidékeken él legtöbb féle szöveggel, pl. halottas, passiós és Mária-énekek. Ez utóbbiak válfaja az Árvák 
éneke is.
(RMDTI: 46, SZDRI: 36)
Kazetta I. A 2. (Az utolsó versszak nem szerepel a felvételen, későbbi helyszíni lejegyzés.)
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Giusto syllabique *h= cca 126

1. S íre g y á r-v a  kin t a te -m e -tő -b e , Sű-rű köny-nye any-ja s í r - j á  - ra hull.



Szálláskereső Jézus (7.)

A ballada témája a legendaköltészethez kapcsolódik: az álruhás Jézust csak a szegények fogad
ják házukba. A vándorló Isten ilyenfajta ábrázolása fellelhető mind az európai, mind az ázsiai vallá
sokban. Viszonylag kevés változata került elő, az is főleg a Dunántúlról. A magyarokon kívül csak 
a franciáknál ismeijük.

Népszerűsége újraéledt a múlt századi ponyvaköltészet hatására, elsősorban katolikus vidékeken. 
A paraliturgikus vallásosság költészeti formái törölték ki a honfoglalás kori hiedelemvilágot tükröző 
költői megfogalmazást a régebbi változatok záró versszakából: A lábánálfölkelt ragyogás holdvilág, 
A fejénélfölkelt ragyogás napvilág. Helyét a ponyvairodalomra jellemző vallásos moralizálás foglal
ta el. Ez történt a nálunk gyűjtött változatokkal is. Funkciójuk búcsús ének, illetve laikus ájtatossá- 
gok (házi kilencedek) alkalmi éneke.

Legkorábbi feljegyzése: 1906.
A balladát csak erre a dallamra éneklik. Az olyan ritka esetek egyike, mikor szöveg és dallam 

viszonya állandó. Maga a dallam számos más szöveggel is előfordul. Valószínűleg német eredetű, ré
gi európai dallam sokféle funkcióban.

Nálunk mindössze két közeli változata került elő Gomboson és Királyhalmán. Mindkettőt közöljük.
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Poco parlando J = 60

R on-gyos ru - hács-ká - bán Kol-dul - ni is el - járt.

2. Bemegyen egy házhoz 
Beméne égy házhoz, 
Regyena asszonyhoz, 
Alamizsnát kérvén 
Alamizsnaképen
A Jézus nevében.
Kenyeret kére ott.

3. Szent Régina asszony 
Keservesen síra,
Mert hetedmagával 
Árvaságra juta.

3. a Özvegy Regyen asszony
Keservessen sírja:
Nincs több egy pénzénél,
Azt is mástól kapta. 
Alamizsnaképen*
Azt is odaadta.

4. -  Nincs több égy pénzémnél, 
Azt is mástól kaptam!
A Jézus nevében 
Azt is odaadtam.

* A III—IV. dallamsorra

5. -  Menj ki, Péter, menj ki, 
Hogy mit látsz az égen!? 
Nézd, mit látsz az égen?
-  Láttam, Uram, láttam
-  Látom, Uram, látom 
Menyeknek országát 
Mennyeknek ajtóját, 
Özvegy Regyénának* 
Terített asztalát!

6. Özvegy Regénának 
Terített asztala,
A szent alamizsna 
Kivirágzott rajta.

7. Annak a virágját 
Angyalok fölszédik,
A szép ménnyországot 
Úgy örvendéztetik.

8. Aki ja. szegénynek 
Jobb karját kinyújtja, 
Jobb kezét kinyújtja, 
Annak lesz menyekben 
Annak van mennyekben 
Terített asztala.
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9. Özvegy Regyen asszony,
Szent Regina asszony,
Te vagy boldog asszony!
Példádat kövesse 
Tehát minden asszony!

Gombos, Horvát Istvánná Szűcs Katalin (70). Kiss L., 1940.
Királyhalom, Balog Dezsőné Szilák Margit (48). Kiss L., 1972.

Igen népszerű dallam, mind a magyar nyelvterületen, mind Európa más népeinél (német, svájci, mor
va, rutén, horvát, bolgár és román). írott forrása kései, az 1700-as évek közepéről származik, de el- 
teijedéséből és sokféle funkciójából (balladaszövegek, karácsonyi kánták, búcsús, laikus társulati és 
virrasztó népénekek, különböző népszokások stb.) régi európai szertartásos dallamra következtet
hetünk. Egyik legismertebb szövege a Virágok vetélkedése (a középkori certamen műfaja). 
(Vargyas, 1976,1:2,218. old. és SZDV 5, Járdányi I. 181)
Kazetta I. A 3. (Királyhalmi változat az 1. vsz. nélkül.)
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TRAGIKUS BALLADÁK (8-34.)

Szégyenbe esett lány (8-11.)

Az egész magyar nyelvterületen ismert, népszerű ballada (mintegy 300 változatban), még ma is 
jól gyűjthető, bár kopottasabb alakban, csupán a jellegzetes kezdő és záró formulával. Témája, hogy 
a tiltott szerelem ellenére teherbe esett lány halállal lakói, ismert Európa-szerte (spanyol, portugál, 
katalán, angol, Rajna menti német), sőt még a balladában szereplő formuláknak is sok a nemzetközi 
párhuzama: a lány megváltozott állapotát a szoknya jelzi (elöl rövidül, hátul hosszabbodik), ezért a 
lány a szabót okolja. A halott lányt kereső szeretőt először patakra, kertbe stb. küldik, mielőtt a valósá
got bevallják neki. A szerelmesek a halálban egyesülnek, esetleg síijukon sírvirág fakad, mint a halált 
túlélő szerelem jelképe (11. e sz.).

A téma a középkori lovagköltészetben gyökerezik. A szerelem tiltásának okára a balladában csak 
egyes mozzanatok utalnak, mint pl. az idegen földről származás (Londonvár Idol, Dorka, Didorka stb. 
idegen nevek, és csak ritkán Ilonka vagy Ibolyka), ritkábban történik utalás a társadalmi különbségekre 
is (pl. „újmódi hercegnő”-  10. a sz.).

A házasságon kívül teherbe esett lány témája gazdag utóéletet él: számtalan félnépi vagy pony
vaköltészeti terméke született, egészen a csupán néhány versszak erejéig teijedő lírai dalokig. A kötet
ben bemutatunk néhány, a klasszikus megfogalmazástól eltérő alakot is (8-9. sz.). Az újabb keletű 
balladák ötvözését a régebbi típussal két változat példázza (8. a és 8. b sz.)

A közölt klasszikus változatok (10., 10. a, 11., 11. a, 11. b, 11. c, 11. d, 11. e sz.) bizonyos értelemben 
„ideális alakokat” képviselnek, azaz teljes alakokat, melyeket az összekapcsolt változatok segít
ségével sikerült „rekonstruálni”. Az egyes balladákban ugyanis ritkán fordul elő valamennyi lehet
séges epizód. A bevezetőként szolgáló 1. versszak (Egyszer egy asszonynak... stb.) pl. el is marad
hat. Kimaradhat az a rész is, mikor a lány ruháitól, rózsáitól búcsúzik, vagy a fecskének részletezi, 
hogyan adja át a levelet (esetleg a fecske válaszol is). Kimaradhat Király kis Miklós reakciója a 
levélre, a kocsist sürgető izgatott szavai: Úgy hajts, mint a villám... A halott kedvesét kereső legény 
félrevezetését, végül öngyilkosságát és a záró versszakokat ( Vérem a véreddel...) megtartja valamennyi 
ballada. A Vérem a véreddel formula honfoglalás előtti hősepikából fennmaradt megfogalmazás. Igen 
hasonló formulával kötnek örök barátságot a belső-ázsiai epikus énekek hősei. Egyéni szerkesztés- 
módot képvisel, és a drámai feszültség fokozása iránti érzéket tükrözi az a változat, amelyikben a cse
lekmény folyamán többször is visszatér az anya hajthatatlanságát kifejező versszak (Hóhérok, hóhérok, 
Vigyétek lányomat...) (11. a sz.). A régies megfogalmazású alakok közül kiválik a Kálmány Lajos ál
tal legrégebben gyűjtött, klasszikus szépségű szajáni ballada, mely becses értékeink között is egye
di helyet foglal el (11. e sz.).

Legkorábbi feljegyzése: 1872.
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Dallamai nem túl sokfélék a változatok számához képest (Vargyas 31 féle változatot sorol fel). 
Legtöbbjük idegen eredetű, a magyar hagyományba különböző mértékben illeszkedő dallam (közöt
tük egyházi népénekek is, mint a Mittit ad virginem kezdetű népszerű középkori sequentia).

A nálunk jelenleg számon tartott változatok száma 81 (ez a legnépesebb változatkörü balladánk): 
Bajsa, Csóka (8), Gombos (5), Horgos, Jázova, Kanizsa, Kispiac, Kupuszina (17), Majdán, Mérges, 
Mohol (2), Oromhegyes (6), Satrinca, Száján (6), Temerin (2), Tiszahegyes, Topolya (4), Törökbecse, 
Törökkanizsa (2), Verbica (2), Völgyes (2), Zenta (10), Zentagunaras. A régi stílusú dallamok a 
mennyiség egynegyedét teszik ki, ezek között gyakori egy idegenből meghonosodott, általánosan 
elterjedt típus (10-11. sz.), melynek Kupuszinán különösen sok és szép változata került elő. A többi 
kifejezetten idegenes dallam. Érdekes viszont, hogy az újabban alakult szöveg (8. sz.) régi stílusú dal
lammal társul.

Motivikai összefüggés más balladákkal: Három árva, Megszólaló halott: megszólaló sírvirág 
(11. e sz.); Zsivány felesége és Rabénekek: madárral küldött üzenet; Zsivány felesége: egymásért 
meghalás; Halálraítélt húga: Kocsisom, kocsisom; Halálra táncoltatott lány és Bogár Imre: Harangoznak 
délre (a Szégyenbe esett lány balladájában ritka motívum).

A kötetben közölt balladák 46 változatot ölelnek fel.
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Parlando J = 116

2. -  Jó estét, jó  estét!
Mi bajod érközött? 
Talán a vacsorád 
Nem jó ízelödött?

3. -  A vacsorám, ahogy 
ízelödött vóna!
Bánatos a szívem, 
Kétfelé hasíjja!

4. -  Nesze égy kulacs bor, 
Igyál hát belőle, 
Bánatos szívedet 
Vigasztald mög tőle!

5. -  Nem köll a te borod, 
Csak iszogasd magad, 
Ha nem sajnátad a 
Szép szűz lányságomat!

6. -  Sajnátalak, babám, 
Mikor mögcsaltalak,
De már a jó Isten 
Viselje gondodat!

7. -  Aludj, szép babuskám, 
Csókolom a szádat! 
Verje mög az Isten
Az édösapádat!

Csóka, Törtei Istvánná Barlog Anna (60). 
Csóka, Barát Györgyné Fehér Mária (63).

Burány B., 1962. 
Paksa K„ 1968.

Az egész magyar nyelvterületen elterjedt népes régi stílusú dallamcsalád. Tagjai zömmel ötsorosak, 
ritkábban hat- vagy négysorosak. Ez a dallam négysoros. (Lásd a hatsoros 110. és az ötsoros 96-98. 
és 109. dallamokat és az ott mondottakat is.)
Variáns: 38., távolabbról 36., 39., 40., 106., 115., 121. (MNT VIII. 38. típus)
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8. a

9. -  Hóhérok, hóhérok! 
Vigyétek lányomat! 
Vigyétek börtönbe, 
A legfenekébe!
A legmélyebbjébe!

Oromhegyes, Balázs Imréné Dávid Mária (60),
Balázs Istvánné Dávid Etelka (66),
Bicskei Mihályné Balázs Ida (45). Tripolsky G., 1971.
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1. -  Jó estét, barna lány!
Mi bajod érkezett?
Talán a vacsora 
Nemigen jól esett?

2. Hoztam egy kancsó bort, 
Igyál csak belőle!
Igyál csak belőle,
Jobban leszel tőle!

3. -  Nem kell nékem (a) borod, 
Idd azt meg csak magad,
Ha nem sajnáltad a
Szép leányságomat!

4. -  Sajnáltalak téged,
Míg meg nem csaltalak. 
Mikor megcsaltalak,
Istenre hagytalak.

5. -  Anyám, ó, jó  anyám, 
Csak azt engedje meg: 
Szobámba menjek be, 
Ruháim nézzem meg!

6. Ruháim, ruháim,
A földre hulljatok!
A földre hulljatok, 
Engem sirassatok!

7. Anyám, ó, jó  anyám, 
Csak azt engedje meg: 
Kertembe menjek be, 
Virágim nézzem meg!

8. Virágim, virágim, 
Földre boruljatok! 
Földre boruljatok, 
Engem sirassatok!



8. b

1 . - Jó estét, jó  estét!
Mi bajod, angyalom? 
Talán a vacsorád 
Nemigen jól esett?

2. Hozzak egy liter bort? 
Iszol-e belüle? 
Fájdalmas szívedet 
Öblítsd meg majd tűle!

3. -  Köszönöm borodat, 
Kiihatod magad,
Mert nem sajnáltad meg 
Szép nagylányságomat!

4. -  De hogy sajnáltalak, 
Mikor megcsaltalak!
De már a jó  Isten 
Viselje gondodat.

5. -  Hóhérok, hóhérok, 
Tizenketten vagytok, 
Lányomat vigyétek, 
Börtönbe vessétek!

6. -  Ó, édes jó  anyám, 
Csak egy a kérésem: 
Kiskertbe kimenni, 
Rózsáktól búcsúzni!

7. Rózsáim, rózsáim, 
Onnan lehulljatok! 
Majd, ha lehullatok, 
Engem sirassatok!

8. -  Hóhérok, hóhérok, 
Tizenketten vagytok, 
Lányomat vigyétek, 
Börtönbe vessétek!

9. -  Ó, édes jó  anyám, 
Még egy a kérésem: 
Szobámba bemenni, 
Ruhámtól búcsúzni!

10. Ruháim, ruháim, 
Onnan lehulljatok! 
Földre lehulljatok, 
Engem sirassatok!

11. -  Hóhérok, hóhérok, 
Tizenketten vagytok, 
Lányomat vigyétek, 
Börtönbe vessétek!

12. -  Ó, édes börtönőr, 
Ne hagyjon itt halni! 
Ne hagyjon itt halni! 
Ki fognak váltani!

13. -  Ne sírj, bama kislány, 
Nem fognak itt hagyni! 
Nem fognak itt hagyni,
Ki fognak váltani!

Mérges.

Az utolsó két versszak megfogalmazása a betyárköltészetbe illik.

Penavin 0 .
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Parlando J= 108

Csen - des fo - lyó - víz - nek Csak zú - gá - sát hal-lom.

2. Amére én járok, 
Még a fák is sírnak, 
Gyenge yága/iról 
Levelek hullanak.

3. Hulljatok, levelek, 
Rejtsetek el éngém, 
Mer az édesanyám 
Kitagadott éngém!

4. Kinyílt az ibolya,
De nem az a tejes, 
Elgyiitt a szeretőm, 
De nem az a kedves.

Satrinca, Birinyi Andrásné Német Anna (67). Burány B., 1977.

Csupán hangulatban rokon lírai dal. Az 1. versszak megegyezik a 8. számú ballada 1. versszakával, 
ezenkívül csak a 3. versszakban találunk utalást a balladai konfliktusra: Mert az édesanyám Kitagadott 
engem. Dallama, sajnos kiforratlan müdallam, ezért egy olyan dallammal társítjuk, ami a Dél- 
Dunántúlon és Szlavóniában otthonos elsősorban, de szórványosan az egész magyar nyelvterületen 
megtalálható, így nálunk is (VMND 1: 196). Szövegei rabénekek, pásztordalok, keservesek, szerel
mi dalok és balladatöredékek.
(MNT VII. 20. típus)
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G iusto J= 88
10.

2. -  Idorkám, Idorkám, 
Mi ennek áz oká: 
Zéld selyemruhádnak 
Hosszab a hátúja?

3. Szábó nem jó szabta, 
Váró nem jó vártá, 
Verje meg az Isten, 
Aki elrontotta!

4. Szabó is jó  szabta, 
Váró is jó vártá.
Kiráj kis Miklóská 
Nem jó irányozta!

5. Hóhérok, hóhérok,
Vigyéték lányomat!
Vigyétek lányomat 
Az akasztófara!
A legmagassabra!*

6. -  Anyám, ányám,
Egy napot, egy órát!
-  Sem napot, sem órát,
Sem egy fél minútát!

7. -  Fecskécském, fecskécském, 
Vidd el levelecském!
Vidd el levelecském 
Kiráj kis Miklóshoz.

*A IV. dallamsorra
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1. É c - c é r  egy asz-szony-nák Ti-zen - két lány - nyá volt.

A ti - zen - két - te - dik N án-dor-vár I - dór volt.



8. Ha ebéden találod,
Ted a tányérjára,
Ha alva találod,
Ted a párnájára.

9. Tudom, elfogadja, 
Tudom, elolvassa.
Siri könnyejitöl 
Nem tud/jajolvasni.

10. -  Kocsisom, kocsisom, 
Fogd be hát lovámát! 
Fogd be hát lovamat,
A legislegjobbat!

11. Anyám, anyám,
Hol van az én rózsám? 
Hol van az én rózsám, 
Nándorvár Idorkám?

12. -  Elment a patakra, 
Fehér lábát mosni. 
Fehér lábát mosni, 
Mágát fittogtatni.

13. -  Nincsen ot, nincsen ot, 
Ismeretlen anyám,
Hol van az én rózsám, 
Nándorvár Idorkám?

14. -  Ot van a kiskerbe, 
Virágot szedeget.
Virágot szedeget, 
Koszorút kétéget.

15. -  Nincsen ot, nincsen ot, 
Ismeretlen anyám.
Hol van az én rózsám, 
Nándorvár Idorkám?

16.- O t  van a szobába, 
Gyászkoporsójába! 
Gyászkoporsójába!

17. Bemegy a véllegény 
Bánat örömébe.
Bánat örömébe 
Kést szúr a szivébe.

18. -  Vérem a véreddel 
Egy patakba fol/jon! 
Testem a testeddel 
Egy sírba nyugodjon!

Bácskertes, Janovics Mária (57, 75). Silling I., 1980, 1998.

Népszerű, sokféle szöveggel előforduló, kupolás szerkezetű régi dallam. Valószínűleg idegen erede
tű, szerkezeti felépítésében ugyanis tercszekvencia lappang. Sokféle szöveggel (így balladával is) és 
sokféle változatban éneklik. A kupuszinai változatok egyéni arcúak, a többi változat a szabványosabb 
dallamjárást követi. A muraközi horvátok is ismerik.
Variáns: 11. (Járdányi I. 220, általános)
Kazetta I. A 4. (1-7. vsz.)
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10. a

*Dári Ilonka, Londorvár Idor, Vár Idor, Nádor Idorka stb.
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1. Egyszer égy ásszonnák 
Tizenkét lányá volt,
Á tizenkettedik 
Lándor Didorká* volt.

2. -  Didorkám, Didorkám, 
Ki ennek áz oká?
Mi annak az oka,
Zéld selém ruhádnák 
Zéd selém szoknyádnák 
Hosszább á hátúja? 
Leáll á hátúja?

3. -S zábónem jószáb tá, 
Várró nem jó várrtá.
Á fene égye még,
Jáj, de elrontottál

3. a Szábó nem jó szábtá,
Várró nem jó várrtá. 
Király kis Miklóská 
Jól irányítottá.
Nem jó  irányoztá.

4. -  Szábó is jó szábtá, 
Váró is jó  vártá,
Király kis Miklóská 
Erre irányoztá.
Nem jó  irányoztá!

5. Hóhérok, hóhérok, 
Jertek, ti hóhérok, 
Vigyéték lányomát! 
Vigyéték lányomát 
Áz ákásztójará,
Áz ákásztófará!

6. Édes, kedves ányám,
Ányám, édésányám,
Kémék még égy nápot! 
Engedjen egy órát!
Egy nápot, égy órát 
Egy nápot, egy órát,
Vágy égy fél minutát!
Vágy pedig minutát!

7. -  Sem nápot, sem órát,
Sem égy fél minutát!
Sem pedig minutát!
Vigyéték házámtol 
Vigyétek, hóhérok,
Ezt á hírés dámát!

8. -  Fecskécském, fecskécském,
-  Fecském, édes fecském, 
Vidd el levelecském
Vidd el á levelem!
Királ kis Miklósnák,
Vidd el á rózsámnák,
Áz én gálámbomnák!
Királ kis Miklósnák!

9. Há ebéden éred,
Há enni tálalod,
Téd á tányéijábá,
Há álvá tálalod,
Téd á páplányárá!
Téd á párnájárá!

9. a Há regge’ érsz odá,
Ted á ásztálárá,
Há déjbe érsz odá,
Ted á jobb vállára!



10. Tudom, elfogádjá,
Há i ázt meglássa, 
Tudom, elolvássá!
És el is olvássá,
Sírí kénnyeyitél 
Olvásni nem biijá. 
Olvasni nem tudjá.

11. -  Ebédnél táláltám, 
Tányérjábá ráktám. 
Számtálán kénnyétél 
Olvásni nem tudtá.

11. a -Nem  értem sem regge’,
Nem értem sem déjbe. 
Éccáká értem el,
Tizenkét órárá.

12. Királfi olvássá,
Olvásni ákárjá.
Olvásni ákárjá,
Siri kénnyi nem birjá.

13. -  Kocsisom, kocsisom, 
Fogjál be hát lovát! 
Kedves jó  barátom,
Fogjál be hát lovát,
Á legisjobbákát!
Ázt is á legjobbat! 
a Legislegjobbákát!

14. Tied á ménnydérgés,
’z  Ényim á villámlás!
Há élve táláljuk,
Tied mind á ketté!

15. -  Jó nápot, jó  nápot,
- J ó  estét, jó  estét, 
Ismeretlen ányám!
Hol ván áz én bábám, 
Londorvár Idorkám?

15. a -  Ányám, ányám, ányám, 
Ismeretlen ányám!
Hol ván áz én rózsám, 
Kedves Vár Idorkám?

16. -  Lémént á kis kerbe 
Elment á kiskerbe 
Virágokát szénnyi.
Fehér rózsát szedni. 
Virágokát szénnyi,
Fehér rózsát szedni, 
Koszorúbá kétni. 
Gyéngykoszorút fonnyi. 
Gyéngykoszorút kétni. 
Gyászkoszorút kétnyi.

16. a -  Elmént, fi/ám, elmént,
Elment á erdébe 
Virágokát szedni, 
Bokrétábá kétni.

17. -  Nincsen ot, nincsen ot, 
Ismeretlen ányám!
Hol ván áz én bábám,
Hol ván áz én rózsám, 
Nándorvár Idorkám?

17. a -  Ott is má voltám én,
Ott sem táláltám én! 
Újmódi hercegné,
Hol ván á szép lányá?

18. -  Lémént á pátákrá 
Fehér lábát mosnyi,
Fehér lábát mosnyi, 
Mágát fittogtátnyi.

18. a -  Elmént, fiám, elmént,
Elmént á pátákrá 
Fehér lábát mosnyi, 
Mágát tisztogátni.
Mágát szépíteni.

19. -  Nincsen ott, nincsen ott,
-  Ányám, ányám, ányám, 
Ismeretlen ányám!
Hol ván áz én bábám,
Hol ván áz én rózsám, 
Nincs ott áz én rózsám, 
Nándorvár Idorkám?
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Bácskertes, Dubac Fridrik Erzsébet (61). Sóta I., 1981.
Bácskertes, Krivda Molnár Anna (88), Novics Guzsvány Erzsébet (58),

Balogh Bálity Verona (88), Ruzsicska Pintér Anna (83),
Soód Buják Mária (81). Silling I., 1980,1981,1983.

Bácskertes, Szlámecska Popovics Katalin (72). Buják R.-Guzsvány I., 1983.
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20. -  Mit tírém-tágádom,
-  Nem kél ázt tágánnyi, 
Ki kell már vállánom: 
Még kél ázt mondányi: 
Bent ván á szobábá,
Á elsé szobábá,
Fekszik hideg ágybá. 
Gyászkoporsójábá.

20. a -Bent ván á szobábá, 
Fekszik áz ágyábá. 
Hálottás ágyábá, 
Gyászkoporsójábá.

20. b -  Lent ván á pincébe, 
Irédik-firédik, 
Irédik-firédik,
Szép piros vérébe.

21. Bement á szobábá,
Bemégy á vélegény 
Nágy búbánátábá,
Bánát érémébe,
Nágy búérémébe 
Bánát érémébe,
Kést szúrt á szívébe.

22. -  Ász hiszed, hogy nyerté? 
Pedig csák vesztetté!
Négy lelket mégélté 
Mágádévál egy itt!

23. -  Vérem á véreddel 
Égy pátákbá folyjon! 
Testem á testeddel 
Égy sírbá nyugodjon!



Giusto J= cca 62

1 1.

* Idolka, Idorka, Lidorka, Vidovka stb.
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2. -  L i - dor-kám , Li - dor-kám , Ö l - tözz föl ra  - hád - ba!

Ö l-tözz föl r a - h á d - b a ,  Zöld se - löm  - szok-nyád-ba!

1. Égy szegény asszonnak 
Tizénkét lánya volt,
A tizénkettedik 
Londonvár Ilonka*. 
Landovár Vidó vót.

1. a Égy özvegy asszonnak 
Tizénkét lánya volt, 
az Éggyiket úgy híták: 
Londorván Idorka.

3. Ilonkám, Ilonkám, 
Lidorkám, Lidorkám, 
Idolkám, szép lányom, 
Miyannak az oka:
Mi lehet az oka:
Ződ selyémruhádnak 
Zöld selömszoknyádnak 
Hófehér ruhádnak 
Hosszabb a hátúja?

4. -  Szabó nem jó szabta, 
Varró nem jó varrta. 
Királyfi Miklóska 
Kis királyfi Miklós 
Szerelme így hozta. 
így parancsótatta.
Nem jó  parancsóta.

4. a -  Szabó nem jó szabta,
Varró nem jó varrta. 
Veije még az Isten,
Aki elrontotta!
De elfucserálta!

5. -  Szabóy'is jó  szabta, 
Varró jis  jó varrta! 
Királyfi Miklóska 
Király kis Miklóska 
Szerelme j'így hozta!
Jó megparancsolta!



5. a -  A szabó jó l szabta,
A varró jó l varrta!
Kis király Miklós vót 
Annak elrontója!

6. -  Hóhérok, hóhérok, 
Tizénketten vattok,
Vigyétek lányomat! 
Vigyéték lányomat, 
Vigyéték, nem bánom!
Az akasztófára!
Börtön fenekére!

7. Vigyéték lányomat! 
Börtönbe csukjátok,
A legmélyebbjébe,
A  legsötétebbe!

8. -  Váljon, anyám, váljon! 
Csak egy percet váljon! 
írok egy levelet
Kis király Miklósnak!

8. a -  Anyám, édesanyám,
Had ítjak levelet 
Király kis Miklósnak,
Az én galambomnak!

9. -  Nem adok fél napot,
Sem egy fél minutát! 
Vigyétek lányomat,
Azt a híres dámát!

10. -  Kis fecském, madárkám,
-  Fecském, édes fecském,
-  Fecskécském, fecskécském, 
Vidd el a levelem!
írtam egy levelet.
Vidd el a levelem 
írtam egy levelet 
Királyfi Miklósnak!
Kis király Miklósnak!

11. Ha ébren találod,
Evésnél találod 
Ha élve találod,
Tedd az asztalára,

Tegyed tányérjára, 
Tédd a tányirjára,
Ha alva találod, 
Alvásnál találod,
Tédd a párnájára! 
Tegyed párnájára!

12. -  Voltam én, vittem én, 
Évésné talátam,
Vittem a levelet.
Tettem tányírjába.
Kis király Miklósnak 
Alvásná talátam, 
Asztalára tettem.
Tettem párnájára.

13. Királyfi Miklóská 
Levelét olvassa.
Levelét olvassa,
Babáját sirassa.
Magát vigasztalja,

13. a Kis király Miklóská
Olvassa levelét.
Olvassa levelét,
A gyászos levelét.

14. -  Kocsisom, kocsisom, 
Legjóbbik kocsisom, 
Fogd bey'a lovamat,
Azt is a legjobbat!

14. a -  Kocsisom, kocsisom,
Fogjá be hat lovat! 
Fogd bé ja  lovadat! 
Fogjá be hat lovat,
Fogd bé ja  lovadat,
A legfutósabbat!

15. Tied a meríszség,
’z  Ényim a nyeresíg,
Ha élve talájuk 
Londovár Vidorkát!

15. a ’z  Enyim a reménység, 
Ti/ed a bátorság! 
az Enyém a bátorság!
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Londonvár Ilonkám,
Nem lássuk még égymást! 
Nem lássuk mi egymást!

16. -  Jó estét, jó  estét,
-  Jó napot, jó  napot, 
Üsmeretlen anya! 
Ösmeretlen anyám!
Hol van az én babám,
Hol van az én rózsám, 
Londorvár Ilonka? 
Londorván Idorkám?

17. -  Lent van a folóba,
Kint van a folyóba, 
Lémént a folyóra,
Lent van a pataknál,
Fehér lábát mossa.
Lábát mosogassa.
Fehér lábát mossa,
Lábát mosogassa.
Babáját sirassa.
Magát vigasztalja.

18. -  Voltam ott, nincsen ott,
-  Nincsen ott, nincsen ott,
-  Ott voltam, nem láttam, 
Üsmeretlen anyám! 
Ösmeretlen anya!
Hol van az én babám,
Hol van az én rózsám, 
Londonvár Ilonka? 
Londovár Idolka?

19. -  Kinn van a kiskerbe, 
Bement a kiskertbe 
Virágot szédéget.
Rózsákat szedeget.
Virágot szédéget, 
Rózsákat szedeget, 
Koszorút kötöget.

19. a -  Lent van a kiskertbe, 
Rózsát szédégetni.
Virágot szénni mént. 
Rózsát szédégetni,
Virágot szénni mént, 
Bokrétába kötni.
Bokrétát kötözni.

19. b -  Bement a kiskertbe,
-  Lent van a kiskerbe, 
Rózsát szed kezébe. 
Rózsát szedegeti.
Rózsát szed kezébe, 
Rózsát szedegeti.
Tűzi a mejjére.
Bánatát kesergi.

20. -  Voltam ott, nincsen ott,
-  Nincsen ott, nincsen ott,
-  Ott voltam, nem láttam, 
Üsmeretlen anyám! 
Ösmeretlen anya!
Hol van az én babám,
Hol van az én rózsám, 
Londonvár Ilonka? 
Londovár Idolka?

21. -  Mit tűröm-tagadom?
-  Nincsen mit tagadnom, 
Már be kell vallanom:
Bé köll hát vallanom: 
Bent van a szobába, 
Fekszik ravatalon! 
Gyászkoporsójába! 
Fekszik koporsóba!
A hideg asztalon!

21. a -  Bent van a szobába,
Pihen az ágyába. 
Gyászkoporsójába. 
Babáját ott várja 
Bent van a szobába,
A koporsójába. 
Gyászkoporsójába.

22. Kis király Miklóska 
Bemegy a szobába, 
Benyitja ajtaját.
Kést vesz a kezébe, 
Benyitja ajtaját,
Szúrja a szívébe.
Szíven szúrja magát.

22. a Királyfi Miklóska 
Az ajtót bényitta.
Amint őt meglátta,
Magát szívén szúrta.
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Az előző (10. sz.) dallam változata. Lásd ott. 
Variáns: 10. (Járdányi I. 220, általános)
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23. -  Szívem a szíveddel 
Egy úton haladjon! 
Vérém a véréddel 
Egy patakot folyjon! 
Egy patakba folyjon!

23. a -  Vérém a véréddel 
Égy patakba folyjon! 
Leikém a lelkéddel 
Ménnyországba jusson!

24. -  Testém a testeddel 
Egy sírba nyugodjon! 
Leikém a lelkéddel 
Egy Istent imádjon!

24. a -  Testém a testéddel
-  Szívem a szíveddel 
Egy sírba nyugodjon! 
Leikém a lelkéddel 
Égy Istent imádjon! 
Soha ne nyugodjon!

Bajsa, Kollár Margit (48). Borús S., 1960.
Oromhegyes, Bicskei Mihályné Balázs Ida (44), Balázs Mátyás (40) Tripolsky G., 1971.
Topolya, Klamár Józsefné Magó Jusztina (63). Vass É., 1975.
Topolya, László Jánosné Virág Teréz (72). Vass É.-Tomik E., 1975.
Zentagunaras, Fekete Mihályné Törköly Mária (58). Tóth F., 1976.
Topolya, Csőkéné Farkas Erzsébet (57). Borús R., 1976.
Topolya, Belan Andrijáné Gyulai Verona (45). Tóth F., 1976.
Oromhegyes, Borsos Károlyné Fehér Erzsébet (53),

Csizmadia Istvánná Borsos Erzsébet (54). Bodor A., 1994.
Völgyes, Tóth Gézáné Mélykúti Anna (71). Bodor A.-Németh I., 1997.



1 1 . a

1. Egyszer egy asszonynak 
Tizenkét lánya volt.
A ligisifjabbik 
A tizenkettedik 
Londorván Idor volt.* 
Londovár Idol volt.

2. -  Idorkám, Idorkám, 
Idolkám, kislányom,
Mi annak az oka:
Zöld selyömruhádnak 
Kék selyemruhádnak 
Hosszabb a hátúja?

3. -  Szabó nem jó szabta, 
Varró nem jó varrta.
Kis király Miklóská 
Király kis Miklóská 
Ha így parancsolta. 
Maga parancsolta.

3. a -  Szabó nem jó szabta,
Varró nem jó varrta. 
Veije meg az Isten,
Ki elfúcserálta!

4. -  Szabó is jól szabta, 
Varró is jól varrta!
Király kis Miklóská 
Nem így parancsolta!

5. -  Hóhérok, hóhérok, 
Vigyétek lányomat! 
Vigyétek tömlöcbe, 
Vigyétek lányomat 
A legsötétebbe!
Börtön fenekére!

6. -  Jó anyám, jó  anyám, 
Váljál égy fél órát!
Váljál égy fél órát,
Vagy egy fél minutát!

7. -  Nem várok fél órát,
Sem égy fél minutát! 
Vigyétek lányomat 
Börtön fenekére!

8. -  Ó, anyám, jó anyám, 
Csak azt engedjed meg: 
Szobámba bemenjek, 
Levelet írhassak!

9. Ó, fecském, jó fecském, 
Fecskécském, fecskécském, 
Vidd el levelecském!
Vidd el levelecském
Kis király Miklósnak!

10. Ha alva találod,
Alvásnál találod,
Tedd a párnájára,
Tegyed párnájára, 
ha Ebédnél találod, 
Evésnél találod,
Tedd a tányérjára!
Tegyed tácájára!

1 1 .- Alvásnál találtam,
Tettem párnájára,
Evésnél találtam,
Tettem tácájára.

12. -  Hóhérok, hóhérok, 
Vigyétek lányomat! 
Vigyétek tömlöcbe,
A legsötétebbe!

* Idolka, Idorka, Vidó
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13. -  Anyám, édösanyám,
-  Ó, anyám, jó  anyám, 
Csak egy a kérésöm:
Csak azt engedjed meg: 
Szobámba bemönjek, 
Ruháim mögnézzem! 
Ruháim nézzem meg!

14. Ruháim, ruháim,
Kedves kis ruháim, 
Hulljatok a földre!
Ha engömet láttok, 
Hulljatok a földre,
Földre borújatok! 
Gyászoljatok engem! 
Földre borújatok,** 
Engöm sirassatok!

15. Kis király Miklóska 
Levelét olvassa.
Levelét olvassa, 
Szolgájának mondja: 
Könnyeit hullassa.

16. -  Ó, szolgám, jó  szolgám,
-  Kocsisom, kocsisom, 
Fogd be hat lovamat! 
Hallod-e, kocsisom?
Fogd be hat lovamat, 
Fogjál bé hat lovat,
Azt is a legjobbat!

17. Úgy hajts, mint a villám, 
Vagy mint a napsugár! 
Találjuk életbe 
Londorván Idorkát!

18. -  Hóhérok, hóhérok, 
Vigyétek lányomat! 
Vigyétek tömlöcbe,
A legsötétebbe!

19. -  Ó, anyám, jó anyám, 
Csak azt engedjed meg: 
Kertembe kimenjek, 
Rózsáim nézzem meg!

** A III—IV. dallamsorra

20. -  Virágok, virágok, 
Engém gyászoljatok! 
Engém gyászoljatok, 
Engém sirassatok!

21. -  Hóhérok, hóhérok, 
Vigyétek lányomat! 
Vigyétek lányomat 
Az akasztófára!

22 .- J ó  estét, jó  estét,
- J ó  napot, jó  napot, 
Ismeretlen anya! 
Ösmeretlen anyám!
Hol van az én rózsám, 
Londorván Idorka? 
Rondonváld Idolkám?

23. -  Lent van a folyónál, 
Fehér lábát mossa.
Fehér lábát mossa, 
Térgyig szappanozza. 
Babáját siratja.

24. -  Nincsen ott, nincsen ott, 
-Jártam  ott, nincsen ott. 
Ismeretlen anya! 
Ösmeretlen anyám!
Hol van az én rózsám, 
Londorván Idorka? 
Rondonváld Idolkám?

25. -  Lent van a kiskerbe,
-  Kint van a kiskerbe, 
Rózsát szed kezébe. 
Virágot szedeget.
Rózsát szed kezébe, 
Virágot szedeget,
Rózsát tűz keblére. 
Koszorút kötöget.

26. -  Nincsen ott, nincsen ott,
-  Jártam ott, nincsen ott, 
Ismeretlen anya! 
Ösmeretlen anyám!
Hol van az én rózsám, 
Londorván Idorka? 
Rondonváld Idolkám?
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27. -  Mit tűröm-tagadom?
Hát be kell vallanom:
Bent van a szobába, 
Gyászkoporsójába!
Fekszik koporsójába!

28. Mikor ezt királyfi 
Miklóská meglátta,
Arany nyelű kardját 
Szívébe mártotta.

Zenta, Károly Jánosné Döme Klára (42). 
Majdán, Pióker Illésné Gyémánt Viktória (72). 
Csóka, Mirić Momimé Ürményi Ilona (44).

28. a Kis király Miklóská
Bemegy a szobába.
Bemegy a szobába,
Magát szíven szúija.

29. -  Vérem a véreddel 
Egy patakot mosson!
Testem a testeddel 
Egy sírba nyugodjon!

Burány B., 1965. 
Burány B., 1975. 
Kónya S., 1976.
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11.b

65

1. Egy édesanyának 
Tizenkét lánya volt,
A legöslegifjabb 
A legisifjabbik 
A tizenkettedik 
Rondorvár Vidor volt. 
Londorvár Ida volt.

1. a Egy gazdag asszonynak
Tizenkét fia volt. 
Tizenkét fia volt, 
Egyetlen lánya volt.

2. -  Ilonkám, Ilonkám,
-  Idorkám, Idorkám, 
Őtözz fő szoknyádba, 
Vedd rád a ruhádat! 
Őtözz fő szoknyádba, 
Vedd rád a ruhádat, 
Grenadin blúzodba! 
Legszebbik ruhádat! 
Zöld selyöm szoknyádat!

3. Idolkám, Idolkám,
Mi annak az oka,
Hogy a te ruhádnak 
Ződ selyömszoknyádnak 
Kék selyemruhádnak 
Hosszabb a hátúja?

3. a Vidorkám, Vidorkám,
Nem jól áll a ruhád!
Nem jól áll a ruhád,
Az eleje föláll!

4. -  Szabó nem jó szabta, 
Varró nem jó varrta,
Kis király Miklóska 
Kis Miklós királyfi 
Nem jó parancsolta.
Jó mögparancsolta!

5. -  Szabó is jó  szabta,
Varró is jó  varrta!
Király kis Miklósod 
Kis Miklós királyfi 
Nem jól parancsolta!

6. -  Hóhérok, hóhérok, 
Vigyétök lányomat! 
Vigyétök házamtul! 
Vigyétök lányomat 
Vigyétök házamtul 
Fogjátok lányomat 
Az akasztófára!
Ezt a hirös dámát!

7. -  Vigyétök lányomat,
Az akasztófára!
Tögyétök Idolkám
A legnagyobb ágra!

8. -  Várjál hát, jó  anyám,
Egy napot, egy órát!
Egy napot, egy órát,
Mög egy fél minutát!

8. a -  Ó, anyám, jó anyám, 
Várjál csak egy órát!
Adj bár egy minutát!
Hagy írjak levelet 
Az én kedvesemnek!

9. -  Se napot, se órát,
Sem egy fél minutát! 
Vigyétök házomtul 
Vigyétök lányomat 
Ezt a hírős dámát!
Az akasztófára!

10. -  Kis fecském, kis fecském, 
Vidd el levelecském,
•Király kis Miklósnak 
Tödd az ablakába!



10. a -  Madárkám, madárkám,
Szálljá el messzire!
Vidd el a levelem!
Vidd el a levelem 
Az én kedvesömnek!
Kis Miklós királynak!

11. Ha ébren találod,
Ha élve találod,
Tedd az asztalára,
Ha alva találod,
Ha halva találod,
Tedd a párnájára!
Tedd koporsójába!

12. Kis Miklós királyfi 
Levelét mögkapta, 
Olvasni akaija,
Könnyei nem hagyja. 
Könnyétől nem látja. 
Könnyétől nem bírja.

13. -  Kocsisom, kocsisom, 
Fogjál be hat lovat!
Fogd be a lovakat!
Fogjál be hat lovat,
Fogd be a lovakat,
Azt is a legjobbat!

13. a -  Kocsisom, kocsisom,
Legjobbik kocsisom, 
Fogjál be hat lovat,
A leggyorsabbakat!

14. Úgy hajts, mint a villám, 
Hajts, mint a szélvihar, 
Vagy mint a napsugár, 
Hogy élve találjuk 
Londorvár Idolkám!

14. a Te lesző villámlás, 
s Fuss, mint a villámlás, 
Én mög a tüzelés.
Menj, mint a csapózás! 
Gyerünk el rózsámé, 
Londonváli Ilká/e!

15. -  Jó estét, jó  estét,
-  Jó napot, jó  napot 
Ismeretlen anyám!
Hol van az én rózsám, 
Londonváli Ilonkám? 
Rondonvár Vidorkám?

16. -  Kint van a pataknál,
-  Lenn van a folyóba, 
Fehér lábát mossa.
Mossa fehér lábát.
Fehér lábát mossa,
Mossa fehér lábát.
Térdét szappanozza. 
Csinosíjja magát.

16. a -  Kint van a folyosón,
Lábát mosogassa.
Lábát mosogassa,
Szívét vigasztalja.

17. -  Nincsen ott, nincsen ott, 
Ismeretlen anyám!
Hol van az én rózsám, 
Londonváli Ilonkám?

18. -  Lent van a kiskerbe
-  Kiment a kiskertbe 
Fehér rózsát szedni.
Fehér rózsát szedni, 
Koszorúba kötni.
Szívét vigasztalni.

18. a -  Kint van a kiskertbe, 
Virágot szedeget.
Virágot szedeget, 
Koszorút kötöget.

18. b -  Benn van a szobába,
Csinosíjja magát. 
Csinosíjja magát,
Válj a a babáját.

19. -  Nincsen ott, nincsen ott,
-  Voltam ott, nincsen ott, 
Ismeretlen anyám!
Hol van az én rózsám,
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Mondja meg igazán: 
Londonváli Ilonkám?
Hol van az én rózsám?

20. -  Mit türöm-tagadom?
KJ köll mán vallanom: 
Úgy is kell vallanom:
Már be köll vallanom: 
Meg kell már mondanom: 
Bent fekszik szobába, 
Bent van a szobába, 
Gyászkoporsójába! 
Fekszik koporsóba!

20. a -  Bent van a szobába,
Fekszik az ágyába. 
Fekszik az ágyába 
Öröm-bánatába.

21. Kis Miklós királyfi,
Mikor ezt möglátta,
Mikor ezt hallotta,
Kardját kirántotta,
Tőrét kirántotta,
Szívébe mártotta:
Magát szivön szúrta:

22. -  Vérem a vérével 
Egy patakba folyjon! 
Testem a testével 
Egy sírba nyugodjon!

23. -  Testem a testeddel, 
Lelkem a lelkeddel 
Egy sírba tétessék!
Örök és békesség!

23. a -  Szívem a szívedért, 
Leiköm a lelködért! 
Babám, mög köll halni 
A te szerelmedért!
* Testünket tögyétök 
Egy nyugvó egy helyre!

23. b -  Szívem a szívedde’,
-  Testem a testedre, 
Leiköm a lelködde’ 
Lelkem a lelkedre! 
Tögyétök egy helybe, 
Lelkem a lelkedre! 
Nyugodjon békibe! 
Nyugodjon az egybe! 
Nyugodjon egy helybe!

Csóka, Cára Istvánné Körmendi Anna (39). 
UajdánJCsóka, Jasura Józsefiié Gyémánt Rozália (63). 
Hódegyháza, Jaksa Mihályné Ágó Júlia (63).
Száján, Soós Simonné Szűcs Erzsébet (47).
Száján, Katona Györgyné Kajári Mária (36). 
Egyházaskér, Rózsa Balázsné Varga Mária (56,60). 
Törökbecse, Szabó Istvánné Miklós Margit (72). 
Csóka, Kónya Istvánné Szemerédi Piroska (33). 
Törökkanizsa, Sós Mihályné Törköly Erzsébet (59).
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Burány B., 1972. 
Tóth F., 1972. 
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11. c

1. Egyszer egy asszonynak 
Egy szegény anyának 
Tizenkét lánya volt,
A tizenkettedik 
Londonvár Iboly volt. 
Londonvár Idolka.

2. -  Ibolykám, Ibolykám,
-  Idolkám, Idolkám,
Mi annak az oka:
Zöld selyemszoknyádnak 
A selyemruhádnak 
Kék selyemruhádnak 
Hosszabb a hátulja?

3. -  Szabó nem jó szabta,
Varró nem jó varrta.
Kis Miklós királyfi 
Királ kis Miklóská 
Szerelme így hozta!
Nem jó  parancsolta!

4. -  Szabó/is jó  szabta,
Varród is jó  varrta!
Kis király Miklósnak 
Királyfi Miklósnak 
Szerelme/így hozta!

5. -  Hóhérok, hóhérok,
Vigyétek lányomat!
Vigyétek lányomat,
A legnagyobbikat!

6. -  Anyám, anyám, anyám, 
Csak éggy órát váljon, 
Levelem átadjam 
Királyfi Miklósnak!

7. -  Fecském, fecském, fecském, 
Vidd el levelecském!
Királyfi Miklósnak
Vidd el levelecském!

8. Ha éjjel találod,
Tedd a párnájára,
Ha nappal találod,
Tedd az asztalára!

9. -  Evésné talátam,
Tettem tányíijába, 
Alvásná talátam,
Tettem párnájára.

10. -  Jó estét, jó  estét,
-  Jó napot, jó  napot, 
Ösmeretlen anyám!
Hol van az én rózsám, 
Londonvár Ibolykám? 
Londonvár Idolkám ?

1 1 .- Lement a patakra,
-  Lent van a folyóba, 
Fehér lábát mossa.
Fehér lábát mossa,
Szívét vigasztalja!
Térdig szappanyozza.

12. -  Voltam ott, nincsen ott, 
Ösmeretlen anyám!
Hol van az én rózsám, 
Mondd meg hát igazán: 
Londonvár Ibolykám? 
Hol van az én rózsám?

13. -  Lement a kiskerbe,
-  Lent van a kiskertbe, 
Ibolyát szedeget. 
Rózsákat szedeget. 
Rózsát szedegetni.
Ibolyát szedeget, 
Rózsákat szedeget. 
Rózsát szedegetni, 
Bokrétát kötözget. 
Bokrétát kötözni.
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14. -  Voltam ott, nincsen ott, 
Ösmeretlen anyám!
Hol van az én rózsám, 
Mondd meg hát igazán: 
Londonvár Ibolykám? 
Hol van az én rózsám?

15. -  Mit tűröm-tagadom? 
Be kell hát vallanom:
Ha be kell vallanom: 
Bent van a szobába, 
Gyászkoporsójába! 
Fekszik ravatalon! 
Gyászos ravatalon.

16. Kis Miklós királyfi 
Bement a szobába. 
Bement a szobába, 
Ráborult Idolkára:

17. -  Testem a testeddel 
Egy sírba nyugodjon! 
Lelkem a lelkeddel 
Egy Istent imádjon!

18. Harangoznak délre, 
De nem délebédre. 
Most viszik az Idolt 
Ki a temetőbe.

19. Harangoznak délre, 
De nem délebédre. 
Viszik a királyfit 
Ki a temetőbe.

20. Londonvár Idolka, 
Királyfi Miklóska, 
Gyászos sírhalmukat 
Falevél takarja.
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1. Egyszer égy asszonynak 
Tizenkét lánya volt,
A tizenkettedik 
Lengyelvár Ilonka.

2. -  Ilonkám, Ilonkám,
Mi annak az oka:
Ződ selémruhádnak 
Kék selyémszoknyádnak 
Hosszabb a hátulja?

3. -  Szabó nem jó szabta, 
Varró nem jó varrta. 
Királyfi Miklóská 
Verje még az Isten, 
Szerelmét rajt’ hagyta! 
Aki elrontotta!

4. -  Szabó is jó szabta, 
Varró is jó  varrta!
Király kis Miklóská 
Királyfi Miklós nem 
Nem jó irányozta!
Jó igazította!

5. Hóhérok, hóhérok, 
Vigyéték lányomat 
Vigyétek a dámát!
Az akasztófára,
Vigyétek a dámát 
Vigyétek lányomat 
A legmagossára!
A nagy akasztóra!
Az akasztófára!

6. -  Anyám, anyám, anyám, 
Engedjén égy napot!
Egy napot, égy órát,
Vagy égy fél minutát!

7. Királ kis Miklósnak 
Hadd íijak cédulát!
Királ kis Miklósnak 
Hadd írjak cédulát!

11. d

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

-  Sém napot, sém órát, 
Sém égy fél minutát! 
Király kis Miklósnak 
Nem író cédulát!

-  Ó, fecském, ó, fecském, 
Vidd el levelecském! 
Ebédlő szobábo
Tégy ed asztaláro!

A háló szobábo 
Tégyed paplanáro!
A háló szobábo 
Tégyed paplanáro!

Királfi Miklós ezt 
Mikor méghallotta, 
Kimént a majorba 
És ezt a hírt hozta:

-  Kocsisom, kocsisom, 
Fogjál be hat lovat!
Fogjál be hat lovat,
Azt is a legjobbat!

Talán élve kapjuk 
Rondorvár Ilonkát!?
Talán élve kapjuk 
Rondorvár Ilonkát!?

-  Jó estét, jó  estét, 
Ismeretlen anyám!
Hol van az én rózsám,
Hol van az én drága, 
Lengyelvár Ilonka? 
Aranyos Ilonkám?

- J ó  napot, jó  napot, 
Ösmeretlen anya!
Hol van a galambom, 
Rondorvár Ilonka?
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15. -  Elment a folyóra,
Lábát mosogassa.
Lábát mosogassa,
Magát vigasztalja.
Magát vigasztgassa.

15. a -  Lenn van a patakon,
Fehér lábát mossa.
Fehér lábát mossa, 
Térdig szappanyozza.

16. -  Voltam ott, nincsen ott, 
Ismeretlen anyám!
Hol van az én rózsám, 
Hol van az én drága, 
Lengyelvár Ilonka? 
Aranyos Ilonkám?

16. a Elmént a vőlegény
Bánat-örömébe.
-  Nincs ott a galambom, 
Rondorvár Ilonka!

17. -  Kint van a kiskertbe,
-  Elmént a kiskertbe, 
Virágot szedeget.
Virágot szedeget, 
Koszorút kötöget!

18. -  Voltam ott, nincsen ott, 
Ismeretlen anyám!
Hol van az én rózsám, 
Nincs ott a galambom 
Lengyelvár Ilonka? 
Rondorvár Ilonka!

19. -  Nem lehet tagadni,
Ki muszáj vallani:
Bent van a szobába,
Az első szobábo 
Gyászkoporsójába. 
Nyugszik gyászsírjában.

20. Bement a vőlegény 
Bánat-örömében, 
Bánat-örömében,
Kést szúrt a szívébe.

21. -  Vérém a véréddel 
Égy patakot folyjon! 
Testém a testéddel 
Egy sírba nyugodjon!

22. Lelkem a lelkeddel 
Égy Istent imádjon! 
Lelkem a lelkeddel 
Égy Istent imádjon!

Gombos, Horváth Ágnes (36), Szűcs Katalin (79), Farkas Anna (56). Kovács I.-Matijevics L., 1971.
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11.e

72

-  Kati lányom, Kati!
Mi dolog az rajtad:
Most varrattam ruhát,
Kerek aljú szoknyát,
Elül rövidödik,
Hátul hosszabbodik!

-  Anyám, anyám, anyám, 
Kedves szülő dajkám! 
Szabó nem jól szabta,
Ollója nem fogta,
Varró nem jól varrta,
Inas nem tartotta.

Ilcsa kimönt a kertbe, 
Főtekintött a magos egekbe:
-  Kocsisom, kocsisom, 
Legkisebb kocsisom!
Fogd be a lovamat,
Vidd el a lányomat,
Vidd el hat mérfődre,
Tödd lé a tömlöcbe!

Tizenharmad napra 
Arra mönt az apja:
-  Élsz-é, Kati lányom? 
Holtod után mondom.
-  Nem élők, nem halok, 
Csak búbánaskodok.

Elmönt onnan apja. 
Odaszállt égy fecske,
Szép kis füstös fecske, 
írt Kati levelet,
Szárnyára kötötte:
-  Vidd el Váradinak,
Váradi Jankónak,
Kedves galambomnak!

Ha ebédön érőd,
Tödd a tányérjára,
Ha sétálva érőd,

Tödd a jobb vállára, 
Hogyha fekve érőd, 
Tödd az orcájára!

-  Én ebédön értem, 
Tányérjára töttem,
01 vasi Váradi, 
Könyvitül nem láti.

-  Kocsisom, kocsisom, 
Legkisebb kocsisom, 
Nyergöld a lovamat, 
Hagy mpgyök Katihon, 
Kedves galambomhon! 
Váijá, hóhér, váijá!

A hóhér nem várta,
A nyakát e ’vágta. 
Odaért Váradi,
A kardját kiránti,
Magát belevági:

-  Véröm a véröddel 
Egy patakot mosson, 
Testöm a testöddel 
Égy sírba tövődjön! 
Leiköm a leiköddel 
Egy Istent imádjon!

Egyiket temették 
Napfőkőtte felé, 
Másikat temették 
Napnyugotja felé.

Katinak nem töttek 
Fejihön körösztöt, 
Hanem odaszúrtak 
Egy száraz ágácfát.

Kiződellött a fa,
A ’ra mönt az anyja, 
Ágácfa levelit 
Egyre hajtogatja.



-  Né bánd, anyám, né bánd 
Ezt a ződ ágácfát,
Mert té e ’kárhoztá,
Én mög üdvözültem.

Száján. Kálmány L., 1882.

Dallama sajnos nem maradt ránk, de énekelhető a 8. számú dallamon is. A hatsoros strófák 5-6. so
ra énekelhető a dallam második felén, az 5. sor pedig a megismételt 4. dallamsoron. Az Ilcsa kimönt 
a kertbe rész két sora talán prózában hangzik el, ugyanis az egyik 7, a másik 10 szótagú.
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Zsivány felesége (12-13.)

A ballada az akarata ellenére (zsiványhoz) férjhez adott lány témakörének sajátos magyar tovább
fejlesztése. Főként a kelet-európai népek ismerik párhuzamait (morva, szlovák, kárpátukrán, orosz, 
lengyel, horvát, szlovén, bolgár), a nyugati népek (svéd, dán, német, francia) hasonló témakörű bal
ladái csak részben tartoznak ide.

Elsősorban a magyar nyelvterület keleti felén gyűjtötték (több mint 80 változatot Moldvából, 
Bukovinából és Erdélyből) és a Dunántúlról, de onnan lényegesen kevesebbet (4 változat, ebből három 
töredék). Mégis a dunántúli balladák tükrözik az egykori hagyományt, ugyanis egy hajdani összetet
tebb cselekményű epikus ének maradványait sejtetik. Befejezésük eltér a keleti nyelvterület tragikus 
kimenetelű balladáitól, ahol a rabló férjet leleplező feleség maga is áldozattá válik. A dunántúliak
ban az asszony megtudja (levágott kézről, gyűrűről, ruháról), hogy férje megölte rokonait, hazacsal
ja, és bosszút áll rajta. A nemzetközi párhuzamok ugyanezt a kettősséget tükrözik, olykor mindkét 
megoldást vegyítik.

Legkorábbi feljegyzése: 1843 (Moldvából).
Dallamai általában régi stílusú vagy régies, hagyományba simult dallamok (Vargyas 33-at sorol fel).
A nálunk számon tartott változatok száma 8, valamennyit al-dunai székelyeinktől gyűjtötték, és 

valamennyit ugyanazon dallam változataira éneklik (12-13. sz.). A dallamot Európa más népei is is
merik (szlovákok, bolgárok, belgák, különösen sok a francia variáns), újabban obi-ugor párhuzama 
is előkerült. A magyar hagyományban mélyen gyökerezik, amit számos változata és funkciója is iga
zol. (Lásd a 12. számú dallamjegyzetet.)

A kötetben közölt két ballada közül az egyik töredék (13. sz.), a másik pedig ,Jkompiláció”, ugyan
is több balladához kapcsolódó részletet ötvöz: az akarata ellenére idegenbe férjhez adott lány, a 
Zsivány felesége és a Szaván kapott feleség  részleteit, végül a fivér, aki húgát férjhez adta, öngyilkos 
lesz (12. sz.). A ballada kiforratlanságát tanúsítja, hogy ugyanattól a kiváló énekestől négy, külön
böző időben gyűjtött változata meglehetősen eltér egymástól terjedelemben és részletekben. Ugyanaz 
az eljárás érhető benne tetten, ami klasszikus szépségű népi műalkotásainkat csiszolta tökéletessé.

Szövegösszefüggés más balladákkal: Halálra táncoltatott lány: Verje meg az Isten azt az édesanyát, 
Szégyenbe esett lány, Rabénekek: üzenetküldés madár által; Szégyenbe esett lány, Halálraítélt húga: 
Kocsisom, kocsisom; Szégyenbe esett lány: egymásért meghalás.

A kötetben közölt balladák 6 változatot ölelnek fel.
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2. És amint készitti 
ő t  nagy úri módra,
Nagy lövés hallatszik 
Messze, a távolba.

3. -  Hogy jőnek, s hogy lőnek 
A búzamezőbe!
Mondja a szép Judit.
Bizon, bizon mondom: 
Fejem vesztésire!

4. Látod, édesanyám,
Anyám, édesanyám, 
Elkűttök a háztól,
s Egynéhány év múlva 
Csak hírem halljátok.

5. Látod, édésanyám,
Ez itt most a jele:
Ág sem érintétte,
Szél sem fúvintotta, 
*Mégés elszakadott 
A selyém karinca!

6. -  Lé/ányom, léyányom, 
Édés, szép léányom,
Szép magyar léányom, 
Léssz-é valahára 
Visszafordulásod?

7. -  Lészén, anyám, lészén, 
Mikor kapud előtt,
Mikor kapud előtt 
Ingyén vásár lészén!

* A III—IV. dallamsorra
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8. Mikor a gabonát 
Félpénzétt eladják!
Azt tudhatod, anyám, 
Hogy sohasem lészen!

9. Léányok, leányok,*** 
Szép magyar léányok, 
Jerték el, ménjünk ki, 
Jérték el, ménjünk el 
•Ki eme nagy hégyre! 
Fehér gyopárt szedni!

10. Ki eme nagy hégyre** 
Fehér gyopárt szédni. 
Fehér gyopárt szédni, 
Koszorúba kötni!

11. Amint elhaladott*** 
Égy pár szép esztendő, 
Szép Judit asszonynak 
Gyerméke születétt.

12. És amint busulgat*** 
Magába, égyedül, 
Keserűségibe
A hangja félcséndült:

13. -E li-beli, kis fiam, 
Aludjál cséndésén,
Met nincs édésapád, 
Aki réngetgessén!

14. Azt hívhatod apádnak, 
Ki kűdte a bőcsüt, 
Bőcsü négy sarkába 
Bőcsü négy szégibe 
Négy arany perecét!

15.-E li-beli, kisfiam, 
Aludjál cséndésén,
Met nincs édésapád, 
Aki réngetgessén!

16. Most és oda vagyon 
Kérésztútállani, 
Kérésztútállani,
s Örmény papot ölni.

17. Jaj, de méguntam én 
Mindén szép hajnalba 
Vérés ruhát mosni, 
Könyvemvel áztatni! 
*Könyvemvel áztatni, 
Jajszóval sulykolni!

18. Azon ajtón szóla 
Erdei kapitány:
-  Nyiccs ki /az  ajtódot, 
Gyénge Judit asszony! 
Nyiccs ki /az  ajtódot,* 
Bocsásd bé uradot!

19. Mit sírsz, mit keserégsz, 
Gyénge Judit asszon?
-  Nem sírok, nem sírok, 
Cserefát égeték!

20. Cserefát égeték, 
Gyermékét réngeték. 
Cserefának füstje 
Kihúzta könyvemét!

21. -  Nyisd ki az ajtódot, 
Béstehári kurva!
Állj fére előmbe,
Nem nekém való vagy!

22. -  Uram, édés uram! 
Édés, jámbor uram! 
Mindén szép halottnak 
Hármat harangoznak, 
s Én árva fejemnek* 
Égyet sem kondittnak!

* A III—IV. dallamsorra
** 1967-ben evvel a két vcrsszakkal kezd az énekes, a két első versszak kimarad.

*** A későbbi változatokban ez a két versszak prózában szólal meg, nem versben.
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Hertelendyfalva, Kovács Júlia (54, 80). 
Hertelendyfalva, Kovács Júlia (Bl).

Kiss L., 1940, 1966, Ujváry Z , 1966.
Penavin O., 1967.

Dallamát Vargyas Lajos középkori francia átvételnek tartja, de a dallam második felének obi-ugor 
párhuzama is előkerült. Aszimmetrikus giusto és parlando tempóban is él. Sokféle balladaszöveg tár
sul hozzá, Szlavóniából virrasztóénekként is előkerült. (Ugyanitt 8 szótagú lírai rokonát is gyűjtöt
ték Kerek erdő, de magas vagy kezdettel.) A szlovákok és a bolgárok is ismerik. A francia és belga 
változatok előkerültéig bolgár átvételnek tartották aszimmetrikus ritmusú (ún. bolgár ritmus) változatai 
miatt.
Variáns: 13. (Vargyas, 1976,1. 1/i, 215-218. old., Vargyas, 1981: 312-313, Járdányi I. 184, általános, 
kivéve az északkeleti területet.)

* A III—IV. dallamsorra
**** Arany János: Mátyás anyja című költeményének egyik versszaka.

77

23. Bárcsak vóna nekem 
Éggy íródéyákom!
Éggy íródéyákom,
s Éggy bízott embérém!

24. Iródéyákomval 
Levelet íratnék,
Bízott embérémtől 
Bátyámhoz küldeném! 
Bátyámnak üzennék!

25. Az ablakon szállá 
Egy fekete holló:
-  Iijad a levelet,
s Tédd a körmöm közé!

26. -  Ki kopog, mi kopog? * * * * 
Égy fekete holló?
Nála van a levél,
Vagy ahhoz hasonló?

27. Nyisd ki ablakodot,
Hunyadi Benedék!
Nyisd ki ablakodot,
Védd bé a cédulát!

27. a Nyújtsd ki tányérodot,
Védd bé céduládot,
Olvasd fél szomorú 
Húgodnak kínja/it!

28. -  Kocsisom, kocsisom, 
Legbízottabb kocsisom: 
Fogjál gyászhintóba 
Fogj bé a hintóba
Hat fekete lovat!

29. Hat ló a kutyáké,
A hintó a tűzé!
A hintó a tűzé,
Az ostor a téhéd!

30. -  Jó napot, jó  napot,
Erdei kapitány!
Hol van-e, benn van-é 
Gyenge Judit asszony?
-  Hol vagyon? Bent vagyon!* 
A téngérbe vagyon!

3 1 .-  Kocsisom, kocsisom, 
Legbízottabb kocsisom: 
Mindénék a téhéd!
Vigyázz az écsémre!

32. És avval elméne 
A téngérmellékre.
-  Te haltál még értem, 
s Én halok még érted!
És búbánatába*
í  Avval bánatábo 
Ugrott a mélységbe.



Parlando J=cca 69

Ki oly nagy bé-tyár - nak A d-ja a  lé -y á -n y á t!

Székelykeve, Bancsov Teréz (59). Penavin 0., 1967.
Hertelendyfalva, Györfi Endre (44). Kiss L., 1969.

Az előző (12. sz.) dallam rokona. Lásd ott.
Variáns: 12 (Vargyas, 1976,1.1/i, 215—218. old., Vargyas, 1981:312-313, Járdányi 1 .184, általános, 
kivéve az északkeleti területet.)
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13.

1. Veije meg az I s - t e n  A zt az  é - dés - a  - nyát,

1. a -  Jó anyám, jó  anyám,
Métt adtál ingémét 
Nagy hégyi tolvajnak, 
Kevély katonának?

2. Még most és odavan 
Aki most oda van 
Kérésztútállani. 
Kérésztútállani, 
Örmény papot ölni.

3. Méguntam, méguntam 
Vérés ingét mosni! 
Véres ingét mosni, 
Cserefát égetni.

4. -  Eressz bé, eressz bé, 
Béstérháris kurva! 
Béstijáré kurva!
-  Vár kicsit, vár kicsit, 
Édés, jámbor uram! 
Kedves hitves társom!

5. -  Mét sírtál, mét sírtál, 
Béstérháris kurva?
-  Nem sírtam, nem sírtam, 
Édés, jámbor uram!

6. Gyermekét rengettem, 
Cserefát égeték,
Cserefát égettem. 
Gyermeket réngeték! 
Cserefának füstje 
Kicsalta a könnyem! 
Kihúzta körínyemét!



Háromszoros magzatgyilkos (14.)

A középkori Magzatgyilkos ballada újkori átalakítása, melyben a betyárköltészet motívumai is 
helyet kaptak. A régi, 6 szótagú strófákból álló ballada ma már csak a Kárpátokon túli Moldvában 
él. Ismertek nemzetközi párhuzamai is (francia, breton, olasz, dán, szlovák, morva, lengyel és ukrán). 
Az újabb fejlemény versszakai 10 szótagú sorokból állnak, és ismertek nyelvterületszerte, még 
Erdélyben és Moldvában is, ahová a legelső gyűjtések óta jutottak (mintegy 280 változat). Az újnak 
távoli nemzetközi párhuzama csak a németeknél ismert. A vásári ponyvaként elterjedt ballada 
érdekessége, hogy az új keretben több motívumot őrzött meg a régiből, mint az archaikus moldvai 
változatok.

Legelső följegyzése: 1872.
Általánosan elteijedt, újszerű, jelentéktelen dallama kirí a magyar népzene hagyományos stílusai 

közül. Csak igen ritkán hangzik el esztétikailag fajsúlyosabb dallamon (Vargyas 28 dallamát közli).
Vajdaság-szerte 42 változatát tartjuk számon: Bajsa (2), Csóka, Gombos, Hertelendyfalva (2), Hor

gos, Jázova, Kanizsa, Kispiac, Kupuszina (2), Maradék (2), Oromhegyes (3), Száján (2), Telecska, 
Temerin, Topolya (4), Verbica (8), Völgyes (2), Zenta (5), Zentagunaras. Minden bizonnyal többet 
is lehetne belőle gyűjteni. Dallamainak oroszlánrésze a fent említett újszerű dallamforma, az itt mel
lékelt alak törzsökös hagyományt képvisel ugyan, de csak kivételesen éneklik rá a balladát.

Szövegösszefüggését a betyárballadákkal különösen a 2-3. versszak illusztrálja. Ezenkívül a 6. 
versszakban szereplő motívum (A babája az ablakon nézi) megtalálható még a Lova lába megbotlott 
betyárballada egyikében is (69. sz. 4. vsz.).

A kötetben közölt ballada 5 verbicai változatot ölel fel.
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A r - ra m ön-tem , ki-yál-tot - tam  ne-ki: -  Kelj föl,V il-m a,m er m ög-lát va-la-ki!
-  Vi-gyázz,

2. Szabó Vilma nem vötte tréfára,
Beugrott a Becsali** csárdába. 
Parancsolá a kocsmárosnénak:
-  Kocsmárosné, tíz icce bort hozzon,
-  Tíz liter bort a Szabó Vilmának!
A bor mellé négy szál gyertyát gyújtson! 
Hagy igyon a Szabó Vilma jó  bort!

3. Szabó Vilma borát mög sem itta,
Kilenc zsandár*** az ajtót rányitja. 
Zsandárkáplár*** elki/áltja magát:
-  No, legényök, mögfogtuk a Vilmát!
-  No, legényök, fogjátok mög Vilmát!

4. Szabó Vilmát hat zsandár vallati, 
Édösanyja az ajtón hallgati.
-  Valid ki, lányom, mindön bűne/idet: 
Hová tötted négy szép gyermeködet?!

5. -  Egyet töttem rózsafa tövébe,
Kettőt töttemTisza fenekére. 
Negyediknek öngyilkossá vagyok. 
Negyediknek öngyilkossá lőttem, 
Úgyis tudom, örökös rab vagyok! 
Még én élek, mindig rabja vagyok! 
Mindezökért örökös rab lőttem!

6. Szabó Vilmát hat zsandár kíséri,
A babája/az ablakon nézi.
-  Ne nézd, rózsám, gyászos életömet!
-  Nézzed, babám, gyászos életömet: 
Mind teérted szenvedőm ezöket!

7. Szabó Vilma piros pántlikája 
Mögakadt a börtöny ajtajába.
-  Arra kérőm börtönyös uramat: 
Akassza ki piros pántlikámat!

8. Szabó Vilma tíz arany gyűrűje, 
Nem fémlik az többet a kezibe! 
Tödd el, Vilma, ládád fenekére,
Ha lössz lányod, jó  lössz a kezére!

* rózsafa
** közeli, szolnoki 

*** csendőrkáplár, rendőrkáplár
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14.

1. Sza-bó V il-m a ki-m önt az  ' er -dő-be, Le-fe - küdt a  di-ó - fa* tö-vi - be.
a kis-kert-be, fö z-fa  le - ve-li - re.



Egyházaskér, Fehér József János (80), Fehér Etel (43). Paksa K., 1968.
Egyházaskér, Mihók Vendel István (62). Bodor G., 1970.
Egyházaskér, Karácsonyi Pálné Horvát Ilona (68). Paksa K., 1968, Tripolsky G., 1972.

Mixolid hangsorú, változó ütemű (4/4,2/4,3/4), 10 szótagú izometrikus sorokból (4+3+3) álló új stílusú
dallam. A fejlett új stílusnak nem a legjellemzőbb tagja. Kis hangteijedelmű szélső sorait a közép
sők variáltan, öt hanggal feljebb ismétlik. Múlt századi gyűjtők is feljegyezték már.
(Járdányi II. 43, általános)
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Halálra táncoltatott lány (15-19.)

A magyar nyelvterület egyik legnépszerűbb balladája, változatainak száma 500 körüli (Moldvában 
csak az első gyűjtések óta terjedt el). A magyarokon kívül a franciák és a piemonti olaszok ismerik, 
az angolok megfogalmazása távoli hasonlóságot mutat csak. Más nemzetközi párhuzama nincs.

A halálra táncoltatás indítéka a legtöbb balladában homályos, az okra csupán egyes változatok 
részletei utalnak, pl. a gazdag lány és szegény legény társadalmi ellentéte: Nem megyek, nem megyek: 
Rongyos a nadrágod! (17. a sz.). Legtöbbször úgy sejlik, a gőgös, hitegető lány több szeretőt tart, 
ezért táncoltatják halálra. Erre következtethetünk a több pár aranygyűrűből is, nemcsak a gazdagság 
jelképére. Egyik változatban a lány fél is csalfasága következményétől: Ott vár a gyilkosom A kocs
maajtóba! (17. sz.) Egyes vélemények szerint a halálra táncoltatás még az ünneprontás képzetköréből 
sarjadt. Ez megmagyarázná az ördög szerepét, mely a legtöbb balladában értelmetlennek tűnik (16. 
sz.). Ez utóbbi feltevést látszik alátámasztani a doroszlói és a rábéi változat magyarázata is (15., 17. 
asz.). Népszerűségét és „saját dallamát” (15-17. sz.)tekintve feltételezhető, hogy a ballada az újabb 
időkben „felújhodott”. Ezt a feltevést támogatja, hogy a szöveg Simonffy Kálmán Ez az én szeretőm, 
ez a kicsi barna szövegkezdetű, 12 szótagú új stílusú népies dallamán is sokat előfordul.

Legkorábbi feljegyzése: 1846.
A hozzá kapcsolódó dallamok száma viszonylag kevés (Vargyas 22 változatot sorol fel), főleg 6 

szótagú, idegenből meghonosodott hüposkálájú dallamok, mind moll, mind dúr jellegűek. Sok eset
ben az új stílus visszatérő szerkezete felé hajló alakulatok. Másik gyakori dallama a 12 szótagú 
Simonffy-dallam, ilyenkor két 6 szótagos sorokból álló versszak kapcsolódik egy 12 szótagos 
szerkezetté.

A nálunk számon tartott változatok száma 52: Csóka (3), Csonoplya, Doroszló, Felsőhegy, Gom
bos (4), Horgos (2), Ittabé, Jázova (2), Kupuszina (6), Mohol (2), Oromhegyes, Oroszlámos, Pádé, 
Rábé, Száján (4), Székelykeve (2), Telecska, Temerin (5), Topolya (5), Törökbecse, Törökkanizsa, 
Újvidék, Verbica (4), Zenta. A balladák fele Simonffy népies műdalának különböző mértékben folk- 
lorizálódott változatain szólal meg (18-19. sz.). A 6 szótagú verssorok jellemző dallama lehet dúros 
vagy mollos színezetű. A mollos színezetűek főként a bácskai Duna mentén fordulnak elő (15-16. 
sz.), a dúrosak Bácska és Bánát egyéb részein (17. sz.). Elvétve gyűjthetők a Szégyenbe esett lány 
jellemző dallamain is, ami bizonyára az azonos strófaszerkezet és a hangulati hasonlóság 
következménye.

Szövegösszefüggés más balladákkal: Zsivány felesége: Átkozott az apa...; Szégyenbe esett lány 
és Bogár Imre: Harangoznak délre; Szégyenbe esett lány: a legény beköszönése a lány anyjához.

A kötetben közölt balladák 17 változatot ölelnek fel.
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Giusto J=80

Szóval, az ördög fólőtözött gróf ruhába, oszt elment égy bírónak a lányát fölkérni, bálba. Mer mindig 
asz mondta -  olyan táncos vót a lány - ,  hogy ütet még az ördög se fárassza ki.

2. -  Benn van a szobába,
-  Itthon van, ott bent van 
Fekszik az ágyába.
Az első szobába.
Fekszik a szép selyem 
Jóízűvet aluszik 
Paplanos ágyába.
A paplanos ágyába.

3. -  Ménjén be, oszt keltse föl:
-  Ménjén hát, keltse föl, 
Jöjjön velem a bálba!
Küldje el a bálba!
Szép flanél cipőjét 
Piros selyem cipőjét 
Húzza föl a lábára!

4. Szép selyem szoknyáját 
Kösse y'a dérékára,
Kilenc arany gyürőjét 
Húzza föl az ujjára!

5. Sági biróné lánya 
El is készült a bálba.
Szép flanél cipőjét 
Felhúztaya lábára.

6. Kilenc selém szoknyáját 
Kötötte dérékára,
Kilenc arany gyürőjét 
Húzta fel az ujjára.

7. -  Jó estét, hangászok! 
Réggelig húzzátok!
Mos’ mulatok kedvemre 
Sági biró lányával!

8. -  Icikém, picikém, 
Eressz ki pihenni,
Szép flanél cipőmből 
Véremet kiönteni!

83

15.

l . - J ó  yes - tét, jó  j e s  - tét, Sá-gi bi - ró - né a s z -sz o n y !

H ol van a szép Iá - nya, Az én ked-ves ga - lám  - bőm ?
Itt-hon van - é a  I á -  nya,



9. -  Nem lehet kimenni,
Nem lehet pihenni!
Ha ja hangászok húzzák, 
Húzzák a hangászok,
Még köll aztat fizetni!
Még kéll azt fizetn i!

10. -  Nyisd ki, anyám, nyisd ki 
Zöldre festett kapudat, 
Hagy tégyem be rajta 
y'Ezt a fáradt lábomat!

11. Vesd még, anyám, vesd még, 
Vesd még az ágyamat,
Hagy tégyem lé rája 
Ezt a fáradt tagomat!

12. Verje még az Isten 
Az olyan édésanyát,
Ki estétől réggelig 
Nem nézi még a lányát!

13. Harangoznak délre, 
Pont tizenkettőre.
Sági biróné lányát 
Viszik a temetőbe.

14. Az anyja sirassa,
Az apja azt mondja, 
Hogy égyetlenégy lányát 
A sok táncér odadta.

Gombos, Nemes Gáspár (63). KissL., 1939.
Doroszló, Babos Jánosné Szabó Rozália (63), Zámbó Jánosné Babos Júlia (40),

Samu Antalné Babos Rozália (42). Bodor A.-Burány B., 1972.

A Halálra táncoltatott lány jellemző, ún. hüpoereszkedő, régiesebb, idegen eredetű dallama. Az 
idegenség nem kifejezett, csak eltér a jellegzetes magyar típusoktól. Formára az új stílus visszatérő 
szerkezetével rokon, de tartalmilag eltér az új stílus jegyeitől. A sorok szótagszáma szabadon 
váltakozhat 6 és 7 között.
Variáns: 16., 17. (Vargyas, 1981: 0244 b, Járdányi II. 37, általános).
Kazetta I. A 5. (Doroszló, 1-6. vsz.)
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G iusto J=84-108
16.

1. a -  Jó estét, jó estét,
Sári bíróasszonyság!
Itthon van-e a lánya,
Aki engem hivatott?

2. -  Bent fekszik, bén, bén, bén,
-  Itthon van, itthon van 
Tornyos nyoszolyájába.
Benn van a szobába.
Kék selyém paplannal 
Aluszik, aluszik 
Bé is van takaródzva.
A paplanos ágyba.

2. a -  Otthun ván, odábe,
-  Benn van a szobába, 
Áz elsé szobábá. 
Csendesen aluszik 
Jóízít áluszik 
Tornyos nyoszolyábo 
Á páplános ágyábá.
Kék selyem paplanyábo.

3. -  Kőtse fel, kőtse fel,
-  Menjen be, keltse Jól, 
Eressze el a bálba!
Kűdje el a bálba!
Kék selyém szoknyáját 
Kilenc fodros szoknyáját 
Kösseja  dérékára!

* Sági
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H ol van  a le - á - nya. Az én  ked - vcs ga - lám  - bőm ?
H ol van az a  lé  - á  - nya,

l . - J ó  e s - t é t .  jó  e s - t é t .  Sá - ti* b í - r ó  - né a sz -sz o n y !



3. a -  Ménjén bé, keltse fel,
Húzza fel á cipéjét!
Szép lágos cipéjét 
Húzza fél á lábára!

4. Kék selyém szoknyáját 
Kösseja. dérékára, 
Lagosórú cipőjét 
Húzza föl a lábára!

4. a Zéld selyem szoknyáját
Késsé á dérékárá,
Úgy elsétálunk mi 
Májd á táncos kocsmábá.

5. Lagosórú cipőjét 
Piros bársony cipőjét 
Húzza föl a lábára,
Tíz pár aranygyűrűjét 
Három aranygyűrűjét 
Húzza föl az ujjára!

6. -  Jó estét, jó estét, 
Csárdásné asszonyság! 
Kocsmárosné asszony! 
Hol van az a legény,
Itt van-e már a legény, 
Aki engém hívatott?
Aki engemet itt vár?

7. -  Jöjjön bé, jöjjön bé, 
Jöjjön a lócára!
Üljön le a diványro! 
Mindjár ráparancsolok 
Majd ráparancsolok 
A'ra a hangászokra! 
Mindjárt a cigányra!

8. -  Hangászok, húzzátok, 
Cingabeli hangászok! 
Cingabeli hangászok,
Ma réggelig húzzátok!

** A III—IV. dallamsorra

8. a -  Húzzátok, hangászok,
Estétől reggelig,
Sári bíró Katica 
Sági bíróné lánya 
Még el nem aluszik!
Most mulat utoljára!

9. Mos' mulatok kedvemre 
Sáti bíró lányával!
Sáti bíró lányával,
Az én kedves babámmal!

10. -  Eresszén, kimégyék!
-  Eresszen, eresszen! 
Kimégyék pihenni, 
Eresszén ki pihenni! 
Lagosórú cipőmbül 
Piros bársony cipőmből (a) 
Véremet kiöntözni!
Véremet kiönteni!

10. a -  Icinkém, picinkém,
Jó lenne kiménnyi!
Jó lénne kiménnyi 
Égy kicsit pihenni, 
Lindinger cipémbél (á)** 
Vérémet kiénteni!

11. -  Né ménj ki, né ménj ki, 
Méghűtöd magadat!
Tíz pár aranygyűrű is 
Az ujjadra rádagad!

11. a -  Nem lehet, nem lehet, 
Nem lehet még kimenni! 
Húzzátok, hangászok, 
Estétől reggelig!

11. b -  Nem léhet kiménni,
Nem léhet pihennyi, 
Lindinger cipédbel (á) 
Véredet kiénteni!

12. Húzzátok, hangászok, 
Estétől reggelig,
Sári bíró Katica 
Még el nem aluszik!
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13. Harangoznak déré,
De nem az ebédre.
Sáti bíróné lányát 
Sári bíró Katicát 
Viszik a temetőbe. 
Viszik ki a gyászkertbe.

14. Verje még áz Isten 
Ázt áz édésányát,
Ki estétél reggelig 
Bálbá tártsá á lányát! 
Nem nézi meg a lányát!

15. -  Jó reggelt, jó  reggelt,
Sáti bíróné asszon!
Asz hallottam, az este 
Méghalt a ményasszony!

16. -  Méghalt az, még, még, még, 
El is van mán temetve.
Az a hírés gazembér 
A börtönben szenvedjén!

Elment a vőlegény képébe az ördög, és az táncótatta a lányt, míg bele nem halt.

Gombos, Muzslai Éva (81), Karácsonyi Ilona (60). Kovács I.-Matijevics L., 1970.
Bácsgyulafalva/Csonoplya, Jankovics Jánosné Sándor Vera (64). Székely M., 1974.
Bácskertes, Balogh Molnár Katalin (91). Hodovány A.-Kiss E.-Silling I., 1983.

Az előző dallam (15. sz.) változata. Lásd ott.
Variáns: 16., 17. (Vargyas, 1981: 0244 b, Járdányi II. 37, általános)
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16. a

1. -  Jó estét, jó  estét,
Sági bíróné ásszony!
Hol ván á kend lányá, 
Áz én kisángyálom

2. -  Benn ván á szobábá,
-  Itthon ván, itthon ván, 
Benn ván á szobábá.
Ott fekszik, ott nyugszik 
Tornyos nyoszolyábá.

3. -  Keltse fél, kéltse fél, 
Hád jéjjén á bálbá, 
Eressze á bálbá! 
Kordován csizmábá, 
Zéld selem ruháját 
Zéld selem ruhábá!
Vegye fe l  mágárá!

4. Két pár árán gyírít 
Húzzon áz ujjárá,
Fehér gyéngykoszorút 
Tízzén á hajába!

4. a Kármizon csizmáját 
Húzzá á lábárá, 
Áránygyíríket májd 
Rákjon áz ujjárá!

5. -  Húzzátok, cigányok 
Világos virrádtig,
Estétél reggelig,
Még á Sági biró 
Még á Sági bíró lányá 
Lányá el nem álszik! 
Érékre nem álszik!

6. -  Hágyjátok, cigányok,
-  Állj átok még, legények! 
Hágy ménjek pihenni! 
Hágyjátok pihenni! 
Kordovány csizmámból 
Kármizon csizmámból 
Á vért kiönteni!

7. -  Nem lehet, nem lehet, 
Nem lehet megáni,
Még á Sági bíró lányá 
Érékre nem álszik!

8. Átkozott áz ápá,
Hétszerte áz ányá,
Ki este á lányát 
Ki egyetlen lányát 
Á táncrá bocsájtjá!
Á bálbá bocsájsá!

9. Este elbocsájsá, 
Réggelig nem látjá, 
Réggé’ nyóc órákkor 
Már hálvá táláljá. 
Hálvá hozzák házá.

Bácskertes, Bódis Mikó Mária (82). Silling I., 1981.
Bácskertes, Balogh Matyi Erzsébet (53). Silling I., 1983.
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Giusto J=104
17.

H ol van a K a - ti - ca? Ta - Ián nincs is itt - hon?

Alsóittabé, Varga Imréné Patai Erzsébet (55). Kiss L., 1968.

A Halálra táncoltatott tárjellem ző dallamának dúr változata. Az előzőek (15., 16. sz.) rokona. Lásd ott. 
Variáns: 15., 16. (Vargyas, 1981: 0244 a, K -V  183)
Kazetta I. A 6.
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l . - J ó  je s  - tét, jó  je s  - tét, Csá - ki b í - r ó  - né já s z  - szony!

2. -  Itthon van, itthon van, 
Benn van a szobába.
Benn van a szobába, 
Fekszik a díványon.

3. -  Költse fel, költse fel, 
Küldje el a bálba!
Kék selyem ruháját 
Vegye fel magára!

4. Két arany gyürőjét 
Húzza az ujjára,
Szép lagos cipőjét 
Húzza a lábára!

5. -  Nem kelek, nem megyek, 
Nem megyek a bálba!
Ott vár a gyilkosom 
A kocsmaajtóba!

6. -  Húzzátok, zengészek, 
Estétől reggelig,
Még Csáki Katica 
Állva je  1 nem alszik!

7. -  Eressz ki, eressz ki, 
Eressz ki hűtőzni! 
Szép lagos cipőmből 
A vért kiönteni!

8. -  Ne menj ki, Katica, 
Ne menj ki hűtőzni, 
Szép lagos cipődből 
A vért kiönteni!

9. Harangoznak déré,
De nem az ebédre. 
Mos’ viszik Katicát 
Ki ja  temetőbe.

10. Átkozott az anya, 
Százszorta az apa,
Ki egyetlen lányát 
Este elbocsájtja!

11. Este elbocsássa, 
Réggelig nem látja. 
Reggel hét órákkor 
Halva mégtalálja.



Csáki bíró lánya aszonta, hogy nincs olyan 
legény, aki kiállítsa bálba, oszt az ördög 
elmönt hozzá, beköszöntött:

1. -  Jó estét, jó  estét,
Csáki bíró lánya,
Gyüjjön el, gyüjjön el 
Én vélem a bálba!

2. -  Nem mögyök, nem mögyök:
Rongyos a nadrágod,
Rongyos a nadrágod,
Tetves a dolmányod!

Elmönt vissza, fólőtözött az ű (ti. a lány) 
szeretője képibe mönt föl osztán az ördög:

3. -  Jó estét, jó  estét,
Csákiné asszonyság!
Alszik-é, nyugszik-é
Az én kedves galambom?

4. -  Alszik mán, nyugszik mán 
Gombos nyoszolyába.
Mit tunna csinálni 
Egy leány* magába?

5. -  Kőtse föl, kőtse föl,
Hagy gyüjjön a bálba!
Mondja, hogy elviszöm 
A nagyszörű táncba.

6. Tíz pár aranygyűrű 
Lögyön az ujjába,
Öltözzön föl szépen 
Ződ selyöm ruhába.

7. Vögye föl magára 
Szép selyöm kendőjit,
Húzza a lábára 
Kordován csizmá/it!

8. -  Kéj föl hát, Katica, 
Eredj el a bálba!
Őtözz föl, őtözz föl 
Ződ selyem ruhádba,

9. Tíz pár aranygyűrűt 
Készíts az ujjadba, 
Kordován csizmádat 
Húzzad a lábodra!

10. Elmönnek sütétbe, 
Elérnek a bálba,
Ződ selyem ruhába, 
Kordován csizmába.

11. -  Jó estét, jó estét, 
Kocsmárosné asszon! 
Hun van az a legén,
Ki engöm hívatott?

12. -Ü jö n  le, űjön le!
Bent van a szobába, 
Csikorgó csizmáját 
Húzza a lábára.

13. -  Itt vagy mán, Katica? 
Gyere egy pár táncra! 
Möglátod, tevéled 
Hosszasan járom el!

14. Húzzad, cigány, húzzad, 
Világos virradtig,
Még a Csáki bíró 
Lánya el nem alszik!

15. -  Engedjön, engedjön, 
Kimögyök hűtőzni, 
Kordován csizmámból 
A vért kiönteni!

* A leány helyett legény áll a szövegben, bizonyára nyelvbotlás. Egy másik változat megfelelő része így hangzik: Mit tudna 
csináni Ilyenkor magába?



16. -  Ne mönj ki, Katica, 
Möghütöd magadat,
Tíz pár aranygyűrű 
Az ujjadba dagad!

17. -  Möghalok, möghalok, 
Igazán möghalok!
El is készíthetik 
A haló ruhámat!

18. Átkozott az apa, 
Kéccörte az anya,
Ki éjjel a lányát
A táncba bocsájtja.

19. Este elbocsájtja, 
Röggelig nem látja, 
Másnap nyóc órakor 
Halva viszik haza.

20. Harangoznak délre, 
De nem délebédre, 
Csáki bíró lányát 
Most viszik a fődbe.

Kábé. Kálmány L., 1891.

91



Q uasi parlando, giusto J= 84
18.

H a yal - szik, k o t - s e  föl,
K elt - se p l ,  kelt - se fö l,

k u d - je  yel a b a l-b a !
kü ld  - j e  e l a bá l - ba!

2. -  Ke'j föl hát, léjanyom, eredj el a bálba! 
Kordován* cipődet húzd föl a lábadra! 
Zöld selyem kendődet kösd föl a nyakadra, 
Zöld selém ruhádat vegyed fö l magadra, 
Viola ruhádat vegyed fö l magadra,
Két pár aranygyűrűdet húzzad az ujjadra! 
Tíz pár aranygyűrűdet tedd fö l az ujjadra!

3. -  Jó estét, jó estét! Ki hívatott éngém?
-  Itt vagyok, galambom! Üj lé a lócára! 
Húzd réá, té cigány, estétől réggelig! 
Húzzátok, cigányok, világos virradtig, 
Csáki bíró léjánya hagy vigadjon addig! 
Csáki bíró lánya hagy mulasson addig!

4. -  Ájj még mán, té cigány, égy kicsit pihenni, 
Kordován* cipőmből a vért kiönteni!
-  Nem léhet, nem szabad a cigánynak

mégállni,
Az ő hegedűjének réggelig köll szólni!
Mer a hangászoknak reggelig kell húzni!

5. -  Jó estét, jó  estét, Csáki bíró asszony!
Talán bizon alszik még az én kedves

galambom?
-  Alszik bizon, alszik ám! Ki is van terítve! 
Csak az a szép hímeve, az nincs elfelejtve.
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Ta - Ián bi - zon al - szik inán az én  ked - vés ga - lám  - bőm ?

H ogy-ha kér-di, ki hit - ta. mond-ja: a ba - bá - ja.
ki volt itt,



6. Harangoznak délre, de nem délebédre. 
Csáki bíró lé/anyát viszik temetésre.
Hat legény kíséri, négy teszi a sírba,
Hat legíny, négy leány teszi a sírjába,
Hat leány, hat legény, hat muzsikás húzza, 
Az anyja, az apja jajszóval sirassa.
Az anyja, az apja sírva néz utána.

7. Átkozott az apa, százszor az az anya, 
Ki egyetlen le/ányát elereszti bálba! 
Aki a leányát bálba elbocsájja!
Este elbocsássa, reggelig nem lássa, 
Réggel nyóc órakor halva viszik haza. 
Réggel nyóc órakor mán halva talája.

Felsőhegy, Bollók István (52).
Hódegyháza, Jaksa Mihályné Ágó Júlia (83). 
Temerin/Újvidék, Ördög Erzsébet (67).
Temerin, Pece József (36), Mosó Józsefné Varga Terézia (81). Burány B., 1975,1976.

Burány B., 1963. 
Burány B., 1973. 
Kónya S, 1976.

A Halálra táncoltatott lány balladájának másik gyakori, 12 szótagú változata (felező 12-es, két 6 szó
tagos sorú strófa itt egy strófát tesz ki). Simonffy Kálmán (1832-1888) Ez az én szeretőm, ez a kicsi 
barna kezdetű népies dallamát az egészséges stílusérzék átformálta ötfokú fordulatokban bővelkedő, 
hagyományba illő új stílusú dallammá.
Variáns: 19. (Kerényi 60)

* Csikorgós, gordován, moldován, porcolán, karmizsán, jorgován stb.
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Giusto J= 96
19.

2. -  Keltse föl, keltse föl, küldje el a bálba! 
Ha kérdi, ki volt itt, mondja: a babája! 
Keltse föl, keltse föl, küldje el a bálba!
Ha kérdi, ki volt itt, mondja: a babája!

3. -  Kelj föl hát, kelj föl hát, eredj el a bálba! 
Zöld selém ruhádat végyed hát magadra! 
Zöld selém ruhádat végyed hát magadra, 
Gombostű kötődet kössed hát elébed!

4. Gombostű kötődet kössed hát elébed!
Porcolán cipődet húzzad a lábodra! 
Gombostű kötődet kössed hát elébed! 
Porcolán cipődet húzzad a lábodra!

5. -  Jó estét, jó estét! Hát minek hívattál?
-  Készüljél előre, majd mindjárt

megmondom! 
Húzzátok, cigányok, estétől virradtig!
Csáki bíró lánya ne pihenjen addig!

6. -  Állj meg hát, állj meg hát egy kicsit
pihenni!

Porcolán cipőmből a vért kiönteni!
-  Nem léhet, nem léhet, nem léhet mégállni, 
Mer a muzsikának réggelig kő szőni!

Topolya, Palusek Luca (60). Penavin 0., 1972.

Simonffy Kálmán dallamának népi változata, az előző (18. sz.) variánsa. Lásd ott. Első dallamsorá
nak kezdete emlékeztet a Szégyenbe esett lány balladájának dallamára (lásd 11. sz.).
Variáns: 19. (Kerényi 60)
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Zöld se - lém  pap-lany - nyal le is van  ta  - k a r - va!

-  A l-szik ám, al - szik ám , to r  - nyos nyo - szó - lyá - bán,

Ta - Ián m ár al - szik is a ked - vés ga - lám  - bőm ?

1 .-  Jó es - tét, jó  es - tét, C s á - k i  bí - ró a sz -sz o n y !



Halálraítélt húga (20-28.)

A magyar nyelvterület másik legelterjedtebb balladája (mintegy 500 változatát tartják számon). 
Legközelebbi rokonát az olaszok ismerik, távolabbit a dánok. A franciák és katalánok csak töredékéről 
tudnak. A középkorban már elterjedt, a népszerű témakört Shakespeare is feldolgozta Szeget szeggel 
című színművében. (Egy szinte azonos milánói történetet két levélben is említenek 1547-ben, ill. 1578- 
ban.) A középkori főúri közegben lejátszódó esemény a magyaroknál az újabb kori betyárköltészet 
kialakulásakor átvedlett a lólopásért elítélt fiatalember és a zsaroló bíró tragikus kimenetelű történetévé, 
melyben az elítélt húga hoz bátyja kiszabadításáért hiábavaló áldozatot. Egységes megfogalmazását 
(még a szereplők nevei is állandók) a múlt század közepétől megjelenő ponyvanyomtatványok is 
segítették. Máig tartó népszerűségét bizonyítja, hogy az alföldi pásztorok együtt éneklik más betyár- 
és pásztordalokkal, gyakran még azonos dallamokon is, de a népszínművek divatjakor is gyakran 
szerepelt színpadi feldolgozásban a műkedvelő színjátszók műsorán. Mindezek ellenére is a ballada 
számos középkori vonást megőrzött régies elemekkel. Valamennyi balladának befejező része az 
ártatlanságát feláldozó lány átka. Az átkot ritkábban követi még valamilyen rövidebb rész, pl.: Gyöngy
koszorúd visszaadom, s Szemem elől eltakarodj! (20. sz.), vagy a vásári ponyvák moralizáló záradé
ka (24. sz.). Egyedi a törökkanizsai és magyarpécskai megfelelőjének költői fogalmazása (26., 26. a 
sz.): Szedek néked zöld istenfát, Kötök néked szűz koszorút. Szedhetsz is már, köthetsz is már, Nem 
leszek én többet szűz lány!

Legkorábbi feljegyzése: 1846.
Dallamai a legkülönfélébbek (Vargyas 78 változatot közöl): népzenénk mind ótörök, mind ugor 

eredetű ősrétegébe tartozók, egyházi népénekek származékai és műdalok.
A vajdasági változatok száma nem tükrözi az egész nyelvterület gazdagságát, mindössze 30 

balladáról tudunk eddig: Bácsfőldvár, Dobradó (2), Hertelendyfalva (5), Jázova (2), Kupuszina (2), 
Ludas, Majdán, Mohol (4), Oromhegyes (2), Pádé, Száján (2), Székelykeve (2), Topolya (2), Török
becse, Törökkanizsa, Zenta. Sok közöttük a töredék és az újabb gyűjtések hatásának számlájára 
írható fejlemény. Költői megfogalmazásuk sem mindig egyformán emelkedett (pl. Ne hálj vele, a disz
nóval: 24., 28. sz.). Dallamaik főként a régi stílusból toborzódnak, ezek közül két változatkor a nagy 
alföldi típusok tagja (22., 24., 28. sz., ill. 23., 25., 26. sz.), de előfordulnak mű- és népies műdallam
okon, valamint egyházi népénekeken is.

Szövegösszefüggések más balladákkal: Szégyenbe esett lány, Zsivány felesége, Rabénekek (102. a 
sz.): Fogd be, kocsis a lovakat.

A kötetben közölt balladák 13 változatot ölelnek fel.
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Rubato J=cca 84
2 0 .

N a-gyot pat-tant az  os - to - ra, A v a r - me - gye m eg-hal-lot-ta.
A k -  ko  - rá t szólt

2. A vármégye méghallotta, 
Szégedébe bé /is  csukta. 
Szégedéből a tömlecbe,
A legnagyobb sötétségbe.

3. Ezt méghallta Fejér Anna,
Fehér Anna azt megtudta, 
Minnyátt szóllott a kocsisnak: 
Szolgájának mingyá mondta:
-  Fog’ bé, kocsis a lovamot,
-  Fogd bé, szolgám, két pejlovam! 
Tégyél nekem tál arany ot!
Fogd bé, szolgám, a legjobbat!

4. Tál aranyot, tál ezüstöt,
Had ménjünk el Szegedébe,
Had vigyem el Szégedébe! 
Szegedébe, a tömlecbe.
Szégedébe, a tömlecbe,
A legnagyobb sététségbe.

5. -  Bátyám, bátyám, édés bátyám, 
Ébren vagy-é, vagy méghótál?
-  Ébren vagyok, nem aluszok, 
Csak terólad gondolkodok!

6. -  Bátyám, bátyám, édés bátyám, 
Kicsoda most itt a bíró?
Mondd még, hogy ki itt a bíró!
-  Anna, Anna, Fejér Anna,
Fejér Anna, szép vi/'ola...

7. Ne ménj, Anna, a bíróhoz, 
az Akasztófára valóhoz! 
mer Bécsületédét elvészi,
Nekém pedig fejem vészi!

8. El is mént most Fehér Anna 
Horvát Miklós ajtójára:
-  Miklós, Miklós, Horvát Miklós, 
Eresztesd ki a bátyámot!

9. Hoztam nekéd tál aranyat,
Tál aranyat, tál ezüstöt!
Tál aranyat, tál ezüstöt!
Eresztesd ki a bátyámot!

10. -  Ki/eresztém a bátyádot, 
Nyoszolyámba fektethetlek.
-  Anna, Anna, Fejér Anna,
Fejér Anna, szép vi/ola...
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11. Minnyátt szaladt Fejér Anna 
Fejér László rostélyára:
-  Bátyám, bátyám, édés bátyám, 
Né, mit mondott Horvát Miklós!

12. -  Szüzességédét elvészi,
Nekém pedig fejem vészi!
Anna, Anna, Fejér Anna,
Fejér Anna, szép vi/ola...

13. Még is fordult Fehér Anna 
Horvát Miklós ajtójára.
Horvát Miklós ajtójára,
Béfekszik a nyoszolyába.

14. -  Miklós, Miklós, Horvát Miklós,
-  Horvát Miklós, Horvát Miklós! 
Mi csörög az udvarodon:
Mi csörömpöl az udvaron?
-  Lovam viszik itatóra,
-  Anna, Ajina, Fehér Anna,
Zabla csörög a szájába!
Lovam viszik az ivóra.

15. Fehér Anna alig várta,
Hogy virradjon, hogy virradjon. 
Hogy virradjon, hogy virradjon, 
Hogy a hajnal méghasadjon.

16. Minnyátt szaladt Fejér Anna 
Fejér László rostélyára:
-  Bátyám, bátyám, édés bátyám, 
Aluszol-é, vagy méghóttál? 
Ébren vagy-é, vagy méghóttál?

17. -  Anna, Anna, Fejér Anna, 
Katona szól az erdőbe:
-  Ne keresd itt a bátyádot:
-  Ne ott keresd a bátyádot!
Zöld erdőbe, zöld mezőbe, 
Keresd bátyád az erdőbe, 
Akasztófa tetejibe!

18. -  Átkozott légy, Horvát Miklós! 
Szüzességémét elvétted! 
Gyöngykoszorúm letöretted! 
Szüzességémét elvétted, 
Gyöngykoszorúm letöretted,
A bátyámnak fejit vétted! 
Bátyámnak még fe jit vétted!

19. -  Gyöngykoszorúd visszaadom, 
s a Szémém elől eltakarodj!
-  Gyöngykoszorúd visszaadom, 
s a Szémém elől eltakarodj!

Székelykeve, Bancsov Teréz (59), Daradics Zsuzsanna (76), Daradics Teréz (68). Penavin 0., 1967.
Székelykeve, Daradics Ambrusné Szitás Zsuzsanna (77). Kiss L., 1968.

A Halálraítélt húga balladának egyik jellegzetes dallama, középről induló, vízszintes mozgású fríg 
dallam. Múlt századi népszerűségéről öt feljegyzés is tanúskodik.
(Járdányi I. 110, székely, mezőségi, kelet-alföldi)
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Parlando J= 92
21.

2. -  Add még magad, Fejér László,
-  Add még magad, szegén legény, 
Nem lész sémmi bántódásod!
-  Nem adom én még magamot, 
Míg félbirom két karomot!
Míg félbirom két karomot,*
Élés kardom forgathatom!

3. Rajtaütött a vármégye,
Bévették sötét tömlecbe. 
Méghallá ezt Fejér Anna, 
Rajtaütött a vármégye,
Fut a tömlec ajtójára:
Bévették sötét tömlecbe.

3. a Méghallá ezt Fejér Anna,
Fut a tömlec ajtajára:
-  Bátyám, bátyám, Fejér László, 
Aluszol-é, vaj méghótál?

4. -  Bátyám, bátyám, édés bátyám,
-  Bátyám, bátyám, Fehér László, 
Aluszol-é, vaj méghótál?
-  Nem aluszom, még se hótam, 
Csak felőlied gondolkoztam!

5. -  Bátyám, bátyám, Fejér Lészló, 
Melyik itt a legnagyobb úr? 
Hozok neki tál aranyat,
-  Horvát Miklós, Horvát Miklós, 
Tál aranyat, tál ezüstöt!
Horvát Miklós legnagyobb úr.

6. Elméne hát Fehér Anna 
Horvát Miklós ajtajára:
-  Uram, uram, Horvát Miklós, 
Ne akasztasd fél bátyámot!

7. Ne akasztasd fél bátyámot, 
Hozok neked tál aranyat!
Tál aranyat, tál ezüstöt!
Ne akasztasd fél bátyámot!

8. Felel réa Horvát Miklós:
-  Nem kéll nekém tál aranyod, 
Tál aranyod, tál ezüstöd,
Hanem csak a szüzességéd!

9. Elfuta hát Fehér Anna 
A börtönnek ajtajára:
-  Bátyám, bátyám, Fehér László,

* A III—IV. dallamsorra
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12. Azt mondják a többi rabok:
-  Ne itt keresd te bátyádot!
Sík mezőbe, zöld erdőbe, 
Akasztófa tetejibe!

13. -  Uram, uram, Horvát Miklós, 
Felakasztottad bátyámot! 
Hiába volt mindén pénzém, 
Hiába a szüzességéin!

14. Féreállott Fehér Anna,
Horvát Miklóst megátkozta:
-  A jó  Isten engedje még, 
Mosdóvized vérré váljon!

* A III—IV. dallamsorra
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Aluszol-é, vaj méghóttál?
-  Nem aluszok, még se hóttam,* 
Csak felőled gondolkoztam!

10. - s  Nem kell neki tál aranyom, 
Tál aranyom, tál ezüstöm, 
Hanem kéll az égyetlenégy, 
Égyetlenégy szüzességéin!
-  Csak égydül, édés húgom,*
Ne add a te szüzességéd!

11. Réggel felkel Fehér Anna,
Fut a tömlec ajtajára:
-  Bátyám, bátyám, Fehér László, 
Aluszol-é, vaj méghóttál?

15. Törülköződ lángot hányjon,
A kényered kőjé váljon! 
Kapod lovad, hogy elvágtass, 
Lovad láva mégbotoljon! 
*Lovad láva megbotoljon, 
s Rajta a nyakad szakadjon!

Hertelendyfalva, Kovács Júlia (54,80,81). Kiss L., 1940,1966, Ujváry Z., 1966, Penavin 0., 1967.

A későbbi változatokban a ballada befejezése terjengőssé vált: a bírón beteljesül az átok, Fehér Anna 
pedig, felgyógyulva a megrázkódtatásból, férjhez megy. A szövegváltozatokat, kiforratlanságuk 
miatt, itt nem közöljük.
Ugor rétegbe (sirató stílus) tartozó dalunk más balladákkal is gyakran előfordul. Főként az északi 
(palóc) vidéken otthonos, szórványosan máshol is.
(Járdányi I. 200, palóc és alföldi, székely)
Kazetta I. A 7. (1-5. vsz.)



2 2 .

M ög van  fog-va, m ög-va-sal-va Az a - ra - di nagy fegy-ház-ba.

2. Fehér Anna möghallotta,
Hogy a bátyja mög van fogva. 
Mög van fogva, mögvasalva 
Az aradi nagy fégyházba.

3. -  Fog’be, kocsis, legjobb lovat, 
Tégy föl egy véka aranyat! 
Tégy föl egy véka aranyat,
Máj’ kiváltom a bátyámat!

4. -  Nem köll neköm az aranyad! 
Vélem hállasz az éccaka! 
Vélem hállasz az éccaka, 
Bátyád mög lösz szabadulva!

5. Fehér László azt mondotta:
-  Aztat ne tödd, Fehér Anna! 
Szüzességödet elvöszi,
Szűz koronád letöteti! 
Szüzességödet elvöszi,*
Bátyádat fölakasztati!

6. Fehér Anna nem hallotta,
Vele is hát az éccaka.
Vele is hát az éccaka,
Bátyját mög fölakasztotta.

7. -  de Nem átkozlak, nem szokásom: 
Mosdó vized vérTé váljon! 
Mosdóvized vérré váljon, 
Türűköződ lángot hányjon!

Hódegyháza, Urbán Pétemé Sípos Márcel (83). Burány B., 1973.

Dallama az Alföld egyik legjellemzőbb régi stílusú típusa. Elterjedésének góca az Alföld keleti fele. 
Török eredetű örökségünk tagja, nogáj-tatár párhuzama is ismert. Főleg pásztordalok és balladák kap
csolódnak hozzá. A Halálraítélt húga balladának ez is egyik gyakori dallama.
Variáns: 24., 28., 72., 173., 180., 181. (Járdányi I. 30, általános, főként északkeleti, palóc, délnyu
gat-dunántúli)
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Parlando
23.

N a-gyot dur-rant az us - to - ra. Fel-hal-lat-szott N agy-vá-rad - ra.

2. Horvát Miklós möghallotta, 
a Legényinek rögtön mondja:
-  Fehér Lászlót el köll fogni! 
Mönjetök ki bekísérni!

3. ej, Fehér Anna möghallotta 
Hogy a bátyja el van fogva.
A kocsisnak rögtön mondja:
-  Fogd be, kocsis, a két lovat!

4. Fogd be, kocsis, a két lovat, 
Tegyél még ki száz aranyat! 
Kivátanám az bátyámat! 
Kivátanám az bátyámat!

5. -  Jó napot hát, Horvát Miklós! 
Hoztam neköd száz aranyat! 
Hoztam neköd száz aranyat, 
Kivátanám a bátyámat!

6. -  de Anna, Anna, Fehér Anna, 
Nem kell neköm az aranyad! 
Háljál vélem az éjszaka, 
Szabad lábra mögy a bátyád!

7. Fehér László möghallotta:
-  Ne hálj véle, a huncuttal! 
Szüzességöd elrabolja,
Bátyád fejit levágatja!

8. de Fehér Anna nem hallgatott, 
Nem hallgatott az bátyjára. 
Vele is hált az éjszaka,
Vele is hált az éjszaka.

9. Éjfél vót mán, egy az óra,
Fölhökkent a Fehér Anna:
-  Mi zörgeti a rácsokat?
Mi zörgeti a rácsokat?

10. -  Aludj, aludj, Fehér Anna!
Mos mén haza a kocsisom!
Mos mén haza a kocsisom,
Az zörgeti a rácsokat!

11. De röggel van mán az óra, 
Fölkelhetsz mán, Fehér Anna! 
Fölkelhetsz mán, Fehér Anna,
De a bátyád mög van halva.

12. Fölugrott a Fehér Anna,
Szalad a börtönajtóra.
Fölugrott a Fehér Anna,
Szalad a börtönajtóra.

13. -  Élsz-e, vagy halsz, kedves bátyám?
-  Nem élek én, nem vagyok itt!
Nem élek én, nem vagyok itt,
Az akasztófán vagyok kint!

14. -  ej, Elátkozlak, Horvát Miklós! 
Elátkozlak, nem szokásom: 
Mosdóvized vérré váljon!
Törűköződ lángot hányjon!

15. Kilenc kocsi búzaszalma 
Rohadjon mög az ágyadba!
Ej, de kilenc sor patika 
Ürűjön ki a számodra!
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Ludas, Nyers András (80). Kószó K.-Matijevics L.-Roncsák Zs.-Virág G.-Vlaovics J., 1961.

A török régi stílus kétmagú (két dallamgondolatból építkező), kvintváltó dallamainak egyik klasszikus 
példája. Rokon népi párhuzamait csuvasoknál és cseremiszeknél tartja számon a kutatás. Az egész 
nyelvterületen elterjedt, de az Alföldre legjellemzőbb nagy típus, egyben legnépszerűbb vajdasági 
„födallamunk” is. Pásztordalok, többféle ballada és ún. hajnali ének (a középkori trubadúrköltészet 
kedvenc műfaja) kapcsolódik hozzá (népszerűségéből adódóan egyéb, periferikus jellegű vagy obsz- 
cén szövegek is).
Variáns: 3., 25., 26., 73., 77., 133., 165., 168., 170-172., 174-179., 182., 193-195. (MNT VIII. 45. 
típus)
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Parlando J=cca 60

24.

N a-gyot pat-tant az os - to - ra. A vár - mé - gye m ég-hal-lot - ta.

2. A vármegye meghallotta,
Fehér Lászlót elfogatta.
Fehér Lászlót, hogy mégfogták, 
Szögedébe bé is csukták.

3. Szögedéből a tömlöcbe,
A legnagyobb sötétségbe. 
Méghallotta Fehér Anna,
Fehér Anna, szép viola.

4. Mindjárt mondja a kocsisnak:
-  Fogd bé, kocsis a lovamat! 
Tégyél mellém tál aranyat,
Tál aranyat, tál ezüstöt!
Tál aranyat, tál ezüstöt,* 
Kiszabadítom bátyámat!

5. Hogy odaért Fehér Anna 
A vármegye udvarára,
Imígyén szól a bírónak:
-  Szép jó napot, bíró uram!

6. Hoztam nranyat, tál ezüstöt!
Tál aranyat, tál ékéd tál aranyat, 
Tál aezüstöt,
Kiszabadítom bátyámat!

7. A bíró imígyén szóla:
-  Hallod-é, té Fehér Anna, 
Fehér Anna, szép viola:
Nem kell nékem az aranyad!

8. Nem kell nékem az aranyad, 
Tál aranyad, tál ezüstöd! 
Háljál vélem az éjszaka, 
Kiszabadítom bátyádat!

9. -  Né hálj véle, a disznóval, 
Az akasztani valóval! 
Gyöngykoszorúd letöreti, 
Nékem pedig fejem veszi!

10. Másnap reggel letekinte, 
Letekinte Fehér Anna,
Fehér Anna, szép viola 
A vármégye udvarára.

11. Nagy hangon imigyen szóla:
-  Átkozott légy, te gaz bíró! 
Szüzességémet elvetted, 
Gyöngy koszorúm letöretted! 
Gyöngykoszorúm letöretted,* 
a Bátyámnak fejét vétetted!

12. A kenyered kővé váljon! 
Mosdóvized vérré váljon! 
Törülköződ lángot hányjon! 
Páros késed néked álljon!

13. így végződött Fehér Anna, 
Fehér Anna szép viola,
Fehér Anna szép viola
És a bátyjának a sorsa.

*A III—IV. dallamsorra
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Topolya, Csőkéné Farkas Erzsébet (57). Borús R., 1976.

Egyik legnépszerűbb régi stílusú dallamunk, a 22. számú ballada változata. Lásd ott. (Az énekes már 
nemigen emlékezett a dallamra. A felvételen a dallam utolsó sorát sohasem vitte a záróhangra, a szöveg 
olvasása közben pedig végül egyedül az első dallamsort ismételgette. Többszöri kísérlettel valószínű
leg a teljes dallam is kikerekedett volna.)
Variáns: 22., 28., 72., 173., 180., 181. (Járdányi 1.30, általános, foként északkeleti, palóc, délnyugat
dunántúli)
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ParlandoJ=100

25.

2. A vármegye meghallotta,
Fehér Lászlót elfogatta.
Fehér Lászlót, hogy elfogták, 
Szegedébe be is csukták.

3. Szegedéből a tömlöcbe,
A legnagyobb sötétségbe. 
Meghallotta Fehér Anna,
Fehér Anna, szép viola.

4. Mindján megyen az ajtóra, 
Tömlöcajtó rostéljára:
-  Bátyám, bátyám, Fehér László, 
Aluszol-e, vagy meghaltál?

5. -  Húgom, húgom, Fehér Anna,
-  Nem aluszom, se nem nyugszom, 
Fehér Anna, szép viola,
Csak teróllad gondolkozom,
Nem aluszom, se nem nyugszom,

Húgom, húgom, Fehér Anna,
Csak teróllad gondolkozom.
Fehér Anna, szép vijola.

6. -  Bátyám, bátyám, Fehér László,
Kicsoda itt a bíró?
Mondjad még, hogy ki ja  bíró!
-  Húgom, húgom, Fehér Anna,
Horvát Miklós itt a bíró!

7. Mindján megyen az ajtóra,
Horvát Miklós ajtajára:
-  Adok néked tál ezüstöt, tál aranyat,
-  Miklós, Miklós, Horvát Miklós,
Eresztesd ki a bátyámat!

7. a Adok néked tál ezüstöt, tál aranyat! 
Eresztesd ki a bátyámat!
-  Nem köll nékem tál aranyad, tál ezüstöd, 
Hálj énvelem éggy éjszaka!
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8. -  Nem kell nékem tál ezüstöd, tál aranyad! 
Hálj énvelem az éjszaka!
Mindján megyen az ajtóra,
Tömlöcajtó rostéljára:

9. -  Bátyám, bátyám, Fehér László,
Hallod-e, mit mondott a bíró?
Mit mondott a szolgabíró:
Háljak vele az éjszaka,
Háljak vele éggy éjszaka,
Kienged majd a szabadba.
Kieresztet a szabadra.

10. -  Né hálj vele, a huncuttal,
Az akasztófára valóval!
Néked szüzességed veszi,
Nékem pedig fejem veszi.

És úgy is sikerüt. Másnap ü lógott az akasztófán, 
de itten én fólakadtam... De azt tudom, mikó 
e’mént átkozni:

11. -  Megátkozlak, azt kívánom:
Mosdóvized vérré váljon!
Türüköződ lángot hányjon!
Türüköződ lángot hányjon!

11. a -  Miklós, Miklós, Horvát Miklós, 
Mindörökké átkozott légy! 
Törülköződ lángot hányjon! 
Mosdóvized vérré váljon!
Páros késéd nékéd álljon!*

Dobradó/Újvidék, Német István (79,80). Bodor A.-Szemerédi M., 1992, 1993.

Az énekes azt állítja, könyvből tanulta a balladát. A Telepen (Újvidéken) is előadták a színpadon, de 
ott „másképpen volt”. A „kótáját” már régről ismerte, otthon tanulta egy pásztorembertől. Arra a 
kérdésre, mit énekelt erre a kottára a pásztorember, azt felelte: „Hát a/is a Fehér Lászlót!” A második 
felvétel alkalmával megakadás nélkül szólalt meg a ballada.
Török eredetű régi stílusú, legnépszerűbb dallamunk, a 3. és 23. számú dallamok változata. Lásd ott. 
Variáns: 3., 23., 26., 73., 77., 133., 165, 168., 170-172., 174-179., 182., 193-195. (MNT VIII. 45. 
típus)
Kazetta I. A 8. (az 1993-as felvétel végig)

* A 8. számú dallamváltozatra
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Parlando J=cca 84
26.

2. A vármegye möghallotta,
Fehér Lászlót mögfogatta.
Fehér Lászlót, hogy mögfogták, 
Szögedébe be y'is csukták. 
Szögedéből a tömlöcbe,*
A legnagyobb sötétségbe.

3. Möghallotta Fehér Anna, .
Fehér Anna, szép vi/'ola,
Mindjárt mondta kocsisának:
-  Fogd be, kocsis, a lovamat!

4. Fogd be, kocsis, a lovamat,
Tétess mellém tál ezüstöt!
Tétess mellém tál aranyat,
Hagy váltsam ki a bátyámat!

5. Elmönt mindjár Fehér Anna 
Börtönajtó rostélyára.
Leki/áltott a bátyjának:
-  Bátyám, bátyám, Fehér László!

6. Bátyám, bátyám, Fehér László, 
Aluszol-e, vagy csak nyugszol?
-  Se nem alszom, se nem nyugszom, 
Tefelöled gondolkodom.

7. -  Bátyám, bátyám, Fehér László, 
Kicsoda most itt a bíró?
-  Horvát Miklós itt a bíró,
Az akasztó fára való!

8. Elmönt mindjár Fehér Anna 
Horvát Miklós ajtajára:
-  Miklós, Miklós, Horvát Miklós! 
Figyelj re/ám, Horvát Miklós!

9. Hoztam néköd tál ezüstöt,
Hoztam néköd tál aranyat! 
Hoztam néköd tál aranyat,
Mind a kettőt néköd adom, 
Szabadítsd ki a bátyámat!

10. -  Anna, Anna, Fehér Anna,
Fehér Anna, szép vi/ola,
Nem köll néköm tál ezüstöd,
Nem köll néköm tál aranyad!
Hálj énvelem az éjszaka,* 
Kieresztem a bátyádat!
Kiengedöm a bátyádat!

' A III—IV. dallamsorra
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11. Visszamönt hát Fehér Anna 
Vissza is mönt Fehér Anna 
Börtönyajtó rostélyára:
-  Bátyám, bátyám, Fehér László, 
Azt ígérte Horvát Miklós:
Azt mondotta Horvát Miklós: 
Háljak véle az éccaka,* 
Visszaadja szabadságod!

12. -  Anna, Anna, Fehér Anna,
-  Húgom, húgom, Fehér Anna, 
Fehér Anna, szép vj/'ola,
Ne higgy te Horvát Miklósnak, 
Ne hallgass Horvát Miklósra, 
az Akasztófára valónak!
Hazug annak mindön szava!

13. Nem hallgatott Fehér Anna 
Fehér Anna nem hallgatott 
Fehér László tanácsára, 
Alkonyaikor visszament ő 
Estefelé, alkonytájba 
Horvát Miklós szobájába.
Elmönt Miklós szobájába.

14. Éféltájba Fehér Anna 
Csörgést hallott az udvarba.
-  Miklós, Miklós, Horvát Miklós, 
Mi csörög az udvarodba?

15. -  Aludj, aludj, Fehér Anna,
Fehér Anna, szép vi/ola!
Lovam viszik itatóra,
Zabla csörög a szájába.

16. Alig várta Fehér Anna,
Hogy a hajnal möghasadjon,
Alig várta, hogy virradjon.
Hogy a börtön udvarára 
Alig várta, hogy virradjon.

A szép hajnal fólvirradjon!
A szép hajnal möghasadjon!

17. Elmönt mindjár Fehér Anna 
Mindjár elmönt Fehér Anna 
Börtönyajtó rostélyára:
-  Bátyám, bátyám, Fehér László, 
Mögváltottam szabadságod! 
Möghozom a szabadságod!

18. A börtönőr möghallotta,
Szomony'an csak ezt mondta:
És e szóval mindjár mondta:
-  Ne /itt keresd a bátyádat!
-  Anna, Anna, Fehér Anna,
Zöld erdőbe, zöld mezőbe!
Ne itt keresd a bátyádat:
Zöld erdőbe, zöld mezőbe,* 
Akasztófa tetejébe!

19. Visszamönt hát Fehér Anna 
Horvát Miklós ajtajára:
-  Miklós, Miklós, Horvát Miklós! 
Átkozott légy, Horvát Miklós!

20. A kinyered kővé váljon!
Mosdóvized véré váljon!
Türülköződ lángot hányjon!
Páros későd néköd álljon!

21. -  Anna, Anna, Fehér Anna,
Fehér Anna, szép vi/'ola,
Ne évelődj olyan nagyon!
Ne átkozódj olyan nagyon!

22. Kimögyök a zöld erdőbe,
Zöld erdőnek sűrűjébe,
Szödök néköd zöld istenfát,
Kötök néköd gyöngykoszorút!
-  Szödhetsz is már, köthetsz is már!* 
Nem vagyok én többé le/ány!

* A III-IV. dallamsorra
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Törökkanizsa, Sós Mihályné Törköly Erzsébet (59,75). Burány B., 1978. 
Bodor A.-Paksa K., 1993.

Arra a kérdésre, hogy ismeri-e a Fehér László balladát, az énekes azt felelte: „Nagyon is szépen tu
dom.” Hibátlanul, fennakadás nélkül énekelte végig. Emlékezete szerint egy nagyon öreg embertől 
kapott kalendáriumból tanulta már nagyon régen, és „ráhúzta” egy hozzá illő szép dallamra, amit is
mert, és ami neki tetszett (idegen dallam, egyházi népénekként is előfordul). Itt egy olyan dal
lamváltozattal közöljük, amire ugyanennek a balladatípusnak töredékes szövegét énekelték.
Variáns: 3., 2 3 , 25., 73., 77., 133, 165, 168, 170-172, 174-179, 182, 193-195. Lásd ott is. (MNT 
VIII. 45. típus)
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26. a

A Fekete halom alatt 
Fehír László lovat lopott: 
Minden nyeregszerszámostul, 
Csikó fékü kantárostul;
Nagyot pattant az ostora,
A vármegye meghallotta.

A vármegye meghallotta,
Fehír Lászlót megfogatta.
Fehír Lászlót hogy megfogták, 
Víg-Egerbe be is csukták; 
Víg-Egerbül a tömlöcbe,
A legnagyobb setítsígbe.

Meghallotta Fehír Anna,
Fehír Anna, szép viloja; 
Mindjárt mondja a kocsisnak:
-  Fogd bé, kocsis, a lovamot! 
Tegyél mellém tál aranyot,
Tál aranyot, tál ezüstöt!
Tál ezüstöt, tál aranyot,
Hagy váltsam ki az bátyámot!

Vígy el engem Víg-Egerbe: 
Víg-Egerbül a tömlöcbe, 
Víg-Egerbül a tömlöcbe,
A legnagyobb setítsígbe!

Mindjár megyen az ajtóra, 
Tömlöcajtó rostélyára:
-  Bátyám, bátyám, Fehír László! 
Aluszol-e, vagy meghaltál?
-  Húgom, húgom, Fehír Anna, 
Fehír Anna, szép viloja!
Nem aluszok, nem nyugoszok, 
Csak terólad gondókozok.

-  Bátyám, bátyám, Fehír László, 
Kicsoda most itt a bíró?
-  Húgom, húgom, Fehír Anna, 
Fehír Anna, szép viloja,
Horvát Miklós itt a bíró.

Mindjárt megyen Fehír Anna, 
Fehír Anna, szép viloja,
Mindjár megyen az ajtóra,
Horvát Miklós ajtójára.
-  Miklós, Miklós, Horvát Miklós, 
Eresztesd ki az bátyámot!

Adok néked tál aranyot,
Tál aranyot, tál ezüstöt!
Tál aranyot, tál ezüstöt,
Eresztesd ki a bátyámot!

-  Anna, Anna, Fehír Anna,
Fehír Anna, szép viloja!
Nem kell nekem tál aranyod,
Tál aranyod, tál ezüstöd,
Háljál vélem az éccaka, 
Kieresztem az bátyádot!

Mindjárt megyen az ajtóra, 
Tömlöcajtó rostélyára:
-  Bátyám, bátyám, Fehír László! 
Aszondotta itt a bíró:
Háljak véle az éccaka,
Kiereszti az bátyámot.

-  Húgom, húgom, Fehír Anna, 
Fehír Anna, szép viloja!
Ne hálj véle a huncuttal!
Az akasztani valóval; 
Szüzessígedet elveszi,
Nekem pedig fejem veszi.

Erre nem szól Fehír Anna,
Csak elmén a folyosóra, 
Folyosórul az ajtóra,
Lefekszik a nyoszolyába.
Nem hajtott az ő szavára,
Véle hál ő az éccaka.
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Egyszer mint úgy éjfél tájba, 
Csörgést hall az udvarába.
-  Miklós, Miklós, Horvát Miklós! 
Mi csörög az udvarodba?
-  Aludj, aludj, Fehír Anna,
Fehír Anna, szép viloja!
Lovam viszik az ivóra,
Zabla csörög a szájába.

-  Miklós, Miklós, Horvát Miklós, 
Nem birok én itt alunni
A nagy puskacsattogástul,
A nagy ágyúcsattogástul!
-  Aludj, aludj, Fehír Anna!
Lovat lopnak az halomnál.

Alig várja Fehír Anna,
Fehír Anna, szép viloja;
Alig várja, hogy virradjon,
Hogy a hajnal meghasadjon, 
Mindjárt megyen az ajtóra, 
Tömlöcajtó rostélyára.
-  Fehír László, édes bátyám! 
Megvagy-e még, vagy meghaltál?

Meglátotta egy katona:
-  Anna, Anna, Fehír Anna,
Fehír Anna, szép viloja!

Magyarpécska (Arad megye, Románia)

Ne itt keresd a bátyádot:
Ződ erdőbe, ződ mezőbe,
Akasztófa tetejibe.

Mindjár megyen Fehír Anna,
Fehír Anna, szép viloja;
Mindjár megyen az ajtóra,
Horvát Miklós ajtójára.

-  Miklós, Miklós, Horvát Miklós! 
Átkozott légy, Horvát Miklós! 
Gyöngykoszorúm letöretted,
Szüzességem elvesztetted.
A kinyered kőjé váljon,
Mosdóvized vérré váljon,
Törülköződ lángot hányjon,
Páros késed néked álljon!

-  Fehír Anna, Fehír Anna,
Fehír Anna, szép viloja!
Ne évelődj olyan nagyon,
Ne átkozódj olyan nagyon!
Szedek néked ződ istenfát,
Kötök néked szűz koszorút.

-  Szedhetsz is már, köthetsz is már,
Nem leszek én többet szűz jány; 
Szedhetsz is már, köthetsz is már,
Nem leszek én többet szűz jány.

Kálmány L., 1877.
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27.

Parlando J=cca 92

Ak - ko - rát szólt az us - to - ra, Szö-ged vá - ros m ög-hal-lot - ta.

2. Szöged város möghallotta, 
Horvát Miklós rögtön mondta:
-  Fehér Lászlót e’ kő fogni,
Sötét tömlöcbe kő vetni!

3. Fehér Anna ezt mögtudta, 
Szógájának mindjá mondta:
-  Fog bé, szolgám, két pej lovam, 
Két legszöbbet, két legjobbat!

4. Két legszöbbet, két legjobbat!
Én készítők száz aranyat. 
Szögedébe el köll mönni
A bátyámat kivátani!

5. Odayis ért Fehér Anna 
Szögedének várossába, 
Szögedének börtönébe, 
Börtönnek legsötétébe.

6. -  Bátyám, bátyám, édös bátyám, 
Aluszol-e, vagy möghótál?
-  Ébren vagyok, raboskodok,
És terólad gondolkozok.

7. -  Bátyám, bátyám, édös bátyám, 
Mondd mög, hogy itt ki a bíró!? 
Viszök neki száz aranyat! 
Bátyám, tégöd kiváltalak!

8. -  Ne mönj, Anna, a bíróhoz, 
az Akasztófára valóhoz! 
mert Becsületödet elvöszi,
Néköm pedig fejem vöszi!

9. Mégis elmönt Fehér Anna 
Horvát Miklós portájára:
-  Itt van, hoztam száz aranyat! 
Szabadítsd ki a bátyámat!

10. -  Nem köll neköm száz aranyad! 
Háljál vélem az éjszaka!
Ha vélem hálsz az éjszaka, 
Bátyád szabad lösz hajnalra!

11. Éjfél volt már, éggy az óra,
Föl is riad Fehér Anna:
-  Mi zöröghet az udvaron?
Mi csörömpöl olyan nagyon?

12. Alig váija Fehér Anna,
Hogy elmúljon az éccaka.
Már csak egyször mögvirradjon, 
Hogy a hajnal möghasadjon!

13. Ki is rohan Fehér Anna 
A börtönnek ablakára:
-  Bátyám, bátyám, édös bátyám! 
Ébren vagy-é? Szabad vagy már!
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14. Kiszól az őr az ablakon:
-  Bátyád az erdőbe vagyon.
Keresd bátyád az erdőbe, 
az Akasztófa tetejébe!

Magyarkanizsa, Losonc Istvánná Körmöd Borbála (66).

15. -  Horvát Miklós, Isten verj ön! 
Rajtad kemény átok lögyön! 
Gyöngykoszorúm letöretted, 
Bátyámnak mög fejét vötted!

Bodor A , 1995.

Az énekes kétféle dallamon is tudta a balladát. Szajáni származású édesanyja papírjai között meg
találta a Fehér Lászlót is. Édesanyjától az itt mellékelt dallamon hallotta, egy másik asszonytól 
viszont a 22., 24., 28. számú dallamokon.
Az ötfokú török eredetű régi stílusnak olyan rétegébe tartozó jellemző típus, mely kvint vagy kvart 
táján kezd, és két vagy három dallamgondolatból építkezik. Különösen a Dél-Dunántúlon fordul elő 
nagy mennyiségben. Nálunk eddig egyetlen előkerült, magányos, de szép, ép változat.
(Járdányi I. 208, dél-dunántúli)
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28.
Parlando J= cca 64-72

A Fe - ke - te ha-lom  mel - lett.

2. Nagyot durrant az ustora, 
Behallatszott a városba, 
Behallatszott a városba.

3. Fehér Anna meghallotta,
Hogy a bátyja be van zárva, 
Hogy a bátyja be van zárva.

4. Futva ment az istálóba,
Istálónak ajtójába,
Istálónak ajtójába.

5. -  Fog’ be, kocsis, négy lovadat, 
Tedd fel véka aranyomat!
Tedd fel véka aranyomat!

6. Hajtsad, kocsis, négy lovadat 
A fekete börtönházhoz!
A fekete börtönházhoz!

7. -  Jó nap, jó nap, kedves bátyám! 
Élve vagy-e, halva vagy-e?
Élve vagy-e, halva vagy-e?

8. -  Nem vagyok élve, sem halok, 
Most is róllad gondolkodok! 
Most is róllad gondolkodok!

9. -  Berta Miklós, börtöngazda,
Áldjon meg az egek ura!
Áldjon meg az egek ura!

10. Hoztam egy véka/aranyat!
Eresszed ki ja  bátyámat!
Eresszed ki ja  bátyámat!

11. -  Nem kell nékem az aranyad,
Háljál velem egy éjszaka:
Ki/eresztem a bátyádat!

12. -  Hallod, bátyám, hogy mit mondott? 
Háljak vele egy éjszaka: 
Megszabadulsz rabságodból!

13. -  Ne hálj vele, ja  disznóval,
Az akasztani valóval!
Az akasztani valóval!

14. -  Berta Miklós, börtöngazda,
Verjen meg az egek ura!
Verjen meg az egek ura!

15. Mosdóvized vérré váljon!
Türülköződ lángot hányjon! 
Türülköződ lángot hányjon!

Bácsjoldvár, Vince István (81). Király E., 1976.
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Az énekes a balladát Bulgáriában tanulta egy titeli származású német lánytól (Sörös Maris nevezetűtől). 
A szolgaember édesapja bulgáriai vendégmunkás volt a század elején. „És aztán még nem felejtet
tem el, pedig mán annak hetven éve, mikor ez így vót.”
Furcsa, háromsoros, de ép változata a 22., 24., 28., 173. és 180. számú dallamoknak. Lásd a 22. számú 
dallam jegyzetét.
(Járdányi I. 30, általános)
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Megszólaló halott (29-34.)

Az egész nyelvterületen elterjedt középkori eredetű ballada (változatainak száma 350 körüli), 
nemzetközi párhuzamai is számosak (francia, olasz, spanyol, portugál, szlovák, morva, lengyel, 
vend, litván, bolgár). Strófaismétlő szerkezete és megfogalmazása egységes: a megölt legényt kel- 
tegeti apja, anyja (bátyja, nénje), de nem ébred fel, csak mátkája szavára, és szép temetési tisztességet 
kér tőle. Részletei elég sokfélék, feltűnő a vonzódásuk a betyárköltészethez (29., 30. a, 31., 32., 33. 
sz.). A Megszólaló halott gyakran olvad össze Bogár Imre történetével (lásd annál a fejezetnél). A 
ballada az újabb időkben vált ismét népszerűvé és egységessé, ebben nyilván a ponyvairodalomnak 
is szerepe van. (Jellemzően még Moldvában is előfordul a Bogár Imre-kontamináció a Tisza em
legetésével.)

Legkorábbi följegyzése: 1846.
Dallamai viszonylag nem sokfélék (Vargyas 38-at sorol fel), ennek bizonyára az egyéni metrikai 

felépítés (6 ,6,8 ,6 szótagszerkezet) az oka. Sok közöttük a táncra is alkalmas régi stílusú giusto, vagy 
idegen eredetű és müdallam, továbbá az új stílusú alakulatokhoz hasonló dallamforma.

A Vajdaságban jelenleg számon tartott változatok száma 35: Gombos (3), Hajdújárás (2), Herte
lendyfalva (3), Jázova, Kanizsa, Kupuszina (4), Magyarszentmihály, Mohol, Nagybecskerek (2), 
Pádé, Száján (5), Szilágyi, Temerin, Tiszahegyes, Titel, Topolya (2), Törökkanizsa, Ürög, Verbica, 
Zenta (2). Meglehetősen sok a töredékes és kontaminált alak. A töredékes formák rendszerint önál
lóan szereplő betyárszövegekkel járnak együtt (29., 30. a, 31., 32., 33. sz.). A teljes változatok inkább 
Eszak-Bánátban (esetleg az archaikusabb hagyományt őrző Duna mentén) fordulnak elő (30., 32.,
32. a sz.), és nem túl számosak. Dallamaik között gyakori az egész nyelvterületen elterjedt, valószínű
leg szlovák eredetű, ún. Bogár Imre-dallam, melynek számos népi ízlés szerint alakított változatát is 
gyűjtöttékplagális zárlattal (31., 32. sz.), továbbá egy ótörök eredetű régi stílusú dallam (29., 30. sz.) 
és egyéb alkalmilag használt népdal (33., 34. sz.), valamint ugyancsak alkalmilag használt műdalok.

Szövegösszefüggése más balladákkal: Három árva: a halott megszólal; Betyárköltészet: Elveszett 
a (keresem a) lovam, Kocsmárosné, hallja, Ezüst a kantárja stb.

A kötetben közölt balladák 24 változatot ölelnek fel.
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1. a Megöltek égy legényt
Ezér forintjáé«,
A Tiszába belédobták 
Égy pej paripájétt.

2. Tisza be nem vötte,
Partjára vetétte,
Arra ment egy halászlegény, 
Odament égy halászlegén, 
Hálójába vétte.
Hajójába vétte.

3. a Tisza bé nem vétte,
Partjára kivette.
Odamént az édesanyja, 
Köti, de nem hallja:

4. -  Nem möhetek haza,
-  Nem kelheték, anyám, 
Mert meg vagyok halva. 
Szép fekete göndör hajam 
Vállamra van fagyva. 
Vállomra van hajtva.

3. Odamen az anyja,
Költi, de nem hallja:
-  Kelj föl, kelj föl, édés fiam,
-  Kelj fel, fijam, édés fijam, 
Jere vélem haza!
Jöjj el vélem haza!
Borúj a vállomra!

4. a -  Kelj fél, édés fiam,
Borúj a vállomra!
-  Nem borulok, édésanyám, 
Met még vagyok halva.

5. Odamént az apja,
Köti, de nem hallja.
Szép fekete göndör haja 
Vállára van hajtva.
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Hertelendyfalva, Illés Ambrusné Buta Mária (42). Kiss L., 1941.
Hertelendyfalva, Kovács Júlia (80). Kiss L., 1966, Ujváry Z., 1966.
Egyházaskér, Mihók Antal (71, 75). Paksa K., 1968, Katona I.-Tóth F., 1972.
Hertelendyfalva, Zsók Domokos (42). Király E., 1974.

A hertelendyfalvi változatok legtöbbje a következő versszakokkal indul:

1. Ellopták a lovam 
Citromfa erdőben,
Elszakadt a ráncos csizmám 
A lókeresésbe.

2. Ne keresd a lovat,
Mert még van az fogva!
Túl a Tiszán betyároknál 
Szól a cséngő rajta.

Lásd VMND 1. 195. sz.

Ötfokú, kvintváltás nélkül ereszkedő régi stílusú dallam, keleti párhuzama (csuvas) is van, szlovák 
párhuzama is. Főzárlata itt kivételesen az alaphang, rendszerint azonban a mollterc (3. számú dal
lameltérés). Nálunk a Megszólaló halott balladájának egyik jellegzetes dallama, egyébként a fentebb 
idézett Elveszett a lovam kezdetű szöveggel is együtt jár (lásd VMND 1. 195-196. sz.).
Variáns: 30. (K-V 33. old. I ,  Járdányi I. 65, általános)
Kazetta I. A 9. (Egyházaskér, a teljes ballada)
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29. a

1. Megöltek egy legényt 
Hatvan forintjá/ért.
Sej, a Tisza be nem vette, 
Partjára vetette.

2. A ’ra ment az anyja,
Kelti, de nem hallja:
-  Kelj fel, fiam, édes fiam, 
Gyere vélem haza!

3. -  Nem megyek, nem megyek, 
Mert meg vagyok halva.
Fekete a göndör hajam, 
Vállamra van hajtva.

4. A ’ra ment a babája,
Kelti, de nem hallja:
-  Kelj fel, rózsám, édes babám, 
Gyere vélem haza!

5. -  Nem megyek, nem megyek, 
Mer meg vagyok halva. 
Fekete a ráncos csizmám, 
Lábomra van fagyva.

Hajdújárás, Szücs László (70, 75). Bodor A.-Varga A., 1992, Bodor A.-Szöllősy V. V, 1997.
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Giusto J=80
30.

2. Tisza be nem vötte,
Partjára vetötte.
Partjára kitette.
A ’ra mönt egy halászlegény, 
A ’ra ment egy hajóslegény, 
Hálójába tötte.

3. Újszögedre vitte,
Ottan kidobolta:
Kinek veszött szép fekete 
Göndör hajú fi/a?

4. Odamönt az apja,
A ’ra ment az apja,
Köti, de nem hallja:
-  Ke’j fő, ke’j fő, édös fi/am,
-  Kelj fel, fiam, édes fiam, 
Gyere velem haza!

5. -  Nem kelhetök én fo,
-  Nem mehetek, apám,
Mer mög vagyok halva,
Szép fekete göndör hajam 
Vállamra van fagyva. 
Vállamat takarja.

6. Odamönt az anyja,
A ’ra ment az anyja,
Köti, de nem hallja:
-  Ke’j fő, ke’j fő, édös fi/am, 
-K e lj  fel, fiam, édes fiam,
Gyere velem haza!

7. -  Nem kelhetök én fő,
-  Nem mehetek, anyám,
Mer mög vagyok halva,
A hófehér slingölt ingom 
Szép fekete göndör hajam 
Testömre van fagyva.
Vállamat takarja.

8. Odamönt babája,
A ’ra ment babája,
Köti, de nem hallja:
Szavát meg is hallja:
-  Ke’j fő, ke’j fő, szép kedvesöm,
-  Kelj fel, rózsám, édes rózsám, 
Gyere velem haza!

9. -  Nem kelhetök én föl,
Me’ mög vagyok halva.
A szívemet, a lelkömet 
Érted verték vasba!
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10. Csinátatsz-e néköm 
Diófa koporsót?
-  Csinátatok, kedves rózsám, 
Márvánkő koporsót.

11.-  Mögsiratsz-e éngöm 
Egész falu előtt?
Három lejány előtt?
-  Mögsiratlak, édös rózsám, 
az Egész világ előtt!

Temerin, Zsúnyi Erzsébet (47). Burány B., 1975.
Magyarkanizsa!Száján, Losonc Istvánné Körmöci Borbála (67). Bodor A., 1993.

A kanizsai énekes szerint a ballada „volt hosszabban is”, mert a halottat keltegeti még a bátyja, a nővére, 
ángya stb. is.
Az előző dallam (29. sz.) változata. Lásd ott. A harmadik dallamsor záróhangja lehet az alaphang is 
(lásd az 1. számú dallameltérést).
Variáns: 29. (K-V 33. old. I ,  Járdányi I. 65, általános)
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30. a

1. Megöltek egy legényt 
Hatvan forintjáér, 
Beledobták a Tiszába 
Száz ezüst gombjáén 
Fekete lováér.

2. Tisza vize vette,
Tisza be nem vette,
Partjára vetette,
a Partjára kitette.
Arra ment egy hajóslegény, 
Hajójára tette. 
a Hajójába tette.

3. Kiment a piacra,
Ki is doboltatta:
Kinek veszett egy szép fia? 
Itt van a hajóba!

3. a Tiszán túl átvitte,
Városba hirdette:
Ott fekszik egy bama legény 
a Hajójába, ölve.

4. Odament az anyja,
Költi, de nem hallja:
-  Kelj fel, fi/'am, édes fi/'am! 
Tán meg vagy te halva?
Tán mög is vagy halva?

5. -  de Nem vagyok meghalva, 
Agyon vagyok szúrva.
Csak mög vagyok szúrva. 
Amit vétt kend fehér inget, 
Szép fekete göndör hajam 
Testemre van fagyva.
a Homlokomra fagyva.

6. Odament az apja,
Költi, de nem hallja:
-  Kelj fel, fi/'am, édes fi/'am!
-  Kelj föl, fiam, kedves fiam !
Tán meg vagy te halva?
Tán mög is vagy halva?

7. -  Nem vagyok meghalva,
Agyon vagyok szúrva.
Csak mög vagyok szúrva.
Amit vett kend ráncos csizmát, 
Amit vöttél, ráncos csizmát, 
Lábomra van fagyva.
a Lábomra van húzva.

8. Ódámén babája,
Köti, de nem hallja:
-  Kelj fő, kelj fo, szép kedvesöm! 
Tán mög is vagy halva?

9. -  de Nem vagyok möghalva,
Csak mög vagyok szúrva.
Amit adtál, jegybegyűrűt,
az Ujjamra van húzva.

10. de Mindönki siratja,
De ő már nem hallja,
mer Az a hírős Bogár Imre 
a Kést szívébe szúrta.

11. El is ment az anyja 
Vármegye házára:
-  Bíró uram, jaj, a fi/'am 
Ott van a hajóba!

12. Huncut a vármegye,
Annak a jegyzője,
Huncut a jegyző, még a bírók! 
Még a szolgabíró!

Egyházaskér, Benyócki Istvánná Dékány Katalin (68). Tóth F., 1972.
Mohol, Vlasity Károlyné Zélity Klára (47). Burány B., 1975.

A 11-12. versszak kilóg a kompozícióból. A 12. versszak pl. a Bogár Imre ballada egyik oroszlá-
mosi változatának kezdő versszaka (K. ny. 134. old., lásd az 58. sz. 8. versszakát).
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Giusto J= 104
31.

Be - le - dob - ták a Ti - sza - ba Sár - ga su - ba - ja  - ért.

1. a Megöltek égy legényt
Kétszáz forintjáért,
Hatszáz forintjáé,
A Tiszába beledobták 
Belevették a Tiszába 
A kis pej lováért.
Piros pej lováé.

2. Tisza bé nem vétte,
Partjára vetette.
Partjára e 'tétté.
A’ra mént égy halászlegény, 
Csónakjára vétte. 
Csónakjába tette.

2. a Tisza bé nem vétte,
Partra kivetétte.
Ára mént égy hajóslegény, 
Hálójába tétté.
Hajójába tette.

3. A’ra mént az anyja, 
Odament az anyja,
Kelti, de nem hallja:

Gombos, Bacskó Antalné Dinnyési Anna (57). 
Gombos, Rumi Rozália (74).
Szilágyi, Pothorcki Mihály (68).
Topolya, Molnár Józsefné Lórik Margit (75).

-  Kelj föl, fiam, édés fiam,
-  Kelj föl, kelj föl, kedves fiam, 
Borulj a nyakamba!
Gyere velem haza!

3. a Odajött az anyja:
-  Gyere, fiam, haza!
-  Nem méheték, édésanyám,
Még vagyok én halva!

4. -  Nem kelék, nem kelék,
Mer még vagyok halva.
Szép fekete göndör hajam 
a Vállamra van fagyva.
a Vállamra van hajlva.

4. a Még vagyok én halva,
Még vagyok én fagyva,
A kis csizmám, ráncos csizmám 
Lábamra van fagyva.

4. b -  Nem méheték haza,
Mert még vagyok halva,
Sáros ingém, sáros gatyám 
Réám van tapadva.

Kiss L„ 1939. 
Kovács I.-Matijevics L., 1973.

Székely M„ 1975. 
Vass É.-Tomik E., 1975.
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A szilágyi változat kezdő versszakai:

1. Keresem a lovam 
A sűrű erdőbe,
Elszakadt a ráncos csizmám 
A sok keresésbe.

2. Az én nevem Palkó,
Lovam neve Pejkó.
Kis pejlovam négy lábáról 
Leesétt a patkó.

3. Csak égy maradt rajta,
Azt is égy szég tartja.
Laci kovács, jó barátom,
Szorongasd még rajta!

Lásd VMND I. 193. sz.

Az új stílushoz hasonló, kupolás (emelkedő) dallamvonalú, de nem visszatérő szerkezetű dallam. 
Hangneme plagális fríg. Rokonságban van a valószínűleg szlovák eredetű, jellemzően Bogár Imre 
balladadallammal, de ennek funkciós moll hangnemét átformálta hüpo-ereszkedő hangsorrá (a felső 
régiókban mozgó dallam a záróhangra kvintről vagy kvartról ugrik le). Népes tagságot számláló 
vajdasági típusaink egyike. A Megszólaló halott és a Bogár Imre betyárballadán kívül különféle egyéb 
szövegek kapcsolódnak hozzá. (Lásd VMND 1: 47. és 193. sz. is.)
Variáns: 32., 5 7 -59 , 6 1 , 62. (K-V 238, Bartók 276. a, 276. b)
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Giusto J= KX)

32.

Be-le - dob - ták a Ti-sza - ba Pej pa - n  - pa - j a  - ért. 
K ét e - zílst gom b - j á  - jé.

2. Tisza be nem vötte,
Partjára vetötte.
Arra ment egy hajóslegény,
A 'ra ment egy halászlegény, 
Hajójába tette.
Hálójába tette.
Csónakjába tötte.

3. Hajójába tette,
Falura vitette:
Itt vagyon egy szegény legény 
Hajómba megölve.

3. a Hálójába tette,
Gunyhójába vitte,
Hazaüzent szüleinek,
Hogy meghalt gyermeke.

4. Ódámén az apja,
Odament az apja,
Köti, de nem hallja:
-  Kelj föl, kelj föl, kedves fiam, 
Borulj a vállamra!
*Fekete szép göndör haja 
Fülire van fagyva.

5. Ódámén az anyja,
Odament az anyja,
Köti, de nem hallja.

Ráncos szárú kis csizmája 
Szép fekete göndör haja 
Lábára van fagyva.
Vállára van fagyva.
Homlokára fagyva.

6. Ódámén a húga,
Köti, de nem hallja.
Aranygombos kis lajbija 
Mejjire van fagyva.

7. Ódámén babája,
Odamönt rózsája,
Köti, de nem halllja:
Köti, azt meghallja:
Költi, azt már hallja:
-  Kelj föl, kelj föl, kedves mátkám,
-  Kelj föl, csárdás kisangyalom,
-  Kelj fő, kelj fő , kedves rózsám, 
Borulj a vállamra!
Hagy vigyelek haza!
Gyere velem haza!
Hagy vigyelek, hagy tögyelek*
Az örökös házba!

8. Hagy vigyelek haza 
Márvánkő ágyadra,
Hagy tögyelek, kisangyalom, 
Márvánkő ágyadra!

* A III—IV. dallamsorra
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9. -  Csináltatsz-e, rózsám,
Diófa koporsót?
-  Csináltatok, kedves rózsám, 
Márvánkő koporsót!

10. -  Meghúzatod-e majd 
A három harangot?
-  Meghúzatom, kisangyalom, 
Mind a tizenhatot!

1 1 .-  Kikísérsz-e, babám, 
a Temetőkapuig?
-  Kikísérlek, kisangyalom, 
Egész a sírodig!

12. -  Eltemetsz-e, rózsám,
A temetökerbe?
-  Eltemetlek, kedves rózsám, 
Virágos kertömbe!

Magyarpadé, Novák Andrásné Pintér Mária (47).
Száján, Lőrinc Jánosné Szűcs Anna (52), Soós Simonné Szűcs Erzsébet (47). 
Száján, Móra Lajosné Fehér Vera (65).

Katona I.-Tóth F„ 1972.
Tóth F„ 1972. 

Katona I.-Tóth F„ 1972.

Az egyik szajáni változat kezdő versszakai:

1. -  Kocsmárosné, hallja,
Van-e piros bora?
-  Van énnéköm piros borom 
a Betyárok számára.

2. -  Nem vagyunk betyárok, 
Csak rabló zsiványok. 
Mögöltünk egy juhászlegényt 
Hatszáz forintjáén

3. Tiszába vetöttük,
Tisza be nem vötte.
A’ra mönt egy halászlegény, 
Hálójába tötte.

Dallama az előző (31. sz.) rokona. Lásd ott.
Variáns: 31., 57-59., 61., 62. (K-V 238, Bartók 276. a, 276. b)
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13. -  Megsiratsz-e, babám,
-  Mögsiralsz-e, rózsám, 
Három legény előtt?
-  Megsiratlak, kisangyalom,
-  Mögsiratlak, kedves rózsám 
az Egész világ előtt!



32. a

1. Mögöltek égy legényt 
Hatvan forintjáért,
A Tiszába bevetötték 
Pej paripájáért.

2. Tisza be nem vötte,
Partjára vetötte,
Arra mönt égy hajóslegény, 
Hajójába tötte.

3. Hajójába tötte,
Városra fővitte:
-  Kié ez a szögény legény 
Hajómba mögölve?

4. Ódámén az apja,
Költje, de nem hallja, 
Ezüstgombos kis mándlija 
Mellyire van fagyva.

5. Ódámén az anyja,
Költje, de nem hallja,
Szép fekete göndör haja 
Vállára van fagyva.

6. Ódámén a bátyja,
Költje, de nem hallja,
Sárga sarkantyús csizmája 
Lábára van fagyva.

7. Ódámén babája,
Költje, azt möghallja:
-  Kelj föl, kelj föl, kedves babám, 
Borulj a nyakamba!

8. Borulj a nyakamra,
Hagy vigyelek haza! 
Harmannapig, negyennapig 
Nyugodj az ágyamba!

9. -  Csináltatsz-é, babám,
Diófa koporsót?
-  Csináltatok, kedves babám, 
Márványkű koporsót!

10. -  Betakarsz-é, babám,
Viaszkos vászonnyal?
-  Betakarlak, kedves babám, 
Arany paszománttal!

1 1 .- Möghúzatod-é hát 
Mind a hat harangot?
-  Möghúzatom, kedves babám, 
Mind a tizenhatot!

Száján. Kálmány L., 1882.
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Giusto J= 120
33.

Be - le - dob - ták a Ti - szá - b a  Szép kis pej lo - vá  - ért.
E  - zü s t ó - rá  - j á  - ér.

Titel, Rideg Sándomé Katona Piroska (47). Király E., 1960.
Ü.rög. Király E., 1964.

Dallama az új stílusú dalokhoz hasonló kupolás görbét ír le, majdnem visszatérő szerkezet. Valószínű
leg egy új stílusú dallam (Járdányi II. 147) III—IV. sorából alakult önálló forma.
(Vargyas, 1981,0277 és Járdányi-függelék: Hosszú farkú fecske)

128
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2. Tisza le nem vitte,
Tisza be nem vette,
Partjára kivette.
Arra ment egy halászlegény, 
Arra ment egy hajóslegény, 
Hajójába tette.

3. Szeged alá vitte,
Ottan kihirdette:
Hajójába halva fekszik 
Egy bama legényke.

3. a Fölvitte Szegedre,
Nagydobra verette:
-  Kinek veszett egy szép fia?
Itt van a hajómba!

4. Odamegy az anyja,
Kelti, de nem hallja:
-  Kelj fel, kelj fel, kedves fiam, 
Gyere velem haza!

5. -  Nem kelek, nem kelek,
-  Fölkelnék, nem bírok,
Mert meg vagyok halva,
Szép fekete göndör hajam 
Szép fekete ráncos csizmám 
Vállamra van fagyva.
Lábomra van fagyva.

6. Odament az apja,
Kelti, de nem hallja:
-  Kelj fel, kelj fel, kedves fiam, 
Gyere velem haza!

7. -  Nem kelek, nem kelek,
Mert meg vagyok halva,
Szép fekete kis pejlovam 
Messzire van hajtva.

8. Ezüst a kantárja,
Gyémánt a zablája,
Talán bizony Bogár Imre 
Annak a gazdája?



Giusto J=132
34.

2. Tisza be nem vette,
Pártjára vetette.
Árá ment égy hájós legény, 
Hájójábá vétte.

2. a Duná be nem vétte,
Pártjára vetétte.
Árá mént égy hálászlegény, 
Hálójábá tétté.

3. Árá mént áz ápjá,
Kélti, de nem hálljá:
-  Kelj fél, kelj fel, édés fi/'am, 
Borúj á vállámrá!
Gyere velem házá!

4. -  Nem méheték házá,
Mer még vágyok hálvá.
Szép fekete géndér hájá 
Homlokárá fágyvá.

5. Árá mént áz ányjá,
Kélti, de nem hálljá:
-  Kelj fel, kelj fel, kedves fi/am, 
Borúj á vállámrá!
Gyere velem házá!

6. -  Nem méheték házá,
Mer még vágyok hálvá.
Szép fekete géndér hájá 
Homlokárá fágyvá.

7. Árá mént á bábájá,
Kélti, de nem hálljá:
-  Kelj fél, kedves kisángyálom,
-  Kelj fél, kelj fél, szép kedvesém, 
Borúj á vállámrá!
Hármádnápig, negyednapig* 
Fekidj áz ágyámbá!

Bácskertes, Bódis Pálné Mikó Mária (82). Silling I., 1981.
Bácskertes, Balogh Matyi Erzsébet (53). Silling I., 1983.

Az új stílus kis szótagszámú, egy dallamgondolatból építkező régies rétegének képviselője. 
(Járdányi II. 56, általános, ennek szép változata)

* A III—IV. dallamsorra
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VÍGBALLADÁK (35-51.) 

Szeretet próbája (35—40.)

Az a témakör, hogy a veszélybe jutott szeretőért csak kedvese hajlandó áldozatot vállalni, már az 
antik görögségben is megtalálható Alkesztisz legendájában. (Admetusz elmulasztja a lakodalmi ál
dozatot, ezért meg kell halnia -  hálókamrájában kígyók tekergőznek. Apolló közbenjárására azt a 
kegyelmet kapja, hogy ha valaki önként hajlandó helyette vállalni a halált, megmenekül. Erre sem 
apja, sem anyja nem hajlandó, csak felesége, Alkesztisz. A történet szerencsés véget ér vagy azzal, 
hogy Alkesztiszt Perszefóné, az alvilág ura küldi vissza vagy Héraklész, a hős ragadja ki Hádésztől.) 
A legendának sok mesealakja él különösen a keleti, afrikai és kelet-európai néphagyományban. 
Furcsamód, a magyar balladáknak nálunk nem ismerjük meseváltozatait. A próbatétel fajtái külön
félék, Kelet-Európában változatos mozaikban találjuk különböző motívumait, de Európa más népeinél 
is előfordulnak (angolok, németek, dánok, olaszok, szlovének, horvátok, szerbek, bolgárok, aro- 
munok, románok, ukránok, szlovákok, morvák, lengyelek, spanyolok, katalánok, törökök, cigányok). 
A kígyópróbatételen kívül gyakori még a fogságból kiváltás, vagy vízből kimentés, hóhértól meg
mentés.

A strófaismétlő formában fogalmazott magyar balladaváltozatok nem túl számosak, mindössze 
40, de az egész nyelvterületen megtalálhatók.

Legkorábbi feljegyzése: 1813 (talán Dunántúl, lásd a 38. a sz. jegyzetét).
Dallamai (Vargyas 21 változatot sorol fel) általában régi stílusúak, mind 6, mind 12 szótagú sorszer

kezetben előfordulnak.
A nálunk jelenleg számon tartott változatok száma 14: Bocsár, Csóka, Mohol (3), Morotva/Padé, 

Száján (3), Szaján/Kanizsa, Topolya, Törökkanizsa (2), Hertelendyfalva. Mindegyik ép változat 
hosszabb-rövidebb formában, közülük néhány különösen szép költői megfogalmazású (35-38. sz.). 
A ballada legtöbbször véget ér a történet csattanójával (a „kígyó” helyett kincs kerül elő), de néhány 
változat még megtoldja: Szeddfel, édes rózsám, fehér kötényedbe, Jó lesz az minékünk a mi esküvőnkre! 
(35. és 39. sz.) Valamennyi ránk maradt dallam régi stílusú (6 és 12 szótagú sorszerkezetben), és fel
lelhetők köztük a régi stílus mind ótörök, mind ugor eredetű tagjai. A törökkanizsai balladát első 
gyűjtése alkalmával egy csekélyebb értékű, idegen ízlésben fogant búcsúsének dallamán énekelték 
12 szótagú sorokon, a topolyai változat dallamszándéka kivehetetlen.

Szövegösszefüggés más balladákkal: Betyárdalok, rabénekek: Megkötöttem kis pej lovam és El
hagytad házunkat... (36. sz.); (Házasuló királyfi: Kerüljél előre, Üljél le a székre! 38. sz.).

A kötetben közölt balladák 10 változatot ölelnek fel.
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Parlando J=112
35.

2. Mérges sártánkígyó bújt a gelebömbe.
-  Vedd ki, kedves apám, védd ki hát

belőle!
-  Vödd ki, édösapám, vödd ki hát belőle! 
Szívem szoringatja, piros vérém szíjjá, 
Gyénge dérékamat kétfelé szakíjja!
(Vödd ki, édösapám, ha ki merőd vonni!)*

3. -  Inkább megleszek én égy szép fiam nélkül, 
Égy szép fiam nékül, mint fél karom nékül! 
Eredj el anyádhoz, majd talán kiveszi,
Majd talán kiveszi!

4. -  Jó/estét, jó /'estét, kedves édesanyám!
-  Adjon Isten fiam, hol jársz ilyen későn?
-  Szolgátam, szolgátam Maros kútja mellett, 
Csikókat őriztem Dráva vize mellett!

5. Lovam megkötöttem vény égé ágába,
Én meg lehevertem lovam árnyékába. 
Mérges sártánkígyó bújt a gelebömbe,
Vödd ki, édesanyám, vödd ki hát belőle!

6. Szívem szoringatja, piros vérém szíjjá, 
Gyönge derekamat kétfelé szakíjja!
Vödd ki, édesanyám, ha ki merőd vonni!

* A későbbi változatban ennek a versszaknak a III—IV. és zárójelbe tett V. sora önálló háromsoros strófaként szerepel.
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Én meg lé - he - v er - tein lo-vam  ár - nyé - ká - ba.

Lo - vám  még - kö - töt - tem  ve-nyé - ge / a  - gá - ba.

Csi - kó - kát ő - riz - tem  Drá - va vi - ze m el - lett.

1. -  Szó - gá - tam, szó - gá - tam  M a-ros k ú t - j a  m el - lett.



7. -  Inkább möglöszök én égy szép fiam nélkül, 
Égy szép fiam nélkül, mint fél karom

nélkül!
Eredj a bátyádhoz, majd az tán kiveszi, 
Eredj el bátyádhon, majd az tán kiveszi, 
Majd az tán kivészi!
Majd talán kiveszi!

8. -  Jóyestét, jóy'estét, kedves, édés bátyám!
-  Adjon Isten, öcsém, hol jársz ilyen későn?
-  Szolgátam, szolgátam Maros kútja mellett, 
Csikókat őriztem Dráva vize mellett!

9. Lovam megkötöttem vény ege ./ágába,
Én meg lehevertem lovam árnyékába. 
Mérges sártánkígyó bújt a gelebömbe,
Vedd ki, kedves bátyám, vedd ki hát belőle!

10. Szívem szoringatja, piros vérém szíjjá, 
Gyönge dérékamat kétfelé szakíjja!
Vedd ki, kedves bátyám, ha ki mered venni!

1 1 .- Inkább megleszek én égy szép öcsém
nékül,

Egy szép öcsém nélkül, mint fél karom
nékül!

Eredj a nénédhez, majd az tán kiveszi,
Majd az tán kiveszi!
Ha ki meri venni.

12. -  Jó estét, jó  estét, kedves, édes néném!
-  Adjon Isten öcsém, hol jársz ilyen későn?
-  Szolgátam, szolgátam Maros kútja

mellett,
Csikókat őriztem Dráva vize mellett.

13. Lovam megkötöttem venyége ágába,
Én meg lehevertem lovam árnyékába. 
Mérges sártánkígyó bújt a gelebömbe,
Vödd ki, kedves néném**, vödd ki hát

belőle!

14. Szívem szoringatja, piros vérem szíjjá, 
Gyönge dérékamat kétfelé szakíjja!
-  Inkább megleszek én égy szép öcsém

nékül,
Mint fél karom nékül!

** bátyám-at mond tévedésből
*** A III—IV. dallamsorra

14. a Szívem szoringatja, piros véröm szíjjá, 
Gyönge dérékamat kétfelé szakíjja!
Vödd ki, kedves néném, ha ki merőd vonni!

14. b -  Inkább möglöszök én egy szép öcsém
nékü,

Egy szép öcsém nékü, mint fé l  karom nékű! 
Eredj a húgodhoz, majd talán kivöszi, 
Majd az tán kivöszi!

14. c - J ó  estét, jó  estét, kedves édös húgom! 
-Adjon Isten, bátyám, holjársz ilyen későn?
-  Szolgátam, szolgátam Maros kútja mellett, 
Csikókat őriztem Dráva vize mellett.

14. d Lovam mögkötöttem vény ege ágába,
Én mög lehevertem lovam árnyékába. 
Mérges sártánkígyó bújt a gelebömbe, 
Vödd ki, kedves húgom, vödd ki már belőle! 
Szívem szoringatja, piros véröm szíjjá, *** 
Gyönge derekamat kétfelé szakíjja.

14. e -  Inkább möglöszök én egy szép bátyám
nékű,

Egy szép bátyám nékű, mint fé l karom nékű. 
Eredj a rózsádhon, majd talán kivöszi, 
Majd az tán kivöszi!

15. Eredj a rózsádhon, majd az tán kiveszi! 
Majd az tán kivöszi, majd az tán kiveszi!
-  Jó estét, jó estét, kedves édés rózsám!
-  Adjon Isten rózsám, hol jársz ilyen későn?
-  Szolgátam, szolgátam Maros kútja***

mellett,
Csikókat őriztem Dráva vize mellett.

16. -  Lovam mögkötöttem venyege ágába,
Én mög lehevertem lovam árnyékába. 
Mérges sártánkígyó bújt a gelebembe, 
Vedd ki, édes rúzsám, vedd ki hát belőle!

17. Szivem szoringatja, piros vérém szíjjá, 
Gyönge dérékamat kétfelé szakíjja!
Vödd ki, édes rúzsám, ha ki mered venni!
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18. Nyól a gelebibe, veszi ki belőle,
Az ajtóhoz vágja, hull a pénz belőlle.
-  Szedd fel, kedves rózsám, máj jó  lesz ez nekünk 
Jövő esztendőre, ha összekerülünk!

Száján, Móra Lajosné Fehér Vera (61, 65). Paksa K., 1968., Katona I.-Tóth F., 1972.

Az ugor ereszkedő stílus (sirató stílus) jellegzetes példája. Felező tizenkettes sorokból álló strófa. 
Oldalága egy olyan típusnak, mely főleg a nyelvterület keleti részén gyakori. Hat szótagos rokonai 
is élnek.
Variáns: tizenkét szótagú 114., 120, hat szótagú 36, 3 9 ,4 0 , 106, 115, 121.(MNTX. 95. típus) 
Kazetta I. A 10. (Az 1968-ban felvett változat)
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ParlandoJ=cca 69

36.

2. -  Amoda szolgálok 
Csaba vize mellett, 
Csikókra vigyázok 
Csaba kútja mellett.

3. Megkötöttem kis pej lovam 
Jegenye/agához, 
Léheverédtem a
Lovam ámyékjához.

4. Sárkán mérges kígyó 
Bújt a kelebembe,
Vedd ki,/'édesanyám,
Hogy ha nem fész tőle!

5. -  Inkább mégleszék én 
Egy rossz fi/am nélkül,
Ej, de mind az után
A jobb karom nélkül!

6. Eredj el apádhoz,
Az ki meri venni,
Hogyha /'a keze/'it 
Tőlled nem kimélli!

7. -  Jó napot, jó  napot, 
Kedves édesapám!
-  Adj jót Isten, fi/am!
Hol jársz ilyen korán?

8. -  de j  Amoda szolgállok 
Csaba vize mellett, 
Csikókra vigyázok 
Csaba kútja mellett.

9. Megkötöttem kis pej lovam 
Jegenye/agához, 
Léheverédtem a
Lovam ámyékjához.

10. Sárkán mérges kígyó 
Bújt a kelebembe,
Vedd ki, édesapám,
Hogy ha nem fész tőle!

1 1 .-  sej de Elhattad házunkat, 
Földönfutó lettél,
Csikósok, gulyások 
Közé keveredtél!
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-  Adj jó t  Is-ten, fí-/am! Hol já rsz  i - Íven ko - rán?

1. — Jó n a -p ó t .  jó  n a -p ó t ,  Ked-ves é - d e s  - a - nyám!



12. Eredj Mariskádhoz,
Az ki meri venni.
Az majd a keze/it 
Tőled nem kíméli!

13. -  Jó napot, jó  napot, 
Kedves kis Mariskám!
-  Adjon Isten, drágám! 
Hol jársz ilyen korán?

14. -  de j  Amoda szolgáltok 
Csaba vize mellett, 
Csikókra vigyázok 
Csaba kútja mellett.

15. Megkötöttem kis pej lovam 
Jegenye yagához, 
Léheverédtem a
Lovam ámyékjához.

16. Sárkán mérges kígyó 
Bújt a kelebembe,
Vedd ki, kis Mariskám, 
Hogy ha nem fész tőle!

17. -  Kivészém én aztat, 
Rászánom a kezem, 
Minthogy árva légyén 
Az egész életem!

(Eddig.)

Mohol, Zélity Sándor (73). Burány B., 1979.

Az előző (35. sz., lásd ott i s ) dallam hat szótagú rokona, ennek motívumaiból építkezik, ugyanakkor 
szorosabb kapcsolatban áll a 96-98. számú ótörök régi stílusú dallamokkal is. A magasan intonált al
só hetedik fok a kvartváltás szellemében jelentkezik, az ugyancsak magasan intonált negyedik fok 
megfelelője. Az így kezelt fokok nem képviselik népzenénk törzsökös jelenségeit. Nálunk főleg 
rabénekek és balladák kapcsolódnak a dallamhoz, de gyűjtötték szerelmi dalként, vagy mint tréfás 
kubikos dalokat is, továbbá obszcén szövegekkel is előkerült.
Variáns: 39., 40., 106., 115., 121, távolabbról 8 ,  38, 96-98, 109, tizenkét szótagúak 35 , 114, 120. 
(MNT VIII: 37. és 38. és MNT X: 95. típus)
Kazetta I. A 11.
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Parlando J=cca 104
37.

2. -  Odalent szolgáltam 
Sári vize mellett, 
Csikókat őriztem 
Maros kútja mellett.

3. Mérges sátán kígyó 
Mérges sárkány kígyó 
Bújt a gelebömbe.
Vödd ki, anyám, vödd ki, 
Vödd ki már belőle! 
Hogy ha merőd, vödd ki!

4. -  Inkább möglöszök én 
Egy szép fiam nélkül, 
Minthogy möglögyek én 
Egy fél karom nélkül!

5. Eredj el apádhoz,
Talán kivöszi az!
Kérd mög őtet szépen, 
Hátha kivöszi az!

6. -  Jó napot, jó napot, 
Kedves édösapám!
-  Adjon Isten, fiam,
Hol jársz ilyenkortájt?

Hol já rsz  i - lyen ko - ián?

7. -  Odalent szolgáltam 
Sári vize mellett, 
Csikókat őriztem 
Maros kútja mellett.

8. Mérges sátán kígyó 
Mérges sárkány kígyó 
Bújt a gelebömbe.
Vödd ki, apám, vödd ki, 
Vödd ki hát belőle!
Hogy ha merőd, vödd ki!

9. -  Inkább möglöszök én 
Egy szép fiam nélkül, 
Minthogy möglögyek én 
Egy fél karom nélkül!

10. Eredj a rózsádhoz,
Talán kivöszi az!
Ha igazán szeret,
Kérd mög őtet szépen, 
Hátha kivöszi az!
Talán kivöszi az!
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1. - J ó  rö g -g é lt ,  jó  rög-gelt. Leiköm  é - dös - a  - nyáin!
Ked-ves

- A d - j ó n  I s - te n ,  f isa in ,



11. -  Jó estét, jó estét, 
Kedves, édös rózsám!
-  Adjon Isten, babám! 
Hol jársz ilyenkor már?

12. -  Odalent szolgáltam 
Sári vize mellett, 
Csikókat őriztem 
Maros kútja mellett.

13. Mérges sátán kígyó 
Mérges sárkány kígyó 
Bújt a gelebömbe.
Vödd ki, rózsám, vödd ki, 
Hogy ha merőd, vödd ki!

14. Nyúl az gelebibe,
Húzza ki belőle,
Vágja az ajtóhoz:
Dűl a péz belölle!

(Tapsol örömében)

Törökkanizsa, Sós Mihályné Burány B.-Gubás J., 1977, Bodor A.-Paksa K , 1993.
Törköly Erzsébet (59,75).

Kis terjedelmű, régi stílusú, ritka dallam, dallammagja három hang: drm, ez egészül ki az alsó és fel
ső oktávval, ambitusa tehát l+b3-5+8. Lefelé menet a második fokot is érintheti a dallam. Főleg mint 
rabéneket gyűjtötték. Típusa ismeretlen.
Variáns: 104., 105. (Emlékeztet Járdányi I. 130, dunántúli, székely)
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Parlando J=cca 84

38.

Ö k - rö - két ő - riz - tem Sá - ri v i - ze m el - lett.

2. Lehajtván fejemet 
Csipkebokor mellett, 
Kebelembe bújván 
Sási mérges kíjó.

3. Sási mérges kíjó 
Szívem szomoríjja, 
Karcsú derekamat 
Majd átalszakajja!

4. Védd ki, apám, védd ki, 
Mer mindjár méghalok!
-  Eredj az anyádhoz, 
Talán az kiveszi!

5 .- J ó  estét, jó  estét, 
Kedves édesanyám! 
Szolgáltam, szolgáltam 
Messze a pusztába, 
*Ökröket őriztem
Sári vize mellett.

6. Lehajtván fejemet 
Csipkebokor mellett, 
Kebelembe bújván 
Sási mérges kíjó.

7. Sási mérges kíjó 
Szívem szomoríjja, 
Karcsú derekamat 
Majd átalszakajja!

8. Védd ki, anyám, védd ki, 
Mer mindjár méghalok!
-  Eredj a rózsádhoz, 
Talán az kiveszi!

9. -  Jó estét, jó estét,
Édés, kedves rózsám!
-  Kerüljé előre,
Üljé le a székre!

10. -  De nem azért jöttem, 
Hogy én itt leüljek. 
Szolgáltam, szolgáltam 
Messze a pusztába, 
Ökröket őriztem*
Sári vize mellett.

11. Lehajtván fejemet 
Csipkebokor mellett, 
Kebelembe bújván 
Sási mérges kíjó.

12. Sási mérges kíjó 
Szívem szomoríjja, 
Karcsú derekamat 
Majd átalszakajja!

13. Védd ki, babám, védd ki, 
Mer mindjár meghalok! 
Védd ki, babám, védd ki, 
Mer mindjár meghalok!

A III—IV. dallamsorra
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1. -  Szol-gál-tam , szol - gál - tam  M esz-sze a pusz - tá  - ba,



14. Benyút a keblébe,
Nem vót egyéb benne,
Nem vót egyéb benne,
Mint égy köcsög arany!

Topolya, Palusek Luca (60). Penavin 0., 1972.

A balladához mellékelt dallam érthetetlen, dallamszándéka kibogozhatatlan. A hat szótagú strófák a 
38. a számú ballada dallamán is énekelhetők, amely ótörök eredetű régi stílusú dallamaink egyik tí
puskörét képviseli.
Variáns: 8. (lásd ott), távolabbról 3 6 , 3 9 , 4 0 , 106, 115, 121. (MNT VIII: 38. típus)
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38. a

1. -  Kebelembe búvék 
Egy nagy áspis kígyó, 
Vedd ki, apám, vedd ki!
-  Bizon, nem veszem én!

2. Eredj az anyádhoz,
Majd talán kiveszi!
-  Kebelembe búvék 
Egy nagy áspis kígyó,

3. Vedd ki, anyám, vedd ki!
-  Bizon nem veszem én! 
Eredj a bátyádhoz,
Az talán kiveszi!

4. -  Kebelembe búvék 
Egy nagy áspis kígyó, 
Vedd ki, bátyám, vedd ki!
-  Bizon, nem veszem én!

5. Eredj a nénédhez,
Majd talán kiveszi!
-  Kebelembe búvék 
Egy nagy áspis kígyó,

6. Vedd ki, néném, vedd ki!
-  Bizon nem veszem én! 
Eredj a rózsádhoz,
Az talán kiveszi!

7. -  Kebelembe búvék 
Egy nagy áspis kígyó, 
Vedd ki, rózsám, vedd ki!
-  Bizon, kiveszem én!

Mohol, Gyarmat György (67). Burány B., 1980.

Dallama romlatlan hagyományt képvisel, de a legkevésbé költői szövegváltozat. Ugyanilyen száraz 
megfogalmazás Pálóczi Horváth Ádám 1813-as feljegyzése 12 szótagú sorokon, a 35. számú balladával 
rokon dallamon. (PHÁ: 292. sz.):

E • redj az a - nyád - hoz, Majdta - Ián ki - ve - szí! -V edd ki, a-rryám, vedd ki! B i-zonynem  ve - szem én!

2. Eredj a bátyádhoz, majd talán kiveszi.
-  Vedd ki, bátyám, vedd ki! -  Bizony nem veszem én! 
Eredj az ángyodhoz, majd talán kiveszi.
-  Vedd ki, ángyom, vedd ki! -  Bizony nem veszem én!

3. Eredj sógorodhoz, majd talán kiveszi.
-  Vedd ki, sógor, vedd ki! -  Bizony nem veszem én! 
Eredj a nénédhez, majd talán kiveszi.
-  Vedd ki, néni, vedd ki! -  Bizony nem veszem én!

4. Eredj a mátkádhoz, majd talán kiveszi.
-  Vedd ki, mátka, vedd ki! -  Bizony kiveszem én!
-  Kebelembe búvék egy nagy sáspis kíó, (!)
Vedd ki, mátka, vedd ki! -  Bizony kiveszem én!
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1. - K e  - be - lem - be bú-vék Egy nagy ás - pis k i-g y ó . Vedd ki, a -pára , vedd ki! -  Bi - zony, néni ve - szem én!



39.

Csi - kó - kát ő - ri - zök Csa - ba kút - ja  m el - lett.

2. Megkötöttem lovam 
Jegönye ágához, 
Leheverödtem a 
Lovam árnyékához.

3. Mérges sátán kígyó 
Bújt a gelebömbe, 
Vödd ki, édösanyám, 
Hogy ha nem fész tőle!

4. -  Inkább mégleszök én 
Egy szép fiam nélkül, 
Egy szép fiam nélkül, 
Mint fél karom nélkül!

5. -  Mérges sátán kígyó 
Bújt a gelebömbe,
Vödd ki, édös rózsám, 
Hogyha nem fész tőle!

6. Nyúlt a gelebébe,
Vötte ki belőle,
Vágta az ajtóhoz,
Pénz csordult belőle.

7. -  Sződd föl, édes rózsám 
Fehér kötényödbe!
Jó lösz az minékünk 
A mi esküvőnkre!

Csóka, Korponai Mihályné Holló Erzsébet (48). Burány B., 1953.

Dallamára vonatkozóan lásd a 35. és 36. számú balladáknál mondottakat.
Variáns: 36 , 4 0 , 106, 115, 121, távolabbról 8 , 3 8 , 96 , 98 , 109, tizenkét szótagúak 3 5 , 114, 120. 
(MNT VIII: 37. és 38 , valamint MNT X: 95. típus)
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l . - A  - m o - da szol - gá - lók M a - r o s  v i - ze m el - lett,



40.

m  Gye-re, j é  -  des - a - nyám, Ve - gyed ki be - löl - le.

2. -  hej de Eredj fiam, eredj 
Eredj az apádhon,
Tán ki meri vonni, 
Hogyha nem fél tölle!

3. -  Jó napot, jó napot, 
Kedves édösapám!
-  Adjon Isten, fiam,
Hol jársz ilyen korán?

4. -  hej de Amoda szógálok 
Csaba vize mellett, 
Csikókat őrizök
Maros kútja mellett.

5. Mérges sárkán kígyó 
Bújt a gelebömbe,
Gyere,/édösapám, 
Vögyed ki belölle!

6. -  Eredj fiam, eredj 
Eredj a bátyádhon,
Tán ki meri venni, 
Hogyha nem fél tölle!

7. -  Jó napot, jó napot, 
Kedves édös bátyám!
-  Adjon Isten, öcsém,
Hol jársz ilyen korán?

8. -  hej de Amoda szógálok 
Csaba vize mellett,
Csikókat őrizök
Maros kútja mellett.

9. hej de Mérges sárkán kígyó 
Bújt a gelebömbe,
Gyere,/édös bátyám, 
Vögyed ki belölle!

10. -  Eredj a rózsádhon,
Tán ki meri vonni,
Tán ki meri vonni,
Hogyha nem fél tölle!

11. -  Jó estét, jó  estét,
Kedves édös rózsám!
-  Adjon Isten, babám!
Hol jársz ilyen későn?

12. -  hej de Amoda szógálok 
Csaba vize mellett,
Csikókat őrizök
Maros kútja mellett.

13. Mérges sárkán kígyó 
Bújt a gelebömbe,
Gyere,/édös rózsám, 
Vögyed ki belölle!
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Parlando J= 64

l . - M é r - g e s  s á r - k á n  ki - gyó Bújt a ge - le - bőm  - be.



14. hej de Nyúlt a gelebibe,
Vötte ki belőle,
Vágta az ajtóhon,
Péz csörgött belölle.

Bocsár/Szaján, Kökény István (kb. 20). Kónya S., 1975.

Az énekes cigány fiatalember, énekelte, majd „levélsípon” (filmdarabon) is eljátszotta a balladát. 
Dallamára vonatkozóan lásd a 35. és 36. számú balladáknál mondottakat.
Variáns: 36.,39., 106., 115., 121, távolabbról 8 , 3 8 ,9 6 -9 8 , 109, tizenkét szótagúak 35 , 114, 120. 
(MNT VIII: 37. és 38. és MNT X: 95. típus)
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Révészek nótája (41-46.)

A történet lényege a nő becsületének megvásárlása: az asszony egyre többet ajánl a férfinak, hogy 
az teljesítse kérését, végül lányát vagy magát kell adnia. A témát más népek is ismerik (franciák, por
tugálok, spanyolok, dánok, görögök, németek, románok, lengyelek, szerbek). A magyar balladában 
a révész és az átkelni akaró asszony között áll elő a zsarolás helyzete. A nyelvterületnek csak bizonyos 
részein fordul elő (változatainak száma 28): Dél-Dunántúl, bácskai Duna mente, Torontál, Csongrád 
és Nyitra megyékben. A nyitraiak menyasszony-búcsúztatóba vannak illesztve, a dél-dunántúliakban 
Rákóczi és Bercsényi neve szerepel, de prózai magyarázatként a torontáli és csongrádi változatok is 
Rákóczinét (esetleg Mária Teréziát) emlegetik (44., 45. a., 46. sz.). Valószínűleg 14. századi ballada.

Legkorábbi feljegyzése: 1891.
Dallamai leggyakrabban az ún. Rákóczi-nóta fríg dallamkörébe tartoznak (Vargyas 17 változatot 

közöl).
A nálunk számon tartott változatok száma 11: Majdán, Majdán/Csóka (2), Mohol (3), Verbica, 

Kanizsa, Gombos (3).
A strófaismétlő ballada strófái heterometrikusak (különböző szótagszámú és metrumú sorokból 

állnak), köztük szerepel a szaffikus formának egy késői utóda is (42. sz., részben 41. sz., lásd a 42. 
sz. jegyzetét), továbbá a sokáig csonka formának tekintett, ún. Balassi-sor (háromtagú összetett, 
egyetlen nagy sor) háromsoros strófája is (45. sz., lásd a jegyzetét). Az előkerült balladák zöme már 
csak töredék, a Kálmány gyűjtötte magyarszentmártoni és egy verbicai ballada képviseli csupán a tel
jes alakot (45. a sz. és 44. sz.), ez utóbbi azonban formájában is, dallamában is labilis szerkezet. Vala- 
mennyiüket a Rákóczi-dallamkör változataira éneklik egy kivételével (46. sz.).

Szövegösszefüggés más balladákkal: Hol háltál az éjjel, cinegemadár: fokozatokban elnyerni a 
szeretőt.

A kötetben közölt balladák mind a 11 változatot felölelik.
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Giusto J= 92

41.

-  Á - tál - visz - lek a D u - nán, ha meg - fi - zetsz jó  duf - Ián! 
tesz - lek

Gombos, Nemes Gáspámé Vince Katalin (59). Kiss L., 1939.

Dallama a híres, ún. Rákóczi-nótának egyik jellegzetes típusa. Ennek a fríg hangnemű dallamkömek 
népes családjába a Révészek nótáján kívül történeti katonaénekek, vallásos énekek, lakodalmasok, 
párosítók, bordalok, verbunkos táncdallamok, sőt még gyermekjátékdalok is tartoznak. A magyar 
népzenében ritka a tempóváltás strófán belül, de a Duna menti révészdalok egyik jellegzetessége ép
pen ez. Strófájának formája szaffikus, ettől annyiban tér el, hogy első dallamsorát nem ismétli. 
Variáns: 42., távolabbról 43-45. (SZDV 9., Járdányi 1 .170., északnyugati, dél-dunántúli)
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-  Ej, szi-vem , ré - vé - szem. Vi-gyél á - tál a vi - zen!



Parlando J= 60

42.

Gombos, Cöndör Kuruc András (78), 
Kálóczi József (50).

Kiss L., 1939.

Az egyik változat eltérés nélkül ismétli meg az első sort, tehát mindkétszer fríg zárlatú, míg a közölt 
főalakban a fríg zárlatot dór zárlat váltja fel a második sorban. Formája a középkori szaffikum mó
dosult alakja: két egyforma (vagy hasonló) sor után egy összetett harmadik, majd egy rövid negyedik 
következik. Dallamáról lásd az előző (41. sz.) dallamnál mondottakat.
Variáns: 4 1 , távolabbról 43-46. (SZDV 9, Járdányi I. 170, északnyugati, dél-dunántúli)
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-  A n-gya - lom, ré - vé - szem , vi - gyél át a vi - zen!

A n-gya - lom, ré - vé - szem , vi - gyél át a  v i - zen!

Giusto. J= 80

-  Á - tál - v isz - lek a Du - nán ki - lene or - só ka  - ri - kán,

H a m ég-fi - zetsz jó  d u f - Ián!



43.
Parlando J= cca 92

Vi - gye-ték á - tál a ví-zen, Vi-gye-tek á - tál a ré - ven!

2. -  Nem lehet, angyalom, 
Nem lehet, galambom! 
Nagy a Tisza vize álja, 
Kisodora ladikából!

3. -  Van égy zsák aranyom, 
Mög égy szép leányom. 
Azt is nektek odaadom, 
Mind a kettőt neköd adom, 
Vigyetek átal a parton! 
csak Vigyetök átal a vízön!

Majdán, Pióker Illésné Gyémánt Viktória (72). Burány B., 1975.
Majdán/Csóka, Jasura Józsefhé Gyémánt Rozália (63,71). Paksa K , 1968, Kónya S., 1976.

A Rákóczi -  Révész másik típuscsaládja. A bácskai Duna mente szaffikus formával rokon, strófán belüli 
tempóváltást mutató alakjaitól eltérően a Tisza mentiek szerkezete egyszerűbb, az utolsó dallamsor 
pedig nagy szekunddal kiegészülve (mint a 42. számú dallam második sorában is) dórrá értelmezi át 
a fríg hangnemet. A záróhangot ezért /-re  írjuk. Strófaszerkezete 6, 6, 8, 8 szótagú sorokból áll. Fel
tehetőleg egy eredetileg háromsoros alak bővült négysorossá.
Variáns: 4 4 , 45., távolabbról 4 1 , 42. (SZDV 9, PHÁ 252, Járdányi I. 170, északnyugati, dél-dunán- 
túli)
Kazetta I. A 12. (A csókái felvétel 1968-ból)
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1. -  Ré - vé - szök, ré - vé - szök, Szép ne - vű yem  - bö - rök.



Parlando. rubato J=cca 80

44.

148

csak  V i-gye-tök á - tál a v í - zön! Vi-gye-lök á - tál a ví-zön!

4. Van egy nagy acs-kó a - ra - nyom . Azt is nék-tök o - da - a - dóm .

A - l a  -csony  a la-dik or - ra, Á-tal inögy a szo-lyé r a j - ta !
A - l a  -cso n y  a la-dik or - ra, Á-tal ínögy a szo-tyé r a j - ta !
M a-gas lőtt a la-dik o r - ra. N em  mögv át a szo-tvé r a j - ta !

2. -  N em  lö - hét, ga - lám - bőm , Nem  lő - hét, an - gya - lom!
5. -  N em  lő - hét. g a - lá m - b ő m . N em  lö - hét. an - gya - lom!
7. -  M ind -  iárt, ea - lain - bőm. M ind - járt. an  - gya - lom!

Vi - gye-tek á - tál a ví - zön! Vi - gye - tek á - tál a ré - vön!

Vi - gye-tök á - tál a ví - zön! Vi - gye - tök á - tál a v í - zön!

1. -  Hej, ré - vé - szök. ré - vé - szök. Jó - lel - kű ré - v é - s z ö k !
3. -  Hej, ré - vé - szök. ré - vé  - szök. Jó - lel - kű ré - vé - szök!



Van egy kö-kény-szö-m ű bar-na lá-nyom , Azt is nek-tök o - da - a  - dóm!

Valami tekintélyös személy vót. Asszony.

Egyházaskér, Igrizsán Pál (70). Paksa K., 1968.

Dallama és szótagszámszerkezete kiforratlannak tűnik, a dallamszándék talán a 2., 4., 5. és 7. verssza
kokban a legvilágosabb. Szövege mindazonáltal a legteljesebb változat. Strófaszerkezete az előző (43. 
sz.) és a következő (45. sz.) között képez átmenetet.
Dallamára lásd az előzőnél (43. sz.) mondottakat.
Variáns: 43., 45., távolabbról 41., 42. (SZDV 9, PHÁ 252., Járdányi 1. 170., északnyugati, dél-dunán
túli)

149



Parlando J=cca 92

1. -  Ré-vé-szek, ré-vé-szek. Jó ré-vész-m es-te-rek, V i-gye-ték át a Ti-szán!

2. Van még egy forintom, 3. Elvitték uramat,
Azt is néktek adom, Hét kis árva maradt!
Csak vigyetek a Tiszán! Vigyeték át a Tiszán!

4. Van egy selyem szoknyám,
Azt is néktek adnám!
Azt is neked adnám,
Vigyetek át, a Tiszán!
Csak vigye já t a Tiszán!

Mohol, Vlasity Károlyné Zélity Klára (47,62). Burány B., 1975, Bodor A.-Burány B.-Németh I., 1990.

A Rákóczi-nóták előző tagjainak háromsoros változata, szótagszáma 6, 6, 7. Balassi Bálint gyakran 
használt ilyen metrikai összetételű nagy sorokat, ezért nevezik Balassi-sornak is. Sokáig töredéknek 
tekintették ezt a háromsoros strófát, ami Pálóczi gyűjteményében is megtalálható Zöld erdők harmatát 
kezdettel (252. sz.), de a magyar népdalok zömmel négysoros versszakai között ritkaság. A Pálóczi- 
féle dallammal változatunk szinte teljesen egyezik.
A dallamról lásd még a 41., 42. számú balladáknál mondottakat.
Variáns: 43., 44., távolabbról 41., 42. (SZDV 9, PHÁ 252, Járdányi I. 170, északnyugati, dél-dunán- 
túli)
Kazetta I. A 13. (Az 1990-es felvétel)
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45. a

Mikor Rákóczi kiszökött, Rákócziné mög
mönt vóna utána nyájával, mindönivel,
nagyon könyörgött a révészlegényöknek,
hogy vigyék át a Dunán:

1. -  Révészök, révészök,
Jószívű legényök,
Vigytök át az Dunán,
Az Dunán!

2. Uramtul maradott 
Három falka göböly,
Azt is nektök adom,
Odaadom!

3. -  Nem lőhet, asszonyom,
Asszonyom, galambom,
Mer nagy zaj mén az Dunán,
Az Dunán!

4. -  Révészök, révészök,
Jószívű legényök,
Vigytök át az Dunán,
Az Dunán!

5. Uramtul maradott 
Három falka ménös,
Azt is nektök adom,
Odaadom!

6. -  Nem viszünk, asszonyom, 
Asszonyom, galambom,
Mer nagy zaj mén az Dunán,
Az Dunán!

7. -  Révészök, révészök,
Jószívű legényök,
Vigytök át az Dunán,
Az Dunán!

8. Uramtul maradott
Egy nagy zsák aranyom,
Azt is nektök adom, 
Odaadom!

9. -  Nem lőhet, asszonyom, 
Asszonyom, galambom,
Mer nagy zaj mén az Dunán, 
Az Dunán!

10. -  Révészök, révészök, 
Jószívű legényök,
Vigytök át az Dunán,
Az Dunán!

11. Uramtul maradott 
Kökény szömű lányom,
Azt is nektök adom, 
Odaadom!

12. -  Nem lőhet, asszonyom, 
Asszonyom, galambom,
Mer nagy zaj mén az Dunán, 
Az Dunán!

13. -  Révészök, révészök, 
Jószívű legényök,
Vigytök át az Dunán,
Az Dunán!

14. Magam is odadom,
Magam is odadom,
Odaadom!

15. -  Atviszünk, asszonyom, 
Asszonyom, galambom!
Nem mén mán zaj az Dunán, 
Az Dunán!
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Mikor áthajtották a ménöst, göbölyöket mög a nyájat, azt mondta Rákócziné, hogy fejjék mög a ménöst, 
göbölyöket mög a nyájat, oszt fúrödjönek mög a tejbe. A révészök mögfejték, mikor beleültek, 
töpörtűjé sültek benne.* így mönekült mög Rákócziné.

Magyarszentmárton (Torontál megye, Románia). Kálmány L.

Dallama sajnos nem maradt ránk. Újabban gyűjtött dallamai közül egy sem illik rá maradéktalanul, 
mert az ismétléssel bővített utolsó sor hol 3, hol 4 szótaggal bővül (de bővüléssel együtt mindig 10 
szótagot eredményez).

* A tejben fürdés és benne égés keleti eredetű mesemotívum
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Parlando. rubato J=cca 72
46.

ré - vé - szem! Vi-gyé y a - tál a  ré - ven, a  ré - ven!

3. Van énnekem két szép lányom,
Az éggyiket nekéd szánom, révészem!
Vigyéyatal a réven, a réven!

Ez mikó Rákóczi bujdosóba vót... és mindénfelé kiadták, hogy hát nem szabad sénkinek elvinni, mer 
el akarták fogni. És akkó könyörgött, és ezéket mondta.

Mohol, Zélity Sándor (73). Burány B., 1979.

Kiforratlan szerkezet és dallam. Indítása emlékeztet a Hej, halászok, halászok kezdetű dalra (Járdányi
I. 197), folytatása pedig egy müdal (Legyen úgy, mint régen volt) részletére. Vargyas is felsorolja a 
ballada dallamai között (Vargyas II. 503/16.). Az eredetileg plagális (záróhang alatt és felett egyaránt 
mozgó) dallam zárlatát autentikusról plagálisra (Iá végűről mi végűre) javítottuk.
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1. - H e j .  ré -v é -sz e m  ré-vé - szem. Vi-gyé y a - ta l  a r é - v e n ,  a ré -v e n !

2. Van én  - ne-kém  két szép há-zam , A z e - g y i - k e t  n e - k e d  a - d ó m



Kétféle menyasszony (47.)

A gazdagon és szegényen féijhez ment lány ellentétét megéneklő ballada meglehetősen társta- 
lanul áll a balladák között, inkább a csúfolódó és vetélkedő énekekkel rokon. A gazdag-szegény el
lentétnek kétféle megoldása van: az egyik végig megtartja a jó  és rossz sors párhuzamát (47., 47. a 
sz.), a másik megoldja az ellentétet a gazdag rovására (47. b sz.). A részletek néha a szertelenségig 
vitt, irreális végletekkel ecsetelik a gazdag-szegény ellentétet. Nemzetközi párhuzamai ismeretlenek, 
de a magyar nyelvterületnek is csak bizonyos részein fordul elő mintegy 40 változata: Dunántúl és 
Alsó-Tisza melléke, Felső-Tisza-vidék és Palócfold. A középkortól a 19. századig bármikor kelet
kezhetett.

Legkorábbi feljegyzése: 1846.
Dallamai általában kanásztánc ritmusú (kolomejka) dallamok (Vargyas 15 félét sorol fel).
Nálunk mindössze két változatáról tudunk, mindkétféle fentebb említett végső megoldásban: 

Törökkanizsáról (és pécskai variánsáról: 47., 47. a sz.) és Szajánból (47. b sz.). Dallama csak a 
törökkanizsainak maradt ránk (47. sz.), egy kolomejka ritmusú, aszimmetrikus, háromsoros, belső 
refrénes szerkezet, melynek csak négyütemes kolomejkasorai állandóak, dallama elég változékony. 
Pécskai megfelelője a megismételt refrénsorral négysorossá bővül. A szajáni változat felfogható hat
sorosnak is, ahol a harmadik és a hatodik sor refrénsor, de felfogható két kanásztánc ritmusú nagy 
sornak is rövid sorvégi refrénekkel.
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G iusto J= 112
47.

Ó , ja j, ja j, ja j, ja j, ja j, ja j, egy ka-nász - le - gény - nek.
Ó. ja j, ja j, ja j, ja j, ja j, ja j, égy  ci-gány - le - g én y  - nek.

2. Viszik már a nénémet aranyos hintóba, 4. Ötetik a nénémet aranyos tányérbul,
Éngömet is visznek már égy rossz tajicskába. Éngömet is ötetnek a disznóvályúbul.
Ó, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, ja j! égy rossz

tajicskába.

3. Kísérik a nénémet szép muzsikaszóval, 
Éngömet is kísérnek égy nagy bunkósbottal. 
Ó, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj! égy nagy bunkós

bottal.

Ó, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj! a disznóvályúbul.

5. Fektetik a nénémet tornyos nyoszolyába. 
Éngömet is fektetnek a disznó óljába.
Ó, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj! a disznó óljába.

6. Kőtik föl a nénémet szép muzsikaszóval,
Kőtik már a nénémet szép muzsikaszóval, 
Éngömet is kőtenek égy nagy bunkósbottal.
Ó, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj! égy nagy bunkósbottal.

Törökkanizsa, Sós Mihályné Burány B.-Gubás J., 1977, Bodor A.-Paksa K., 1993.
Törköly Erzsébet (59, 75).
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l.K é - re  - tik a n é - n é  - met egy' ki - rály - le - gény - nek,

Én-gö - m et is ké - rét - nek égy ka-nász - le - gény - nek.
En-gö - m et is  ké - rét - nek égy ci - g ány  - l e  - g é n y  - nek.



Kolomejka ritmusú dallam. Háromsoros, aszimmetrikus szerkezete a magyar népzenében ritka. Az 
énekes minden versszakát kissé másképp énekeli (gyakran a sorvégi zárlatokat is), mégis lényegileg 
azonos marad, hasonlóan, mint a gyermekjátékdallamok, ahol csak a mozgáskeret szabályozott. 
Mind két-, mind négysoros rokon dallamát Vargyas is közli (Vargyas, 1976, II. 511/13 és Vargyas, 
1981,0238).
Variáns: távolabbról 52., 53., 205.
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47. a

1. Viszik már a nénémet a király fiához, 
Engemet is visznek egy rongyos kanászhoz. 
Ó, jaj, jaj, ó, jaj, jaj! egy rongyos kanászhoz. 
Ó, jajajaj, jajaj! egy rongyos kanászhoz.

2. Viszik már a nénémet egy arany hintóbán, 
Engemet is visznek a kocsiderékban.
Ó, jaj, jaj, ó, jaj, jaj! a kocsiderékban.
Ó, jajajaj, jajaj! a kocsiderékban.

3. Ültetik a nénémet kerek asztal mellé,
Engem is ültetnek disznóvályú mellé.
0 ,  jaj, jaj, ó, jaj, jaj! disznóvályú mellé.
Ó, jajajaj, jajaj! disznóvályú mellé.

Magyarpécska (Arad megye, Románia).

4. Köszöntik nénémre a cifra poharat,
Énrám is köszöntik a mázlós fazékot.
0 , jaj, jaj, ó, jaj, jaj! a mázlós fazékot.
Ó, jajajaj, jajaj! a mázlós fazékot.

5. Fektetik nénémet a toromos ágyba,
Engem is fektetnek a kuckó szájába.
Ó, jaj, jaj, ó, jaj, jaj! a kuckó szájába.
Ó, jajajaj, jajaj! a kuckó szájába.

6. Kötik már a nénémet szép muzsikaszóval, 
Engem is kőtenek egy nagy bunkósbottal.
Ó, jaj, jaj, ó, jaj, ja j! egy nagy bunkósbottal. 
Ó, jajajaj, jajaj! egy nagy bunkósbottal.

Kálmány L., 1878.
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47. b

(A nénje a kilencvenkilencedik felesége volt már a királyfinak.)

Száján. Kálmány L., 1882.

A versszakszerkezet hasonló az Észak-Bánátban is közismert Dunáról fú j a szél refrént! dallaméhoz 
(lásd VMND 1: 180, azaz MNT IX: 71. típus, Járdányi I. 60, általános).
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1. Kérik mán a nénémet 
Égy szép királyfinak, 
Ó, jaj, ja, ja, jaj! 
Éngömet is kémek 
Égy zsíros kanásznak, 
Ó, jaj, ja, ja, jaj!

2. Hozzámönt a néném 
A szép királyfihon.
Ó, jaj, ja, ja, jaj!
Én is hozzámöntem 
A zsíros kanászhon.
Ó, jaj, ja, ja, jaj!

3. Ültetik a nénémet 
Az üveghintóba.
Ó, jaj, ja, ja, jaj! 
Engöm is ültetnek 
Égy rossz taligába.
Ó, jaj, ja, ja, jaj!

4. Viszik mán a nénémet 
Hat fekete lovon.
Ó, jaj, ja, ja, jaj! 
Engöm is visznek mán 
Egy fekete vakon.
Ó, jaj, ja, ja, jaj!

5. Ültetik a nénémet 
Az arany asztalhon.
Ó, jaj, ja, ja, jaj!

Engöm is ültetnek 
A disznóvályúhon.
Ó, jaj, ja, ja, jaj!

6. Étetik a nénémet 
Az arany véllával.
Ó, jaj, ja, ja, jaj! 
Engöm is étetnek 
Égy rossz nádvéllával. 
Ó, jaj, ja, ja, jaj!

7. Fektetik a nénémet 
A paplanyos ágyba.
Ó, jaj, ja, ja, jaj! 
Engöm is fektetnek 
A disznó almába,
Ó, jaj, ja, ja, jaj!

8. Kőtik mán a nénémet 
Élös baltafokkal.
Ó, jaj, ja, ja, jaj! 
Engöm is kőtenek 
Szép muzsikaszóval. 
Ó, jaj, ja, ja, jaj!

9. Viszik mán a nénémet 
Ki a temetőbe.
Ó, jaj, ja, ja, jaj! 
Éngömet is visznek 
Hatemeletösbe.
Ó, jaj, ja, ja, jaj!



Cinegemadár (48.)

A ma már csak 2-3 versszakos lírai dalok régi, dallamtalan feljegyzései obszcén csattanókkal 
végződő strófaismétlő balladák. Több változat rokon a Gyáva szerető alaptémájával (48. a sz.), azaz 
ennek madárszimbolikával megfogalmazott variánsa. Nemzetközi párhuzama nincs, lehet, hogy 
középkori, magyar eredetű ének. A nyelvterületnek csak bizonyos részein él, elsősorban a Dél-Du- 
nántúlon és környékén (a bácskai Duna mentén is, így Gomboson is, 48. sz.), szórványosan Szabolcs
ban, valamint Erdélyben (egyetlen variáns), összesen 108.

Legkorábbi feljegyzése: 18. század vége.
Háromféle dallama közül az egyik (75 esetben) a ballada „saját” dallamának tekinthető, a régi 

stílus ótörök eredetű tagja, mely ma is élő, táncra is használt kanásztáncdallam a Dunántúl egy részén 
(MNT VI. 1. típus). (A másik idegen eredetű, sok szlovák párhuzammal gyűjtött típus, a harmadik 
ritka dallam szintén idegenes.) A szöveg ilyen szoros kapcsolata egy régi dallamtípushoz igen ritka 
jelenség, a szöveg régiségének is közvetett bizonyítéka.

A nálunk számon tartott változatok száma mindössze kettő: egy gombosi és egy hosszúháti (Hor
gos Szeged felőli részén elterülő kertészség a múlt század végén). A gombosi töredéket az ótörök régi 
stílus kanásztáncdallamán jegyezték fel, a másikat dallam nélkül, de ez teljes szövegváltozat. Mivel 
a balladát dunántúli fuvarosoktól tanulták, ez a Csongrád megyei adat is a dunántúli változatok 
számát gyarapítja.

Szövegösszefüggés más balladákkal: Révészek nótája: fokozatosan elnyerni a szeretőt.
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48.

- F é  - lek az u  - rád - tói. ked - vés ba - bi - cám.

2. -  Nincs itthon az uram, lovak után jár 
Rétfalusi rétbe, kedves babicám.
-  Jó lova van annak, hama hazaér,
Jaj lész nekéd, rózsám, hogyha nálad ér!
-  Rossz lova van annak, nem ér ma haza,* 
Alhatunk már, rózsám, három éccaka!

Gombos, Bacskó Antalné Dinnyési Anna (57). Kiss L., 1939.

A ballada saját, legjellemzőbb dallama az ótörök eredetű régi stílus egy dallamgondolatból építkező 
kvintváltó, kanásztánc ritmusú tagja. Hangszeres táncdallamként is gyakran hallható. A Dél-Dunán- 
túl jellemző típusa, szórványosan máshol is előfordul.
(MNT VI. 1. típus)

* A III—IV. dallamsorra
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1. -  Hol já r  - tál az éj - je l, ci - ne - ge - m a - dár?

-  Ab - la - kod - ba hál - tam . é - dés ba  - bi - cám.

-  M ért nem  jö ssz  bé hoz - zám , ci - ne - ge - ma - dár?



48. a

1. -  Hun háltál az éjjel, cinögemadár?
-  Rúzsám ablakjába, gyönge vilojám!
-  Mé nem gyüttél be hát, cinögemadár?
-  Féltem az uradtul, gyönge vilojám!

2. -  Nincs itthon az uram, cinögemadár, 
Litvai erdőbe hidakat csinál.
-  Jó lova van annak, hamar hazaér,
Jaj lösz neköm, rúzsám, hogyha nálad ér!

3. -  Hun háltál az éjjel, cinögemadár?
-  Rúzsám ajtajába, gyönge vilojám!
-  Mé nem gyüttél be hát, cinögemadár?
-  Féltem az uradtul, gyönge vilojám!

4. -  Nincs itthon az uram, cinögemadár, 
Litvai erdőbe hidakat csinál.
-  Jó lova van annak, hamar visszaér,
Jaj lösz neköm, rúzsám, hogyha nálad ér!

5. -  Hun háltál az éjjel, cinögemadár?
-  Rúzsám ágya előtt, gyönge vilojám!
-  Mé nem gyüttél mellém, cinögemadár?
-  Féltem az uradtul, gyönge vilojám!

6. -  Nincs itthon az uram, cinögemadár, 
Litvai erdőbe hidakat csinál.
-  Ha úgy félsz, minek élsz, cinögemadár? 
Távozz tűllem! Van mán, aki velem hál!

Hosszúhát/Horgos. Kálmány L., 1891.

Dallama sajnos nem maradt ránk, de alapos okunk van feltételezni, hogy a 48. számú dallamon ének
lik, mivel az énekes édesanyja dunántúli fuvarosoktól tanulta a balladát.
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Gunaras lány (49-51.)

A játékos hangú történetben szerelmi szimbólum rejlik: a ludak a lányt jelképezik (ugyanúgy, mint 
a legényt lovai vagy ökrei), akit a bíró fia „meghajigáit”, „agyonütött” vagy „agyonlőtt”. Mindez 
megtörtént szerelemre utal, amiért a lány „kártérítést” követel. A témarokonságból adódóan nemritkán 
párosítóként is előforduló ének (ilyenkor két nevet énekelnek ki; MNT IV. 103-105. sz.). Nemzetközi 
párhuzama nincs, csak szellemi rokonsága francia, olasz és dán énekekkel. A ballada jelenetszerű 
„megjátszása” újabb, iskolai eredetű szokás. Moldva kivételével az egész nyelvterület ismeri mint
egy 50 változatban.

Legkorábbi feljegyzése: 1789.
Dallamai között kiemelkedő helyet foglal el egy kötött ritmusú régi stílusú dallam, melynek rokon 

népi megfelelőjét is számon tartjuk (21 variáns, pl. 49. sz.), egyébként többé-kevésbé idegenes 
vonású dallamokkal társul (Vargyas 7 féle dallamát sorolja fel). Legegyöntetübben a régi stílusú dal
lamon terjedt el.

A nálunk jelenleg ismert változatok száma 9: Ada, Cémabara/Csóka, Felsőhegy (3), Martonos/Kanizsa, 
Oromhegyes, Zenta (2). Ennél bizonyára sokkal több is gyűjthető, de a ballada jelenetszerű „megját- 
szásának” iskolai gyakorlata miatt ún. „revival” (nem az élő hagyományból visszatanult) változatokkal 
is számolnunk kell. Ilyen „revival”gyanús a cémabarai ballada is, amit énekesének fiatal kora is 
megerősít (49. sz.). A bácskai Tisza mente változatai újabb keletűek, fogalmazásuk sem olyan régies, 
és valamennyit ugyanazon új stílusú, ebben a formában ismeretlen típusú pentaton dallamra éneklik 
(lásd a dallamok jegyzeteit; 50-51. sz.). Változataik nagyon egységesek, tehát lehetséges, hogy itt is 
az iskola révén újraélesztett hagyománnyal van dolgunk.

A kötetben közölt balladák mind a 9 jelenleg számon tartott változatot felölelik.
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49.

Á - ra jö n  a bí - ró fi - ja , M eg-ha - j i  - gá - ja .

2. Ne haj igád, bíró fi/a 
Az én ludamat,
Mer elmegyek a bíróhoz, 
Bepanaszollak!

3. -  Adjon Isten szép jó napot 
Bíró uramnak!
-  Adjon Isten, szép Iluskám! 
Mondd, hogy mi bajod?

4. -  Kelmed fi/a agyonütötte 
Az én ludamat!
-  Megfizetem gúnárodat. 
Mondd meg az árát!

5. -  A feji/e, a nyak éjé 
Arán trombitát,
A szárny éjé, két szárny éjé 
Két aran kanált,

6. A szivi/e, a máj éjé 
Két arany almát,
Hátú legyező fark éjé 
Egy aran tálat!

7. Akasztófát állíjjatok 
Bíró fiyanak!
Akasztófa olyan legyen, 
Mint kinyílt rózsa,
A két karom szép karfája* 
Az akasztófa!

Feketetó/Csóka, Barátné Csanád Margit (28). Paksa K., 1968.

Szövegének 6-7. versszaka közelebbi rokonságot mutat egy 1789-ből származó zempléni kézirattal 
a sárospataki diákmelodiáriumokból (Vargyas, 1976. II. 548. lap).
Régi stílusú, kötött ritmusú dallam, szerkezetében a kvintváltás halvány nyomaival. Rokon népi 
(cseremisz) párhuzama is ismert. A következő változatok strófaszerkezetéhez viszonyítva kétsoros
nak is felfogható. Tandalként is divatos volt egy időben, óvodásoknak és kisiskolásoknak tanították, 
színpadi, „dramatizált” megjátszásai sem voltak ritkák. Nem lehetetlen, hogy iskola/óvoda révén 
visszatanult ballada.
(Járdányi I. 204, általános, kivéve a székely és mezőségi területeket)

* A III—IV. dallamsorra
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1. K i-haj - tót - tam  én a li-bám  Szép zöld pá-zsit - ra.



Giusto J=92
50.

H a-za - m é-gyék szom -bat es - te, m ajd el - á - rul - lak!

1. a Kihajtottam a libámat a Gyöngyszigetre,
A ’ra jött a bíró fia, megfenyegette.
Ne fenyegesd, bíró fia, mert ezt megbánod! 
Ha hazamék szombat este, bepanaszolom/ 
Hazamegyek, jó  anyámnak én elárulom!

2. Megdöglött a kis Juliska gangos gunara, 
Elütte /a  bíró fi/a szombat hajnalba.
-  Mit kérsz ezért, kis Juliskám? Én azt

megadom,
-  Mit kérsz érte, kis Juliska? Én azt

megadom,
Né/átkozzon a jó anyád a sírhalmomon!

2. a Megdöglött a kis Juliska gangos gunara,
Agyonütte bíró fi/a tegnap hajnalba. 
Agyonlőte bíró fija  szombat éjszaka.
-  Né haragudj, kis Juliska énrám oly nagyon! 
Megátkoz az édésanyád, ha még nem adom! 
A jó  anyád né átkozzon a sírhalmomon!

3. -  A számyá/é, a láb íjé  égy* véka búzát,
A szívi/e, a májá/'é két* piros almát.
Hát az a szép gangos nyaka ugyan mit is ér?
-  Mégölellek, megcsókollak, az csak annyit ér!
-  Megölelem a Juliskát, annyit az is ér!
-  Megölelem a Juliskát, az is sokat ér!
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Né fe - nyé-gesd, bí - ró fi - /a ,  gan-gos gu - na - ram,

Á - ra jö n  a bí - ró fi - / a  nagy fe - nyi-get - ve.

1. Lé - haj - tó t - tam  a li - bá-m at a G yöngy-szi-get - re,



3. a -  A szárny íjé, a lábá/'é egy* véka búzát,
A zúz íjé , a májá/'é két arany almát.
Hát az a szép gangos nyaka ugyan mennyit ér?
-  Megölelem kis Juliskát, nem kell semmi bér!
-  Megcsókolom a Juliskát, nem köll semmi pénz!

Felsőhegy, Szabó Gizella (16).
Ada, Nagy Rozália (40).
Zenta, Csömör Istvánné Sziveri Etel (66). 
Oromhegyes, Balázs István (68).
Felsöhegy, Kalmár József (54).
Zenta, Gyetvai Simonné Mura Erzsébet (80). 
Felsőhegy, Körösi Mártonná Rácz Szabó Júlia (63).

Burány B., 1953. 
Paksa K , 1968. 
Bodor G., 1971. 

Tripolsky G., 1971. 
Burány B., 1975. 

Bodor A.-Németh I., 1990.
Bodor A., 1991.

A Gunaras lány a bácskai Tisza mentén gyűjtött változatainak kizárólagos alakja. Ötfokú fordula
tokban gazdag új stílusú dallamának közelebbi típusa ismeretlen. Az előző (49. sz.) dallam 8,5, 8, 5 
strófaszerkezetét itt 8+5-ös tagolású egyetlen sornak fogják fel. Sorképlete ABBA.
(Vö. Vargyas, 1981: 0327, Járdányi II. 128, általános, de az 9 szótagú)
Kazetta I. A 14. (Gyetvainé zentai változata)

* két, hat
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G iusto J = 104
51.

h  Né já t  - koz-zon a jó  ja  - nyád a sír - hal - mo - mon!

2. -  A zúzá/é,y'a májá/é hat véka búzát,
A számyá/é, a lábá/'é hat piros almát.
Hát az a szép gangos nyaka ugyan mennyit ér?
-  h Megölelem kis Juliskát, többet nem is kér.

Martonos/Kanizsa, Püspök Ferencné Tóth Ottilia (59). Bodor A., 1995.

Az előző (50. sz.) dallam közeli variánsa. Lásd ott.
(Vargyas, 1981: 0327, Járdányi II. 128, általános, de az 9 szótagú)
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1. Ki - haj - tot-tam  a li - bá  - m át a Gyöngy - szi - get - re,

A - gyón - lő - te bí - ró fi - j a  szom  - ba - tón es - te.

- M i tk é r s z  ér - te. kis Ju - lis - kám ? Én azt m ég - a - dóm!



BALLADASZERŰ RÉGI ÉNEKEK (52-54.)

Tücsöklakodalom (52-53.)

Állatok szerepeltetése emberi viszonyokban Európa-szerte ismert téma különféle megfogal
mazásban (francia, spanyol, olasz, német, dán, szlovén, horvát, szerb, bolgár, szlovák, morva, ukrán, 
orosz). A nemzeti megoldások között nincs összefüggés. Minden nyelv a sajátos adottságaihoz és a 
különféle állatnevek ritmikai lehetőségeihez igazodik. Moldva kivételével a magyar nyelvterület 
legkülönbözőbb pontjain került elő 25-30 változatban. A magyar megfogalmazásokhoz a német 
Madárlakodalom áll legközelebb, ennek szövegtípusa fennmaradt egy 1530-as ponyván és egy 1603-as 
lantkönyvben is. Gyakori párbeszéd: „Elvennélek, te kis légy, Ha kicsi nem volnál. Hozzád mennék, 
te tücsök, Ha görbe nem volnál.” A lagzi gyakran verekedéssel végződik (53. sz.). A versezetben gyako
riak a betürímek, mint pl. „Kutya ül a küszöbön” (52. sz.), vagy „Szómaszálon hegedűznek, sütőlapá- 
ton bőgőznek, .Szúnyogtüdőt annyit főztek” stb. (53. sz.). Nem ritkák a vaskos, trágár részletek sem.

Legkorábbi feljegyzése: 1870-71.
Dallamai különfélék (Vargyas 16 félét sorol fel), soraik vágáns sorok, kolomejka (kanásztánc) rit

musú táncdallamok.
Jelenleg öt változatát tartjuk számon: Hertelendyfalva és Székelykeve (3), valamint Kupuszina 

(2). Dallamaik ugyancsak kanásztánc ritmusú táncdalok. Az al-dunai gyűjtések töredékek, míg a lazább 
szerkezetű, rövidebb kupuszinai alak teljesebb történemek tűnik. Funkciója valószínűleg lakodalmas 
vagy tánc. A dák mindig kuijantással fejezi be az énekese.

A közölt dallamok mind az öt számon tartott változatot felölelik.

167



52.

-  H éz-zad m en-nék, te tü - csők, ha gör - be nem v ó  - nál!

1. a Kévé’ légin a prücsök, akar házasonni, 
Ölelgeti a legyet, el akarja vénni. 
Nyali-fali a kis légy a priicsöknek száját, 
A prücsök és csókolja legyecske babáját.

2. Kutya ül a küszöbön, borsot akar tömi, 
Macska ül a tűzhelyén, szakács akar lénni. 
s Odaugrik az ürge, csapos akar lénni, 
í  Odaugrik a hörcsök, inas akar lénni.

Hertelendyfalva, Varga Györgyné Balog Anna (38).
Illés Ambrusné Buta Mária (51). Kiss L., 1941.

Székelykeve, Gyuris József (71). Kiss L., 1968.

Régi stílusú kanásztánc ritmusú, AA^BB^ formaképletü dallam, az A és B sorok között kvintváltás 
nyomaival. A nyelvterület keleti részén fordul elő leginkább, az al-dunai székelyeknek is egyik nép
szerű dallama.
Variáns: távolabbról 53., 47., 205. (K-V 283. és 41., Jagamas 19., 21., 297.)
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Giusto J=100

1. A me - ző - be a tü - csők ké-szül há - za - sód - ni.
lg  - rik - u g -  rik  há - za  - só d  - n i  ké - szül,

Ö - lel - g e  - ti a le - gyet. el a - k a r - j a  v e n - n i .
ké - ri f e  - le - sé - gül.

-  El - vén-né - lek, te kis légy, ha k i - e s i  nem  v ó -n á l!



Giusto J = 138
53.

T íp - lék, szag - gát - tak, égy - inas fej - hé vág - dós - Iák.

Jobbán sajnálom á tárká ludámát, mind áz urámát! 
(Kurjantás)
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Á kis ti-csék, á k is ti-csék házá - sony-nyi kez-détt, K é -ré -g e - ti  á kis légy':

- E l - v é n  - né - lek, té kis légy, há ki - esi nem vol - na!

-  H oz-zad m én-nék, té ti - csék, há gér - be nem vó - na!

K ész m ar á szent é - gyez - ség, szól-nák á mu - zsi - kák.

Tanc-rá ug  - rőt á m á -jóm, el - kap  - tá já  puly-kat.

Szó-íná - sza - Ion he -ge - díz-nck, si - té - Iá - pa - tón bé - géz-nek.

Szú-nyog ti-dét ány-nyit féz-tek! Ab - ból e - le - get nem  ét-tek!



Bácskertes, Péter Pálné Szurap Ilona (78,81). Kiss L., 1969, Bodor A.-Bodor G., 1972.

Nem ötfokú kanásztánc ritmusú táncdallam, melyet az énekes szabadon variálgat, végül sorpárokban 
rögzül kvint és alaphangú zárlatok váltogatásával. A dalhoz mindkét gyűjtési alkalommal megállás 
nélkül hozzákapcsolt még egy cigánycsúfoló, dallamunkhoz nem tartozó műdalt is, ezt kihagytuk. 
Variáns: távolabbról 52., 47., 205. (K-V 41., Vargyas, 1981: 0292).
Kazetta I. A 15. (Az 1969-es felvétel)
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Kádár István históriás éneke (54.)

Kádár István „históriájának” élete kitűnő példája a hagyományos és írásos műveltség kölcsön
hatásának. A 16-17. század vérzivataros idejében sok vitézt és csatát énekeltek meg a költők. (Ezeket 
a verseket mindig énekelve adták elő, sohasem szavalva. Ismert dallamaikra csak utaltak nótajelzés
sel, feleslegesnek tartották leírni, úgyis tudta mindenki.) Szerencsére a néphagyomány sokat megőrzött 
belőlük.

Kádár István valóságban is létező személy volt, aki vitézségéért a török elleni csatákban II. 
Rákóczi Györgytől nemesi oklevelet kapott 1651-ben. A végzetes ütközet, melyet a török szultán ál
tal Magyarország dúlására rendelt, túlerőben levő krími tatárokkal vívott 1657-ben (1658-ban?), az 
Alföldön, Berettyóújfalunál játszódott le. Kádár itt esett el. Az éneket -  (úgy tudják) -  Ködi Farkas 
János, az erdélyi fejedelem bizalmas embere szerezte nem sokkal a gyászos esemény után. Talán Kádár 
temetésére készült -  első személyben írt búcsúztató jellegéből erre következtethetünk bár a vitézi 
költészet hagyományai is megtalálhatók benne. Utólagos népszerűségét számos kéziratos másolat és 
ponyvakiadvány bizonyítja, a 18. században legalább 10 kiadásáról tudnak. Számos folklorizált vál
tozata maradt fenn a nép ajkán, meglepő, de nem a csata színhelye és környéke a leggazdagabb lelőhe
lyük, hanem Erdély. Ennek valószínű oka azonkívül, hogy az erdélyi hagyomány archaikusabb, még 
az is, hogy Erdély a krími tatárok dúlásától igen sokat szenvedett. A székiek ma is böjttel és gyásszal 
emlékeznek aug. 24-én, Bertalan napján, az 1657-es és 1717-es nagy tatár pusztításra.

Az idősebb bukovinaiak szájhagyományában is általánosan ismert volt Kádár István éneke, amit 
sajátjuknak, a székely magyarok énekének tartottak. Különösmód, többnyire lakodalomban adták elő, 
„amikor a népék mámorosok voltak, s álmosak, akkor az édésapám égy versét énekéit, és amikor ezt 
elkezdték énekélni, akkor kiszökött az álom mindénkinek a széméből, sírtak az öregék” -  meséli 
Kovács Júlia hertelendyfalvi kiváló énekes, akitől hat különböző alkalommal gyűjtötték Kádár István 
énekét.

Az eredeti szerzemény 40 versszakos. A népi variánsok erősen szelektívek, valamennyi lerövidült, 
néha csupán 4-5 versszakra. Variánsairól elvétve a Dunántúlon is tudnak, sőt Kálmány Lajos is em
lít .jófejű” énekest, aki Kádár István énekét végig el tudja mondani. Valaha tehát általánosabban el 
lehetett terjedve. Szállóigévé vált két sorát: Fölemelé Kádár szemeit az égre, Mondván: Uram, Jézus, 
jö jj segítségemre! Arany János is említi A magyar nemzeti versidomról című írásában 1856-ban. Ter
jesztői között szerepeltek az énekes koldusok is.

Kádár István éneke mind versezetében, mind dallamában rokon a korabeli népköltészettel. A Mikor 
jobbra vágok, szekérútat vágok, Mikor balra vágok, gyalogösvent vágok és a Kiontom véremet kezde
tű versszakok (7. és 5. vsz.) hősepikából bekerült formulák, melyeket a Háznépe védelmében elesett
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hős balladánkban is megtalálunk, de a mongolok hősénekeiben is. Hősepikai fogalmazásbeli saját
ság az is, hogy az ének első személyben szólal meg, ahogy a halotti búcsúztatók mindmáig.

Nálunk csak az al-dunai székelyeknél gyűjtötték 1940 és 1967 között. Egyedül Kovács Júlia tud
ta szépen előadni (14-17 versszakkal) 300 évvel az eredeti születése után. Ő írástudatlan édesapjától 
tanulta. Lánya, Eröss Istvánné már csak két versszakkal tudta, az idősebb nemzedék ismerte, de nem 
tudta szépen elénekelni.
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54.

2. Elhagyá érettünk a Félföldnek part/ját,
Hogy hallá itt alatt magyarok romlását. 
Félköté érettünk Kádár István kardját.
Ó, milyen kevéssé forgatá szándékát!

3. De ime, hirtelen esék változása,
Midőn küldék őtet Pápolc oltalmára.
Midőn hadát küldék Pápolc oltalmára. 
Újfaluhoz gyüle tatárok tábora,
Ott lészén Kádárnak utolsó csatája.

4. A zászlótartónak félszóval kj/ált/ja:
A zászlótartóját félszóval biztatta:
A serégét pedig félszóval biztatta:
-  Vidd el, fiam, vidd el a zászlót más útra, 
Hogy el ne vesszén mind urunk kedves hada, 
Mert Magyarországért méghalok én még ma!

5. Kiontom véremét én szegén hazámét,
Én szegény hazámé(r)t, kedves nemzetémért. 
Nem szánok érette bizony ontani vért,
Bizony nem sajnálok érte ontani vért,
Mert én a Krisztustól vészek jutalombért.

6. A tatár a nyilát, mind a szél, úgy szórja, 
Kádár István velük újra megütközött.
Kádár vitéz módra vélik megütközött.
Hátul a serégék eszekbe nem vévék, 
Félvetém szememét a magas egekre,
Hogy másutt a vízén több tatár érkezett.
Met nem látok embért jőn i segítségre.

7. -  Mikor jobbra vágok, szekerútat vágok, 
Mikor balra vágok, gyalogösvent vágok! 
Félvetém szémémét a magas egekre: 
Visszanézek megint a mi seregünkre,
-  Uram, Jézus Krisztus, jöjj segítségémre! 

Met nem látok embért jőn i segítségre.
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8. Szólja tatár nyilát, mind a szél a polyvát, 
Tatár nyila miatt én és téré estem.
Tatár nyila miatt én és térdre estem. 
Félvetém szémémét a magas egekre:
Mert nem látok embért jőni segítségre. 
Met nem látok senkit jőni segítségre.
-  Uram, Jézus Krisztus, jö jj segítségemre!

9. A serégét pedig félszóval biztatta, 
Mondván: -  Vágjuk által a tatárt a síkra! 
Hátul a serégék eszékbe nem vévék,
Hogy másutt a vízén több tatár érkézétt.

10. Szegén Széki Pétér buzgó szeretettel,
Úgy éltél te velem, mint test a lélékvel. 
Úgy éltél te velem, mint test a lélékvel, 
Azét búcsuzásom bízom rád ily rendvei.

10. a Mikor látván látom a halálom végit,
Eszémbe jut, hogy tán el kéne búcsúzni. 
Szégén Széki Pétér buzgó szeretettel,
Úgy éltél te velem, mint test a lélékvel.

11. Elsőbben ungvári szives akaróim, 
Elsőbben búcsúzom szíves akaróim, 
Nógrádi, palánki, gyarmati társaim, 
Diósgyörgy ónodi, széndrei barátim, 
Füleki, pápolci, szécsényi rokonim,

12. Kikvel az Alfodön sokat sanyargottam, 
Sok deret, hidegét, melegét kóstoltam.
Már Isten hézzátok, tőleték mégváltam! 
Most búcsúzásomot én nektek ajánlom, 
Már Isten hézzátok, tőleték még váltam!

13. Víg János, Bezerédi vitéz kapitányom,
Kit a hadnagyságra szívesén emeltem, 
Kérlek, tédd a sírba méghidegült testém! 
Kérlek, tédd a sírba méghidegült testém! 
És Magyarországnak küldd el üzenetem!

14. Ne keresséték a pompás temetésém 
Ama cifra, pompás temetőhelyekén, 
Hanem, ahol lészén vérém kihullása,
Ott légyén csak közel testém elásása!

15. Szabó Pál, szerelmes, édés kenyeresem, 
Kérlek, tédd a sírba méghidegült testém! 
Isten veled, hazám, kedves Magyarország! 
Kedves, drága népém, áldjon még az Isten!

15. a Szabó Pál, szerelmes, édés kényeresém,
Kérlek, segíts sírba ténni hideg testém!
Ne keresséték a pompás temetésém 
Nem kívánkozok én pompás temetőbe. 
Ama cifra pompás temetőhelyekén!
Ama cifra pompás temetőhelyekre!

16. Hanem, ahol lészén vérém kihullása,
Ott légyén csak közel testém elásása.
Ott légyén nem messze testém elásása. 
Isten veled, hazám, drága Magyarország! 
Isten veled, hazám, kedves Magyarország! 
Isten veled, népém és kedves nemzetem! 
Védelmezzen téged (az) angyali sokaság!

17. Boldogságos szent Sz űz, tárd ki karjaidot, 
Védelmezd továbbra szép Magyarországot! 
Boldogasszony, szent Szűz, tárd ki

karjaidot,
Vezéréld tovább és szép Magyarországot!

17. a Mária, jó  anyám, tárd ki karjaidat,
Védelmezd továbbra szép Magyarországot!
Isten veled, hazám, én most már elmégyék,
A Józsafát völgyén talán mégtaláltok.

Tatárjárási énék, édesapám mondta, 1720-ban volt ez.

Hertelendyfalva, Kovács Júlia (54, 74, 80,81, 83). Kiss L., 1940,1966, 1969, Király E., 1960,
Ujváry Z., 1966, Botka J., 1966, Penavin O., 1967. 

Hertelendyfalva/Budapest, Eröss Istvánné Kovács Teréz (55). Kiss L., 1967.

174



Dallama részint ugoros (siratóból eredő), részint törökös ötfokúságból öröklött históriás ének -  stílus. 
Rokona a Tinódi Cronica nevű gyűjteményében szereplő Erdéli história I. rész dallamának (RMDT
I. 50, SZDR: 38-39). Tulajdonképpen variált kétsoros forma (fozárlata az alaphang). Főleg Erdély
ben él, de Szlavóniából is előkerült. Különféle 12-es sorú keservesek és balladák kapcsolódnak 
hozzá, egyházi használatban mint halottas ének szerepel. Az írásos műveltség valószínűleg a szájha
gyományban élő dallamot rögzítette némileg stilizált formában.
Variáns: típusrokonság 112., 113., távolabbról 3 5 , 114, 120, 111. (SZDV 15, K -V  351, Járdányi I. 
139, székely)
Kazetta I. B 1. (Botka J. felvétele 1966-ból, 1-3 , 5-8. vsz. Kiss L. ugyanebből az időből való felvétele 
hallható a Magyar Népzene 2. lemezalbum II/A 1. oldalán)
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XIX. SZÁZADI PONYVABALLADÁK (55-56.)

Kiirtott kocsmároscsalád (55-56.)

A megénekelt gyilkosságtörténeteknek se szeri, se száma. A fűzfapoéták egész hada megverselt 
egy-egy nevezetesebb gyilkosságtörténetet. A Kiirtott kocsmároscsalád balladatémája is valós 
eseményen alapszik: 1859-ben a Szolnok megyei Hajlati csárdában megölték Pápai Mihály kocs
mabérlőt és családját (összesen 7 személyt), állítólag bosszúból. A vérengzés története villámgyor
san terjedt ponyvanyomtatványokon. Az időben közeli feljegyzések még terjengősen ecsetelik a 
részleteket, a folklorizált változatok már inkább csak a lelkiállapotot kifejező fordulatokat tartják meg. 
A népi csiszolómunka általánosabbá, elvontabbá formálta. Igazi ballada sohasem vált belőle: a véres 
eseményen kívül nem tartalmaz lélektani konfliktust. A népköltészet alkotó eljárására mégis jó tanul
ságokkal szolgál. Moldva kivételével az egész nyelvterületen ismerik (233 változat), legtöbb változata 
a középső Tisza mentéről, az esemény színhelyéről származik.

Legkorábbi följegyzése: 1875.
Dallamai különfélék (Vargyas 43 változatot sorol fel), szinte bármelyik 11-es szótagszámú dal

lamon szerepelhet mint alkalmi ráhúzás. Dallamai között mégis előfordul egy tekintélyes mennyiségű 
változatcsoport, mely a ballada életére nézve jelentős. Ez egy 17. századi német kéziratban szereplő 
feljegyzés, Was ich erzáhlen will ist allzu wahr kezdettel (Vargyas, 1981: 300/244, lásd VMND 1: 
72. sz.). A dallam fokozatosan ereszkedő zárlatai révén az ugor régi stílusba is illik. Leginkább 
ponyvaballadák szövegével éneklik, mint a Kiirtott kocsmároscsalád és az Öngyilkos szeretőgyilkos 
(Szabó Gyula-Horvát Jolán), ritkábban katonadalként is előfordul. Feltehetőleg ezen a dallamon 
kezdték el terjeszteni a vásári énekesek balladaszerzeményüket (lásd 129. számú Cséplőgépbe esett 
lány balladánkat is).

A jelenleg számon tartott változatok száma nálunk 39 (bizonyára többet is felszínre hozhatnak a 
gyűjtések még napjainkban is): Bajsa, Csóka (4), Csonoplya, Gombos (3), Hertelendyfalva (3), Hor
gos, Kupuszina (8), Ludas, Sándoregyháza, Száján, Székelykeve (5), Temerin, Topolya, Torda, Ürög, 
Verbica (2), Zenta (3). Dallamai különfélék: viszonylag sok közöttük az ótörök régi stílusú, továbbá 
a fent említett, német kéziratban is megtalálható ugor régi stílusú, az új stílus törzsökösen népi, 
átmeneti és müdalos tagjai, valamint jövevénydalok.

A kötetben közölt balladák 4 változatot ölelnek fel.
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G iusto J= 80

55.

M ég az éj - je l pi - ros vé  - rét on - ta  - ni.
P á - p a  - j i  - nét a p in  - zi - bűi fő sz  - ta -  ni.

2. -  Adjon Isten, Pápa/iné, jó estét!
-  Adjon Isten, kilenc betyár, szerencsét!
-  Fogadj Isten, kilenc bétyár, szerencsét!
-  Ne kívánjon, Pápay'iné, szerencsét,
Még az éjjel kés járja még a szívét!

3. Amikor ezt Pápay'iné hallotta,
A két kezét a fejére kapcsolta:
-  Jaj, Istenem, hogy kell nékem meghalni? 
Hogy kell nékem kilenc árvát itt hagyni?

4. -  Kati lányom, eridj ley'a pincébe,
-  Lányom, lányom, eridj le a pincébe, 
Hozzál fel bort a legnagyobb iccébe!
-  Nem kell nékünk, Pápay'iné, a bora!
-  Kocsmárosné, nem kéll nékünk a borja! 
Még az éjjel piros vérét kifolyja!

Székelykeve, Bancsov Teréz (59).
Székelykeve, Péter (Volák) Anna (72), Samu Gábomé Nagy Rozália (66),

Pámel Pálné Ambrus Erzsébet (65), Juhász Jánosné Várda Erzsébet (42), 
Géber Ferencné Szabó Etel (75).

Penavin 0., 1967.

Kiss L., 1969.

Régi stílusú dallam, II. és IV. sora között kvintváltás nyomait mutatja. Harmadik sora felcsap a ma
gas régiókba, ami sajátos jelleget kölcsönöz a dallamnak, de elég ritka jelenség. Az al-dunai széke
lyeken kívül gyűjtötték még horgosi és gombosi változatait is. Müdal eredete sem lehetetlen. 
Variáns: 153. (Bartók 66, BR 4997)
Kazetta I. B 2. (Az 1966-os felvétel)
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Giusto J = 104
56.

2. -  Kocsmárosné, ne kívánjon szerencsét, 
Mert az éjjel szíve körül jár a kés! 
Kocsmárosné leszaladt a pincébe,
Bort hozott fel a legszebbik itcébe.

3. -  Kocsmárosné, nem kell nékünk a bora, 
Csak az életit adja/a markunkba!
-  Jaj, Istenem, hogy kell nékem meghalni? 
Kilenc árvát a világban itthagyni?

4. Mennydörögve csap le az istennyila, 
Lángba borult Madarasi csárdája.
Benne égett szegény megölt asszony is, 
De még a tizenkét gyilkos legény is!

Torontáltorda, Kelemen Rózái (65). Paksa K, 1968.

Kiforratlan ponyvaszerzeményből folklorizálódott változat. A 4. versszak előfordulása esetleges. 
Dallama új stílusú dalaink egyik legnépszerübbike a Vajdaságban.
Variáns: 95. (Járdányi 11.14, dunántúli, dél-alföldi, palóc, ritkábban székely)
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BETYÁRBALLADÁK (57-121.)

Bogár Imre (57-63.)

Az egész nyelvterületen elterjedt ballada. Az első gyűjtések idején Erdélyben még ritka volt, Mold
vában ismeretlen. Ma már Moldvában is éneklik (lásd a Megszólaló halottnál is). Mintegy 180 
változata ismert. Szép régies szövege valószínűleg korábban kialakult, Bogár Imre nevét csak utólag 
illeszthették bele.

Bogár Szabó Imre 1842-ben született Nagykörös határában. 1861 telén kezdett el betyárkodni a 
Duna-Tisza-közben. A betyárkodás fél évnél sem tartott tovább, a bukás máris bekövetkezett: 1862 
nyarán elfogták, majd kivégezték. Az akkor 20 éves „igen szép külsejű és arcú”, „leventei termettel, 
majdnem gyermeteg ifjúsággal, deli szépség -  és az Isten képmását viselő arcvonásokkal” jellemzett 
betyár kivégzése Pesten nagy esemény volt. „Ezemyiezer ember lepte el az utcákat”, amikor „virágko
szorúval a kezében a vesztőhelyre szállíttatott”. Nyilván a nagy érdeklődés volt a fő oka, hogy Bogár 
Imre nevéhez a legszebb betyárballada fűződik, melynek 8 év múlva már feljegyezhették első népi 
változatát. (A kenetes hangú, hosszan részletező ponyvaszerzemények is számosak.) A ballada 
szinte semmiben sem egyezik a törvényszéki iratokból megtudható valósággal: sem az elfogás körül
ményei, sem a Dűli Marcsa szerető nem felel meg a tényállásnak. Az aranyos-gyémántos ábrázolás 
nyilván a betyár sokat emlegetett szép külsejének számlájára írható. A ballada azt mondja el, amit a 
nép törvényszerűnek tartott a betyárok életében: hetyke, magabiztos magatartás, majd a bukás. Az 
azonos versmérték és hasonló dallam hatására Bogár Imre balladája a Megszólaló halott balladájá
val keveredik igen sokszor, vagy úgy, hogy a két teljes ballada összeolvad a „Fölállott a székre, Föl
nézett az égre: Jaj, Istenem, sok rablásim Most jutnak eszembe!” versszaktól, és ekkor következik a 
„Megöltem egy legényt” minden részletével (61., 62. sz.), vagy csupán a temetési tisztességet kéri a 
betyár a szeretőtől hosszabban-rövidebben (57., 61. a sz.). Néhány Duna menti töredék a vesztőhe
lyet jelző „Harangoznak délre” résztől énekli a történetet (60. sz.), ilyenkor egyéb lírai versszakok is 
bekerülnek a balladába.

Legkorábbi följegyzése: 1870-1871.
Dallamai igen sokfélék (Vargyas 38 félét sorol fel). Általánosan elterjedt, jellemző dallama 

valószínűleg szlovák eredetű, idegen járású dallam (39 változatban), a többiek csupán egy-két eset
ben fordulnak elő. Sok köztük a táncra is alkalmas giusto. A Megszólaló halott balladájával azonos 
versmérték miatt dallamaik is sokszor egyeznek.

A nálunk jelenleg számon tartott változatok száma 62: Bajsa (2), Bácsföldvár, Csóka (2), Dobradó, 
Gombos (5), Ludas/Hajdújárás, Kevi, Kupuszina (13), Mohol, Nagybecskerek, Oromhegyes (2), 
Oroszlámos, Pádé, Péterréve, Száján (8), Székelykeve, Topolya (7), Törökkanizsa, Verbica (6), Völ
gyes (2), Zenta (2), Zentagunaras (2). Dallamaik oroszlánrésze a szlovák eredetű Bogár Imre-dallam, 
de elég tekintélyes mennyiségben előfodulnak ennek az idegen dallamnak a törzsökös néphagyományt
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képviselő formái is (57-59., 6 1 , 62. sz. Lásd Bartók 276. a és 276. b), valamint egyéb, az új stílus 
felé hajló alakulatok (60. sz.). A hagyományos ízlésváltozás és a romlatlan stílusérzék szép példája 
a 14, 14, 12, 14 szótagú sorokká alakított új stílusú dallam, ahol a rövid 6, 6, 8, 6 szótagú strófákat 
alakították divatosabb, hosszabb szótagú versszakokká oly módon, hogy két versszakot ötvöztek egybe 
(63. sz , lásd a dallamjegyzetet is).

Szövegösszefüggés más balladákkal: Megszólaló halott; Rabénekek, betyárdalok: Repülj, madár, 
Édesanyám voltál, Arany a kantárja, Udvarom közepén, Nézz ki, rózsám, nézz ki, ...szép leányok Bá
mulnak utána; Halálra táncoltatott lány, Szégyenbe esett lány: Harangoznak délre.

A kötetben közölt balladák 26 változatot ölelnek fel.
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G iusto J = 110
57.

2. Átal akar mönni,
Lovat akar lopni,
a Kecskeméti nagy vásáron 
Kecskeméti nagy vásásrra 
Pénzt akar csinálni.
Pézt akar keresni.

3. Pézt akar keresni,
de Bölcsőt akar vonni.
Azt a híres Dűli Marcsát 
El akarja vonni.

4. -  Kocsmárosné, hallja: 
de Van-e vacsorája?
-  Van vacsorám, paprikás hús 
a Vendégök számára.

5. -  de Kocsmárosné, hallja: 
Száz icce bort adna?
de Mögkínálom a vármögyét, 
Megkínálnám a vármegyét, 
Hogy ne lögyek rabja!
Hogy ne lennék rabja!

6. de Huncut a vármögye, 
de Nem iszik belőle,
mer Az a hírős Bogár Imre 
Mert a szegény Bogár Imre 
Most van a kezükbe.

7. -  de Vasat a betyárnak
-  Láncot a betyárra, 
Kezére-lábára!
mer Az a Hírős Bogár Imre 
Mert a szegény Bogár Imre 
Most van kalickába!

8. -  Kocsmárosné, hallja:
Még valamit adna,
Hogy ne lögyek a betyárok 
Utódja, utódja?

9. -  Kocsmárosné, hallja,
De beteg vagyok ma!
mer A bilincsök kezemre-lábomra 
A kezemre, a lábomra 
Rá lösznek szorítva.
Vas leszen szorítva!

10. -  Nyisd ki, rózsám, nyisd ki
-  Nézz ki, Marcsa, nézz ki 
Ablakod firhangját,
Ablakod firhangján!
Mos’ kísérik (a) Bogár Imrét 
Sárga pej paripán!
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11. Ezüst a kantárja,
Gyémánt a zablája,
de Az a hírős Bogár Imre 
Annak a gazdája.

12. Harangoznak déré,
Pont tizenkettőre.
Hóhér mondja a betyárnak, hogy 
Hóhér mondja: -  Bogár Imre 
Lépjön föl a székre.
Lépjen fö l a székre!

13. Főlépött a székre,
Főnézött az égre:
Föltekint az égre:

-  Jaj, Istenőm, (a) sok rablásom
-  Jaj, Istenem, sok rablásim 
Csak most jut eszömbe! 
csak Most jutnak eszembe!

14. -  Kikísérsz-e, rózsám, 
a Temetőkapuig?
-  Kikísérlek, kedves rózsám,
A sírod széléig!

15. Kiapadt a Tisza,
Csak a sara maradt.
de Möghalt szögény Bogár Imre, 
Csak a neve maradt.

Egyházaskér, Benyócki Istvánná Dékány Katalin (68). Tóth F., 1972.
Topolya, Csőkéné Farkas Erzsébet (77). Borús R., 1976.

Az új stílushoz hasonló, kupolás (emelkedő) dallamvonalú, de nem visszatérő szerkezetű dallam. 
Hangneme plagális fríg. Rokonságban van a -  valószínűleg szlovák eredetű -  jellemzően Bogár Im
re balladadallammal, de ennek funkciós moll hangnemét átformálta hüpo-ereszkedő hangsorrá (a fel
ső régiókban mozgó dallam a záróhangra kvintről vagy kvartról ugrik le). Népes tagságot számláló 
vajdasági típusaink egyike. A Megszólaló halott és a Bogár Imre betyárballadán kívül különféle szöve
gek kapcsolódnak hozzá. (Lásd VMND 1:47 és 193. sz. is)
Variáns: 3 1 , 3 2 , 58 , 59 , 61 , 62. (K-V 238, Bartók 276. a, 276. b)
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1. Záváros á Tiszá,
Nem ákár higgádni,
Nem ákár tisztulnyi,
Még áz éjjel Bogár Imre 
Ez á hírés Bogár Imre 
Átál ákár ménni.
Át ákárná jutni.

2. Átál ákár ménni,
Á t ákárná ménni,
Lovát ákár lopni,
Á szegedi nágy vásárbán 
Áz eszéki nágy vásáron 
El ákárjá ádni.
Péndzt ákár keresni.

2. a Át ákáijá úsznyi,
Lovát ákár lopnyi.
Á bézdányi nágy vásárbá 
El ákáijá ánnyi.

3. El ákárjá ánnyi,
Bélesét ákár vénnyi.
Áz é kedves hí párjánák 
Fiá ákár lénnyi.

3. a Péndzt ákár keresni,
Bélesét ákár vénni,
Dűli Márcsá á bábájá,
El ákáijá vénni.

4. Udvárom kézepin 
Ván égy nágy álmáfá,
Sej, áz álátt még ván kétve 
Piros pej páripá.

5. Gyéngy á kántárszárá,
Ezist á záblájá.
Tálán bizony Bogár Imre 
Ennek á gázdájá?

6. -  Gazdájá nem vágyok, 
Neveléje vágyok.
Tálán bizony, kedves rózsám, 
Én á tied vágyok?

57. a

7. -  Kocsmárosné, hálljá?
Tálán nem is hálljá?
Nyissá ki hát á kápuját,
Hádd ménjek bé rájtá!

8. -  Kocsmárosné, hálljá:
Ván-é páprikássá?
-  Vágyon bizony égy bográccsál 
Vendégim számára!

9. -  Kocsmárosné, hálljá:
Ván-é piros borá?
-  Söröm is ván, borom is ván 
Vendégim számára!

10. -  Kocsmárosné, hálljá:
Száz icce bort hozná?
Száz icce bort ánná? 
Mégkínálom á vármegyét, 
Mégkínánám á vármegyét,
Hogy ne légyek rábjá!
Hogy ne lennék rábjá!

11. Huncut á vármegye,
Nem iszik beléle,
Mert á hírés Bogár Imre 
Most ván á kezébe.

12. Huncut á vármegye,
Nem iszik beléle.
Látom, hogy már ázt ákáijá, 
Holtig légyek rábjá!

13. Huncut á vármegye,
Méglesett benninket,
Tiszáhájlási csárdábán 
Elfogott benninket!

14. Repilj, mádár, repilj,
Hej, Szábádká felil!
Áz á hírés Bogár Imre 
Mágá ván égyedil!

185



15. Hárángoznák délbe,
Fél tizénkettére.
Most viszik á Bogár Imrét 
Áz ákásztótérre.
Utolsó helyére.

16. -  Nézz ki, bábám, nézz ki 
Áblákod firhángján! 
Ámoda jen Bogár Imre 
Most viszik á Bogár Imrét 
Setét pej páripán!
Sárgá pej páripán!

17. Árány á záblájá,
Réz á kántárszárá,
Szábádká/'i szép le/anyok 
Bámulnák utánná.

18. Hárángoznák délbe,
Pont tizénkettére.
Hóhér mondja á Bogámák, 
Lépjen fél á székre.

19. Fellépett á székre,
Féltekint áz égre:
-  Jáj, Isteném, nagy ráblás/á/'im 
Most jénnek eszembe!

Bácskertes, Dubac Fridrik Erzsébet (61), Horváth Buják Erzsébet (85). Silling I ,  1981.
Bácskertes, Szlámecska Popovics Katalin (71). Buják R.-Guzsvány J. I ,  1983.



Giusto, J =  108
58.

1 Az oroszlámosi változat kezdő versszaka. Lásd a Megszólaló halott ballada (30. sz.) 12. versszakát is.
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2. Átal akar menni,
Lovat akar lopni, 
Kecskeméti nagy vásárba 
Kecskeméti zöld vásáron 
Pézt akar csinálni.

3. Meg akar nősülni,
Pézt akar csináni,
Pézt akar csinálni,
Bölcsőt akar venni.
Dűli Marcsaya babája,
Azt a híres Dűli Marosát 
El akarja venni.

Na, akkó mögfogták a csendőr

4. -  Nézz ki, Marcsa, nézz ki 
Ablakod firhangján!
Itt kísérik Bogár Imrét 
Arany szín paripán!

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

6. Bemegy a csárdába,
Bort kér az asztalra, 
Mögkínálja a vármegyét, 
Hogy né légyén rabja.

7. Huncut a vármegye,
Nem iszik belőle,
Mer tudja, hogy Bogár Imre 
Most van a kezébe.

8. Huncut a vármegye,*
Annak főispánja.
Huncut a jegyző meg a bíró 
Meg a szolgabíró.

9. Harangoznak déré, 
Féltizénkettőre.
Hóhér mondja, Bogár Imre 
Álljon föl a székre.

10. Fölállott a székre,
Föllépött a székre,
Fölnézött az égre:
Föltekint az égre:
-  Jaj, Istenem, sok rablásim 
Most jutnak eszembe!



11. Ki/apadt a Tisza,
Kiszáradt a Tisza,
Csak a sara maradt,
Meghalt szegény Bogár Imre,
Csak a híre maradt.

Oroszlámos, Laska Antal (59). Tóth F., 1972.
Egyházaskér, Mihók Antal (70, 75, 79). Paksa K., 1968, Katona I.-Tóth F., 1972, Kónya S., 1976.

Dallama az előző (57. sz.) változata. Lásd az ott mondottakat. A dallamcsalád többségétől eltérően 
a záróhang itt nem a mi, hanem a szó.
Variáns: 3 1 , 3 2 , 57 , 5 9 , 6 1 , 62. (K-V 238, Bartók 276. a, 276. b).
Kazetta I. B 3. (Egyházaskéri felvétel 1968-ból, 1-5. vsz. Hallható még: VMND B 4. a)

188



Giusto J= 120

1. a Kijáradt a Tisza,
Nem akar higgadni.
Az a híres Bogár Imre 
Atal akar menni.

2. Atal akar menni,
Lovat akar lopni,
Csikót akar hozni,
a Kecskeméti* zöld vásárra 
Pécéllói nagy vásáron 
Pézt akar csinálni.
El akarja janni.

3. Ruhát akar venni,
El akarja janni,
Pézt akar csinálni,
Ezt a csinos szőke kislányt 
Azt a hírés Dűli Marosát 
El akarja vénni.

4. Bement a csárdába:
-  Van-é paprikássá?
-  Van ám bizony (a) Bogár Imre 
Vendégém számára!

* szegedi

5. -  Bort is hozzon ide 
Tizenhat iccévé’!
Azt a híres vármegyét is 
Megkínálom véle!

6. Huncut a vármegye,
Nem iszik belőle,
Mer a híres Bogár Imre 
mer Az a hírés Bogár Imre 
Most van a kezébe.

7. Kinéz Dűli Marcsa 
Muskátlis ablakán:
Most mén erre (a) Bogár Imre 
Arán pej paripán.

8. Arany a kantárja,
Ezüst a zablája.
Az a hírés Bogár Imre 
Annak a gazdája.

9. Harangoznak déré,
De nem az ebédre.
De nem délebédre. 
Féltizenkettőre.
Most kísérik Bogár Imrét 
Most viszik a Bogár Imrét 
A vesztőhelyére.
Ki ja  vesztőhelyre.
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10. Harangoznak déré,
De nem az ebédre.
Jó tizenkettőre.
Hóhér mondja, Bogár Imre 
Álljon fel a székre.

11. Fölállott a székre,
Föltekint az égre:
-  Jaj, Istenem, sok rablásim
-  Jaj, Istenem, sok rablásom 
Most jutnak eszembe!
Most van az eszembe!

11. a Híres Bogár Imre
Föltekint az égre:
-  Édes, kedves Dűli Marcsám, 
Búcsúzunk örökre!

12. Kiapadt a Tisza,
Csak a sara maradt.
Meghalt szegény Bogár Imre, 
Meghalt, meghalt (a) Bogár Imre 
Csak a híre maradt.

Az előző két ballada (57, 58. sz.) dallamváltozata. Lásd az ott mondottakat. 
Variáns: 3 1 , 3 2 , 58 , 59 , 6 1 , 62. (K-V 238, Bartók 276. a, 276. b)

Péterréve, Szabó János (70). Király E , 1957.
Zenta, Húszak Nándor (75). Bodor G , 1970.
Bácsjoldvár, Vince István (81). Király E , 1976.
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59. a

Topolya, Tóth Péter (77). Tóth F., 1976.

Lerövidült változat, melyben az elfogás és kivégzés kap főszerepet.

* A III—IV. dallamsorra

191

1. Zavaros a Tisza,
Ki akar önteni.
Ez a híres Bogár Imre 
Atal akar menni.

2. Átal akar menni,
Lovat akar lopni,
A szögedi nagy vásáron 
Pénzt akar csinálni.

3. Kiapadt a Tisza,
Kilátszik a sara.
Megfogták a Bogár Imrét 
a Szögedi vásárba.
* Elfogták a betyár legényt 
a Szögedi vásárba.

4. Vasat vertek néki 
Kezére, lábára,
Úgy vitték a Bogár Imrét 
A szögedi várba.

5. Harangoznak délre,
De nem az ebédre.
Most viszik a Bogár Imrét 
Ki a vesztőhelre.

6. Föltekint az égre,
Fölsóhajt az égre:
Jaj, Istenem, de sok vétkem 
Jutott az eszembe!



60.
G iusto J = 100

2. Föltekint az égre,
A csillagos égre:
-  Jaj, Isteném, sok rablásim 
Most jutnak eszémbe!

3. -  Édésányám voltál,
Mér nem tánítottál?
Gyénge fanák ága voltám, 
Mér nem hájlítottál?

4. Hárángoznák délbe, 
Féltizénkettére.
Azt á hírés Bogár Imrét 
Viszik temetébe.

5. Hárángoznák délbe, 
Féltizénkettére.
Hosszú bájszú nágy embérék, 
Ménjeték ebédre!

Gombos, Nemes Gáspár (63).
Bácskertes, Antalovics Deák Verona (75).

Kiss L., 1939. 
Silling I., 1981.

A ballada csak töredék, inkább lírai dal. Utolsó versszaka nem tartozik a tárgykörhöz.
Az új stílus régies rétegét képviselő kis szótagszámú ötfokú fordulatokban bővelkedő dallam. 
Variáns: 159., távolabbról 138. (Járdányi II. 13., általános, távolabbi rokona)
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2. Átal akar mönni,
Lovat akar lopni,
Kecskeméti* zöld vásáron 
Pénzt akar csinálni.
El akarja anni.

3. Pénzt akar csinálni,
Bölcsőt akar vonni,
Azt a hírős Dűli Marcsát 
El akarja vonni.

4. -  Kocsmárosné, hallja:
Van-e vacsorája?
-  Van vacsorám, paprikás hús 
Vendégök számára.

5. -  Kocsmárosné, hallja:
Van-e barna lánnyá?
-  Barna lányom, vetött ágyam 
Vendégök számára.

6. -  Kocsmárosné, hallja:
Száz icce bort adna? 
Mögkínánám a vármögyét, 
Hogy ne lögyek rabja!

7. Huncut a vármögye,
Nem iszik belőle,
Mert a szögény Bogár Imre 
Most van a kezébe.

8. -  Nézz ki, rózsám, nézz ki 
Ablakod firhangján!
Itt viszik a Bogár Imrét 
Sötét pej paripán!

9. Arany a kantárja,
Ezüst a zablája.
Az a hírős Bogár Imre 
Annak a gazdája.

10. Harangoznak déré,
Pont tizenkettőre.
De nem délebédre.
Hóhér mondja már Bogárnak, 
Hóhér mondja: -  Bogár Imre, 
Lépjön föl a székre.
Lépje fö l egy székre!

11. Föllépött a székre,
Föltekint az égre:
Fölsohajt az égre:

' a zentai
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-  Jaj, Istenőm, sok rablásom
-  Jaj, Istenőm, sok rablásim 
Mos’ jut az eszömbe!
Mos 'jutnak eszömbe!

12. Mögöltem egy bojtárt 
hogy Mögöltem egy legényt 
Hatszáz forintjá/é,
Száz ezüst gombjáért, 
Beledobtam a Tiszába 
Piros pej lová/'é.

13. Tisza be nem vötte,
Partjára vetötte.
A ’ra mönt egy halászlegény, 
Hajójába tötte.
Csónakába tötte.

14. Föl is vitte Pestre,
Viszi a városba,
Ki is doboltatta:
Kinek veszött szőke fia?
Kinek van egy barna fia?
Itt van a hajómba!
Holtan viszöm haza!

15. Odamögy az apja,
Ódámén az apja,
Köti, de nem hallja:
Kőtse, de nem hallja:
-  Ke’j föl, ke’j föl, kedves fiam,
-  Kelj föl, fiam, édös fiam, 
Gyere velem haza!

16. -  Nem möhetök haza,
-  Nem mögyök én haza,
Mert mög vagyok halva.
Rég mög vagyok halva.
Szép fekete ráncos csizma 
Szép fekete göndör hajam 
Lábomra van fagyva.
Váltamra van fagyva.

17. Odamögy az anyja,
Ódámén az anyja,
Köti, de nem hallja:
Kőtse, de nem hallja:
-  Ke’j föl, ke’j föl, kedves fiam,
-  Kelj föl, fiam, édös fiam,
Gyere velem haza!

18. -  Nem möhetök haza,
-  Nem mögyök én haza,
Mert mög vagyok halva.
Rég mög vagyok halva.
A szép szőke, göndör hajam 
Szép fekete kis mellényöm 
Homlokomra fagyva.
Testömre van fagyva.

19. Odamögy babája,
Ódámén a babája,
Köti, azt möghallja:
Kőtse, de nem hallja:
-  Ke’j föl, ke’j föl, kedves rózsám,
-  Kelj föl, rózsám, édös rózsám, 
Borúj a váltamra!

20. -  Nem borulok rája,
Rég mög vagyok halva.
Szép fekete vikszos csizmám 
Lábomra van fagyva.

21. Csináltatsz-e, rózsám,
-  Csináltatsz-e hát majd 
Valamély koporsót?
Diófa koporsót?
-  Csinátatok, kedves rózsám, 
Diófakoporsót!
Márvánkű koporsót!

22. -  Kiveretöd-e majd 
Valamély szögekkel?
-  Kiveretöm, kedves rózsám, 
Arannyal, ezüsttel!
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23. -  Kikésérsz-e, rózsám,
A falu végéig?
-  Kikísérlek, kedves rózsám, 
A sírod széléig!

24. -  Möghúzatod-e hát 
Azt az egy harangot?
-  Möghúzatom, édös rózsám, 
Mind a tizönhatot!

25. -  Eltemetsz-e, rózsám,
-  Eltemetsz-e hát majd 
Valamély helyekre?
Temető szélébe?
-  Eltemetlek, kedves rózsám, 
Virágos kertömbe!
Köllő közepébe.

26. Ki/apadt a Tisza,
Csak a sara maradt,
Möghalt szögény Bogár Imre, 
Csak a híre maradt.

Száján, Bunford Györgyné Szabó Erzsébet (43). Tóth F., 1972.
Törökkanizsa, Sós Mihályné Törköly Erzsébet (75). Bodor A.-Paksa K, 1993.

Az 57-59. számú balladák dallamának változata. Lásd az ott mondottakat.
Variáns: 3 1 , 3 2 , 57-59, 62. (K-V 238, Bartók 276. a, 276. b)
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1. Záváros á Tiszá,
Nem ákár higgadni.
Áz á híres Bogár Imre 
Átál ákár menni.

2. Átál ákár menni,
Lovát ákár lopni,
Kecskeméti zéld vásáron 
Péndzt ákár csinálni.

3. Péndzt ákár csinálni,
Bélesét ákár vénni,
Ázt á hírés Dűli Márcsát 
El ákárjá vénni.

4. -  Kocsmárosné, hálljá:
Ván-é vácsorájá?
-  Ván vácsorám, páprikás hús, 
Vendégék számára!

5. -  Kocsmárosné, hállja:
Ván-é bámá lánnyá?
-  Bámá lányom, vetétt ágyám, 
Vendégek számárá!

6. -  Kocsmárosné, hállja:
Száz icce bort ádná?
Száz liter bort ádná? 
Mégkínálnám á vármégyét, 
Hogy né lénnék rábjá!

7. Huncut á vármégye,
Nem iszik beléle,
Sej, mer szegény Bogár Imre 
Mer á szegény Bogár Imre 
Most ván á kezébe.

8. -  Láncot á zsiványnák 
Kezére, lábárá!
Dűli Márcsá á bábáját 
Már hi/'ábá várjá.

9. -  Nézz ki, rózsám, nézz ki
-  Nézz ki, bábám, nézz ki 
Áblákod firhángján!
Most viszik á Bogár Imrét 
Sárgá páripáján!
Setét pej paripán!

10. Ezist á kántárjá,
Árány á záblájá.
Áz á hírés Bogár Imre 
Dűli Márcsá á bábáját 
Ánnák á gázdájá.
Már hijábá várjá.

11. Hárángoznák délre,
Pont tizénkettére.
Hóhér mondjá már Bogámák, 
Lépjén fél á székre.

12. Fellépett á székre,
Félnézétt áz égre:
-  Jáj, Istenem, sok ráblásim 
Most jutnák eszémbe!

13. -  Csináltátsz-é, rózsám, 
Válámely koporsót?
-  Csináltátok, kedves rózsám, 
Dijófákoporsót!

14. -  Kiveretéd-é ázt 
Válámely szégekkel?
-  Kiveretém, kedves rózsám, 
Áránnyál, ezisttel!

15. -  Elkísérsz-é áztán
-  Kikísérsz-é, rózsám,
Á fálu végéig?
Válámel hetekre?
-  Elkísérlek, kedves rózsám,
-  Kikísérlek, kedves rózsám,
Á sírod széléig!
A sírod szélére!
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16. -  Eltemetsz-é aztán
-  Eltemetsz-é engem 
Válámely helyekre?
-  Eltemetlek, kedves rózsám, 
Virágos kertembe!

Bácskertes, Pécsics Balogh Verona (44). 
Bácskertes, Péter Molnár Mária (64).

17. Kiápádt á Tiszá,
Csák á sárá márádt,
Méghált szégény Bogár Imre, 
Csák á híre márádt!
* Méghált hírés Bogár Imre, 
Csák á híre márádt!

Silling I., 1981. 
Csizmadia J.-Cservenkovics A, 1981.

* A III—IV. dallamsona
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2. Átal akar ménni,
Lovat akar lopni,
A szegedi* nagy vásáron 
El akarja anni.
Pézt akar csináni.

3. Pézt akar csináni,
Bölcsőt akar vénni.
Azt a hírés Dűli Marcsát 
El akarja vénni.

4. Harangoznak déré,
De nem az ebédre.
Bogár Imre, itt az idő,
Hóhér mondja, Bogár Imre, 
Lépjén föl a székre!
Álljon fö l a székre!

5. Föllépett a székre,
Fölnézett az égre:
-  Jaj, Istenem, a sok vétkem
-  Jaj, Istenem, (a) sok rablásim 
Most jut az eszémbe!
Most jutnak eszémbe!

5. a Fölállott a székre,
Föltekint az égre:
Akkor jutott már eszébe,
Mit tett életébe.

6. Megöltem égy embért 
Hatszáz** forintjáé, 
Belevettem a Tiszába 
Piros pej lováé.
Sötét pej lováé.

6. a Megöltem egy legényt
Ezér forintjáé,
Beledobtam a Tiszába 
Pej paripájáé.

7. Tisza be nem vette,
A víz bé nem vette,
Partjára kivette.
Partjára vetette.
A ’ra mént égy hajós legény, 
Arra ment egy halász legény, 
a Hajójába tétté. 
a Hálójába vette.

* bccskcrcki
** ezer, százhúsz
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Giusto J=96



8. Ára mén az anyja,
Odament az anyja,
Ke’ti, de nem hallja:
-  Ke’j föl, fiam, édes fiam,
-  Kelj fel, fiam, kedves fiam,
-  K é j föl, k é j  föl, kedves fiam, 
Gyere velem haza!

9. -  Nem mehetek haza,
Mer még vagyok halva,
Két fekete ráncos csizmám 
a Lábomra van fagyva.

9. a -  Nem kelek, nem kelek,
Mer még vagyok halva,
Szép fekete göndör hajam 
Vállamra van hajtva.

10. Ára mén az apja,
Odament az apja,
Ke’ti, de nem hallja:
-  Ke’j föl, fiam, édes fiam,
-  Kelj fel, fiam, kedves fiam,
-  K é j  föl, k é j  föl, kedves fiam, 
Gyere velem haza!

11. -  Nem mehetek haza,
Mer még vagyok halva.
Két fekete bogár szemem 
Le vagyon ragadva..
Le van már ragadva.

11. a -  Nem kelek, nem kelek,
Mer még vagyok halva.
Szép fekete göndör hajam 
Vállamra van hajtva.

12. Ára mén a rózsája,
A 'ra ment a babája,
Ke’ti, de nem hallja:
Kelti, azt meghallja:
-  Ke’j föl, rózsám, édés rózsám,
-  Kelj fel, rózsám, kedves rózsám, 
Gyere velem haza!

13. -  Nem méheték haza,
Mer még vagyok halva.
Fehér ingém, vasalt ingém 
A szép fehér vasalt ingém 
a Mejjemre van fagyva.

14. -  Mégsiratsz-é, rózsám,
Három legény előtt?
-  Mégsiratlak, édés rózsám, 
az Egész világ előtt!

15. -  Eltemetsz-é, rózsám,
A kertéd szélére?
-  Eltemetlek, édés rózsám,
A kert közepébe!

16. Kiapadt a Tisza,
Csak a sara maradt.
Meghalt szegény Bogár Imre, 
Csak a neve maradt.

Penavin 0 ., 1972.

Az előző (61. sz.) dallamváltozata. Lásd az ott mondottakat. 
Variáns: 31., 3 2 , 57-59, 61. (K-V 238, Bartók 276. a, 276. b)

Topolya, Palusek Luca (60).
Topolya, Lászlóné Virág Teréz (72), Soltis Ferencné Sipos Verona (63), 

Horváth Borbála (68), Bodor Lajosné Csemák Mária (60),
Vass Antalné Csemák Ilona (73), Kókai Károlyné Soltis Piroska (44). 

Topolya, Zsáki Petemé Bakai Etel (68).
Zentagunaras, Fekete Mihályné Törköly Mária (58).
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Giusto J= 104
63.

A z a - ra - di nagy vá - sá - ron pénzt a - kar esi - nál - ni.

2. Nézz ki, Julcsa, nézz ki, Julcsa, virágos
ablakon,

Most kísérik Bogár Imrét arany szőrű lovon! 
Arany a kantálja, ezüst a zablája,
Az a hífés Bogár Imre annak a gazdája.

3. Harangoznak, harangoznak jó tizenkettőre, 
Hóhér mondja az Imrének, Iépjén fői a

székre.
Föllépétt a székre, fólnézétt az égre:
-  Jaj, Isteném, sok rablásim most jutnak

eszémbe!

Gombos, Kovácsné Bogyó Borbála (74). Kovács I.-Matijevics L., 1970.

A hagyomány egészséges formálóerejének bizonyítéka a régi stílusú dal kis szótagszámú versszakainak 
átértelmezése új stílusú dallammá. Két 6 ,6 ,8 ,6  szótagszámú strófából bővüléssel egy versszak alakult
14, 14, 12, 14 szótaggal (8+6, illetve 6+6 tagolódásban), új stílusú dallamaink legmodernebb, 
AABA formaképletű fajtájává, ugyanakkor romlatlan hagyományba illő, plagális (szó végű) dalla
mon.
(Járdányi II. 138, általános. Közismert katonadal.)
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Lám, megmondtam, Angyal Bandi (64.)

A keleti részek kivételével nyelvterületszerte ismert ballada, mintegy 50 változatban. A lovas
betyárok példaképeként emlegetett Angyal Bandi valódi nevén Ónody András (1759-1806) voltakép
pen jómódú nemes volt, akit szervezett rajtaütései és szökése a gönci törvényszékről tett híressé. 
Elítélték, majd megszökött, és körözték. A körözés és ítélet ellenére is otthon, betegségben halt meg. 
Egyes nézetek szerint az Angyal Bandiról szóló ének ellenséges hangot üt meg, nem pedig a 
szokványos betyárral rokonszenvező hangot, erre utalna az a gyakori versszakrészlet is: „Csikósok
nak, gulyásoknak, Sej, haj, ne járj ellenökre.” A róla szóló balladát valószínűleg népies ponyvaszerző 
írta. Műköltői eredetre utal a feltűnően sok csengő-bongó rím a versben. Keletkezésének kora 
1788-1807 közötti időszakra tehető. Egy 1882-ből származó változata szerint:

1. Lám, megmondtam. Angyal Bandi, Ne menj az Alföldre, 
Csikósoknak, gulyásoknak Közibe, közibe.

2. Mert megtanulsz csikót lopni Izibc, izibe,
Majd úgy kerülsz a vármegye Kézibe, kézibe.

3. Mikor kezdi Angyal Bandi A lovát nyergeim,
Cifra csikós kantárjával Fckelni, fékelni,

4. Kurta süveg a fejében Módosán, módosán,
Fehér fátyol a nyakába Bokrosán, bokrosán.

5. Cifra bunda válla hegyét Nyomitja, nyomítja,
A sallangja lába fejét Borítja, borítja.

6. Rajta van az aranyrojtú Gatyája, gatyája,
Sléziából van az maté- Riája, riája.

7. Alabástrom a homloka, Nem márvány, nem márvány, 
Szép fekete szemöldöke Szivárvány, szivárvány.

8. Mikor megyén Angyal Bandi Tanyára, tanyára,
Ama gyönge borjúhús va- Csorára, csorára,

9. Rajta üte Gönc városa Megfogni, megfogni,
A két kezét kötéllel is Megkötni, megkötni.

10. Akkor kezde Angyal Bandi Bámulni, bámulni,
A színében egészen el-Változni, változni.

11. Megkötözik Angyal Bandit Kötéllel, kötéllel, 
így kísérik fel Kassára Fegyverrel, fegyverrel.

12. Egy icce víz, egy font kenyér A Bandi számára, 
Harminchárom fontos vasat Kezére, lábára.

Többé-kevésbé teljes változatait csak északkeleten őrizték meg, ott, ahol a betyár élt, és elfogták. 
Angyal Bandi még nem népi hős, éneke még nem ballada, csak elbeszélő elemekkel teletűzdelt dal, 
ami a hagyományban csak kopott, és nem tökéletesedett, míg végül csak a nevet és a hozzá fűződő, 
közmondásnak ható intelmet („Lám, megmondtam, Angyal Bandi”) tartotta meg. A 6., 8., 10. verssza
kokban a szöveg nem illik bele a versmértékbe.

Legkorábbi följegyzése: 1807.
A versszakforma ritmikailag a kanásztáneritmus egy ritka változatát adja (8+6). Dallamai 

viszonylag nem sokfélék (Vargyas 10-et sorol fel), a legrégibbek a legidegenesebbek. Ugyanilyen 
versmértéke van tipikus párosító népdalaink egy csoportjának is (MNT IV. 181-351. sz.) és a szabolcs- 
szatmári „A csikósok, a gulyások Kis lajbiba járnak” kezdetű pásztordalnak is.

Nálunk egyetlen változatát gyűjtötték Horgoson, oda is feltehetőleg szatmári származású pász
torembertől került. A három versszakra zsugorodott „ballada” 1. versszaka tipikus párosító Angyal 
Bandi nevével, a 2. a ballada fennmaradt részlete, a 3. egy Szatmárra jellemző pásztordal versszaka.

Dallama ótörök eredetű, régi stílusú.
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Giusto J= 96 (144)
64.

2. de Megmondtam már, Angyal Bandi, 
Ne járj az Alföldre! 
h Csikósoknak, gulyásoknak,
Sej, haj, ne járj ellenökre!

A 2. és 3. versszakot ismétli az énekes. 

Horgos, Búzás Sándor (58).

3. mer A csikósok, a gulyások 
Kis mellénybe járnak,
Kis lajbiba járnak 
Azok élik világukat,
Sej, haj, kik párosán járnak!

Kiss L., 1969.

Nálunk egyetlen előkerült változat. Énekese feltehetőleg a Felső-Tisza-vidék környékéről került 
Horgosra, legalábbis erre következtethetünk dalismeretéből és nyelvjárásából.
A dallam az ótörök eredetű régi stílus tagja, melynek rokon népi (cseremisz) változata is előkerült. 
Három népzenei nyelvjárásterületen is ismert mind parlando, mind giusto előadásban. Az Alföld 
északkeleti kis dialektusterületén táncdallamként otthonos. Szövegei lehetnek párosítók is, de 
leginkább pásztordalok, ill. Angyal Bandi betyárballadája. A ritmusbeli többarcúság, vagyis a 4/4 
üteműség és pontozott ritmika valószínűleg a régi stílus legújabb, alig 200 éves alakulata.
(Járdányi I. 205, északkeleti, palóc)
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Jó ló volt a fakó (65-66.)

Legkorábbi betyártörténetünk még nem ballada a szó igazi értelmében, csak életképek vázlatos 
sora. Legteljesebb változata egy 1810-1820 között készült ponyvanyomtatvány, ez egyben a legko
rábbi fóljegyzése is. A korai fóljegyzésekben még majdnem teljesen él ez a változat, a későbbiek már 
kevesebb részletet tartottak meg belőle. A változatok szinte kivétel nélkül régies hagyományú 
vidékeken maradtak fönn a nyelvterület peremén, mintegy 30 változat. Régies megfogalmazásuk jele 
a betűrím használata is (bérrel virágozott). Jellegzetes rabmotívumai már a 18. század végén meg
voltak. Ezek között szerepel ez is: „Kár volna még nékem a fán megszáradni, Lobogós gyolcs gatyám 
szélnek bocsátani, Szép sarkantyús csizmám szélnek összeverni, Fekete két szemem hollónak kivájni!” 
(Lásd a 115. sz. jegyzetét, de 114, 115, 121. a sz. is.)

Dallamai (Vargyas 8-at sorol fel) lehetnek a régi stílus tagjai (mint pl. 111, 118. sz.) mind 6, mind
12 szótagú sorokon, meghonosodott vagy a hagyományból nagyon kirívó jövevénydallamok.

Szövegösszefüggés más balladákkal: Rabénekek, betyárdalok.
A kötetben közölt balladák 7 változatot ölelnek fel (6 hertelendyfalvit és 1 gombosit).
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65.
R ubato J= cca 92

* A jelzett versszakok egyike-másika a különböző változatokból ki is maradhat.

204
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Ro - m án-né két lá-nya Nagy e - béd - re v ár - ja .

2. Égy szózatot hallék:*
Üj fel a lovadra!
Üj fel a lovadra, 
s Indúj az utadra!

3. Barna Pétér indult,*
Indult az útjára,
Románné két lánya 
Szívszakadva várja.

4. Jártába-keltébe*
Kapott égy csapszékre:
-  Eressz bé, eressz bé, 
Csaplárosné, kincsém!

5. Eressz bé, eressz bé,* 
Csaplárosné, kincsém!
-  Nem eresztlek biz én, 
Mett nem tudom, ki vagy!

6. -  Én vagyok, én vagyok,* 
Szégény csikóslegény!
A lábom és fázik,
5 Köpönyegém ázik!

7. A lábom és fázik,* 
Köpönyegém ázik! 
Finom pej paripám 
Sötét pej paripám 
Kert mellett szigorgik! 
Kert mellett szigorzik!

8. A város hat lovát 
Nagy abrakon tartsák, 
Sokszor mégfuttassák 
Barna Pétér után.

9. Veszétt vóna Reték 
A fekete fődbe! 
Románné két lánya 
Az anyja méhibe!

10. Bárcsak, mikor futna,* 
Fődre leborulna! 
Románné két lánya 
Térgyén imádkozna!

11. Bárcsak, mikor futna, 
Fődre leborulna!
Addig Bama Pétér 
Nagy útat haladna!



12. Jó ló vót a fakó,* 
Jónak és maradjon! 
Áldja még az Isten, 
Aki felnevelte!

13. Áldja még az Isten,* 
Aki felnevelte,
Met az Barna Pétért 
Sokszor mégméntétte!

Hertelendyfalva/Budapest, Eröss Istvánná Kovács Teréz (55).

Hertelendyfalva, Kovács Júlia (74, 80, 81). Király E., 1960, Kiss L., 1966, 
Ujváry Z., 1966, Penavin 0., 1967.

KissL., 1967.

Régi stílusú, kvintváltás vagy ismétlődő sorok nélküli, elég széles földrajzi területen elterjedt dallam. 
Nálunk csak az al-dunai székelyektől került elő mint keserves (VMND 1: 123. sz.) és mint betyár
ballada.
(Járdányi I. 187, északnyugati, dél-dunántúli és székely)
Kazetta I. B 4. (Király E. 1960-as felvétele, a 2. vsz. kihagyva)

* A jelzett versszakok cgyike-másika a különböző változatokban ki is maradhat.
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Hertelendyfalva, Kovács Júlia (54). Kiss L., 1940.
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1. Mikor Barna Pétér 
Félül a lovára,
Félül a lovára,
Indul a rablásra.

2. Mikor Barna Pétér 
A lovát itassa,
Románné két lánya 
Nagy ebédre váija.

3. Jártába-keltébe 
Kapott égy csapszékre.
-  Eressz bé, eressz bé, 
Csaplárosné, kincsém!

4. Eressz bé, eressz bé, 
Csaplárosné, kincsém!
-  Nem eresztlek biz én, 
Met nem tudom, ki vagy!

5. -  Én vagyok, én vagyok 
Szégény csikós legény!
A lábom és fázik, 
Köpönyegém ázik!

6. A lábom és fázik, 
Köpönyegém ázik! 
Finom pej paripám 
Kert mellett szigorgik.

7. A város hat lovát 
Nagy abrakon tartsák, 
Sokszor mégfuttassák 
Bama Pétér után.

8. Vészéit vóna Reték 
A fekete fődbe, 
Románné két lánya 
Az anyja méhibe!

9. Bárcsak mikor futna, 
Fődre leborúna!
Addig Bama Pétér 
Nagy utat haladna!

10. Jó ló vót a fakó,
Jónak és maradjon! 
Áldja még az Isten, 
Aki félnevelte!



R ubato, parlando J= cca 80
66.

2. -  Lengyel Pali pajtás, 
Gyerünk lovat lopnyi! 
Cickeyi Katicát 
Köllene ruháznyi!

3. Lengyel Pali pajtás, 
Hun eszünk vacsorát? 
Talán zöld erdőbe 
Sütjük a szalonnát?

4. Zöld erdő zuggáso, 
Vadgalamb szóláso, 
Szegény Lengyel Pali 
Most esett fogságba.

5. A Lengyel Palinak 
Gyócs ünge, gatyájo, 
Vérrel virágozott
A testi ruhájo.

6. Rászállott a pávo 
Vármegye házáro,
Vizet visz szájábo 
A rabok számára.

7. Mosdjatok még, rabok, 
Mert porossak vagytok! 
Csak az Isten tudja, 
Mikor szabadultok!

Gombos, Varga Mihályné Szűcs Rozália (85). Kiss L., 1939.

Dallama egy 17-18. századi népénekkel tart szorosabb rokonságot. Újesztendő-köszöntő, adventi 
népének is lehet, alkalmilag többször balladát is énekelnek rá, de egyéb lírai dalokat is.
(Vargyas, 1976,1: 21/231. old., RMDTII. 33/111, SZDV 11)
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Lova lába megbotlott (67-71.)

A 19. század közepén keletkezhetett ballada Moldva kivételével az egész nyelvterületen ismert 
mintegy 230 változatban. Valóságos személyhez és eseményhez nem kötődik, 45 féle betyámév 
szerepel benne, közülük csak 8 az ismert, valóban létező személy. Sokszor még név sem szerepel ben
nük. A betyárokról alkotott általános elképzelés alapján született népköltés. Kezdő versszakai több
félék, pl. „Kocsmárosné, nekem halat adjék kend” (68., 69. a sz.), „Kocsmárosné, bort hozzon kend 
kupába” (67. a, 69. sz.), „Amoda van rongyos csárdakerítés” (68. b sz.), és az újabb keletűnek látszó 
„Esik eső, szép csendesen csepereg”, Rózsa Sándor nevéhez kapcsolódó ballada (71. sz.). A kezdő 
versszakok lehetnek még lírai vagy ivónóták is (67., 68. a, 70. sz.). Ilyen jellegű strófák előfordul
hatnak a szöveg folyamán is (68. sz.). Gyakori motívum bennük a betyár lova iránti bensőséges 
szeretete, mint a „Lovát félti, nem a maga életét” (67. a, 68., 68. b sz.), vagy „El nem hagylak 
koporsóm bezártáig” (67. a sz.) stb. Előforduló motívumok még a megbánás és a megvesztegetés, pl. 
„Se csikósnak, se gulyásnak ne adja, Mert ott csak a betyárságot tanulja” (67, 71. sz.), illetve „Lopok 
nékik olyan szőrű paripát, Tíz országba nem találják föl párját!” (70. sz.).

Legkorábbi följegyzése: 1860 körül.
Dallamai (Vargyas 23-at sorol fel) különfélék: legjellemzőbb egy Stíriában, Ajk faluban mi történt 

kezdetű magyar nóta (49 variáns, nálunk is gyakori, 1. Kerényi-fűggelék 231), de sok köztük mind az 
ótörök, mind az ugor eredetű régi stílusú, továbbá az új stílusú és jövevénydallamok is -11  szótagú sor
szerkezete sok dallamlehetőséget kínál fel, akár törzsökösen népi, akár idegen ízlésben fogant dallamo
kon. Nálunk jelenleg 47 változatról tudunk: Bajsa, Csantavér, Csóka, Doroszló, Felsőhegy, Gombos, 
Hajdújárás (2), Hertelendyfalva, Horgos (7), Kupuszina (4), Ludas (6), Majdán (2), Nagybecskerek, Orosz
lámos (3), Száján (3), Székelykeve, Topolya (5), Verbica, Völgyes (2), Zenta (2). Dallamaik sokfélék: 
a fent említett magyar nótán kívül Stíriában, Ajkfaluban mi történt gyakran kapcsolódik hozzá egy nagy 
alföldi típus (MNT IX. 73. típus, 67-70. sz.), mely egyben vajdasági régi stílusú „fődallamaink” egyike 
is (10 esetben), valamint különféle alkalmilag társított dallamok. Az Esik eső, szép csendesen csepereg 
kezdetű ballada (71. sz.) szabványdallama egy formára új stílusú funkciós müdallam, melyet a sándor- 
falvi citerazenekar népszerűsített az 1970-es évek táján. Az itt közölt dallam romlatlan hagyományt 
képvisel, de alkalmi ráhúzás. Szövegösszefüggés más balladákkal: Háromszoros magzatgyilkos, A 
gyilkos feladja magát: A babája az ablakon úgy nézi, Cséplőgépbe esett lány: Kapitány úr elfordul, és 
azt mondja; Nem akar a vezérürüm legelni: Fűszál mellett nőttem föl, mint a gomba; Betyárdalok: De 
sok falut, de sok várost bejártam, Ha fölülök kis pej lovam hátára, Lovát félti, nem a maga életét, Ne 
tegyék rám ezt a szörnyű nagy vasat, -  Mert a babám gyönge szíve meghasad, Nem félek a vármegye 
törvényétől, -  Letagadom a csillagot az égbői, Ivónóták („Iszik a betyár a csapon”): Rója fö l a rézfokosom 
nyelére, -  Mi a kontóm. Kifizetem reggelre. A kötetben közölt balladák 11 változatot ölelnek fel.
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Parlando, rubato J= cca 80 -100

67.

2. De sok falut, de sok várost bejártam! 
ej, De sok üres istállóra találtam!
de Nem találtam magam alá paripát, 
Elvittem a komiszáros hátasát.

3. -  Kocsmárosné, adjon Isten jó  napot!
de Mondja: mikor voltak itt a zsandárok?
-  Márna két hete, mikor innen elmentek, 
Akkor is két betyárfiút elvittek.

4. -  Kocsmárosné, a mindenit magának!
Tíz liter bort hozzon kend az asztalra!
Tíz liter bort hozzon kend az asztalra,
A szógálót állítsa kend trázsára!
A szógálót trázsára /állítsa kend,*
Ha zsandár jön, híradással legyen kend!

5. A szógáló beszalad nagy ijedve:
-  de Amoda gyün kilenc zsandár fegyverbe! 
Ezt a betyár nem is vette tréfára,
Fölugrott a deres szőrű lovára.

* A III—IV. dallamsorra
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6. a Lova lova el is vitte messzire,
de Egyenest a nagy bakonyi erdőbe.
A ló lába megbotlott egy fenyőbe, 
Szegény betyárt ott fogták meg fektibe. 
Szegény betyárt ott fogták meg fektibe,* 
a Vasat vertek a lábára, kezére.

7. Betyárfiút föltették a kocsira,
ejde Fölkiáltott, hol az ő deres lova? 
Asz’ mondja erre /'a csendőr kapitány:
-  Híres betyár, nem jársz deres paripán!

8. -  Kapitány úr, arra kérem magukat:
de Engedjék fel csak a jobbik karomat! 
Engedjék fel csak a jobbik karomat,
Hagy lőjem le deres szőrű lovamat!
Hagy lőjem le deres szőrű lovamat,*
Azután meg én majd önnönmagamat!

9. de Kapitány úr, kérem a nagy Istenre, 
de Tekintsen fel a csillagos egekre! 
de írjon levelet a feleségemnek,
hogy Gondját viselje ja  két gyermekemnek! 
hogy azt Sem csikósnak, se gulyásnak ne

/'adja,*
Mert ott csak a betyárságot tanulja.

Horgos, Bájtai János (58). Király E., 1954.

Régi stílusú vajdasági „fődallamaink” egyike. Jellegzetes nagy alföldi típus (bár máshol is előfordul, 
góca mégis az Alföld), az ótörök réteg kvintváltás nélkül ereszkedő tagja. Főleg pásztor- és be
tyárdalok, betyárballadák kapcsolódnak hozzá, néha ponyva- és új balladák, ritkábban lírai szövegek. 
Zömmel parlando tempóban hallható, de előfordul giustóban is, nálunk elvétve (pl. VMND 1: 127. 
sz.), de a Dunántúlon pl. karikázóként is ismert. Főzárlata mindig a kis tere, első sora megállhat az 
oktávon, a szeptimen és a kvinten, ritkán az alaphangon is. Harmadik sora zárulhat kis tercen vagy 
kvinten, ritkán oktávon is.
Variáns: 68-70., 91., 92., 123-125., 135., 142-147., 151., 154., 155. (MNT IX. 73. típus)

* A III—IV. dallamsorra
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67. a

1. -  Kocsmárosné, tíz liter bort hozzon ke’, 
És melléje száz szál gyertyát gyújtson ke’! 
Szolgálóját sztrázsára állíja ke’,
Jön valaki, híradással legyen ke’!

2. Szolgálója beszalad nagy ijedten:
-  Amoda jön kilenc zsandár fegyverben! 
Csehő István nem vette ezt tréfára, 
Fölugrott a Bársony nevű lovára.

3. Lova lába megbotlott egy gödörbe, 
Csehő Istvánt ott fogták meg fektébe.
-  Zsandárkáplár, arra kérem magukat: 
Ki ne lőjék a lovamat alólam!

4. -  Ejnye, azt a kutya betyár mindenét! 
Lovát félti, nem a maga életét!
Ejnye, azt a kutya betyár mindenét! 
Lovát félti, nem a maga életét!

5. Amott látszik széles deszkakerítés, 
Amibe a Csehő lova nyerítez.
-  de Ne nyerítezz, édes lovam sokáig, 
El nem hagylak koporsóm bezártáig!

Topolya, Tóth Péter (77). Tóth F., 1976.
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Parlando •= cca 94-98

68.

2. Beszalad a szógálló nagy ijedve:
-  Amoda gyün kilenc zsandár fegyverbe! 
Csehó Pista nem vette azt tréfára, 
Fölugrott a Bársony nevű lovára.

3. -  Arra kérem komiszáros uramat:
Ne lője ki alólam a lovamat!
-  E’ra-a’ra, az apjának a lelkit!
Lovát félti, nem a maga életit!

4. Ha Fölülök kis pej lovam hátára, 
Megnézem a más lovát az állásba. 
Kiszakajtok három pirost, hat derest, 
Tudom, azért a vármegye máj’ keres!

5. Háromféle szőre van a lovamnak,
Szép szeretőm van énnéköm magamnak. 
Még szébb vót ezelőtt hét esztendeje,
De elvitte a Lucának a szele.

6. Már én ken’né, kocsmárosné, nem iszok, 
Mer én kennek nagyon sokkal tartozók. 
Rójja kend föl rézfokosom nyelére,
Mi a kontóm. Kifizetőm röggelre!
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Az előző dallam (67. sz.) változata, lásd az ott mondottakat.
Variáns: 67., 69., 70., 91., 92., 123-125., 135., 142-147, 151, 154, 155. (MNT IX. 73. típus)

Horgos, Leitner István (76). Kiss L., 1942.
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68. a

1. -  Kocsmárosné, ejnye, ejnye, de ejnye! 
Ej, de szennyes a kötője eleje!
Mossa ken’ ki a kötője elejit,
Úgy várja be a borivó emberit!

2. -  Kocsmárosné, nékem halat főzzön kend!
Az mellé is citromos bort hozzon kend! 
Ammelléje citromos bort hozzon kend!
Az mellé is citromos bort hozzon kend! 
Citromos bort, poharakat hozzon kend!
A szógálót strázsára állítsa kend!
Maga pedig az asztalhoz álljon kend!

2. a Maga pedig az asztalhoz álljon kend!
Szolgálóját sztrázsára állíjja kend! 
Beszalad a szolgáló nagy ijedten:
-  Amoda gyün kilenc zsandár fegyverrel!

3. A szógáló beszalad nagy ijedve:
-  Fellűrü gyün kilenc zsandár fegyverbe! 
Csehó István nem vette azt tréfára, 
Felpattant a Bárson nevű lovára. 
Felugrott a fehér szőrű lovára.

4. Bárson nevű lova viszi messzire, 
Igenyest a zöld Bakonyi erdőbe.
Lova lába mögbotlott a gödörbe,
Lova lába megbotlott egy fenyőbe,
A vármegye ott lepte mög fektibe.
Ott fogták el Csehó Istványt örökre.

5. -  Arra kérem a nagy zsandár urakat,
Ne tegyék rám ezt a szörnyű nagy vasat! 
Ne tegyék rám ezt a szörnyű nagy vasat, 
Mer a babám gyönge szíve möghasad!

6. Csehó Istványt mos’ teszik a kocsira, 
Úgy nézi, hogy merre szalad a lova. 
Igenyéssen kiszalad a pusztára,
Az ő régi puszta/i tanyájára.

7. -  Felesígöm hagyom a jó  Istenre, 
Gyermekeim a jó emböreimre.
Engem visznek a vármegye házába! 
Engem visznek a vármegye házába!

Ludas, Engi József (25),
Farkas József (83). Kószó K.-Matijevics L.-Roncsák Zs.-Virág G.-Vlaovics J., 1961.
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68. b

1. Amoda van egy nagy kapu kerítés,
Csehoj István Bársony lova nyerítőz. 
Csehoj István Bársony lovát nyergöli, 
Azon magát Madarászba viteti.

2. -  Kocsmárosné, adjon Isten jó napot! 
Mikor jártak erre lovas zsandárok?
-  Adjon Isten, Csehoj István néköd is! 
Még nem láttam belülük csak egyet is.

3. -  Kocsmárosné, halpaprikást főzzék kend, 
Ammellé jó  citromos bort hozzék kend, 
Szógálóját stázsára állítsa kend,
Ha zsandár gyün, híradással lögyék kend!

4. Halpaprikást mög se őszi felibe,
Beszalad a szógáló nagy ijedve.
Beszalad a szógáló nagy ijedve:
-  Alulrul gyün kilenc zsandár fegyverbe!

5. Csehoj Istvány nem vötte ezt tréfára, 
Fölugrott a Bársony paripájára.
Fölugrott a Bársony paripájára, 
Beugrasztott madarászi csárdába.

6. -  Szépen kérőm a főzsandár urakat:
Ne lűjék ki alulam a lovamat!
-  Nosza, rajta, azt a betyár mindönit! 
Lovát félti, nem a maga életit!

7. Csehoj Istvánt mögnyomták egy buckába, 
Mert kitört a lova lába bokába.
Mögbotlott a lova lába gödörbe,
Ott nyomta mög kilenc zsandár, fektibe.

8. -  Zsandár uram, kérőm a nagy Istenre, 
Tekintsön föl a csillagos egekre!
De a zsandár nem hallgatott szavára,
Arra szóra belelűtt a vállába.

9. Csehoj Istvánt kötözik a kocsira,
Akkor kérdi, hun az ű Bársony lova?
-  Bársony lovad elmönt az ü útjára,
Tégöd pedig viszünk Félegyházára!

10. -  Mögüzenöm kedves feleségömnek, 
Gondját viselje az hét cselédömnek;
Mert mán engöm visznek Félegyházára, 
Ott fíiggesztnek föl az akasztófára.

11. Ha engöm föl tanálnak akasztani,
Oda ne gyűjj, kedves párom, siratni!
Mert bús szíved mög fog értem hasadni,
Hét cselédünk de árván fog maradni!

Magyarmajdány. Kálmány L
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Parlando J=72
69.

2. -  Kocsmárosné, neköm halat süssön kend, 
Ammellé jó citromos bort hozzon kend! 
Szógállóját strázsára állíjja kend,
Ha zsandárt lát, híradással lögyön kend! 
Neköm pedig asztal mellé álljon kend!

3. Beszalad a szolgáló nagy ijedten:
-  Amoda gyün kilenc zsandár sebössen! 
Csehó István nem vette ezt tréfára: 
Fölugrott a Bársony nevű lovára.

4. Megbotlott a lova lába gödörbe,
Lova lába megbotlott egy nagy kűbe,
Ott fogták meg Csehó Istványt fektibe. 
Csehó Istványt kilenc zsandár kötözi,
A babája az ablakon úgy nézi.
A babája az ablakon kímleli.

5. Csehó Istvánt kötözik a kocsira,
Csak azt nézi, merre nyerít a lova.
-  Nyeríts, nyeríts, édes lovam, paripám!
-  Ne nyerítözz, édös lovam, paripám! 
Még az éjjel zabot eszel, nem szénát! 
Vacsorára szénát észöl, nem szalmát!
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Az előző dallamok variánsa. Lásd a 67. számú dalnál mondottakat.
Variáns: 67., 68., 70 , 91 , 9 2 , 123-125, 135, 142-147, 151, 154, 155. (MNT IX. 73. típus)

Ludas, Farkas István (78). Király E., 1954.
Ludas, Nyers András (80). Kószó K.-Matijevics L.-Roncsák Zs.-Virág G.-Vlaovics J., 1961.
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69. a

1. -  Lina néni, halpaprikást főzzön ke’!
Az mellé még jó vörös bort hozzon ke’! 
Szolgálóját strázsára állíjja ke’!
Lina n é n ijó  ráparancsójon ke’!

2. Beszalad a szolgáló nagy ijedten:
-  Fölülről jön kilenc zsandár fegyverrel! 
Csejő István nem vétteyazt tréfára, 
Felugrott az Bársony paripájára.

Gombos, Tamaskó Antalné Filipovics Anna (59,62).

3. Mégbotlott a lova lába gödörbe,
Ott nyomta je l  kilenc zsandár fegyverrel. 
Csejő Istvánt kötözik a kocsiba,
Akkor kérdi, hol a Bársony pej lova?

4. Amoda van rongyos csárdakerittés,
Kis pej lovam éhén-szomjan nyerítéz.
-  Né nyeritézz, kis pej lovam, paripám! 
Én vagyok a Csejő István, té gazdád!

Kiss L., 1936, 1939.
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Parlando J= cca 96
70.

N em  lo - bog m ár Cse - jó  Pis - ta zse - bé  - be.

2. Még mikor én tizenkét éves voltam,
Az apámtól lovat lopni tanultam.
Nem félék a vármégye törvényétől, 
Létagadom a csillagot az égről.

3. -  Kocsmárosné, halat énnék, hozzék kend! 
Az melléje égy liter bort adjék kend! 
Szolgálóját strázsának állíjja kend! 
Kocsmárosné, jól ráparancsoljék kend!

4. Szolgálója bészalad nagy ijedten:
-  Alulról jön kilenc zsandár fegyverben! 
Csejó Pista nem vétte/ezt tréfára:
Fölugrott a bársonyszőrű lovára.

5. Csejó Pista Bársony lovát nyergeli, 
Huszonhárom zsandárlegény kergeti. 
Lova lába mégbotlott égy göröngybe,
Ott fogták még Csejó Pistát feküdve.

6. Csejó Pistát kötözik a kocsiba,
Csak azt kérdi, hol az ő Bársony lova? 
Amoda van rongyos csárdakerítés, 
Bársony lovam éhén-szomjan nyerítéz.

7. -  Né nyerítézz, Bársony lovam, paripám! 
Sej, de él még Csejó Pista, té gazdád! 
Kapsz még tőle szénát, zabot eleget! 
Kapsz még tőle szénát, zabot eleget!

8. -  Arra kérém komisszárus urakat,
Eresszék el bár csak éggyik karomat!
Lopok nékik olyan szőrű paripát,
Tíz országba sém találják föl párját!

Doroszló, Diósi Mártonné Kámán Katalin (64). Kiss L., 1944.

Az előző dallamok rokona, első sora az alaphangon zár. Jellege szerint giusto, bár előadását par- 
landóként jelölték.
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71.

Leg-szébb Iá - nyát ál - líj - ja ki strá - zsá - ra!

2. -  Édesanyám, strázsárayen nem állok! 
Itt jönnek a nagy fegyveres zsandárok! 
Rózsa Sándor ezt nem vette tréfára, 
Fölugrott az almásderes lovára.

3. Almásderes lova viszi messzire, 
Egyenest a sötét erdő szélire.
Lova lába mégbotlott égy fenyőbe, 
Rózsa Sándort most fogták el örökre.

4. Rózsa Sándort fóltették egy szekérre, 
Elvitték a kapitány úr elébe.
Kapitány úr elfordul, és azt mondja:
-  Rózsa Sándor nem ül többet a lóra!

5. Rózsa Sándor méghatta jé gy levélbe:
Két árváját neveljék föl legénnek.
Sém bojtárnak, sém csikósnak néy adják, 
Mer ott csak a bétyárságot tanulják!

6. -  Bétyár lészék, édésanyám, nem bojtár! 
Veszek lovat, almásderes paripát. 
Fölnyergelém almásderes lovamat, 
Lerúgatom véle a csillagokat!

Topolya, Csőkéné Farkas Erzsébet (57). Borús R., 1976.

A ballada újabb keletű változata. Népszerű új stílusú, ütemváltó dallam, legtöbbször katonadal 
(VMND 1: 11).
(Járdányi II. 110, általános)
Kazetta I. B 5. (Az 1. vsz. hangnemileg bizonytalan, nem szerepel a mellékleten.)
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A betyár utazólevele (72-77.)

A múlt század utolsó évtizedeiben keletkezhetett, első személyben, névtelenül fogalmazott 
történetben szinte már a betyár elvont képlete jelenik meg. Halványan körvonalazódik benne a be
tyárballadák általános menete: betyárélet, vakmerő ellenállás és bukás. Az egész magyar nyelvterületen 
ismerik mintegy 160 változatban. Kezdései különfélék: „Nem loptam én életemben” (72. sz.), „Tisza 
partján elaludtam” (75-76. sz. -  ezt a külön dalként is élő versszakot nyilván utólag alkalmazták a 
balladában), „Csütörtökön virradóra” (73., 74., 77. sz.), vagy „Volt egy lovam, egy szíjhátú” (73. a 
sz.). A történet vagy virtusos szembenállással végződik: „Itt az utazólevelem” (72., 76. sz.); vagy reáli
sabban, a rabság éreztetésével: „Jaj, Istenem, mit csináljak”, „Rég megmondtam, bús gerlice” (73., 
75. a, 75. b, 75. c sz. -  lírai színezetű versszakok). Az azonos dallam, azonos kezdés és hasonló hangu
lat miatt gyakran egybeolvad a Szilaj csikó nem eladó betyárballadával, vagy egyéb rab- és be
tyárdalokkal (73. a, 74., 75., 77. sz.).

Legkorábbi joljegyzése: 1878.
Dallamai (Vargyas 27-et sorol fel) általában népszerű régi stílusú dallamaink több fajtája (72., 73., 

7 7 , 74. sz.) és egy régies új stílusú dallam (75, 76. sz.) mind dúr, mind moll színezetben.
A nálunk jelenleg számon tartott változatok száma 40: Bajmok, Csóka (4), Gombos (6), Herte

lendyfalva, Horgos (3), Királyhalom, Kupuszina (3), Majdán/Csóka, Maradék, Mohol, Mokrin/ 
Gréda, Moravica, Oromhegyes, Sándoregyháza, Száján (4), Topolya (5), Torda, Ürög, Verbica (2), 
Völgyes. Dallamaik a már említett három régi és az egy korai új stílusú dallam.

Szövegösszefüggés más balladákkal: Szilaj csikó nem eladó; Ki sem megyek, meg sem adom ma
gam: Egyet adtam egy szép lányért, Másikat a ruhájáért; Rabénekek, betyárdalok: Jaj, Istenem, mit 
csináljak, Harminckét úr ül a székbe, -  Kacsingatnak a szemembe, Testvéreim, ne sírjatok, -  Hogy 
engemet vasba láttok, Kiszabták már az időmet; Ivónóták („Iszik a betyár”): Száraz kútgém, üres 
vályú; Lírai dalok: Rég megmondtam, bús gerlice, Csak rakj fészket az erdőbe, Tisza mellett elaludtam, 
Ragyogtak rám a csillagok.

A kötetben közölt balladák 23 változatot ölelnek fel.
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Parlando J=cca72
72.

Csak egy csi-kót, m eg hat ti - nót, M ind a hat da - ru - sző - rű vót.

2. Elindútam hazafele, 
Mindenütt a Tisza fele. 
Jászberéni Bécsalinál 
s Elémbe áll kilenc zsandár.

3. Azt kérdezik: mi a nevem? 
s Hol az utazólevelem?
-  Válj égy kicsit, máj mégmondom, 
Csak a lájbit kigombolom!

4. Belényúltam a zsebémbe, 
Revolver akadt kezembe. 
Kettőt-hármot fejbe lőttem:
-  Itt az utazólevelem!

Hertelendyfalva, Gecő Márton (47). Kiss L., 1941.

Dallama az Alföld egyik legjellemzőbb régi stílusú típusa. Elterjedésének góca az Alföld keleti fele. 
Török eredetű örökségünk tagja, nogáj-tatár párhuzama is ismert. Főleg pásztordalok és balladák kap
csolódnak hozzá.
Variáns: 2 2 , 2 4 , 28 , 173, 180, 181. (Járdányi 1.30, általános, főként északkeleti, palóc, délnyugat
dunántúli)
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1. de  N e m lo p -ta m é n  é - le-tem -be, Csak égy csi-kót D eb-re-cen-be.



73.

1. a Csütörtökön virradóra
Találtam egy csőszgunyhóra.
Még jól el sem szöndörödtem,
Kilenc zsandár áll előttem.

2. Mind azt kérdi: mi a nevem?
Azt kérdözi az őrmester:
Hol az utazólevelem?
-  Váijá, zsandár, máj mégmondom,
-  Mögállj, zsandár, máj mögmondom, 
Csak a lajbim kigombolom!

3. Belenyúltam a zsebömbe,
Fegyver akadt a kezembe.
Ötöt-hatot agyonlőtem:
-  Ez az utazólevelem!

3. a A lajbimat kigomboltam,
Revolveröm előhúztam. 
Ötöt-hatot fejbe lőtem:
-  Itt az utazólevelem!

4. Jaj, Isteném, micsinájak? 
Szaladjak-é, vagy megállják? 
Ha szaladok, agyonlőnek,
Ha mégállok, mögkötöznek!

5. Rég mögmondtam, bús gelice, 
Fészket né rakj út szélére,
Mer az úton sokan járnak, 
Fi/a/idra rátanának!

6. Kibújok a gunyhóm farán, 
Széttekínték a nagy pusztán. 
Ott sem látok más egyebet: 
Gunyhóm körül a dögöket.

Csóka, Banka János (34).
Száján, Móra Lajosné Fehér Vera (61).

Burány B., 1953. 
Paksa K., 1968.
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Parlando J=cca 152, 126

1. C sü-tör-tö-kön v ir - ra - dó - ra K i-sé- tá-tam  egy guny-hó-ba.

A - lig-hogy el-szön-dö-röd-tem , K i-lenc zsan-dár áll e - löt - tem.



A török régi stílus kétmagú (két dallamgondolatból építkező), kvintváltó dallamainak egyik klasszikus 
példája. Rokon népi párhuzamait csuvasoknál és cseremiszeknél tartja számon a kutatás. Az egész 
nyelvterületen elterjedt, de az Alföldre legjellemzőbb nagy típus, egyben legnépszerűbb vajdasági „fö- 
dallamunk” is. Pásztordalok, többféle ballada és „hajnalnóták” (a középkori trubadúrköltészet ked
venc műfaja) kapcsolódnak hozzá (népszerűségéből adódóan egyéb, periferikus jellegű vagy obszcén 
szövegek is).
Variáns: 3., 2 5 , 2 6 , 7 3 , 7 7 , 133, 165, 168, 170-172, 174-179, 182, 193-195. (MNT VIII. 45. 
típus)
Kazetta I. B 6. (Szajáni változat. A III. dallamsor elejét az énekes oktávval lejjebb intonálja, ez az 
ún. oktávtörés jelensége: a magas fekvés helyett a kényelmesebb alacsony fekvést választják, de ezzel 
a dallam vonalát megtörik. Jelen esetben ez nem okoz félreérthető zavart a dallam egészében.)
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73. a

Száján, Mester Mihály (70). Paksa K., 1968.
Mokrin-Gréda, Fehér József (74). Kónya S., 1975.
Csóka, Banka Mihály (54, 78). Burány B., 1965, Bodor A.-Németh I.—Tripolsky G., 1990.

Lásd a 73. számú dallamnál mondottakat.
(MNT VIII. 45. típus)
Kazetta I. B 7. (Mester Mihály szajáni változata a 174. dallamon, lásd: kazetta II. B 9. is)

* A III—IV. dallamsorra
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1. Vót égy lovam, égy szíjhátú, 
Világos pej, hókajóm ,
Égy huszonnégy óra /'alatt 
Pestről Egerbe fölszaladt.

1. a Loptam csikót, kesely lábút 
A ’ra a patkósi hátrú.
Két huszonnégy óra /'alatt 
Szögedébül Pestre szaladt.

1. b Csütörtökön virradóra
Találtam egy pej csikóra. 
Éjfélig mindég kergettem, 
Még hajnalra fölnyergeltem.

2. Azon hajtottam hat tinót, 
Mind a hat daruszőrü vót. 
Kettőt adtam égy szép lányér, 
Négyet rá való ruhá/'é.
Oly rongyos volt a ruhája,* 
Rámönt a hat tinóm ára!

2. a Azon hajtottam hat tinót, 
Mind a hat daruszőrű vót. 
Mind a szolgabírójé vót.
Mind a hat daruszőrű vót, 
Mind a szolgabíró/'é vót.

2. b Egyet adtam egy szép lányé, 
Másikat a ruhájá/'ér.
Rövid lőtt a rokolyája, 
Rámönt a hat tinó ára.

3. Csütörtökön virradóra 
Kisétáltam égy gunyhóra.
Elighogy elszöndörödtem,
Kilenc zsandár áll előttem!

4. Egy közülük azt kérdözte,
Hun az én útilevelem?
-  Válj égy kicsit, máj mögmondom, 
Csak a lajbim kigombolom! 
‘Mingyá ötöt agyonlütem:
-  Ez az én útilevelem!

5. Kibújtam a gunyhóm farán, 
Széttekintök a nagy pusztán.
Ott sém látok más ögyebet: 
Kunyhóm körül a dögöket.

6. -  Csendőr urak, mit akarnak?
Talán bizon mögvasalnak?
-  Mögvasalunk, mögkötözünk, 
Kalocsára úgy kísérünk!

7. Kalocsai nagy törvénybe 
Harminckét úr ül a székbe. 
Kacsingatnak a szömembe:
Hán pár csikó jut eszömbe?

8. -  Nem loptam én életömbe,
Csak égy csikót Debrecönbe.
Égy szíjhátú, keselylábú,
Világospej, hóka/'órút!



Parlando }= cca 80

74.

M ind azt kér-di, mi a ne -vem , Van -e u - ta - zó- le - ve  - lem ?
A zt kér-dik, hogy Hun az

2. -  Megállj, tollas, máj megmondom, 
H aja lajbim kigombolom!
Ha a gallért kigombolom!
H aja lajbim kigombolom,
Ha a gallért kigombolom!
Mind a hatot agyonszúrom! 
Mindjárt hatot agyonszúrok!

3. Visznek éngém Nagyváradra,* 
Bekísérnek Dombóvárra, 
Kezem, lábam kurta vasba. 
Kezem, lábam vasba zárva. 
Testvér/eim sírdogálnak,
Hogy engémet vasba látnak.

4. Testvégeim, ne sírjatok,
Hogy engémet vasba láttok! 
Majd létöltöm az időmet, 
Kiszabták mán az időmet,
A tizenhat esztendőmet! 
Harminchárom** esztendőmet.

Gombos, Bacskó Antalné Dinnyési Anna (58). 
Gombos, Ujj Józsefné Mészáros Anna (47). 
Gombos, Vince Apolló (71).

Kiss L , 1940. 
Kiss L., 1961. 

Kovács I.-Matijevics L., 1971.

Kupolás vonalú, de nem visszatérő szerkezetű dallam. Gregorián dallam leszármazottja ( Feni crea- 
tor spiritus), ennek fríg változata (ld. VMND 1: 125. sz. is).
Variáns: távolabbról 78., 183., 185., 197, 198. (Vargyas I. 16,226-227. o ld , SZDV 1/1, Járdányi 1. 
190-191, általános)

* Nagy-Aradra
** A harminchat
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G iusto J=96
75.

M eg-ál-m od-tam  azt az égy-gyet: Ba-bám , nem  lő - szök a ti - ed!

1. a Tisza mellett elaludtam,
Jaj, de szomorút álmodtam! 
Megálmodtam azt az éggyet: 
Babám úgyis mást is szeret.

2. Álma/'imbol fölébredtem, 
Kilenc zsandár áll előttiem! 
Kilenc zsandár áll mellettem! 
Égy közüliük kérdi tőllem: 
Mind azt kérdi: mi ja  nevem? 
Hol az útazólevelem?

3. -  Várja, pajtás, mögmutatom, 
Csak a lajbim kigombolom! 
Belenyótam a zsebömbe, 
Lévorver van a kezembe.

3. a Benyúltam a lajbizsebbe,
Pisztoly akadt a kezembe. 
Ötöt-hatot fejbe lűtem:
-  Itt az útazólevelem!

4. Éggyet-kettőt rájuklőttem, 
Ö töt-hatot rájuklőttem:
-  Itt az utázólevelem!

5. Jaj, Istenem, micsinájak? 
Szaladjak-e, vagy mögájjak?
Ha szaladhok, fejbe lőnek,
Ha megállók, mögkötöznek!

6. De yen azért elszaladtam ,
Zöld erdőbenn elbujdostam. 
R agyogtak rám a csillagok, 
Megtudták, hogy betyár vagyok.

7. Nem m egm ondtam , bús gelice, 
Rég megmondtam, kis madárka: 
Fészket né rakj az útszélre?
Ne rakj fészket az uccára!
Mer az ú to n  sokan járnak, 
Fj/a/idra rá tanának!

8. Csak rakj fészket az erdőbe, 
Annak is a sűrejébe.
Ettél volna fenyőmagot!
Ittál volna gyöngyharmatot!

9. Csütörtökre viradóra 
Rátanátam egy gunyhóra. 
Alighogy ott léfeküdtem,
Kilenc zsandár körülöttem!
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1. T i- s z a s z é - l in  el - a- lud-tam , Jaj, de szo-m o - rút ál-mod-tam!



10. -  Hát tik itten mit akartok? 
Talán bizon mögvasaltok?
-  Megvasalunk, megkötözünk, 
Bíróság elébe viszünk!

1 1 .-  Bétyár zsandár, né vasalj meg, 
Úgyse soká löszök vason! 
Bétyár zsandár, ne vasalj meg, 
Úgyse soká löszök vason!

12. Elindútunk Csaba felé, 
Éppen a törvényszék elé. 
Harminckét úr ül a székbe, 
Kacsingatnak a szemembe.

13. Kacsingatnak a szemembe: 
Hán csikó jut az eszömbe?
-  Három deres, hat fekete, 
Több csikó nem jut eszömbe.

14. Bíró/uram, arra kérem, 
Legyen vége a törvénynek! 
Legyen vége a törvénynek, 
írhassak egy gyászlevelet!

15. Megírtam a gyászlevelet, 
Elkűdtem a kedvesömnek. 
Megírtam én azt az égyet: 
Babám, nem löszök a ti/ed!

Torontáltorda, Kelemen Rózái (65). Paksa K, 1968.
Majdán/Csóka, Jasura Józsefné Gyémánt Rozália (70). Kónya S., 1976.

A betyár utazólevele ballada jellemző dallama, visszatérő szerkezet, de lényegileg nem új stílusú, ill. 
ennek főbb jegyeitől eltér kis szótagszámában, sorainak kis terjedelmében. Egy típusban nem túl 
gazdag, de mennyiségileg jelentős réteget képvisel. Kimutatható a rokonsága egy középkori him- 
náriumunkban (Budai Psalterium 15-16. század) szereplő Hymnum dicamus Domino kezdetű him
nusszal, de egy 15. századi francia chansonnal is. A balladákon kívül egyházi népénekek, laikus népi 
ájtatosságok énekei és lírai dalok hordozói. Dallamunk ritmusa ún. mazurka ritmus (jóni metrum), 
ami idegen, de nem teljesen szokatlan elem a magyar népzenében. Az idegen ritmus következetes 
alkalmazása a hagyományba olvasztott változatoknál szinte sohasem valósul meg a dallamon végig. 
A harmadik dallamsorban 2/4 váltja fel a második 3/4-es ütemet. Mind dúr, mind moll hangnemben 
előforduló dallam.
Variáns: 76., 86-88., 9 0 , 187, 199, 200. (SZDV 8, K-V 29. o ld , Vargyas, 1981: 0323, 0324, 
Járdányi II. 48, általános)
Kazetta II. A 8. (Torontáltorda, 9-15. vsz.)
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75. a

1. Tisza partján elaludtam,
Jaj, de szomorút álmodtam! 
Babám, rólad álmodoztam. 
Megálmodtam azt az egyet: 
Babám, nem leszek a tied!

2. Éjféltájba fölébredtem,
Kilenc zsandár állt előttem! 
Csak azt kérdik: mi ja  nevem? 
Azt kérdezik: mi a nevem?
Hol az útazólevelem?

3. Belenyúltam a zsebembe, 
Pisztoly akadt a kezembe. 
Egyet-kettőt fejbe lütem: 
Ötöt-hatot fejbe lőttem:
-  Itt az útazólevelem!

4. Jaj, Istenem, micsináljak? 
Szaladjak-é, vagy mégájak? 
Ha szaladok, agyonlünek, 
Ha mégállok, mégkötöznek!

5. Darumadár, mondtam néked: 
Rég megmondtam, bús gerlice: 
Út szélire ne rakd fészked! 
Fészket ne rakj út szélire!
Mer az úton sokan járnak, 
Fiaidra rátanának!

Csóka, Korponai Mihály (60). Burány B., 1962.
Mohol, Szécsényi István (71). Burány B., 1974.
Maradék, Bcrger Andrásné Báró Katalin (61),

Berger Mihályné Szakáll Kató (69), Berger András (57),
Varga Jánosné Molnár Teréz (56). Bodor A.-Szemerédi M., 1993.

A 75. számú dallam változata.
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75. b

1. Tisza partján elaludtam, 
Tisza szélén elaludtam, 
Babám, rólad álmodoztam. 
Jaj, de szomorút álmodtam! 
Megálmodtam azt az egyet: 
Babám, nem leszek a tied.

1. a Csütörtökön virradóra
Ültem a bánathajóra. 
Éppenhogy elszenderedtem, 
Kilenc zsandár áll előttem!

2. Éjféltájba felébredtem, 
Kilenc zsandár áll előttem! 
Azt kérdezik: mi a nevem? 
Hol az utazólevelem?

2. a Mikor aztán felébredtem, 
Amikor én felébredtem, 
Kilenc zsandár áll előttem! 
Mind a kilenc azt kérdezi:
-  Fi/'ú, hol az útleveled?

2. b Azt kérdezik: mi /a  nevem?
Hol az utazólevelem?
-  Várjál, zsandár, (de) majd megmondom, 
Ha mellényem kigombolom!

3. Erre szóra zsebre nyúltam,
Kis pisztolyom kirántottam,
Ötöt-hatot fejbe lőttem:
-  Itt az utazólevelem!
Neték! Itt az útlevelem!

3. a de Belenyúltam a zsebembe,
Pisztoly akadt a kezembe.
Fegyver akad a kezembe.
Kettőt-hármat fejbe lőttem,
Ötöt-hatot megkötöztem.

4. Jaj, Istenem, micsináljak?
Szaladjak-e, vagy megállják?
Ha szaladok, fejbe lőnek,
Ha megállók, megkötöznek!

5. Mondtam, ugye, fecskemadár, 
Útra fészket sose csinálj?
Mert az úton sokan járnak, 
Fiaidra rátalálnak!

Horgos, Veréb János (18). Kiss L., 1942.
Horgos, Tóth Józsefhé Fekete Rozália (78). Kiss L., 1969.
Horgos, Búzás Sándor (69). Kiss L., 1969.
Királyhalom, Bognár Jánosné Földi Erzsébet (62). Kiss L., 1972.
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75. c

1. Tisza partján elaludtam,
Túl a Tiszán elaludtam,
Jaj, de rosszat álmodoztam!
Jaj, de szomorút álmodtam! 
Megálmodtam azt az egyet,
Hogy a babám mást is szeret.
Babám, nem lészék a tied!

2. Éjféltájban fölébredtem,
Kilenc zsandár állt előttem!
Azt kérdezték: mi a nevem?
Mind azt kérdi: mi a nevem?
Hol az utazólevelem?

3. -  Csékáj, zsandár! Majd megmondom, 
Kigombolom a kabátom!
Belenyúlok a zsebembe,
Fegyver akad a kezembe.
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4. Belenyúltam a zsebembe, 
Pisztoly akadt a kezembe. 
Kettőt-hármat fejbe lőttem: 
Ötöt-hatot fejbe lőttem:
-  Itt az utazólevelem!

5. Jaj, Istenem, mit csináljak? 
Szaladjak-e, vagy megállják? 
Ha szaladok, fejbe lőnek,
Ha megállók, megkötöznek!

6. Őrmester úr mellém ugrott,
A kezembe belerúgott. 
Kezem-lábam vasba verte, 
így vitt a sötét tömlöcbe.

7. Fecskemadár, arra kérlek,
Az útszélre ne rakj fészket! 
Mert az úton sokan járnak, 
Fiaidra rátalálnak!

8. Inkább rakjad az erdőbe, 
Oda is a közepébe, 
Fügefának tetejébe, 
Fügefának tetejébe!

Gombos, Bajcsiné Gregus Erzsébet (56),
Lovász Mária (62). Kovács I.-Matijevics L., 1970.



76.
Giusto J= 100

2. Azt kérdözték: mi a nevem? 
Van-e utazólevelem?
-  Várjon, váljon, mögmutatom, 
Csak a mellényt kigombolom!

3. A mellényöm kigomboltam, 
A fegyveröm kirántottam. 
Ötöt-hatot fejbe lőttem:
-  Itt az utazólevelem!

Egyházaskér, Fehér József János (80). Paksa K., 1968.

Az előző (75. sz.) dallam moll variánsa. Lásd az ott mondottakat.
Variáns: 75., 86-88., 90., 187., 199., 200. (SZDV 8, Vargyas, 1981: 0323, 0324, Járdányi II. 48, ál
talános)
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1. Ti-sza szé-lén el - a-lud-tam , Ej, de s z o - m o -  rút ál-m od-tam !

M i-kor az-tán föl-éb-red-tem , K i-lenc zsan - dár állt m el-let-tem .



Parlando J = c c a l2 0
77.

Ép-pen-hogy-csak el-szuny-nyad-tam , K i-lenc zsan-dár e-lőt - tem  v a n

2. Kacsingatnak a szemembe, 
hogy Hány csikó ju t az eszémbe?
-  Nem jut nekem több eszémbe: 
Három szürke, hat fekete.

3. Azt kérdezik: mi ja  nevem?
Hol az utazólevelem?
-  Mégállj, zsandár, máj mégmondom, 
Ha a lajbim kigombolom!

4. Belenyúlok a zsebembe, 
Pisztolyt rántok a kezembe.
-  Nesze, zsandár! Itt a nevem! 
Itt az utazólevelem!

5. Száraz kútgém, üres vályú, 
Nem vagyok én útonnálló! 
Útonnálló ez a csárda,
Ki ja  bétyárt bécsábíjja!

Bácskossuthfalva, Zemankó Rudolf, (63) „morovici prímás”. Kiss L., 1969.

Utolsó versszaka ivónóta.
Legelterjedtebb régi stílusú dallamunk változata. Lásd a 73. számú dallam jegyzetét. Az énekes min
den versszakot következetesen variálva megismétel (lásd a 2. számú dallameltérést).
Variáns: 3., 25., 26., 73., 133., 165., 168., 170-172., 174-179., 182., 193-195. (MNT VIII. 45. típus)
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1. C sü-tör-tö-kön vir-ra-dó - ra Be-m én-tem  égy kis guny-hó-ba.



A betyár lányruhában (78.)

Az egyetlen betyárének, ahol a betyár és pásztor ellenséges viszonyban áll egymással. (Hasonló 
szembenállást feltételeznek még Angyal Bandi esetében is.) Az eredeti történet szerint a lányruhába 
öltözött, boltot kiraboló betyárt agyonüti (elfogja) az a pásztor, akit a boltrablás után később megtá
mad. Jáger Jóska valószínűleg erdőkerülő volt, vagy erdőkerülő fia. (Jáger népnyelven erdészt jelent.) 
A ballada elterjedésének góca a Palócfóld, de Moldva kivételével az egész nyelvterület ismeri mint
egy 40-50 változatban. Néha az ének egyedüli tartalma a bolti kaland lányruhában.

Legkorábbi följegyzése: 1870-1871.
Dallamai főleg régi stílusúak, ritkábban idegen járású jövevények (Vargyas 9 változatot sorol fel).
Nálunk egyetlen változata került elő, melyben a lányruhás bolti kaland is puszta vásárlássá alakult 

át. Balladának már nem is tekinthető, inkább csak lírai betyárdalnak. Dallamára vonatkozóan lásd a 
dallamjegyzetet.
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Parlando, rubato J=cca 116

78.

2. Kérdi tőle boltos legény:
-  Mi köll neked, bétyár legény?
-  Nekem olyan selyem kendő, 
Miből ezer forint kettő.

3. írja föl a boltajtóra:
Itt vásárolt Jágér Jóska.
Itt vásárolt Jágér Jóska, 
Majd megadja még valaha.

4. Jágér Jóska nagy bétyár volt, 
Mégcsak koporsója sem volt. 
Úgy tették a föld gyomrába 
Fekete posztó ruhába.

(„Hallombú tudom, nem rádióbú”)

Kevi, Gere Vilmosné Kozma Mária (62). Bodor A., 1995.

Kupolás vonalú, de nem visszatérő szerkezetű, gregorián eredetű dallam. A Veni creator spiritus, il
letve a Jövel Szent Lélek Úristen  kezdetű himnusz világi változata. Elterjedt variánsköre van mind
8, mind 10 és 11 szótagú strófákon (ez utóbbiakat 1. 79-81. és 122.). Lírai szövegeket, balladákat, 
ún. hajnali énekeket és esti énekeket énekelnek rá. Legismertebb lírai szövege a Bújdosik az árva madár 
(185. sz.).
Variáns: 183, 185, 197, 198, távolabbról 74, 184. (Vargyas I. 16, 226-227. o ld , SZDV 1/1, Jár
dányi I. 191, általános)
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1. Já-gér Jós-ka hí-rés be - tyár, M ost is a p i - y a - c o n  sé - tál.

B e-m e-gyen a szél-ső bolt-ba, Vá - lo - gat a v i-ga - nó - ba.



Ki sem megyek, meg sem adom magam (79-85.)

Személytelen fogalmazású betyárének, mely a végén, elhagyva a reális helyzetet, lírába fordul. 
Moldván kívül mindenfelé ismerik mintegy 400 változatban. Nyilvánvalóan a betyárköltészet vége 
felé keletkezhetett. Kálmány Lajos is csak egyetlen változatát jegyezte fel legkésőbbi kiadványában 
(Szeged népe III. 1891-ben, egyúttal ez a legkorábbi följegyzése is). Példátlan arányú, egyöntetű 
elterjedése is kései keletkezésre vall (talán a múlt század 80-as éveire). A Közép-Tisza vidékén 
legépebbek szövegei és dallamai. Változataiban alig van eltérés, csak a töredékek vagy más szöve
gek beolvasztásai (pl. 79. a, 80., 81. sz.) okoznak különbségeket.

Legkorábbi följegyzése: 1891.
Dallamai közül 2 főcsoport emelkedik ki: egyik egy egyházi népénekkel rokon, ebből van legtöbb 

változat (103., lásd 79., 80., 81. sz. -  lásd a dallamjegyzetét is), a másik az új stílus archaikus 
rétegéből való (72 változatban, lásd 82-84. sz.). Igen sok esetben keveredik a két típus, mégpedig úgy, 
hogy az elsővel kezdik, de a második dallamsortól már a második dallamtípussal folytatják. A töb
biek egy-két változatban alkalmi ráhúzásként fordulnak elő (Vargyas 17 dallamot közöl).

A nálunk számon tartott változatok száma jelenleg 44: Bajsa (2), Csóka (3), Dobradó, Doroszló, 
Gombos (3), Hertelendyfalva (2), Horgos (2), Kupuszina (5), Ludas, Majdán, Nagybecskerek, Orom
hegyes (4), Oroszlámos, Rábé (2), Száján (2), Székelykeve (4), Titel, Topolya (2), Törökkanizsa, Ver- 
bica (3). A fentebb említett két fődallamon kívül elterjedt még egy másik népszerű műdallamon is, 
egy „Kérlek, rósám, tekints rám kegyesen” kezdetűvel (Dávidné Soltári 1790-1791), melyre Petőfi 
„Juhászlegény, szegény juhászlegény” kezdetű versét énekelték később, és így terjedt el a nép között 
számos változatban. Bukovinai dallama (85. sz.) ótörök eredetű régi stílusunk egyik tagja.

Szövegösszefüggés más balladákkal: A betyár utazólevele: Harmadikat egy szép barna lányért,
-  Negyediket vélehálásáért/Kit nem adék széles ez világért.

A kötetben közölt balladák 12 változatot ölelnek fel.
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Parlando. rubato J= cca 100
79.

2. Országúton jönnek a zsandárok, 
Már messziről fénylik a csákójuk. 
Elöl jön a zsandárok káplárja, 
Egyenessen (a) Lebuki csárdába.

3. -  Adjon Isten, Lebuki csárdásné! 
Hát ez a szép pej paripa kijjé l
-  Jó bort iszik ennek a gazdája! 
Most jött ide, nincs egy fél órája!

4. -  Küldje ki hát ennek a gazdáját!
Mondja neki, hogy adja meg magát!
-  Ki sem megyék, meg sem adom magam! 
Kinek tetszik, hajtsa el a lovam!

5. A lovamat nem annyira bánom,
Rajta levő szerszámot sajnálom! 
Szügyellője a bugyéllárisom,
Abba rejlik százezer forintom.

6. Száz forintot adtam én egy lóér, 
Másik százat rajta a szérszámér, 
Háromszázat egy szép barna lányér, 
Kit nem adnék széles e világér!
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1. N em  m ész - sze van  i - de K is - m a r  - gi - ta,

K ör - nyes - kö - rül foly - ja  azt a Ti - sza.

Kö - ze - pé - be a Le - bu - ki csár - da,

Ab - ba mu - lat égy bé - tyár bú - j á  - ba.



Az előző dallam 10 szótagú rokona. Lásd a 78. számú dallamnál mondottakat. Ennek a balladának 
leggyakoribb dallama.
Variáns: 80., 81. (Járdányi I. 194, általános)

Horgos, Magócsi Andrásné Varga Etel (59). Kiss L., 1972.
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79. a

1. Nem messze ven ide Kismargita, 
Az alatt folyik el Tisza, Duna. 
Közepibe a Lébuki csárda,
Abba mulat égy bétyár bújába.

2. Amoda gyün hat zsandár sorjába, 
Mind a hatnak rezes a csákója.
Elül gyün a zsandárok kápláija, 
Egyenesen be Kismargitába.

3. -  Kocsmárosné, jó estét, jó  estét! 
Hát ez a pej paripa ki/e itt?
-  Jó bort iszik annak a gazdája, 
Mos’ gyütt ide, nincs égy fél órája.

4. -  Kocsmárosné, küdje ki ész szóra!
Nem bántsuk mink, csak kérjük a jóra.
-  Nem mögyök ki, nem adom mög magam! 
Ha úgy tetszik, vigyék el a lovam!

5. A lovamat nem annyira bánom,
Csak rajta a szörszámot sajnálom: 
Szűgyellőbe a bugyéllárisom,
Abba rejlik százezör forintom.

6. Száz forintot adtam a pej ló/e,
Százötvenet rávaló szörszámé,
Háromszázat ész szép barna lányé,
Kit nem annék szélös e világé!

7. Mos’ tudom, hogy mibe van égy pej ló: 
Nincsen olyan árok, kit né szálljon! 
Akármőre fordítom a száját, 
Mindönfelé jó  viszi gazdáját.

Szeged (Csongrád megye, Magyarország). Kálmány L.



80.

K é-ze-pé-ben ván  egy ron-gyos csar-dá, Ab-bá m u-lát egy' bé-tyar bu-ja-bá.

2. -  Kocsmárosné, hálljá-é, hálljá-é: 
Káti lányát szeretni ádjá-é?
Há nem ádjá, záijá kálickábá, 
hogy Né fájjon á legény szíve rájá!

3. -  Kocsmárosné, hálljá-é, hálljá-é: 
Hát ez á szép pej páripá ki/e?
-  Rózsá Sándor ennek á gázdájá! 
Most jét ide, nincsen fél órájá!

4. -  Gyíjén ki hát ennek á gázdájá!
Vágy gyíjén ki, vágy ádjá még mágát!
-  Ki sem megyék, még sem ádom mágám! 
Kinek tetszik, vigye el á lovám!

5. Én á lovám nem ánnyirá bánom,
Csák á nyergét, izzásztót sájnálom.
Mert á nyereg, áz á bugyéllárom,
Ábbá fekszik kilencszáz forintom!

Bácskertes, Balogh Molnár Katalin (91). Hodovány A.-Kiss E.—Silling I ,  1983.

Lásd a 78. számú dallamnál mondottakat.
Variáns: 79., 81. (Járdányi I. 194, általános)
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Parlando J= cca 80

1. N em  m esz-sze ván  i-de K is-m ár-gi-tá, Azt á Ti-szá ke-res-ké-rí fol-já.



80. a

1. Nem messze van ide Kismargita, 
Azt a Tisza kömyes-körül folyja. 
Közepébe a Bakonyi csárda, 
Abba mulat egy betyár bújába.

3. -  Adjon Isten, csárdásné, jó estét! 
Hát ez a szép pej paripa ki/e?
-  Belül mulat ennek a gazdája, 
Most érkezett, nincs égy fél órája!

2. Amottan már jönnek a zsandárok, 
Már messziről fímlik a puskájuk. 
Elöl jön a zsandár főhadnagya, 
Egyenessen a csárdaajtóra.

4. -  Küldje ki hát ennek a gazdáját!
Nem bántsuk mi, csak adja meg magát!
-  Ki sem megyek, meg sem adom magam! 
Kinek tetszik, hajtsa’el a lovam!

5. Kis pej lovam nem annyira bánom, 
Csak a szerszámot, aztat sajnálom! 
Szügyellője a bugyéllárisom,
Abba hever százezer forintom.

Doroszló, Komáromi András (72). Bodor A., 1972.
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81.
Parlando J=cc a80

Ben-ne mu - lat egy be - tyár bú já  - ba.

1. a Nem messze van ide Kismargita,
Kömyes-körül folyja azt a Tisza, 
Közepébe a Lebuki csárda,
Abba mulat egy betyár bújába.

2. Amoda jön nyóc pandúr magába, 
Jaj, de szépen ragyog a csákója! 
Legelő jön a pandúrkapitány, 
Égenyessen be Kismargitába.

2. a Nem messziről jönnek a zsandárok, 
Jaj, de szépen fénylik a csákójuk! 
Elöl megy a zsandárok káplárja, 
Egyenest a Lebuki csárdába.

3. -  Jó napot, te csalfa csaplárosné!
-  Jó estét hát, Lebuki csárdásné!
Hát ez a szép szilaj csikó ki/e?
Hát ez a szép pej paripa kié?
-  hisz Jó bort iszik annak a gazdája!
-  Jó bort iszik ennek a gazdája!
de Most jött ide, nincs egy fél órája.

4. -  de Küdje ki hát nekünk a gazdáját!
-  Küldje ki hát ennek a gazdáját,
Nem bántjuk mink, csak adja meg magát!
-  Ki sem megyek, meg sem adom magam! 
Ha úgy tetszik, vigyék el a lovam!
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K ö - ze - pé - be a Ba - ko - nyi csár - da.

Az - tat a víz k ö r - nyes - kö - rül húz - ta.

1. N em  m é s z -s z e  van i - de K is - m a r  - gi - ta,



5. hej, de Kis pej lovam nem annyira bánom, 
A lovamat nem annyira bánom,
Csak a nyerégszérszámom sajnálom! 
csak A rá való szerszámot sajnálom! 
Szügyellőben a bugyellárisom,
Szügyelőbe van a bugyellárom,
Kiben nyugszik százezer forintom.
Abba vagyon százezer forintom.

6. Százast adtam egy szép paripáé, 
Százast adtam egy pej paripáért,
A másikat rávaló szerszámé,
Másik százast (a) rávaló szerszámért, 
Harmadikat egy szép barna lányé, 
Negyediket annak a csókjáé.

7. A barackfa pirosat virágzik,
Kis pej lovam alatta cikázik.
Cikázz, lovam, szenvedj e hazádért, 
hiszen Én is szenvedek egy barna lányért!

Oroszlámos, Falusi István (62), Kuglai István (65). Burány B., 1975.
Rábé, Tóth Kása Jánosné Engi Mária (81). Bodor A., 1997.
Rábé/Csóka, Engi László (74). Bodor A., 1998.

Lásd a 78. számú dallamnál mondottakat.
Variáns: 79., 80. (Járdányi I. 194, általános)
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Parlando J=cca 76 (48-56)

82.

2. -  Küldje ki hát ennek a gazdáját!
Nem bántjuk mi, csak adja meg magát!
-  Ki sem megyek, meg sem adom magam! 
Kinek tetszik, vigye el a lovam!

3. A lovamat nem annyira bánom, 
Csak a nyeregizzasztót sajnálom! 
Nyeregizzasztóban bugyellárom, 
Abban vagyon kilencszáz forintom!

4. Százat adtam ezért a pej lóért, 
Másik százat rávaló szerszámért, 
Harmadikat egy szép barna lányért, 
Negyediket vélehálásáért.

Ludas. Király E ,  1954.
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l . - K o c s - m á  - ros - né, ej - nye, ej - nye, ej - nye!

Ki - é ez  a pej ló i - de - kö t - ve?

-  Ró-zsa Sán - dór en  - nek a gaz - dá - ja .

M ost jö tt i - de, n in - c s e n  fél ó - rá - ja!



A Kismargita ballada másik gyakori dallama. Formára visszatérő szerkezetű (ABBA formaképletü), 
de lényegileg nem új stílusú, ötfokú parlando dallam. Csak erre a szövegre éneklik. Bartók megjegyzi, 
hogy századunk elején még nagyon sok öregember tudta.
Variáns: 83., 84. (Bartók 90, Járdányi II. 34, általános)
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82. a

1. Nem messze ván ide Kismárgitá, 
Kit á Tiszá kémyes-kéril folyjá. 
Kézepében ván égy rongyos csárdá, 
Ábbá mulát Rózsá Sándor bujábá.

2. -  Kocsmárosné, hálljá-é, hálljá-é: 
Hát ez á szép pej páripá ki/e?
-  Rózsá Sándor ennek á gázdájá! 
Most jét ide, nincsen fél órájá!

3. -  Kildje ki hát ezt á híres betyárt!
Vágy gyíjén ki, vágy ádjá még mágát!
-  Ki sé megyék, még sem ádom mágám! 
Kinek tetszik, vigye el á lovám!

4. Én á lovám nem ánnyirá bánom,
Csák á nyeregizzásztót sájnálom,
Mer á nyerég, áz á bugyéllárom,
Ábbá fekszik százezer forintom!

Bácskertes, Antalovics Kajári Anna (69). Silling I ,  1981.
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Parlando J= c c a 8 0
83.

Ben-ne mu - lat égy bé - tyár bú  - já  - ba.

2. Amint látom, jönnek a zsandárok,
Már messziről fénylik a csákójuk.
Elő jön a zsandár főkapitány,
Igényést a csárdaajtónak vág.

3. -  hej, de Jó napot, jó napot, szép csárdásné! 
Hát ez a szép pej paripa kiyé?
-  Jó bort iszik ennek a gazdája!
Most jött ide, nincsen fél órája!

4. -  Küdje hát ki ennek a gazdáját!
Nem bántsuk mink, csak adja még magát!
-  Ki sem mégyék, még sém adom magam! 
Inkább vigyék el a kis pej lovam!

5. hej, de Lovam, lovam, lovam nem sajnállom, 
Csak a rávaló szerszámot sajnállom!
Nyerég alatt van a bugyéllárom,
Benne hever négyezer dinárom!
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1. N em  m ész - sze van  i - de K is - m ar - gi - ta.

K ö - r ü l  - foly - ja  azt a Ti - sza. D u - na.

h Kö - ze - pé - ben a Lé - bu - ki csár - da.



6. Éggyet adtam a sárga csikó/e, 
hej, de A másikat rávaló szerszámé, 
Harmadikat egy szép barna lányé, 
Negyediket vélehálásá/é.

Oromhegyes, Balázs István (68).

Az előző dallam (82. sz.) változata, lásd az ott mondottakat.
Variáns: 82., 84. (Bartók 90, Járdányi II. 34, általános)
Kazetta I. B 8. (hamiskás ének, de igen stílusos előadásmód)

Tripolsky G., 1971.

248



Parlando, rubato J= cca 84 -88
84.

2. -  Kocsmárosné, adjon Isten jó  estét!
Ki/e ez a pej paripa, s vendég?
-  Jó bort iszik annak a gazdája!
Most érkezett, nincsen fél órája!

3. -  Küldje hát ki a lónak gazdáját!
Nem bántjuk mi, csak adja még magát!
-  Ki sém megyék, még sém adom magam! 
Kinek tetszik, hajtsa el a lovam!

4. A lovamat nem annyira bánom, 
Csak a nyerégizzasztót sajnállom! 
Nyerégizzasztót, s a bugyéllárom. 
Benne fekszik háromszáz forintom!

5. Száz forintot adtam a pej lóért,
A másikat a nyerégszérszámért, 
Harmadikat égy szép barna lányért, 
Kit nem adnék széles e világért!

Doroszló, Babos János (62).

Dallamáról lásd a 82. számú ballada jegyzeteit. 
Variáns: 82., 83. (Bartók 90, Járdányi II. 34, általános).

Kiss L„ 1968.
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1. N em  m ész - sze van  i - de K is - m ar - gi - ta,

Kör-nyes - kö - rül foly - ja  azt a Ti - sza.

Kö - ze - pé -b e n  a Bő - csa - j i  csár - da.

B en - ne tnu - lat egy bé - tyár bú - já  - ba.



85.

Ab - ba m u - lat égy bé - tyár bú já  - ba.

2. Amint látom, jőnek a zsandárok, 
Idelátszik a fénylő csákójuk.
Elöl káplár, utána a zsandár, 
Egyénést a csárda elébe áll.

3. -  Jó estét hát, édés csaplárosné! 
Hát ez a szép pej paripa kiyyé?
-  Jó bort iszik annak a gazdája! 
Most jött ide, nincs égy fél órája!

4. -  Kűdje ki kénd annak a gazdáját!
Nem bántjuk mi, csak adja még magát!
-  Ki sem ményék, s még sem adom magam! 
Kinek tetszik, vigye el a lovam!

5. A lovamot nem annyira bánom,
Csak a nyerégszérszámot sajnálom! 
Szügyelőbe a bugyéllárisom,
Abba vagyon százezér forintom!

6. Ezrét adtam szép pej paripáméit, 
Másik ezrét rá a lószérszámétt, 
Ezrét adtam égy szép barna lányétt, 
Ezrét pedig vélehállásáétt.

Hertelendyfalva, Fábián Lajosné Balog Rozália (32). Kiss L., 1941.
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Parlando J= cca 60

1. Nem  m ész - sze van  i - de K is - m ar - gi - ta,

K ör - nyes - k ö - r ü l  foly - ja  azt a Ti - sza.

Kö - ze - pi - be, Le - bu  - ki csár - dá - ba.



Ótörök eredetű régi stílusú dallam, többé-kevésbé minden dialektusterületen előfordul. Szövegei 
főképp szerelmi és katonadalok, akad egy-két ballada (pl. a Háromszoros magzatgyilkos), egy-egy 
lakodalmas (menyasszony-öltöztető), illetve „A vénlány panasza". Változatunk rendhagyó tagja 
típusának. (Katonadalként ld. VMND 1:1. sz.)
(MNT VII. 26. típus)
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Szilaj csikó nem eladó (86-90.)

Sokféle motívummal összeolvasztva éneklik, többnyire rabénekekkel. Saját cselekménye alig van, 
inkább egy ötlet a tartalma, emiatt lírai dalnak minősíthető. Párbeszédes formája, „helyszíne” és be- 
tyár-rabénekekkel továbbszőtt tartalma miatt a betyárballadák határán mozog. Moldván kívül 
nyelvterületszerte ismerik, változatainak száma 120 körüli. Gyakran olvasztják egybe A betyár 
utazólevele balladával (lásd annál a fejezetnél is), úgyhogy egyszerűen a Szilaj csikó után illesztik. 
Fordítva is megtörténik, de a történet logikája úgy értelmét veszti (89. a sz.). Erre az eljárásra az azonos 
dallam, azonos kezdés és hasonló hangulat ad lehetőséget (89., 89. a, 90. sz.). Egyéb lírai, rab- és 
betyárdalokkal is egybefonódik (86., 87. sz.).

Legkorábbi följegyzése: 1846.
„Saját” dallama nincs, különféle népszerű régi dallamra és néhány új stílusúra húzták rá (Vargyas 

20-at sorol fel).
A nálunk jelenleg számon tartott változatok száma 18: Felsőhegy (2), Gombos (3), Horgos, Ku

puszina (4), Martonos/Zenta (2), Mohol, Oromhegyes, Topolya (3), Völgyes. Dallamai szinte kizárólag 
egy egyházi népénekkel rokon, régies új stílusú dallamok (Járdányi II. 48), két esetben ótörök ere
detű régi stílusunk tagjai (MNT VIII: 45. típus).

Szövegösszefüggés más balladákkal: A betyár utazólevele; Rabének: Szabad madár vagy te, 
rózsám', Szerelmi, lírai: Hajtsd ki, rózsám, az ökröket, Ha elveszik a szűrödet, Nem jó  erdő mellett 
lakni, Tisza partján elaludtam.

A kötetben közölt balladák 11 változatot ölelnek fel.
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8 6 .

1. a Tisza partján elaludtam,
Babám, rólad álmodoztam. 
Megálmodtam azt az egyet: 
Hogy a rózsám mást is szeret.

2. Mikorára fólébredtem,
Kilenc zsandár áll előttem!
-  Zsandár urak, mit akarnak? 
Talán bizon megvasalnak?

3. -  Nem akarunk megvasalni,
-  Nem akarjuk megvasalni, 
Szilaj csikót keresünk mi!
-  Szilaj csikó nem eladó, 
de Nem is zsandár alá való!

4. Mer ha arra zsandár ülne, 
Szabad madár is rab lenne! 
Szabad madár vatte, rózsám, 
Mégis ritkán jársz el hozzám!
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Giusto J= 66

1. Ti - sza szé - lén el - a - lúd - tam.

Ba - bám . ró - lad ál - mo - doz - tam.

M ég - ál - m ód - tam  azt az  é gyet:

Ba - bám , nem  le - szék a ti - /ed!



5. -  Hajtsd ki, rózsám az ökröket, 
Legeltesd még szegényeket!
A tilosba ne eresztgesd,
Mer elveszik a szűrödet!

6. Ha /'elveszik a szűrödet, 
Mivel takarsz bé /'éngémet?
-  Van énnékém irhás subám, 
Azzal takarlak be, babám!

Felsőhegy, Bödéné Zónái Rózái (55). Burány B., 1963.
Martonos/Zenta, Sóti Mihályné Beszédes Etelka (46, 65). Bodor G., 1971, Bodor A.-Németh I., 1990.

A Szilaj csikó ballada nálunk gyűjtött változatainak szinte kizárólagos dallama ez a formára vissza
térő szerkezetű, de lényegileg nem új stílusú, kis szótagszámú, kis teijedelmű, mazurka ritmusú 
dallam. Dúr és moll hangnemben is előfordul. Valószínűleg a 15-16. században gyökerezik, kimu
tathatók egyházi és világi dallamrokonai. A balladákon kívül egyházi népénekek, laikus népi 
ájtatosságok énekei és lírai dalok hordozói. Lásd a 75. számú dallamnál mondottakat is.
Variáns: 75., 76., 87-90 , 187, 199, 200. (SZDV 8, K-V 29. o ld , Vargyas, 1981: 0323, 0324, 
Járdányi II. 48, általános)
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Giusto J= 84

87.

Há-rom  ö - let, m eg égy fe-let, Ö -lel-jen még, a - ki sze-ret!

2. Tisza szélén elaludtam,
Jaj, de szomorút álmodtam! 
Mégálmodtam azt az égyet, 
Hogy a rózsám mást is szeret.

3. De én erre fólébredtem, 
Kilenc zsandár áll mellettem!
-  Zsandár urak, mit akarnak? 
Talán bizon mégvasalnak?

4. -  Nem jöttünk mi tolvajolni! 
Szilaj csikót jöttünk vénni!
-  Szilaj csikóm nem eladó! 
Nem is zsandár alá való!

Horgos, Molnár János (66). Kiss L., 1942.

Az előző dallam (86. sz.) moll variánsa, lásd ott és a 75. sz. alatt.
Variáns: 75., 76., 86., 88 -90 , 187, 199, 200. (SZDV 8, K-V 29. o ld , Vargyas, 1981: 0323, 0324, 
Járdányi II. 48, általános)

255

1. N em  jó  er - dő m el-lett lak-ni, M ert sok fát köll ha-so-gat-ni!



2. -  Zsándár urák, mit ákámák? 
Tálán vásálni ákámák?
-  Nem ákárunk mi itt semmit, 
Sárgá csikót keresink mi!

3. -  Sárgá csikó nem eládó, 
Nem is zsándár álá váló! 
Mert há árrá zsándár ilne, 
Mint á mádár, úgy repilne!

Bácskertes, Novics Gúzsvány Erzsébet (58), Molnár Soód Erzsébet (79),
Péter Molnár Mária (70),
Molnár Guzsvány Verona (64), Bazsantik M.-Cservenkovics A.-
Balogh Molnár Katalin (91). Hodovány A.-Kiss E.—Silling I ,  1983.

Lásd a 75. és 86. számú dallamok jegyzeteit. Moll változat.
Variáns: 75., 76., 86., 87., 89., 90., 187., 199., 200. (SZDV 8, K-V 29. old., Vargyas, 1981:0323,0324, 
Járdányi II. 48, általános)
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Giusto J= 92

88.

1. Ti-szá párt-jan el - á - lud-tám , Jaj. de szo-m o - rút al-m od-tám !

Ál - m á-im -ból fél - éb-red-tem , Ki-lenc zsán-dar all e - lét-tem!



G iusto J=80 (100)
89.

2. Éjféltájba fólébredtem,
Hát, amikor fólébredtem, 
Kilenc zsandár áll előttem!
-  Zsandár urak, mit akarnak? 
Talán vasalni akarnak?
Talán bizony megvasalnak?

2. a -  Zsandár urak, mit akarnak?
Talán vasalni akarnak?
-  Nem akarunk megvasalni, 
Szilaj csikót keresünk mi!

3. -  Nem akarunk mi vasalni,
-  Nem akarunk megvasalni, 
Szilaj csikót jöttünk venni! 
Szilaj csikót keresünk mi!
-  Szilaj csikó nem eladó, 
Nem is zsandár alá való!

5. a -  Szilaj csikóm nem eladó, 
Nem is zsandár alá való!
Mer ha arra zsandár ülne, 
Szegín légin mind rab lenne!

4. Mert ha arra zsandár ülne,
Szabad madár égy sém lénne!
Még azt kérdik: mi ju  nevem?
Hol az utazólevelem?

5. Várjál, zsandár, majd megmondom, 
Ha /a  lajbim kigombolom! 
Belenyútam a zsebembe,
Pisztoly akadt a kezembe.

5. a Kérdi tőlem a kapitány:
-  Hová való vagy, te betyár?
-  Mindjárt, mindjárt megmutatom, 
Csak a lajbim kigombolom!

6. Ötöt-hatot agyonlőtem:
-  Itt az utazólevelem!
Ötöt-hatot agyonlőtem:
-  Itt az utazólevelem!

6. a A lajbimat kigomboltam, 
Pisztolyomat kirántottam, 
Éggyet-kettőt fejbe lőttem:
-  Itt az utazólevelem!
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1. Ti-sza part-ián el - a - lud-tam. Jaj. de rosz-szat ál-m o-doz-tam !
Ti-sza szé-lén Jaj, de fú r  - csát

h M ég-ál-m od-tam  azt az é-gyet: Ba-bám , nem  lé - szék a ti - ed!



7. Jaj, Istenem, micsinájak? 
Szaladjak-e, vagy mégájak? 
Ha szaladok, fejbe lőnek, 
Ha szaladok, agyonlőnek, 
Ha megállók, megkötöznek! 
Ha megállók, vasra vernek!

8. Bús gerlice, mondtam néked: 
Rég megmondtam, bús gerlice, 
Az útszélre ne rakj fészket,
Ne rakj fészket az útszélre, 
Mert az úton sokan járnak, 
Fi/a/idra rátalálnak!
A fészkedre rátalálnak!

Topolya, Csőkéné Farkas Erzsébet (57). Borús R., 1976.
Topolya, László Jánosné Virág Teréz (73). Tóth F., 1976.
Völgyes, Losonc Józsefbe Pósa Anna (56). Bodor A.-Lázár K., 1995.
Oromhegyes, Törtelyi Mátyásné Dávid Viktória (63). Bodor A., 1995.

Lásd a 75. és 86. számú dallamok jegyzeteit. Dúr változat.
Variáns: 75., 76., 86-88., 90., 187., 199., 200. (SZDV 8, K-V 29. old., Vargyas, 1981: 0323, 0324, 
Járdányi II. 48, általános)
Kazetta I. B 9. (Csőkéné topolyai változata a bizonytalan dallamú 1. vsz. kivételével)

258

9. Inkább rakjál zöld erdőbe, 
Annak is a közepíbe;
Enni adjál venyőmagot, 
Inni adjál gyöngyharmatot!



89. a

1. Tisza partján elaludtam,
Jaj, de rosszat álmodoztam! 
Megálmodtam azt az egyet: 
Babám, nem leszek a tied!

2. Éjféltájban fólébredtem, 
Kilenc zsandár áll előttem! 
Kérdik tőlem, mi a nevem? 
Hol az utazólevelem?

3. Belenyúltam a zsebembe, 
Revolverom a kezembe. 
Kettőt-hármat fejbe lőttem:
-  Itt az utazólevelem!

4. Jaj, Istenem, mit csináljak? 
Szaladjak-e, vagy megállják? 
Ha szaladok, fejbe lőnek,
Ha megállók, megkötöznek!

5. -  Zsandár urak, mit akarnak? 
Tán biz vasalni akarnak?
-  Nem akarunk mi vasalni, 
Pej paripát vásárolni!

6. -  Pej paripa nem eladó,
Nem a zsandár alá való!
Mert ha arra zsandár ülne, 
Még a madár is rab lenne!

Ürög. Király E, 1964.
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90.

1. a Tisza szélén elaludtam,
Jaj, de szomorút álmodtam! 
Mégálmodtam azt az égyet: 
Babám, nem lészék a tied!

2. Almaimból fölébredtem, 
Kilenc zsandár áll előttem!
-  Mit akarnak itt az urak? 
Talán vasalni akarnak?

2. a -  Zsándár urák, mit ákámák? 
Tálán vásálni ákámák?
-  Nem ákárunk mi itt semmit, 
Sárgá csikót keresink itt!

2. b -  Nem akarunk mink vasalni,
Szilaj csikót keresünk mink!
-  Szilaj csikó nem eladó,
Nem is zsandár alá való!

3. -  Sárgá csikó nem eládó, 
Zsándároknák nem is váló! 
Mert há árrá zsándár ilne, 
Mint á mádár, úgy repilne! 
Szabad madár is rab lenne!

4. Egyik kérdi: mi á nevem?
Hol áz utázólevelem? 
Belenyúltam á zsebembe, 
Fegyver ákádt á kezembe.

4. a -  Hallod, hogy mit kérdék tőled?
Hun az utazóleveled?
-  Majd ha lajbim kigombolom, 
Akkor aztat megmutatom!

5. Belenyúltám á zsebembe, 
Fegyver ákádt á kezembe. 
Étét-hátot fejbe létem:
-  Itt áz utázólevelem!

5. a A lajbimat kigomboltam:
-  Itt az utazólevelem!
Ha a zsandár aztat kéri,
Nesze, zsandár! Itt a levél!

6. Jáj, Istenem, micsinálják? 
Száládják-e, vágy mégállják?
Há mégállok, mégkétéznek,
Há száládok, fejbe lének!

260

A-Iom kéz-be fél-éb-red-tem , K i-lenc zsán-dar all e - lét-tem!

1. D u-ná-pár-ton el - á - lu d - tá m , Jáj, de szo-m o - rút al-m od-tám !



Gombos, Szűcs Katalin (79). Kovács I.-Matijevics L., 1970.
Bácskertes, Bódis Mikó Mária (82). Silling I., 1981.

Lásd a 75. és 86. számú dallamok jegyzeteit. Moll változat.
Variáns: 75., 76., 8 6 -89 , 187, 199, 200. (SZDV 8, K-V 29. o ld , Vargyas, 1981: 0323, 0324, 
Járdányi II. 48, általános)
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Nem akar a vezérürüm legelni (91-95.)

A múlt század végén alakult betyártörténet balladai fölépítés nélkül. Moldva kivételével az egész 
nyelvterületen ismert mintegy 100 változatban. Nálunk o l y k o r bárólány és a gulyás „előtörténetéül” 
szolgál (lásd abban a fejezetben). Gyakran előfordul bennük betyárszöveg, de egyéb lírai szövegek 
is (93-95. sz.).

Legkorábbi följegyzése: 1892 és 1900 között.
Dallamai között (Vargyas 19-et sorol fel) nagy számban szerepel egy új stílusú, funkciós harmó

niarend szellemében fogant nóta, valamint több alkalmi régi és új stílusú.
Nálunk jelenleg 41 változatát tartjuk számon: Bácsföldvár, Bajsa, Csóka (2), Dobradó, Doroszló, 

Gombos (2), Ludas, Horgos (5), Kanizsa (3), Kishomok, Kupuszina (4), Mohol (2), Oromhegyes (3), 
Pádé (2), Száján, Temerin, Topolya (3), Tiszaszentmiklós, Verbica (4), Zenta (2). Dallamaik zömmel 
az új stílus műdalos rétegét képviselik. Itt közölt dallamaink romlatlan hagyományba tartoznak (lásd 
a dallamjegyzeteket).

Szövegösszefüggés más balladákkal: Lova lába megbotlott, Lóra, csikós és Betyárdalok: Fölülök 
a szamaramra, Kiválasztok három pirost, hat derest, Betyár kupec azért adja a bankót, Úgy nőttem 
föl, mint erdőben a gomba; A betyár utazólevele: Hová való születés vagy, te bojtár.

A közölt balladák 11 változatot ölelnek fel.
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91.

H át - ra - né - zek: hat pan - dú r jö n se - be  - sen!

2. A hadnagynak kancsuka a kezébe,
Egyenest megy a kisbojtár elejbe:
-  Pakkolj, bojtár, szamaradra most mindjárt! 
Kezed-lábod vasra veretem mindjárt!

3. -  Már én addig el nem mék a nyájamtól, 
Míg számadóm ki nem jön a városból! 
Hadnagy uram, rám ne vágjon kend többet! 
Bizonyomra: leverem itten kendet!

4. -  Hová való fiú vagy, te kisbojtár?
-  Kunszentmiklós az én szülötte-hazám! 
Kunszentmiklós az én szülötte-hazám, 
Abban nevelt engem az édesanyám!

5. Úgy nőttem fel, mint erdőben a gomba, 
Csikót loptam már húszéves koromba. 
Én loptam el a vármegye hat lovát, 
Engem keres az egész Magyarország!

Bácsföldvár, Vincze (kb. 50). Vincze, 1905, 1910.

Régi stílusú vajdasági „fődallamaink” egyike. Jellegzetes nagy alföldi típus (bár máshol is előfordul, 
góca mégis az Alföld), az ótörök réteg kvintváltás nélkül ereszkedő tagja. Főleg pásztor- és be
tyárdalok, betyárballadák kapcsolódnak hozzá, néha ponyva- és új balladák, ritkábban lírai. Zömmel 
parlando tempóban hallható, de előfordul giustóban is, nálunk elvétve (pl. VMND 1: 127. sz.), de pl. 
a Dunántúlon karikázóként is ismert. Főzárlata mindig a kis tere, első sora megállhat az oktávon, a 
szeptimen és a kvinten, ritkán az alaphangon is. Harmadik sora zárulhat kis tercen vagy kvinten, ritkán 
oktávon is.
Variáns: 67-70., 92., 123-125., 135., 142-147., 151., 154., 155. (MNT IX. 73. típus)
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Parlando J= 84

1. N em  a - kar a ve - zér - ü - rüm  le - gél - ni,

Csen - ge - tyű  - jé t  szó - mo - rú - an pen - ge - ti.

I - de - gén sza - got é - réz a me - ző - ben.



91. a

1. Nem akar a vezérürüm legelni, 
Rézkolompját olyan búsan pengeti!
Bús kolompját szomorúan pengeti.
Idegén szagot érez a pusztába.
Hátranézek: hat zsandár jön utánam! 
Hátratekint: hat zsandár jő  nyomába!

2. Azt kérdezi a zsandár főkapitány:
Kapitány úr azt kérdi a bojtártul:
-  Hová való születés vagy, te bojtár?
-  Veszprém megyében születtem, Iglódban.
-  A Balaton erdő mellett, faluba.
Csendőr úrnak arra né légyén gondja! 
Kendnek arra, kapitány úr, mi gondja?

3. -  Pakój, bojtár bétyár a számadásra!
Vasat verék még ma kezed-lábadra!
-  Hat zsandámak nincsen olyan hatalma, 
Hogy éngém a nyájamtól elhajtana!

4. mer Én a nyájam addig oda nem adom:
A számadóm a csárdából kivárom!
Olyant vágok a csendőr úr fejére,
Hogy léborul a számadó elébe!

Zenta, Mangurás Ferencné Nagy Anna (66). 
M agyarpadé, Medve Sándor (66).
M agyarpadé, Pintér Istvánné Keszég Etel (72).

4. a Kapitány úr parancsol a zsandámak:
-  Rövid vasat adjatok a bojtárnak! 
Vasba verőm kezit-lábát nyakába,
Ne beszéljön oly bátran a zsandámak! 
Mért beszél ilyen bátran a zsandárral?

5. Fölülök a szamaramra nagy búsan,
Ha fölülök a szamaram hátára,
Ha még égyször fölülök a csacsimra, 
Füle közé vágok a gamósbottal.
Füle közé vágok a gamósommal. 
hej, de Isten veled, szép selymes nyáj,

elmégyék!
Vagy meghalok, vagy a rózsámé lészék!

6. Vásárokról vásárokra járok én,
Sörrel, borral, bomyúhússal élék én.
Sör előttem, katjaim közt a babám, 
Hátam mégétt vígan húzza a cigány!

7. Belenyúlok a kis lajbim zsebébe:
Jaj, de kevés ötkoronás van benne! 
Kiválasztok a ménesből égy csikót, 
Bétyár kupéc azér adja a bangót.

Tripolsky G., 1970. 
Tóth F., 1972. 

Katona I.-Tóth F., 1972.
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M ég szám  - a - dóm  ki nem jö n  a c s á r - d á - b u !

1. Nem akar a vezérürüm legelni, 
Rézkolompját jaj, de búsan zörgeti! 
Idegén szagot éréz a pusztában. 
Hátratekint: hat zsandár jön utána!

3. Káplár uram fogi a szíjkancsikát, 
Végigvági bujtár bodor subáját.
-  Káplár uram, még né /üssön kend többet! 
h Bizonyomra mondom: léverém kendet!

4. Erre szóra /azt feleli /a  káplár:
-  Hová való születés vagy, te bojtár?
-  Kiskun megye, Hova /az én hazám,
Egy pusztában nevelkédtem föl árván.
Eggy erdőben nevelkédtem, mint a gomba,* 
Loptam lovat kilencéves koromba.

* A III—IV. dallamsona
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-  De j é n ad - dig el nem mék a nyá - ja m  - túl,

Vas-ba té-szém  m in d - já r  a két ka - ro - dat!

2. -  Búj - tá r paj - tás. nyer-geld lé ja  sza - m a - rád!



Az előző (91. sz.) dallam változata. Lásd ott.
Variáns: 67-70., 9 1 , 123-125, 135, 142-147, 151, 154, 155. (MNT IX. 73. típus)
Kazetta I. B 10. (Hangzó melléklet a 2. vsz.-tól. Az 1. vsz. új stílusú, müdal eredetű dallamon szólal 
meg, majd átvált az itt közölt dallamra. Ugyanez a felvétel hallható: VMND lemez B 2. a.)

Oromhegyes, Balázs István (68) juhász. Tripolsky G., 1971.
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92. a

1. Nem akar a vezérürü legelni,
a Rézkolompját de mérgessen zörgeti! 
Idegén szagot éréz a pusztába.
Fölnézék: hát hat zsandár jön utánnam!

2. Legelő jön a zsandárfőkapitány,
Igényest a juhászbojtár elé vág:
-  Juhász pajtás, nyergeid lé a szamarat! 
Vasba tészém mindjá mindkét karodat!

3 . - d e  Hat zsandámak nincsen olyan hatalma, 
Hogy éntőlem a juhnyájat elhajtsa! 
mer én Olyat vágok az első zsandár fejére, 
Hogy lebukik a számadó elébe!

Oromhegyes, Bicskei Mihályné Balázs Ida (45).

4. Mer én innét el nem mék a nyájamtól, 
míg A számadó ki nem jön a csárdából! 
Zsandárkáplár fogi a szíjkancsikát, 
Végigvágta juhász bodor subáját.

5. -  Zsandárkáplár, mé ütött még éngémet? 
Bizonyomra mondom, léverém kendet! 
Juhászbojtár a gamóssát fölvétte,
Úgy vágott a zsandárkáplár fejére.

6. Azt kérdezi az a hírés kapitány:
-  Hová való születés vagy, te bétyár?
-  Kiskun mégye, Hovayaz én hazám,
Ott nevelődtem föl én égy nagy pusztán!

Tripolsky G., 1971.
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Rubato J=cca 158

93.

H át - ra - te - kint: hat zsan - dár jö n  u - tá  - na!

2. -  Gyorsan pakúj szamaradra, te bojtár! 
Kezed-lábad vasra verem, de mindjár!
-  Én addig el nem megyék a nyájamtul, 
Még a gazdám ki nem gyün a csárdábul!

3. A kisbujtár sém nem vétte tréfára, 
Gamósbotját fólvétte y'a vállára.
Olyat ütött őrmestér úr fejére:
Lebukott a kis pej lova elébe!

4. Fölülök a szamaramra nagy búsan,
Füle közé vágok a nagy gamóssal.
Isten veled, bese nyájim, elmegyek! 
Vagy meghalok, vagy a babámé leszek.

5. Szőke kislány udvarába van égy kút, 
Márványkőből van oda y'a gyalogút. 
Nyílik rajta rózsa, szegfű, rezeda*, 
Magyar huszár pej paripán jár oda.

* ibolya
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1. N em  a - kar a ve - zér - ü - rüm  le - gél - nyi,

Csőn - ge - tyű - jé t szó - mo - rú - an  pön  - ge - ti.

I - de - gén sza - got é - réz a pusz - tá  - ba.



6. Énbelőlem nem jó csillag lett volna: 
Éjféltájban nem ragyoghattam volna.
Jaj, de magos ez a dicső ményország!
Onnand is léjámék, babám, téhozzád!

Gombos, Lengyel Pál (60), Kálóczi József (50), Bacskó Antalné Dinnyési Anna (57).

Régies dallamjárású új stilusú dallam.
(Járdányi II. 35, dél-dunántúli, ennek távolabbi változata)

Kiss L, 1939.
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94.

2. Igenyést az öreg bojtár elébe,
Háromágú kandzsi van a kezébe.
-  Hadnagy uram, rám né vágjon kend többet! 
Bizonyosra mondom: leverem kendet!

3. Kérdi tőle a főhadnagy kapitány:
-  Hová való születés vagy, te bujtár?
-  Stárpiányi Desszpedvárba születtem.
Nem volt anyám, mégis fölnevelédtem!
Föl is nyőttem, mint a rétén a gomba,* 
Jobban, mint az édesanyám gondolta!

4. Nem akar a vezérürüm legelnyi,
Nem akar a kisangyalom szeretnyi. 
Mondtam neki: szeress, rózsám, engémet! 
De azt mondta: későn van már, nem lehet!

5. Borozdába szépen szól a pacsirta, 
Levelemet régi szeretőm írta.
Nem köll nekem sém a levél, sém maga! 
Né átkozzon engém az édesanyja!

* A III—IV. dallamsorra
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Poco rubato J=cca74

1. N em  a - kar a ve - zér - ü - ram  le - gél - ni,

Csőn - ge - tyű - jé t szó - mo - rú - ja n  pön - ge - ti.

I - de - gén sza - got é - réz a me - ző - be,

Hát - ra - fó r -d ú l :  hat z sa n -  dár jö n  mö - göt - te!



6. Elátkozott engémet az én anyám,
Hogy né légyén sem országom, sém hazám,
Csipkebokor légyén az én szállásom,
Ott sé légyén sokáig maradásom.

(Ményecske vótam, legeltetés közbe danútam 1890 körül.)

Domszló, Samu Istvánné Bártol Örzsébet (68). Kiss L., 1942.

Nagy hangteijedelmü, modális hangsorú új stílusú dallam.
(Szélső sorait vö. Járdányi II. 83, általános, a középsőket uo. 104, dunántúli, alföldi és palóc)
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Hát - ra - né - zek: hat zsan-dár jö n  u - tá - nam!

2. Hat zsandámak nincsen olyan hatalma, 
Hogy az ökörgulyámtól elhajtana! 
Olyat vágok csendőrkáplár fejére, 
hogy Lehasal a számadó yúr elébe!

Ludas/Hajdújárás, Szűcs László (70).

3. Nem ide való születésű vagyok én, 
Messze földről vándoroltam ide yen. 
így jár, aki messze földre vándorol: 
Nincs babája, ki vállára borújon!

Bodor A.-Varga A., 1992.

Egyike legnépszerűbb kis terjedelmű új stílusú daliamainknak. A szélső sorok elején lappangó 
szekund-szekvencia a romlatlan néphagyományban ismeretlen.
Variáns: 56. (Járdányi 11. 14, dunántúli, dél-alföldi, palóc, ritkábban székely)
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h 1. N em  a - kar az ö - kör - gu - lyám  le - gél - ni.

Réz - ko - lo in p - já t ,  ja j, de bú - san zön - ge - ti!

1 - de - gén sza - got é - réz a pusz - tá - ba.



Lóra, csikós (96-99.)

Személytelen, elvont betyárdal a betyárélet jeleneteinek felvillantásával. A hozzá illesztett rab
motívumokkal együtt ugyanazt a felépítést valósítja meg, mint a legjobb betyárballadák: a betyárélet 
dicsősége után következik a bünhődés. A mintegy 90 változatban gyűjtött ballada a nyelvterület alföl
di részén él, Erdélyből csupán egy változata került elő. A Duna-Tisza-közén keletkezhetett a múlt 
század végén. Kálmány még nem jegyezte fel.

Legkorábbi följegyzése: 1892-1900.
Főként egy dallamtípushoz kapcsolódik (96-98. sz.), tehát „saját” dallama van, a többi alkalmi 

ráhúzás (Vargyas 8 félét sorol fel).
Nálunk mindössze 12 változata került elő: Horgosról és Gombosról (5-5), Hertelendyfalváról egy 

töredék és egy észak-bácskai ismeretlen helyről. Dallamai főként a „saját” dallamok, egyénien alakí
tott régi stílusú formák vagy idegen eredetűek.

Szövegösszefüggés más bal ladákkal: Nem akar a vezérürüm legelni: Kiér a mészáros -  Ád bangót 
eleget; Rabénekek.

A kötetben közölt balladák 11 változatot ölelnek fel.
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96.

El-sza-ladt a mé-nes! Csak e-gye-dül m a-radt A p á n y -v á n a  nyer-ges!

2. Nyergeljétek fel hát 
A fekete Pirost!
A fekete Pirost!
Hagy ugrajtom által 
A zavaros Marost!

Horgos. Bartók B., 1906.

Otörök eredetű örökségünk ritka, ötsoros dallama. A dallamtörzsnek van négy- és hatsoros ága is (lásd
8., 38., ill. 110. sz.). Ezek az énekesek tudatában gyakran összekeverednek. Legnépesebb az ötsoros 
típus, mely az egész Alfóldön és a vele érintkező dunántúli és északi területeken elég egyenletesen 
van képviselve. Betyár- vagy rabszövegeket énekelnek rá.
Variáns: 97 , 98., 109., távolabbi 8., 38. és ezek oldalága 36., 39., 40., 106., 109, 115, 121, ill. 110. 
(MNT VIII. 37. típus)
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Parlando

1. Ló - ra. esi - kós, ló - ra! El - sza - ladt a  mé - nes!



Parlando J=cca 104

97.

El-sza-ladt a mé-nés! Csak é-gye-dül m a-rad A p á n y - v á n  a n y e r-g é s !

2. Elszaladt a ménes,
Nem tehetek róla!
Nem tehetek róla!
Majd az öregbujtár 
Adjon számot róla!

2. a Nem tehetek róla,
Mert még vagyok fogval, 
Mert meg vagyok fogval! 
Itt az öregbojtár,
Adjon számot róla!

3. Azt gondolod, rózsám, 
Hogy én beteg vagyok, 
Hogy én beteg vagyok? 
Kilenc esztendeje,
Miúta rab vagyok.

4. Az aradi várnak 
Az aradi jó  vár,
Köbül van a fala,
Köbül az oldala,
Köbül van a fala.
Köbül az oldala,

De sok szegény rabnak 
De sok rabok könnye 
Könnye csordul rajta! 
Csordulnak lé rajta!

5. Hull a könnyem, hullik,
Majd elissza ja  föld!
Majd elissza ja  föld!
Úgyis sírba tetet
Ez a sötét tömlöc!

6. Nyújtsd be, rózsám, nyújtsd be 
Fehér zsebkendődet!
Fehér zsebkendődet!
Hagy törüljem bele 
Könnyes széme/'imet!
Sűrű könnyejimet!

7. A tömlöc feneke 
Az én vetett ágyam,
Az én vetett ágyam,
Annak két ódala 
Az én hálótársam.

275

l .L ó  - ra. esi - kós, ló - ra! j  El - sza - ladt a mé - nés!



8. A tömlöc teteje 
Takaródzó párnám, 
Takaródzó párnám, 
Kígyók, békák széme 
Világító gyértyám.

Gombos, Dudás István (72). Kiss L., 1936.
Gombos, Kálóczi Imréné Tamaskó Éva (30). Kiss L., 1938.
Gombos, Lengyel Pál (60), Bacskó Antalné Dinnyési Anna (57),

Tamaskó Antalné Filipovics Anna (63). Kiss L., 1939.

Az előző dallam (96. sz.) változata. Lásd az ott mondottakat.
Variáns: 96., 98., 109., távolabbi 8., 38. és ezek oldalága 36, 3 9 ,4 0 , 106, 109, 116, 121, ill. 110. 
(MNT VIII. 37. típus)
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Parlando, rubato J=cca 100

98.

2. h Nyergeljéték fel hát 
Ezt a paj paripát!
Ezt a paj paripát! 
Hagy ugaratom által 
A zavaros Tiszát! 
Hagy ugaratom által* 
A zavaros Tiszát!

3. h Zavaros a Maros, 
Magam is átmegyek, 
Magam is átmegyek. 
a Bánáti gulyásná 
Jó vacsorát észék.

4. -  Igyál, egyél, pajtás,
Ez ám az áldomás!
Ez ám az áldomás! 
Úgysém hajtsz már többé 
Ilyen csapat marhát!

5. -  Hajtottam eleget: 
Kilencvenkilencet! 
Kilencvenkilencet,
Ki/ér a mészáros 
Ád bangót eleget.
Ki/ér a mészáros*
Ád bangót eleget.

* A IV-V. dallamsorra
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1. Ló - ra, esi - kós, ló - ra! E ' - sza - ladt a m é - nes!

E '-sza-lad ta  mé-nés! Csak é-gye-dül m a-radt A p án y -v án n a  nyer-ges!



6. Megkötöm a lovam 
Di/'ófa ágához,
Dj/'ófa ágához, 
Leteszem kalapom 
Két első lábához.

7. Lehajtom bús fejem 
A babám ölibe,
A babám ölibe. 
Hullajtom könnye/im 
Selém köténnyébe. 
‘Hullanak könnye/im 
Selém köténnyébe.

8. Ne csudákozzatok, 
Hogy én árva vagyok! 
Hogy én árva vagyok! 
mer Kilenc esztendeje, 
Múta raboskodok!

9. a Tizediket töltöm 
A váci fégyházba,
A váci fégyházba. 
h De sok vizet hordtam 
A rabok számára!

(Ott is vótam...Vácon...fégyházba...)

10. h Rab vagyok, rab vagyok, 
Szabadulást várok!
Szabadulást várok!
A jó Isten tudja,
Mikor szabadulok!?

11. Térgyig vagyok vasba,
Könyékig bilincsbe,
Könyékig bilincsbe!
Verje még az Isten,
Aki rám verette!
Veije még az Isten,*
Aki rám verette!

12. h Gyünnek a zsandárok 
Babám, mindénfelü! 
Babám, mindénfelü! 
h Gyünnek a zsandárok 
Babám, értem mindénfelü!

(Ennyi!)

Észak-Bácska, idős pásztorember. Bodor G., 1970.

Dallamáról lásd a 96. számú dallamnál mondottakat.
Variáns: 96., 97., 109., távolabbi 8., 38. és ezek oldalága 36., 39., 40., 106., 109., 115., 121, ill. 110. 
(MNT VIII. 37. típus)

* A 1V-V. dallamsorra

278



99.

1. Lóra, csikós, lóra!
Elszaladt a ménes!
Elszaladt a ménes!
hej, de Csak egyedül maga maradt
A fekete kényes!
hej, Csak egyedül maga maradt
A fekete kényes!

3. A’ra jött angyalom,
Sirat engem nagyon!
Sirat engem nagyon! 
hej, de Ne sirass, angyalom, 
Fáj a szívem nagyon! 
hej, de Ne sirass, angyalom, 
Fáj a szívem nagyon!

Horgos, Gyarmat György (72) pásztor. Kiss L., Bodor G., Bodor A.-Burány B., 1972.
Horgos/Kecskemét 1975.

Kiváló népi énekes egyénien alakított dallama. Hangsora akusztikus skála nagy tere és kis szext 
együttes előfordulása, de a szext nagysága váltakozó. Típusa ebben az alakban ismeretlen.
(Vö. Járdányi I. 168, dunántúli, palóc, székely és Járdányi 1. 43., palóc.)
Kazetta I. B 11. (Kiss L. 1972-es felvétele. Ugyanez a felvétel hallható még MNZA IV. 5. 4. b)
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H ej, de j  A sze -ge - di rét al - já  - ba Vas-ra va-gyok ver-ve!
Hej, de j  A  sze -ge - di ré t a l - já  - ba M eg  is  va-gyok ver-ve!

2. C sü-tör-tö-könn es-te Csak azt vet-tem  ész-re, Csak azt vet-tem  ész-re:

Parlando. rubato J=cca 104



Rabénekek (100-121.)

A 19. századi magyar parasztság forrongásainak, betyárvilágának költői termékei az emberi 
szenvedés széles skáláját fogják át: kétségbeesést, dacos lázadást, a hatalom leleplezését és a halál 
előtti végső megrendülést. A rabság passzív természetéből adódóan inkább helyzetkép, lelkiállapot 
rajzai, amit panaszban vagy párbeszédben adnak elő, de „történetük” nincs. A rabénekek nem alkot
nak egyetlen, meghatározott cselekménnyel kialakult típust, hanem sok-sok motívumot fognak össze, 
amiből minden alkalommal új sorozat alakul. Egy-egy fonalra legtöbbször teljesen új összeállítást 
fűznek fel, melyből szinte sohasem áll elő ugyanaz a füzér. Ezért célravezetőbb motívumaik bemu
tatása. Gyakoriságuk sorrendjében Vargyas 126 motívumot ismertet (Vargyas, 1976, II. 722-729. lap). 
Itt csupán néhányat sorolunk fel mutatóul. Ez a felsorolás még közölt rabénekeink motívumait sem
meríti ki.

1. Látom az urakat, huszonnégyen vannak
2. Hallottad-c hírét -  Hallottam, hallottam
3. Repülj, madár, repülj (Szállj cl, páva/holló, szállj cl)
4. Amott kerekedik egy fekete felhő (az előző motívummal együtt a török korig visszavezethető lírai rabének) -  Ha 

kérdik, hol vagyok, -  Térdig vasba vagyok
5. Este jár a tömlöctartó
6. Kiszabták a rabidőmet, -  Sírhatsz, anyám, jajszóval is, -  Egy fiad volt, rab lett az is
7. Lcszállott a páva -  Rab vagyok, rab vagyok
8. Testvérek, rokonok, de hűtlenek vagytok
9. Amoda van egy ház, -  Abba van egy asztal, -  Akárkié legyen Az a teli pohár

10. Fújdogál a szellő északnyugat felől
11. Ne csudálkozzatok, hogy én sárga/árva vagyok
12. Kár volna még nékem akasztófán csüngni
13. Ne sírj, édesanyám, így kell ennek lenni
14. Testvéreim sírdogálnak
15. Kígyók, békák szeme Világító gyertyám
16. Csütörtökön... Vasra vagyok verve
17. Eltemetnek engem az erdei vadak
18. Vcijc meg az Isten, Aki rámverette
19. Erdő, erdő, kerek erdő, -  Közepébe rabtemető
20. Búra termett nékem a (horgosi) határ

Az egyes rabénekekben jól nyomon követhető a népköltészeti alkotás fő eljárása: az egyéni 
ötletek burjánzása és a variálok összerakó munkája, mellyel az éneket felépítik.

Feltűnő a motívumokban a régi népköltészeti formulák továbbélése. Kálmány Lajos jóvoltából, 
aki az egykori szegedi kirajzás területén gyűjtött a múlt század 70-es, 80-as éveiben, megismerhetjük 
a legrégiesebb alföldi hagyományokat, melyeket az új stílus kialakulása szinte teljesen kitörölt az 
alföldiek emlékezetéből. A hajdani Torontál megyéből (egy része Észak- és Közép-Bánát a Vajda
ságban) különösen sok archaikus rabének került elő. Ezek közeli változatait nemritkán még századunk
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70-es éveiben is gyüjthették (103—105., 114., 115. sz.). Az erdélyi népköltészetből jól ismert Eltemetnek 
engem az erdei vadak motívum pl. valaha az Alföldön is élt (104. a sz.).

„Ennyi költői szépség nem születhetett volna meg a bűn és bünhődés témakörében, ha nem áll 
mögötte az egész parasztság együttérzése.” „Ilyen börtönköltészet csak akkor alakulhat ki, amikor 
a széles néprétegek nem ismerik el az uralkodó rend büntető működésének igazát” (Vargyas 1976,
II. 744.).

Legkorábbi följegyzése: 1782 (lásd a 115. sz. jegyzetét).
Dallamaik a szövegek költői szépségéhez méltók: a régi hagyomány legszebb darabjai (Vargyas 

90 dallamot sorol fel). „így rabénekeink a magyar népdal legnemesebb hagyományait képviselik, an
nak ellenére, hogy viszonylag újabb időben alakultak, a klasszikus betyárvilág idején, körülbelül az 
1820-1870 körüli években” (Vargyas, 1976, II. 744.). Elterjedésük góca az Alföld és a Dunántúl, továb
bá a palócság Alfölddel kapcsolatot tartó középső és keleti része. Erdélyben, Moldvában nem volt 
betyárvilág, az ottani rabénekek viszonylag ritkák, a fogalmazás is csak távoli hasonlóságot mutat 
a felsorolt motívumokkal, viszont több török időkre utaló részlettel színeződik. Az eddig gyűjtött 

mennyiség meghaladja a 400-at.
A Vajdaságban jelenleg számon tartott rabénekek száma 81: Bajsa (2), Csóka (7), Felsőhegy, Gom

bos (3), Hertelendyfalva (7), Horgos (3), Jázova, Kanizsamonostor, Káty, Kishomok, Lőrincfalva (Ter- 
jány), Majdán, Martonos/Kanizsa, Maradék, Mohol (8), Moravica, Nagybecskerek, Oromhegyes 
(2), Oroszlámos, Pádé (2), Piros, Rábé (2), Száján (3), Székelykeve (2), Telecska, Temerin, Torda, 
Törökbecse, Törökkanizsa (4), Verbica, Vetemik, Völgyes, Zenta (16). Közöttük van néhány újabb 
keletű, érzelgősen fogalmazott rabének is (pl. „Jaj, de magasak a falak, De nehéz a rabélet” vagy „Esik 
eső, csak úgy szakad” stb , kb. 20 darab), a többi a hagyomány veretes értéke. Az életkörülmények 
változásával a rabénekek aktualizálódnak „kórházi balladákká” (109, 110. sz.), betegségben sínylődő 
(vagy gyilkosságért, csecsemőgyilkosságért elítélt) női főszereplők jelennek meg bennük (100, 103, 
104, 104. a 116. sz.). Az al-dunai székelyek rabéneke (112. sz.) „Fúdd el szép nótádat, Anador szép 
Anna” kezdetű versszaka a Vitéz és kegyes középkori ballada énekszómotívumára utaló töredék.

Dallamaik zömmel a régi stílus ótörök és ugor eredetű tagjai (lásd a dallamjegyzeteket), ritkáb
ban müdalok, vagy ezek irányába torzult alakulatok, bár ezek száma sem kevés. Egyre gyakrabban 
fordulnak elő archaikus szövegek magyar nóták dallamain. Az új stílus csak egy-két esetben jelenik 
meg, akkor is általában féldallam formájában.

Szövegösszefüggés más balladákkal: Lóra, csikós; Betyárballadák; Betyárdalok; Halálra ítélt 
húga: Fogd be, kocsis, a lovakat.

A kötetben közölt rabénekek 56 változatot ölelnek fel.
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Parlando J=cca 88

100.

2. Kiszabták a rabidömet, 
Elbújnék má, de nem léhet. 
Szabadulnék, de nem lehet. 
Holnap visznek Szöged felé, 
Bámul a nép mindénfelé.

3. Mégírom a jó anyámnak, 
írtam az édesanyámnak, 
Ruhát küldjön a fiának. 
Küldjön rühát a lányának*. 
Holnap visznek Szöged felé, 
Elküldte a fehér ruhám. 
Bámul a nép mindénfelé. 
Anyám jajszóval borult rám.

4. de Mégkűdték a fehér ruhát, 
Anyám jajszóval borult rám. 
Sírhatsz, anyám, jajszóval is, 
Égy fiad volt, rab létt az is!

5. A labonyi börtön alja 
Márványkőből van kirakva,
Az ajtaját vas borítja,
Anyám szívét szomorítja.

6. Ha még egyszer eljössz hozzám, 
Vizitáld meg az én szobám.
Két sor tégla a nyoszolyám,
Itt halok meg, édesanyám!

Zenta, Lőrinc Imre (42). Fábri J., 1953.
Mohol, Zélity Sándor (74). Burány B., 1980.

Széles földrajzi körben elterjedt, gyakran -  feltehetőleg utólag beiktatott -  funkciós összhangokra épülő 
müdal szép helyi változata. Előtagja ótörök zenei örökségünk egyik törzsére utal (22., 24., 28., 72.,
173., 180., 181. sz.), utótagja pedig ugor eredetű dallamainkra (21. sz.). Rabénekszövegei meglehetősen 
egységesek (pl. Vargyas, 1976, II: 719/214), ezenkívül éneklik még mint „hajnalnótát” is.
(Vargyas, 1976, II: 695/2. Vö. Járdányi I. 30, általános és Járdányi I. 200, palóc, alföldi, székely. 
A müdalos fordulatokat tartalmazó változatokat 1. K-V 325 és Vargyas, 1981: 0217.)
Kazetta I. B 12.

* Egyéb változataiban: a fiának, rab fiának
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Lá-tom  az u - ra - kát ül - ni, de  Rám -te-kint ott v a  - la-m eny-nyi.
Rám -te-kint- tett va  - la-meny-nyi.

1. M i-kor-ine-gyék K ecs-ke-inét-re, K ecs-ke-m é-ti tö r-v ín -szék  - be. 
H a fe l  -m e-gyek  „ tör-vény-szék - re



Parlando J= cca7 2
101.

2. Zireg-zörög a vasajtó, 
Talán jön a szolgabíró? 
Vizsgálja a fejem alját, 
Nem ástam-é ki az alját?

3. Megüzentem a bírónak:
Ne örüjön rabságomnak! 
Mert, ha rabságomnak örül, 
Nemsokára mellém kerül!

Zenta, Károly Jánosné Döme Klára (52). Bodor A.-Bodor G., 1972.

Ismeretlen dallam. Két típus (ugor és ótörök jellegű) kiérleletlen ötvözésének tűnik.

283

1. K is-bács-ka-i hár-m as ha - tár. Ér-ted lét-tem . ró-zsám , be - tyár!

Vi - se-lem  a be-tyár ne-vet, Szen-ve - dék ér - ted e - le - get!



Giusto J= 108-132

102.

E - löt - te v i - szik a gyer-tyát, Vi - zi - tál-ják ra - bök  va - sát.

2. Bolthajtásos az én szobám, 
Még a holdvilág sem süt rám. 
Hát a fényés nap sugára 
Hogy sütne hervadt orcámra?

3. Ablakomnak vasrostélya, 
Nyújtsd be, rózsám, kezed rajta, 
Hadd fogjam még utoljára!
Búm elfeledd nemsokára!

Horgos, Molnár János (66). Kiss L., 1942.
Bajsa, Mihálovics János (84). Borús S., 1960.

Műdal eredetű dúr dallam. Horgosi változatának második és negyedik sorában tréfás toldalékszótagok 
is szerepelnek.
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1. Es - te jö n  a töm -löc-tar - tó, M ir-gé - sen szól a  vas - aj - tó.



102. a

1. Tisza partján elaludtam,
Háromféle álmot láttam:
Nap, hold, csillag, -  háromféle,
Jaj, de elzártak elűle!

2. Bóthajtásos az én szobám,
Még a hód világ se süt rám,
Hát a fényös nap sugára 
Hogy sütne hervadt orcámra?

3. Este jár a tömlöctartó,
Mérgessen szól a vasajtó.
Előtte hozzák a gyertyát,
Vizitája rabló betyárt.

4. Minek hát a gyértyavilág?
Elhervadok, mint a virág,
Ősszel, mint a nyárfalevél,
Lehull, elfújja azt a szél.

5. Bácszombori nagy fogházba 
Lakat alá vagyok zárva.
Még a rózsám nem is tudja,
Hogy ide el vagyok zárva.

6. Ugyan, hogy adjam tudtára,
Hogy ide el vagyok zárva?
Levelet ímék rózsámnak,
Az én kedves babicámnak.

Alföld, hely nélkül.

(A 8. és 9. versszakot lásd VMND 1: 138. sz.)

7. Kezem röszket, nem írhatok, 
Szömem könyvedzik, nem látok. 
Nem is adhatom tudtára,
Hogy itt vagyok nagy fogságba.

8. Repűj ide le, kis fecském,
Vidd el az én levelecském!
Repűj vele árva módra,
Tödd a babám asztalára.

9. Ha kérdi, hogy miért gyüttél, 
Vagy ki postája lőhetnél, 
Mondjad: egy kesergő rabé,
A te kedves galambodé.

10. Levelemet, ha mögkaptad,
Né felejtközzél el rúlam!
-  Fog be, kocsis a lovakat, 
Tögyél mellém huszárokat, 
Vékával az aranyakat!
Vékával az aranyakat!

11. Nyócat ütött mán az óra,
Gyün a kúcsár az ajtóra.
-  Szöd’ föl, fattyú, mindönödet, 
Kitőtötted az üdődet!

Kálmány L.
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103.
Parlando J=88

Ti - sza part-ján lé - vő Sö - tét bő r - tő - né - nek?

2. Abba van egy személy, 
Egy megesett szegény. 
Kilenc esztendeje,
Miúta rab szegény!

3. A jó édesanyja 
Sírva jár utána:
-  Lányom, édes lányom, 
Mikor jösz már haza?

4. -  Akkor lesz énnékem 
Hazamenetelem:
Majd ha egy szem búza 
Száz körösztöt terem!

5. Tudod, anyám, tudod: 
Az nem lesz meg soha! 
Boldog Isten tudja, 
Mék-e többet haza?!

Oroszlámos, Falusi István (62), Kuglai István (65). Burány B., 1975.

Ritka dallamunk egyike, török ereszkedő dallam. Közelebbi típusa ismeretlen. (Vő. MNT VIII. 38. 
és 39. típus.)
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1. H al-lot - tad - e hí - rit Szeg-vár vi - dé - ki - nek?



103. a

Egyházaskér. Kálmány L.
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1. Amőre én járok, 5. Tesvérök, rokonok,
Még a fák is sírnak, De hütlenök vattok!
Gyönge ágairul Betegágya/imba
A levelek hullnak. Mög se látogattok!

2. Hulljatok, levelek, 6. Akkor mondja néki
Rejtsetök el engöm, Az ü édösanyja:
Mer az én jó  anyám -  Lányom, édös lányom,
Sírva keres engöm! Mikor gyüsz mán haza?

3. Kikinda/i kórház 7. -  Akkor várd, jó anyám,
Négysoros ablaka, Hazagyüvetelöm,
De sok édösanya Máj ha égy szöm búza
Sírva jár alatta! Száz körösztöt teröm!

4. Né sírj, édösanyám, 8. Azt pedig jó tudod,
így köll ennek lönni: Százat sósé teröm.
Mindön jó család közt így hát né várd, anyám,
Köl’ égy rossznak lönni! Hazagyüvetelöm! •



Parlando J=cca 104
104.

2. Abba van égy személy, 
De mögesött szegény! 
Kilenc esztendeje, 
Mi/'úta rab szegény!

3. A jó jedösanyja 
Sírva jár utána:
-  Lányom, édös lányom, 
Mikor gyüsz mán haza?

4. -  Akkó lösz énnékem 
Hazamönetelöm,
Máj’ ha égy szém búza 
Száz körösztöt teröm!

5. Tudod, édösanyám,
Hogy az nem lösz soha! 
A jó  Isten tudja,
Mikor mögyök haza!

6. Amott van egy kis ház, 
Argélus a neve,
Amit abba főznek, 
Kesere ja  leve.

7. Abba van égy asztal 
Búvá’ mögterítve,
Azon van egy pohár, 
Méröggel van tele.

8. Akárkié lészen 
Az a teli pohár,
Csak énértem jünne 
El a mérges halál!

9. Angyal-é vagy madár, 
Ki ablakomba száll? 
Csattogtatja szárnyát, 
Veri szívem álmát.

(Édösanyámtú tanútam. Meghalt...)

Magyarpadé, Harkai Sándomé Jaksa Erzsébet (68). Burány B., 1973.

Az utolsó versszak hajdani népszerűségéről ad hírt az a tény, hogy 17. századi verselgetők énekeiben 
is szerepel szerelmi dalként.
Kis terjedelmű, régi stílusú, ritka dallam, dallammagja három hang: drm, ez egészül ki az alsó és fel
ső oktávval, ambitusa tehát l+b3-5+8. Főleg mint rabéneket gyűjtötték. Típusa ismeretlen.
Variáns: 37., 105. (Emlékeztet Járdányi I. 130, dunántúli, székely).
Kazetta 1. B 15.
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1. H al-lot - iák - c hí - rét Szeg-vár vi - dó - ké - nek?

K u-ruc part - ián le - vő Sö - tét töm -lö - cé - nek?



104. a

Száján. Kálmány L., 1882.

Az utolsó versszak ma már csak az erdélyi népköltészetből ismert (lásd a 112. sz. 9. vsz., VMND 1: 
122. sz. 2. vsz.), valaha általánosabban lehetett elterjedve.
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1. Amoda van égy ház, 
Árgyélus a neve,
Akit abba főznek, 
Keserű a leve.

2. Abba van égy asztal, 
Búval beterítve,
Azon van égy pohár 
Méröggel mögtőtve.

3. Istenöm, Istenöm! 
Hogy igyák belüle? 
Pedig látom, ez mán 
Neköm van készítve.

4. Ott ül tizenkét úr,
A tanácsot töszi. 
Egyik azt kiáltja:
-  Fő kő akasztani!

5. Másik azt kiáltja:
-  Fejit e’ kő vonni! 
Harmadik azt mondja:
-  Ifijúságátú
Kár még mögfosztani,

6. A szép göndör haját 
Szélnek erögetni,
Szép pamuk gatyáját

Szélnek lobogtatni,
Szép pötyke csizmáját 
Szélnek összeverni!

7. Akkó mondja néki 
Az ü édösanyja:
-  Szerelmes szülöttem, 
Mikó gyüsz mán haza?

8. -  Akkó mögyök haza: 
Mikor asztalod padalját 
Kaszálófű hajtja.
Áztat tudod, anyám, 
Hogy sohasem nem lösz!

9. Majd elmögyök én mán 
Tengör szigetjibe,
Hun a csillag ragyog 
A magos egekbe.

10. Nincs énnéköm apám, 
Aki papot hozzon,
Nincs énnéköm anyám, 
Aki mögsirasson.

11. E’temetnek engöm 
Az erdei vadak, 
Mögsiratnak engöm 
Az égi madarak.



Parlando J=cca 92-104
105.

An-nak a nagy hí - rös Z o m -b o  - ri b ő r - tö n  - nek?

* A III—IV. dallamscm
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1. Ki hal - lót - ta hí - rét Szög-vár vi - dé - ké - nek?

2. Nem hírét hallottam, 
Szenvödtem is benne! 
Verje mög az Isten,
Aki építötte!

3. -  Lányom, édös lányom, 
Azt kérdözöm tőled: 
Mikor jösz már haza, 
Mikor hazavárlak?

3. a -  Lányom, édös lányom, 
Meddig maradsz te itt? 
Mikor jösz már haza? 
Hosszú a börtön itt!

3. b -  Lányom, édös lányom, 
Eljöttem tehozzád, 
Mögkérdözöm tőled, 
Mikor jösz már haza?

3. c -  Lányom, édös lányom, 
Mikor jösz már haza?
-  Édösanyám, én csak 
Akkor mögyök haza,
Máj ha égy szöm búza* 
Száz körösztöt teröm!

4. -  Akkor lösz énnéköm 
Hazamönetelöm,
Máj’ ha égy szöm búza 
Száz körösztöt teröm!

4. a -  Anyám, édösanyám, 
Akkor mék én haza, 
Máj’ ha égy szöm búza 
Száz körösztöt teröm!

4. b -  Anyám, édösanyám,
Akkó lösz máj neköm 
Innen a börtönből 
Hazamönetelöm,
Máj ha egy szöm búza* 
Száz körösztöt teröm!

5. De ha jé gy szöm búza 
Százat sose teröm,
Nem is lössz énnéköm 
Hazamönetelöm!

6. Olyan vagyok, anyám, 
Mint a réti talló,
Akinek az ékit 
Kiszödte a salló.



7. az Enyém is kiszödte 
Egy semmire való,
Kinek a két szómét 
Akinek a szómét 
Szödje ki a holló!

Égy mögesött lány, aki azér lőtt bezárva, hogy a kis családját e’tötte. Valamikor régön égy olyan 
asszonytól hallottam, akinek két lánya is lányfovel szült gyerököt. És az olyan szépen tudta ezt 
danolni! És azt mondta, hogy a legelső mögesött lánynak a története.

Törökkanizsa, Sós Mihályné Törköly Erzsébet (59, 60, 75, 79). Burány B.-Gubás J., 1977,
Burány B., 1978,

Bodor A.-Paksa K , 1993, Bodor A.-Németh I., 1997.

Az előző dallam (104. sz.) változata. Lásd az ott mondottakat.
Variáns: 37., 105. (Emlékeztet Járdányi I. 130, dunántúli, székely).
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Parlando J=Cca 54
106.

h Rossz hí - re - két hal - lók Ba-bám  sor - sa fe - lű.

2. -  Hallottad-e hírét A tátrai hegynek?
Hát a híres szegedi Csillag börtönnek?

3. -  Hallottam, hallottam, Szenvedtem is benne! 
Három esztende/ig Vasra vótam verve!

Zenta, Károly Jánosné Döme Klára (52).
Burány B., 1974.

4. Szeretem a jó bort, De szöllőbül légyén! 
Szeretém az asszont, Csak a másé légyén!

5. Bújdosik a bétyár Üldözői elől,
Fújdogál a szellő Rimaszombat felől.

Zenta, Mangurás Ferencné Nagy Anna (63). 
Tripolsky G., 1967.

6. Fújdogál a szellő Rimaszombat felől. 
Gondoltam, egy órát, (de) Nem ezér

esztendőt!

7. Ne csudálkozz, babám, Hogy én sárga
vagyok!

Kilenc esztendeje, Mióta rab vagyok!

8. Tizediket töltöm A munkácsi várba.
Az én kedves rózsám Sírva jár utánam.

9. A szegedi kórház Kőből van kirakva.
Jaj, de sok szép kislány Sírva jár alatta!

10. Ne sírjatok, lányok, így köll ennek lénni! 
A sok szerelémér Még kéll már szenvedni!

Csóka/Nag\’atád (Somogy megye, Magyarország), Tóth József (66).* Seemayer V., 1933.

* Az énekes gyermekkorában Csókán élt, ott tanulta a dalt.
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l . F ú j - d o - g á l  a szel-lő E - szak - nyu - gat felű.



Ritka dallam, lehetséges, hogy ugor eredetű, 12 szótagú dallamstrófákból önállósult 6 szótagúvá. (Ezt 
a 2. vsz. is jól illusztrálja, ahol a szöveg cezúrája nem esik egybe a sor felével.) Rokonságban van 
ótörök eredetű 4, 5 és 6 soros strófákat tartalmazó kvintváltó típusainkkal.
Harmadik sora zárhat kvinten is (lásd a 3. számú eltérést).
Variáns: 36., 39., 40., 115., 121, valamint 3 5 , 114, 120, távolabbról 96 -98 , 109, 110, 8. és 38. 
(MNT X. 95. típus, továbbá MNT VIII. 36-38. típus)
Kazetta I. B 13. (Károlyné zentai változata)
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106. a

1. Udvarom, udvarom,
Szép kerek udvarom,
Nem söpri föl több hajnalba 
Az én gyönge karom.

2. Udvarom közepin 
Van égy vadalmafa,
Az alatt sétál a rúzsám 
Sütét pej paripán.

3. Arany a zablája,
Pántlika a szára,
Talán bizon, kisangyalom, 
Té vagy a gazdája?

4. -  Én vagyok, én vagyok 
Annak a gazdája,
Én vágtam lé szilaj ökröt 
A rabok számára.

5. Szálljatok, madarak 
Rabok rostélyára,
Ük is küdjenek levelet 
Az anyjuk számára!

6. -  Fi/'am, édös fi/'am, 
Mikor gyüsz mán haza?
-  Mikor a pitaraj tódon 
Kinyílik a rúzsa!

7. Pedig azt jól tudod,
Hogy sohasé lészön.
így hát, édösanyám, né várd
Hazagyüvetelöm!

Száján.

Énekelhető a 29-30., 31-32. és 57-62. számú dallamokon.

Kálmány L.
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Parlando J=cca 108
107.

El is van ne - vez - ve: Nagy B im  - bó a ne - ve.

2. -  Lelkem, szülőm, dajkám, 
Gondviselő anyám,
Napnak erejétől
Engem oltalmaztál,
Szélnek erejétől*
Kendőbe takartál.

3. Édesanyám voltál,
Mért nem tanítottál? 
Gyenge vessző voltam, 
Mért nem hajlítottál?

4. Hajlítottál volna, 
Ráhajlottam volna,
A betyár életre 
Nem jutottam volna!

5. Hallottad-e hírét 
A Tisza vízinek,
Még annak a híres 
Szegedi börtönnek?

6. -  Hírét is hallottam, 
Szenvedtem is benne! 
Verje még az Isten,
Aki építette!

7. Rászállott a páva 
Vármegye házára,
Vizet visz szájába 
A rabok számára.

8. Mosdjatok meg, rabok, 
Mert porossak vagytok! 
A jó  Isten tudja,
Mikor szabadultok!

9. A szegedi fegyház 
Rácsos vasablaka,
De sok édesanya 
Sírva jár alatta!

10. -  Ne síij, édesanyám! 
így kell ennek lenni: 
Minden jó családból 
Kell egy rossznak lenni!

* A III—IV. dallamsorra, 1. a változatot.
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1. Van én  - ne - kém  csizs-m ám , El is van n e - v e z - v e ,



Zenta, Mangurás Fcrencné Nagy Anna (61, 64, 66). Burány B.-Tripolsky G., 1965, Paksa K., 1968, 
Kiss L.-Tripolsky G., 1970.

Az első két dallamsor közötti kvartfordulat egy nagy alakú müdal felére emlékeztet, utolsó zár
latában a szekund lépés sem népdalos.
Variáns: távolról 36., 39., 40., 115., 121., emlékeztet 118. sz. is. (Vargyas, 1976, II: 661 és 742/69) 
Kazetta I. B 14. (Paksa K. felvétele)
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Parlando J=cca 88
1 0 8 .

h M in-dén jó  csa - Iád - ból köll egy - nek szen-ved - ni!

2. Majd ha égy szem búza száz körösztöt terem, 3. Testvérim, rokonim, be hűtlenek vattok!
Akkor várd, jó anyám, hazajövetelém! 
De ha égy szem búza százat sose terem, 
Né is várd, jó anyám, hazajövetelém!

Betegágyaimba még sém látogattok!
Nem fogok méghalni, ki fogok gyógyulni! 
Testvéri hüségték még fogom szolgálni!
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1. Sza-bad - ka - í kór - ház hat - so - ros ab - la - ka.

De sok ć - des - a - nya sír - va já r  a - lat - ta!

h  - N é  sír - jál, jó  a-nyám! így köll e n - n e k  len - ni:



Ugor eredetű örökségünkbe tartozó régi stílusú dallam, mely formára már az új stílus visszatérő 
szerkezetét öltötte magára oly módon, hogy az utolsó dallamsor a kezdő sor is. Középső sorai nem 
módosultak.
Variáns: 111. (MNT X. 96. típus, hasonló visszatérő szerkezetű alakjait lásd uo. 972-973. old.)

Bajsa, Kollár Margit (48). Borús S., 1960.
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Parlando J=cca80
109.

S á r -g á - r a v a n  fest-ve. De sok é - d e s  - a - n y a  s í r - v a  jár m el-let - te!

2. Ne sírj, anyám, ne sírj, 
Ki fogok még menni! 
Nem fogok meghalni! 
Anyai jóságod 
Meg fogom szolgálni!

3. Repűj, madár, repüj 
Az erdőn keresztül, 
Az erdőn keresztül! 
Száj el az anyámhoz, 
Maga van egyedül!

4. Ha kérdi, hogy vagyok, 
Mondd, hogy beteg vagyok. 
Nagyon beteg vagyok! 
Jászberényi kórház 
Vaságyán hervadok!

Bácskossutlifalva (Ómoravica), Nagy Julianna (49). Király E, 1962.

Ótörök eredetű örökségünk ritka, ötsoros dallama. Lásd a 96. számú dallamnál.
Variáns: 96-98., 110, ill. 8 , 38 , távolabbról 36 , 39 , 4 0 , 106, 115, 121. (MNT VIII. 37. típus)
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1. J á s z -b e  - ré - nyi kór - ház S á r - g á  - ra van  fest - ve,



Parlando J=cca 84
1 10 .

Ma - ga van  e - gye - dűl. M a - ga van  e - gye - dűl!

2. Ha kérdi, hol vagyok, 
Mondjad: beteg vagyok. 
Nagyon beteg vagyok! 
Zombori nagy kórház 
Vaságyán hervadok, 
Vaságyán hervadok!

3. Zombori nagy kórház 
Sárgára van festve, 
Sárgára van festve. 
De sok édesanya 
Sírva jár mellette! 
Sírva jár mellette!
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He-gve - ken ke - nesz - tül! Szállj be az a - n y á m -h o z ,

1. R e -p ü lj .  in a -d á r ,  r e -p ü l j ,  E r - dő - kön  k e - r é s z - tü l .



4. Ne sírj, édesanyám,
Ki fogok még jutni!
Nem fogok meghalni!
Anyai jóságod 
Meg fogom szolgálni!
Meg fogom szolgálni!

Bácsgyulafalva, Bálint József (75). Székely M., 1974.

Az előző dallam (109. sz.) hatsoros alakja. Típusáról lásd a 96. számú dallamnál mondottakat. 
Variáns: ötsoros 96-98., négysoros 8 ,  38., távolabbról 36., 39., 40., 106., 115., 121. (MNT VIII. 38. 
típus)
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Parlando J=72-76
111.

S o - h a  ne s z á l l - jó n  rá 
G ye-rünk in - ncn, paj - tás.

szé-pen szó - ló ma - dár! 
ma-gunk szá - Iá - sá - ra!

2. Könnyű néked, babám, a meleg szobába! 
Jaj, de nehéz nékem (a) horgasi pusztába! 
mer Az eső jis  esik, a lovam is ázik, 
a Cifra kantárszáron gyönge karom fázik.

3. Rab vagy, rózsám, rab vagy, én meg beteg
vagyok!

Ha te kiszabadulsz, én meg meggyógyulok! 
Rab vagy, rózsám, rab vagy, én meg beteg

vagyok!
Ha te kiszabadulsz, én meg meggyógyulok!

Horgos, Búzás Sándor (59). Kiss L., 1969.
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1. Bú - ra tér - m ő i - dő, köd - ne - ve  - lő szel - lő.

hn  B ú - ra ter-inett né-kem  ez az eggy esz - ten - dű!

de Bú - ra ter-m ett né - kém  a hor - ga - si ha - tár.
Szé-pen szó - ló ina - dár csak azt ki - a  - bál - ja :



Az ugor ereszkedő stílus jeles példája, érdekessége, hogy az Alföld északkeleti harmadában három
féle tempóban is él: parlando-rubato mellett lassú és gyors csárdásként is. A tánckapcsolat a velejáró 
4/4 ütemüségnek és pontozott ritmusnak kialakulásával nem lehet több kétszáz évesnél, viszont a par
lando-rubato alak ősi keleti örökség. Énekese feltehetőleg a Felső-Tisza-vidék környékéről került Hor
gosra, legalábbis erre következtethetünk dalismeretéből és nyelvjárásából.
A dallamtípus szórványosan más dialektusokból is előkerült, de legjellemzőbb mégis az Alföld 
északkeleti részére.
Variáns: 108. (MNT X. 96. típus)
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Parlando J=84
112.

2. Rab vagyok, rab vagyok, tatár rabja vagyok! 
A jó  Isten tudja, mikor szabadulok!
Rab vagy, édes rózsám, én és beteg vagyok, 
Ha te kiszabadulsz, én és jobbadulok!

3. Megunta két lábom tömlec fődjit nyomni, 
Karcsú derekamon rabszíjat viselni!
Karcsú derekamon rabszíjat viselni,
Két virág szememből (a) könny patakként

folyni,
Két virág szememből (a) könny patakként

folyni,
Két virág szememből vasrostén kinézni!

4. Rab vagyok, rab vagyok, szabadulást várok, 
A jó Isten tudja, mikor szabadulok!
Rab vagy, édes rózsám, én és beteg vagyok, 
Ha te kiszabadulsz, én és jobbadulok!

4. a Rab vagyok, rab vagyok, szabadulást
várok,

Csak az Isten tudja, mikor szabadulok!
Ne csudáid, édesem, hogy én sárga vagyok: 
Tizenkét hónapja, hogy érted rab vagyok! 
Tizenkét hónapja, hogy én már rab vagytok!
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M o stcs  az én  nó-táin tcn-gé - ren túl hal - lik!

-  Nem fii - vöm. nem  fű - vöm. nagy u - rak. asz - szó - nyok!

A sze - gén r a - b ö k - r ó l .  s á r - va m a - g y a  - rok - ról!

1 . -  Fúdd el szép nó - tá - d ó t, A - iia - dór szép An - na



5. Ha folyóvíz vónék, bánatot nem tudnék! 
Hégyek-völgyek között zéngedézve jámék! 
Apró halacskáknak magos martot mosnék, 
Kaszáló rétekén fát, fűvet növelnék! 
Porondot hajtanék, s fát, fiivet növelnék!

6. Fúvóm az énekét, de nem jókedvemből, 
Csak a bú mondassa szomorú szivemből. 
Busulni nem tudtam, de most mégtanultam, 
Mégtanított a bú szomorú nótára.

7. Árva vagyok, árva, a jó  Isten lássa,
Az én árvaságom a pogán és szánja.
0 , Isteném, Isteném, szerelmes Isteném, 
Hogy kéll világomot búval eltőteném?

8. Látom, az életém nemigén gyönyörű,
Két halvány orcámon árkot ver a könnyű. 
Isteném, Isteném, szerelmes Isteném,
Hogy kéll világomot búval eltőteném?!

9. Eltemetnek ingém az erdei vadok,
Lésznek siratóim az égi madarok.
Anyám, édésanyám, édés szülődajkám, 
Mikor ingém szültél, métt nem szültél

követ?!

10. Mikor férésztgettél ingém meleg vízbe, 
Férésztgettél vóna téngér fenekébe!
Mikor réngetgettél jó réngő bőcsübe, 
Réngetgettél vóna a fekete fődbe!

11. Jobb lett vóna, anyám, ne születté vóna! 
Erre ja  világra ne nevelté vóna!
Vettél vóna vízbe, téngér mélségibe, 
s Hogy én léttem vóna halak eledele!

12. Leszállott a páva vármégye kútjára, 
Leszállóit a páva vármégye házára,
Merítti a vizet a rabok számára.
Mosdóvizet hozott a rabok számára.
Rab vagy, édés rózsám, én és beteg vagyok! 
Rab vagy, rózsám, rab vagy, én és beteg

vagyok!
s Ha te mégszabadulsz, én és

méggyógyulok!

13. Ne busulj, édéssém, nem lesz emmindég

>gy!
Ki mégszomoritott, még vígasztal ammég! 
Szabad a madárnak ágról ágra szállni,
Csak nekém nem szabad, rózsám, hézzád

járni!

Hertelendyfalva, Varga Ferencné Biró Viktória (73), Ömböli Márton (77),
Ömböli Mártonná Kis Mária (70). Kiss L., 1940.

Hertelendyfalva, Németh Sándor (36, 53). Kiss L , 1940, Király E , 1957.
Hertelendyfalva, Kovács Júlia (54, 80. 81). Kiss L., 1940, 1966, Ujváry Z., 1966,

Botka J., 1966, Penavin O., 1967.

Dallama szép példája a nyugati kultúra beolvasztásának a keleti hagyományba. Jacopone da Todi 
(1230-1306) Curmundus miiitat sub vana glória kezdetű szerzeményét a magyar hagyomány befo
gadta, és a maga arculatára formálta. Az ugor ereszkedő dallamoknak és a nyugati hatást tükröző 
recitáló históriás énekeknek egyaránt rokona. Számos szállal kötődik a magyar énekkincshez, első
sorban mint egyházi népének, de egyéb szövegekkel, így balladákkal is. Al-dunai székelyeink egyik 
„fődallama”.
Variáns: 113., távolabbról 54. (Vargyas I. 14., 225. old., SZDV 15, Járdányi I. 121, székely) 
Kazetta II. A 3. (Botka J. felvétele 1966-ból)
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Parlando J=cca 92
113.

2. Én voltam anyámnak legküsebb gyermeke, 
Én voltam Istentől legjobban megverve. 
Szomorú az üdő, még akar változni, 
Szomorúy'a szüvem, még akar hasadni.

3. -  Szélés Rajna vize, kesken palló rajta. 
Nem mégmondtam, babám, beléesél róla!?
-  Kár volna még nékem a Rajnába veszni, 
Ifjú életemét örökre elhagyni!

4. Anyám, édésanyám sokat intett jóra,
De y en, mint rossz gyermek, nem hallgattam szóra: 
Elhagytam házomot, bújdosóvá lettem,
Tizenkét rablónak főcinkussa lettem.

Székelykeve, Bogos Antalné Cseke Veronika (81). Bodor A., 1991.

Az előző (112. sz.) dallam változata. Lásd az ott mondottakat.
Variáns: 112., távolabbról 54. (Vargyas I. 14., 225. old., SZDV 15, Járdányi I. 121, székely)
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Jaj. csak az én szü - vöm  föl - dig fe - ke - té - be!

Ki kék - be, ki ződ - be. ki tisz - ta fe - hér - be.

A r - ra re - a - szál - lőtt har-minc - há - rom  pá - va.

1. Szo-mo - rú f ű z - f á  - nak har-minc - há - rom  á - ga.



Parlando J=cca 120
114.
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l.H ar-m in c  e s z - t e n  - de - je . n é g y -v e  - n e - d ik  jár - ja .

De sok vi - zet h o rd - ta in  a ra - bök szá - má - ra!

De sok vi - zet hord-tam  a ra - bök szá - m á - ra!

2. A íegy - há - zi u - rak har-m inc - két - ten van - nak.

M ind a liar-ininc - kct-tcn rol-lam  ta - nács -koz - nak.

A har - m inc - har - ma - dik a ne - ve - met ír - ja.

A liar-ininc - ne - gye - dik bű - nö - inct száin-lá - ja.



3. -  Uray'im, urayim, fégyházi urayim:
Kár vóna még neköm akasztó fán csüngni!
Kár volna még neköm akasztófán csüngni,
Pamukszél gatyám a szélnek leböktetni!
Pamukszél gatyám a szélnek leböktetni,*
Két sarkantyús csizmám szélnek összeverni!

Száján, Móra Lajosné Fehér Vera (61). Paksa K., 1968.

Az ugor ereszkedő (sirató) stílus jellegzetes példája. Felező tizenkettes sorokból álló strófa. 
Oldalága egy olyan típusnak, mely főleg a nyelvterület keleti részén gyakori. Hat szótagos rokonai 
is élnek. Ugyanez az énekes a Szeretet próbája balladát (35. sz.) ugyanerre a dallamra énekelte. 
Variáns: tizenkét szótagú 35., 120., hat szótagú 36., 39., 40., 106., 115, 121. (MNT X. 95. típus) 
Kazetta n. A 1.

* A  III—IV. d allam sorra
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114. a

1. Bújdosik a holdfény felhő tengődbe, 
Bújdosik a bétyár erdő sürejibe. 
Támaszkodva mondja fokosa nyelére:
Mér adtam fejemet a bétyár életre?

2. Apám, anyám intétt éngömet a jóra,
De én, mint rossz gyermek, nem hallgattam

szóra:
Elhattam a házat, bujdosóvá lőttem,
Egy rablóbandának fővezére lőttem!

3. Rábéi törvényszék, huszonötén benne.
Mind a huszonötén rólam törvényköznek.
A huszonhatodik a nevemet irja,
Mellete jegy dáma bűnömet számlálja.

4. -  Hej, te világdáma, né írd a nevemet!
Az Istenre kérlek: mentsd mög életömet! 
Nincs keserűbb kinyér, mint a szögény rabé: 
Sűrű könnyeitől áztatja mög szögény!

Csóka, Keszég István (68). Cs. Simon I.-Kónya S., 1978.

Az első két versszak Petőfi Sándor Fürdik a holdvilág az ég tengerében kezdetű versét idézi. (Lásd 
a 115., a 113. 3., a 121 a. 12-14., sőt a 36. 11. versszakát is.)
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114. b

1. Hallottad-é hírit Zalaegerszegnek?
Ott töltöttem első rabi életemet!
Láttam az urakat, huszonnégyen vannak. 
Mind a huszonnégyen rólam törvént szabnak.

2. Röpülj, páva, röpülj falunkon körösztül!
Vidd el a levelem babámhoz egyedül!
Ha bémész hozzája, tedd az asztalára!
Ha kérdi, hogy vagyok, mondjad, hogy rab

vagyok!

3. Térdig vagyok vasba, könyökig bilincsbe, 
Kiapad a szemem a nagy sötétségbe!
Röpülj, páva, röpülj vármegye házára!
Vigyé égy kis vizet a rabok számára!
*Lé is szállt a páva vármegye házára,
Vitt is égy kis vizet a rabok számára.

4. Mosdjatok még, rabok, né szomorkodjatok! 
Kérjétek az Istent, máj’ megszabadútok! 
Rab vagy, babám, rab vagy, én még beteg

vagyok!
Ha te kiszabadúsz, én is méggyógyulok!

5. Ne csudálkozz, babám, hogy én sápadt
vagyok,

hisz Kilenc esztendeje, miúta rab vagyok! 
Kilencfontos vasat már el is szaggattam, 
Tizediket is má jó meglazítottam.

6. Hervad az a virág, akit a nap nem ér,
Én is elhérvadok a tömlöc fenekén.
A tömlöc feneke az én vetett ágyam,
A tömlöc négy fala az én hálótársam.

Bajsa, Kollár Margit (48). Borús S., 1960.

Az éneket eredetileg féldallamon, egy új stílusú dallam (Járdányi II. 140) III—IV. során énekelték.

*  A  III—IV. d allam sorra
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Parlando J=cca 84
115.

Búj-do - sik a bé - tyár E r - dő sű - re - j i  - be.

2. 'sz Apám, édösanyám Sokat intött jóra,
De jé  n, mint rossz gyermök, Nem hajlottam

szóra:

3. Bujdosója lőttem Ennek a világnak, 
Főcinkussa lőttem Kétezör betyárnak!

4. Kikindai urak Tizenketten vannak.
Mind a tizenketten Rólam tanácskoznak.

5. A tizenharmadik A nevemet íija,
Mellette jegy  dáma Bűne/im számlálja.

6. Nem mesélöm, szép lány Az én bűneimet, 
így is, úgy is Elvöszik az életömet!

7. Elveszött a kocám Kilenc malacával, 
Utána a bojtár Füzfafurulyával.

8. Istenőm, Istenőm, Most hát mit is tőgyek? 
Ezért a nagy kárért Vasba vernek éngöm!

9. Kár vóna még neköm Akasztófán csüngni, 
Fekete hajamat Szélnek elhordani!

10. Fekete hajamat Szélnek elhordani,
Szép fekete szömem Hollónak kiszödni!

Csóka, Törtei Istvánná Barlog Anna (60), Banka János (47), 
Banka Mihály (54). Burány B., 1962, 1965, 1966.

Dallamáról lásd a 114. számú dallamnál mondottakat.
Variáns: 36., 39., 40., 121. (tizenkét szótagú 35., 114., 120.).
Az 1-3. vsz. Petőfi Sándor Fürdik a holdvilág az ég tengerében kezdetű versét idézi. (Lásd 
114. a sz.)
Hasonló, részben műköltői eredetű szöveget tartott fenn egy 1782-ből származó kézirat:

Bújdosik a disznó kilcnc malacával, 
Utánna a kondás üres tarisnyával.
Fújja furulyáját, keserves nótáját.
Jobb lett volna nékem a Tiszántúl menni, 
Bús kenyeret enni, katonának menni, 
Almási Jánosnak konyháját kerülni.

Ó, én édes szülőm, menjél az urakhoz, 
Tudakozd meg tőlük,
Mikor lesz énnékem már szabadulásom? 
-  Szerelmes gyermekem, Édes első fiam, 
S akkor lesz tenéked már szabadulásod, 
Mikor kapu fölött zöldéi, leveldzik, 
Pirossal bimbódzik, fejérrel virágzik.
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1. F ü r - d ik  a hold - vi - lág A z ég ten - ge - ri - be,



Jaj, urak, úrfiak, Gyöngyösi nagy urak,
Kár volna még nékem a halálra menni,
Szép bodor hajamot szélnek clhordani,
Piros két orcámat napnak hervasztani,
Fekete két szemem hollóknak kiásni,
Szép gyönge bőrömnek a csonthoz száradni! 
Mert soha disznóért embert akasztani, 
íly árva legénnek világbul kimúlni!

Ó, én édes szülöm, már tőled búcsúzok, 
Oh, te álnok világ, Megcsalandó házod! 
Szerencsétlen óra, melyben szülöttettem, 
Átkozott az erdő, melyből ide jutottam, 
Almási Jánosnak kenyerét kóstoltam!
Már Isten hozzátok, ti gyöngyösi népek! 
Már többet nem láttok az tömlőében ülni, 
Ősz fejjel megláttok akasztófán csüggni.

Kézirat 1782-ből (Stoll B.: Két népballada-változat 1782-ből és 1809-ből. Néprajzi Közlemények 
V1I/1, 1962, idézi Vargyas II: 733.1.)
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Parlando J=cca 63
116.

2. Ha felmegyek Budapestre, 
Budapesti törvényszékre,
A királyi törvényszékre,
Ott látok sok urat ülni,
Rólam fognak Ítélkezni.

3. Elítéltek harminc évre 
A királyi börtönségre. 
írok haza jó anyámnak: 
Küldjön ruhát rab lányának.

4. Meg is jött a legszebb ruhám, 
Sirathatsz már, édesanyám! 
Sirathatsz már jajszóval is, 
Egy lányod volt, rab lett az is!

5. Anyám, anyám, édesanyám, 
Megöletted vélem apám! 
Megöletted a jó apám,
Jaj, mit tettél, édesanyám!

6. Erdő, erdő, kerek erdő, 
Közepébe rabtemető,
Közepébe fecskemadár,*
Sírról sírra repülve száll.

7. Erdő, erdő, de magas vagy! 
Édesapám, de messze vagy!
Azt az erdőt kivágatnám,
Csak az apám megláthatnám! 
De már mostan minden késő,** 
Hull a könnyem, mint az esső!

Moliol, Vlasity Károlyné Zélity Klára (47,62). Burány B., 1975, Bodor A.-Burány B.-Németh I , 1990.

Ereszkedő vonalú, AABB formaképletü ritka dallamunk. A Temetési szertartáskönyv mint népi dal
lamot közli. A moldvai csángóknál sok világi változata él.
(Temetési szertartáskönyv 130. sz.)
Kazetta II. A 2. (Az 1990-es felvétel 2., 6. és 7. versszaka)

M ás válto zatok b an  halálniadár
A  III—IV. d allam sorra
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Kö - ze - pé - be fecs-ke - ma-dár, Ág - ról ág  - ra re-pül-ve száll.

1. E r - d ő .  e r - d ő .  kc-rek e r - d ő .  Kö - z e - p é - b c  egy - te -me - tő.



Parlando, rubato J=cca 96
117.

2. Magas a vármegye, 
Rácsos az ablaka, 
Benne raboskodik 
Sok magyar katona.

3. Szállj el, páva, szállj el* 
Vármegye házára,
A szegény raboknak 
Szabadulására!

Mohol, Vlasity Károlyné Zélity Klára (47, 62). Burány B., 1975, Bodor A.-Burány B.-Németh I., 1990.

Dallama magányos változat, egyedül ettől az énekestől került elő. Két ótörök eredetű régi stílusú 
típus ötvözete: az ún. Páva-dallamé és egy búcsús- és Mária-énekként elég széles területen ismert 
dallamé.
(MNT VI. 9. típus és MNT X. 117. típus)
Kazetta II. A 4.

* A 3. vsz.-ot minden alkalommal megismétli
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De sok é - des - a - nya Á t - kot m ond le rá - ja!

l . E r  - dő k ö - z e  - pé - be A vár-m e-gye há - za.



Parlando J=cca 72

118.

2. Ha kérdi, hol vagyok,
Mon’ még, hogy rab vagyok. 
Székszárdi tömlöcbe 
Térgyig vasba vagyok!

3. Rab vagyok, rab vagyok, 
Szabadulást várok!
A jó Isten tudja,
Mikor szabadulok!

4. Rászállott a páva 
Vármegye házára, 
Ennek a nagy rabnak 
Szabadulására.

Gombos, Nemes Gáspár (63), Görög Ferencné Szobonya Apollónia (80). Kiss L., 1939, 1964.

Ereszkedő dallama müdalos hatásról árulkodik, a harmadik sor felfelé törekvő hármashangzat fel
bontásos menete mintha trombitafanfárt idézne. Emlékeztet a 107. számú rabénekre.
(Vargyas, 1976, II. 661/193. sz. és 739/47)
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1. Rö-pülj, m a -d á r ,  rö -p ü l j ,  Szek-szár-don kö - rösz - tül!

Szállj bé a  ró-zsám  - hoz, M a - ga van é - gye - dűl!



119.
Parlando J=cca 80

M a - ga van a ro - zsain. Ma - ga van  e - gye - dűl.

8. Hogy eddig szerettél, 
Soha még nem vettél, 
Ennyi idő alatt 
Mást még nem öleltél!

Káty, Gregus István (72). Király E., 1967.
Temerin, Mészáros József (70). Burány B., 1975.

Nagy hangterjedelmü, mixolid jellegű ereszkedő dallam, második és negyedik sora kvintváltó 
viszonyban áll. Típusa ismeretlen. (Dél-bácskai néhány változata nagyalakú müdal felének tűnik.)
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2. Ha kérdi, hol vagyok, 
Mondjad, hogy rab vagyok! 
Kilenc esztendeje,
Mőte vasba vagyok!

2. a Rab vagyok, rab vagyok
Rab vagyok, rab vagyok! 
Kilenc esztendeje,
Mőte zárva vagyok!

3. Tizediket töltöm 
A zéntay'i házba.
De sok vizet hoztam 
A rabok számára!

4. Hervadj, rózsa, hervadj 
A lajtom tetején!
Én is elhervadok 
A tömlöc fenekén!

4. a Szállj el, madár, szállj el
Vármegye házára,
A szegény raboknak
Szabadulására!
Vigasztalására!

5. Amerre én járok,
Még a fák is sírnak, 
Gyenge yaga/iról 
Levelek hullanak.

6. Hulljatok, levelek, 
Rejtsetek el engem,
Mert a kisangyalom 
Mást szeret, nem engem!

7. Hullik a falevél,
Mer’ megcsípte j a dér. 
Köszönöm, angyalom, 
Hogy eddig szerettél!

I.R c-pü lj. m a -d á r . re - pülj. K is -B á c s -k á n  ke - rész - tül!



1 2 0 .
Parlando J=Cca 90

2. Kérdezik: hol vagyok? Mondjad, hogy rab 3. A szégedi fégyház kőből van kirakva.
vagyok! De sok édésanya sírva jár alatta!

Zombori tömlöcbe térgyig vasba vagyok! Né sírj, édésanyám, így köll ennek lénni:
Rab vagyok, rab vagyok, szabadulást várok! Mindén jó családba köll égy rossznak lénni!
Csak az Isten tudja, mikor szabadulok!

Gombos, Nemes Gáspár (63), Kovács Andrásné Filipovics Örzse (63). 
Zenta, Kálmán Jenő (24).

Ugor ereszkedő dallam.
Variáns: 35., 114. (lásd az ott mondottakat). (MNT X. 95. típus)

Kiss L., 1939, 1942. 
Fábri J , 1952.
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1. Sej. a - m o - da ke - re - ke - dik egy fe - ke - te fel - hő.

Ab - ba tol - lász - ko - dik sár - ga Iá - bú hol - ló.

Várj meg. hol - ló. várj meg. hadd ii - zc - nek tő - led

A - pám  - nak. a - n y á m - n a k ,  je g y -b é  - li m át - kám-nak!



121.

2. Szállj lé, holló, szállj lé, 
Majd üzenek tőlled 
Apámnak, anyámnak, 
Jegybéli mátkámnak!

3. Könnyen mégüsmeréd 
A háza tájékát:
Piros rózsa folyja 
Körül az ablakát.

4. Kérdezik: hol vagyok? 
Mondjad, hogy rab vagyok, 
Kilencedik tömlöc 
Fenekébe vagyok!

5. Rab vagyok, rab vagyok, 
Nagy régi rab vagyok! 
Kilenc esztendeje,
Miúta rab vagyok!

6. Tizediket tőtöm 
A munkácsi várba. 
De sok vizet hordtam 
A rabok számára!

Oromhegyes, Balázs István (74), Balázs Istvánné Dávid Etelka (71). Folklórszeminárium, 1976.

A harmadik sor zárlata lehet oktáv is, mint a 106. számú dallamunkban (1. 1. számú eltérés). 
Variáns: 36 , 39., 40., 106, 115. (lásd azok jegyzeteit), tizenkét szótagúak: 35 , 114, 120. (MNT VIII. 
37. és 3 8 , ill. X. 95. típus)
A török korig visszavezethető rabéneket Pálóczi Horváth Ádám 1813-1814-ből származó 
gyűjteményében is megtaláljuk (300. sz.). (Dallamát lásd a 38. a számunk jegyzetében.)

1. Amott kerekedik egy fekete felhő,
Abban tollászkodik egy fekete holló.
Várj meg, holló, várj meg, hadd üzenjek tőled 
Apámnak, anyámnak, jcgybcli mátkámnak!

2. Könnyen megismerhetd annak háza táját, 
Piros rózsák lepik arany almafáját. 
Gyémánt az ablakja, üveg az ajtaja, 
Magának kék szeme, arany színű haja.

Úgy tartják, a népi eredetű 2. versszak Pálóczi átalakítása. Hasonló versszakokat Kálmány is gyűjtött Csongrádon és 

Szegeden (Tört. és Katona 197).
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Ben-ne tol-lász - ko - dik Sár - ga Iá - bú  hol - ló.

1 .d e  A-mott si - ti - tel - lik Egy f e - k c  - te föl - hő.

P arlando ,J= cca60



121. a

1. Amott kereködik 
Egy fekete fölhő,
Abba tollászkodik 
Sárga lábú holló.

2. -  Szállj le, holló, szállj le, 
Tömlöc ablakára,
Onnat is szállj, holló, 
Tömlöc ajtajára.

3. Hagy üzenök tűled 
Apámnak, anyámnak, 
Apámnak, anyámnak, 
Jegybéli mátkámnak!

4. Szállj le, holló, szállj le 
Az idegen földre,
Hagy írom levelem
A száraz mejjedre!

5. Vidd el az anyámnak, 
Jegybéli mátkámnak.
Ha kérdi: hogy vagyok? 
Mondjad, hogy rab vagyok.

6. Rab vagyok, rab vagyok, 
Szabadulást várok,
Szögedi fogházba 
Térgyig vasba vagyok.

7. Térgyig vasba vagyok, 
Könyékig bilincsbe, 
Kiapadt a szömöm
A nagy sütétségbe.

8. Az én fejem alja 
Egy tégla -  küvecske, 
Takaródzó dunnám
A tömlöc teteje.

9. Az én derekaljom 
A tömlöc feneke,

Az én égő gyertyám 
Kégyók, békák szöme.

10. A szögedi fogház 
Kűbül van kirakva,
Az én édösanyám 
Sírva jár alatta.

11. Ne síij, édösanyám, 
így köll ennek lönni:
A sok rosszaságér
így köll mögszenvedni!

12. Édösapám, anyám 
Sokat kért a jóra,
De én, mint rossz gyerök, 
Nem hajlottam szóra;

13. Ráhajlanék, de mán 
Késő, hull az könnyem, 
Tizönkét rablónak 
Főcinkusa lőttem.

14. Tizönkét rablónak 
Főcinkusa lőttem,
Szögedi fogházba 
Köll érte szenvednem.

15. Szögedi törvénybe 
Huszonnégyen vannak, 
Mind a huszonnégyen 
Rólam tanácskoznak;

16. A huszonötödik 
Levelemet íija,
Az a hírős dáma 
A nevem diktálja.

17. No, te hírős dáma,
Ne diktáld a nevem,
Az Istenre kérlek,
Hadd mög az életöm!
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Rabé.

18. Adta vóna Isten,
Ne láttalak vóna, 
Hírödet, nevedet 
Ne hallottam vóna!

19. Hírödet, nevedet 
Ne hallottam vóna, 
Talán egy pár évvel 
Tovább éltem vóna!

20. Leterítik néköm 
A fekete könyvet, 
Abbul olvassák ki 
Az én sentenciám.

21. Egyik azt kiáltja:
-  Föl köll akasztani! 
Másik azt kiáltja:
-  Fejit el kő vonni!

26. Uraim, uraim, 
Gyöngyös jó  uraim! 
Segítsetök rajtam, 
Ha Istent üsmértök!

22. -  Uraim, uraim, 
Gyöngyös jó  uraim! 
Kár vóna még néköm 
Akasztófán csüngni;

23. A göndör hajamat 
Vamyúknak kiszönni, 
Fekete szömömet 
Hollónak kiszönni;

24. Szép piros orcámat 
Napnak hervasztani, 
Szép pamuk gatyámat 
Szélnek lobogtatni;

25. Szép pötyke csizmámat 
Szélnek összeverni, 
Sárga sarkantyúmat 
Szélnek mögpöngetni!

Kálmány L, 1891.

320



ÚJ BALLADÁK (122-132.)

A bárólány és a juhász (122.)

A legsikerültebb ballada, ami a 19. század eleje óta született. Problémája a társadalmi korlátokat 
áttörő szerelem és annak tragikus vége. Változatainak száma 300 körüljár, csak Moldvából nem került 
még elő. A ballada átírt változatait a múlt század 50-60-as éveiben ketten is kiadták „sajátjukként”. 
Ebből plágiumvita keletkezett, amit egy századvégi újságcikk azzal a nyilvánvalóan helyes ítélettel 
zárt le, hogy „mindkettő egy közös forrásból, a népdalok forrásából van merítve”. A plágiumügy adatai 
alapján a ballada a múlt század 20-30-as éveiben keletkezhetett. A bárókisasszonnyal szerelmeskedő 
juhász felakasztatása a régi balladákból származó örökség, a ballada keletkezésének idején már rég nem 
lehetett „gyakorlat”. Az akasztás költői megfogalmazása viszont a betyárköltészetből kerülhetett át.

A ballada tárgytörténeti hátteréről Domokos Pál Péter talált adatokat Apor Péter Metamorphosis 
Transilvaniae, 1736-ban kelt művében. Az esemény színhelye Csíkcsicsó, azaz ennek 1705 előtt még 
létező Petki-féle kastélya. A kastélytartó Petki Farkas István eladósorban lévő testvérhúga „a ház 
ablakából sokszor nézvén, hallgatván az oláh ifjú legény furulyálását, igen megszereti vala az 
pakulárt”. A lakodalma előtti napon a kisasszony megszökött a juhásszal. Néhány esztendő múlva 
találkozott vele bátyja mint mezítlábas olájnéval. Hívta vissza, de húga visszautasította, hogy a 
juhászt szereti. A kapcsolatból született fiát nagybátyja azonban Magyari István névre keresztelte, lo
vashadnaggyá tette, és birtokokat adományozott neki. A történetet Jókai Mór is feldolgozta Petki 
Farkas leányai címmel 1854-ben.

Rokon történet lévén, a ballada gyakran egybefonódik A bárókisasszony és a gulyás balladájával.
Legkorábbi följegyzése: 1857.
Dallamai főként az új stílus tagjaiból kerülnek elő, azoknak is gyakran az idegenes rétegéből, eset

leg más jövevénydallamok (Vargyas 17-et sorol fel). Ritkábban szerepelnek köztük régi stílusú dal
lamok, közülük az egyik (122. sz.) jellemző erre a balladára, de szinte kizárólag csak az Alfóldön.

A nálunk számon tartott változatok száma jelenleg 60: Bajsa, Beodra/Verbica, Csóka (3), Doroszló, 
Felsőhegy (2), Gombos (3), Hajdújárás, Hertelendyfalva, Horgos (4), Jázova (3), Kanizsa, Kispiac, 
Kupuszina, Ludas (3), Majdán, Mohol, Oromhegyes (2), Pádé, Száján (8), Temerin, Titel, Topolya 
(7), Verbica (5), Völgyes, Zenta (5), Zombor. Dallamaik 16 esetben a fent említett régi stílusú dal
lam (122. sz.), 2 esetben egyik vajdasági „fődallamunk” (pl. a 67. számú), a többi müdalos, idegenes, 
romlott vagy dallam nélkül közölt változat.

Szövegösszefüggés más balladákkal: A bárókisasszony és a gulyás; Betyárdalok, A gyilkos fel
adja magát: Jaj, de szépen kifaragták azt a fát.

A közölt balladák 3 változatot ölelnek fel.
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Parlando. nibato J=cca 80
122.

2. Másnap réggel Endre báró korássan 
Másnap rögge ’ Endre báró kocsissá 
Kivágtatott az endrei pusztába.
Megkérdi a legidősebb bojtárját, 
Mögkérdözi a számadó juhásszát,
Nem látta-é Endre báró léyannyát?
Nem látta-é Endre báró szép lányát?

3. -  Nem láttam én, báró uram, ha mondom!
-  Báró uram, én nem láttam, ha mondom! 
Kilenc napja a juhászom se látom!
Három hete, mijúta nincs bojtárom! 
Kilenc napja már, mióta oda van,

Három hete, mijúta nincs bojtárom! 
Biztossan a kisasszony is vele van! 
Bizonyára véle van a kisasszony!

4. Endre báró hintót küld a lányá/'é,
Kilenc zsandárt a szegedi juhászé. 
Mégtaláták ezüst nyárfa lombjába,
Boldogan üt juhászlegény karjába.

5. -  Lányom, lányom, lányomnak se mondalak, 
Hogy én téged égy juhásznak adjalak!
-  Nem bánom én, édesapám, tagadj még!
Az én szívem a juhászért hasad még!
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-  M ért is lét-tem  End - re bá - ró le - á - nya!

A kis - asz  - szony így’ só - hajt föl m a - gá - ba:

Kö - kény - sze - m ű kis - asz - szony néz ki raj - ta.

1. Nyit - va van  a Szend - re bá - ró ab - la - ka,



6. Jaj, de szépen kifaragták azt a fát, 
Faluvégön kifaragták azt a fát, 
Amelyikre juhászlegényt akasztják! 
Fújja a szél fekete göndör haját. 
Mért szerette Endre báró le/anyát?

7. A nagyuccán végigmönni nem merők, 
Mert azt mondják, fekete gyászt viselők. 
Fekete gyász, hófehér a keszkenyőm. 
Juhászlegény volt az első szeretőm.

Zenta, Zsiga Ferenc (43). Burány B., 1966.
Száján, asszonyok, férfiak. Bodor A., 1996.

A Vem creator spiritus, illetve a Jövel Szent Lélek Úr Isten kezdetű himnusz 11 szótagú világi vál
tozata. Elterjedt variánsköre van mind 8, mind 10 és 11 szótagú strófákon. Lírai szövegeket, balladákat, 
ún. hajnali énekeket és esti énekeket énekelnek rá. Legismertebb lírai-bújdosó szövege a Bujdosik az 
árva madár ( 185. sz.).
Variáns: nyolc szótagú 78., 183., 185,197., 198, távolabbról 74 , tíz szótagú 79-81. (Vargyas I. 16, 
226-227. o ld , SZDV 1/1, Járdányi I. 193, dunántúli, palóc, alföldi, északkeleti)
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122. a

1. Túl a Tiszán, kis szendrőci határba 
Leveledzik én nagy nyárfa magába. 
Nyárfa alatt szépen szól a furulya, 
Hallgatja a Szendrö báró léyánya.

2. Nem messze van Szendrő báró kastélya, 
Szendrő báró léyánya néz ki rajta.
-  Én Istenőm! -  így sóhajt fői magába:
-  Mért is vagyok Szendrő báró léyánya?

3. Szendrő báró, ha fölül a lovára, 
Kinyargaltat a szendrőci határba. 
Megkérdözi legkedvesebb juhászát: 
Nem-é látta egyetlenégy le/anyát?

Beodra/Egyházaskér, asszony.

4. -  Nem láttam én, báró uram, ha mondom! 
Bujtárom is három napja oda van!
Bujtárom is három napja oda van,
A nagyságos kisasszony is vele van!

5. Jaj, de szépen kifaragták azt a fát,
Kire majd a juhászbujtárt akasztják!
Fújja a szél hagyott, slingölt gatyáját, 
Szerette a Szendrő báró le/ányát.

6. -  Végigmönni én az uccán nem merők,
Mer aszondják: fekete gyászt viselők.
Gyász a ruhám, hófehér a zsebkendőm, 
Juhászbujtár vót az első szeretőm.

Kálmány L.
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A bárólány és a gulyás (123-125.)

A balladaköltészet határesete, cselekménye sovány, némi müdalemlékekkel a fogalmazásban. 
Valószínűleg a múlt század első felében keletkezett szöveg. Moldva kivételével az egész nyelvterület 
ismeri, változatainak száma 200. A hasonló téma miatt gyakran keveredik A bárólány és a juhász 
balladájával, olykor a Nem akar a vezérürüm legelni betyárballada szolgáltatja az „előtörténetet” 
(125. sz.).

Legkorábbi fóljegyzése: 1864.
Dallamai különfélék, sok közöttük a régi stílusú, de leggyakrabban műdalok.
A nálunk jelenleg számon tartott változatainak száma 40: Bajmok (2), Csóka, Dobradó, Gombos

(2), Hertelendyfalva, Horgos, Jázova, Kanizsa, Királyhalom, Kupuszina (6), Oromhegyes (3), Orosz
lámos, Száján (2), Temerin, Topolya (8), Törökkanizsa, Tiszaszentmiklós, Ürményháza, Verbica (2), 
Zenta (2), Zentagunaras. Dallamai között gyakran előfordul egyik vajdasági „fodallamunk” (123-125. 
sz., hat esetben), két esetben az új stílus törzsökösen népi rétegének tagjai, zömük azonban müdallam.

Szövegösszefüggés más balladákkal: A bárólány és a juhász; Nem akar a vezérürüm legelni, Be
tyár- és pásztordalok: Felülök a bodor szőrű csacsimra, Ha fölmegyek a bugaci halomra; A gyilkos 
feladja magát: Jaj, de szépen kifaragták azt a fát.

A kötetben közölt balladák 8 változatot ölelnek fel.
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123.

A bal szár-nya for-dull ineg a se - reg - nek.

2. Szépen legel a kisasszon gulyája,
A kisasszon maga sétál utána.
Még messziről kajátsa a gulyásnak:
-  Szívem, Bandi, terídd el a subádat!

3. -  Nem terítem el én az én subámat,
Mer itt a csősz, elhajtsa a nyájamat!
-  Mán te arra, szívem Bandi, ne gondój! 
Máj’ kivátsa édesanyám, ha mondom!

4. -  Lányom, lányom, lányomnak se mondalak, 
Ha én téged a gulyásnak odallak!
-  Nem bánom én, édesanyám, tagadj meg! 
Az én szívem a gulyásé hasad meg!

5. -  A kisasszon nem gulyásnénak való!
Slingőt szoknya nem a harmatba való! 
Slingőt szoknya pallós szobába való, 
a Kicsikéknek féketőt kötni való!

Zentagunaras, Fekete Mihályné Törköly Mária (58). Tóth F., 1976.
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1. Ha föl - me - gyek a bu - ga - ci ha - lom - ra.

O n - nan né - zeni. mő - re le - gél a gu - lya.

O n - nan né - zem. hogy ők szé - pcn le - gél - nek.



Régi stílusú vajdasági „fődallamaink” egyike. Jellegzetes nagy alföldi típus (bár máshol is előfordul, 
góca mégis az Alföld), az ótörök réteg kvintváltás nélkül ereszkedő tagja. Főleg pásztor- és betyár
dalok, betyárballadák kapcsolódnak hozzá, néha ponyva- és új balladák, ritkábban lírai szövegek. 
Zömmel parlando tempóban hallható, de előfordul giustóban is, nálunk elvétve (pl. VMND 1: 127. 
sz.), de a Dunántúlon pl. karikázóként is ismert. Főzárlata mindig a kis tere, első sora megállhat az 
oktávon, a szeptimen és a kvinten, ritkán az alaphangon is. Harmadik sora zárulhat kis tercen vagy 
kvinten, ritkán oktávon is.
Variáns: 67-70., 91., 92., 124., 125., 135., 142-147., 151., 154., 155. (MNT IX. 73. típus)
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124.

-  Já - nos. lel - keni, te - rítsd le a su - bá  - dat!
-  Szi-vem, Bán - di, te -  rítsd el a su - bá  -  dat!

2. -  Nem terítem én el az én subámat, 
Mert jön a csősz, behajtja a gulyámat!
-  Szívem, Bandi, ó, ne gondolj te arra! 
Édesanyám a gulyádat kiváltja!

3. -  Lányom, lányom, lányomnak sem
mondalak, 

Minthogy téged egy gulyásnak adjalak! 
Mert a gulyás mindig a harmatba jár, 
Éjjel-nappal sétál a gulya után.

Ürményháza, Szilágyi József (48). Kiss L., 1957.
Bajmok, Janó Orbánná Silák Viktória (67). Vass É., 1975.
Topolya, Fekete József (69). Vass É., 1975.

Az előző dallam (123. sz.) variánsa. Lásd az ott mondottakat.
Variáns: 67-70., 91., 92., 123., 125., 135., 142-147., 151, 154, 155. (MNT IX. 73. típus)
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Parlando, rubato J=cca 92

1. Szé-pen le - gél a kis - asz-szony gu - lyá - ja ,

A kis - asz-szony ma - ga sé - tál u - tá - na.

M ár m ész - szí - ről ki - ált - ja  a boj - tár - nak:



Parlando J=74-84
125.

1. Vezérürüm nem akar legelni, 
Rézharangját nem akarja pengetni. 
Idegen szagot érez a pusztába, 
Hátranézek: hat zsandár jön utánam!

2. Azt kérdezi tőlem a zsandárkáplár:
-  Kinek a nyáját őrződ itt, te bojtár?
-  Géza báró ez a nyájnak (a) gazdája, 
Én meg vagyok a számadó bojtárja!
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3. Azt kcr - de - a  to - lem a zsaii - d á r - k á p  - lár:

-  Ho - vá  va - ló szü - le - tés vagy. te boj - tár?

-  K is - kun - ság - ba Jász - be - rénv az én ha - zám.

Á r - ván  ne - veit en  - gém  fel a jó  a - nyám.



4. Kilencszarvú ostor van a kezébe,
Kilencágú ostor van a kezébe,
Rávágott a szegény juhászlegényre.
-  Zsandár uram, rám többet ne vágjon kend!
-  Zsandár uram, rám ne vágjon kend többet! 
h Megmutatom: (a) földig leverem kendet!

5. Azt mondja nékem a zsandárkáplár úr:
-  Pakolj gyorsan szamaradra, te bojtár!
-  Hat zsandámak nincsen annyi hatalma, 
Hogy a bojtárt a nyájától elhajtsa!

*
* *

6. Szépen legel a kisasszony juhnyája,
A kisasszony maga sétál utána.
Már messziről kiáltja a bojtárnak:
-  Szivem, Bandi, terítsd le ja  subádat!

7. -  Nem terítem én lejaz én subámat,
Mert jön a csősz, behajtja* a nyájamat!
-  Már te javval, szivem, Bandi, ne gondolj! 
Jó az anyám, majd kiváltja, ha mondom!

8. -  Lányom, lányom, lányomnak se
mondalak,

h Minthogy téged egy bojtárhoz** adjalak!
-  Mit bánom én, édesanyám, tagadj meg,
De a szívem a bojtárért hasad meg!

9. Felülök a bodor szőrű csacsimra,
Füle közé vágok a horgosommal:
Isten hozzád, szép selymes nyáj, elmegyek! 
Vagy meghalok, vagy a babámé leszek!

10. Géza báró hintót küld a lányáért,
Kilenc zsandárt küld a juhászbojtárért:
-  Gyere, lányom, kastély áll a számodra, 
Akasztófa áll a juhászbojtárnak!

11. Jaj, de szépen kifaragják azt a fát,
Amejjikre BarnajAndrást akasszák! 
Amelyikre Szabó Bandit akasszák!
Fújja ja  szél (a) fehér ingét, gatyáját, 
Összeveri a sarkantyús csizsmáját.

12. A faluba végigmenni nem merek,
Mert azt mondják, fekete gyászt viselek. 
Csipkés szélű fekete gyász (a) jegykendőm, 
Fekete gyász csipkés szélű jegykendőm, 
Juhászbojtár volt az első szeretőm.

13. Csipkés szélű fekete gyász (a) jegykendőm, 
a Juhászbojtár volt az első szeretőm.
De jaz  anyám elraboltatta tőlem, 
Zsandárokkal elvitette éntőlem.

Horgos, Horgos/Kecskemét, Gyarmat György (72, 75) pásztor. Bodor G., Bodor A.-Burány B.,
Kiss L., 1972, 1975.

A két előző (123. és 124. sz.) dallam variánsa. Lásd a 123. sz. jegyzetét. Előadója mind a négy felvé
tel alkalmával egy balladaként adta elő a két balladát.
Variáns: 67-70., 91., 92., 123, 124, 135, 142-147, 151, 154, 155. (MNT IX. 73. típus)
Kazetta II. A 5. (Bodor G. felvétele, 1-9. vsz. A felvételen nem szólal meg a 4. és 5. vsz.)

* elhajtja
** bojtárnak
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A gyilkos feladja magát (126-127.)

A ballada az 1870-es évek óta formálódik a szemünk láttára: a jól megfogalmazott részek 
fokozatosan állnak össze erkölcsi konfliktust megfogalmazó történetté. Ugyanakkor a magyar 
néphagyomány egységét is jól tükrözi: már Moldvában is éneklik. Változatainak száma 150 körüli.

Legelső följegyzése: 1882.
Dallamai között két új stílusú, törzsökösen népi dallam a legjellemzőbb (Járdányi II. 10), ezek 

egymásnak közeli rokonai is (127. sz.). A többi, zömmel új stílusú dallam esetleges ráhúzás, erre a 
11 -es szótagszám gyakorisága sok lehetőséget kínál.

Nálunk a jelenleg számon tartott változatok száma 26: Csóka, Dobradó, Gombos, Hertelendyfalva
(3), Horgos (3), Kanizsa, Kevi, Kupuszina, Ludas, Mohol (2), Pádé, Száján (2), Székelykeve, Tamás
falva (Hetény), Topolya, Verbica, Völgyes (2), Zenta. Dallamai általában az új stílus romlatlan rétegét 
képviselik, nagyon ritkán régi stílusúak.

Szövegösszefüggés más balladákkal: Háromszoros magzatgyilkos, Lova lába megbotlott: A babá
ja  ablakon át nézi, Kiirtott kocsmároscsalád: Jaj, de széles,jaj, de hosszú az az út; A bárólány és a 
juhász, Betyárdalok: Jaj, de szépen kifaragták azt a fát, Adjon Isten, csendbiztos úr, jó  napot.

A közölt balladák 3 változatot ölelnek fel.
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Giusto J=72

2. Véres lett a Barna Jancsi ruhája.
Majd kimossa estére a babája!
-  Mosd ki, babám, ingem, gatyám fehérre! 
Holnap megyek csendbiztos úr elébe.

3. -  Csendbiztos úr, adjon Isten jó napot!
-  Adjon Isten, Barna Jancsi! Mi bajod?
-  Az én bajom nem nagyobb a semminél, 
Mer’ elvettem a komámnak életét.

4. -  Kár volt néked, Barna Jancsi ezt tenni: 
Egy kislányért a komádat megölni!
-  Csendbiztos úr, régen volt ellenségem. 
Ez a kislány nem lehet feleségem!

5. Túl a Tiszán kifaragták azt a fát, 
Amelyikre Barna Jancsit akasszák.
Fújja a szél fekete göndör haját,
Más öleli Barna Jancsi babáját.

Horgos, Magócsi Andrásné Varga Etel (59). Burány B., 1971.

Új stílusú, egy dallamgondolatból építkező dallam, hangsora ötfokú (ún. do pentaton).
(Járdányi II. 67, palóc, alföldi, székely)
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B ar - na Jan  - esi kést dö - főtt a szí - vé - be.

A ko - má - j a  le - fe - kíidt a zöld fű - be,

A ko - m á - já t  küld - je  a más - vi - lág - ra.

1. B ar - na Jan  - csit a r - ra ké - ri ba - bá - ja ,

126.



126. a

1. Jaj, de széles, jaj, de hosszú az az út, 
Amelyiken Barna Jancsi elindult!
Barna Jancsi lefeküdt a zöld fűbe,
Kést nyomott a komájának szívébe.

2. Véres lett a Barna Jancsi ruhája,
Majd kimossa az ő kedves babája.
-  Mosd ki, babám, mindegyiket fehérre, 
Holnap megyek csöndbiztos úr elébe!

3. -  Adjon Isten, csöndbiztos úr, jó napot!
-  Adjon Isten, Barna Jancsi! Mi bajod?
-  Csöndbiztos úr, szívem nyomja a bánat: 
Egy kislányért megöltem a komámat!

4. -  Kár volt neked, Barna Jancsi, azt tenni: 
Egy kislányért a komádat megölni!
A te komád sose volt ellenséged,
Az a babád sose lesz feleséged!

5. Jaj, de szépen kifaragták azt a fát, 
Amelyikre Barna Jancsit akasztják! 
Fújja a szél, lobogtatja nagy haját, 
így jár, aki megöli a komáját!

Tamásfalva-Helény. Penavin 0.
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Giusto J=80
127.

K ést nyo - m ott á szé - gény le - gény szi - vé - be.

2. Véres lett á Bámá Jancsi ruhájá.
Májd kimossá áz é kedves bábájá!
-  Mosd ki, bábám, ingém, gátyám fehérre! 
Holnáp megyék csendbiztos úr elébe.

3. -  Adjon Isten, cséndbiztos úr, jó nápot!
-  Adjon Isten, Bámá Jáncsi! Mi bájod?
-  Csendbiztos úr, szívem nyomjá á bánát: 
Égy kislányért megéltem á komámát!

4. -  Kár volt eztet, Bámá Jáncsi megtenni:
A komádét égy kislányért megélni!
-  Cséndbiztos úr, rég volt már ellenségéin, 
mert Az á kislány nem lehet feleségem!

5. Bámá Jáncsit három zsándár kiséri,
A bábájá áz áblákon át nézi.
-  Ne nézd, bábám, gyászos késérésémet! 
Mind témiáttád szenvedem ezeket!

6. Árrá álá fárágnák égy bitófat, 
Amejjikre Bámá Jánost ákásszák. 
Fújjá á szél fehér ingét, gátyáját, 
Más éleli Bámá Jáncsi bábáját.

Bácskertes, Pécsi Kovács Teréz (56). Silling I., 1981.

Új stílusú dallam, a Barna Jancsi ballada egyik leggyakoribb dallama.
Variáns: távolabbról 157, 158. (Járdányi II. 10, általános -  szélső sorok, Járdányi II. 25, általános, 
foként palóc -  középső sorok)
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1. Jaj, de szé - les, jaj, de hosz - szú ez  áz  út,

A - me - lyi - ken Bár - ná Ja - nos el - in - dúlt!

Ki - hív - tá á ko - ma - ja t áz er - dé - be,



A cséplőgépbe esett lány (128-129.)

A ballada csak az 1870-es évektől alakulhatott ki, minthogy a cséplőgép nálunk akkor kezdett el
terjedni. A szövegek dátumai ugyan különfélék, még 1814 is szerepel bennük, aszerint, kijön-e a szám 
a ritmusra, mégis az 1886 állhat legközelebb a valósághoz, ez egyben a leggyakoribb évszám is. 
Kálmány Lajos tudni véli, hogy a szerencsétlenség Zentán történt. A ballada megmarad puszta bal
eseti beszámolónak: a nyilvánvaló cselekmény és az énekesek igyekezete ellenére sem válik igazi 
balladává. A virágjában lévő új stílus hatására mutat, hogy kivétel nélkül 11 szótagos versformában 
ismerik, dallamai is visszatérő szerkezetűek pár ritka kivételtől eltekintve. Sok közöttük a funkciós 
harmóniarendben fogant dúr vagy moll dallam (Vargyas 5 félét sorol fel). Moldva kivételével az egész 
nyelvterület ismeri, változatainak száma 140 körüli, de a valóságban ennél jóval több lehet, minthogy 
rákérdezéssel szinte minden faluban megtalálható. Szlovák párhuzamairól is tudunk.

Legkorábbi följegyzése: 1891.
Jelenleg 52 változatát tartjuk számon: Bajsa (2), Csóka, Felsőhegy (2), Gombos, Hertelendyfal

va (2), Jázova (3), Kanizsa, Kupuszina (6), Ludas (2), Majdán (2), Mohol, Oromhegyes (5), Pádé, 
Száján (2), Telecska, Titel, Topolya (4), Törökbecse, Törökkanizsa, Verbica (5), Zenta (7), Zentagu
naras. Dallamaik zömmel az új stílus idegen fogantatású rétegébe tartoznak, ezek között is leg
gyakoribb egy népszerű vásári ponyvadallam (Kerényi-fiiggelék: 234, Mikor én még 18 éves voltam). 
Az új stílus törzsökös hagyományt képviselő tagjai ritkábbak, mindazonáltal nálunk meglehetősen 
nagy számban fordul elő egy ötfokú, új stílusú dallam, melynek Járdányi típuskatalógusában nem talál
ni közelebbi rokonát (128. sz.). Elvétve ereszkedő dallamon is előfordul (129. sz.).

Szövegösszefüggés más balladákkal: Lova lába megbotlott: Zsidó orvos (kapitány úr) elfordul, 
és azt mondja.

A kötetben közölt balladák 10 változatot ölelnek fel.
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128.

1. a Ezernyócszáznyócvanhatodik évbe
Mi történt a szegedi szérűskerbe: 
Farkas Julis fellépett az asztára, 
Igenyesen beleesett a dobba.

2. -  Szaladjatok, szójatok a gépésznek, 
Allíjja lé a nagy masinagépet!
De mire ja  nagy masina megállóit, 
Farkas Julcsa ízzé-porrá/e válott.

2. a Mikor eztet az ő bátyja meglátta,
Felkiyaltott: -  Álljon meg a masina! 
Jaj, Istenem, álljon meg a masina! 
Julcsa húgom beley'esett a dobba!

3. Farkas Julist kivették a nagydobból, 
Rátették arra a gyászos asztára.
Piros vére úgy folyik, mind az patak. 
Édesanyja gyenge szíve meghasad.

* bclcgrádi, az adai, topolyai stb.
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Giusto J= 66-72

1. E - zer-nyóc - száz - nvóc - van - ha - to - dik év - be

Mi tör - tínt a zen - tai* szű - rűs - kér - be:

Far - kas Ju - lis fel - lé - pett az asz - tá - ra,

I - ge - nye - sen be - le - e - sett a dob - ba.



4. -  Gyertek, lányok, tegyük fól a szekérre, 
Vigyük el a zsidó j orvos elébe!
Úgy vitték a zsidó orvos elébe.
Zsidóy'orvos elfordulva asz mondja: 
Zsidó orvos elfordul, és azt mondja:
-  Ennek csak a jó Isten az orvossá!

4. a Farkas Julist feltették a szekérre,
Elvitték a főjorvos úr elébe.
Fő/orvos úr elfordulvay'azt mondta:
-  Annak csak a jó Isten az orvossá!

5. Négy kereke van a gyászos kocsinak. 
Nyisd ki, anyám, zöldre festett kapudat, 
Hagy visszük be ezt a gyászos lányodat! 
Mikor eztet az ő anyja meglátta,
A két kezét a fejére kulcsóta:
Jaj, Istenem, nem is reméltem vóna, 
Julcsa lányom bele/essen a dobba!

6. Farkasékná méggyújtották a gyertyát. 
Talán bizon Farkas Julcsát virrasztják? 
Koporsója végig virágkoszorú,
Mellette ül édésanyja, szomorú.

6. a Farkasékná méggyúladt a mécsvilág, 
Talán bizon Farkas Julcsát virrasztják? 
Farkas Julcsa két szál dészkán nyugoszik, 
Gyömbér András mellette siratgati.

6. b Farkasékná beszélik az asszonyok,
Mit ád majd a Farkasnéy'az Andrásnak? 
Odadja a fehér slingőt kendőjét,
Ne felejje el a lánya szerelmit!

7. -  Gyerték, lányok, öltözzünk föl fehírbe! 
Vigyük ki a gyöngyvirág temetőbe!
Tegyük léy'a hideg sír fenekére,
Édésanyja hagy sirassa kedvére!
Az van írva (/a) koporsó /oldalára:**
Ennek is a masina a halála.

Titel, Benke Rozália (52). Király E., 1960.
Ludas, Engi Erzsébet (17). Kószó K.-Matijevics L.-Roncsák Zs.-Virág G.-Vlaovics J., 1961.
Oromheg\’es, Szél György (38). Tripolsky G., 1971,
Felsőhegy, Novák Ádám (65). Bodor A.-Bodor G., 1972.
Felsöhegy, Nagy Mélykúti István (77). Burány B., 1972.
Topolya, Klamár Józsefné Magó Jusztina (63). Vass É., 1975.
Topolya, László Jánosné Virág Teréz (72). Vass É.-Tomik E., 1975.
Törökbecse, Szabó Istvánné Miklós Margit (72). Burány B., 1975.
Topolya, Zsáki Pétemé Bagi Etel (68). Tóth F., 1976.

A balladának jellemző új stílusú, pentaton dallama. Típusa nem található Járdányi típuskötetében. Lég 
gyakrabban egy formára új stílusú, funkciós müdallamon fordul elő, mellyel nyilván a vásári éneke 
sek terjesztették.
Kazetta II. A 6. (a titeli felvétel, 1. a, 3., 4. a vsz.)

* *  A  I1I-IV . d allam so rra
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G iusto J= 144
129.

2. -  Várjál, Julcsa, majd szólok a gépésznek! 3. Farkas Julcsa ízzé-porrá zúzódott. 
Pista bácsi, állijja mög a gépet! -  Jertök, lányok, őtöztessiik fehérbe,
Mire az a nagy masina mögállott, Vigyük el a zsidóy'orvos elébe!

4. Farkasékná möggyúladt a mécsvilág, 
Talán bizony Farkas Julcsát virrasztják? 
Virrassza y'azt három fehér vadgalamb, 
Negyediknek érte szíve möghasad.

Egyházaskér, Mihók Antalné Kis Mária (70). Paksa K., 1968.

Dallama az ugor réteg (sirató stílus) tagja, táncdallam, ugyanakkor közkeletűbb változatának 1646- 
ból származó német párhuzamát is ismerjük, ezen terjesztették a vásári énekesek a Kiirtott kocs- 
mároscsalád és az Öngyilkos szeretőgyilkos ponyvaballadákat.
(Járdányi I. 105, általános, Vargyas, 1981: 300. old. 244. b)
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1. E - zör - nyóc - száz - nvóc-van - ha - to - dik év - be

Mi tö r - tínt a ró - ku - si szű - rűs - kert - be:

Far-kas Jul - csa föl - ál - lőtt az asz - tag - ra.

E  - eve - nö - sen be - le - e - sött a dob - ba.



Gyere, babám, váltsál ki (130-132.)

A Dunántúlon és az Alfóldön egyöntetűen elterjedt dal újabb időkben keletkezett. A látszólag be
tyár cselekmény valójában lírai helyzetkép, igazából nem is ballada. Dallama „saját” dallam, mindig 
ugyanerre (és közeli variánsára) éneklik, egy esetben a Bazsa Mári libája kezdetű általánosan elter
jedt dal dallamán (Járdányi II. 60). Vargyas 91 változatát említi.

Legkorábbi fóljegyzése: 1878 (132. a sz.).
Nálunk mindössze 5 változatát tartjuk számon: Doroszló, Horgos, Ludas, Telecska, Topolya. 

„Saját” dallamának mindkét variánsa előfordul nálunk is.
A közölt balladák 6 változatot ölelnek fel.
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Giusto J=92
130.

2. Kezd a hajnal hasanni,
Jön hat zsandár vasa’ni. 
Vasa’ják a gyönge karomat, 
Letésznek a ’ zéggyesbe.

3. ’z Éggyesböl a kettesbe,
A pince fenekére.
-  Gyere, kisangyalom, váltsál ki! 
Ne hagyjál elhérvanni!

4. -  Kiváltalak, ki, ki, ki! 
Nem hagylak elhérvanni! 
Eladom az antilop cipőm, 
Kiváltom a galambom!

Bácsgyulafalva, Pecsenka Andrásné Sötét Katalin (72). Bodor A., 1972.

Hét szótagú dudanóta, mixolid dallam, ami mögött félhangos ötfokúság lappang. Az északnyugati 
területeket kivéve általánosan elterjedt. A harmadik sor általában alkalmilag bővül 9 szótagúvá, 
olyankor a sorzárlat is más helyre kerül. Változatunk tréfás rímtelensége szándékos, egyéni előadás. 
Variáns: 131, 132. (Vargyas, 1981:0213, Járdányi 1 .107, általános, kivéve az északnyugati területeket.) 
Kazetta II. A 7. (Hallható még VMND B 3. a)
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l.T e-lecs  - ka - i bí - ró - nak Van két de - rés c s i - k ó  - ja.

E* - lop-nám a* z é c - c a  - ka, H a-csakrám  nem  v i - r a n  - na!



Giusto J=104-138

131.

2. Kezd a hajnal hasadni,
Jön a zsandár vasalni.
Jön két zsandár vasalni.
-  Vasald, zsandár gyönge karomat! 
h Vasalják a gyönge kezemet,
Úgy visznek a kettesbe.
Elvisznek az éggyesbe.

3. Kettesből a négyesbe, 
Éggyesből a kettesbe, 
Négyesből az ötösbe. 
Kettesből a négyesbe.
-  Gyere, babám, váltsál ki!
-  Gyere, rózsám, váltsál ki! 
Né hagyjál elhérvadni!

4. -  Kiváltalak, ki, ki, ki!
Nem hagylak elhérvadni! 
Eladom a sárga lakkcipőm, 
Eladom a selyem jegykendőm, 
Kiváltom a szeretőm!

Királyhalom, Sánta Mátyásné Badár Amália (42, 69). Kiss L., 1942, 1969.
Topolya, Csőkéné Farkas Erzsébet (57). Borús R., 1976.

A 130. számú dallam változata. Lásd az ott mondottakat.
Variáns: 130., 132. (Vargyas, 1981:0213, Járdányi 1.107, általános, kivéve az északnyugati területeket.)
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1. A hor - go - si b í - r ó  - nak K ét szép lo - v a t  m on-da - nak.
A sze - ge - di Jaj, de ké t szép lo - va van!

El -lop-nám  az éi-sza - ka. H ogy-ha rám  nem  v ir - rád - na!



Giusto J=80-l 16
132.

2. Alig hasadt a hajnal, 
Reánk virradt a hajnal. 
Gyün a zsandár a vassal. 
Jön a zsandár a vassal. 
Ráveri (de) ja. kezemre, 
Ráveri a kezemre,
Úgy kísér le a tömlöcbe. 
Úgy kísér a tömlöcbe.

3. -  Zsandár uram, né bántson! 
az Életemet sajnálom.
Né nézzen a szemembe,
Úgy kísérjen a tömlöcbe!

Doroszló, Diósi Mártonná Kámán Katalin (85). Kiss L , 1944.
Ludas, Sebők István (82). Király E., 1956.

A két előző dallam (130., 131. sz.) változata, ezektől első és harmadik sorának zárlatában tér el. Lásd 
az ott mondottakat.
Variáns: 130., 131. (Vargyas, 1981:0213, Járdányi 1 .107, általános, kivéve az északnyugati területeket.)
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1. de S z a -b a d -k a  - j i  bí - ró - nak Hat s z é p lo - v a t  m o n - d a - n a k .
Do-rosz - l a  - i

El-lop-nám  (de) ja  zéc  - ca - ka. H ogy-ha re - já m  nem  vir-ran - na!
El-lop-nám  az éc  - ca - ka, H a re  - iánk nem  vir-rad  - na!



132. a

1. Széles az ökröm szarva,
Nem tér az istállómba;
A babámnak két karja 
Nem ölel meg hajnalba.

3. -  Kiváltalak, ki, ki, ki! 
Nem hagylak elhérvadni! 
Adok olyan pár csókot: 
Megér ezér forintot!

2. Hat ökröm a járomba, 
Magam az áristomba; 
Gyere, babám, váltsá ki, 
Né hagyjá elhérvadni!

Endrőd (Békés megye, Magyarország). Kálmány L., 1878.

343



BETYÁRDALOK, PÁSZTORDALOK (133-205.)

A hasonló életformából adódóan a betyár- és pásztordalok gyakran összefonódnak. Az állandó, 
biztos födél nélküli betyárok törvényen kívüliek, hontalanok, a szilaj vagy félszilaj pásztorok egész 
évben vagy kora tavasztól késő őszig emberi településtől távoli pusztai legelőkön őrzik a jószágot ideig
lenes szállásokon, kitéve az időjárás viszontagságainak és a kóborló betyárok zaklatásainak (142., 
142. a sz.). A jószággal semmiképp elszámolni nem tudó pásztor sokszor betyárnak állt, az üldözők 
elől menekülő betyárt sokszor pásztorok bújtatták el. A rossz közbiztonság miatt a pásztorok egyébként 
is gyakran kényszerültek együttműködésre. A jószáglopás náluk sem számított komoly bűnnek, mi
vel az elveszett, elrablóit állatokat maguk is lopottakkal pótolták (143-145., 150-158. sz.), de fogyasz
tottak is a gondjaikra bízott állományból (172-179. a sz.). A köztudat a pásztorokat és a betyárokat 
nem véletlenül fűzi össze. Az ügyes lólopás egyiknél is, másiknál is virtusnak számított (146-147., 
150-158. sz.). A lopott jószágot külföldön is jól lehetett értékesíteni (144-145. sz.). A pusztai 
életkörülményekben járatlan, nehézkes császári csendőröket az üldözöttek ügyesen ki tudták játszani, 
olykor meg is vesztegették őket (133. e, 135., 147., 147. a sz.).

A betyárdalok a népi líra újkori válfaja, melyeket a líraibb jellegű betyárballadáktól és rabénekek
től nehéz elválasztani, csakúgy, mint a pásztordalok nagy részétől. Idealizált hőseik általános „be
tyárok” (134., 140., 141. sz. stb.), néha név szerint is (bár szabadon cserélhető nevekkel) szerepel
nek (133., 136-139. sz. stb.). Rózsa Sándor nevéhez különösen sok szájhagyomány fűződik, de 
olyan írókat is megihletett, mint Jókai Mór, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula és Móra Ferenc.

A párbeszédes forma a betyárballadákkal, az pedig, hogy első személyben szólalnak meg, a 
rabénekekkel rokonítja ezeket a dalokat (133-135. sz. stb.), ugyanakkor a pásztorélet motívumai is 
sűrűn szerepelnek bennük (133., 133.esz. stb.). A betyárballadák közülaőogár/ffire(137., 138., 159. 
sz.), a Lova lába megbotlott (133. e, 135., 136., 146., 147. sz.), a A betyár utazólevele -  Szilaj csikó 
nem eladó (133., 133. a-f, 171., 172. a sz.), a Nem akar a vezérürüm legelni (136., 148., 154-156., 
172. a sz.), és a Lóra, csikós (137., 137. c sz.) költői formuláival, vándor versszakaival találkozunk 
leggyakrabban. Ugyanakkor a klasszikus vagy új balladák, mint a Három árva (5. és 133. c sz.), 
a Megszólaló halott (29-34. és 138., 138. a sz.), A bárólány és a gulyás (123. és 142. sz.), vagy 
A gyilkos feladja magát (126-127. és 151. sz.) elemei is felbukkannak a betyárdalokban.

A pásztordalok népi líránk hagyományos ősi foglalkozásokhoz kötődő csoportja. Mivel a 
jószágőrzők férfiak, a pásztordalok is jellemzően férfinóták. A szinte társadalmon kívüli életformából 
adódik, hogy rokonok a bujdosó- és rabénekekkel, továbbá a betyárdalokkal (133. c, 133. f, 137. c,
142., 143., 146., 165., 168., 170-173. sz.). Sok archaikus elemet megőriztek szövegeikben és dalla
maikban, így például a pásztordalok őrizték meg szerelmi költészetükben a hajnali ének (Tagelied) 
középkori trubadúrmüfaját is (193-198. sz.).
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Kötetlen, kemény életmódjuk miatt tudatosan többre tartják magukat a földhöz kötött parasztnál 
(144-145., 155. sz.). Aszerint, hogy milyen fajta jószágot őriznek, megkülönböztetünk csikós-, 
gulyás-juhász- és kanásznótákat. A különböző pásztorok költészetében is gyakran megnyilatkozik 
a szakmai rátartiság, az egymás közötti vetélkedés, melyben legelőkelőbb hely a csikósnak és a 
lónak jut. A ranglétra csúcsán a legszabadabb életű betyár áll. A betyár- és pásztordalokat a falusi 
parasztság is szívesen énekelte, magáénak érezte. Nálunk legszámosabbak a juhásznóták. Úgy tartják, 
a juhászok a legdalosabb pásztorok. Nálunk is sok híres juhász-nótafát ismerhettünk meg, akik régi 
dalkincsünk tetemes részét számunkra megőrizték, nemcsak anyagában, hanem előadásmódjában is, 
mint a horgosi Gyarmat György, az oromhegyesi Balázs István (és gyermekei, Ida és Mátyás), a mo- 
holi Zélity Sándor (és unokahúga Klára), a csókái Banka Mihály (és családja), vagy a zentai juhászuno
ka, birkanyíró asszony Mangurás Ferencné Nagy Anna stb. Valamennyi kiváló előadó, de közülük is 
kiemelkedik magabiztos, kifejezően áradó énekével a horgosi Gyarmat György, aki ennek a műfaj
nak nálunk eddig ismert leghitelesebb, parádés tolmácsolója, a jellemző pásztorénekmód jeles alföl
di képviselője.

A juhászdalok viszonylag többet árulnak el foglalkozásuk részleteiről egyéb pásztordaloknál. Leg
gyakoribb témakörük az ellentét a gazdákkal, a jószágkár és az elszámolás (172-179. sz. stb.), továb
bá a duhaj mulatók (159-171., 180-182. sz.). Az őrzött állatok állandó jelzői, becéző szavai például: 
selymes nyáj, buga bárány, kis pej lovam, kényes lovam, édes lovam, kedves lovam, szilaj ménes, szőke 
szamár, fecskehasú puli stb. stb.

A természetközelség áthatja a pásztorok dalkincsét (133. c,d, e, 135., 137., 138, 142, 144-146, 
148. sz. stb.), de ennek semmi köze a müköltészet pásztoridill ábrázolásához (ilyenek nyomait lásd 
pl. 183-185. a, b, 201-203. sz.). A betyár- és pásztorélet népszerűségét a ponyva- és népszínműiro
dalom is terjesztette. Ezek a félirodalmi, gyakran művészietlen, csalfa szentimentalizmussal telített 
alkotások a néphagyomány szellemében reálisabbá gyúródtak, folklorizálódtak. Jó példa erre Mátyás 
József Sorsával elégedő Gulyásnak pásztori Dalija 1823-ból. A terjengős vers sikerültebb szakaszai 
átalakultak, és máig fennmaradtak a nép ajkán (201-203. sz.). A Csikós című népszínmű dalbetét
jeként is népszerű volt. A Ha látom a fergeteg elejét kezdetű, népszerű versszakával Petőfi János vitéz 
című elbeszélő költeményében is találkozunk. Az ilyen példák hasznos tanulságként szolgálnak az 
írásos és a szájhagyomány kölcsönhatására, ugyanakkor bepillantást engednek a népi alkotóművészet 
eljárásainak műhelytitkaiba.

A betyár- és pásztordalok fejezetét az anyag természeténél fogva nem lehetett egyértelműen 
tagolni, itt a szubjektív szempontok nagyobb teret kaptak. A kisebb alfejezetek címét a bennük közölt 
dalok egy-egy jellemzőnek ítélt kezdő sora adta. Ezek a következők:

Betyár vagyok, betyár vagyok: 133-141. sz. Ennek a vegyes csoportnak egy része a 8 szótagos 
verssorú betyárballadákkal és rabénekekkel rokon ( 133, 133. a-g  sz.), más részük 11 szótagú sor
szerkezet (134-136. a sz.), ismét másik csoportjuk heterometrikus strófákat (6, 6, 8, 8, illetve 8,7, 8,7) 
tartalmaz (137-138. a, illetve 140. sz.), végül pedig 10 szótagú sorszerkezeteket (139, 141. sz.). A 
balladás daloktól a csupán betyár motívumokat emlegető lírai dalokig sorakoznak. Egyikükön- 
másikukon a népszínműves hangulat érződik (136, 136. a 139. sz.), ezek dallamai is zömmel mű
dallamok, ritkábban hagyományos értékek. Az utóbbiakból mutat be néhányat a kötet.

A Vajdaságban jelenleg 62 ide sorolható dalt tartunk számon. A kötetben közölt dalok 48 változatot 
ölelnek fel.

Betyár alatt szépen ropog a tarack: 142-149. sz. A betyár- és pásztoréletet megéneklő 11 szó
tagú strófák. Szinte valamennyi egyetlen dallam változatain szólal meg a két utolsó, inkább lírai jel
legű dal kivételével (148, 149. sz.).

A jelenleg ide sorolható dalok száma 27, ezek közül a kötet 11 változatot ölel fel.
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Amott legel, amott legel: 150-158. sz. A lólopás motívuma közös bennük (egy kivételével, 156. 
sz.), amit két versszakban mondanak el (153. sz.), általában 11 szótagú sorokon. Ismétléssel a sorok 
19 szótagúvá nőhetnek (152. sz.). Az alapmotívumhoz csatlakozhat rabénekszerü folytatás (151. sz.) 
vagy más, hangulatilag oda illő versszakok (152., 154., 155. sz.), esetleg egyéb lírai strófák (a 154. 
sz. 4. versszaka szerelmi szimbolika: a ló a legényt jelképezi, a zab a leányt, az árpa az asszonyt). 
A 156. számú dal lírai dal, a 154. számú dallal közös versszaka (Ha felülök a csacsimra nagy búsan) 
köti ide, ugyanúgy, mint a két utolsó dalt is (157., 158. sz.) csupán a „lopott ló” motívuma.

A jelenleg ide sorolható dalok száma 27, ezek közül a kötet 20 változatot ölel fel.
Iszik a betyár a csapon: 159-171. sz. Ivónóták, duhaj mulatók népes csoportja. Zömmel 8 vagy 

11 szótagú régi stílusú dallamok, de akad köztük új stílusú is, mind izometrikus (163. sz.), mind hete- 
rometrikus strófaszerkezetben (159., 164. sz.). Versszakaik gyakran szerepelnek a juhászélet és az utá
na következő alfejezet dalaiban is. Itt-ott felsejlik bennük népszínmüves hangulat (160-162. sz.).

A jelenleg számon tartott dalok száma 74, ebből a kötet 51 változatot ölel fel.
Ma két hete, vagy m ár három: 172-179. sz. Itt sorakoznak az epika határát súroló párbeszédes 

életképek a juhászéletből, főleg a jószág elszámolásáról. Gyakran még ma is gyűjthető, népszerű 8 
szótagú dalaink. Egy kivételével (173. sz.) valamennyit ugyanannak az ótörök eredetű régi stílusú, 
kétmagú dallamnak a változatain éneklik. Az ivónótákkal és a következő alfejezet dalaival fonódnak 
össze szorosabban. Olykor népies müdalok egy-egy népszerű versszaka is előfordul bennük (pl.
172., 172. a sz.), esetleg egyéb, más jellegű versszakok is (174. a sz.).

A jelenleg számon tartott változatok száma 47, ebből a kötet 28-at ölel fel.
Esteledik, alkonyodik: 180-182. sz. Tulajdonképpen ivónóták is lehetnének, de ezektől egy közös 

motívum választja el őket: a bojtárok ivászata miatt elkóborolt jószág. Az előző két alfejezettel 
szorosan összefonódnak. Valamennyi 8 szótagú sorszerkezet, dallamaik kétfélék, mindketten az 
ótörök eredetű régi stílus jellemző alföldi típusai.

A számon tartott változatok száma nem túl népes, mindössze 14, ebből a kötet 12-t ölel fel.
Kis pacsirta a magasba: 183-192. sz. A pásztorélet idilli, lírai életképei, szerelmi dalai. Sokuk

nak valószínűleg a műköltészethez is köze van (185. a, 185. b sz.), másokban régi bujdosóénekek 
versszaka (Bújdosik az árva madár: 185. sz.) bukkan fel. Versszakaik 8 és 11 szótagúak, jobbára 
kupolás vonalú, vagy visszatérő szerkezetű dallamokon hangzanak fel, melyek az egyházi 
népénekekkel is gyakran rokonok (183-185., 187., 188. sz.), de találkozunk az új stílus fejlett for
máival is (186., 189., 190-192. sz.). Nagyobb részük voltaképpen nem is pásztordal, csak a 
„csikóslegény”, „gulyáslegény” szereplők kötik ebbe a fejezetbe, vagy az „elveszett kis pej ló”.

A jelenleg ide sorolható változatok száma 66, ebből a kötet 46-ot ölel fel.
Juhászlegény a pusztába: 193-198. sz. A középkori trubadúrköltészet egyik kedvenc műfaja 

a hajnali ének(német Tagelied, francia alba, aube) tulajdonképpen szerelmi líra, melynek tipikus je
lenete a szerelmesek együtt töltött éjszakája után a hajnali távozás és a gondoskodás, hogy a távozó 
szeretőt észre ne vegyék. Ezt a műfajt pásztordalaink őrizték meg 8-as szótagszámú strófákban. Dal
lamaik régi stílusúak, egy visszatérő szerkezet is szerepel közöttük, ez alighanem népies müdalból 
folklorizálódott (196. sz.). A szükebb tartalom elmondható 6 versszakban (194. sz.). Ehhez társul
hatnak egyéb, hangulatilag odaillő, szerelmi lírából vagy a juhászéletből vett strófák is (193., 195-198. 
sz.). A bácskai Duna mentén gyakran csak egyetlen versszak, az utolsó (Ejfél után egy az óra) maradt 
fenn más lírai strófákkal kombinálva.

A jelenleg számon tartott változatok száma 24, a kötet ebből 17-et ölel fel.
Összeveszett vélem a csősz: 199-200. sz. Voltaképpen nem pásztor-betyár dalok, csak tréfás dalok. 

Idesorolásukat az indokolja, hogy a csősz hasonló viszonyban áll a gazdával, mint az állatok őrzé
sével megbízott számadó, és hogy ez az ének a pásztoroknak is kedvenc repertoárjába tartozik, 
úgyanúgy, mint a falu földműves-társadalmának a pásztor- és betyárdalok. Mindössze két gyűjtött vál
tozatával rendelkezünk, pedig ennél nyilván jóval ismertebb. Versszakaik 8 szótagosak.
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Nem bánom, hogy juhásznak születtem: 201-205. sz. Derűs hangulatú, tréfás szövegű pász
tordalok és táncok csoportja. A két utolsó kivételével Mátyás József fentebb említett versének népi 
változatai (201-203. sz.), de nem mindegyikükből kopott ki egyformán a müköltői stílus (202. b sz.). 
Kétféle 10 szótagos sorú régi stílusú dallamon fordulnak elő, melyek közül az egyik ugor, a másik 
ótörök eredetű örökségünk tagja (201., 202., illetve 203., 204. sz.), mindkettő népszerű mindmáig. 
Jellemző rájuk, hogy ritmikailag többarcúak, azaz lehetnek ugrós táncok vagy lassú és gyors csárdá
sok, de parlandók is (szabad tempójú előadásban táncon kívül). Mindkét dallam előfordul más 
szövegközegben is, ez pedig népszerűségükről tanúskodik. Az utolsó, juhásztánc” sajnos az egyetlen 
ilyen jellegű pásztortáncunk, amit véletlenül sikerült gyűjteni, akkor is töredékként. Hajdani eszközös 
kanásztáncaink virágkorát villantja fel. Az oromhegyesi adatközlő juhász rokonai elismeréssel 
emlegetik, hogy „a sógor nagyon szépen tudott táncolni”, tánc közben a csizmáját is csapdosta. Ma 
már ilyent senki sem tud. A tánc rögtönzött szövegű és dallamú, e tekintetben a gyermekjátékokhoz 
hasonló, melyben csak a mozgást szabályozzák. Az általánosan elterjedt „olájos” dallamán kívül 
kanásztáncainkat nem idézi semmilyen másik dallam. Az „olájos” a hajdani lakodalmak elmarad
hatatlan része volt, de inkább csak tréfás, obszcén szövegei miatt kedvelték, táncolni már nem tán
colták.

A jelenleg számon tartott változatok száma 24, ebből a kötet 18-at ölel fel.
A csoportok tartalmi rokonság szerint álltak össze, de egyes motívumok, vándor versszakok je

lentkezhetnek több alfejezetben is a „sajátjukon” kívül (pl. a Betyár vagyok fejezet 133/2. versszaka 
az Iszik a betyár fejezetbe, a 135. a/2. és 136/7. versszaka a Betyár alatt fejezetbe kívánkozna; a Be
tyár alatt fejezet 143/5-6. versszaka az Iszik a betyár mulatónótái közé való, viszont a 144/7. és 145/3. 
versszaka az Amott legel fejezetbe; ez utóbbi fejezet 155/1. versszaka visszakívánkozna a Betyár alatt 
fejezetbe, és még hosszasan sorolhatnánk). Szinte ugyanolyan lazán kapcsolódnak a versszakok, mint 
a lírai dalok esetében. Különösen az Iszik a betyár, a Ma két hete és az Esteledik, alkonyodik 
alfejezetek motívumai, vándor versszakai keverednek, ehhez nagyban hozzájárul 8 szótagos sor
szerkezetük. Leggyakrabban azonos dallamokon is éneklik őket. A dalok jegyzeteiben utalunk a más 
fejezetbeli szövegrokonságra.

A pásztor- és betyárdalok Vajdaság-szerte elterjedtek ugyan, de a bácskai Duna mente egyébként 
gazdag néphagyománya feltűnően szegény a pásztor- és betyárdalokban, különösen az Alföldre 
annyira jellemző parlando-rubato, expresszív előadásban hallható pásztordalok tekintetében. A jelenleg 
számon tartott, mintegy 390 összváltozathoz ez a vidék mindössze 38 ide sorolható dallal járul hozzá.
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Betyár vagyok, betyár vagyok (133-141.)

Parlando, rubato J=cca 104
133.

2. Iszik a betyár a csapon,
Sír a kislány az ablakon.
Ne sírj, kislány olyan nagyon! 
hisz Nem ütik a betyárt agyon!

Egyházaskér, Igrizsán Pál (70).
Paksa K., 1968.

3. hn Bakony erdőja  lakásom,
Hat szép legény a pajtásom.
Tennap loptam hat szép csikót,
Mind a hat a bíró/e vót.

Ludas, Sebők István (82).
Király E , 1956.

4. Tisza szélin elaludtam,
Jaj, de rosszat álmodoztam! 
Alighogy elszéndérétem, 
Kilenc zsandár áll előttem!

5. Mind a kilenc azt kérdézi:
-  Huncut bétyár, mi ja  neved? 
Kérdésükre azt feleltem:
Rózsa Sándor az én nevem. 
Kerek erdő a lakásom,
Hatvan bétyár a pajtásom.

6. -  Üj föl, pajtás a csikódra, 
Ugrassunk bé a ballangba! 
Csütörtökön virradóra
Béy'is értünk a ballangba.

7. Szabadka/i törvínszékbe 
Kilenc úr ül fönn a székbe.
Mind a kilenc azt kérdézi:
Hán pár csikó jut eszémbe?

8. -  Nem jut nekém több eszémbe: 
Három szürke, hat fekete. 
Három szürke, hat fekete,
Ezé hajkász a vármégye!

' A  III—IV d allam sorra
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1. Rú-zsa Sán-dor az én  ne - vem. Ba-kony er-dő - be szü - let-tem.

Ba-konv er-dő a la - ká - som. De sok be - tvár jó  paj-tá-som!



9. Loptam lovat, százhatvanat,
Mégse verték rám a vasat!
Most még loptam égy szamarat,
Azé zörgetem a vasat!

Oromhegyes, Bicskei Mihályné Balázs Ida (44). Tripolsky G., 1971.

A török régi stílus kétmagú (két dallamgondolatból építkező), kvintváltó dallamainak egyik klasszikus 
példája. Rokon népi párhuzamait csuvasoknál és cseremiszeknél tartja számon a kutatás. Az egész 
nyelvterületen elterjedt, de az Alföldre legjellemzőbb nagy típus, egyben legnépszerűbb vajdasági „fő
dallamunk” is. Pásztordalok, többféle ballada és hajnali énekek (a középkori trubadúrköltészet ked
venc műfaja) kapcsolódnak hozzá (népszerűségéből adódóan egyéb, periferikus jellegű vagy obszcén 
szövegek is).
Variáns: 3 ,  23., 25., 26., 73., 77., 165., 168., 170-172., 174-179., 182., 193-195. (MNT VIII. 45. 
típus)
Szövegvariáns: 73. a, 7 5 , 77 , 165-168, 171. a, 172, 179.
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133. a

1. Csütörtökön virradóra 
Kimentem égy csőszkunyhóra. 
Alighogy elszöndörödtem, 
Kilenc zsandár áll előttem!

2. -  Zsandár urak, mit akarnak? 
Talán bizon megvasalnak?
-  Megvasalunk, megkötözünk, 
Kalocsára bekísérünk!

Horgos, Vincze János (61). Kiss L., 1942.

Szövegvariáns: 73. a, 75.

3. Kalocsai törvényszékbe 
Tizenkét úr ül a székbe. 
Kacsingatnak a szemembe, 
hány Lovat loptam életembe?

4. -  Loptam lovat, százhatvanat, 
Mégsem csörgettem a vasat!
Most még csak égy rossz szamarat, 
Mégis csörgetém a vasat!
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133. b

1. Csütörtökön virradóra 
Kimentem égy csőszkunyhóba, 
De még el sém széndérédtem, 
Kilenc zsandár áll előttem!

2. -  Zsandár urak, mit akarnak? 
Talán bizony mégvasalnak?
-  Mégkötözünk, mégvasalunk, 
Ráday kezibe adunk!

3. Tizénkét úr ül a székbe, 
Tekingetnek a szémembe,
hogy Hán pár csikó jut eszémbe? 
Hán pár csikó jut eszémbe?!

4. -  Nem jut nekém több eszémbe: 
Három deres, hat fekete.
Azér keres a vármégye!
Azér keres a vármégye!

5. Bíró/ebul hatot lopok, 
Amé éngém bécsukatott! 
Bíró/ébul hatot lopok, 
Amé éngém bécsukatott!

Topolya, Palusek István (66). Penavin 0., 1972.
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133. c

1. -  Jó napot, édes bojtárom!
Van-é károm? Van-é károm?
-  Nincsen károd, de nem is lész, 
de Még a nyájad kezemén lész!

2. -  Dehogy nincsen! De bizony van! 
Hát a három ürü hun van?!
-  Kutyák itták még a vérit,
Én éltem el a többi/it!

3. de Főfeküdtem a halomra, 
Únnéztem lé a nyájamra.
Nézek, nézek hazafelé,
Gyün két zsandár errefelé!

Magyarkanizsa, Medgyesy Imre (59). Szeghy E., 1943.

Szövegvariáns: 5., 112., 170-179.

4. -  Zsandár urak, mit akarnak? 
Talán bizony mégvasalnak?
-  Mégkötözünk, mégvasalunk,
A tömlöcbe béyis csukunk!

Mohol, Farkas Pétemé Basa Mária (97). 
Bodor G., 1970.

5. Rózsa Sándor a pusztába 
így gondolkozik magába:
Jobb lett volna, kis koromba 
Zárt kend volna koporsóba!

6. Anyám, anyám, édesanyám,
Édes felnevelő dajkám!
Zártál volna koporsóba,
Nem lennék a világ csúQa!
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133. d

1. Ezön a sütét éccakán 
Csillag ragyog az ég alján; 
Csillag ragyog, hajnal hasad, 
Szeretnélek, de nem szabad.

2. Csütörtökön virradóra 
Tanáltam egy csőszgunyhóra, 
Mellém raktam fegyverömet, 
Öleltem a kedvesömet.

3. Még jó  el se szöndörödtem, 
Kilenc zsandár áll mellettem:
-  Zsandár urak, mit akarnak? 
Talán bizon mögvasalnak?

6. Csittög-csattog a vasajtó, 
Talán gyün a tömlöctartó? 
Vizitálják a rabokat:
Mivel mulatják magukat?

7. Mondjátok tömlöctartómnak: 
Ne örüljön rabságomnak, 
Mer, ha rabságomnak örül, 
Nemsoká ü is bekerül.

8. Vigyétek rózsámnak hírül, 
Holtakkal vagyok egyszínű, 
Amit őszök, nem jó ízű, 
Étel-ital, mind keserű.

4. -  Mögvasalunk, mögkötözünk, 
Kalocsára bekísérünk!
Kalocsai nagy törvénybe 
Harminchat úr ül a székbe.

9. Mondjátok édösanyámnak: 
Küldjön egy párnát fiának; 
Mögsegít még a jó  Isten, 
Nem kénlódok mindig itten.

5. Kacsingatnak a szömömbe:
-  Hány csikó jut az eszömbe?
-  Nem jut neköm több eszömbe, 
Mint miért vagyok tömlöcbe.

10. Rózsa Sándor az én nevem, 
Ösmerős is mindön helyön. 
Csongrád mögye a lakásom, 
Hatvan betyár a pajtásom.

Törökbecse. Kálmány L., 1882.

Szövegvariáns: 100-102. Az 1. versszakot lásd VMND 1. 125. sz. 4. vsz. (Gombos)
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133. e

1. Amoda egy kerek erdő,
Betyár lakja, tizenkettő. 
Ki-kigyünnek a szélire,
Várik a bajt a fejükre.

2. Amoda gyünnek lovasok, 
Feketéllnek, mint a sasok.
Ha betyárok -  jó barátok,
Ha zsandárok -  elszaladok.

3. Ha zsandárok, mit csináljunk? 
Szaladjunk-e, vagy megálljunk? 
Ha szaladunk: agyonlünek,
Ha mögállunk: megkötöznek.

4. -  Isten jó nap, jó barátom!
Hát hogy is vagy? Amint látom.
-  Adjon Isten, zsandár uram!
Hát sehogy se -  most ilyenkor.

5. Jaj, Istenőm, jaj, mindönöm! 
Rabnak köll most néköm lönnöm! 
Sirat engöm apám, anyám,
Sirat engöm az én rúzsám!

6. Ne sirassatok még nagyon,
Nem visznek még lüni agyon! 
Akkor sirassatok nagyon,
Mikor visznek lüni agyon!

Kanizsamonostor.

Szövegvariáns: 7 3 , 75., 89., 90., 171, 172. a.

7. Mögvasalnak, mögkötöznek, 
Kalocsára bekísérnek,
Lovát köti lovam mellé, 
Magamat a kocsi mellé.
Lovam őszi a jó  szénát,
Magam a vármögye kosztját.

8. Kalocsai nagy törvénybe 
Tizenkét úr ül egy székbe, 
Tekintgetnek a szömömbe:
-  Hány pár csikó jut eszömbe?

9. -  Nem jut neköm több eszömbe: 
Kit eladtam Debrecönbe,
Kit mögittam, kit mögöttem,
Kit a rúzsámra költöttem.
Drága vót a rokolyája,
Rámönt három tinó ára.

10. Előbb loptam én négy tinót, 
Mind a négy daruszőrü vót. 
Aztán loptam egy pej csikót, 
Mind a négy lába kesely vót. 
Azután loptam hat ökröt,
Mind a hat az uraké lőtt:

11. Kettőt adtam a bírónak,
Kettőt a komiszárusnak,
Kettőt a szolgabírónak,
így hát nem maradt magamnak!

Kálmány L.
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133. f

1. Mikor én kicsike vótam,
Adán gulyásbojtár vótam. 
Főfeküdtem ződ halomra,
Onnat néztem a barmomra.
De mán mikor nevelődtem,
Álnok szívü lőtt belülem.

2. Eccőr nézők hazafelé:
Gyün a vármögye kifelé.
Szaladok az lovam felé,
Világos pej, kesely felé.

3. De mikor lovamra ültem,
Két zsandár állott mellettem:
-  Mögállj, betyár, mög köll állnod, 
Nem szabad tovább szaladnod!

4. Jaj, Istenöm, mit csináljak? 
Szaladjak-é, vagy mögálljak?
Ha szaladok: agyonlűnek,
Ha mögállok: mögkötöznek!

5. Hátrakötötték karjaim,
Úgy verték ki a fogaim.
Jaj, de sokat elájultam! 
Csakhogy életbe maradtam.

6. Feleségöm nem is tudja,
Hogy mögfogott ez a kutya. 
Bár valakinek mondhatnám, 
Hogy neki tudtára adnám!

7. -  Édös, kedves feleségöm, 
Sződd össze hát a szennyesöm, 
Mert elmögyök messze útra, 
Kirül többet ne várj vissza.

8. Mondd mög a komiszárusnak: 
Ne örüljön rabságomnak!
Mert, ha rabságomnak örül, 
Kés fordul mög szíve körül!

9. Nem fogok mindig rab lönni, 
Ki fogok még szabadulni!
Ki hogy szokott velem bánni, 
Úgy fogom visszaszógálni.

Hódegyháza.

Szövegvariáns: 73., 75., 89., 90., 101, 171.

Kálmány L., 1882.
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133. g

1. Uccu, Bihor, Szabó, Szakmár! 
Engöm a vármögye hajt már. 
A Tiszának nekihajtott,
Magos partrú leugrajtott.

2. Tiszapartrú leugrattam,
A Tiszát is átúsztattam, 
Istenömnek hálát adtam,
A lovamat lepányváztam.

3. A lovamat lepányváztam, 
Magam égy órát aludtam.
Jó álmombú fólébredtem,
Pej paripám fönyergöltem,
Kis lábom kengyelbe töttem, 
Víg örömmel úgy repültem.

4. Beugrattam Jankovácra, 
Jankováci nagy vásárra.
Ottan kaptam szép hat csikót, 
Mind a hat kesely lábú vót.

Alföld, hely nélkül. 

Szövegvariáns: 73., 170-179.

5. Azon hajtottam hat tinót, 
Mind a hat daruszőrű vót. 
Behajtottam Újvidékre,
De sok szép pézt kaptam érte!

6. De sok szép pézt kaptam érte! 
Égy krajcárom sincs belűle: 
Kit mögittam, kit mögöttem, 
Kit a lányokra kötöttem.

7. Loptam lovat, háromszázat, 
Mégsé csörgettem a vasat! 
Még én Istenömbe bíztam, 
Addig nem is csalatkoztam. 
Égy huncuttal elindútam, 
Mindjá rabságba jutottam.

8. Ilyen a bétyár élete.
Ki nem hiszi, éljön vele! 
Éltem vele kis ide/ig: 
Harminchárom esztendeiig.

Kálmány L.
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134.
Parlando J= cca 80

M eg-is é n - g é m  m on-da - nak m ar bé - ty a r-n a k !

2. Elmentem én Pétérvárra vásárro,
Utánam gyütt komisszárus bujábo.
Utánam gyütt komisszárus bujábo,
Megkötözött, mint a barmot, gulyába.

Gombos, Varga Mihályné Szűcs Róza (84). Kiss L., 1939.

Alapjában a Rákóczi-nóta köréhez tartozó fríg dallam, a verbunkos zene falusi, népi ágának (ún. Kiskun 
verbunk) rokona. Hazája az Alföld északnyugati csücske.
Variáns: 162., távolabbról.
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K ár - té - vő - je  nem  vol - tam  Bo - go - já - nak.

M ér m on - da - nak cn  - gé - met m ár bé - tvár - nak?

1. A m in - de - nit c n - n e k  a rossz v i -  lág - nak!



Parlando, rubato J= 96
135.

i).

2. Eressze /e  1 csak a jobbik karomat:
Három százast adok a fejes úrnak!
Három százast adok a fejes úrnak,
Hogy ne írja nevemet csavargónak!

3. -  Látom, fiam, hogy jószívű gyerek vagy,
Az irigyek nyelve miatt vagy te rab!
Nincsen bajod, sem panaszod senkire,
A törvínbe sincsen bajod semmive’!

4. Fölírok a bécsi kereskédőnek,
Küdjön nékem százas bangót eleget!
Küdjön nékem százas bangót eleget,
Hajtok neki fehér szőrű ökröket!

Mohol, Szécsényi Györgyné Illés Katalin (80).
Bodor G., 1970.

5. Nagypintékén mossa holló a fiát,
Ez a világ kígyót-békát rámkiált.
Mondja még hát ez a világ szemembe: 
Kinek mit vététtem én életembe?

6. Holdvilágos, szép csillagos szép idő, 
Bétyárlegény futkározik a mezőn.
Ökröt, barmot, csikót, ménest kutatja, 
Szébbik javát válogatva elhajtja.

7. Tizénnyóc esztendős vótam, kisangyalom, 
Mikor passzust kértek az én lovamtul. 
Nem félek én a vármegye kezétül! 
Kitagadom én a bírót (a) székébül!

Észak-Bácska, idős pásztor.
Bodor G., 1970.
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1. h  Csár-dá - ba ért é n - g é m  a ko - m i- s z á  - ros.

Úgy' m é g - k ö - tö t t ,  m int m a r -h á t  a mé - szá - ros!

- A  - ra ké - rém  a ko - mi - szá - ros u - ra - mát:

E - rész - sze /e l  csak a job  - bik ka - ro - mát!



Régi stílusú vajdasági „fődallamaink” egyike. Jellegzetes nagy alföldi típus, az ótörök réteg kvint- 
váltás nélkül ereszkedő tagja. Főleg pásztor- és betyárdalok, betyárballadák kapcsolódnak hozzá, néha 
ponyva- és új balladák, ritkábban lírai szövegek. Zömmel parlando tempóban hallható, de előfordul 
giustóban is, nálunk elvétve (pl. VMND 1: 127. sz.), de a Dunántúlon pl. karikázóként is ismert. Főzár
lata mindig a kis tere, első sora megállhat az oktávon, a szeptimen és a kvinten, ritkán az alaphangon 
is. Harmadik sora zárulhat kis tercen vagy kvinten, ritkán oktávon is.
Variáns: 67-70., 9 1 , 9 2 , 124, 125, 142-147, 151, 154, 155. (MNT IX. 73. típus)
Szövegvariáns: 70 , 144-145, 147. a.
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135. a

1. Ha fölülök kis pej lovam hátára, 
Mögnézöm a más lovát az állásba. 
Kiszakajtok harminchárom darabot: 
Netök, lányok, tűk is boldogújatok! 
Kiszakajtok három fakót, hat derest, 
Ki/e a vármögye szüntelen keres.

2. De sok falut, de sok várost bejártam, 
De sok üres istállóra találtam!
Nem találtam alám való paripát, 
E’loptam a komiszárus pej lovát.

3. Kocsmárosné, bort hozzon kend kupába, 
Hagy igyon a szögény legény bújába!
Kit bújába, bánatjába mögiszik, 
Mögfizeti, aki röggelig alszik.

Alföld, hely nélkül.

Szövegvariáns: 67-69., 146-147.

Kálmány L.
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136.
Giusto J=138

O  - da vá  - rom  az én ked-ves ga - lám - bőm.

Egyházaskér, Mihók Antal (71).
Paksa K , 1968.

2. Patkó Bandi kimögyön a mezőre, 
Töltött pisztolt tösz a belső zsebibe. 
Töltött pisztol nem látszik a subától, 
Patkó Bandi nem fél kilenc zsandártól!

3. Alacsony ház, vékony deszkakerítés, 
Áthallatszik a bétyárló nyerítés.
Szénát, zabot adjatok a lovamnak!
Ki né nyerítse a bétyárságomat!

4. Patkó Bandi tizönhat szél gatyája 
Mögakadt a csipkebokor aljába.
-  Csipkebokor, ereszd el a gatyámat! 
Ha úri vagy, ha paraszt, de leváglak!

5. Mögizenöm csárdás feleségömnek:
Gondját viselje a hat gyermekömnek!
Sem gulyásnak, sem bojtárnak ne adja, 
Mindig csak a bétyárságot tanítsa!

Egyházaskér, Bénák Margit (71, 74).
Katona I.-Tóth F„ 1972, Kónya S., 1975.

6. Rózsa Sándor még húszéves korába 
Lovat lopott az aradi pusztába.
Lovat lopott, huszonhárom pej csikót.
Most tudják, hogy Rózsa Sándor bétyár vót.

7. Rózsa Sándor húzódik az erdőbe,
Isten tudja, mikor jön ki belőle!
Tölgyfa alá köti sötét pej lovát,
Csipkebokor alatt mullatja magát.
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8. Rózsa Sándort kilenc pandúr kíséri,
Kis kalapját jobb szömire lecsípi.
-  Sándor, fiam, nézz a pandúr szömébe! 
Most kísérnek a vármögye elébe!

9. De magos a szögedi városháza!
Oda lösz majd Rózsa Sándor bezárva, 
Sárga rézlakat lösz a kezére zárva.
Most tudja csak, mit tött bétyár korába.

Egyházaskér, Rózsa Balázsné Varga Mária (60).
Tripolsky G., 1971.

10. Bogár Imre kilenc széli gátyájá 
Mégákádt a csipkebokor ágábá.
Beákádt égy csipkebokor ágábá.
-  Csipkebokor, ereszd el á gátyámát!
Úré vágy-é, párászté vágy? Léváglák!
Há úri vágy, há párászt vágy, léváglák!

11. Ázt kérdézi télem á zsándárkáplár:
-  Hová váló sziletés vágy, te bétyár?
-  Jászberényi Kiskunság áz én házám, 
Bétyárok kézt nevelt áz édésányám!

Bácskertes, Dienes Antalovics Anna (50).
Silling I., 1981. 

Bácskertes, Szilber Molnár Erzsébet (62).
DubacZ., 1983.

12. Lovat loptam, met a rózsám szeretem,
De az árán pántlikát se vehettem.
Elfogtak a zsandárok, de nem bánom,
Érted, rózsám, a vasat is kiállom!

13. A szégedi Csillag börtön vasrácsán 
Néha-néha kitekinték bús árván.
Égy rossz lóétt vigyáz réám hat zsandár!
Éj, de sokan többet loptak nálomnál!

Hertelendyfalva, Zsók Domokos (42). Király E., 1974.

Többféle alkalmi dallammal (legtöbbször müdallamok) előforduló szövegek. Közölt dallamunk új 
stílusú, átmeneti jellegű mű- és népdal között. Szélső soraiban a hármashangzat-felbontás idegen 
elem, középső sorai romlatlan hagyományba illők.
(Járdányi II. függelék: Édesanyám, azt a szál rozmaringot)
Szövegvariáns: 67-68., 7 1 , 91-95 , 125, 144-145.
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136. a

1. Patkó Bandi harminchat szél gatyája 
Felakadt a cserfabokor ágába.
-  Cserfabokor, ereszd el a gatyámat! 
Ha úr vagy is, ha paraszt is, leváglak!

2. Patkó Bandi, ha kimegy az erdőbe, 
Forgópisztolyt vesz mind a két kezébe, 
Pisztoly csöve nem látszik a sugártól, 
Patkó Bandi nem fél már a zsandártól.

Alföld, hely nélkül. 

Szövegvariáns: 91-95., 125.

3. Nem akar a vezérürüm legelni, 
Rézkolompját haragosan csengeti.
Idegen szagot érez a pusztában, 
Hátratekint: hat zsandár a nyomában.

4. Azt kérdi a jászberényi kapitány:
-  Hol és merre születtél, te rossz zsivány?
-  Jászberényben Kiskunság az én hazám, 
Betyárok közt nevelt engem az anyám!

Kálmány L.
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Giusto (poco m bato) J=cca 60
137.

2. Csillagok, csillagok,
Szépén ragyogjatok!
Rózsa Sándor bandájának,*
5 Éj, haj, utat mutassatok!

3. Léyányok, lé/ányok,
Szép magyar lé/anyok,
Rózsa Sándort és bandáját.*
5 Ej, haj, szépén gyászoljátok!

s Éj, haj, jó l mégsirassátok! 
Rózsa Sándor bandájáét,** 
s Éj, haj, jól imádkozzatok!

4. Nem úgy jöttem ide,
Kocsin hoztak ide.
Az aradi vármégyébe, 
s Éj, haj, vasra vagyok verve

5. Lóra, csikós, lóra!
Elfutott a ménes!
Csak egyedül maga maradt, 
í  Ej, haj, a pányván a nyerges.

Hertelendyfalva, Német Mihályné (69). Király E., 1960.
Hertelendyfalva, Kovács Júlia (54, 69, 74, 80). Kiss L., 1940, 1966.

Király E., 1955, 1960, Ujváiy Z-, 1966. 
Hertelendyfalva/Budapest, Eröss Istvánná Kovács Teréz (55). Kiss L., 1967.

Kupolás dallamvonalú, de nem új stílusú dal. A keleti dialektusban otthonos típus leginkább. 
A bukovinaiaknak is gyakori dallama. Bartók szlovák és morva variánsára is utal.
(Bartók 277, Vargyas, 1981: 0276, Járdányi II. 5, székely, mezőségi és palóc)
Szövegvariáns: 96-99.
Kazetta II. A 9. (Kiss L. felvétele 1966-ból)

* Az 1940-cs változatban: A szép magyar huszároknak, ill. A szép magyar huszárokot
** A III—IV. dallamsorra

365

1. M i - kor Ró - zsa San - dór Fél - ül a lo vá  - ra.

A -rany rój - tű gyócs-ga - gyá-ja, 5 Éj, haj. ú - szik a Ti - szá - ba. 
A -ra n v  rój - tos



137. a

1. Mikor Rózsa Sándor 
Fölül a lovára,
Lobog rajta gyócs gatyája, 
Sej, haj, úszik a Tiszába.

2. Nézz ki, rózsám, nézz ki 
Ablakod firhangján! 
Mégérkézétt Rózsa Sándor, 
Sej, haj, sötét pej paripán!

Zenta, Majlend Ferenc (21). 

Szövegvariáns: 57-63.

3. Arany a kantálja,
Réz a zabolája,
Gyémántkőből van kirakva, 
Sej, haj, a nyerégkápája!

4. Fújd el, jó szél, fújd el 
A Tiszának habját,
Hogy még né találja senki,
Sej, haj, Rózsa Sándor nyomát!

Bodor A , 1972.
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137. b

1. Zavaros a Tisza,
Nem akar higgadni.
Még az éjjel Bogár Imre, 
Sej, haj, átal akar mönni.

2. Atal akar mönni,
Lovat akar lopni.
A szögedi nagy vásárba, 
Sej, haj, el akatja adni.

Magyarpadé, Pintér Istvánné Keszég Etel (72). 

Szövegvariáns: 57-63.

3. Nézz ki, babám, nézz ki 
Ablakod firhangján!
Amottan jön Bogár Imre,
Sej, haj, egy szép pej paripán!

4. Arany a zablája,
Réz a kantárszára.
A szögedi kisleányok,
Sej, haj, úgy néznek utána.

Katona I.-Tóth F., 1972.
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137. c

1. Vásárhelyi pusztán 
Vótam csikós bojtár, 
Számadómtul, betyároktul 
Sej, haj, lopni mögtanultam.

2. Édösanyám vót kend,
Mért nem tanított kend? 
Gyönge fának ága voltam, 
Sej, haj, mindönre hajlottam.

3. A peregi pusztán 
Gyün a zsandár nyilván, 
Zörög a lova zablája,
Sej, haj, célba a puskája.

4. Csütörtökön este 
Azon vöttem észre:
Orosházi zsandároknál
Sej, haj, tárgyig vasra vertek.

5. Nézz ki, babám, nézz ki 
Ablakod rostélyán:
Amoda gyün Török Palkó 
Sej, haj, sötét pej paripán!

6. Sötét pej lovának 
Arany a kantárja,
Az én kedves galambomnak 
Sej, haj, én vagyok a párja.

7. Repüj, madár, repüj 
Szentösön körösztű,
Szá’j be y'az én galambomhó, 
Sej, haj, maga van egyedül!

8. Ha kérdi, hun vagyok, 
Mondhadd, hogy rab vagyok, 
Orosházi kis tömlöcbe
Sej, haj, térgyig vasba vagyok.

9. Sem eső nem esik,
Sem harmat nem látszik,
Mégis az én irhás subám 
Sej, haj, két óda’rul ázik.

10. Nem bánom, nem bánom,
A rózsám sajnálom:
Nincsen kenyérkeresője,
Sej, haj, de van elvesztője.

11. Bama a galambom,
Sirat engöm nagyon.
Né sirassál, kisangyalom,
Sej, haj, nem vertek még agyon!

12. -  Hogyne siratnálak,
Mikó vasba látlak!
Hónapután nyóc órakor 
Sej, haj, Pesten vizitálnak!

13. Möghalok, möghalok,
Még beteg sé vagyok,
Orosházi nyomás szélin 
Sej, haj, nyugonni akarok.

14. Né csudákozzatok,
Hogy én sárga vagyok: 
Harminchárom fontos vasat 
Sej, haj, mán el is szaggatok!

Pusztaföldvár (Békés megye, Magyarország). Kálmány L , 1878.

Szövegvariáns: 57-63., 98-99., 107., 109-110, 114. b, 118-119.

368



Giusto J=80
138.

Á -rány-szé-li gá-tyá-sza-rá, Sej, háj, úgy le - bég u - tan  - ná.

2. Csillagok, csillágok, 
Szépen ragyogjátok!
Híres mágyár bétyároknák, 
Sej, háj, utát mutassátok!

3. Ménnek á pusztábá 
Szégednek kémyékin, 
Utánnuk mén á vármegye, 
Sej, háj, Rádnáinák élén.

4. El is fogták éket,
Viszik á temlécbe.
Ot ván kéztik Rózsá Sándor,
Sej, háj, tálpig vásbá verve.

5. Ódámén áz ányjá,
Hogy étet sírássá.
-  Ne sirásson, édesányám,
Sej, háj, nem vágyok méghálvá!

6. -  Hogyne sirátnálák, 
Mikor vásbá látlák? 
Holnápután nyolc órákkor, 
Sej, háj, félákásztvá látlák!

Bácskertes, Dubac Fridrik Erzsébet (61).

Az új stílus kis hangterjedelmü, kis szótagszámú régies rétegéből származó dallam. 
(Vő. Járdányi II. 63, általános)
Szövegvariáns: 29-34., 99.

Sóta I ,  1981.
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138. a

1. Szögény Rúzsa Sándor 
Fölült a lovára,
Arany szélű gatyaszára 
Sej, haj! Úgy lebög utánna.

2. Csillagok, csillagok,
Szépen ragyogjatok!
Hírős magyar betyároknak, 
Sej, haj! Utat mutassatok!

3. Mönnek a pusztába 
Szögednek kömyékin, 
Utánna mén a vármögye, 
Sej, haj! Ráday'inak élin.

Gyála.

Szövegvariáns: 29-34., 99.

4. El is fogták ükét,
Viszik a tömlöcbe,
Ott van köztük Rózsa Sándor, 
Sej, haj! Talpig vasba verve.

5. Ódámén az anyja,
Hogy ütet sirassa.
-  Ne sirasson, édösanyám,
Sej, haj! Nem vagyok möghalva!

6. -  Hogyne siratnálak,
Mikó vasba látlak?
Hónapután nyóc órakkó,
Sej, haj! Fölakasztva látlak!

Kálmány L.
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139.
Poco mbato J=cca 112

Nó - ta - rá ve - rém á sár - kán - tvú - mát!

2. Én vágyok á híres Rózsa Sándor,
Én vágyok áz, áki szégín jámbor. 
Csák á juhos gázdákát megfosztó,
A gazdagot jussától megfosztom,
Ázt is á szegínyéknek szétosztó.
És á szegények k 'ézt mind elosztom.

2. a Én vágyok á hírés Rózsá Sándor,
Nem bántom én, áki szégény vándor. 
Csák á dihés gázdágot mégfosztom, 
De á mohos gázdágot megfosztom,
Á jószágát szégínyéknek osztom. 
Gazdagságát szegényeknek osztom.

3. Elé ván áz én szémém, nem hátú, 
Nem félék én áz ákásztófatú! 
Ákásztyánák, há meg bírnák fogni! 
Ot szokot á jává ember lógni!

3. a Én vágyok á hírés Rózsá Sándor,
Áki nem fél áz ákásztófatól!
Fogjonák el, há el bimák fogni! 
mer Ot szokot á jává ember lógni!

4. Ván egy lovám, vénnék rájtá százát, 
Átugomám véle ezt á házát!
Há megfogom á sállángos nyergét, 
Hét vármégye még sem állít éngém!

5. Cifrá subá, száz forint áz árá, 
Számádó úr ákásztyá mágárá. 
Mégtágádom ápámát, ányámát, 
Mégsem hágyom másnák á rózsámát!

6. Érdé, érdé, de szép sírí érdé!
Benne Iákik bétyár tizénketté.
Én lészék á érdé keriléje,
Bárná kislány igáz szeretéje.
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7. Sándor, Sándor, gyerünk bárányt lopni, 
Te tudod a javát válogatni!
Te tudod a javát válogatni,
Vörös borba zsömlét mártogatni.

Csóka, Banka János (47).
Bácskertes, Péter Pálné Szurap Ilona (81). 
Csóka, Mészáros Lajos (73).
Bácskertes, Dienes János (67).
Bácskertes, Cseluszka Molnár Katalin (73). 
Bácskertes, Maros Lukácsevity Erzsébet (76). 
Magyarszentmihály.

Burány B., 1966. 
Bodor A.-Bodor G., 1972. 

Kónya S„ 1975. 
Silling I., 1981. 

Pécsics A., 1983. 
Asztalos K.-Pestality É., 1983.

Kálmány L.

A szövegek többsége egy általánosan elterjedt müdallamon hallható, amely egy 1790-91-ből szár
mazó Dávidné Sóltári gyűjteményben már megtalálható, és ami Petőfi Alku című versével vált rop
pant népszerűvé. Ritkábban egy törzsökös hagyományba illő szó végű új stílusú dallamon is előfor
dulnak. A versszakok egy része valószínűleg népszínműből származik (2., 4., 5. vsz.), a 6. versszak 
szerelmi líra.
(Járdányi II. 123, általános) (A dallamot lásd VMND 1: 2. és 43. sz.)
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Giusto J= 100
140.

2. Kilenc zsandár kisér éngém 
Kilenc zsandár kísér végig (a)
A zéntai főuccán.
Topolyai főjuccán.
Bétekintéttem a rózsám 
Bétekinték, betekintek 
Rozmaringos ablakán.
A rózsámnak ablakán.

3. Még onnan is azt kiáltja:
Még akkor is azt kiáltja:
-  Bétyár gyerék, gyere bé!
Öleljé még, csókoljá még 
Adj ég}’ csókot, égy utolsót,
Utójára idebé!
Kacsintsál a szémembe!

4. -  Nem mégyék, mer nem méheték,
-  Nem mehetek, nem mehetek,
Mer még vagyok vasalva.

Szabadkai fégyházajtó 
Szabadkai börtönajtó 
Nyitva van a számomra.

5. Fölszántatom, fólszántatom 
A zéntai főuccát,
A székeli főjuccát,
Veték belé, vetek belé 
Piros pünkösdirózsát.

6. Magamat is belévetém, 
Belévetém rózsának,
Aki szeret, aki szeret,
Majd Iészakajt magának!

7. Ha /a  Tisza még a Duna 
Piros rózsát terémne, 
Mindén szőke, barna kislán 
Bétyárlegént szeretne.

Székelykeve, Nyisztor Lajos István (71).
Zenta, asszonyok.
Topolya, Csőkéné Farkas Erzsébet (57).

Az új stílusra emlékeztető, kupolás görbét leíró általánosan elterjedt dallam. 
(Járdányi I. 224, általános)

Kiss L., 1969. 
Király E„ 1971. 
Borús R., 1976.
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Giuslo J= 138
141.

Le-tösz-nek a töm -löc fe-ne-ké-re. U-gvan.ba-bám , ju -tok-e e - szöd-be?
Kis-an-gya-lom.

2. Betyár vagyok, betyárnak születtem,
Csikós vag)’ok, csikósnak születtem,
Ha möghalok, nem sírnak fölöttem.
Én fölöttem ne sírjon senki sem!
Nem mondják el Szent Dávid zsoltárát,
Ne mondják el Szent Dávid zsoltárát,
Nem kongatják a falu harangját.
Ne kongassák a falu harangját!

Csóka, Banka János (44). Burány B , 1962.
Mohol. Király E., 1965.
Csóka/Újvidék, Mraznica Józseffé Korponai Katalin (57). Kónya S , 1974.

Müdalos (funkciós összhangokban fogant) visszatérő szerkezetű (AA5BA) változatai számosabbak, 
nyilván azok az elsődleges alakok, és belőlük alakult másodlagos fejleményként ereszkedő, szó végű 
dallammá ez az egyetlen dallamvariáns. Az észak-bánáti betlehemes játékok egyik dalbetétjeként is 
szerepel.

374

1. En inár töb-bct éj-sza-ka nem já-rok. M er m ög-fog-nak a lo-vas zsan-dá-rok!
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Betyár alatt szépen ropog a tarack (142-149.)

Parlando J=cca92
142.

1. Ha fólmögyök a fekete halomra,
Onnan nézőm, me’re legel a gulya. 
Arany kolomp istápja ja  bojtárnak, 
Csapja mög a bal szárnyát a gulyámnak!

3. Sárga lovam pányvára van kikötve, 
most Nyergelje föl a bojtár, és keresse! 
Sárga lovam pányvára van kikötve, 
h Nyergelje föl a bojtár, és keresse!

Csóka, Banka Mihály (67, 75). Burány B., 1979, Tripolsky G„ 1987.

’ ökröm
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2. M ög-csap - ta a bal szár - nyát a gu-lyám  - nak.

fisz  M in d - já r  lá-toin: híj - ja  van a jó  - szág - nak!

Verd mög, Is - tcn. a zsi-vá - nyok jobb  kar - ját!

h Av-val fog - ta lcg-s/.öbb bar-mom* bal szar - vát!



Régi stílusú vajdasági „fődallamaink” egyike. Jellegzetes nagy alföldi típus (bár máshol is előfordul, 
góca mégis az Alföld), az ótörök réteg kvintváltás nélkül ereszkedő tagja. Főleg pásztor- és betyár
dalok, betyárballadák kapcsolódnak hozzá, néha ponyva- és új balladák, ritkábban lírai szövegek. Zöm
mel parlando tempóban hallható, de előfordul giustóban is, nálunk elvétve (pl. VMND 1: 127. sz.), 
de a Dunántúlon pl. karikázóként is ismert. Főzárlata mindig a kis tere, első sora megállhat az 
oktávon, a szeptimen és a kvinten, ritkán az alaphangon is. Harmadik sora zárulhat kis tercen vagy 
kvinten, ritkán oktávon is.
Variáns: 67-70., 92., 123-125., 135., 143-147., 151., 154., 155. (MNT IX. 73. típus)
Szövegvariáns: 123.
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142. a

1. Ha fölülök a bugaci halomra,
Onnan nézők szép legelő barmomra.
A bal szárnya mögfordult a cserénynek.
-  Ejnye, gulyás! Híja van az ökröknek!

2. -  Mögáj, bétyár! Huva akarsz hajtani?
-  Adj égy vágót, ha mög nem akarsz halni!
-  Eredj, pajtás, válassz közüle kettőt!
Hej, ahogy magadnak tetszik, úgy főzd mög!

Szeged (Csongrád megye, Magyarország). 

Szövegvariáns: 123.

3. -  Ugyan pajtás, sajnálod-e a vágót? 
Mögfizetjük az árát, ha sajnálod!
-  Nem sajnálom én, pajtás azt a vágót,
Majd ád néköm a jó Isten hely ötté!

4. -  Verd mög, Isten a betyár keze szárát!
Mér fogta mög vezérökröm bal szarvát?
-  Azé fogta, bele vót szabadítva,
hej Gulyám mellett az életöm möghagyva.

Kálmány L., 1878.
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143.

2. Éjfél után kettőt ütött az óra,
Még hajnalra be kell menni Magiadra. 
Elkötöttem három tinót, hat lovat.
Ott verik rám, édes rózsám a vasat!

3. A magladi tömlöcajtó de sárga!
Oda van egy betyár gyerek bezárva.
A magladi tömlöcajtó hasadj meg!
Te meg, babám, örökre szabadulj meg!

Csóka, Banka János (45, 55). 
Csóka, Banka Mihály (78).

Burány B., 1965, Kónya S., T975. 
Bodor A.-Németh I.-Tripolsky G., 1990.
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Parlando J= cca 86

1. Ha - ra - go - san szól az ü - riiin h a - r a n g  - ja .

Tol-vaj gye - rek a bo - kor - bán hall - gat - ja.

E-redj, ró - zsám. csapd v isz  - sza az e - le - jét,

M er el - lo p - já k  lcg-s/.cbb ü - rüm  csen - gő - jét!



4. Karikába gyűröm a gatyám szárát, 
Elhajtom az Endre báró birkáját. 
Elhajtom az orgazda tanyájára,
Jó bort iszok, még élők a világba!

5. Jó bort iszok, diófával tüzelök,
Kis pej lovam csárda előtt enyelög.
Ejnye, lelköm, szép csárdásné, nézze mög, 
Rajta van-é a lovamon a nyerög?

6. -  Lovad hátán félrecsúszott a nyerög, 
Nem jó nyergelte föl ez a rossz gyerök!
-  Mögtanítom a gyerököt nyergelni, 
Hogy köll a lánt a kapuba ölelni!

Terján/Csóka, Gál András (77). Kónya S., 1975.

Az előző dallam (142. sz.) változata. Lásd az ott mondottakat.
Variáns: 67-70., 9 2 , 123-125, 135, 142, 144-147, 151, 154, 155. (MNT IX. 73. típus)
Szövegvariáns: 163.
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144.

2. -  Ke’j föl, béres, réggel korán, hajnalba!
-  h Nincs mán ökör, gazduram, a járomba! 
Akkor (a) gazda csapi fére kalapját,
Akkor gazda teszi lé ja  kalapját, 
h Van is mindjá hégyén-vőgyön imádság!

4. -  Parasztgazda, e ’loptam hat ökrödet, 
Eladtam a bécsi kereskedőnek!
Még a gazda az ökre/it keresi, 
a Huncut betyár (csak) a csárdából neveti. 
Huncut bétyár a csárádából neveti.

3. ha jA  pusztába annyi bétyár nem volna, 
Parasztgazda imádkozni nem tunna. 
h Mégtaníjják a betyárok a szolgát, 
h De még jobban imádkozni a gazdát!

5. Azt mondja ja  bécsi nagykereskedő: 
h Mikó viszem (a) pakszust mán az ökrökrü? 
Mikó viszem a pakszust az ökrökrű?
-  hejde Ahhoz se köll sem nótáris, sem bíró! 
h Bétyárbul is van élég pakszusíró!
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Parlando J=cca 92

1. Be - ty ár a - latt szé - pen ro - pog a ta - rack.

P a -ra sz t-g a z  - da é j - j e l  - nap - pal d ő l - g ő z - g a t .
Sze-génv

M ég a pa-raszt (az ágyba) hány - j a  - ve - ti e - re - jé t.
M ég  az ár - va

a  H un-cut be-tyár el - hajt - sa az ok - re - yit.
A  be - tyá - rok e l - hajt - só k  az ők - re - jé t.



6. Léyírtam a szőrit, szarvát, jegyje/it, 
Bele/írtam (a) saját gazdája nevit. 
Alájírtam (a) saját gazdája nevit.
Léy'is írtam szőrit, szarvát, jegyje/it,
Hat sorjával (a) saját gazdája nevit.

7. Elloptam a parasztgazda Bimbóját,
A’ra viszém, amőreja  nap léjár.
A ’ra viszém, amőre ja  nap léjár,
Mer a’ra mán a gazdája úgysé jár!

8. -  Ejnye, pajtás, de fehír a tenyered!
-  Ejnye, bojtár, de fehír a tenyered! 
tán Lopásokkal kereséd a kényered?
-  h Loptam annyit (a) sötét éj homájjába, 
hogy Jó bort iszok, még élék a világba!

9. Betyár legény bújdosik az erdőbe,
Assé tudja, lé van-é vagy föl benne. 
csak a Falevél a dérékalja, párnája,
a Gyöngyharmat a takaródzó dunnája.

10. -  csak Ki van csapva mind az ökör, mind
a ló,

Gyere haza, (té) akasztófára való! 
h Gyere haza, akasztófára való!
Hat zsandárral kerestet a főbíró!
Hat zsandárral kerestet a számadó!

11. Bétyárlegíny üzeni ja z  anyjának,
Slingelt ágyat nem vet mán a fi/ának.
-  Hazaménnék, jaj, de mosmán nem léhet! 

Rámtétték a negyvenkettes bilincsét!

12. Bogár Imre nem nagy nemzetből való, 
Nem köll annak selyém paplany, takaró! 
mer Bétakarja tizenhat szél gatyája,
a Szeretőjét oda viszi alája.

13. Bogár Imre, ha bétyár is, (de) nem csalfa, 
A szép asszont még a lánt sé sajnája. 
Öleléssel, páros csókkal kínája,
a Nagy subáját szép lány alá hasznája.

Oromhegyes, Bicskei Mihályné Balázs Ida (44, 64), Tripolsky G., 1971,
Balázs Mátyás (40). Bodor A.-Németh I.—Tripolsky G , 1990.

Oromheg)’es/Völgyes, Bicskei Mihályné Balázs Ida (66). Varga A , 1992.

Az előző dallamok (142, 143. sz.) változata. Lásd az ott mondottakat.
Variáns: 6 7 -7 0 , 9 2 , 123-125, 135, 142, 143, 145-147, 151, 154, 155. (MNT IX. 73. típus) 
Szövegvariáns: 150-155.
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Parlando. rubato J= cca 74
145.

h A bé - tyá - rak e’ - hajt - sák** az  ök - re - y'it.

2. A pusztába ennyi bétyár nem vóna,
Hej, a gazda káromkonni nem tunna!
h Parasztgazda káromkonni nem tunna! 
Megtanítsák a betyárok a szolgát,
De még jobban káromkonni a gazdát.

3. Eladtam a parasztgazda Bimbóját,
A’ra hajtom, amőre ja  nap léjár.
A’ra hajtom, amőre ja  nap léjár,
A ’ra, tudom, a gazdája sosém jár.

4. -  Parasztgazda, e’loptam hat ökrödet, 
Eladtam a bécsi kereskédőnek!
Még a paraszt az ökre/it keresi,
Huncut bétyár a csárdábú neveti.

5. Aszondja ja  bécsi nagykereskédő:
Mikó viszém (a) pakszust mán az ökrökrü? 
Nem köll ahhó sém nótáris, sém bíró! 
Ahhoz sem köll sém nótáris, sém bíró! 
Bétyárbol is van elég passzusíró!

* paraszt
** c’lopják 

*♦* gazda
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M ég a pa - raszt hány - ja  - ve  - ti e - re - jé t.

Sze - gény gaz - da* éj - je l - nap - pal dől - gőz - gat.

1. Bé - tyár a - latt szé - pen ro - pog a ta - rack.



6. Bétyárgyerék* bújdosik az erdőbe, 
Assé tudja, le van-é vagy fo benne, 
Falevél a dérékalja, párnája, 
Gyöngyvirágos takaró a dunnája. 
Gyöngyharmat a takaródzó dunnája.

7. A bétyár, az nem úri nemből való,
Nem köll annak selyém paplany, takaró! 
Nem köll néki a babája dunnája,
Bééri a tizénhét szél gatyája.

Völgyes, Pósa Vilmosné Kovács Magdolna (62),
Pósa Vilmosné Kovács Magdolna (63) 
és Tót Gézáné Mélykúti Anna (70),
asszonyok. Bodor A , 1995, 1996, 1997, Bodor A.-Németh I., 1997.

Az előző dallamok (142-144. sz.) változata. Lásd az ott mondottakat. Harmadik sorának oktávzár- 
lata rendhagyó.
Variáns: 67-70., 92., 123-125., 135., 142-144., 147., 151., 154., 155. (MNT IX. 73. típus) 
Szövegvariáns: 136., 150-155.
Kazetta II. A 10. (Pósáné és Tóthné 1996-ban készült felvétele)

* bctyáricgény
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146.

2. Jaj, de sokat áztam, fáztam, fáradtam,
De sok üres istállóra találtam!
Nem találtam alám való paripát,
Elloptam a komiszáros pej lovát.

3. Esik a hó, esik a havas esső,
Mind szétverte a juhom a rossz idő.
Mind elvágta a juhom a rossz idő.
Jobb lett volna lefeküdnöm, aludnom, 
Mintsem a zsandár kezébeyakadnom!

Zenta, Mangurás Ferencné Nagy Anna (61, 66, 68). 
Burány B.-Tripolsky G , 1965, Kiss L.-Tripolsky 

G„ 1970, Bodor A., 1972.

4. De sok falut, de sok várost béjártam!
De sok rongyos istállóra találtam!
Nem találtam magam alá paripát,
E’loptam a komiszárus pej lovát.

5. Komiszárus ingém vasba veretéit,
Az én rózsám csörgésire ébredétt. 
Komiszárus, ne csérgesse a vasat!
Gyénge az én rózsám szüve, méghasad!

Hertelendyfalva, Zsók Domokos (42).
Király E„ 1974.
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Parlando. rubato J= cca 94

1. K ör-nyes - kö - rül zöl - dcl - le - nek a he - gyek,
Mirt-dén fe  -  löl

A ju  - há - szók ki - fe - lé i - gye - kéz - nek.

K ör-nyes - kö - riil zöl - dél - le - nek a he - gy ek.
Mirt-dert fe - lő!

A ju  - há - szók ki - fe - lé i - gy e - kéz - nek.



6. Csévó István bújdosik az erdőbe, 
Azt sém tudja, mikor ér a szélébe. 
Nyárfalevél dérékalja, párnája, 
Gyöngyharmat a takaródzó dunnája.

7. Este kezdtem a lovamat nyergelni, 
Reggelig tart a szerszámot rárakni. 
Csillag ragyog lovam fején, nem kantár, 
így jár, aki rossz asszonyra rátalál.

8. Kis kertemben almafa van, nem látszik, 
Minden éjjel tizenkétszer virágzik. 
Terem rajta piros alma, gömbölyű, 
Elhagyott a szeretőm, a gyönyörű.

Csonoplya, Lakatos András (71). Székely M., 1974.

Az előző dallamok (142-145. sz.) változata. Lásd az ott mondottakat.
Variáns: 67-70., 92 , 123-125, 135, 142-145, 147, 151, 154, 155. (MNT IX. 73. típus) 
Szövegvariáns: 67 , 135-136.
Kazetta II. A 11. (Mangurásné változata, Bodor A. felvétele 1972-ből)
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Parlando J=cca 112
147.

2. A’ra kérem komiszáros uramat,
h Né verje rám azt a réti nagy vasat! 
h Né verje rám azt a réti nagy vasat! 
h Varga Julcsa gyenge szíve meghasad!

3. A’ra kérém komiszáros uramat, 
h Né lőjje ki aluliam a lovamat!
-  Ejnye, bétyár, az anyád hétszentségit! 
h Lovad féltöd, nem a magad életit!

Száján, Móra Lajosné Fehér Vera (61).
Paksa K„ 1968.

4. Angyal Bandi le-föl megy az edőbe, 
Babás Gyurka bújdosik az erdőbe,
Jaj, de soká ér még rá az övére!
h De nem tudja, mikor ér a végére. 
Nyárfalevél dérékalja, párnája, 
Gyöngyharmat a takaródzó subája.

5. de Oly sok falut, oly sok várost bejártam, 
Még egy rongyos istállót sem találtam! 
Nem találtam alám való paripát,
E’loptam a komiszárus pej lovát.

* dunnája
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1. Új a c s íz  - máin, m a - gos sár - kú. sze - ge - di.

A sze - re - tőm. kis - an  - gya - lom. be - cse - i.

h  Be-cse a - latt lop-tam  el egy pej lo - vat.

h Vir - ra - dó - ra rám is ver - ték a va - sat.



6. -  Arra kérem (a) komiszáros uramat:
Ne lűje ki alúlam a lovamat!
Adok olyan daruszőrü paripát, 
hogy Kilenc határba nem tanának párját!

Tóth F., 1972. 
Kónya S , 1977.

Az előző dallamok (142-146. sz.) változata. Lásd az ott mondottakat.
Variáns: 67-70., 92., 123-125., 135., 142-146., 151, 154, 155. (MNT IX. 73. típus) 
Szövegvariáns: 67-68 , 70 , 133, 135.
Kazetta II. A 12. (Móra Lajosné szajáni változata)

Hódegyháza, Kovács Jánosné Szemerédi Katalin (67). 
Csóka, Gligor Jánosné Zsifkó Magdolna (67).
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147. a

1. Beszállottam az alföldi csárdába,
Ott tanátam jó barátom hajnalba.
Azt kérdözi: Huvá való, barátom?
-  Az Alföldre való vagyok, pajtásom.

2. A csárdába kapott a komiszárus,
Úgy mögkötött, mind barmot a mészáros, 
Szépen kértem, ne veressön rám vasat,
De még mög se hallgatta a szavamat.

3. Újra kértem komiszárus uramat,
Ne kösse mög ezt a gyönge karomat! 
Lopok olyan daruszőrü paripát,
Az Alföldön ennek párját nem tanál!

4. -  Nem köl neköm, csak a fakó egyedül, 
Mögőriz a kedves pára mindöntül.
Ha te fi/'am, ezt a lovat e’kötöd,
Bács mögyének többet rabja nem löszöl!

Alföld, hely nélkül.

Szövegvariáns: 70., 133. e, 134-135.

5. -  E’lopom én komiszárus uramnak,
Csak még éccör eresszön el szabadnak!
-  Elmöhetsz mán, szögény legény békévé’, 
Nem lösz most mán sömmi bajod sönkive’!

*
* *

6. Az én csizmám magos sarkú, szögedi,
Kis pej lovam daruszőrű, becse/i.
Becse alatt fogtam föl égy pej lovat, 
Viradtára rám is verték a vasat.

7. -  Szépen kérőm komiszárus uramat:
Né verje rám ezt a nehéz vasakat!
Adok olyan daruszőrű paripát,
A Bánátba nem tanájja föl párját!

8. -  Nem köl neköm sém daru, sém fekete, 
Csak azt a pej paripádat adide!
Elmöhetsz mán, szögény legény békévé’, 
Nem lösz mosmán sömmi bajod sönkive’!

Kálmány L.
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Giusto J= 72
1 4 8 .

2. Elloptam a komiszárus pej lovát,
Azétt keres ingém nagy Magyarország. 
Komiszárus rám verette ja  vasat, 
Zérgésire babám szüve méghasad.

3. Hasadjon még örömibe, bujába! 
Sose jártam a rózsámhoz héyába. 
Hasadjon még örömibe, bujába! 
Sose jártam a rózsámhoz héyába.

4. Édesanyám, ha méguntál tartani,
Vígy el ingém a pi/'acra eladni.
Ott és ott lész az én rózsám mégvénni, 
Mind ezüst pénzt fog éréttem fizetni. 
Mintyább eladj a zsidónak sok pénzétt, 
Adjál oda a babámnak semmi/ett.

Hertelendyfalva, Kovács Júlia (54), Varga Ferencné Biró Viktória (73). Kiss L , 1940.

Ritka, ABCB formájú régi stílusú, dór hangsorrá kiegészült ötfokú dallam. Közelebbi típusát a szak- 
irodalomban nem találtuk.
Szövegvariáns: 91-95.

1 A III—IV. d allam so rra
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1. Túl a Ti - szán zöld er - dő - be szü - let - tem .

s  M ég a bá - ba se v ir  - raszt - tott fe - let - lein.

Úgy nőt - lem fel, m int er - dő - ben a gom  - ba.

Lo-vat lop - tam h ú s z - e s z -  te n -d ő s  ko - ro m -b a .



149.

Nem bá - nőm, ha ki - te - rít - nek a föld - re!

2. Zöld erdőbe magam vagyok remete, 
Engem keres a vármegye csendőre. 
Ha elfognak, tudom, mi lesz a vége: 
Rövid kötél magos fa tetejébe.

3. Megüzenem, még magam is megmondom, 
Hogy az Isten ilyen árvát ne tartson.
Mer az árva mindenfelé csak árva,
Még a nap se süt le rá úgy, mint másra.

Gombos, Lengyel Pál (18). 
Gombos, Tamaskó Antal (61).

Kiss L., 1939. 
Bodor A.-Tripolsky G., 1972.

Új stílusú szó végű dallam, lényege szerint nem rubato. Közelebbi típusát a szakirodalomban nem 
találtuk.
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Rubato J= 69

l . - É  - dés - a - nyám , ad - j a  ki a  ju s  - so - inat.

M ég az éj - je l k i - m u  - la - tóm ma - ga - mai!

I - rí - gye - met ha meg - ve - rém  ked - vem  - re.



Amott legel, amott legel (150-158.)

150.

h M ajd le - vész-szük a Iá - bá - ról a bé - kot!

2. -  Ha levesszük a lábáról a békot, 
Hát az után hova tesszük a csikót?
-  Majd elhajtom, amőre ju  nap léjár, 
Ára, tudom, a gazdája sósé jár!

3. Hírés város az alföldi Kecskemét,
Ott születtem, annak észém kényerét. 
A búzámat magyar embér vetétte, 
Szép ményecske kakastejjel sütötte.

4. Én kis királ, azér járok kínyéssen, 
Bomyúszájú ingém lobog széléssen.
Kis kalapom (a) jobb szémemén viselém, 
Mindén embér előtt még seyemelém!

Kevi, Fehér Vince (55, 61). 
Kevi, Fehér István (60).

Bodor G., 1972, Burány B , 1978.
Bodor G , 1972.
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Giusto J= 96

1. A - mott le - gel két pár esi - kó csa - pat - ba.

M ind a négy-nek bé - ko - ba van  a Iá - ba.

E - redj, paj - tás. for-dídd er - re a esi - kőt.



Egyenletesen elteijedt, kedvelt kvintváltó táncdallam, népszerűségéről öt múlt századi feljegyzés, 
továbbá szlovák és muraközi horvát párhuzamok tanúskodnak. Pásztor-betyár szöveggel nálunk 
keveset gyűjtötték, jóval számosabbak egyéb tartalmú változatai (lásd VMND 1: 19, 55, 170, 171, 
184 és 200) Petőfi Sándor azonos kezdetű versét (ennek 1. és 4. versszakát) idézi szinte szó szerint 
a 3. és a 4. versszak.
(MNT VIII. 49. típus)
Szövegvariáns: 144-145.
Kazetta II. A 13. (Fehér Vince 1972-es felvétele: 3., 1., 2. vsz. Az énekes intonációja hamiskás, de 
hangvétele hiteles.)
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151.

2. -  Ha leverjük a csikókrul a békót, 
Hová vigyük a szép sárga hat csikót?
-  Majd elvigyük, amőrey'a nap léjár, 
Amőre az ő gazdájuk sosem jár.

3. Rózsa Sándor bújdosik az erdőbé, 
Keresi a gróf Rádai legénnye.
Né keressék Rózsa Sándort ’z erdőbe, 
Elvitték a gróf Rádai elébe.

4. -  Gróf Rádai, adjon Isten jó  napot!
Maga felé emelém az kalapot.
-  Adjon Isten, Rózsa Sándor! Mi bajod? 
Talán bizon van valami panaszod?

5. Rózsa Sándor, ülj lé mellém a székre, 
Majd elvégzőm a bajodat estére! 
Fölküldöm a nagy Székeli várába, 
Elitéljük Rózsa Sándort rabságra.

Száján, Mester Mihály (70). Paksa K„ 1968.
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Hagy' ve - röm lé mind a hat - rul a bé - kót!

E - redj. paj - tás. fór - dídd e - re a esi - kót.

M ind a hat - nak bé - kó - ba van a Iá - ba.

1. T úl a Ti - szán van  hat esi - kó ma - gá - ba.

R ubato «= cca 100



Régi stílusú vajdasági „fődallamaink” egyike. Jellegzetes nagy alföldi típus (bár máshol is előfordul, 
góca mégis az Alföld), az ótörök réteg kvintváltás nélkül ereszkedő tagja. Főleg pásztor- és betyár
dalok, betyárballadák kapcsolódnak hozzá, néha ponyva- és új balladák, ritkábban lírai szövegek. Zöm
mel parlando tempóban hallható, de előfordul giustóban is, nálunk elvétve (pl. VMND 1: 127. sz.), 
de a Dunántúlon pl. karikázóként is ismert. Főzárlata mindig a kis tere, első sora megállhat az 
oktávon, a szeptimen és a kvinten, ritkán az alaphangon is. Harmadik sora zárulhat kis tercen vagy 
kvinten, ritkán oktávon is.
Variáns: 67-70., 92., 123-125., 135., 143-147., 154., 155. (MNT IX. 73. típus)
Szövegvariáns: 144-145., 126-127.
Kazetta II. A 14.
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Rubato J= 76
152.

2. -  Lereszeltük, lereszeltük, lereszeltük a 
lábáról a béklyót,

Hát ezután, hát ezután, hát ezután me’re 
hajtsuk a csikót? 

Me 're hajtsuk, me 're hajtsuk, me 're hajtsuk, 
kedves babám, a csikót?

-  A’ra hajtsuk, ame’re ja  nap léjár,
-  Majd elhajtsuk, ame 're a nap lejár!
A ’ra, tudom, a ’ra, tudom, arra, tudom,

a gazdája sosem jár!

3. Diófából, diófából, diófából nem csinálnak
koporsót,

A betyárnak, a betyárnak, a betyárnak nem 
mondanak búcsúszót. 

Búcsúszava lesz a falu harangja,
A komája, a komája, a komája, (a) másik 

betyár hallgatja.
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Re-sze'-jük le. re-sze'-jiik lé, re-sze'-jük lé a lá-bá-ról a bék-lyót!

Gye - re. paj - tás. te - re' - jük  el a esi - kót,

M ind a hat-nak, mind a liat-nak. m ind a hat-nak réz-bék-lvó-ban a Iá - ba.

1. A-inott le-gel. a-m ott le - gél, a-m ott le-gel liat pej csi-kó m a-gá-ba.



Csóka, Banka Mihályné Hecskó Erzsébet (58). 
Völgyes, Csipak Jánosné, Törtelyi Erzsébet (64). 
Völgyes, asszonyok.

Bodor A., 1972. 
Varga A., 1992. 
Bodor A , 1998.

Tizenegy szótagú sorokból alakított nagy szótagszámú, AABA sorképletű, szó végű új stílusú dal
lam. A nagy szótagszámot ismétléssel érik el a zeneileg azonos tartalmú A sorokban, az eltérő har
madik sor továbbra is 11 szótagú marad. Nálunk csak ezzel a szöveggel fordul elő, népszerű, ma is 
jól gyűjthető dal.
(Járdányi II. 160, általános, kivéve a székely és az északnyugati területet.)
Szövegvariáns: 144-145.
Kazetta II. A 15. (Bodor A. völgyesi felvétele)
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G iusto (poco rubato) J= cca 72
153.

Én ve - rém le a Iá - b ú k -  ról a bé - kót!

2. -  Ha levered a lábukról a békót, 
Hova hajtod azutánn a hat csikót?
-  Elvezetem, ame’re a nap léjár, 
A ’ra, tudom, a gazdája sosém jár!

Gombos, Tamaskó Antal (58). Kiss L„ 1969.

Régi stílusú dallam, II. és IV. sora között kvintváltás nyomaival. Harmadik sora felcsap a magas régiók
ba, ami sajátos jelleget kölcsönöz a dallamnak, de elég ritka jelenség. Müdal eredete sem lehetetlen. 
Al-dunai székely és gombosi változatain kívül gyűjtöttek még horgosit is.
Variáns: 55., igen távolról, csak felugró harmadik sora miatt 145. (Bartók 66, BR 4997) 
Szövegvariáns: 144-145.
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1. A - mott le - gél hat pej esi - kó ma - gá - ba.

M ind a hat - nak réz - bé - kó - ba a Iá - ba.

- E  - redj. paj - tás. hajtsd i - de ja  hat esi - kót.



154.

2. Amoda van szép hat csikó, mind sárga, 
Mind a hatnak béklyóba van a lába. 
Eredj, pajtás, hajtsd e’re a hat csikót, 
Hogy vegyem le a lábáról a békót!

3. -  Ha leveszed a lábáról a békót, 
Hová teszed akkor azt a hat csikót?
-  Majd elhajtom, amerre a nap lejár! 
Arra, tudom, a vármegye sose jár!

Ludas, Farkas István (78). Király E., 1954, 1956.

A 151. számú dallam változata, lásd annak a jegyzetét.
Variáns: 67-70., 92., 123-125., 135, 143-147, 151, 155. (MNT IX. 73. típus)
Szövegvariáns: 6 8 , 91 , 93 , 125, 135. a, 142. a, 144-145.
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Parlando J= cca 80

l .H a  fel - ü - lök a csa -c s im  - ra nagy' bú - san.

Fü - le kö - zé vá - gok a ga inó - som  - mai.

-  Is - ten hoz - zád, sely - mes nyá - jam , el - me - gyek!

Vagy meg - ha - lók. vagy a ró - zsá - mé le - szék!



155.

2. -  Ugyan, pajtás, ha leverjük a békót, 
Hová tesszük azt a hét sárga csikót?
-  Elvezessük, amőreja  nap léjár,
Sej, amőre a gazdája sósé jár!

3. A domb alatt hej, de ropog a tarack! 
az Ökre/ét legelteti ott a paraszt.
Ha elalszik, ellopom az ökre/ét,
Az öklével törülheti a szémét!

Ludas, Sebők István (82).
Mohol, Zélity István (76) juhász.

4. Ha felülök a csacsimra nagy búsan,
Füle közé vágok a gamósommal.
-  Isten hozzád, selymes nyájam, elmegyek! 
Vagy meghalok, vagy a rózsámé leszek!

5. Kis pej lovam nem szereti a zabot,
De mi/óta az árpára rászokott. 
Szomszédasszony szoktatta ja z  árpára,
A gazdáját tollas, vetett ágyába.

Király E., 1956. 
Burány B , 1975.

A 151. számú dallam változata, lásd annak a jegyzetét.
Variáns: 67-70., 92., 123-125., 135., 143-147, 151, 154. (MNT IX. 73. típus) 
Szövegvariáns: 125, 144-145.
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Parlando J= cca 64

1. A tá - vol - ba, ja j, de c s ő - r ö g  a bé - kó!

O tt le - ge - lész de szép hét sár - ga esi - kó!

G ye-rünk. paj - tás. ver - jü k  le hát a bé - kót!

Ve - zes - síik el azt a hét sár - ga esi - kót!



156.

Poco rubato J= cca 60

Vágj' m ég - liá - lók, vagy á ró - zsa - mé le - szék!

2. Két fá kézét kisitét á holdvilág,
Árvá vágyok, tudjá áz egész világ.
Árvá vágyok, árvá áz én ányám is,
Árvá nékem minden fámiliám is.

3. Álok, álok utcásárkon megálok,
Á’rá jét áz édesányám, nem szólót. 
Hogy is lehet egy ányánák oly szive? 
Minek is ván kitágádot gyermeke?

Bácskertes. Király E., 1957.

Új stílusú, AA5BA formaképletű, ötfokú dallam. Jellege szerint nem rubato, csak előadása az. 
Közelebbi változatát a szakirodalomban nem találtuk.
Szövegvariáns: 68., 9 1 , 93 , 125, 135. a, 142. a.
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1. H á fel - i - lék szá - m á - rám  - rá nagy bú  - sán.

Fi - le ké - zé va - gok á gá - m ó - som  - mái.

Is - tcn ve - led. ked - vés gáz - dam. el - iné - gyék.



G iusto J= 92
157.

M ég az éj - je l re - ád kő - töm  az á - rát.

2. Nem ide való születésű vagyok én, 
Mésszi fődről vándoroltam ide én. 
így jár, aki mésszi fődről idevándorol: 
Nincs babájja, ki vállára borújon.

Székelykeve, Biró Ferenc (71). Kiss L., 1968.

Új stílusú, általánosan elterjedt dallam, félig-meddig lírai dal.
Variáns: 158., távolabbról 127. (Járdányi 11. 10, általános)
Szövegvariáns: 95., 189-190.
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1. E - sík e - ső, sá - ros léssz a nagy - ut - ca.

M ég - lát - szik a lo - pott ló - nak a nyo - ma.

G y e - re .  b a -b á m . sö-pörd el a lo-pott ló nyo-inát!



158.
G iusto J= 84 (72. 100)

M ég az éj - je l te - rád köl - töm az á - rát!

1. a Esik eső, sár, víz van a faluba,
Meglátszik a lopott ló nyoma rajta.
Eredj, babám, takard bé a lopott ló nyomát! 
Ha eladom, terád költőm az árát!

1. Nem ide való születés vagyok én,
Messze földről vándoroltam ide én. 
Messze földről idevándoroltam én. 
így jár, aki messze földről idevándorol: 
Nincs babája, ki vállára boruljon.

3. Esik eső, sáros lett a nagyutca,
Sáros lett a kis pej lovam négy lába. 
hej, de Sáros lett a kis pej lovam, csuhaj,

négy lába, 
Nem ereszt be babám az udvarába.

4. Most kezdtem egy fehér kendőt viselni, 
Most kezdtem egy barna kislányt szeretni. 
Úgy akartam szeretni, hogy, sej, haj, ne

tudják,
A csillagok rámvilágosították.
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1. E - sík e - ső, sá - ros lesz a nagy - ut - ca,

M eg - lát - szik a lo - pott ló - nak a nvo - ina.

G ye - re. ba - bám . sö - pörd el a lo - pott ló nyo-mát!



5. Nem füstöl a szegedi gyár kéménye,
Nem füstöl a nagy kendérgyár kéménye,
Fehér galamb szállott a tetejére.
Fehér galamb, túl aki vagy, tyuhaj, el né szállj! 
Fehér galamb, túl a Dunán, tyuhaj, el né szállj! 
Fáj a szívem a babámé, nagyon fáj.

Az előző dallam (157. sz.) változata, lásd annak jegyzetét. Lírai versszakai többségben vannak. 
Variáns: 157., távolabbról 127. (Járdányi 11. 10, általános)
Szövegvariáns: 95., 189-190.
Kazetta II. B I. (Földi Mihály horgosi változata)
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Gombos, Takács Andrásné Für Anna (60). Kiss L., 1939.
Horgos, fiatalok. Kiss L., 1942.
Gombos, Hodány Katalin (70). Kiss L., 1961.
Horgos, Földi Mihály (55). Kiss L , 1969.
Gombos, Tamaskó Antal (61). Bodor A.-Tripolsky G , 1972.



Giusto J= 140

Iszik a betyár a csapon (159-171.)

159.

2. -  Kocsmárosné, hálljá!
Ván-é siller bora?
-  Ván énnékem hátszáz ákó,
Bárányái borból váló!
Csingilingi rengetegi csárdá,
Bétyárok számárá.

A kocsmárosné á csingilingit megnyomta. Áz telefony -  úgy csingilingétt, oszt ott vót keze’ nágy 
érdé, ősz á bétyárok ott tányázták. Ákkó má tudták, hogy ván hászon, ké menni á kocsmábá, mikó 
á csingilingi szót. Ősz ázé márádt érékre Csingilingi csárdá. Még most is áz á neve. Jóbá vót á 
bétyárokká’ á kocsmárosné.

Bácskertes, Klucsovszki Soód Mária (56). Silling I., 1981.

Az új stílus régies rétegéből való kis szótagszámú, ritka hatsoros dallam. Utolsó két sora egy drávaszögi 
lakodalmas-menyasszonyfektető refrénjével egyezik.
(Vő. Járdányi II. 13, általános és Járdányi II. 63, általános)
Szövegvariáns: 57-63.

404

-  Ván én - né -kém o - lyán csál-fá. Az e -gész vi - la - got csál -já!

1. -  K ocs-m a -ros - né, hall - já! V án-é bar-na la -n y á ?

Csin-gi-lin-gi ren-ge -te -gi csar-dá Bé-tvS-rok sza - ma -rá.



Recitativ. parlando. rubato J=cca 104

160.

2. Kis pej lovam bal hátulsó lábában a 
patkószög most de fényös! 

Öregapám kis pej lova bal hátulsó lábába a 
patkószög most de fényes! 

Csongorádi szép csárdásné legkedvesebb 
Maris nevű léyánya most de kényes! 

Srégra vágott huncutkája lehajlik a vállára, 
Száztalléros selyémkendőt, kendőt terít

magára.

.* *
3. -  Kondorosi szép csárdásné, agyon Isten

jó estét!
Hozzon ide három vagy négy icce bort! 
írja bele hamarosan (a) rézfokosom nyelébe, 
Hány liter bort ivott meg az Eszterházy öreg 

herceg csikósának a bojtárja hitelbe!

* gulyásának
** Csongorádi

*** forintos
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1. K ondorosi csárda előtt van egy szoino - rú fűz - fa.

O dakötöm  kis pej lovain egy szom -ba-ton haj-nal - ba.

Ü-jön hát fel (a) kon-do-ro-si szép csár-dás-né lé-ya-nya j a há - tá - ra. 
leg-ked-ve-sebb M a-ris n e -\ű

El-vi-szem  az Esz-ter-há-zy csi-kó-sá-nak* a leg-szöbb ta - nvá-já-ra! 
ö-reg he-rccg



4. -  Kondorosi* szép csárdásné, mi baja van
magának?

Talán bizon (a) legkedvessebb Maris nevű 
lé/ánya nincs idehaza?

Talán biz a legkedvesebb Maris nevű lejánya 
mos ’ nincs idehaza?

-  Nincsen bizon, ellopták a múlt
szombaton hajnalba!

Kilenc zsandár keresi, de nem talája egész 
Magyarországba!

Csóka, Banka János (45, 55). Burány B., 1965, Kónya S., 1975.
Csóka, Banka Mihály (75, 78). Tripolsky G., 1987, Bodor A.-Németh I.-Tripolsky G., 1990.

Az ötfokú ereszkedő dalok nem kvintváltó rétegébe tartozó, széles területen elterjedt népszerű dal 
tréfásan recitáló sorbővítésekkel. Alapszótagszáma valószínűleg 11. (Hasonló sorbővítés fordul elő 
a 173. számú dalban is.) Főzárlata általában a kvint, de a csókái változatok versszakonként váltakoznak 
a kvint és a kis tere között. Nem lehetetlen, hogy szövege népszínművek számára írt vers folklorizált 
változata.
Variáns: 161. (Bartók 68, Vargyas, 1981: 099, Járdányi I. 29, dél-dunántúli, alföldi, ritkábban palóc 
és északnyugati.)
Kazetta II. B 2. (Banka Mihály 1990-ben készült felvételének 1-2. versszaka)

* Csongorádi
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Recitativ. parlando. rubato J= cca 80

161.

2. -  Kondorosi szép csárdásné, mi baja?
Talán bizon ellopták az égyetlenégy, édés, kedves Marcsa nevű le/anyát?
-  E’lopták azt múlt szombaton hajnalba!
Kilenc zsandár, hat lovas huszár jár utána, keresi, de nem találja sehol sem!

* Mc’ akkó ment lopni, a lovát hajnalba vitte
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1. Kondorosi szép csárdásné háza előtt szom orúfüzfa lé - haj - lik.

O dakötöni kis pej lo v am  szom -bat es - te haj - na - lig* .

Ü ljön föl a kondorosi szép csárdásné M ar-csa ne-vű lé - já  - nva. 
égyetlenégy. édes. kedves

E lviszem  az Eszterházv gu-lyá-sá-nak a leg-szebb ta - nyá-já-ra! 
öreg herceg



3. -  Kondorosi szép csárdásné, adjon Isten jó estét!
Megnyertük az Úristentül a legnagyobb szerencsét!
Srégre vágott huncutkája rövidre van elvággal,
Százforintos, tulipántos, gyöngyvirágos selémkendőt terített a vállára.

(Má az fityula előtt vót, me menyecske vót!)

Dobrodol/Újvidék, Német István (79, 80). Bodor A.-Szemerédi M., 1992, 1993.

Az előző dal (160. sz.) változata, lásd annak jegyzetét. Harmadik sorzárlata lehet kis tere vagy kvint. 
Az énekes az első felvétel alkalmával magyarázatokat is fűzött a dal szövegéhez.
Variáns: 160. (Bartók 68, Vargyas, 1981: 099, Járdányi I. 29, dél-dunántúli, alföldi, ritkábban palóc 
és északnyugati.)
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161. a

1. Kondorosi csárdayelőtt van égy szomorú-
fűzfa,

Oda kötöm kis pej lovam égy szombaton
hajnalba.

Űjön föl a kondorosi szép csárdásné 
égyetlenégy Maris nevű léánya a hátára, 

Elviszem az öreg Eszterházy herceg 
gulyásának a legszebb tanyájára. 

Elviszem az Eszterházy öreg herceg 
bojtárjának a legszebb tanyájára.

2. -  Kondorosi szép csárdásné, mi baja? 
Talán bizon nincs itthunn az égyetlenégy

Maris nevű léánya?
-  Nincsen itthun, mer elvitték mút

szombaton hajnalba,
-  Nincsen bizon, mer ellopták (a) mút

szombaton hajnalba, 
Kilenc zsandár jár utána, keresi, de nem 

tanája ’z egész Magyarországba.

Zenta, Mangurás Ferencné Nagy Anna (64). 
Mohol, Zélity Sándor (72).

3. -  Kondorosi szép csárdásné, adjon Isten jó
napot!

Hozzon ide három vagy négy liter bort! 
írja föl hát hamarosan (a) rézfokosom

nyelére,
Hány liter bort ivott még az Eszterházy öreg 

herceg gulyásának a bojtárja hitelbe.

4. Kis fokosom markolata de fényés!
Kondorosi szép csárdásné Maris nevű

léánya most de kényés!
Srégre vágott göndör haja huncutkára van

vágva,
Srégre vágott göndör haja lehajlik a vállára, 
Száztalléros selémkendőt terítétt a nyakára. 
Zöld selyemből százforintos selyémkendőt, 

kendőt terít magára.

Paksa K„ 1968. 
Burány B., 1978.

* legkedvesebb
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161. b

1. -  Kondorosi szép csárdásné, adjon Isten jó
napot!

Hozzon ide három vagy négy liter bort! 
írja fól a kondorosi szép csárdásné (a) 

rézfokosom nyelire:
Hány icce bort ivott még az Eszterházy öreg 

herceg bojtárja itt hitelbe.

2. Öregapám kis pej lova bal lábának a patkója
de fényes!

Kondorosi szép csárdásné barna lánya de
kényes!

Göndör haja, huncutkája ráhajlik a vállára, 
Százforintos selyemkendőt terített a

nyakába.

3. -  Kondorosi szép csárdásné, mondja még,
hogy mi baja? 

Hová lett a göndör hajú leánya?
-  Ellopták a műt szombaton hajnalba, 
Kilenc zsandár jár utána, keresi, de nem 

talája egész Magyarországba.

4. -  Kondorosi szép csárdásné, adjon Isten jó
estét!

Meghoztuk hát az elveszett menyecskét! 
Göndör haja, huncutkája ráhajlik a vállára, 
Százforintos selyemkendőt terített a

nyakára.

Törökfalu, kocsmai zenekar: hegedű Gödér Mihály (63), szaxofon Varró Imre (32), 
ének és kontra Pördi Ferenc (43), harmonika Pördi Zoltán (22),
bőgő Balog György (40). Burány B., 1979.

410



161. c

1. Kondorosi csárda mellett van égy szomorú-
fűzfa,

Oda kötöm kis pej lován égy szombaton
hajnalba.

Ültesse föl (a) kondorosi szép csárdásné 
Marcsa nevű lé/anyát a hátára, 

majd Elviszém az Észtérházy öreg herceg 
gulyásának a legszébb tanyájára.

2. -  Kondorosi szép csárdásné, adjon Isten jó
napot!

Hozzon ide három vagy négy liter bort! 
íija föl a rézfokosom nyelire, 
hogy Hány liter bort ivott még az Észtérházy 

öreg herceg gulyásának a bojtárja hitelbe!

Törökfalu/Zenla, Nagy Mátyásné Letenai Rozália (49).

3. -  Kondorosi szép csárdásné, adjon Isten jó
napot!

Talán bizon nincs itthon a legkedvesebb 
Marcsa nevű lé/ánya?

-  Nincsen bizon, mer ellopták múlt 
szombaton hajnalba!

Kilenc zsandár jár utána, nem talája ’z 
egy ész Magyarországba!

4. -  Kondorosi szép csárdásné, adjon Isten jó
/estét!

Hazahoztam az elveszett ményecskét! 
Göndör haja, huncutkája ráhajlik a vállára, 
Zöldes színű százforintos kendőt terít

magára.

Burány B„ 1979.
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162.

2. Hideg nótát fútyürésznek a szelek, 
Testem, lelkem máj megveszi /a hideg! 
Tekintsen rám, kocsmárosné, de vi/'olám! 
Fölmelegszém kökény széme sugarán.

Mohol, Zélity Sándor (72).

3. Savanyú bor, szép ményecske, édés csók, 
Az én lábom ide-yoda tántorog.
Öleljén meg, kocsmárosné, édesem,
Né várja azt, hogy hosszába elessem!

Burány B., 1978.

Alapjában a Rákóczi-nóta köréhez tartozó írig dallam, a verbunkos zene falusi, népi ágának (ún. Kiskun 
verbunk) rokona. Hazája az Alföld északnyugati csücske. A hangszeres előadásokban a funkciós har
móniaérzék moll zárlattal fejezi be a mi végű fríg dallamot. Meglehet, hogy szövege müköltői ere
detű versből folklorizálódott.
Variáns: 134., távolabbról.
Kazetta II. B 3. (Hiteles hangvétel, kissé hamiskás intonáció.)
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Deb - re - cen - tői H or - to  - bá - gyig s z o m - ja z -  tam!

H or - to - bágy - tói nagy Deb - re - cen inesz - sze van.

Te - gyén i - de éggy ü - vég  bort. hagy i - szom!

l . - H o r  - to - bá - gyi kocs-m á - ros - né. y a n - g v a - lo m .

Giusto J= 88



Giusto J= 80-96

163.

2. Lovam hátán férecsúszott a nyereg, 
Nem jó nyergelte föl ez a rossz gyerek. 
Talán nem jó  nyergelte föl a g)’erék? 
Megtanítom a gyerekét nyerge’ni, 
Hogy köll a lányt a kapuba ölelni. 
Jobban tudja a lányokat szeretni.

Ludas, Nagy Farkas Károly (27). 
Horgos, Krekuska György (46). 
Kishomok, Somogyi Péter (51).

* keserég 
** Szép csárdásné 

*** fiamat

Király E., 1954.
Kiss L., 1969. 

Bodor A., 1972.

413

1. Jó bort i - szók, di - ó - fá - v a1 tü - ze - lék.

Kis pej lo - vám  c s á r -  da e - lőtt fe - sze - lég.*

-  K ocs-m á - ros - né**, ar - ra ké - rém. néz - ze még:

Raj - ta van - é a lo - va - m onn a nye - rég?



Ludas/Hajdújárás, Szűcs László (70). Bodor A.-Varga A., 1992.
Völgyes, asszonyok. Bodor A., 1994.
Hajdújárás, vegyes csoport. Bodor A.-Szöllősy V. V., 1997.

Általánosan elterjedt, többféle szöveget hordozó, népszerű új stílusú dallam.
(Járdányi II. 120, általános)
Szövegvariáns: 143.
Kazetta II. B 4. (Völgyes, hangulatos, ízes előadás)
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G iusto J=72

164.

2. Sej, haj, kocsmárosné, bort hozzon hitelbe! 
Itt hagyom az irhás subám érte.
Hogy ha ki nem váltom holnap délre,
Sej, haj, akassza a cégér tetejére!

3. Sej. haj. kocsmárosné, bort hozzon hitelbe! 
Itt ha;. ;.om a kedves babám érte.
Hogy ha ki nem váltom holnap délre,
Sej, haj, ültesse a kiskapu elébe!

Ludas, Sebők István (80).

Népszerű új stílusú ötfokú dallam, katonadalként elterjedtebb. 
(Járdányi II. 126, általános)

Király E , 1954.
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l .S e j .  haj. kocs-m á - ros - né. bort h o z -z o n  hi - tel - be!

Itt ha - gyom  a kis pej lo - vám  ér - te.

Hogy - ha ki nem  vál - tóm  hol - nap dél - re,

Sej. haj, k ö s - s e  ki az is - tál - ló e - lé - be!



Parlando J= cca 90 (70)

165.

2. Iszik a betyár a csapon,
Sír a kislány az ablakon.
Né sírj, kislány, olyan nagyon, 
Nem ütik a bétyárt agyon!

3. Ütik a bétyárt a fagyon,
Sír a Julis az ablakon.
Ne sírj, Julis, olyan nagyon, 
Nem ütik a bétyárt agyon!

4. Száraz kútgém, üres vályú, 
Száraz gémkút, üres vályú,
Nem vagyok én útonálló. 
Útonálló ez a csárda,
Ki a bétyárt bécsábíjja!

5. Igyál, bétyár, múlik a nyár! 
Úgysem soká betyárkodsz már! 
Úgysem soká iszó te má! 
Lehullik a nyárfalevél,
Hová lesz a betyárlegény? 
Hová bújsz el, bétyárleginy?

6. Bort ide, de ne vizeset,
Bort hozzonak, ne vizeset,
Hogy hiába ne fizessek!
Bort iszik az úton járó,
Akár szegény, akár báró.

7. Igyunk éggyet, nagyot, hosszút! 
A jó lónak nincsen rossz út.
h De a rossznak télbe-nyárba 
Mindig béklyóban a lába.

8. Fene a bolond eszemet!
Mind elittam a pénzemet.
Kit mégittam, kit mégéttem,
Kit a lányokra kötöttem.

9. Hej, csak igyom, igyom-bigyom, 
Nem a más pézire iszom! 
Lerovom az adósságom,
oszt Ha méghalok, azt sé bánom!

* sárga levél
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1. K u-tya- ka- pa - rá - si csár - da h Kö - rű van zsan-dár-ral áll-va.
Zsan-dár -ral van kö-rül - áll-va.

A-zé van  az  kö-rül - áll-va: hogy  B e-tyár inu-lat a csár - dá-ba.
m e i - szik



10. Anyám, anyám, édesanyám, 
Mossa ki az ingém, gatyám!
az Ingém, gatyám ki kell mosni, 
Nagy törvínbe el kell menni.

11. Bétyár vagyok, bétyár léttem, 
Bétyárgyeröknek születtem. 
Édesanyám, édésanyám,
Mért nem jobban vigyáztál rám?

12. A számadó káromkodik,
Mind a három bojtár iszik. 
az Egyik iszik Cserepesbe, 
a Másik még a Sindélésbe, 
Harmadik a Nagy-kocsmába. 
Égisz falka bitangságba!

13. Három ürü nem nagy falka,
De szép kislány hajtogatja.
Elő mégy az irhás subás,
Három kislány siratgatja,
Egy sém juhász, ki nem kurvás! 
mert Juhászbojtár a babája.

14. Addig iszok. még csak bor lész, 
Azután a víz is jó lész!
Eladom a gyéplűt, hámot,
Élék égy kis jó világot!

15. Egy-két hete, vagy már három, 
Mi/óta számadóm várom. 
Amoda jön, amint látom,
Fekete csilás szamáron.

Királyhalom, Cérna Máté (60). Kiss L , 1942.
Zenta, Kálmán Jenő (24). Fábri J., 1952.
Egyházaskér, Fehér József János (80). Paksa K , 1968.
Felsőmuzslya, Simon Ferenc (67). Kiss L., 1968.
Bácsgyulafalva, Borsos Andrásné Trombitás Anna (78). Székely M., 1974.
Csonoplya, Lakatos András (71) zenész. Székely M., 1974.
Topolya, Vass Antalné Csemák Ilona (73). Vass E., 1975.
Topolya, Zsáki Péter (74). Tóth F., 1976.
Magyatkanizsa, Losonc Istvánná Körmöci Borbála (65). Bodor A., 1994.
Oromhegyes, Kávai Kelemen (45). Bodor A., 1994.

A török régi stílus kétmagú (két dallamgondolatból építkező), kvintváltó dallamainak egyik klasszikus 
példája. Rokon népi párhuzamait csuvasoknál és cseremiszeknél tartja számon a kutatás. Az egész 
nyelvterületen elterjedt, de az Alföldre legjellemzőbb nagy típus, egyben legnépszerűbb vajdasági „fő
dallamunk” is. Pásztordalok, többféle ballada és „hajnalnóták” (a középkori trubadúrköltészet ked
venc műfaja) kapcsolódnak hozzá (népszerűségéből adódóan egyéb, periferikus jellegű vagy obszcén 
szövegek is). Vö. még VMND 1. 166. sz. 4 ,  7. és 11. vsz.
Variáns: 3., 25., 26., 73., 77., 133., 168, 170-172, 174-179, 182, 193-195. (MNT VIII. 45. típus) 
Szövegvariáns: 77 , 107, 133, 137. c, 170-182.

A  III—IV. d allam sorra
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1. Kutyakaparási csárda 
Csendőrrel van körülállva.
Azért van az körülállva, hogy 
Betyár mulat a csárdába.

2. de Betyár iszik benn a csapon,
Sír a kislány az ablakon.
de Ne sírj, kislány, olyan nagyon, 
Nem ütik a betyárt agyon!

2. a Iszik a betyár a csapon,
Sír a kedves kisangyalom.
Ne sírj, kislány olyan nagyon, 
Nem iszik a betyár nagyon!

3. -  Nem sírok én olyan nagyon, 
Mer möghallják az ablakon. 
Mer az anyám olyan csalfa: 
Az ablakon kihallgatja!

5. Irigyeim annyin vannak,
Mint az ebek, úgy ugatnak! 
Adok nekik (én) víg napokat, 
Hagy ugassák ki magukat!

Eg)’házaskér, Benyócki Istvánná Dékány Katalin (62). Paksa K., 1968.
Székelykeve, Hompot János (69). Kiss L., 1968.
Doroszló, asszonyok. Bodor A., 1972.
Száján, Palatínus Imre (53). Bodor A , 1996.

* zsandárral
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166.

Giusto J= 96-108

4. Úgy ég a tűz. ha tösz - nek rá. Én Is - te-nöm. m it szán - tá  rám ?

Ra- kok én  is, liagv lo - bog-ion. Sok az  í - név. hagy u-gas-son!



Általánosan elterjedt heteroritmikus, heteropodikus, nyolc szótagú giusto dallam. Első két sorának 
ritmusa a tripodikus dudanótákéval megegyező. Főzárlata az alaphang, ritkábban a kis tere. Szövegei 
többfélék.
Variáns: 167. (Járdányi 1. 127, általános)
Szövegvariáns: 196.
Kazetta II. B 5. (Egyházaskér. Ugyanez a változat hallható MNZA IV. 5. 5. a. Jóízű, hangulatos 
előadás.)
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167.

2. -  Nem sírok én olyan nagyon, 
Hogy kihalljon az ablakon, 
Mert a babám olyan csalfa, 
Ablakon át is meghallja!

3. Irigyeim sokan vannak,
Mind a kutyák, úgy ugatnak! 
Adok nekik víg napokat, 
Hagy ugassák ki magukat!

4. Édesanyám rózsafája, 
Engem nyílott utoljára. 
Bár sohase nyílott volna! 
Bimbójába hagyott volna!

Szenttamás, vegyes csoport. Bodor A., 1995.

Az előző dallam (166. sz.) variánsa, lásd annak jegyzetét. Főzárlata a kis tere. A 4. versszaka szerel
mi líra.
Variáns: 166. (Járdányi I. 127., általános)
Szövegvariáns: 133., 179., 196.
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Giusto J= 76

1. I - s z ik  a  be - ty á r a  c sa -p o a  S ír a kis-lány az ab - la -k o a

Ne síij, kis-lány, o-lyan na-gyon. N em  ü - tik a be-ty árt a-gyon!



167. a

1. Feketicsi ragyás csárda 
Zsandárral van körülállva.
Azé van az körülállva:
Betyár mulat a csárdába.

2. Azt gondolod, hogy én bánom, 
Hogy tetőled el kell válnom? 
Bánja fene! Én nem bánom! 
Van még kislány a világon!

3. Irigyeim sokan vannak,
Mint a kutyák, úgy ugatnak! 
Adjunk nékik jó napokat, 
Hagy ugassák ki magukat!

4. Édesanyám rózsafája 
Engem nyitott utoljára.
Bár sohase nyitott volna! 
Maradtam volna bimbóba!

Bácsfeketehegy, Bordás József (69). Király E., 1954.

Szövegvariáns: 196.
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168.

1. a Kútágasra szállt a holló,
Nem vagyok én útonálló.
Útonálló ez a csárda,
Ki a betyárt bécsábítsa.

2. Monostori híres csárda 
Zsandárral van körülállva. 
Zsandárokkal körülállva.
Azért van az körülállva,
Bétyár iszik a csárdába.

3. Iszik a bétyár a csapon,
Sír a kislány az ablakon.
-  h Né sírj, kislány, olyan nagyon, 
Nem ütik a bétyárt agyon!

4. Zörög a kocsi a fagyon, 
Szeretőm én a bort nagyon. 
Kocsmárosné bizonyságom, 
Hogy én a bort nem útálom.

5. Igyál, bétyár, múlik a nyár, 
Úgysem soká betyárkodsz má! 
h Lehullik a nyárfalevél,
Hová lészél, bétyárlegény?

5. a Itt van az ősz, elmúlt a nyár, 
Elszállott a vándormadár. 
Léhullik a nyárfalevél,
Hová lesz a bétyárlegény?

6. Esik eső, esteledik,
A számadó közeledik. 
Amottan jön, amint látom, 
Fekete csilás szamáron.

Bajmok/Újvidék, Farkas Mihály (54).
Királyhalom, Söregi Julianna (61).
Csóka, Banka Mihály (78).
Völgyes, Pósa Vilmosné Kovács Magdolna (59). 
Völgyes, Losonc Orbánné Tóth Erzsébet (71, 74), 

Pósa Vilmosnć Kovács Magdolna (61, 64).

Király E., 1961. 
Kiss L., 1969. 

Bodor A.-Németh I.-Tripolsky G., 1990.
Varga A., 1992.

Bodor A., 1994, Bodor A.-Németh I., 1997.
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Ú -lo n n -á l-  ló az a c s á r - d a .  Ki a bé-tyárt bé-csá - bít-ja.

1. Szá-raz kút-gém . ü - rés vá - lyú, Nem  va-gvok én ú-tonn-ál - ló.

Parlando. rubato J= cca 104



A 165. számú dallam változata. Lásd az ott mondottakat.
Variáns: 3 ,  25., 26., 73., 77., 133., 165., 170-172., 174-179., 182., 193-195. (MNT VIII. 45. típus) 
Szövegvariáns: 77., 133., 172-179.
Kazetta II. B 7. (Losoncné, Tóthné, Pósáné, 1994)
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168. a

1. Kondorosi csárda mellett, 
h Gulya-ménes ott delelget. 
a Csárdabeli kisasszonynál 
h Bort iszik az öreg bojtár.

2. Öreg bojtár, kis számadó,
A fő csikós után való.
-  Hej, csapiáros, hova lett kend? 
a Három iccét nem hozta kend!

3. Három bojtár jó bort iszik,
A számadó káromkodik.
Hej, csapiáros, hova lett kend? 
mer a Három iccét nem hozta kend!

Horgos, Gyarmat György (72). Bodor G., Kiss L., 1972.

Arany János Betyár című versének népi változata. (Ugyanerre a költeményre Festetich Leó gróf is 
írt dallamot 1857-ben. Lásd Kerényi 66.)
Szövegvariáns: 179-182.
Kazetta II. B 6. (Dallama a 178. számú dallam. Lásd ott. Ugyanettől az énekestől Bodor G. felvétele 
hallható VMND lemez B 1/b. Kiváló pásztorénekstílus.)
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R u b a to  J= c c a  6íS

169.

Za-bot a - rat a lo - vá - nak. Sze-re-tőt ke - rés m a - gá - nak.

2. Igyál, betyár, múlik a nyár! 
Úgyse soká bétyárkodsz má! 
h Lehullott a nyárfalevél, 
Hová lésző, bétyár legény?

3. A zéntay'i kerek erdő, 
h Felnőtt benne két szál fenyő. 
Két szál fenyő föl van nyesve, 
Ott lész az életem vége.

Zenta, Károly Jánosné Döme Klára (49). Bodor G., 1971.

Jellege szerint giusto, népszerű dudanóta. Különböző lírai szövegekkel éneklik, gyakran katonanó
ta. Több múlt századi feljegyzése is van.
(Járdányi I. 128, általános)
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I. Szent-m ik-ló-si dom -bok a-latt Bar-na le-gény za-bot a - rat.



Parlando J= cca 90-116

170.

Ú-tonn-ál - ló ez a csár-da. Ki az em -bert be-csá - b it - sa.

2. Iszom a bort, rúgom a port, 
Ölelgetöm a szép asszonyt. 
Szép asszonynak ábrázata 
Vitt éngém a gyalázatra.

3. Ma két hete, vagy már három, 
Mujta a számadót várom.
A számadómat hogy várom. 
Amoda gyün, amint látom, 
Amott gyün az, amint látom, 
Fekete szőrű szamáron.
Fekete hasú szamáron.

4. Ismerém már szamaráról,
Bodor szőrű pulijáról.
-  Adjon Isten, jó bujtárom!
A nyájamnál van-é károm?

4. a -  Adjon Isten, jó bojtárom!
Van-é károm a tanyámon?
-  Nincsen kárja, de nem is lész, 
Míg a nyáj a kezemén lész!

5. -  Nincsen károd, de nem is lész, 
Míg a nyájad kezemén lész!
-  Dehogy nincsen, dehogy nincsen! 
Hát a bugabárány sincsen!

6. -  Nincsen, nincsen, bizony nincsen! 
Éppen az tűnt a szémedbe? 
hát Kutyák itták még a véérét,
Zsidó vitte el a bőürét.

Bácskossuthfalva (Ómoravica), Klézer János (68), Pivon István (64), Tóth Antal (62). Kiss L., 1969.

A 165. számú dallam változata. Lásd az ott mondottakat. A 3. versszakától pásztordal.
Variáns: 3., 25., 2 6 , 73 , 77 , 133, 165, 168, 171, 172, 174-179, 182, 193-195. (MNT VIII. 45. 
típus)
Szövegvariáns: 7 3 , 75 , 75. a, b, c, 77, 89-90, 133. e, f, 172-179.
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1. Szá - ráz kút-gém . ü-res v á - ly ú .  N em  va-gyok én ú-tonn-ál - ló.



171.

2. Amoda jönnek lovasok, 
Feketéllnek, mint a sasok.
Ha bétyárok, jó barátok,
Ha zsandárok, elfuttatok.

3. Jaj, Istenem, micsináljak? 
Szaladjak-e, vagy megállják? 
Ha szaladok, fejbe lőnnek, 
Ha mögállok, mögkötöznek!

4. Egy-két hete, vagy már három, 
Miúta a gazdám várom.
Amoda jön, amint látom,
Kesely lábú pej szamáron.

5. -  Jó estét, jó estét, jó bujtárom! 
Van-e a nyájamba károm?
-  Nincsen károd, de nem is lesz, 
Még a nyáj a kezemen lesz!

6. -  Dehogy nincsen! De máris van! 
Hát a vezérürü hol van?
-  Kutyák itták mög a vérit, 
Szeretőmmel a többijit.

Egyházaskér, Mihók Antal (71). Paksa K, 1968.

A 165. számú dallam változata. Lásd az ott mondottakat. A 4. versszakától pásztordal.
Variáns: 3 ,  25., 26., 73 , 77 , 133, 165, 168, 170, 172, 174-179, 182, 193-195. (MNT VIII. 45. 
típus)
Szövegvariáns: 77, 133. e, 172-179.
Kazetta II. B 8. (1-4. vsz.)
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A -zér van az kö-rül-áll-va, Bé-tyár inu-lat a csár-dá-ba.

1. K u-tya-ka-pa - rá - si csár-da Zsan-dár-ral van  kö-rül-áll - va.



171. a

1. Száraz kútgém, üres vályú, 
h Nem vagyok én útonnálló. 
hej, de Útonnálló ez a csárda,
Mer a betyárt becsábíjja.

2. Elveszett a buga bárán.
Ki fizeti még az árát?
a Betyár fizet Szent György-napkó, 
Mer mán a juh legel akkó.

3. Zsidó vitte el a bürit,
Kutyák itták még a vérit.
hej, de ja  Bétyárok a kis bográcsba 
Mégfőzték bént a csárdába.

5. Esik esső még a dara,
Ha fázik a szép Ián fara,
a Betyárok azt betakarják,
Ha akarják, mégsímíjják.

6. Esik esső hóval végyést,
Mén a barom a csárdába lóval végyést. 
hej, de Nem kérdezik, van-e károm, 
Van-é kenyér a szamáron?

7. Ma két hete, vagy épp három,
Kenyér nincs mán a szamáron. 
a Számadót is csak most látom 
a Fekete csilás szamáron.

4. Kutyakaparási csárda 
A bétyárok lakomája. 
Ott főzik a jó paprikást, 
Ott ölelik a szép le/ánt.

8. Iszik a bétyár a csapon,
Sír égy kislány az ablakon.
Né sírj, kislány olyan nagyon, 
h Nem ütik a bétyárt agyon!

9. Erdők, buckák, vad ligeték, 
De sokat jártam bennetek! 
Sokat bújdostam benneték, 
Mégis rabbá ejtétteték.

Oromlieg)’es, Bicskei Mihályné Balázs Ida (63, 64, 66). Bodor A., 1989,
Bodor A.-Németh I.-Tripolsky G., 1990, Varga A., 1992.

Szövegvariáns: 77., 172-179.
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2. -  Adjon Isten, jó bojtárom!
A nyájamba van-é károm?
Van-e hiba, van-é károm?
-  Nincsen károd, de nem is léssz,
-  Eddig nem volt, de nem is léssz, 
Még a nyáj a kezemén léssz!

3. -  Né azt kérdezd, van-é károd! 
Üres-é mán az iszákod?
Se kinyér nincs, se szalonna^ 
Csak ez a nagy üres puszta!

3. a -  Nincsen károm? De bizon van!
Hát a csöngős ürüm hol van?
-  Kutyám itta meg a vérit,
Zsidó felvitte y'a bürit!

4. -  Hallod-e, te nyalka fattyú:
Hová lett a kövér tokjú?!
-  Kutyák itták még a vérit,
Én még eléltem mindenét! 
Magam eléltem mindénit!

4. a -  Nincsen károm? De bizon van!
Hát az árva húsa hun van?
-  Kit megettem, kit megittam, 
Kit a lányoknak elhordtam.

5. h Kutyakaparási csárda 
Zsandárral van körülállva. 
de Azér van az körülállva:
Betyár iszik a csárdába.

6. Iszik a betyár a csapon,
Sír egy kislány az ablakon.
Ne sírj, kislány ollan nagyon, 
mer Nem ütik a betyárt agyon!

7. Száraz kútgém, üres vályú,
Nem vagyok én útónnál ló! 
Útonnálló az a csárda,
Ki a betyárt becsábíjja!

8. Alacsony ház, füstös kémény, 
Benne lakik (egy) cigány legény. 
Szépen szól a hegedűje,
Elhagyta a szeretője.

* pajta, tanya
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1. M a két he-te. vagy m ár liá-rom, M ú-ta a s z á m -a -d ó m  vá-rom . 
K ét he-te, vagy p e  - dig há-rom,

Parlando J= cca 80

172.

Ma két hete, vagy már három (172-179.)



Ludas, Farkas István (78). Király E., 1954.
Kispiac, Böröc Szilveszter (55, 72). Bartucz Sz.-FelfÖldi L.-Nagy A., 1978,

Bodor A.-Tripolsky G., 1995.
Kispiac!Oromhegyes, Ágoston Imre (78) és Böröc Szilveszter (72). Bodor A., 1995.

A török régi stílus kétmagú (két dallamgondolatból építkező), kvintváltó dallamainak egyik klasszikus 
példája. Rokon népi párhuzamait csuvasoknál és cseremiszeknél tartja számon a kutatás. Az egész 
nyelvterületen elterjedt, de az Alföldre legjellemzőbb nagy típus, egyben legnépszerűbb vajdasági „fő
dallamunk” is. Főleg pásztordalok, többféle ballada és „hajnalnóták” (a középkori trubadúrköltészet 
kedvenc műfaja) kapcsolódnak hozzá (népszerűségéből adódóan egyéb, periferikus jellegű vagy 
obszcén szövegek is).
Variáns: 3., 25., 26., 73., 77., 133., 168., 170., 171., 174-179., 182., 193-195. (MNT VIII. 45. típus) 
Szövegvariáns: 77., 165-171.
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172. a

1. Amoda jön, amint látom,
Fekete szőrű szamáron.
Ha betyár lösz, jó barátom,
Ha csendőr lösz, be sem várom.

2. Nem loptam én életembe,
Csak égy csikót Debrecenbe.
Az is olyan jelös ló vót,
Mind a négy lába kesely vót.

Bácsgyulafalva, Báló Ferencné Tóth Ágnes (83).

A 3-4. vsz. népies műdalként ismert. 
Szövegvariáns: 72., 133. e, 165-171.

3. Ki tanyája ez a nyárfás?
Nem hallik be a kuijantás.
Vagy alusznak, vagy nem hallják, 
Vagy talán nem is akarják?

4. De égy kislány meghallotta,
Az anyjának azt mondotta:
-  Keljék hát föl, édösanyám,
Mert erre jár az én babám!

Székely M., 1973.
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Parlando J= cca 8C

173.

1. Száraz a kenyér, üres a bakó, 
Nyávog a szalonnás acskó. 
Lábomra dagadt a csizsma, 
Nem ád helyet ez a gazda.

3. -  Jó estét, kedves bojtárom! 
Van-é a gulyába károm?
-  Nincsen kárja, de nem is lesz, 
Még a nyája kezemen lesz!

4. -  Dehogy is nincs! De bizony van! 
Hát a vezérürü hol van!?
-  Kutyák itták meg a vérét,
Zsidó vitte el a bőrét!

Zenta, Kelemen András (77, 95). Burány B., 1973, Bodor A.-Németh I., 1990.

Dallama az Alföld egyik legjellemzőbb régi stílusú típusa. Elterjedésének góca az Alföld keleti fele. 
Török eredetű örökségünk tagja, nogáj-tatár párhuzama is ismert. Főleg pásztordalok és balladák kap
csolódnak hozzá. Ennek a változatnak harmadik sora zárulhat az alaphang alatti szeptimen is (lásd 
az 5. számú eltérést). A recitáló sorhosszabbítást lásd a 160-161. számú dalban is. A 2. vsz. a rab
énekek motívumaiként szerepel Vargyas Lajos felosztásában.
Variáns: 22., 24., 28., 72., 180., 181. (Járdányi I. 30, általános, főként északkeleti, palóc, délnyugat
dunántúli)
Szövegvariáns: 165-171.
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m ert há t K i-nek hám-ja. ki-nek já r-m a Ván-do-rol a zsig-vá-sár-ra.

2. Ha ki - sza -ba -du -lók nyá-ron. Tu-doin, sok gaz-da m eg-bá-nja!



Parlando J= 92

M a két he-te. vagy má há-rom. M ó-ta a szám  - a-dóin vá-rom .

2. Amoda jön, amint látom, 
Fekete szőrű szamáron. 
Mögüsmerém a számadót 
Fekete szőrű szamárrul, 
Bodor szőrű subájárul.

3. Bodor szőrű subájárul, 
Fecskehasú pulijárul.
-  Adjon Isten, jó bujtárom! 
Amint kérdem: van-é károm?

4. -  Ne azt kérdözd: van-é károm? 
Van-é kenyér a szamáron? 
Nincsen kenyér, nincs tarhanya, 
Nincs az iszákba szalonna.

5. -  Nincsen károm, de nem is lösz, 
Még a nyájad karomon lösz!
-  Nincsen károm, dehogyis nincs! 
Hát a vezérürüm de nincs!

6. -  Kit mögöttem, kit mögittam, 
Kit a lányoknak odadtam.
-  Hát a bűrét hová tötted?
-  Zsidók vitték el a bőrét, 
Kutyák élték el a többit!

Száján, Mester Mihály (70). Paksa K., 1968.

A 172. számú dallam változata. Lásd az ott mondottakat.
Variáns: 3., 25., 26., 73., 77., 133., 168., 170., 171., 175-179., 182., 193-195. (MNT VIII. 45. típus) 
Szövegvariáns: 165-171.
Kazetta II. B 9.
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174. a

1. -  Jó nap Isten, jó bujtárom!
A juhok közt van-é károm?
-  Nincsen károd. -  De bizony van! 
Hát a bugabárán hol van?!

2. Odavan a buga bárán,
Ki fizeti mög az árát?
-  Mögfizetöm Szent György-napkor, 
Mindén juhász kihajt akkor!

3. Asszony, kérj pénzt a zsidóiul, 
Mönekülj az adósságtul!
Ne tötesd csúffá magadat,
Ne vitesd el az ágyadat!

4. A házamon rossz a zsindely, 
Rászállni a gólya sem mer.
A nagy adó súlya alatt 
Házgéréndám máj leszakad!

Száján, Bazsó Teréz (71). Paksa K., 1968.

A 3. és a 4. versszakot lásd VMND 1. 93. sz.
Szövegvariáns: 165-171.
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PflrlanHn n ih a tn  J= 104—1

175.

A-m o-da megy. a-inint Iá - tóm. Fe - ke -te esi - lás sza - m á-ro a

2. Ismerem a szamaráról,
Fecskehasú pulijáról.
-  Adjon Isten, jó bojtárom!
Van-e a nyájamba károm?

3. -  Nincsen károd, de nem is lesz,
Még én a nyáj adná leszek!
-  hej. Dehogy nincs baj! Dehogy nincs baj! 
Hát a csengős ürü hol van?!

4. -  Kutyád ette vérit, belit, 
Zsidó vitte el a borit.
-  Ejnye, az anyád mindenit! 
Hová tetted el a testit?!

5. -  Kit megettem, kit eladtam, 
Kit a kutyáknak odadtam. 
Üres tarsoly, üres bogrács 
Nem illik a nyájhun, gazdám!

Horgos, Özvegy Miklós (33). Kiss L., 1969.

A 172. számú dallam változata. Lásd az ott mondottakat.
Variáns: 3., 25., 26., 73., 77., 133, 168, 170-172., 174, 176-179, 182, 193-195. (MNT VIII. 45. 
típus)
Szövegvariáns: 165-171.
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1. K ét nap-ja m últ, vagy m ár há-rom . Hogy a szám -a - dó-m at vá-rom .



175. a

1. Már két hete, vagy hogy líárom, 
Hogy a számadómat várom. 
Amoda jön, amint látom,
Fekete szőrű szamáron.

2. -  Isten jó nap, jó bujtárom! 
Van-é hiba, van-é károm?
-  Nincsen hiba, de nem is lessz, 
Még a nyáj a kezemén léssz!

3. -  Dehogy nincsen! De bizony van!
-  Dehogy is nincs! De hiszen van! 
Hát a buga bárán hol van?
-  Kutyák itták még a vérit,
Én éltem el a tetemit.

4. Elaludt a jó bujtárom,
Ellopták a jó bárányom,
Kibül lett hatvan font faggyú,
Hat bundára való gyapjú.

Horgos, Leitner István (76). Kiss L., 1942.
Horgos, Krekuska György (46). Kiss L., 1969.

Szövegvariáns: 165-171.
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175. b

1. Vagy két hete, vagy mán három, 2. -  Jó napot hát, jó  bojtárom!
Mőte a számadóm várom. Azt kérdem, hogy van-é károm?
Amottan jön, amint látom, -  Nincsen károd, de nem is lesz,
Fekete bodor szamáron. Még a nyáj a kezemén lesz!

3. -  Dehogyis nincs! De bizony van!
Hát a vezérürüm hol van?
-  Zsidó vittey'el a bőrét,
Kutyák ették még a vérét.

Zenta, Mangurás Ferencné Nagy Anna (64). Paksa K., 1968.

Szövegvariáns: 165-171.
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175. c

2. -  Adjon Isten, jó bojtárom!
Amég kérdem: van-é károm?
-  Nincsen bizon! -  De bizon van! 
Hát a vezérürü hun van?!
-  Zsidó vitte j t  1 a borit,
Mink éltük el (a) többi részit.

Burány B., 1963. 

Szövegvariáns: 165-171.

* A  III—IV. dallam sorra
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1. Má két hete, vagyis három, 
Mőte a számadóm várom. 
Amoda jön, amint látom, 
Fekete bodor szamáron.

Felsőhegy, Bollók István (52) juhász.



176.

A - mo-da jön , a-m int lát-tom , Fe-ke - te bo-dor sza-m á-ron.

1. a Két hete már, vagyis három,
Mútay'a gazdámat várom.
Miyűtay'a gazdám várom.
Fekete bodor szamáron.

1. b Megüsmerem szamaráról,
Högyös fűlü pulijáról.
Megüsmemi szamaráról,
Högyös fülű pulijáról.

1. c Megösmeröm pulijáról,
Fekete bodor szamárról.
-  Jó napot hát, jó bojtárom!
Van-é a nyájam közt károm?

2. -  Adjon Isten, jó bojtárom!
Van-é károm, jó bojtárom?
-  Nincsen károd, de nem is lesz, 
Még a nyájad előttem lesz!
Még a nyáj a kezemön lössz!

2. a -  Nincsen károm, de nem is lössz, 
Még a vezérürüm itt lössz!
-  Hej, dehogy nincs! Hogyne volna! 
Hát a vezérürü hol van?!

3. -  Dehogyis nincs! Hogyne volna!
-  Dehogy nincsen! Hogyne volna! 
Hát a vezérürü hol van!?
-  Kutyák itták meg a vérét,
-  Pulim itta meg a vérit,
Zsidó vitte y'el a bőrét.
Lányok vitték el a többit.

3. a -  Kutyák itták meg a vérit,
Zsidó elvitte a többit.
-  Hát a húsát hová tötted?
-  Vaskotlába mögsütöttem.

4. -  Hát a többit hová tetted?
A húsát tán mind megetted?
-  Kit megettem, kit megittam,
Kit a széplányoknak adtam.
Kit meg a kurváknak adtam.

5. Lányok, lányok, szánjatok meg! 
Kutya kurvák, szánjatok meg! 
Ürüm árát adjátok meg!
Né kívánjátok a károm,
’sz Lássátok, hogy nincs vásárom!
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1. M a két he-te, vagy m ár há - ro n t Hogy a szám -a-dó-m at vá-rom.



6. Csütörtökön viradóra 
Találtam egy pej csikóra. 
Éjfélig mindég kergettem,
Még hajnalra fólnyergeltem.

7. Azon hajtottam hat tinót,
Mind a hat daruszőrü vót.
Mind a hat daruszőrü vót,
Mind a szolgabíró/e vót.

8. Ég a fekete cserepes,
A számadó lova benne,
Vérrel forog fel a szeme,
Hogy ki nem mehet belőle.

8. a Piros cserepes tetejes,
A számadó lova benne!
Vérrel borul föl a szöme,
Hogy ki nem möhet belőle.

9. Minek ez a nyalka bojtár,
Mikor megvan ez a nagy kár? 
Hogyha meg\>an ez a nagy kár? 
Minek ez a vasas kutya,
Ha a tolvajt nem ugatja?

10. Zörög a kocsi a fagyon, 
Szeretem én a bort nagyon! 
Kocsmárosné bizonyságom, 
Hogy én a bort nem utálom.

11. Bort hozzonak, ne vizesset, 
Hogy hi/ába ne fizessek! 
Megadom a borom árát,
Nem akarom senki kárát.

12. Elindultam hosszúyútra, 
Eltörött a kocsim rúdja,
Eltörött a kocsim rúdja.
Hogy induljak hosszú útra? 
Kilenc kovács mög égy bognár 
Vasaljay'a kocsim rúdját.

13. Három pulim a nyáj szélén, 
Gúnyás szamár a közepén. 
Körülállják a kutyá/im,
Azok az én vigyázó/im.

14. Amoda egy bokor mellett* 
Három juhom hatot ellett. 
Három jerke, három ürü, 
Enyém vagy má, te gyönyörű!

15. Három pulim a nyáj szélén,* 
Gúnyás szamár a közepén.
A bojtárom vízen-sáron,
Én meg a paplanyos ágyon.

Csóka, Banka János (34). Burány B., 1953.
Csóka, Banka Mihályné Hecskó Erzsébet (50). Burány B„ 1965.
Csóka, Banka János (45) és Banka Mihály (53). Burány B., 1965.
Csóka, Banka Mihály (63). Kónya S., 1975.
Csóka, Molnár Józsefné Szabó Julianna (69). Kónya S., 1977.

A 172. számú dallam változata. Lásd az ott mondottakat.
Variáns: 3., 25., 2 6 , 73., 77., 133., 168., 170-172, 174, 175, 177-179, 182, 193-195. (MNT VIII. 
45. típus)
Szövegvariáns: 7 3 , 75 , 133. a, 165-171, 181, 195. a
Kazetta II. B 10. (Banka Mihály és János 1965-ös felvételéből a 8 ,  9 ,  14, 15. vsz. A dallamot lásd 
194. sz. is. Stílusos pásztorelöadás.)

* A jelzett versszakok a 194. számú hajnali ének után hangzanak cl.
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176. a

1. Van két hete, (de) vagy már három, 
Mióta számadót várom.
Amoda gyün, amint látom,
Fekete csilás szamáron.

2. -  Adjon Isten, kis bojtárom!
Van-é hát valami károm?
-  de Né azt kérdézd, van-é károd: 
Van-é kinyér a szamáron!?
Nincsen kinyér, nincs tarhonya,
Sém az iszákba szalonna!

(Üres vót!)

Mohol, Zélity Sándor (72) juhász. Burány B, 1978.

Szövegvariáns: 165-171.
Kazetta II. B 11. (Dallama a 193. számú dallam. Hiteles pásztorénekstilus.)

* A  III—IV. d a lla m so n a
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176. b

1. Vagy két hete, vagy mán három, 
ej, Hogy a számadómat várom. 
Amottan jön, amint látom, 
Fekete szőrű szamáron.

3. -  Ne kérdezze, van-e káija.
Mit hozott a tarisznyába?
mer Nincs kinyerem, se szalonnám,
Sem az iszákba tarhonyám.

2. Megismerem szamaráról, 
Bodor szőrű pulijáról.
-  Adjon Isten, kis bojtárom! 
Azt kérdezem: van-e károm?

4. Fogd meg azt a raci birkát, 
Hagy húzzuk le a bundáját! 
mer Kutyák isszák meg a vérét, 
Zsidó viszi el a bőrét!

5. Kit megittam, kit eladtam,
Kit a rózsámnak odadtam. 
Rózsám, rózsám, szánjatok meg, 
Ürüm árát adjátok meg!

Mohol, Magó István (57). Sárosi B , 1971.

Szövegvariáns: 165-171.
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ParlanH n m h a tn

177.

2. Vagy két hete, vagyis három, 
Mótay'a számadóm várom. 
de Amoda gyün, amint látom, 
Fekete szőrű szamáron.

3. -  Adjon Isten, jó bojtárom!
H ajó  kérdem: van-e károm?
-  Károd nincsen, de nem is lesz, 
Még a nyáj a kezemen lesz!

4. -  Hogyne volna! De bizony van! 
Hát a vezérürü hol van,
Kibe megvót hat font faggyú, 
Hatvan forint ára gyapjú?!

5. -  de Ne azt kérdezd, mi a károd! 
Elsőbb nézd meg a falkádat! 
Szőke szamarad a pányván,
Hat komondor a falkánál!

5. a -  Ha azt kérded, mi a károd,
Elsőbb nézd meg az iszákot! 
Üres a zsák, üres bogrács,
Üres a szalonnás iszák!

6. Ne azt kérdezd, hun az iszák, 
mer Üres a zsák, üres bogrács! 
Üres a zsák, üres bogrács,
Üres a szalonnás iszák!

7. Minek ez az ember bojtár, 
Hogyha mégis megvan a kár? 
Hogyha mégis megvan a kár, 
Odavan a bugabárán!?

8. -  Kutyád itta meg a vérit, 
Zsidó vitte el a borit.
Zsidó vitte el a borit,
én meg Eléltem a többi részit.

9. -  Odavan a bugabárán!
Ki fizeti meg az árát?
-  Majd megfizetem tavaszkor, 
ha Hamarabb nem, Szent György-napkor!
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A b o j- tá r - ja  vér-be fagy-va. A szám-a - dó j a  csár-dá-ba.

1. A b u -g a -c i  ü - rü-nyá-ja, hej De m ég-sza-ladt a ba l szár-nya! 
A gu-ba - ci



Hoigos, Bajtai János (47) juhász. 
Horgos.

Kiss L ,  1942.
Király E , 1954.

Lásd a 172. szám jegyzetét. Az ótörök eredetű örökség különösen jellemző, stílusos példája ez a 
ritka nagy hangterjedelmü változat (úgy, mint a 182. sz. is). Hangzója sajnálatos módon nem mel
lékelhető.
Variáns: 3 ,  2 5 , 26 , 73 , 77 , 133, 168, 170-172, 174-176, 178, 179, 182, 193-195. (MNT 
VIII. 45. típus)
Szövegvariáns: 165-171.
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178.
Parlando. rubato J= cca 72-88

I-hol jö n  liát. a-m int lá-tom . Fe - ke-te sző-rű sza-m á-ron.

1. A bugaci ürüfalka,
De megszaladt a bal szárnya!
A bojtárja vérbe fagyva,
A számadó a csárdába.

3. -  Jó nap Isten, jó bojtárom! 
a Van-é hiba? Van-é károm?
-  Károd nincsen, de nem is lesz, 
h Még a nyáj a kezemen lesz!

4. -  h Ne azt kérdezd: mi a károd! 
Nézd még előbb a falkádat! 
Szürke szamarad a pányván, 
Hat komondor a falkánál!

5. Ney'azt firtasd: miy'a károm! 
Üres a kenyeres zsákom!
Üres a zsák, üres bogrács,
Üres a szalonnás iszák!

Horgos/Kecskemét, Gyarmat György (75) pásztor. Burány B, 1975.

Dallamáról lásd a 172. számú dalnál mondottakat.
Variáns: 3., 25., 26., 73., 77., 133, 168, 170-172, 174-176, 177, 179, 182, 193-195. (MNT 
VIII. 45. típus)
Szövegvariáns: 165-171.
Kazetta II. B 12. (Ugyanezen a dallamon énekli a 168. a és 182. a dalokat is. Kiváló pásztorének
stílus.)
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2. Egy - két he-te, vagy inár liá-rom. Hogy a szám -a-dó-m at vá-rom .



178. a

1. Mögszaladt a falka nyájom,
A bugaci hírős nyájom!
Két bujtárja vérbe fagyva, 
Számadója a csárdába.

2. Ma két hete, máj lösz három, 
Múta a számadóm várom. 
Amoda gyün, amint látom, 
Fekete bársony szamáron.

3. -  Jó napot, édös bojtárom! 
Károd is van, amint látom.
-  Ne azt kérdözd: van-e károm! 
Üres-é mán az iszákom?

6. -  Hát a buga bárány hun van!? 
Annak a bűre kiné van?
Hát a húsát hova tötted?
Jó barátiddal mögötted!

7. -  Kit mögittam, kit mögöttem, 
Kit a. lányokra költöttem!
Kit mögittam, kit mögöttem, 
Kit a lányokra költöttem!

8. -  Elveszött a buga bárány,
Ki fizeti mög az árát?
-  Mögfizetöm ekkor-akkor, 
Dömötörkor: számadáskor.

4. Károm nincsen, de nem is lösz, 
Még a falka kezemön lösz!
-  Dehogy nincsen! De bizon van! 
Hát a szép hat ürű hun van!?

5. -  Kutyám itta mög a vérit,
Zsidó hordta el a bürit,
Magam éltem el a többit!
Magam éltem el a többit!

9. Azt nem hittem vóna soha: 
Tömlöc ódalamat nyomja. 
Tömlöc ódalamat nyomja,
Piros orcám elhérvassza.

10. Nincsen néköm varrott párnám, 
Heverök a subám szárnyán. 
Keservessen szorzott babám, 
Kire maradsz mán ezután?

11 .- Maradok a jó  Istenre, 
A jószívű embörökre. 
Maradok a jó Istenre,
A jószívű embörökre.

Alföld, hely nélkül.

Szövegvariáns: 165-171, 195. a

Kálmány L.
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Parlando. rubato J= cca 82

179.

2. Megösmertem (a) szamaráról, 
a Bodor szőrű pulijáról.
Bodor szőrű pulijáról,
Szép fekete bajúszáról.
Szép fekete bajúszáról,
Rézsarkantyús csizsmájáról.

3. -  Adjon Isten, jó bojtárom!
Van-e károm a falkámon?
-  hej, de Nincsen károd, de nem is lesz, 
Míg a lányod szeretőm lesz!

3. a -  Adjon Isten, jó bujtárom!
Van-é károm, amint látom?
-  Né azt kérdézd, van-é károd!

***Üres-é mán az iszákod?! 
Üres bizon, három hete, 
Mőte kifogyott belőle!

4. Nincsen károd, de nem is lesz, 
Még a falkád (a) kezemen lesz!
-  Nincsen károm? Hogyne volna! 
Hát a vezérürü hol van?!

5. -  Asz mondtad, hogy nincsen károm? 
Hát a fekete bárányom?
Hová lett az öreg ürü,
Aki nékem már eltűnt ű?!

6. -  a Kutyád itta meg a vérét, 
a Zsidó vitte el a bőrét.
Kit megettem, kit megittam,
Kit a széplányoknak adtam.

7. -  az Inged, gatyád el kell adni, 
az Ürü árát meg kell adni!
-  Ó, szép lányok, szánjatok meg: 
az Ürü árát adjátok meg!
Lássátok, hogy nincs vásárom!
Ne kívánjátok a károm!

8. Eredj, fogd meg a babossat,
Vagy pedig a harangossat!
Fogjál éggyet a lányoknak,
Az én kedves galambomnak!

* Amoda 
** csilás

*** A III—IV. dallamsorra
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A-mot-tan* jön . a-inint lá-tom . Fe-ke-te bo-dor** sza-m á-ron.

1. M a két he-te. vagy m ár há-rom . M ő-te ja  szám  - a-dóm  vá-rom .



9. Amott lenn a búkor mellett 
Három birkám hatot ellett.
Van már birkám, van bárányom, 
Sirathatsz mán, kisangyalom!

10. Esteledik, alkonyodik,
Gulya, ménes takarodik.
Három bojtár jó bort iszik,
A számadó káromkodik.

10. a Esteledik, alkonyodik,
A számadó káromkodik.
Hijjábay'is káromkodik, 
a Juhászlegény iszik, iszik.

11. Eggyik iszik Levelesbe,
A másik a Cserepesbe,
A harmadik a csárdába 
Iszik istenigazába.

12. Iszik a juhász a csapon,
Sír a kislány az ablakon.
Ne sírj, kislány, olyan nagyon, 
Nem ütik a juhászt agyon!

13. Iszik a juhász a csapon,
Nem sír mán a kislány nagyon. 
Sírhatsz, kislány, nagyon, nagyon, 
merd Most ütik a juhászt agyon!

Mohol, Szécsényi István (71) juhász. Burány B., 1974.
Temerin, Mészáros József (70) tamburás. Burány B , 1975.

Lásd a 172. számú változat jegyzeteit.
Variáns: 3 ,  25 , 26 , 73 , 77 , 133, 168, 170-172, 174-178, 182, 193-195. (MNT VIII. 45. típus) 
Szövegvariáns: 133, 165-171, 180-182.
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179. a

1. Már két hete, avagy három, 
Móta a számadót várom. 
Amoda jön, amint látom, 
Szürke lovon, vagy szamáron.

2. Sötétedik, alkonyodik,
A számadó káromkodik.
A számadó káromkodik,
Mind a három bojtár iszik.

3. az Éggyik iszik (a) Szerepésbe,
A másik a Sindélésbe.
A harmadik a Zsinórba,
Juhom jár a csavargóba.

4. -  Jó estét, juhászbojtárok!
Van-é híja a falkánok?
-  De nem is volt, de nem is léssz, 
Még a lánya szeretőm léssz!

5. -  Hát az a szép ürü hol van? 
Hát az a szép tokjú hol van?
-  Kutyák itták még a vérit, 
Én éttem még többi részit.

Gombos, Bacskó Antalné Dinnyési Anna (59). 

Szövegvariáns: 165, 180-182.

Kiss L, 1941.
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Esteledik, alkonyodik (180-182.)

Parlando J= cca 88
180.

2. Kettő a csárdába mulat, 
De szomorú nótát húzat! 
A harmadik Cserepesbe, 
Kocsmárosné az ölébe.

2. a Egyik iszik (a) Cserepesbe, 
A másik a Levelesbe.
A harmadik a Morgóban, 
Gulya, ménes csavargóban.

Csóka, Banka János (45).
Csóka, Banka Mihály (73).
Mohol, Vlasity Károlyné Zélity Klára (47, 62).

Burány B , 1965. 
Bodor A.-Németh I.-Tripolsky G , 1990. 

Burány B., 1975, Bodor A.-Burány B.-Németh I ,  1990.

Dallama az Alföld egyik legjellemzőbb régi stílusú típusa. Elterjedésének góca az Alföld keleti fele. 
Török eredetű örökségünk tagja, nogáj-tatár párhuzama is ismert. Főleg pásztordalok és balladák kap
csolódnak hozzá.
Variáns: 22., 24., 2 8 , 7 2 , 173, 181. (Járdányi I. 30, általános, főként északkeleti, palóc, délnyugat
dunántúli)
Szövegvariáns: 165, 168. a, 176, 179, 185. b.
Kazetta II. B 13. (Az 1990-es moholi felvétel)

* Csaplárosné
** Dcbrcccni
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H á-roin boj-tár jó  bort i - szik, A szám -a - dó ká-rom  - ko - dik.
A  szám  - a  - dó ká-ron-ko - dik, H á-rom boj-tár jó  bort i - szik.

1. Es - te - le-dik, al - ko - nyo-dik, Gu-lya, iné - nes ta - ka-ro - dik.

3. E'szökött a tarka gulya, 
Elszaladt az arany gulya,
De szépen szól a kolompja! 
A számadó megtaláta 
Kecskeméti nagy vásárba.



------- I _
181.

2. Mikor a juhász bort iszik,
Szürke szamár szomorkodik. 
h Né szomorkodj, szürke szamár, 
Majd e ’menyünk a nyáj után!

3. Három pulim a nyáj szélén, 
Gúnyás szamár a közepén. 
Körűállják a kutyáim,
Azok az én vigyázóim.

♦
4. A minap a szérű mellett 

Három juhom hatot ellett. 
h Van már juhom, van bárányom, 
Szerethetsz mán, kisangyalom!

Völgyes, Pósa Vilmosné Kovács Magdolna (61, 62), asszonyok. Bodor A , 1994, 1995, 1996. 
Bodor A.-Németh I ,  1997.

A 181. számú dal változata. Lásd az ott mondottakat.
Variáns: 22., 24 , 28 , 72 , 173, 180. (Járdányi I. 30, általános, főként északkeleti, palóc, délnyugat
dunántúli)
Szövegvariáns: 165, 168. a, 176, 179, 185. b.
Kazetta II. B 14. (Az 1997-ben készült felvétel)

* kadarcs

451

1. Es - te-le-dik. al-ko-nyo-dik. h Gu-lya, iné-nés ta-ka-ro-dik.

Há-rom  boj-tár jó  bort i-szik. A szám -a-dó ká-rom -ko-dik.



Parlando. rubato J= cca 64-80

182.

Gu-lva. mé-nes ta -ka - ro -dik. 
*Ne á - gas-kodj. M -tas-lo-vam ,

Há-tas-lo-vam  á-gas -ko-dik. 
Szi-laj mé-nes jó  he-lyen van!

2. Esik eső, csak úgy folyik, 
A számadó káromkodik.
A számadó káromkodik, 
Három bojtár jó bort iszik,

3. Egyik iszik Kerepesben,
A másik meg fönt Mérgesben, 
A harmadik a Csurgóban, 
Szilaj ménes csavargóban.

Horgos. Király E., 1954.

A török régi stílus kétmagú (két dallamgondolatból építkező), kvintváltó dallamainak egyik klasszikus 
példája. Rokon népi párhuzamait csuvasoknál és cseremiszeknél tartja számon a kutatás. Az egész 
nyelvterületen elterjedt, de az Alföldre legjellemzőbb nagy típus, egyben legnépszerűbb vajdasági „fö- 
dallamunk” is. Főleg pásztordalok, többféle ballada és hajnali énekek (a középkori trubadúrköltészet 
kedvenc műfaja) kapcsolódnak hozzá (népszerűségéből adódóan egyéb, periferikus jellegű vagy 
obszcén szövegek is). Ez a ritka nagy hangterjedelmü változat (úgy, mint a 177. sz. is) az ótörök ere
detű örökség különösen jellemző, stílusos példája. Hangzója sajnálatos módon nem mellékelhető. 
Variáns: 3 ,  25., 26., 73., 77., 133., 168., 170., 171, 174-179, 193-195. (MNT VIII. 45. típus) 
Szövegvariáns: 165, 168. a, 176, 179, 185. b.

* A III-1V. dallamsorra
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1. Es - te - le - dik. al - ko-nyo-dik. Gu-lya. mé-nes ta - ka - ro-dik.



182. a

1. Esik eső, hajnalodik, 
Hátaslovam ágaskodik. 
Három bojtár jó bort iszik, 
A számadó káromkodik.

2. az Egyik iszik Cserepesbe,
A másik meg főnt Mérgesben,
A harmadik a Csurgóba,
Gulya, ménes csavargóba.
hej, de a Három bojtár jó  bort iszik,
A számadó káromkodik.

Horgos, Gyarmat György (72) juhász. Kiss L. 1972.

Szövegvariáns: 165, 168. a, 176, 179, 185. b.
Kazetta II. B 15. (Dallama a 178. számú dallam. Lásd ott. Ugyanez a változat hallható még MNZA 
IV. 5. 4. a. Kiválójellegzetes pásztorelőadás.)

*A III—IV. dallamsorra
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182. b

1. Esteledik, alkonyodik,
Gulya, ménes takarodik.
A számadó káromkodik,
Három bojtár mindég iszik. 
mert Három bojtár jó  bort iszik.

2. Egyik iszik Cserepesbe,
A másik a Levelesbe, 
jA  másik még a Mérgesbe, 
A harmadik a Morgóba, 
Gulya, ménes csavargóba. 
A falka még csavargóba.

Csóka, Banka Mihály (53) juhász. Burány B , 1965.
Mohol, Zélity Sándor (72) juhász. Burány B., 1978.

Szövegvariáns: 165, 168. a, 176, 179, 185. b.
Kazetta II. B 16. (A moholi változat, dallama 193. sz.)
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Kis pacsirta a magasba (183-192.)

Parlando J= cca 72
183.

H a -s í j- ja  / a  m a-gas e-get, Ju -h ász - le-génv úgy l e - g é l  - tét.

2. Ha esik is, hordja, fújja, 
Juhászlegény a pusztába. 
De a paraszt a szobába 
Alszik paplanos ágyába.

3. Mit ér az a paplanos ágy,
Ha nincs göndör szőrű subád? 
Göndör suba, szép feleség, 
Ebbe van a gyönyörűség. 
Göndör suba, szép szerető,
De szeretem mind a kettőt!

Mohol, Vlasity Károlyné Zélity Klára (42,46, 62). Király E., 1971, Burány B., 1975,
Bodor A.-Burány B.-Németh 1, 1990.

Kupolás vonalú, de nem visszatérő szerkezetű, gregorián eredetű dallam. A Veni creator spiritus, 
illetve a Jövel Szent Lélek Úristen kezdetű himnusz világi változata. Elterjedt változatköre van mind
8, mind 10 és 11 szótagú strófákon (ez utóbbiakat 1. 79-81. és 122.). Lírai szövegeket, balladákat, 
ún. hajnali énekeket és esti énekeket énekelnek rá. Legismertebb lírai szövege a Bújdosik az árva madár 
(185. sz.).
Variáns: 78., 183., 185., 197., 198., távolabbról 74., 184. (Vargyas I. 16., 226-227. old., SZDV 1/1, 
Járdányi I. 191, általános)
Kazetta II. B 17. (Az 1990-ben készült felvétel)

* A III—IV. dallamsorra
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1. K is pa-csír-ta a m a-gas-ba . H ang-ja az e - get h a -s í j- ja .



184.

2. Mit ér az a paplanyos ágy,
Ha nincs göndör szőrű subád? 
Bodor suba, szép feleség, 
Nála van a gyönyörűség.
Ez az összes gyönyörűség.

3. Kiválasztom az ürümet,
Úgy várom a rossz időket. 
Két bojtárom a két szárnyán, 
Kisangyalom a hátúján.

Mohol, Vlasity Károlyné Zélity Klára (46, 62). Burány B., 1975, Bodor A.-Burány B.-Németh I ,  1990. 
Törökkanizsa, Sós Mihályné Törköly Erzsébet (75, 79). Bodor A., 1993, Bodor A.-Németh I ,  1997.

Fríg hangsorú, dallamjárása és zárlatai révén az előző (183. sz. lásd annak jegyzetét) család rokona, 
második és negyedik dallamsora között kvintváltás nyomaival. Kapcsolatban van a bukovinaiak 
egyik jellemző fríg típusával is (MNT IX. 90. típus, ennek 11 szótagú variánsai citrusfa levelestől, 
ágastól kezdettel népszerű).
Variáns: távolabbról 74., 78., 183., 185., 197., 198. (Vargyas I. 16,226-227. old., SZDV 1/1, Járdányi
1. 191, általános, MNT IX. 89. és 90. típus)

* hordja, fújja
“ áll

*** Göndör

456

Parlando J= cca 76

1. E -s ík  e - ső. fúj-ja*. hord - ja* , A k-korkel** a ju -hász  talp-ra.

De ja  pa-raszt a szó - bá - ba Fek-szik pap-la-nvos á - gyá - ba.



Parlando. rubato *= cca 108

185.

2. Én is vagyok olyan gulyás, 
Nem állok a gáton, mint más. 
Sorba legel az én gulyám, 
Szeret engem az én rózsám!

Doroszló, Babos János (62). Kiss L , 1968.
Csóka, Banka Mihályné Hecskó Erzsébet (62). Kónya S , 1977.

A 183. számú dallam változata, lásd annak jegyzetét. Ez a legnépszerűbb szövege, iskolában is taní
tották. A 2. vsz. valószínűleg népszínmű-irodalmi termék.
Variáns: 78., 183., 197., 198, távolabbról 7 4 , 184. (Vargyas 1. 16,226-227. o ld , SZDV 1/1, Járdányi
I. 191, általános)
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1. Buj-do-sik az á r - v a  tna-dár. E-gyík á g - r ó l  m á - sik  - ra száll.
Min-den er  -  ciö -  szé  -  len leszáll.

H át az i-lyen á r - v a ,  m int én Hogy-ne buj-do-kol-na, sze-gény!
H ogy-ne buj-do - kol-na, sze-génv! 0  is o - Iván ár-va, m in t én.



185. a

1. Magasan jár (a) nap az égön, 
a Gulya deleiére készen. 
Lehajtom a nagy Tiszára, 
Mögitatom a fodrába.

2. Gulyaménöst most itatom,
A rózsámat most siratom. 
Elhagyott az, nem szeret rég, 
Veije mög a csillagos ég!

3. A rózsámat úgy siratom,
Fáj a szívem, sajog nagyon! 
Ha ja  Tisza száraz vóna, 
Könnye/imtű ki/aranna!

4. Gulyaménös vizet iszik,
Az én rózsám mással játszik. 
Mást ringat el az ölébe,
Más kacsingat szömébe.

Csóka, Korponai János (24).

Szövege lehetséges, hogy népszínmű-irodalmi termékből folklorizálódott.

Kónya S , 1976.
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185. b

1. Pásztor vagyok az Alföldön, 
Nincs ily nagy úr messze földön! 
Akkor kelek, mikor a nap, 
Terelgetek csak egész nap.

2. Derékaljam virágos rét,
Takaróm a csillagos ég. 
Kisangyalom, hay'itt vóná, 
Csillagokkal takaródzná!

3. Csillag ragyog fönt az égén, 
Gulyás legény kint a rétén. 
Terelgetem a gulyámat,
Leteriti a subáját,
Úgy ölelem a babámat.
Úgy öleli a babáját.

$
4. Elszökött a falka gu ly a^

Nem szól már a kolomp rajta. 
Ha felszökött, assé bánom,
Csak a babámat sajnálom!

Mohol, Vlasity Károlyné Zélity Klára (43). Király E , 1971.
Völgyes, Pósa Vilmosné Kovács Magdolna (59),

Losonc Orbánné Tóth Erzsébet (63). Varga A , 1992.

Valószínűleg müköltői eredetű szövegek folklorizált változatai (mind a 185. a, mind a 185. b).

* tarka
** csengő

459



186.
Giusto J= 80-92

R á-gon - do - lók az én ré - gi ba - bám  - ra.

2. Éjfél után egyet ütött az óra,
Este későn éjfélt ütött az óra,
Büszke legény, ki danol a faluba. 
egy Büszke legény sétálgat a faluba. 
Én danolok , mer nem tudok elaludni, 
Fáj a szívem, a szerelem megöli.

Pims, Fehér József (47). 
Horgos, Gyarmat György (72).

Király E , 1954. 
Bodor G , 1972.

Népszerű új stílusú dal, iskolában is tanították. 
(Járdányi II. 12, általános, ennek változata)

‘ csavargók
** búbánat
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Ha - za - me - gyek. le - te - rí - tem a su - bá - mát.

H a - za - fe - lé szól a gu - lyám ko - lom p - ja.

l .E s  - te van  már. he - tét ü - tött az ó - ra.



G iusto J= 60-72
187.

2. -  Megitatnám, de nem merem, 
Nehéz a vödröt emelnem!
Mert ha én azt fölemelem, 
Megöl engem a szerelem!

2. a Megitatná, de nem meri, 
Nagy a vödör, nem emeli.
-  Ha én aztat megemelem, 
Megöl engem a szerelem!

Piros, Fehér József (54). Király E , 1954.
Bácsfeketehegy, Bordás József (69). Király E , 1957.

Formára visszatérő szerkezetű, de lényegileg nem új stílusú, kis szótagszámú, kis terjedelmű, mazur- 
ka ritmusú dallam. Dúr és moll hangnemben is előfordul. Valószínűleg a 15-16. században gyökerezik, 
kimutathatók egyházi és világi dallamrokonai. A balladákon kívül egyházi népénekek, laikus népi áj- 
tatosságok énekei és lírai dalok hordozói. Lásd a 75. számú dallamnál mondottakat is.
Variáns: 75., 76., 86-90., 199., 200. (SZDV 8, K-V 29. old., Vargyas, 1981: 0323,0324, Járdányi II. 
48, általános)
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É-hen. szom -jan a g u - ly á - ja , I - tas-sa meg a b a - b á - j a .
Jaj, de szom -jas M eg-i - ta t - ná

1. Kis al - pá - ri gu-lyás-le-gény. A csár-dá - ba m u-lat sze-gény.
Fe-ke - ti - esi ju-hász-le-gény.



187. a

1. A szegedi juhászlegény, 
Kis csókái gulyáslegény, 
Belefút a vízbe szegény. 
Belehalt a kútba szegény. 
Szomjan legel a gulyája, 
Itassa meg a babája!

2. -  Megitatnám, de nem merem, 
Nagy a vödör, nem emelem! 
Mer ha én azt megemelem,
Ha a vödröt megemelem, 
Megöl engem a szerelem! 
Rögtön megöl a szerelem!

3. Kis csókái libajárás,
Nehéz, babám, a kapálás! 
Könnyebb száz lányt megölelni, 
Mint egy röndöt lekaszálni.

Csóka, Cára Istvánná Körmendi Anna (30). Burány B , 1952.
Csóka, csoport. Király E , 1954.
Zobnatica, Szalma Mária (16). Király E., 1966.

•kaszálás
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G iusto J=  63

188.

2. Sándorházi gulyáslegén, 
Halva fekszik otthon szegén. 
Szomjan legel a gulyája, 
Sírva hajtja a babája.

3. Sándorházi gulyáslegén,
Még van keresztelve szégén. 
Százharminc pap keresztelte, 
Még sincsen szegénnek neve.

4. Jaj, de szépén harangoznak! 
Talán az én galambomnak? 
Most viszik a temetőbe.
El sem búcsúzhattam tőle!

Hertelendyfalva, Illés Ambrusné Buta Mária (51). 
Hertelendyfalva, Kovács Júlia (80).

Kiss L , 1941. 
Ujváry Z., 1966.

Formára visszatérő szerkezetű, de lényegileg nem új stílusú, kis szótagszámú, kis terjedelmű dallam. 
Valószínűleg a 15-16. században gyökerezik, kimutathatók egyházi és világi dallamrokonai. Lásd a 
75. számú dallamnál mondottakat is.
Ez a változat főként lírai szövegekkel jár együtt. Egyes változatai 10 szótagúakká bővülnek (lásd 
VMND 1.40 A és 40 B). Tripodikus (hármas tagolódású: 2+4+2) nyolc szótagú sorai a harmadik dal
lamsorban leggyakrabban megváltoznak (4+4-re, ekkor a sorzárlat is a tercre kerül, lásd a 3. számú 
dallameltérést).
(SZDV 8/d, Vargyas, 1981: 0341, Járdányi II. 17, általános)
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Szom -jan le-gel a gu - l y á - j a ,  M ég-i - t a s - s a  a ba  - b á - ja .

1. Sán-dor - há - zi gu-lyás-le-gérry, Ke - rész - tül van lő-ve sze-gén.



Giusto J= 72

189.

Ne le - gél - je  le a ró - zsa le - ve - lét!

1. a Tisza szélén csikós legény vagyok én,
Harminchárom csikóra vigyázok én. 
Elszakadt a sárga csikóm pányvakötele, 
Elszakadt a kis pej lovam pányvakötele, 
Régi babám, jutok-e még eszedbe?

2. Házunk előtt van egy magas eperfa, 
Ahhoz van a kis pej lovam pányvázva. 
Elszakadt a kis pej lovam pányvakötele, 
Régi babám, jutok-e még eszedbe? 
Pányvakötél hosszira van, sej, de

eresztve,
Régi babám, nem vagy még elfelejtve!

3. Nem ide való születés vagyok én,
Messze földről vándoroltam ide én. 
így jár, aki messze földről idevándorol: 
Nincs babája, ki vállára boruljon.

4. Búra, búra, búbánatra születtem,
Nem igazi anya nevelt föl engem.
Anyám se volt, a sorsom is, jaj, de mostoha! 
Ki vagyok a babám szívéből zárva!
Volt szeretőm már tízéves koromba.

5. Mén a kocsi, porzik az út utána,
Pirosbama kislány ül a farába.
Kék a szeme, szemöldöke, jaj, de fekete!
A jó anyja de kedvemre nevelte!

* Túl a Tiszán
** A III—IV. dallamsorra
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E - redj, b a -b á m . fo r -d íts d  meg a c s i -k ó m  e - le - jé t.
té - ritscl m é - nes

Har-m inc - két da - rab esi - kó - ra vi - gyá - zok.

1. A hor - ga - sí esi - kós - le - gény én va - gyök.



Ludas, Sebők István (80). Király E , 1954.
Ludas/Hajdújárás, Szűcs László (70). Bodor A.-Várga A , 1992.
Hajdújárás, asszonyok. Bodor A.-Szöllősy V. V., 1997.

Legnépszerűbb új stílusú dalaink egyike. Szövege inkább csak lírai dal.
(Járdányi II. 105, általános, a középső sorok egyeznek)
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Giusto J= 80-108

190.

$
1. a Szilágyiba csikóslegény vagyok én, 

Hatvanezer csikót legeltetek én! 
Tizenhárom szilaj csikót őrzök én!
-  Gyere, babám,*** fordítsd még a ménes

elejét!
-  Eredj, rózsám, fordítsd el a ménes elejét! 
Lé né rágja bazsarózsa levelét!
Né legeje  bazsarózsa levelét!

* Tisza partján
** Harminchárom

*** kislány

2. Túl a Tiszán van egy karó lé/ásva,
Túl a Tiszán van egy magas diófa,
Oda van a kis pej lovam pányvázva. 
E’szakadt a kis pej lovam pányvakötele, 
Régi babám, jutok-é még eszedbe?

2. a Zöld erdőbe van egy karó leverve,
Oda van a kis pej lovam kikötve. 
Elszakadt a kis pej lovam pányvakötele. 
Régi babám, nem vagy még elfelejtve!
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N é le - ge' - je  lé a ró - zsa le - ve - lét!

- G v e - r e ,  ró -z s á m , te - rítsd meg a mé - nes e - l e - jé t .

. H ar - minc - liá - rom esi - kó - ra vi - gyá - zok én.

1. Túli a T i- s z á n  c s i - k ó s  - le - gény va - gyök én.



2. b Túl a Tiszán kis gunyhóba lakok én,
Egy szép sárga csikóra vigyázok én. 
Harminchárom csikóra vigyázok én. 
Elszakadt a sárga csikóm pányvakötele. 
Babám vállán elaludtam az este.

3. Esik eső, sáros lett a nagyucca, 
Méglátszik a lopott lónak a nyoma.
-  Gyere, rózsám, söpörd el a lopott ló

nyomát!
Még az éjjé’ térád kötöm az árát!

4. Hervadj, rózsa, ha leszakajtottalak!
Ne haragudj, babám, hogy elhagytalak! 
Elhagytalak mer így hozta az idő: 
Megtudtam, hogy nem vagy igaz szerető!

5. Mén a kocsi, porzjk az út utána,
Barna kislány ül a kocsi farába.
Kék a szeme, szemöldöke, jaj, de fekete! 
Édesanyja de kedvemre nevelte!

6. Árok, árok, de méll árokba estem!
Egész éjjel a rózsámat kerestem.
Mégtaláltam (a) doroszlai csárdába,
Szép piros bort töltött a poharába.

7. Túl a Tiszán lekaszálták az árpát,
Elvágták a kis pacsirta jobb szárnyát.
Búsul szegény kis pacsirta a szárnya után,
Én is búsulok a szeretőm után.

8. Nem ide való születés vagyok én,
Messze földről vándoroltam ide én. 
így jár, aki messze földről idevándorol: 
Nincs babája, ki vállára boruljon.

9. Szilágyiba négy úton köll bemenni,
De szeretnék a rózsámmal beszélni!
-  Gyere, babám, fordítsd meg a ménes elejét 
Lé né rágja bazsarózsa levelét!

10. Rózsa Sándor mezítláb járt rabolni,
A csizmáját otthon hatta vasalni.
Kilenc kovács nem tudta azt, sej, mégvasalni, 
Mer nem tudtak rézbül patkót csináni.

**** legény
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Gombos, Nemes Gáspámé Vince Katalin (59). Kiss L., 1939.
Hódegyháza, Medve Anna (32). Király E., 1953.
Zenta, Lengyel Ilona (15), Bene Erzsébet (72). Burány B., 1953, 1965.
Doroszló, Samu Istvánná Bártol Erzsébet (70),

Radics Józsefné Szűcs Mária (78). Kiss L., 1944, 1968.
Horgos, Krekuska György (46). Kiss L., 1969.
Kevi, Mucsi István (21), Fábrik József (57). Bodor G , 1971.
Kispiac, Dobó Imréné Nagy Matild (56). Bodor A.-Tripolsky G., 1972.
Horgos, csoport. Bodor A. 1972.
Bácsgyulafalva, Drobina Ferencné Simon Margit (27). Bodor A , 1972.
Szilágyi, Buják Jánosné Bényei Ágnes (71). Székely M , 1974.
Firig\háza, Kiss Mihályné Tóth Viktória (72). Kónya S , 1977.
Maradék, Varga János (37). Bodor A.-Szemerédi M., 1992.
Völgyes, asszonyok. Bodor A.. 1997.

Legkedveltebb új stílusú dallamaink egyike, erről számos versszaka és változata is tanúskodik. Har
madik sorának bővülése el is maradhat (lásd az 5c dallameltérést).
(Járdányi II. 105, általános, a középső sorok egyeznek)
Szövegvariáns: 157-158.



191.
G iusto J= 84

V á -sá r-h e  - li vá - r o s - h á - z á n  szól a c s é n -g ő  r a j - ta !

2. Ismerem a kis pej lovam csengője hangjáról, 3. Kis pej lovam, kis pej lovam térdig jár a sárba,
Ismerem a kisangyalom büszke járásáról. 
Nem adnám a lovam százezér forintér!
Nem adnám a kisangyalom széles e világér!

De sok erdőt, de sok mezőt beszaladt hiába! 
Addig szaladt vélem térdig érő sárba,
Még be nem vitt, még be nem vitt (a)

vármegye házába.

4. Esik eső szép csendesen (a) Balaton partjára, 
De sok vizet elhordtam már a rabok számára! 
Hordhatom eleget, van még elég idő: 
Odahátra van tölteni tizenkét esztendő!

Mohol, Zélity Sándor (72, 74). Burány B , 1978, 1980.
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de Ne ke - resd a lo - vad, még van  m ár az fog - va.

El-sza - kadt a rán - cos csizs-m ám  a sok ke - re - sés - be.

1. El - ve -szétt a kis pej lo - vám  cit - rus - fa j e r - dő - be.



A romlatlan hagyomány egészséges formáló erejének szép példája. Az eredetileg 6, 6, 8, 6 szótagú 
4 soros strófákat (szótagszámbővítéssel) két 12 szótagú sorrá értelmezték át, és új stílusú dallamra 
éneklik. Ugyanezt a jelenséget tapasztalhatjuk a Gunaras lány és a Bogár Imre balladákban (50., 51 , 
ill. 63. sz.) és a következő változatban is (192. sz.). Az 1. és 2. vsz.-ot lásd még VMND 1. 194-195. 
sz.). Az utolsó versszak rabének.
(Járdányi 11. 153, általános)
Szövegvariáns: 98 , 114, 119, 121.
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192.

G iusto J= 92

2. Följött már a hajnalcsillag, szépen kering fönt az égőn. 
Nem találom a lovamat (a) kikinda/i erdészélön.
Ne keresd a lovad, mer mög van az fogva! 
a Kikinda/i hajtókertbe szépen szól a csengő rajta.

Száján, Palatínus Imre (53). Bodor A , 1996.

Szintén jó példa arra, hogyan értelmezik át a kis szótagszámú strófákat új stílusú, nagy szótagszámú 
strófákká. Lásd az előző (191. sz.) dallamnál mondottakat. A dallam valószínűleg katonanótából 
alakult, harmadik sora megegyezik pl. Járdányi II. 76 (palóc, dél-alföldi és dél-dunántúli) harmadik 
sorával, szélső sorai pedig egy müdalos, közkedvelt katonanótából alakultak ötfokú dallammá. A 
szöveget lásd VMND 1. 194-195. sz.
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M ég-is-m e-röm  kis-an-gva-lom  pi-ros cs iz -m ajá  - rá - sá - ról.

M ég-is - me - röm  lo - vám  (a) csen -gő szó - Iá - sá - ról.

El-kop - tat-tam  szép pár csiz-m ám  a lo-vam  ke - re - se - sé - be.

I. E l-vesz - töt-tem  kis pej lo-vam  (a) ki - kin-da - j i  z ö ld e r  - d ő - b e .



Juhászlegény a pusztába (Hajnalnóta, 193-198.)

Parlando J=cca80
193.

2. Hova menjen éjszakára, 
jA  szép asszony ablakára. 
Kopogtatott tolvaj módra:
-  Itthun van talánn a gazda?

3. -  Nincsen itthun, nem gyütt haza. 
Háljon kend itt az éccaka!
Vesse kend lé ja  subáját,
Máj léhúzom a csizsmáját!

4. -  Nem vetem lé a subámat,
Se né húzd lé a csizsmámat!
-  Ugyan, bizon, talán fél kend?
-  Ugyan mi gond? Talán fé l kend? 
Tánn attú, hogy elalszik kend?

5. Attul ugyan né féljen kend!
Ébren lészék én az éjjel!
Fölkeltém én kendet jókor:
Éjfél után két órakor!

6. Éjfél után két óra már,
Keljén kend föl, ménjék kend már! 
A kutyák sé nem ugatnak,
Az irigyek mind alszanak!

7. Még birkám vót, gazda voltam, 
Sok éjszakát átmulattam.
Vót szeretőm, néha száz is,
Mos’jó volna csak ész szál is!

8. A sok jó  barátim miatt 
Még a szám is tátva maradt.
De már mostan becsukhatom, 
Nincsen senki jó barátom.

9. Meghalt már az öreg juhász,
Más nem maradt, csak a Bogár. 
Bogár kutyám, ki mondja már:
-  Eredj a ’ra, takarodjál!?

Mohol.
Mohol, Zélity Sándor (73).

Király E„ 1960. 
Burány B., 1979.
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így gon-dol - ko-zik m a-gá - ba: Ho - va inen-jen éj - sza - ká - ra?

1. hej De a ju -hász  a p u sz - tá -b a . így gon-dol - ko-zik m a - g á - b a .



A török régi stílus kétmagú (két dallamgondolatból építkező), kvintváltó dallamainak egyik klasszikus 
példája. Rokon népi párhuzamait csuvasoknál és cseremiszeknél tartja számon a kutatás. Az egész 
nyelvterületen elterjedt, de az Alföldre legjellemzőbb nagy típus, egyben legnépszerűbb vajdasági 
„fődallamunk” is. Főleg pásztordalok, többféle ballada és ún. hajnali énekek (a középkori truba
dúrköltészet kedvenc műfaja) kapcsolódnak hozzá (népszerűségéből adódóan egyéb, periferikus 
jellegű vagy obszcén szövegek is). A 7-9. vsz. nem tartozik a műfajhoz, de nem is szokatlan, hogy 
megtoldják a szöveget más tartalmú, de hangulatban nem elütő versszakokkal.
Variáns: 3 ,  2 5 , 26 , 7 3 , 77 , 133, 168, 170-172, 174-179, 182, 194, 195. (MNT VIII. 45. típus) 
Kazetta II. B 18. (Az 1979-ben készült felvétel. Ezen a dallamon hangzik el a 176. a és 182. b számú 
változat is.)
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Parlando J= cca 76

194.

2. Elgondolta ő magába:
Egy szép asszony ablakára.
Bíró lánya jablakába. 
Odaköszön patró módra: 
Kopogtatott hajdú módra:
-  Itthon van-é még a gazda?
-  Vajonn itthonn-e a gazda?

3. -  Ne kérdezd, hogy hol a gazda, 
Kerüj, babám, az ajtóra!
Kinyílik az könnyű szóra, 
Könnyű szóra, égy pár csókra!

3. a -  Nincs itthonn a házigazda, 
Kerűj, rózsám, a kapura!
Kilenc lakat vagyon rajta,
Mind kinyílik egy pár csókra!

Csóka, Banka Mihály (53) és Banka János (45). 
Zenta, Huszák Nándor (75).

4. Ne félj, rózsám, csak gyere be,
Vetve az ágy, csak feküdj be!
de Ne félj, rózsám, csak gyere be, 
Vetve az ágy, csak feküdj be!

5. Vesse kend le a subáját,
Máj lehúzom a csizmáját!
-  Nem vetem le a subámat,
Nem húzod le a csizmámat!

6. -  Talán bizony attól fél kend,
Hogy máj mélyen elalszik kend? 
Fölköltöm én kendet jókor:
Éjfél után egy órákkor!

7. Éjfél után egy óra van!
Kelj föl, juhász, most menj haza!
Még a kutyák se ugatnak,
Az irigyek mind alszanak.

Burány B , 1965. 
Bodor G , 1970.

A 193. számú dallam változata, lásd az ott mondottakat. (A csókái változatban elhangzik még két 
versszak, ezeket lásd 176. sz. 14. és 15. vsz.). Hallhatók mint a II. B 10. hangzó melléklet utolsó 
versszakai.
Variáns: 3., 25., 26 , 73 , 77 , 133, 168, 170-172, 174-179, 182, 193, 195. (MNT VIII. 45. típus)

473.

1. Ju-hász-le-gény a p u s z - t á  - b a  Gon-dos-ko-dik ő m a -g á -b a .
Sző-ke le-gény

Gon-dos-ko-dik ő m a-gá - ba: Ho-vá le-gyen éc - ca - ká-ra?
men-jen



ParlanHr* J -  nnrt
1 9 5 .

2. Alkonyodik, még sincs este, 
Hozzám üzent égy menyecske. 
Hozzám üzent égy menyecske: 
Menjek el hozzá estére.

3. Menjek el hozzá estére,
Kíszen vár a borpecsénye!
Kíszen vár a borpecsénye,
Kíszen van a szerelemre.

4. A juhász ezt meggondolta,
El is indul patró módra.
Bekopogtat patró módra:
-  Szívem, itthonn-é a gazda?

5. -  Nincsen itthon, csak gyík ken be! 
Vetve /az  ágy, csak heverj lé!
h Kerüjön kend az ajtóra,
Ki /is  nyíll az könnyű szóra.

6. Ki /is  nyíll az könnyű szóra, 
Könnyű szóra, égy pár csókra. 
Vesse kend lé a subáját,
Hagy húzom lé a csizmáját!

7. -  Nem vetem lé a subámat,
Nem húzod lé a csizmámat!
-  Talán bizon attul fél kend, 
Hogy máj nagyon elalszik kend?

8. Fölkötöm én kendét jókor:
Éjfél után égy órakor!
Fölkötöm én kendét jókor:
Éjfél után égy órakor!

9. Éjfél után égy óra má,
Keljén kend föl, ménjén ke má! 
Még a kutyák sem ugatnak,
Az irigyek mind alszanak!

Oromhegyes, Balázs István (74) juhász,
és Balázs Istvánné Dávid Etelka (71). Folklórszeminárium, 1976.

A 193. számú dallam változata, lásd az ott mondottakat.
Variáns: 3 , 25., 26., 73., 77., 133., 168., 170-172., 174-179., 182., 193., 194. (MNT VIII. 45. típus)
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hej, de Én sem szán-tok. se nem ve-ték. M ég - is m ég-é-lek köz-te-tek!

1. h N em  szánt-vet az é-gi ma-dár. M é g - is  e l - t a r t - j a  a ha-tár.



195. a

1. Alkonyodik, még sincs este, 
Ide/üzent (égy) szép ményecske. 
Ide/üzent (égy) szép ményecske, 
hogy Menjek el hozzá estére.

2. Menjek el hozzá estére,
Kíszen vár a borpecsennye,
Mén az ura a vásárra,
Éngém vár a vetétt ágyba.

3. Juhászlegén meggondolta,
El is indult patró módra. 
Békopogtat patró módra:
-  Itthonn-é a házigazda?

4. -  Nincs itthonn a házigazda, 
Gyüjjék kend bé a szobámba! 
Tegye kend lé a subáját,
Majd lehúzom a csizmáját!

5. -  Nem tészém lé a csizmámat, 
Nem sározom bé az ágyad, 
mer Innét nekém el köll ménni, 
Tégéd, rózsám, itt köll hagyni!

6. Megszaladt az ürüfalka,
Talán bizon lopó fogja?
Mintha csak azt lopó fogja.
Kinézék a kisablakon:
jaj, Gyün az uram a vásárról!

7. -  Jaj, Istenem, most mit tégyek? 
More légyek? Hova ménjek?
h Né hagyjík ken, né ménjék ken, 
h Vagy éngém is elvigyék ken!

8. -  Nem vihetlek, kisangyalom,
Mer a falkám szétmént nagyon! 
hejde Minek az a bodor kutya,
Hay'a lopót nem ugatta!?

9. -  Juhászlegén, mit gondótá, 
hogy a Tanyámra bélopódzkodtá?
-  ’z  Ordas farkas békergetétt,
h Jaj, Isteném, me’re légyek?
Hej, Isteném, hová legyek?

10. -  Né ménjék ken, né hagyjék ken, 
h Vagy éngém is elvigyék ken!
Mer az uram itt üt agyon,
hogy’ a Slingelt ágyam sáros nagyon!

Oromhegyes, Oromhegyes/Völgyes,
Bicskei Mihályné Balázs Ida (63, 66). Bodor A , 1989, Varga A., 1992.

Egyéni, de hiteles hangvételű, még kiforratlan változat. A hajnali ének átalakult a kikapós menyecske 
történetévé. A népköltészet alakulására jó példa. (Lásd a 197. a számú dalnál is.)
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196.

El-gon - dó - ta ő m a - gá - ba. Ho-vá le-gyen éj - sza - ká - ra.

1. a Betyár legény a pusztába,
Gondoskodik ö magába. 
Gondoskodik ö magába, 
Hová legyen éjszakára?

2. Egy szép asszony ablakába 
Pirosra gyúlott a lámpa. 
Bekopogtat patró módra:
-  Itthon van-é már a gazda?

2. a Egy szép asszony ablakára
Bekopogtat éjfél tájba:
-  Itthon van-é már a gazda?
-  Kerülőn kend az ajtóra!

3. Kinyílik az könnyű szóra, 
Könnyű szóra, égy pár csókra. 
Kinyílik az könnyű szóra, 
Könnyű szóra, égy pár csókra.

4. Vesse kend leja  subáját!
Hagy húzom leja  csizmáját!
-  Nem vetém le ja  subámat, 
Nem húzod lé ja  csizmámat!

5. -  Éjfél után egy az óra,
Kelj fel, juhász, eredj haza! 
Még a kutyák sem ugatnak, 
Irigyeim mind alszanak!

6. Irigyeim sokan vannak, 
Mint a kutyák, úgy ugatnak. 
Adok nekik víg napokat, 
Hagy ugassák ki magukat!

Csóka, Törtei Istvánná Barlog Anna (60).
Hódegyháza/Ada, Szenes József (50), Szenes Józsefné Krasznai Etel (45), 

Tasi Istvánná Vastag Júlia (50).

Burány B., 1962. 

Bodor A.-Bodor G., 1975.

Dallama talán a Káka tövén költ a ruca kezdetű népies müdalból (Kerényi 43) formálódhatott AA5B A 
formaképletü új stílusú dallammá.
Szövegvariáns: 166-167.
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197.

2. Mégy babája ablakára, 
Bekopogtat duhaj módra. 
Bekopogtat duhaj módra:
-  Itthon-é az öreg gazda?

3. -  Nincs itthon az öreg gazda, 
Kerűj, babám, az ajtóra!
Az ágyam is még van vetve, 
Hogyha tetszik, feküdj bele!

4. -  Nem fekszék én az ágyadba, 
Nem kőtesz föl éjfél tájba!
-  Főkőtelek, babám, jókó: 
Éjfél után éggy órakkó!

5. -  Éjfél után éggy az óra! 
Ke’j föl, babám, űj a lóra! 
Még a kutyák sem ugatnak, 
Irigyey'id mind alszanak.

6. Nyerégkantár de sallangos! 
Kis pej lovam térgyig sáros. 
Hortobágynak keskény vize, 
Kis pej lovam, né féj tőlle!

7. Akármilyen ködös idő, 
Akárhogy esik az esső,
Én a rózsám fölkeresem, 
Mer én igazán szertém!

Völgyes, Pósa Vilmosné Kovács Magdolna (61,62). Bodor A , 1994, 1995.
Kevi, Gere Vilmosné Kozma Mária (62). . Bodor A, 1995.

A Repülj, páva mozgalom a 70-es évek elején hozta felszínre, és tette ismét divatossá ezt a változa
tot az akkori fiatalok körében.
Dallama a 183. számú dallam változata, lásd az ott mondottakat.
Variáns: 7 8 , 183, 185, 198, távolabbról 7 4 , 184. (Vargyas 1 .16,226-227. o ld , SZDV 1/1, Járdányi
I. 191, általános)
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E ’-gon-dó-ta j ő  m a-gá - ba. Ho-vá lé-gvén éj - sza-ká -ra.

1. Be - tyár gye-rek az er-dő - be. B ú j - d o - s ík  a sű - rű - ség-be.



197. a

1. A mezey'i bús pacsirta,
Szárnyay'az eget hasíjja. 
Hpsíjja a magos eget,
Az én rózsám, jaj, de szenved!

4. Kis pej lovam de mégázott! 
égy Kis ablaknál majd megállók.
-  hej, Gyere ki, te szőke kislány, 
Takard bey'a lovam hátát!

2. Látod, milyen ködös üdő? 
Látod, hogy esik az esső? 
Esik esső karikába,
Rózsa Sándor kalapjára.

5. -  Betyár legény, ne bújdoss mán, 
Inkább gyere be énhozzám! 
h Megölellek, betakarlak,
Örökké magamná foglak!

3. Betyár legény az erdőbe, 
Búj dós ik a zord üdőbe. 
Gondolkozik ő magába, 
Hová légyén éccakára?

6. -  Nem méheték, kisangyalom, 
Kilenc pandúr keres nagyon! 
ha Mégtunnák, hogy nálad jártam, 
Mindkettőnkre halál várna!

Oromhegyes/Völgyes, Bicskei Mihályné Balázs Ida (66). Varga A., 1992.

Egyéni, de hiteles hangvételű, még kiforratlan változat. A népköltészet alakulására jó  példa. (Lásd 
a 195. a számú dalnál is.)
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P arlanH n J= CCfl 76
198.

S ö - té - t e - d ik  az ég al - ja . Ho-vá le-gyen éj - s z a -k á - ra ?

2. Megy babája ablakára:
-  Itthon-e az öreg gazda?
-  Nincs itthon az öreg gazda, 
Kerűj, babám, az ajtóra!

2. a Megy babája ablakára:
Bekopogtat duhaj módra. 
Bekopogtat duhaj módra:
-  Itthon-e az öreg gazda?

3. -  Nincs itthon az öreg gazda, 
Kerüj, babám, az ajtóra!
Az ágyam is meg van vetve, 
Hogy ha akarsz, feküdj bele!

4. -  Nem kerülök az ajtódra,
-  Nem fekszem én az ágyadra, 
Nem keltesz fel éjféltájra!
Mer nem keltesz éjféltájra!
-  Felkeltelek, babám, jókor, 
Éjfél után egy órákkor!

5. Éjfél után egy az óra,
Kelj fel, babám, indulóra! 
Irigyeim mind alszanak,
Még a kutyák se /ugatnak.

6. Nyeregkantár de sallangos! 
Pej paripám térdig sáros. 
Hortobágynak keskeny vize, 
Kis pej lovam, ne félj tőle!

Mohol, Vlasity Károlyné Zélity Klára (47, 62). Burány B., 1975, Bodor A.-Burány B.-Németh I ,  1990.

Dallama a 183. számú dallam változata, lásd az ott mondottakat. A 70-es évek elején hozta felszínre 
a Röpülj, páva mozgalom, így ismét divatossá vált akkori fiataljaink körében.
Variáns: 78 , 183, 185, 197, távolabbról 7 4 , 184. (Vargyas I. 16,226-227. o ld , SZDV 1/1, Járdányi
I. 191, általános)
Kazetta II. B 19. (Az 1975-ben készült felvétel)

* juhász
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Giusto J= 112

Összeveszett vélem a csősz (199-200.) 

199.

M eg ne ki - náld jó  bo-rom -ból. Se a lo - vát ab-ra-kom -ból!

2. -  Főzök én a csősznek, apjuk, 
Mert mink a csőszt ritkán látjuk! 
Ha kend kimén a tanyára,
Csősz jön hozzám éjszakára.

Királyhalom, Kovács Sándor (50). Kiss L , 1944.

Formára visszatérő szerkezetű, de lényegileg nem új stílusú, kis szótagszámú, kis terjedelmű, mazur- 
ka ritmusú dallam. Dúr és moll hangnemben is előfordul. Valószínűleg a 15-16. században gyökerezik, 
kimutathatók egyházi és világi dallamrokonai. A balladákon kívül egyházi népénekek, laikus népi áj- 
tatosságok énekei és lírai dalok hordozói. Lásd a 75. számú dallamnál mondottakat is. Szövege tulaj
donképpen nem pásztordal. Lásd a fejezet előszavában mondottakat.
Variáns: 75 , 76 , 86-90 , 187, 200. (SZDV 8, K.-V 29. o ld, Vargyas, 1981: 0323,0324, Járdányi II. 
48, általános)
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1. -  Ö sz-sze-ve-szett ve-lem  a csősz, An-nak. any-juk. töb-bet ne főzz!



Giusto J= 76

2 0 0 .

M ög ne ki - nád jó  bo - roin-ból, A lo - vát inog ab - ra-kom-ból!

2. -  Főzök annak biz én, apjuk, 
Mert mi a csőszt ritkán látjuk! 
Ha kend kimén a tanyára, 
Csősz jön hozzánk éjszakára.

Csóka, Banka János (45). Burány B., 1965.

A 199. számú dallam dúr változata. Lásd az ott mondottakat.
Variáns: 75., 76., 86-90., 187., 199. (SZDV 8, K-V 29. old., Vargyas, 1981: 0323,0324, Járdányi II. 
48, általános)
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Nem'bánom, hogy juhásznak születtem (201-205.) 

201.

2. Ha megfőzöm bográcsos ebédem, 
Melléülök mind a hét cseléddel. 
Úgy jóllakok zsíros tarhonyává’, 
Mint a báró tekenyős békává’!

3. A juhászok így élnek, úgy élnek,
Ha nem lopnak, cserének, cserének. 
Eladják a juhokat, kosokat,
Isszák a jó citromos borokat.

4. Hej, kis nadrág, kis nadrág, kis nadrág, 
Részégés lett a gazdád, a gazdád!
Ha részég is, hadd légyén, hadd légyén! 
Arra gondja sénkinek né légyén!

5. Zsíros seggű* juhászné, juhászné. 
Kisűt-é má a máié, a máié?
Ha nem süt ki a máié, a máié,
Nem is vagy te igazi juhászné!

' fart
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Úgy hí - nak, hogy: szám  - a - dó ke - gyei - me.

H ét boj - tár - nak va - gy ök fe je  dél - me,

As - se bá - nőm. hogy én  ju  - hász lét - tem!

1. Nem  bá - nőm én, hogy sze - gény - nek szü - let - tem!

Giusto J= 92



Völgyes, Pósa Vilmosné Kovács Magdolna (61,62, 64). Bodor A., 1994,1995, Bodor A.-Németh I., 1997.

Népszerű táncdallam az ugor ereszkedő (sirató stilus) rétegből. Az 1-2. vsz. Mátyás József verse, a 
Csikós című népszínműből vált közkedveltté, a nép is átvette. Kétféle sorzáró ritmussal él: egy 
szinkópással (ugrós táncra) és egy kényelmesebb éles ritmussal (lassú csárdásra). Harmadik sora rit
musban rendszerint negyed értékekben indít, de van izoritmikus változata is (202. sz.). Más szöveg
gel lásd VMND 1: 174. sz.
Variáns: 202. (K-V 298, Járdányi I. 106, dél-dunántúli, alföldi)
Kazetta II. B 21. (Felvétel 1995-ből és 1997-ből, 3-5. vsz. Az énekes ritmus- és tempóérzéke 
kiváló.)
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201. a

1. Nem bánom, hogy parasztnak születtem, 
Asse bánom, hogy számadó lettem!
Azt sem bánom, juhász lőtt belőlem!
Hat bojtárnak vagyok fejedelme,
Úgy tüsztölnek: számadó kögyelme!

2. Ha megfőzöm bográcsos ebédöm, 
Körülüli vélem a cselédöm. 
Melléülünk kilencen, vagy tízen. 
Úgy jóllakok zsíros tarhonyával, 
Mint a báró tekenyős békával!

3. Ha látom a förgeteg elejét, 
Begyűröm a süvegöm tetejét. 
Csak úgy nézőm az üdőt alóla, 
Még a jég is visszapattog róla!

Horgos, Leitner István (76). 
Horgos, Seregi Bálint (72).

Kiss L., 1942. 
Kiss L , 1969.

Mátyás József a Csikós című népszínműből közkedveltté vált versének népi változata.

* jóllakunk
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201. b

1. Nem bánom, hogy juhásznak születtem, 
Nem bánom, hogy számadó lehettem!
Hét bojtárnak vagyok fejedelme,
Úgy tisztelnek, hogy: számadó kegyelme!

2. Ha megfőzöm bográcsos ebédem, 
Megfőzöm a bográcsos ebédem,
Úgy viszem a számadó jelébe.
Összehíjom az összes legényem.

Horgos, Krekuska György (46).
Kispiac, Böröc Szilveszter (72).

Úgy jóllakom krumplis tarhonyával, 
Úgy jó l tartom zsíros tarhonyával, 
Mint a báró tekenyős békával!

3. Ha beütöm süvegem tetejét,
Onnan nézem az idő elejét.
Úgy elnézem a vihart alóla,
Hogy még a jég is lepattan róla!

Kiss L., 1969. 
Bodor A.-Tripolsky G., 1995.

Mátyás József a Csikós című népszínműből közkedveltté vált versének népi változata.
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G iusto J= 92
202.

2. Ha látom a förgeteg elejét, 
Bevágom a süvegem tetejét.
Úgy jóllakok zsíros tarhonyával, 
Mint a báró tekenyős békával.

Zenta, Mangurás Ferencné Nagy Anna (66). Tripolsky G., 1970.

Az előző dallam (201. sz.) izoritmikus, lassú csárdás változata. Sorvégeinek ritmusa jellemző a lassú 
csárdásra. Szövege kopottas. Mátyás József a Csikós című népszínműből közkedveltté vált versének 
népi változata.
Variáns: 201. (K-V 298, Járdányi 1. 106, dél-dunántúli, alföldi)
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1. Nem  bá - nőm, hogy ju  - Iiász - nak szü - let - tem.

A bá - ró - nak szám  - a - dó - ja  let - tem.

M eg - fő  - zöm  a bog - rá  - csos e - bé - dem ,

Kö - rül - ü - li azt a hat cse - lé - dem.



202. a

1. Nem bánom, hogy juhásznak* születtem, 
Csak azért, hogy számadó lehettem!
Nem bánom, hogy számadó lehettem!
Hat bojtárnak vagyok fejedelme,
Úgy hínak, hogy számadó kegyelme!
Úgy tisztelnek: számadó kegyelme!

2. Ha megfőzöm bográcsos ebédem, 
Körülüli vélem a cselédem.
Úgy jóllakunk zsíros tarhonyával, 
Mint a báró tekenyős békával!

3. Ha látom a förgeteg elejét,
Begyüröm a süvegem tetejét.
Csak úgy nézem az időt alóla,
El-elnézem az időt alóla,. ..  ■, • #*** ,,
Meg a jég is visszapattog róla!

3. a Ha bevágom a süvegem tetejét,
Úgy nézem a förgeteg elejét.
Csak úgy nézem az időt alóla,
Még a jég is lepereg alúra!

4. Ebéd után, ha elér az álom,
Vetett ágyam kezembe találom. 
Jobbat alszok bokor árnyékába, 
Mint a báró paplanos ágyába!

5. Új a szűröm, Jászberénybe vettem, 
Érte harminc forintot fizettem.
Ha én azt a vállamra terítem,
Még az angyal is kitér előttem!

Zenta, Bodor István (40). Burány B., 1950.
Csóka/Újvidék, Csordás Sándor (65). Kónya S., 1974.

Mátyás József a Csikós című népszínműből közkedveltté vált versének népi változata.

* parasztnak
** hét

*** jóllakok
**** visszapattan
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202. b

1. Nem bánom, hogy szögénynek* születtem, 
Hogy a pusztán juhásznak szegődtem!
A bárónak számadója lettem!
Hét** bujtámak vagyok fejedelme,
Úgy hívnak, hogy:*** számadó kégyelme!

2. Nem lakom kastélyba, palotába,
Nem alszom selyöm paplanyos ágyba.
Van a pusztán elég halom, elég domb!
Ott ülök le, ahol én akarok!

3. Magossan jár fönn a nap az égön,
Ha megfől a bográcsos ebédem,
Elkészítőm a kedvenc ebédöm.

Összehílom az egész legényem. 
Úgy jóllakok zsíros tarhonyával, 
Mint a báró tekenyős békával!

4. Hogy ha este réám jön az álom, 
Gyöpön fekve díványom találom. 
Jobbat alszok bokor árnyékába, 
Mint a báró tornyos nyoszolyába!

5. Ha látom a zivatar elejét, 
Bégyűröm a süvegem tetejét, 
Kifordítom a szűröm belsejét.
Úgy várom a förgeteg elejét.
Úgy nézőm a zivatart alulla,
Úg}’ elnézem az időt alóla,
Még a jég  is visszapattan rúlla!

Ludas/Hajdújárás, Szűcs László (70). Bodor A.-Varga A , 1992.
Magyarkanizsa, Losonc Istvánná Körmöci Borbála (65). Bodor A., 1994.

Mátyás József a Csikós című népszínműből közkedveltté vált versének népi változata. A 2. és 4. vsz. 
müköltői ízű.

* juhásznak
** hat

*** Úgy tisztelnek
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203.

Úgy hív - nak. hogy szám  - a - dó ke - gyei - me!

1. a Nem bánom, hogy juhásznak születtem,
Csak azt bánom, hogy számadó lettem! 
Nem bánom, hogy juhásznak születtem, 
Csak azt bánom, hogy számadó lettem!

2. Cifra szűröm Jászberénybe vettem,
Érte harminc forintot fizettem.
Ha én azt a vállamra terítem,
Úgy tisztelnek: számadó, kegyelmem.

3. Ha megföl a gulyásos ebédem, 
Megfőzöm a bográcsos ebédem, 
Körülülöm én meg a cselédek. 
Környes-körül üli a cselédem. 
Úgy jóllakok fordított kásává’, 
Úgy jóllakok zsíros tarhonyával, 
Mint a báró tekenyős békává’!

489

Csak - hogy gu - lyás - le - gény - nek mé - hét - tem!

H ét boj - tá r - nak va - gy ök fe - je  - dél - m e.

1. hej, de  Nem  bá - nőm, hogy gu - lyás - nak szü - let - tem.



4. A szegedi halastó, halastó,
Beley'estem kocsistú, lovastú.
Jaj, Istenem, ki vesz ki, ki vesz ki?
Sajnál-e még engemet valaki?

Mohol, Magó István (57). Sárosi B , 1971.
Kispiac, Varbai Lajosné Kovács Matild (68). Bodor A , 1972.

Főleg a Dél-Alföldre jellemző ez az ereszkedő, pentaton régi stílusú dallamunk, változatainak több
sége Vajdaságból került elő. Háromféle ritmikai arculat is jellemzi: szinkópás sorvéggel ugrós tánc, 
az új stílus éles ritmusú záróformulájával lassú csárdás, és egy „hallgató”, még lassúbb parlando-ru- 
bato tempó. (Lásd VMND 1: 101, 187, 188.) Változatunk lassú csárdás. Az utolsó versszak szerel
mi líra, a többi Mátyás József a Csikós című népszínműből közkedveltté vált versének népi változa
ta.
Variáns: 204. (MNT X. 123. típus)
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Parlando. rubato J= cca 88
204.

Isz-szák a jó  cit - ro - mos bo - ro - kát.

2. -  Ejnye, kutya, ne tüdő, ne tüdő! 
Slingölt párna, lepedő, lepedő.
-  Addig, juhász, énmellém nem feksző, 
Még az enyém egészen nem lesző!

3. -  Ejnye, nadrág, kis nadrág, kis nadrág, 
Részeges lett a gazdád, a gazdád!
-  Ha részeges, hagy légyén, hagy légyén! 
Arra gondja sénkinek né légyén!

4. A zénta/i halastó, halastó,
Bele/estem kocsistul, lovastól.
Várom, babám, ki vész ki, ki vész ki? 
Lesz-é olyan jószívű valaki?

491

El - ad - já k  a ko - so - kát, ju  - ho - kát,

Ha nem  lop - nak. cse - rél - nek. cse - rél - nek.

l . A  ju  - há - szók így' él - nek. úgy él - nek.



Zenta, Mangurás Ferencné Nagy Anna (61, 64, 66). Burány B. Tripolsky G., 1965,
Paksa K„ 1968, Kiss L.-Tripolsky G., 1970.

Az előző dallam (203. sz., lásd annak a jegyzetét) parlando-rubato változata.
Variáns: 203. (MNT X. 123. típus)
Kazetta II. B 20. (Az 1968-ban készült felvétel, hiteles hangvételű, ízes előadás.)
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205.
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Ik - há - rel - la. bik-liá - rél - la, lá-nyok bil-len - tyű - je .

Ker-be men-tek a ma - la-cok. ug-rok a né - néd - re.

Nád-ról nád - ra. ug - rok a ba - bád - ra.

Pa-pu - csőm  sár - ka. la - ka - tóm  kúcs-csa,

Itt is gom -ba te-rém -jén. az is ke - se - rű lé - gv én!

Sű-rű k e r - b e  - tyű  - je ,  lá -nyokbil - len - t y ű - j e . . .
(No, hagyjuk rá m os’m ái)

Ik - liá - rél - la, bik-há - rél - la. lá-nyok bil - len - tyű - je .

K er-be m én-tek a ma - la - cok, ug-rok a né - néd - re.



Oromhegyes, Bakota György (70). TripolskyG., 1971.

Juhásztánc jellemző kolomejka (kanásztánc) ritmussal, szövege rögtönzött. Az indító kolomejka 
sorpárt ütempáros motivika követi. Lásd a fejezet előszavában mondottakat is. Énekese félbeszakí
totta az előadást. A dallam befejezhető a kezdő sorpárral.



MUTATÓK
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ÉNEKESEK

G yarm at György (1901) Horgoson Balázs István (1909) O rom hegyesen
1967-ben 1979-ben

Kovács Jú lia  (1886) H ertelendyfalván az M angurás Ferencné N agy A nna (1904) 
1960-as években Zentán 1969-ben
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Vlasity Károlyné Zélity  K lára (1928) Zélity Sándor (1906) M ohol
M ohot

Banka M ihályné H ecskó Erzsébet (1915) 
Csóka

Banka M ihály (1912) Csóka
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RÖVIDÍTÉSEK

Al-dunai = Kiss L.-Bodor A.: Az al-dunai székelyek népdalai
Alföld = Paksa K -Ném eth I.: Magyar Népzenei Antológia -  Alföld dallamai
Alföldi nb. = Kálmány Lajos népköltési hagyatéka II. Alföldi népballadák
Balla = Balla P.: Népzenei gyűjtés a bukovinai magyar falvakban
Bartók BR = Bartók B. horgosi gyűjtése
Bartók = Bartók Béla: A magyar népdal
Bodor 1977 = Bodor A.: Az Argirus nóta dallama környékünkön
Bodor 1979 = Bodor A.: Egy trubadúrdal és népzenei emlékei
Bodor 1988 = Bodor A.: A Rákóczi-nóta családfájának szerb kapcsolatai
Bori = Bori I.: Idő, idő, tavaszidő
BS = Bálint S.: A szögedi nemzet
Burány = Burány B.: Ritka vajdasági magyar népballadák
HH = Burány B.: Hallották-e hírét
HITK = A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei
HK = Hungarológiai Közlöny
HN = Kiss L.: Horgosi népdalok
Jagamas = Jagamas J.-Faragó J.: Romániai magyar népdalok
Járdányi I, II = Járdányi R: Magyar népdaltípusok
Kálmány I, II, III = Kálmány L.: Szeged népe (csak közvetett forrásokból)
Kerényi = Kerényi Gy.: Népies dalok
Két s z í v . =  Burány B.: Két szivárvány koszorúzza az eget
Király (arab számmal) = Király E.: Magyar népdalok (50), 51 ,52 ,53 ,60  magyar népdal
Király (római számmal) = Király E.: Gyöngykaláris I—VI
KL 108 = Kiss L.: 108 magyar népdal
KL Gombos = Kiss L.: Gombos és Doroszló népzenéje
KM Gombos = Kovács Í.-Matijevics L.: Gombosi népballadák
K. ny. = Tóth F.: Kálmány Lajos nyomában
Koszorúk I, II = Kálmány L.: Koszorúk az Alföld vadvirágaiból (az I. csak közvetett forrásokból) 
K-V = Kodály Zoltán: A magyar népdal 
MNT = A Magyar Népzene Tára
MNZA = Magyar Népzenei Antológia IV. Alföld, (lemezalbum)
Ortutay-Kriza = Magyar Népköltészet
Paksa = Paksa K : Magyar népzenekutatás a 19. században
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Paksa K. ny. = Paksa K.: Kálmány Lajos nyomában a Bánátban 
Penavin = Penavin 0.: Bácstopolya balladái...
PHÁ = Pálóczi H. A.: Ó és Új mint-egy Ötödfélszáz Énekek 
RMDT I. = Csomasz Tóth K.: A XVI. század énekelt dallamai 
RMDT II. = Papp G.: A XVII. század énekelt dallamai 
Silling = Silling I.: Ismeretlen anyám 
Szabolcsi = Szabolcsi B.: A magyar zenetörténet kézikönyve
SZDR = Szendrei J.-Dobszay L.-Rajeczky B.: XVI-XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben 
I—II.
SZDV = Szendrei J.-Dobszay L.-Vargyas L.: Balladáink kapcsolatai a népénekkel 
Szküv = Burány B.: Száraz kútgém, üres vályú 
SZM = Székely M.: Föld, föld...
SZN = Székely népdalok -  Bartók B.-Kodály Z.: Erdélyi magyar népdalok 
Szög. nemz. = Paksa K.: A szögedi nemzet zenéje
Tanulmányok = Matijevics L: Ludasi népballadák és Penavin 0.: Két bánáti székelytelep balladái 
Temetési szertartáskönyv = Temetési szertartásköny 
Tiszából = Bodor A.: Tiszából a Dunába folyik a víz 
Tóth = Tóth F.: Topolya és környéke népballadái
Tört. és katona -  Kálmány Lajos népköltési hagyatéka I. Történeti énekek és katonadalok 
Ujváry = Ujváry Z.: Népdalok és balladák egy al-dunai székely községből 
Vargyas, 1976 = Vargyas L.: A magyar népballada és Európa (I, II)
Vargyas, 1981 = Vargyas L.: A magyarság népzenéje 
Vargyas, 1988 = Vargyas L.: Népballada. In Magyar néprajz 
VMND 1 = Bodor A.: Vajdasági magyar népdalok -  Lírai dalok 
VMND = Vajdasági magyar népdalok (lemez)
ZN = Burány B.: Zentavidéki népballadák

Felvételek (hangzó anyag):
AP = Akadémiai Pyral lemez az MTA Zenetudományi Intézet Népzenei Osztályán
Arch. = Archívum a Zentai Múzeum tulajdonában lévő gyűjtések és másolatok
BA = Bodor Anikó gyűjtései
BB = Burány Béla gyűjtései
BG = Bodor Géza gyűjtései
K = Kónya Sándor gyűjtései, helyszíni lejegyzései
M = A Vajdasági Múzeum népzenegyüjteménye
P = Bodor A. és Németh I. gyűjtései
Sí = Silling István utólagos gyűjtése
TG = Tripolsky Géza gyűjtései
VA = Varga Attila gyűjtései
Vet. = Az 1971—1972-ben megtartott vajdasági népdalvetélkedő felvételei
Videó = Az Újvidéki TV három szerémségi faluról készült műsorának népzenei felvételei 1992/93-ban
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Magyar Népzenei Antológia IV. Alföld (lemezalbum LPX 18 159-63), Paksa Katalin-Németh István, 
Budapest, 1989

Vajdasági Magyar Népdalok (lemez LPX 18 215), Bodor Anikó, Budapest, 1992

A DALOK LELŐHELYEI
(A magyar nevek az 1913-as helységnévtár szerint szerepelnek)

BACSKA (hajdanán Bács-Bodrog és Csongrád megyék)

Bácskai Duna mente

Bácskertes, Kupuszina (Kupusina) 10, 10. a, 16, 16. a, 34, 53, 57. a, 60, 61. a, 80, 82. a, 88,90, 127,
136, 138, 139, 156,159 

Bogojevo 1. Gombos 
Csonoplya (Čonoplja) 146, 165
Doroszló (Doroslovo) 15, 70, 80. a, 84,94, 132, 166,185, 190
Gombos, Bogoja (Bogojevo) 7, 11. d, 15, 16, 31,41,42, 48, 60, 63, 66, 69. a, 74, 75. c, 90, 93, 97, 

118, 120, 134, 149, 153, 158; 179. a, 190 
Kupuszina 1. Bácskertes 
Szilágyi (Syilojevo) 31,190

Közép-Bácska

Alsó-, Közép-, Felső-Ludas 1. Ludas 
Bácsfeketehegy, Feketics (Feketié) 167. a, 187
Bácsgyulafalva, Telecska (Telečka) (a múlt század végén települt mai helyére Észak-Bánátból) 16, 

110,130, 165,172. a, 190 
Bácskossuthfalva, Omoravica, Moravica (Moravica) 77,109,170 
Bajmok (Bajmok) 124,168 
Bajsa (Bajša) 11, 102,108, 114. b 
Feketics 1. Bácsfeketehegy 
Gunaras 1. Zentagunaras 
Hajdújárás (Hajdukovo) 163, 189 
Ismeretlen hely Észak-Bácskában 98, 135
Ludas (Šupljak, Ludoš) 23,29. a, 68. a, 69,82,95,128,132,133,154, 155,163,164,172, 189,202. b
Mérges (Ljutovo) 8. b
Moravica 1. Bácskossuthfalva
Novo Orahovo 1. Zentagunaras
Orahovó 1. Zentagunaras
Szenttamás (Srbobran) 167
Telecska 1. Bácsgyulafalva
Topolya (Bačka Topola) 4,5,11,19,24,31,38,57,59. a, 62,67. a, 71,89,124,128,131,133. b, 140,165 
Zentagunaras, Gunaras, Orahovó (Novo Orahovo) 5, 11, 62,123 
Zobnatica (Zobnatica) 187. a

507



Dél-Bácska

Káty(Kaé) 119
Piros (Rumenka) 186, 187
Temerin (Temerin) 11. c, 18,30, 119, 179
Titel (Titel) 5,33, 128

Bácskai Tisza mente

Ada (Ada) 50 
Adahatár 1. Törökfalu 
Bácsföldvár (Bačko Gradište) 28, 59, 91 
Bácsszőllős 1. Királyhalom 
Bački Vinogradi 1. Királyhalom 
Bačko Petrovo Selo 1. Péterréve 
Bačko Gradište 1. Bácsföldvár 
Doline 1. Völgyes
Felsőhegy (Gomji Breg) 5, 18, 50, 86, 128, 175. c
Horgos (Horgos) (hajdanán Csongrád megye) 5,11. c, 64,67,68,75. b, 79,87,96,99,102,111,125,

126, 133. a, 158,163, 168. a, 175,175. a, 177,178,182, 182. a, 186,190,201. a, 201. b 
Hosszúhát/Horgos (kertészet a horgosi határ Szeged felőli részén a múlt század végén) 48. a 
Kanizsa 1. Magyarkanizsa 
Kevi (Kevi) 78, 150, 190, 197
Királyhalom, Bácsszőllős (Bački Vinogradi) 7, 75. b, 131, 165, 168, 199
Kishomok (Mali Pesak) 163
Kispiac (Male Pijace) 172, 190,201. b, 203
Magyarkanizsa, Kanizsa (Kanjiža) 3, 27,30, 133. c, 165,202. b
Mali Pesak 1. Kishomok
Male Pijace 1. Kispiac
Martonos (Martonoš) 51, 86
Mohol (Mól) 5, 11. c, 30. a, 36,38. a, 45,46, 57, 75. a, 100, 116, 117, 133. c, 135, 141, 155, 161. a,

162, 176. a, 176. b, 179, 180, 182. b, 183, 184, 185. b, 191, 193, 198, 203 
Oromhegyes, Tetőhegyes (Senéanski Trešnjevac) 5, 6, 8. a, 11, 50, 83, 89, 92, 92. a, 121, 128, 133,

144, 165, 171. a, 195, 195. a, 197. a, 205 
Péterréve, Pecelló (Bačko Petrovo Selo) 59 
Senta 1. Zenta
Törökfalu, Adahatár (Utrine) 161. b, 161. c 
Völgyes (Doline) 11,89, 145, 152, 163, 168, 181, 185. b, 190, 197, 201 
Zenta (Senta) 11. a, 11. c, 50, 59,91. a, 100, 101, 106,107, 120, 122, 137. a, 140, 146, 161. a, 165,

169, 173, 175. b, 190, 194, 202, 202. a, 204

BÁNÁT (hajdanán Torontál és Temes megyék)

Eszak-Bánát

Alsóittebe, Magyar Ittebe, Ittebé (Növi Itebej) 17 
Banatsko Arandelovo 1. Oroszlámos

508



Beodra (Novo Miloševo) 122. a 
Bocsár (Bočar) 40 
Cémabara 1. Feketetó
Csóka (Čoka) 8,11. a, 11. b, 39, 73, 73. a, 75. a, 106, 114. a, 115,139, 141, 142, 143,147, 152,160,

168, 176, 180, 182. b, 185, 185. a, 187. a, 194,196,200,202. a 
Đala 1. Gyála
Egyházaskér, Verbica (Vrbica) 11. b, 14, 29, 30. a, 44, 57, 58, 76, 103. a, 129, 133, 136, 165, 166, 

171
Feketetó, Cémabara (Crna Bara) 49 
Firigyháza (Filié) 190 
Gyála (Dala) 138. a 
Hetény (Hetin) 1. Tamásfalva
Hódegyháza, Jázova (Jazovo) 4, 5, 11. b, 18, 22, 133. f, 147, 190, 196 
Ittebé 1. Alsóittebe 
Jázova 1. Hódegyháza
Kanizsamonostor, Monostor (Monoštor) 133. e
Lőrincfalva, Terjány (Terjan) (ma már nem létező település Csókához közel) 143
Magyarmajdány, Majdán (Majdan) 11. a, 11. b, 43, 68. b, 75
Magyarpadé, Pádé (Padej) 4, 32, 91. a, 104, 137. b
Majdán 1. Magyarmajdány
Mokrin/Gréda (Mokrin) 73. a
Monostor 1. Kanizsamonostor
Növi Bečej 1. Törökbecse
Növi Itabej 1. Alsóittebe
Növi Kneževac 1. Törökkanizsa
Novo Miloševo 1. Beodra
Oroszlámos (Banatsko Arandelovo) 4, 5, 58, 81, 103
Pádé 1. Magyarpadé
Rábé (Rabé) 17. a, 81,121. a
Száján (Sajan)3.a, 11.b, 11. e, 32, 32. a, 35,47. b, 61, 73, 73. a, 104. a, 106. a, 114, 122, 147, 151,

166, 174, 174. a, 192 
Tamásfalva-Hetény (Hetin) 126. a 
Torda 1. Torontáltorda 
Torontáltorda, Torda (Torda) 56, 75 
Törökbecse (Növi Bečej) 5, 11. b, 128, 133. d 
Törökkanizsa (Növi Kneževac) 11. b, 26, 37, 47, 61, 105, 184 
Verbica 1. Egyházaskér

Közép-Bánát

Felsőmuzslya, Muzsla (Mužlja) 165 
Magyarszentmihály, Szentmihály (Mihajlovo) 139 
Muzsla 1. Felsőmuzslya 
Szentmihály 1. Magyarszentmihály

509



Dél-Bánát, zömmel al-dunai székelyek

Hertelendyfalva (Vojlovica) (ma Pancsova külvárosa) 1 ,2 ,2 . a, 12,13,21,29, 52, 54, 65,65. a, 72,
85, 112, 136, 137,146, 148, 188 

Jermenovci 1. Ürményháza 
Skorenovac 1. Székelykeve
Székelykeve (Skorenovac) (hajdanán Temes megye) 13,20, 52,55, 113, 140, 157, 166 
Ürményháza (Jermenovci) 124 
Vojlovica 1. Hertelendyfalva

SZERÉMSÉG (hajdanán Szerém megye)

Dobradó (Dobrodol) 25, 161 
Ireg, Ürög (írig) 33, 89. a 
Maradék (Maradik) 75. a, 190 
Satrinca (Satrinci) 9

Alföld megjelöléssel, helységnév nélkül 102. a., 133. g, 135. a, 136. a, 147. a, 178. a

MAGYARORSZÁG

Endrőd (Békés megye) 132. a 
Pusztaföldvár (Békés megye) 137. c 
Szeged (Csongrád megye) 79. a, 142. a

ROMÁNIA

Magyarpécska (Rovine) (Arad megye) 26. a, 47. a 
Magyarszentmárton (Sinmartinu Maghiar) (Torontál megye) 3. b, 45. a

ZENEI MUTATÓK 

SZÓTAGSZÁMMUTATÓ

Kétsoros dallamok

7,10(7+3) ........................................... 46

Háromsoros dallamok

6 .6 .7  .................................................... 45
8 .8 .8  .................................................... 28
8, 11 (8+3), 10(7+3) .......................... 46
13,13, 13 (kanásztánc) .......................47

510



Négysoros dallamok

6, 6, 6 ,6  .............................................. 7, 8,8. a, 8. b, 9, 10, 10. a, 11, 11. a, 11. b, 11. c, 11. d, 11. e,
12,13,15,16,16. a, 17,17. a, 32,36,37,38,38. a, 39,40,43, 
65,65. a, 66,103, 103. a, 104,104. a, 105, 106,107,115, 117,
118, 119, 121, 121. a 

6, 6, 7 (6), 3 ( 4 ) .....................................45. a
6, 6, 8, 6 ..............................................  29, 29. a, 30, 30. a, 31, 32, 32. a, 33, 34, 57, 57. a, 58, 59,

59. a, 60, 61, 61. a, 62, 106. a
6 (5), 6, 8, 8 ..................................... 43
6.6, 8, 8 ............................................. 44, 137, 137. a, 137. b, 137. c, 138,138. a
7 .6 , 8, 8 ............................................. 44
6, 7, 14 (7+7), 6 .................................41
7.7 , 7 ,7  ..............................................132. a
7, 7, 7 (8), 7 ........................................ 132
7, 7, 7 (9), 7 ........................................ 130,131
8, 5, 8, 5 .............................................. 49
8,6, 8 ,8  ..............................................64
8, 7, 8, 7 ...............................................140
8, 8, 8, 8 ............................................. 1, 2, 2. a, 3, 3. a, 3. b, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26. a,

27,44 ,72 ,73 ,73 . a, 74,75,75. a, 75. b, 75. c, 76, 77,78, 86,
87, 88, 89, 89. a, 90, 100, 101, 102, 102. a, 116, 133, 133. a,
133. b, 133. c, 133. d, 133. e, 133. f, 133. g, 165, 166, 167,
167. a, 168, 168. a, 169, 170, 171, 171. a, 172, 172. a, 174,
174. a, 175,175. a, 175. b, 175. c, 176,176. a, 176. b, 177,178,
178. a, 179,179. a, 180,181,182,182. a, 182. b, 183,184,185,
185. a, 185. b, 187,187. a, 188,193,194,195,195. a, 196,197,
197. a, 198,199, 200, szótagszaporító: 173

10, 10, 10, 10 ........................................ 6, 14, 79, 79. a, 80, 80. a, 81, 82, 82. a, 83, 84, 85, 139, 141,
201, 201. a, 201. b, 202,202. a, 202. b, 203, 204

11,11,11, 11 .....................................  48, 48. a (kanásztánc), 55, 56, 67, 68, 68. a, 68. b, 69, 69. a,
70, 71, 91, 91. a, 92, 92. a, 93, 94, 95, 122, 122. a, 123, 124, 
125,126,126. a, 127,128, 129,134,135,135. a, 136,136. a, 
142,142. a, 143,144,145,146,147,147. a, 148,149,150,151,
153, 154, 155, 156, 162, 163, szótagszaporító: 160, 161,
161.a, 161.b, 161.c

11,11,12,11 .....................................186
11,11,13,11 .....................................  157,158,189,190
12, 10, 10, 12 .................................... 164
12, 12, 12,12 .......................................  18,19,35,37,54,108,111,112,113,114,114. a, 114. b, 120
12,13,12,14 .....................................30. a
12.12, 14 (7+7), 7 (szaffikus) .........42
13.13, 12,13 (kanásztánc)................47. a
13.13.13.13 .....................................50,51
13.13, 13, 13 (kanásztánc)..................52
14.14.12.14 .....................................63,191
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16, 16, 12,16 ......................................... 192
19,19,11,19 ........................................152

Ötsoros dallamok

6, 6 ,6 , 6, 6 .........................................  96 ,97 ,98 ,109
6, 6 ,6 , 8, 6 .........................................99
7 ,6 ,8 ,1 0 ,8   44
14, 7 ,/: 13,13:/, 12 (kanásztánc) . . .  53

Hatsoros dallamok

6, 6, 6, 6, 6,6 ............ 110

7(6), 6, 5,6(7), 6, 5 .............................47b
6 ,6 ,8 ,8 ,1 0 ,6  ......................................159
14, 14, 10, 10, 14, 14 (kanásztánc) . .  205

SORZARLATMUTATO
(A félkövér számok a főzárlatra vonatkoznak, a kétszer aláhúzott számok a záróhangot jelölik,

amennyiben nem gi.)

Kétsoros dallamok

2 b 6  ...................................................... (7)46

Háromsoros dallamok

4 VII .................................................... (6)45
4 4   (8)46
5 1 ........................................................ (13)47
8b3  .....................................................(8 )28

Négysoros dallamok

V IIV IIb 2 V n  ...................................(7)44
1 VII b3 ..............................................(12)42
1 VII 1 VII ......................................... (6) 43
b3 VII b2 Y ü ..................................... (6,8)44
b3 VII b3 VII ..................................... (6,8)44
111  ....................................................(14)191,(19)152
1 1 2  .................................................... (8)102,(14)63
1 1 b3 .................................................. (12)42
1 18 .................................................... (16)192
b3 1 b3 ................................................(13)52
4 1 1  .................................................... (12)113
5 1 1   (6)37,105
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5 1 2   (11)148
5 1 b3 ................................................. (12)54
7 11 ................................................... (6) 29
7 14 ................................................... (8)169
8 1 b3 ................................................. (8)166
9 1 b3 ................................................. (8)166
12 1 ................................................... (6) 66
32  1 ................................................... (6)7
3 2 l(-3) ............................................. (6)7
4 2  1 ................................................... (12)112
5 2 4  ................................................... (6) 107,(8) 101
VII b3 VII ...........................................(6) 10
V IIb3b3 ...........................................(6)10
VII b3 4 ............................................. (6)33
VII b3 7 ............................................. (6)10
1 b3 VII ............................................. (6)11
1 b3 1 ................................................. (6)11,(11)93
1 b3 b3 ............................................... (11)70
4 b3 VII ............................................. (8) 1
4 b3 1 ................................................. (6)12,13
4 b 3 b 3  ............................................... (6)41,65
4 b3 4 ..................................................(8)27,(11) 162
5 b3 1 ..................................................(6)37,105,(10)203,204
5 b 3 b 3  ............................................... (6) 104,(11)69,146,154
5 b3 4 ................................................. (8 )2 ,20
5 b3 5 ..................................................(11)146
b6b3b3  ............................................. (11)134
7 b3 1 ................................................. (6)29,30
7 b 3 b 3  ............................................... (6 )1 1 7 ,(8 )2 .a ( l l)6 7
7 b3 4 ................................................. (6)30,103
7 b3 8 ..................................................(11)145
8 b 3 b 3  ............................................... (10) 85,(11)68,91,92, 143, 144, 151,155, 160
8 b3 4 ..................................................(6)9
8 b3 5 ..................................................(11) 123, 124, 125, 135, 142, 143, 147
8 b3 7 ..................................................(11)55
9 b 3 b 3  ............................................... (8 )167
5 3 b3 ..................................................(6)118
53  3 ....................................................(6) 118
6 3  4 ....................................................(7) 130,131
6 3 5 ....................................................(7) 130
6 3  6 .......................................... (7) 131
8 3 3 .................................................... (7) 132
1 4 5  ....................................................(12)108
4 4 4  ....................................................(8) 116
4 4 7  ....................................................(10)141
5 4 2 ....................................................(11) 129,(12) 120
5 4 b3 ................................................. (8)21
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5 4 5 ................................................... (6)36,(12) 35,111,114
7 4 4  ....................................................(6)8
7 4  5 ....................................................(6 )8 ,38 ,39,40,106,115,121
7 4  8 ....................................................(6) 106,121
VII 5 1 ............................................... (6)137
1 5 1 ....................................................(11) 127,128,136
1 5 2  ....................................................(8)188
1 5 b3 ..................................................(8)49,196 ,(11)56 ,95 ,156
1 5 3  .................................................... (8)188
1 5 4  .................................................... (6) 16,34,60, 138,(8)76,(11) 186,(12) 18
1 5 5 ..................................................... (6) 16,(8)4 ,75,86,89,200,(10) 14,82,83,84,(11)71, 126,

(13) 50,51
1 5 6  .................................................... ( 8) 87,90,140,187
1 57  .................................................... (8)90,(11) 189,190
1 5 8 ..................................................... (6) 15, (8) 88,199, (10) 139, (11) 94, 149, 157,158,163, (12)

19, 164
4 5 4 .................................................... (6) 17, (8) 74, 78, 183,184, 185,197,198 (10) 81
4 5  5 ...........................................(10)6 ,79 ,80 ,(11) 122
6 5 2  .................................................... (10)201,202
7 5 b3 ....................................................(8) 3,23,25,26,73,77,133,165,168,170,171,172,174,175,

176,177, 178,179,182,193,194,195,(11)48, 150
8 5 VII ................................................(ad 8) 173
85  1 .................................................... (6) 119 (ad 8) 173
8 5 b3 .................................................. (8)22,100, (ad 11) 160, 161
8 5 4 ....................................................(8) 24,180,181
8 5 5 ....................................................(8) 7 2 ,(ad 11)161
8 5 7 ....................................................(8) 72,(11) 153
4 7 4  ....................................................(6 )31 ,32 ,5 7 ,5 9 ,6 1 ,6 2
4 7  5 ....................................................(6)58
5 7 4  ....................................................(8)5
4 8 VII ............................................... (8)64

Ötsoros dallamok

VII VII b3 b3 Y n .............................. (7)44
4 4 5 b6 ............................................... (6)99
5 1 5 VII ............................................. (6) 98
5 4 5 V ............................................... (6)96
5 4 5  VII ............................................. (6)97
7 4  5 VII ............................................. (6)97,98
7 4  5 1 ..................................................(6)98,109
8 1 5 VII ............................................. (6) 98
8 15 1 ..................................................(6)98
8 4  5 VII ............................................. (6)98
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Hatsoros dallamok

6 4  5 1 1 
15518 (6) 159

(6) 110

Átmeneti (laza) formák

Vll b3 5 1
5 1 1  1 4 b3

(14)53 
(14) 205

A KEZDŐ SOROK BETŰRENDES MUTATÓJA

(A dőlt betűk belső versszakokat jelölnek, a tört vonal utáni számok 
a versszakok sorszámát jelölik)

A barackfa pirosat virágzik 81/6 
A becsei temetőbe 5 
A betyár, az nem úri nemből való 145/7 
Ablakomnak vasrostélya 102/3 
A bugaci ürüfalka 178 
A bugaci (gubaci) ürünyája 177 
A csikósok, a gulyások 64/3 
Addig iszok, míg csak bor lesz 165/14 
A domb alatt, hej de ropog a tarack 155/3 
A fegyházi urak harmincketten vannak 114/2 
A fekete halom alatt 26. a 
A horgosi bírónak 131 
A horgosi csikóslegény én vagyok 189 
A juhászok így élnek, úgy élnek 204 
A juhászok így élnek, úgy élnek 201/4 
Akármilyen ködös idő 197/7 
A kis tücsök, a kis tücsök házasodni kezdett 53 
Alacsony ház, füstös kémény 172/8 
Alacsony ház, vékony deszkakerítés 136/3 
A  Lengyel Palinak 66 
Alkonyodik, még sincs este 195. a 
Alkonyodik, még sincs este 195/2 
Állok, állok, utcasarkon megállók 156/3 
Amerre én járok 103. a 
Amerre én járok 9/2, 119/5 
A  mezei bús pacsirta 197. a 
A mezőbe a tücsök készül házasodni 52 
A minap a szérű mellett 181/4 
A  mindenit ennek a rossz világnak 134 
Amoda egy bokor mellett 176/15 
Amoda egy kerek erdő 133. e
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Amoda jönnek lovasok 133. e/2, 171/2
Amoda jön, amint látom 172. a
Amoda mén három árva 3,3 . a
Amoda szolgálok 39
Amoda van egy ház 104. a
Amoda van egy nagy kapu kerítés 68. b
Amoda van rongyos csárda kerítés 69. a/4, 70/6,7
Amoda van szép hat csikó, mind sárga 154/2
Amott kerekedik 121. a
Amott látszik széles deszkakerítés 67. a/5
Amott legel hat pej csikó magába 153
Amott legel két pár csikó csapatba 150
Amott legel, amott legel, amott legel hat pej csikó magába 152
Amott lenn a bokor mellett 179/9
Amott sötételik 121
Amott van egy kis ház 104/6
A munkai temetőbe 5
A nagyutcán végigmenni nem merek 122/7
Angyal Bandi le-föl megy az erdőbe 147/4
Angyalom, révészem 42
Anyám, anyám, édesanyám 5/7, 133. c /6 ,165/10
Anyám, édesanyám sokat intett jóra 113/4
Apám, anyám intett engemet a jóra 114. a/2
Apám, édesanyám 115/2
Árok, árok, de mély árokba estem 190/6
Arra alá faragnak egy bitófát 127/6
Arra kérem komiszáros uramat 147/2, 3
Árva vagyok, árva, a jó  Isten látja 112/7
A szegedi bírónak 131
A szegedi börtön 107/9
A szegedi fegyház kőből van kirakva 120/3
A szegedi fogház 121. a/10
A szegedi gulyáslegény 187. a
A szegedi halastó, halastó 203/4
A szegedi kórház 106/9
A távolba, jaj, de csörög a béklyó 155
A temető kapujába 4
Az adai temetőbe 5
Az aradi várnak 97/4
Az én csizmám magas sarkú, szegedi 147. a/6 
A zentai kerek erdő 169/3 
A zentai temetőbe 5
Babás Gyurka bújdosik az erdőbe 147/4 
Bakony erdő a lakásom 133/3 
Barna Jancsit arra kéri babája 126 
Belenyúlok a kis lajbim zsebébe 90/7 
Beszállottam az alföldi csárdába 147. a
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Betyár alatt szépen ropog a tarack 144, 145
Betyárgyerek az erdőbe 197
Betyár iszik benn a csapon 166/2
Betyárlegény a pusztába 196
Betyárlegény az erdőbe 197. a/3
Betyárlegény bújdosik az erdőbe 144/9,145/6
Betyárlegény üzeni az anyjának 144/11
Betyár vagyok, Angyal Bandi a nevem 136
Betyár vagyok, betyár lettem 165/11
Betyár vagyok, betyárnak születtem 141/2
Betyár vagyok, betyár vagyok 140
Bogár Imre kilencszélű gatyája 136/10
Bogár Imre nem nagy nemzetből való 144/12
Bolthajtásos az én szobám 102/2, 102. a/2
Borozdába szépen szól a pacsirta 94/5
Bort hozzonak, ne vizeset 176/11
Bort ide, de ne vizeset 165/6
Búj dosik a betyár 106/5
Bújdosik a holdfény felhő tengerébe 114. a
Bújdosik az árva madár 185
Búra, búra, búbánatra születtem 67
Búra, búra, búbánatra születtem 189/4
Búra termő idő, ködnevelő szellő 111
Bús gerlice, mondtam néked 89/8
Cifra suba, száz forint az ára 139/5
Cifra szűröm Jászberénybe vettem 203/2
Csárdába ért engem a komiszáros 135
Csehó Istvánt kilenc zsandár kötözi 69/4
Csejó Pista kis ünneplő csizmája 70
Csevó István bújdosik az erdőbe 146/6
Csikós vagyok, csikósnak születtem 141/2
Csillagok, csillagok 137/2, 138/2, 138. a/2
Csillag ragyog fön t az égen 185. b/3
Csitteg-csattog a vasajtó 133. d/5
Csütörtökön este 99/2, 137. c/4
Csütörtökön virradóra 73, 73. a, 75. b, 77,133. a, 133. b
Csütörtökön virradóra 74. a/3, 75/9, 133. d/2, 176/6
Darumadár, mondtam néked 76. a/4
De a juhász a pusztába 193
De magas a szegedi városháza 136/9
De sok falut, de sok várost bejártam 67/2, 135. a/2, 146/4
Doroszlai bírónak 132
Duna-parton elaludtam 90
Édesanyám, adja ki a jussomat 149
Édesanyám édes teje 5/8
Édesanyám rózsafája 167/4, 167. a/4
Ég a fekete cserepes 176/8
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Egy édesanyának 11. b
Egy gazdag asszonynak 11. b
Egy-két hete, vagy már három 165/15, 171/4, 178/2
Egy özvegyasszonynak 11
Egy szegény anyának 11. c
Egy szegény asszonynak 11
Egyszer egy asszonynak 10, 10. a, 11. a, 11. c, 1 ld
Éjfél után egy az óra 196/5, 197/5, 198/5
Éjfél után egy óra már 193/6, 194/7, 195/9
Ejnye, kutya, ne tüdő, ne tüdő 204/2
Ejnye, nadrág, kis nadrág, kis nadrág 204/3
Ejnye, pajtás, de fehér a tenyered 144/8
Ej, szívem, révészem 41
Elaludt a jó  bojtárom 175. a/4
Elátkozott engemet az én anyám 94/6
Elindultam hosszú útra 176/12
Elment, elment három árva 3. b
Elmentem én Pétervárra vásárra 134/2
Elszaladt az arany gulya 180/3
Elszökött a falka (tarka) gulya 183/3, 185. b/4
Eltemetnek engem az erdei vadak 104. a/11, 112/9
Elveszett a buga bárány 171. a/2, 178. a/8
Elveszett a kocám 115/7
Elvesztettem kis pej lovam citrusfa erdőbe 191
Elvesztettem kis pej lovam kikindai zöld erdőbe 192
Én belőlem nem jó  csillag lett volna 93/6
Én már többet éjszaka nem járok 141
Én vagyok a híres Rózsa Sándor 139/2
Erdőbe lakok én 8
Erdő, erdő, de magas vagy 116/6
Erdő, erdő, de szép sűrű erdő 139/6
Erdő, erdő, kerek erdő 116
Erdők, buckák, vad ligetek 171. a/9
Erdő közepébe 117
Esik a hó, esik a havas eső 146/3
Esik eső, csak úgy folyik 182/2
Esik eső, esteledik 168/6
Esik eső, hajnalodik 182. a
Esik eső, hordja, fújja 184
Esik eső, meg a dara 171. a/5
Esik eső, sáros lesz (lett) a nagyutca 157,158
Esik eső, sáros lesz (lett) a nagyutca 158/3, 190/3
Esik eső, sár, víz van a faluba 158
Esik eső, szép csendesen (a) Balaton partjára 191/4
Esik eső, szép csendesen csepereg 71
Este jön a tömlöctartó 102
Este jö n  a tömlöctartó 102. a/3

518



Esteledik, alkonyodik 180, 181, 182, 182. b
Esteledik, alkonyodik 179/10
Este van már, hetet ütött az óra 186
Ezen a sötét éjszakán 133. d
Ezemyolcszáznyolcvanhatodik évbe 128, 129
Fecskemadár, arra kérlek 75. c/7
Fehér László lovat lopott 20, 23 ,24 ,25 ,26 , 27,28
Feketicsi juhászlegény 187
Feketicsi ragyás csárda 167. a
Felülök a bodor szőrű csacsimra 125/9
Felülök a szamaramra nagy búsan 91/5, 93/4
Fölfeküdtem a halomra 133. c/3
Fúdd el szép nótádat, Anador szép Anna 112
Fújdogál a szellő 106
Fúvóm az éneket, de nem jó  kedvemből 112/6 
Fürdik a holdvilág 115
Ha beütöm (bevágom) süvegem tetejét 201. b/3, 202. a/3. a
Ha esik is, hordj a, fú jj a 183/2
Ha felmegyek (felülök) a bugaci halomra 123,142. a
Ha felmegyek a fekete halomra 142
Ha felmegyek Budapestre 116/2
Ha felmegyek Kecskemétre 100
Ha felülök a csacsimra nagy búsan 154
Ha felülök kis pej lovam hátára 135. a
Ha felülök kis pej lovam hátára 68/4
Ha felülök szamaramra nagy búsan 156
Ha folyóvíz volnék, bánatot nem tudnék 112/5
Hajtsd ki, rózsám az ökröket 86/5
Ha látom a förgeteg elejét 201. a/3, 202/2, 202. a/3
Ha látom a zivatar elejét 202. b/5
Hallottad-e hírét 103
Hallottad-e hírét 106/2, 107/5
Hallottad-e hírét Zalaegerszegnek 114. b
Hallották-e hírét 104
Ha megfő a gulyásos ebédem 203/3
Ha megfőzöm bográcsos ebédem 201/2, 201. a/2, 201. b/2, 202. a/2 
Haragosan szól az ürüm harangja 143 
Harangoznak délre 60
Harangoznak délre (délbe) 11. c/19, 15/13, 16/13, 17/9, 17. a/19, 18/6, 57/12, 57. a / l5, 58/9, 59/9,

59. a/5, 60/4,5, 61/10, 61. a/11, 62/4 
Harminc esztendeje, negyvenedik járja 114 
Háromféle szőre van a lovamnak 68/5 
Három pulim a nyáj szélén 176/13, 14, 181/3 
Három ürü nem nagy falka 165/13 
Házunk előtt van egy magas eperfa 189/2 
Hegyek közt lakozok 9 
Hej, kis nadrág, kis nadrág, kis nadrág 201/5
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Hej, révészek, révészek 44,46
Hervad az a virág, akit a nap nem ér 114. b/6
Hervadj, rózsa, ha leszakajtottalak 190/4
Hervadj, rózsa, hervadj 119/4
Híres város az Alföldön Kecskemét 150/3
Holdvilágos, szép csillagos, szép idő 135/6
Hol háltál az éjjel, cinegemadár 48, 48. a
Hortobágyi kocsmárosné, angyalom 162
Hozd ki, babám, a kantárom 174
Hunyadi Benedek 12
Igrik-ugrik a tücsök, házasodni készül 52
Igyál, betyár, múlik a nyár 165/5, 168/5, 169/2
Igyunk egyet, nagyot, hosszút 165/7
Ikhárella, bikhárella 205
Irigyeim annyin (sokan) vannak 166/5, 167/3, 167. a/3, 196/6 
Iszik a betyár a csapon 167
Iszik a betyár a csapon 133/2, 165/2, 166/3, 168/3, 171. a/8, 172/6, 179/12
Jáger Jóska híres betyár 78
Jaj, de széles, jaj, de hosszú ez az út 55, 126. a, 127
Jaj, de szépen kifaragták azt a fá t 122/6, 122. a/5, 125/11,126. a/5
Jaj, Istenem, mit csináljak 73/4, 75/5, 75. a/4, 75. b/4, 75. c/5, 89/7, 89. a/4, 90/6, 133. f/4, 171/3
Jászberényi kórház 109
Jó bort iszok, diófával tüzelek 163
Jó bort iszok, diófával tüzelek 143/5
Jó estét, barna lány 8. a
Jó estét, jó  estét 8. b, 15,16,16. a, 17, 17. a
Jó estét, jó  estét 8/2, 11/16, 11. a/22, 11. b/15, 11. c/10, 11. d/14, 16/6,17. a/3, 10, 18/3, 5, 19/5
Jó estét, jó  estét, Csáki bíró asszony 18, 19
Jó estét, jó  estét, jó  bojtárom 171/5
Jó estét, juhászbojtárok 179. a/4
Jó estét, kedves bojtárom 173/3
Jó ló volt a fakó 65/12, 65. a/!0
Jó nap Isten,jó bojtárom 174. a
Jó nap Isten, jó  bojtárom 178/3
Jó napot, édes bojtárom 133. c
Jó napot, édes bojtárom 178. a/3
Jó napot hát, jó  bojtárom 175. b/2
Jó napot, jó  napot 36
Jó reggelt, jó  reggelt 37
Jó reggelt, jó  reggelt 16/14
Juhászlegény a pusztába 194,196,198
Karikába gyűröm a gatyám szárát 143/4
Kati lányom, Kati 11. e
Kebelembe búvék 38. a
Kéretik a nénémet egy királylegénynek 47
Kérik már a nénémet 47. b
Két fa  között kisütött a holdvilág 156/2
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Két hete már, vagyis három 176
Két hete, vagy pedig három 172
Két napja múlt, vagy már három 175
Kevély legény a tücsök, akar házasodni 52
Kiáradt a Tisza 59
Kibújok a gunyhóm farán 73/6
Kihajtottam a libámat a Gyöngyszigetre 50, 51
Kihajtottam én a libám 49
Ki hallotta hírét 105
Kikindai kórház 103. a/3
Kikindai urak tizenketten vannak 115/4
Kimegyek a temetőbe 5/6, 9
Kis alpári (csókái) gulyáslegény 187, 187. a
Kis bácskai gyerek vagyok 140
Kis bácskai hármas határ 101
Kis csókái libajárás 187. a/3
Kiskertemben almafa van, nem látszik 146/8
Kis pacsirta a magasba 183
Kis pej lovam, kis pej lovam, térdig já r  a sárba 191/3 
Kis pej lovam nem szereti a zabot 154/4 
Kocsmárosné, adjon Isten jó  napot 67/3, 68. b/2 
Kocsmárosné, bort hozzon kend kupába 69 
Kocsmárosné, bort hozzon kend kupába 135 a/3 
Kocsmárosné, ejnye, ejnye, de ejnye 68. a 
Kocsmárosné, ejnye, ejnye, ejnye 82 
Kocsmárosné, halat ennék, hozzék kend 70/3 
Kocsmárosné, hallja 159
Kocsmárosné, hallja 57/4, 5, 8, 9, 57. a/7, 8, 9, 10, 61/4, 5, 6, 61. a/4, 5, 6, 159/2
Kocsmárosné, halpaprikást főzzék kend 68. b/3
Kocsmárosné, nekem halat adjék kend 68
Kocsmárosné, nékem halat főzzék (süssék) kend 69
Kocsmárosné, nékem halat főzzék (süssék) kend 68. a/2, 69/2
Kocsmárosné, tíz liter bort hozzon kend 67. a
Kondorosi csárda előtt... 160,161,161. a, 161. c
Kondorosi csárda mellett 168. a
Kondorosi (csongorádi) szép csárdásné... 161. b
Kondorosi (csongorádi) szép csárdásné... 160/3, 161/3, 161. a/3, 161. b/4, 161. c/2, 4
Könnyű neked, babám, a meleg szobába 111/2
Kömyes-körül zöldellenek a hegyek 146
Kútágasra szállt a holló 168
Kutyakaparási csárda 165, 166, 171
Kutyakaparási csárda 171. a/4, 172/5
Lányom, lányom, lányomnak se mondalak 122/5, 123/4, 124/3, 125/8
Látod, milyen ködös idő 197. a/2
Látom, az életem nemigen gyönyörű 112/6
Lehajtottam a libámat a Gyöngyszigetre 50
Lelkem, szülőm, dajkám 107/2
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Leszállóit a páva vármegye (házára) kútjára 112/10
Lina néni, halpaprikást főzzön kend 69. a
Loptam lovat, háromszázat 133. g/7
Loptam lovat, kesely lábút 73. a
Loptam lovat, százhatvanat 133/9, 133. a/4
Lóra, csikós, lóra 96,97 ,98 ,99
Lóra, csikós, lóra 137/5
Lovat lopott Fehér László 21
Lovat loptam, mert a rózsám szeretem 136/12
Madarasi csárda előtt mi történt 56
Magasan já r  fönn a nap az égen 202. b/3
Magasan jár nap az égen 185. a
Ma két hete, majd lesz három 178. a/2
Ma két hete, vagy már (vagyhogy, vagyis) három 172, 174, 175. a, 175. c, 176, 179, 179. a 
Ma két hete, vagy már (vagyhogy, vagyis) három 170/3, 171. a/7.
Már én kendnél, kocsmárosné, nem iszok 68/6 
Már ezután éjszaka nem járok 141 
Még birkám volt, gazda voltam 176. a/3 
Meghalt már az öreg juhász 176. a/5 
Megkötöm lovamat 98/6 
Még mikor én tizenkét éves voltam 70/2 
Megmondtam már, Angyal Bandi 64/2 
Megölték a legényt 29
Megöltek egy legényt 29, 29. a, 30,30. a, 31, 32,32. a, 33,34
Megöltem egy bojtárt (embert, legényt) 61/12, 62/6
Megszaladt a falka nyájam 178. a
Megszaladt az ürüfalka 195. a/6
Megunta két lábam tömlöcföldjét nyomni 112/3
Megy a kocsi, porzik az út utána 190/5
Mérges sárkánykígyó 40
Mikor a juhász bort iszik 181/2
Mikor az Úr Jézus 7
Mikor Barna Péter 65, 65. a
Mikor én kicsike voltam 133. f
Mikor mentem hazafelé 74
Mikor Rózsa Sándor 137, 137. a
Minden felől zöldellenek a hegyek 146
Mondtam, ugye, fecskemadár 76b/4
Monostori híres csárda 168/2
Most kezdtem egy fehér kendőt viselni 158/4
Nagypénteken mossa holló a fiá t 135/5
Ne csudálkozzatok, hogy én árva vagyok 98/8
Ne csudálkozz, babám 106/7, 114. b /5 ,137. c/14
Nem akar a vezérürüm legelni 91,91. a, 92,92. a, 93,94
Nem akar a vezérürüm legelni 94/4, 136. a/3
Nem akar az ökörgulyám legelni 95
Nem bánom én, hogy szegénynek születtem 201
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Nem bánom, hogy juhásznak (gulyásnak, parasztnak) születtem 201. a, 201. b, 202, 202. a, 202. b, 
203

Nem füstöl a szegedi gyár kéménye 158/5
Nem ide való születés vágyókén 95/3, 157/2, 158/2, 189/3, 190/8
Nem jó erdő mellett lakni 87
Nem loptam én életembe 72
Nem loptam én életembe 73. a/8, 172. a/2
Nem messze van ide Kismargita 79, 79. a, 80, 80. a, 81, 82. a, 83, 84, 85
Nem szánt-vet az égi madár 195
Nyitva van a Szendre báró ablaka 122
Ó, anyám, jó  anyám 13
0, anyám, jó  anyám 11. a/8, 9, 19
Odavan a bugabárány 174. a/2, 177/9
Oly sok falut, oly sok várost bejártam 147/5
Összeveszett vélem a csősz 199,200
Pásztor vagyok az Alföldön 185. b
Patkó Bandi, ha kimegy az erdőbe 136. a/2
Patkó Bandi kimegyen a mezőre 136/2
Patkó Bandi tizenhat (harminchat) szél gatyája 136. a
Patkó Bandi tizenhat (harminchat) szél gatyája 136/4
Piros cserepes tetejes 176/8
Rábéi törvényszék, huszonötén benne 114. a/3
Rab vagyok, rab vagyok 98/10, 118/3, 119/2, 121/5, 121. a/6
Rab vagyok, rab vagyok, tatár rabja vagyok 112/2, 4
Rajta, rajta, Gönc városa 22
Rászállott a páva 66/6, 107/7, 118/4
Régen halltam ezt a szelet fújni 139
Rég megmondtam bús gerlice (kis madárka) 73/5, 75/7
Repülj, madár, repülj 110, 118, 119
Repülj, madár, repülj 57. a/14, 109/3, 137. c/7
Repülj, páva, repülj falunkon keresztül 114. b/2
Repülj, páva, repülj vármegye házára 114. b/3
Révészek, révészek 43,45,45. a
Rózsa Sándor a pusztába 133. c/5
Rózsa Sándor az én nevem 133
Rózsa Sándor az én nevem 133. d/9
Rózsa Sándor bújdosik (húzódik) az erdőbe 136/7, 151/3
Rózsa Sándor még húszéves korába 136/6
Rózsa Sándor mezítláb ment rabolni 190/10
Sándorházi gulyáslegény 188
Sándor, Sándor, gyerünk birkát lopni 133. d/9
Sej, amoda kerekedik egy fekete felhő 120
Sej, haj, kocsmárosné, hozzon bort hitelbe 164
Sem eső nem esik 137. c/9
Sír egy árva kint a temetőbe 6
Sötétedik, alkonyodik 179. a/2
Szabadkai bírónak 132
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Szabadkai kórház hatsoros ablaka 108
Szabadkai temetőbe 5
Szabadkai törvényszékbe 133
Szabó Vilma kiment az erdőbe (a kiskertbe) 14
Szálljatok, madarak 106. a/5
Szállj el, (páva) madár, szállj el 117/3, 119/4. a
Szállj le, holló, szállj le 121/2, 121. a/2, 4
Száraz a kenyér, üres a bakó 173
Száraz kútgém, üres vályú 168,170,171. a
Száraz kútgém, üres vályú 77/5, 165/4, 172/7
Szegedi törvénybe 121. a /l 5
Szegény Rózsa Sándor 138, 138. a
Széles az ökröm szarva 132. a
Széles Rajna vize, keskeny palló rajta 113/3
Szentmiklósi dombok alatt 169
Szépen legel a kisasszony gulyája (juhnyája) 124
Szépen legel a kisasszony gulyája (juhnyája) 123/2, 125/6
Szeretem a jó  bort 106/4
Szilágyiba csikóslegény vagyok én 190
Szilágyiba két úton kell bemenni 190/9
Szolgáltam, szolgáltam 38
Szolgáltam, szolgáltam Maros kútja mellett 35
Szomorú fűzfának harminchárom ága 113
Szőke kislány udvarába van egy kút 93/5
Szőke legény a pusztába 194
Szörnyű nagy romlásra készült Pannónia 54
Telecskai bírónak 130
Temetőnek kapujába 4
Térdig vasba vagyok 98/11, 121. a/7
Testvérek, rokonok 103. a/5
Testvérek, rokonok, be hűtlenek vagytok 108/3
Tisza mellett (partján) elaludtam 75, 75. a, 75. c, 88, 89, 89. a, 102a
Tisza szélén csikóslegény vagyok én 189
Tisza szélén elaludtam 75, 75. b, 76, 86, 89, 90
Tisza szélén elaludtam 87/2, 133/4
Tizenkét úk ül a székbe 133. b/3
Tizennyolc esztendős voltam, kisangyalom 135/7
Topolyai temetőbe 5
Túl a Tiszán, a szendrőci határba 122. a
Túl a Tiszán csikóslegény vagyok én 190
Túl a Tiszán egy almafa 2. a
Túl a Tiszán elaludtam 75. c
Túl a Tiszán kifaragták azt a fá t 126/5
Túl a Tiszán kis gúny hóba lakom én 190/2. b
Túl a Tiszán lekaszálták az árpát 190/7
Túl a Tiszán van egy karó leásva 190/2
Túl a Tiszán van hat csikó magába 151
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Túl a Tiszán zöld erdőbe születtem 148
Túl a vízen egy almafa (diófa) 1, 2
Uccu, Bihor, Szabó, Szakmár 133. g
Udvarom közepén 57. a/4, 106. a/2
Udvarom, udvarom 106. a
Úgy ég a tűz, ha tesznek rá 166/4
Új a csizmám, magas sarkú, szegedi 147
Új a szűröm, Jászberénybe vettem 202. a/5
Ütik a betyárt a fagyon 165/3
Vagy két hete, vagy már (vagyis) három 175. b, 176. b
Vagy két hete, vagy már (vagyis) három 177/2
Van énnékem csizmám 107
Van két hete, vagy már három 176. a
Vásárhelyi pusztán 137. c
Vásárokról vásárokra járok én 91/6
Végigmenni én az utcán nem merek 122/6, 125/12
Veije meg az Isten 13
Verje meg az Isten 15/12
Vezérürüm nem akar legelni 125
Viszik már a nénémet a király fiához 47. a
Visznek engem Nagyváradra 74/3
Volt egy lovam, egy szíjhátú 73. a
Zavaros a Tisza 57, 57. a, 58, 59, 59. a, 61, 61. a, 62, 137. b
Zavaros a Tisza vize, nem akar apadni 63
Zireg-zörög a vasajtó 101/2
Zombori nagy kórház 110/3
Zöld erdőbe van egy karó leverve 190/2. a
Zörög a kocsi a fagyon 168/4, 176/10
Zúg az erdő, zúg a mező 64
Zsíros farú (seggű) juhászné, juhászné 201/3

A DALOK FORRÁSJEGYZÉKE

KÖZÉPKORI BALLADÁK 

Legendaballadák

1. Túl a vízen egy almafa: Al-dunai 57
2. Túl a vízen egy diófa: Al-dunai 63, AP 7100 a, AP 7100 d
2. a Túl a Tiszán egy almafa: Al-dunai 52, AP 6023 a
3. Amoda mén három árva: BA 26 B 2
3. a Amoda mén három árva Ipirumba: Bori 11, BS 552 (Kálmány II: 11)
3. b Elmönt, elmönt három árva: Alföldi nb. 5 c
4. A temető kapujába: Tóth 35., HH 87, 90, 91
5. Az adai temetőbe: Tóth 33, 37, HH 85, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96
6. Sír egy árva kint a temetőbe: AP 17263 e
7. Mikor az Úr Jézus: HN 36. sz. AP 8811 d, KL Gombos 12
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8. Erdőbe lakok én: ZN 30., Szög. nemz. 56
8. a Jó estét, barna lány: HH 71, 72
8. b Jó estét, jó  estét: Bori 9
9. Hegyek közt lakozok: BB 19 B 7, MNT VII 95

10. Egyszer egy asszonynak: Sí, Silling 18
10. a Egyszer egy asszonynak: Silling 15,23,26, 29, 31, 33, 35,36
11. Egy szegény asszonynak: HH 64, BA 23 B 38, BA 31 B 19, Arch. 148 A 9, Tóth 11, 14, 18,20,

22, M 28/44
11. a Egyszer egy asszonynak: K 1, HH 70, Szküv. 49
11. b Egy édesanyának: ZN 22, K 2. AP 7617 c, BB 17 A 77, K. ny. 77,79,83, HH 61,65,458, HITK

4. sz. 94
11. c Egyszer egy asszonynak: Arch. 23 B 25, HH 62,63,66, HN 54
11. d Egyszer egy asszonynak: KM Gombos 24,25,27
11. e Kati lányom, Kati: BS 553 ( Kálmány II 10)
12. Hunyadi Benedek: Al-dunai 104, 104. j, Ujváry 18, Tanulmányok 271
13. Verje meg az Isten: Al-dunai 103, Tanulmányok 288
14. Szabó Vilma kimönt az erdőbe: Szög. nemz. 202, 203, 204, HH 154, 155
15. Jó estét, jó estét: AP 15 748 a, Vet. 5 B 1, HH 77, KL Gombos 151
16. Jó estét, jó estét: SZM 115/117, KM Gombos 21, 22, Silling 44
16. a Jó estét, jó estét: Silling 40,42
17. Jó estét, jó estét: AP 7052 d
17. a Jó estét, jó estét: Bori 5 (Kálmány III 207)
18. Jó estét, jó estét, Csáki bíró asszony: ZN 5, HH 74, 78, 79a, Arch. 23 B 20
19. Jó estét, jó estét, Csáki bíró asszony: Penavin 85
20. Fehér László lovat lopott: Al-dunai 66, Tanulmányok 288
21. Lovat lopott Fehér László: Al-dunai 115, 115j, AP 6016 b
22. Rajta, rajta, Gönc városa: HH 84
23. Fehér László lovat lopott: Tanulmányok 242
24. Fehér László lovat lopott: Tóth 29
25. Fehér László lovat lopott: BA 14 A 4, videó 14
26. Fehér László lovat lopott: BA 17 B 9, BB 20 A 85
26. a A fekete halom alatt: Ortutay-Kriza 25 (Koszorúk I 24)
27. Fehér László lovat lopott: BA 45 B 14
28. Fehér László lovat lopott: Király VI 53
29. Megöltek egy legényt: AP 7618j, Szög. nemz. 22, K. ny. 112/269, Al-dunai 87, Ujváry 51, Király 

VI 56
29. a Megöltek egy legényt: BA 9 A 9, BA 59 A 7
30. Megöltek egy legényt: BA 16 B 12, HH 108
30. a Megöltek egy legényt: HH 110, K. ny. 113/270
31. Megöltek egy legényt: KL Gombos 34, KM Gombos 66, SZM 122, Tóth 38
32. Megöltek egy legényt: K. ny. 107/267,111,116/271
32. a Mögöltek egy legényt: BS 561 (Kálmány I I 15)
33. Megöltek egy legényt: Király 50/30, Arch. 268 B 2
34. Megöltek egy legényt: Silling 55, 56

T ragikus balladák
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»igoaiiadák

35. Szogatam, szógátam, Maros kútja mellett: AP 7608 h, Szög. nemz. 54, K. ny. 93/259
36. Jó napot, jó napot: AP 15 831 m, AP 15 844 j, Burány 237
37. Jó röggelt, jó röggelt: BA 17 A 6, BA 17 B 8, Burány 236
38. Szolgáltam, szolgáltam: Penavin 82
38. a Kebelembe búvék: Burány 240
39. Amoda szolgálok: ZN 11
40. Mérges sárkánykígyó: Arch. 20 A 14
41. Ej, szívem, révészem: KL Gombos 14
42. Angyalom, révészem, vigyél át a vízen: KL Gombos 145, 146
43. Révészök, révészök: AP 7617 d, Szög. nemz. 51, Paksa K. ny. 102, Arch. 25 B 28, HH 112
44. Hej, révészek, révészek: Szög. nemz. 48, Paksa K. ny. 103
45. Révészek, révészek: HH 111, AP 17 256 i, AP 15 768 f
45. a Révészök, révészök: Bori 13, BS 564 (Tört. és katona 159)
46. Hej, révészem, révészem: BB 24 B 86
47. Kéretik a nénémet egy királylegénynek: BB 17 B 7, BA 17 A 10
47. a Viszik már a nénémet a király fiához: Ortutay-Kriza 45 (Koszorúk II 59)
47. b Kérik mán a nénémet: BS 565 (Kálmány 11 6)
48. Hol jártál az éjjel, cinegemadár: KL Gombos 141
48. a Hol háltál az éjjel, cinegemadár: BS 568, Vargyas 11 522 (Kálmány III 5)
49. Kihajtottam én a libám: Arch. 154 B 28
50. Lehajtottam a libámat a Gyöngyszigetre: AP 17 249 e, Arch. 60 B 5, HH 106,107, BA 4 B 15, 

Arch. 78 A 19, Arch. 154 A 14
51. Kihajtottam a libámat a Gyöngyszigetre: BA 40 B 3

BALLADASZERŰ RÉGI ÉNEKEK

52. A mezőbe a tücsök készül házasodni: Al-dunai 99, 99j
53. A kis tücsök, a kis tücsök házasonni kezdett: AP 7030 b, Vet. 3 A 23
54. Szörnyű nagy romlásra készült Pannónia: AP 7093 b, AP 6015 m, 6016 a, Al-dunai 68, 68j, 

Ujváry 11, Tanulmányok 266, Arch. 272 A 16, AP 6429 g

XIX. SZÁZADI PONYVABALLADÁK

55. Jaj, de széles,jaj, de hosszú ez az út: AP 7106 c, Al-dunai 33, Tanulmányok 293,294
56. Madarasi csárda előtt mi történt: Szög. nemz. 151

BETYÁRBALLADÁK

57. Zavaros a Tisza: K. ny. 126/273, Tóth 69, HH 116
57. a Zavaros a Tisza: Silling 77,84, 86
58. Zavaros a Tisza: AP 7618 k, K. ny. 129/274, 134, Arch. 24 A 12
59. Zavaros a Tisza: Király VI 57, Király 50/50, HH 113
59. a Zavaros a Tisza: Tóth 64
60. Harangoznak délre: KL Gombos 150, Silling 76
61. Zavaros a Tisza: BA 18 A 4-5, K. ny. 109
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61. a Zavaros a Tisza: Silling 79, 82
62. Zavaros a Tisza: Penavin 89, Tóth 66, 71, 74, 76
63. Zavaros a Tisza vize, nem akar apanni: KM Gombos 31-32/34
64. Zúg az erdő, zúg a mező: HN 17
65. Mikor Barna Péter: Arch. 271 B 1, Al-dunai 106j, Ujváry 46, Tanulmányok 285, Vargyas, 

1981:0271
65. a Mikor Barna Péter: Al-dunai 106
66. A Lengyel Palinak: KL Gombos 9
67. Búra, búra, búbánatra születtem: MNT IX 287, Király 52/46
67. a Kocsmárosné, tíz liter bort hozzon kend: Tóth 53
68. Kocsmárosné, nekem halat adjék kend: MNT IX 288, HN 18 
68. a Kocsmárosné, ejnye, ejnye, de ejnye: Tanulmányok 230,232
68. b Amoda van egy nagy kapu kerítés: Bori 21
69. Kocsmárosné, bort hozzon kend kupába: MNT 1X318, Király V 6, Tanulmányok 231
69. a Lina néni, halpaprikást főzzön kend: KL Gombos 135
70. Csejó Pista kis ünneplő csizmája: KL Gombos 134
71. Esik eső, szép csendesen csepereg: Tóth 55, Arch. 11 B 9
72. Nem loptam én életembe: Al-dunai 61
73. Csütörtökön virradóra: AP 7609 a, Szög. nemz. 17, Szküv. 9
73. a Vót egy lovam, egy szíjhátú: Arch. 18 B 19, MNT VIII 378, AP 7609 g, AP 17 253 e, BB 3/1:

19
74. Mikor mentem hazafelé: KL Gombos 82, 84, KM Gombos 37-38
75. Tisza szélin elaludtam: AP 7606 j Szög. nemz. 195, Arch. 25 B 30 
75. a Tisza partján elaludtam: BA 15 B 2, Videó, ZN 18, HH 451
75. b Tisza partján elaludtam: HN 70, 71, (119-121)
75. c Tisza partján elaludtam: KM Gombos 37, 38
76. Tisza szélén elaludtam: Szög. nemz. 194
77. Csütörtökön virradóra: MNT VIII 419/97
78. Jáger Jóska híres betyár: BA 47 A 20
79. Nem messze van ide Kismargita: HN 15
79. a Nem messze van ide Kismargita: Alföldi nb. 36 b
80. Nem messze van ide Kismargita: Silling 112
80. a Nem messze van ide Kismargita: HH 43
81. Nem messze van ide Kismargita: HH 42, BA 61 A 22, BA 66 B 1
82. Kocsmárosné, ejnye, ejnye, ejnye: Király 52/47
82. a Nem messze van ide Kismargita: Silling 113
83. Nem messze van ide Kismargita: Arch. 74 A 6, HH 41
84. Nem messze van ide Kismargita: KL Gombos 174
85. Nem messze van ide Kismargita: Al-dunai 30
86. Tisza szélén elaludtam: BG 5 B 10, HH 34a, AP 17 254 c, HH 34, ZN 42
87. Nem jó erdő mellett lakni: HN 74
88. Tisza partján elaludtam: Silling 104
89. Tisza szélén elaludtam: Arch. 11 B 6, Tóth 82, 87, BA 37 B 5, BA 43 A 21
89. a Tisza partján elaludtam: Király 51/29
90. Duna-parton elaludtam: Silling 109, KM Gombos 39
91. Nem akar a vezérürüm legelni: MNT IX 281
91. a Nem akar a vezérürüm legelni: HH 13, K. ny. 168, 169
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92. Nem akar a vezérürüm legelni: TG 2 B/II: 19, HH 15
92. a Nem akar a vezérürü legelni: HH 144
93. Nem akar a vezérürüm legelni: KL Gombos 128, 184, 184j
94. Nem akar a vezérürüm legelni: KL Gombos 227
95. Nem akar az ökörgulyám legelni: BA 9 B 12
96. Lóra, csikós, lóra: MNT Vili 135 (BR 11 085)
97. Lóra, csikós, lóra: KL Gombos 25, 26,27, 28, MNT VIII 132
98. Lóra, csikós, lóra: BA 1 A 6
99. Lóra, csikós, lóra: AP 8814 k, BG 1 A 13, Vet. 5 A 11, AP 11 326 j, HN 13, HH 9

100. Ha felmegyek Kecskemétre: Szküv. 36, BB 29 A 87
101. Kis bácskai hármas határ: HH 57
102. Este jön a tömlöctartó: HN 59, Arch. 262 B 5
102. a Tisza partján elaludtam: Alföldi nb. 23
103. Hallottad-e hírit: HH 46
103. a Amőre én járok: Alföldi nb. 95
104. Hallották-e hírét: AP 16 222 b, HH 45
104. a Amoda van egy ház: BS 527 (Kálmány II 19)
105. Ki hallotta hírét: BB 17 A 93, BB 20 A 83, BA 16 B 17, BA 17 B 8, Arch. 150 A 11
106. Fújdogál a szellő északnyugat felü: HH 56, TG 1 A/II: 8, MNT VIII 176/4
106. a Udvarom, udvarom: Alföldi nb. 26
107. Van énnékem csizsmám: Szküv. 34, AP 7607 d, TG 2 A/I: 8
108. Szabadkai kórház hatsoros ablaka: Arch. 263 B 20
109. Jászberényi kórház: Király III 1
110. Repülj, madár, repülj: SZN 90
111. Búra termő idő, ködnevelő szellő: HN 24
112. Fúdd el szép nótádat, Anador szép Anna: AP 7094 a, AP 6017 a, Al-dunai 69, 70, 7 lj, 73,

74, 76, Király 50/10, Ujváry 14, Tanulmányok 275
113. Szomorú fűzfának harminchárom ága: BA 28 A 1,3
114. Harminc esztendeje, negyvenedik járja: AP 7609 c, MNT X 46 
114. a Bújdosik a holdfény felhő tengörébe: K 3
114. b Hallottad-e hírit Zalaegerszegnek: M 28/46
115. Fürdik a holdvilág: Szküv. 29, 33
116. Erdő, erdő, kerek erdő: HH 48, AP 17 255 e
117. Erdő közepébe: BB 23 A 25, AP 17 255 g
118. Repülj, madár, repülj: KL Gombos 18,19
119. Repülj, madár, repülj: Király II 14, HH 58
120. Sej, amoda kerekedik egy fekete felhő: KL Gombos 148 (MNT X 43), KL Gombos 18, Szküv. 

81
121. Amott sitítelik: BA 2 A 10, Tiszából 13a
121. a Amott kereködik: Ortutay-Kriza 87 (Kálmány III 18)

ÚJ BALLADÁK

122. Nyitva van a Szendre báró ablaka: HH 138, BA 50 A 4
122. a Túl a Tiszán, a szendrőci határba: Alföldi nb. 62 c
123. Ha fólmegyek a bugaci halomra: Tóth 113
124. Szépen legel a kisasszony gulyája: MNT IX 241, Tóth 122, 123
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125. Vezérürüm nem akar legelni: AP 8814 1, AP 9248 g, AP 9249 e, AP 11 326 1, HH 132, HN 
22-23, MNT IX 209-210

126. Barna Jancsit arra kéri babája: HH 145
126. a Jaj, de széles,jaj, de hosszú ez az út: Bori 28
127. Jaj, de szélesjaj, de hosszú ez az út: Silling 147
128. Ezemyolcszáznyolcvanhatodik évbe: Arch. 269 A 2, HH 158,159,160,163, Tanulmányok 246, 

Tóth 154, 157, 158
129. Ezemyolcszáznyolcvanhatodik évbe: Szög. nemz. 65
130. Telecskai bírónak: Vet. 6 A 15, HH 36
131. A horgosi bírónak: HN 31, Arch. 12 B 6
132. Szabadkai (doroszlai) bírónak: Király V 4, KL Gombos 48
132. a Széles az ökröm szarva: Koszorúk II 148/32

BETYÁRDALOK, PÁSZTORDALOK

133. Rúzsa Sándor az én nevem: MNT VIII 373, Király V 1, HH 128 
133. a Csütörtökön virradóra: HN 6
133. bCsütörtökön virradóra: Penavin 92
133. c Jó napot, édes bojtárom: HH 2, MNT VIII 419/98
133. dEzen a sütét éjszakán: Ortutay-Kriza 78 és Bori 20 (Kálmány II 27)
133. e Amoda egy kerek erdő: Bori 23 és Vargyas I I 732
133. f  Mikor én kicsike voltam: Bori 19 és Vargyas II 731 (Kálmány II 179)
133. gUccu, Bihor, Szabó, Szakmár: Alföldi nb. 29
134. A mindenit ennek a rossz világnak: KL Gombos 137
135. Csárdába ért engem a komiszáros: BA 1 A 4, HH 29
135. a Ha fölülök kis pej lovam hátára: Alföldi nb. 45
136. Betyár vagyok, Angyal Bandi a nevem: Szög. nemz. 233, K. ny. 174/268, HH 127, Silling 123,

124, Király VI 60, Arch. 22 A 12
136. a Patkó Bandi harminchat szél gatyája: Alföldi nb. 34
137. Mikor Rózsa Sándor: AP 6022 c, Al-dunai 128, Arch. 271 A 23, 31, Ujváry 49, Király IV 3 
137. a Mikor Rózsa Sándor: HH 44
137. bZavaros a Tisza: K. ny. 133
137. c Vásárhelyi pusztán: Koszorúk II 86/39
138. Szegény Rózsa Sándor: Silling 117
138. aSzögény Rúzsa Sándor: Bori 22
139. Régen halltam ezt a szelet fújni: Tiszából 128, HH 40, Silling 121,122, 123, Szküv. 22, Arch.

20 B 27, Alföldi nb. 57
140. Betyár vagyok, betyár vagyok: Király II 6, Arch. 11 B 11, Al-dunai 356
141. Én már többet éjszaka nem járok: Szküv. 30, Király 52/49, Arch. 16 A 25
142. Ha fölmegyek a fekete halomra: TG 8 B 1, BB 27 A 38, 51
142. aH a fölülök a bugacsi halomra: Koszorúk II 41/10
143. Haragosan szól az ürüm harangja: Szküv. 17, BB 3/II: 20, Arch. 18 B 2, Arch. 21 A 26, P 2 A 7
144. Betyár alatt szépen ropog a tarack: HH 30, P 4 A 24, VA 1 B 15
145. Betyár alatt szépen ropog a tarack: Arch. 148 B 1, BA 45 B 1, BA 50 B 14, BA 60 A 19
146. Kömyes-körül zöldellenek a hegyek: AP 9252 a, Szküv. 12, TG 2 A/1:14, Király V I59, SZM 

131
147. Új a csizmám, magos sarkú, szegedi: AP 7609 b, K. ny. 171/285,175/287, Arch. 30 A 7
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147. a Beszállottam az alföldi csárdába: Alföldi nb. 48a, 48 b
148. Túl a Tiszán zöld erdőbe születtem: Al-dunai 95
149. Édesanyám, adja ki a jussomat: KL Gombos 224, HH 32
150. Amott legel két pár csikó csapatba: AP 9249 h, AP 9248 f, BB 21 A 60, HH 28
151. Túl a Tiszán van hat csikó magába: AP 7609 f, Szög. nemz. 12
152. Amott legel, amott legel, amott legel hat pej csikó magába: BA 66 A 18, BA 66 B 36, VA 1 A

16, Tiszából 149
153. Amott legel hat pej csikó magába: KL Gombos 143, 144
154. Ha felülök a csacsimra nagy búsan: MNT 1X319
155. A távolba jaj, de csörög a békó: Király V 2, HH 31
156. Ha felülök szamaramra nagy búsan: Király 53/36
157. Esik eső, sáros lesz a nagyutca: Al-dunai 132
158. Esik eső, sáros lesz a nagyutca: AP 7068 c, HN 129,211, KL Gombos 225,226, Tiszából 39
159. Kocsmárosné, hallja: Silling 129
160. Kondorosi csárda előtt van egy szomorúfűzfa: AP 17 252 d, AP 17 252 e, Arch. 18 A 16, Arch. 

84 B 22, Szküv. 18
161. Kondorosi szép csárdásné háza előtt szomorúfűzfa lehajlik: BA 14 A 7, videó 
161. a Kondorosi csárda előtt van egy szomorúfüzfa: AP 15 816 b, AP 7608 c
161. b Kondorosi szép csárdásné, adjon Isten jó estét: AP 15 816 a
161. c Kondorosi csárda mellett van egy szomorúfíízfa: BB 25 B 15
162. Hortobágyi kocsmárosné, angyalom: AP 15 815 b
163. Jó bort iszok, diófával tüzelek: BA 34 A 3, HN 130, Tiszából 127, Király V 7, BA 14 B 11,

BA 59 A 2
164. Sej, haj, kocsmárosné, bort hozzon hitelbe: Király 50/42
165. Kutyakaparási csárda: Tóth 88, 90, SZM 95 a, 95 b, Szküv. 6, BA 26 B 2, BA 24 A 15, HN 9,

Arch. 154 B 36, MNT VIII 419/114
166. Kutyakaparási csárda: AP 7619 d, Szög. nemz. 42, BA 50 A 2, Al-dunai 92, Tiszából 17
167. Iszik a betyár a csapon: BA 42 B 1
167. a Feketicsi ragyás csárda: Arch. 158 A 13
168. Száraz kútgém, üres vályú: BA 34 A 5, Arch. 149 A 21, Arch. 273 A 18, VA 1 B 18, HN 11, 

AP 17 253 e
168. a Kondorosi csárda mellett: AP 8816 g, BG 1 A 12, HH 5, HN 12
169. Szentmiklósi dombok alatt: BG 6 A 17, Tiszából 18b
170. Száraz kútgém, üres vályú: MNT VIII 364, 365, 366
171. Kutyakaparási csárda: AP 7618 1, Szög. nemz. 18
171. aSzáraz kútgém, üres vályú: BA 3 A 3, P 4 A 13, VA 1 A 27
172. Ma két hete, vagy már három: MNT V III419/96, BA 41 A 3, BA 19 A 22, Király V 5
172. a Amoda jön, amint látom: SZM 96a
173. Száraz a kenyér, üres a bakó: HH 8, P IV A 3
174. Hozd ki, babám, a kantárom: AP 7609 e, Szög. nemz. 13
174. a Jó nap Isten,jó bujtárom: MNT VIII 376
175. Két napja múlt, vagy már három: HN 5
175. a Már két hete, vagy hogy három: HN 2, HH 441
175. b Vagy két hete, vagy mán három: MNT V III370
175. c Má két hete, vagyis három: HH 439
176. Ma két hete, vagy már három: AP 14 987 a, AP 14 986 d, BB 3/1: 20, Arch. 21 B 49, Arch. 28 

B 42, Szküv. 10
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176. a Van két hete, vagy már három: AP 15 818 a, b. AP 15 817 f
176. b Vagy két hete, vagy mán három: MNT Vili 419/100
177. A bugaci ürünyája: HN 1, Király 52/52
178. A bugaci ürüfalka: AP 11 327a, MNT VIII 384
178. a Megszaladt a falka nyájam: Alföldi nb. 59
179. Ma két hete, vagy már három: HH 1,440
179. a Már két hete, avagy három: KL Gombos 95
180. Esteledik, alkonyodik: AP 17 256 h, BB 3/II: 20, Szküv. 10, 77, HH 10
181. Esteledik, alkonyodik: BA 8 B 3, BA 19 B 7, BA 32 A 2, BA 50 A 7, Arch. 148 B 37
182. Esteledik, alkonyodik: Király 52/50
182. a Esik eső, hajnalodik: AP 8815 a, Alföld 107, HN 10
182. b Esteledik, alkonyodik: AP 15 818 b, AP 14 991 d
183. Kis pacsirta a magasba: Király III 20, HH 11, AP 17 256 f
184. Esik eső, fújja, hordja: HH 445, BA 16 B 19, Arch. 150 A 15, P 3 A 6
185. Bújdosik az árva madár: K 19, KL Gombos 74 
185. a Magasan jár nap az égőn: Arch. 26 B 34
185. b Pásztor vagyok az Alföldön: BA 32 B 1, BA 34 A 8, VA 1 B 16,26, Király I 11
186. Este van már, hetet ütött az óra: Király VI 27, BG 1 A 14, Tiszából 70
187. Kis alpári gulyáslegény: Király 50/49, Arch. 158 B 4
187. a A szegedi juhászlegény: Két. sziv. 150, Király 50/29, Király III 8
188. Sándorházi gulyáslegény: Al-dunai 140, Ujváry 50
189. A horgasi csikóslegény én vagyok: Király 51/49. BA 9 A 13, BA 59 A 6
190. Túl a Tiszán csikóslegény vagyok én: BA 60 A 22, Tiszából 106, HN 126, HH 37, Két sziv.

68, Király 50/41, Arch. 29 B 24, SZM 15, KL Gombos 220, 221, 222, BA 11 A 20, 23
191. Elveszett a kis pej lovam citrusfa erdőbe: BB 24 B 33, BB 28 A 22, BB 29 A 72
192. Elvesztöttem kis pej lovam kikindai zöld erdőbe: BA 50 A 5, BA 51 A 8
193. De a juhász a pusztába: AP 15 817 f, Király 52/51
194. Juhászlegény a pusztába: AP 14 986 d, Szküv. 6, HH 6
195. Nem szánt-vet az égi madár: BA 2 B 12, Tiszából 8j
195. a Alkonyodik, még sincs este: BA 3 A 4, VA 1 A 28
196. Juhászlegény a pusztába: BA 1 B 4, HH 443, Szküv. 27
197. Betyár gyerek az erdőbe: BA 8 B 5, BA 32 A 6, BA 47 A 21
197. a A mezei bús pacsirta: VA 1 B 13
198. Juhászlegény a pusztába: AP 15 757 i, BB 16 A 23, HH 7
199. Összeveszett velem a csősz: HN 75
200. Összeveszött vélem a csősz: HH 451, Arch. 6 B 11
201. Nem bánom én, hogy szegénynek születtem: BA 8 B 4, BA 32 A 7, Arch. 148 B 45
201. a Nem bánom, hogy parasztnak születtem: HN 29,30
201. bNem bánom, hogy juhásznak születtem: HN 28, HH 26 b, BA 41 A 16
202. Nem bánom, hogy juhásznak születtem: TG 2 A/II: 10, HH 26a 
202. a Nem bánom, hogy juhásznak születtem: Arch. 16 A 4, HH 447
202. bNem bánom, hogy juhásznak születtem: BA 26 B 7, BA 9 B 4
203. Nem bánom, hogy gulyásnak születtem: MNT X 790, HH 25
204. A juhászok így élnek, úgy élnek: AP 7607 k, MNT X 793, BB 3/II: 28, Szküv. 11, TG 2 A/I: 5
205. Ikhárella, bikhárella: TG 3 B/II: 4
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BALLADATÍPUSOK

( Vargyas Lajos felosztása szerint. A dőlt betűvel irt címek a kötetben is előfordulnak, a * jelölés 
a Vajdaságban is gyűjtött balladákra vonatkozik.)

Régi (középkori) balladák 

Tragikus balladák

1. Az elégetett házasságtörő
2. A falba épített feleség* (Kőműves Kelemen)
3. Az elcsalt menyecske* (Molnár Anna)
4. A szívtelen anya
5. A gyermekét elhagyó elcsalt menyecske*
6. Három árva* (Legendaballada)
7. Szálláskereső Jézus* (Regina asszony) 

(Legendaballada)
8. A mennybe vitt lány (Legendaballada)
9. Két kápolnavirág (Kádár Kata)

10. Szégyenbe esett lány* (Londonvár Idolka)
11. Halálra hurcolt menyasszony
12. Halva talált menyasszony
13. A nászmenetben haldokló menyasszony* 

(Kálmány gyűjtötte, Száján, Egyházaskér)
14. A Lengyelországba eladott menyasszony
15. A menyasszony és a kakasok
16. Anyai átok*
17. Két rab testvér* (Kálmány gyűjtötte,

Száján)
18. Vitéz és kegyes*
19. A hajdúkkal útnak induló lány
20. Zsivány felesége*
21. Szaván kapott feleség
22. A gazdag asszony anyja
23. Magzatgyilkos lány
24. Háromszoros magzatgyilkos* (Szabó Vilma)
25. A szolgával szerelmeskedő lány
26. Halálra táncoltatott lány* (Csáki bíró 

Mariska, Szegvári Katica)
27. Halálraítélt húga* (Fehér László)
28. Kegyetlen anyós
29. A törökrabolta lány* (Kálmány gyűjtötte, 

Magyarszentmihály)
30. A töröktől hazaszökött lány* (Kálmány 

gyűjtötte, Magyarpadé)
31. Katonák által elrabolt lány
32. Megölt havasi pásztor

33. Császár tömlöcéből szabadult úrfik
34. Háznépe védelmében elesett hős
35. Fejedelem katonája
36. Váradi basa vendégsége
37. Két királygyermek
38. Pogány király lánya
39. Összetört derekú feleség
40. Bátyja üldözi húga jegyesét
41. Hazavágyó feleség
42. Fia-rabolta anya
43. Hüségpróba
44. Párjavesztett gerlice
45. Bagolyasszonyka
46. Gazdag vénemberfélj
47. Az esküvőre hazatérő kedves
48. Magyari császár Lázár fia
49. Langos szép Ilona
50. Két rab lány
51. Mezőbándi úrfi
52. Kicsi nemes legény
53. Három tolvaj testvér
54. A bújdosó
55. Fülöp császár
56. Tündér Ilona
57. Vétessék ki szóló szívem
58. Új guzsalyam mellett
59. Búcsú a szeretőtől
60. Megétetett János
61. A meggyilkolt testvér
62. Megrontott fiú
63. Rossz feleség*
64. Hitetlen férj*
65. A megszólaló halott*

Vígballadák

66. Gőgös feleség*
67. Rest feleség
68. Csudahalott
69. Szeretet próbája*
70. Sírdogáló János*
71. Gyáva szerető
72. Révészek nótája*
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73. Szolga és asszonya
74. Kétféle menyasszony*
75. Házasuló királyfi*
76. Hibás lány kérője
77. Hol háltál az éjjel, cinegemadár*
78. Az ügyes házasságtörő*
79. Talányfejtő lány
80. Katonalány
81. A gunaras lány*
82. Este a guzsalyasba
83. Visszavitt menyasszony

Balladaszerü régi énekek

84. Eladott feleség
85. Halott vőlegény*
86. Halott testvér
87. A lány és a lovas
88. Magyar István király
89. Virágok vetélkedése
90. Fiát kereső Szűz Mária
91. Tücsöklakodalom*
92. Siratóballada 
92. a Hajnalnóta*
92. b. Históriás ének*

18-19(20.) századi ponyvaballadák

93. Pávás lány
94. Három eprésző lány*
95. Templomkerülő
96. A kiirtott kocsmároscsalád*
97. A gróf és az apáca*
98. Az öngyilkos szeretőgyilkos* (Szabó 

Gyula-Horvát Jolán)
99. Öngyilkos elhagyott szerető* (Bíró 

Margit)
100. Vadász és leánya*

108. Lova lába megbotlott*
109. A betyár utazólevele*
110. Zsandároknak üzenve van
111. Híres betyár vagyok, (Patkó az én 

nevem)*
112. A földesúr kiugrott az ablakon
113. /I betyár lányruhában (Jáger Jóska) *
114. Ki sem megyek, meg sem adom magam *

(„ Nem messze van ide Kismargita ”)
115. Szilaj csikó nem eladó*
116. Nem akar a vezérürüm legelni*
117. Lóra, csikós, lóra*
118. Rab énekek*
119. A német zsandárja
120. Kecskeméti gavallérok*

Új balladák

121. A bárólány és a juhász *
122. Bárókisasszony és a gulyás*
123. A meggyilkolt fonólány* (Szűcs Maris)
124. Férjgyilkos
125. Vén férj gyilkosa
126. A gyilkos feladja magát* (Barna Jancsi)
127. Verekedés fog lenni*
128. A cséplőgépbe esett lány* (Farkas Julcsa)
129. Megcsalt félj*
130. Beteg asszony*
131. Járjad, pap, a táncot!
132. Elkésett menyegző*
133. Megégett a cserény*
134. Gyere, babám, váltsál ki*
134. a Testvérgyilkosság * (Dánéi Józsi és 

Gyuri)
134. b Különféle helyi eseményekhez fűződő 

balladák*

Betyárballadák

101. Bogár Imre*
102. Mit ér nekem hat vármegye*
103. A német szökött katonája*
104. Lám, megmondtam, Angyal Bandi*
105. Jó ló volt a fakó*
106. Zöld Marci
107. Rakd le, pandúr a fegyvered
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TÁJSZAVAK, KEVÉSBÉ ISMERT KIFEJEZÉSEK

Áspiskígyó: egyiptomi szemüveges kígyó, vagy 50-60 cm hosszú európai viperafajta. Átvitt értelem
ben házsártos, gonosz személy (különösen nő)

Bakó: tarisznya (tájszó)
Ballang: barlang
Bese: kánya, varjú (Szlavónia), a használt esetben talán fekete (bese nyájim)
Bojtár: az állatok őrzéséért felelős számadó segítsége, egy-egy idényre felfogadott fiatal, nőtlen em

ber (a bujt-bojt ige képzős alakja)
Bomyúszájú (ing): lobogós ujjú férfiing (népi öltözködés)
Buga bárány: olyan bárány, melynek az egész feje szőrös, vagy olyan fiatal juh, melynek még nem 

volt fia
Cingabeli: ? (Cingabeli hangászok, azaz zenészek)
Csekáj: várj (szerb)
Cserény: vesszőből font kerítéssel körülkerített pásztortanya 
Csikófék: csikókantár, szemellenző nélküli lovaglókantár
Csilás: (szamárfajta) fekete szőrű, fehér hasú, a szeme körül fehér karikákkal, vagy fekete szőrű, fe

hér csíkos, vagy deres színű szamár 
Daruszőrü: a lónál a szürke szín egyik árnyalatát jelenti
Deres: olyan ló vagy szamár, melynek sötét szőrébe sűrűn vegyülnek fehér szőrszálak 
Dihes: ? (dühös?) (Csak a dihes gazdagot megfosztom)
Eli-beli, beli: ősi ringató szócska 
Firhang: függöny (német Vorhang)
Fokos: hosszú nyelű, kicsi (díszes) balta vagy csákány alakú fejjel ellátott eszköz, (népi) fegyver 
Gamós, gamósbot: a kampó népi neve, horgas (kampós) végű bot, a juhászok nélkülözhetetlen fel

szereléskelléke 
Gangos: büszke tartású, délceg (népi)
Göböly: hizlalt ökör
Gúnya: (gúnyás szamár) az állandó szállással nem rendelkező pásztor (leginkább juhász) legfontosabb 

felszerelési tárgyaiból álló csomagja, amelyet változó szállásaira mindig magával visz (ha van sza
mara, arra rakja). A Kiskunságban a juhász ideiglenes állomáshelyét is jelenti, ahová a csomag
jait lerakja

Gyeplő, gyeplü: két végével kétoldalt a zablához kapcsolt hosszú szíjkötél, amellyel a befogott álla
tot irányítják

Hám: igásló szerszáma, a szügyet és a törzset övező, az istrángot tartó rész 
Icce: kb. 8 dl-es régi ürmérték
Ipirum: Impérium, Királyi Magyarország -  hódoltsági időkre utaló megnevezés
Irhás suba: virágos, díszes subák, a 19. század elejétől kezdett divatba jönni a bundavarró szűcsöknél
Istenfa: cserjeszerű, sárga virágú temetői dísznövény (artemisia arbotanum), lehet ürömfajta is, pl.

fehér üröm (Artemisia absynthium)
Iszák: vászonból vagy bőrből készült, vállon vagy állat hátán két oldalra átvethető kettős tarisznya 

élelmiszer vagy egyéb hordására; általvető 
Izzasztó: a hátaslóra a nyereg alá tett pokróc, vagy a lószerszámnak hátat védő, párnázott része 
Istáp: (estáp) segítség, mankó (istápol: valakit segít, gyámolít)
Járom: az igavonó állat (különösen a szarvasmarha) nyakára tehető (páros) fakeret, amelyhez a 

szekérrúd kapcsolódik 
Jerke: fiatal nőstény juh vagy nőstény gida
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Jozsafát völgye: Josafát völgye. Joél (a 12 kis próféta egyike, a legrégibb apokalipszis tőle származik) 
szerint az a síkság, ahol a végítélet megtörténik Isten ellenségein. A Kidron völgyét értik alatta 
már a 4. század óta.

Kadarcs: kanyargós folyó- és állóvizek összefoglaló neve, belvíz, de lehet természetes vízlevezető 
csatorna is

Kancsuka: szíjból font, rövid nyelű korbács 
Kandzsi: ostor
Kantár: a lószerszámnak a fejen lévő, a zablát is magába foglaló része. Kantárszár: a zabla két 

végéhez csatlakozó szíj 
Karinca: kötény
Karmizon (karmizsán): valószínűleg karmazsin: vörös, sötétpiros szín, karmazsin csizma: 18. száza

di szegedi viselet 
Kesely (lábú): az állat testének alapszínétől elütően világos (lábszár)
Kisbojtár: nagy létszámú pusztai állattartás esetében a több alkalmazott bojtár közül a számadó leg

fiatalabb segítője
Kordován (gordován, moldován, porcolán, jorgován): szattyánbőr, kordován csizma 
Kötőfék: az állat (tehén, ló stb.) fejére húzott kantárszerű eszköz, amelynek száránál fogva vezetik 

vagy megkötik az állatot 
Lajbi, lájbi: fémgombos férfi posztókabát, ill. felsőruhaként viselt mellény (német Leibei)
Lajt: kerekekre vagy kocsira szerelt nagy hordó, melyben vizet szállítanak. A használt közegben értel

metlen: Hervadj, rózsa, hervadj A Iajtóm tetején, Én is elhervadok A tömlöc fenekén.
Lindinger: ? (lindinger cipó')
Luca szele: ezen a néven emlegeti a szegedi szájhagyomány a december hónapban jelentkező, olykor 

igen komolyan pusztító szélvihart, melyhez különböző hiedelmek fűződnek 
Máié: puliszka, kukoricalisztből készített étel
Mándli: kiskabát (vastag anyagból, rendszerint posztóból készített, gyakran sujtással és fémgombokkal 

díszített) rövid férfikabát (német Mantel)
Mázlós: mázolt
Mohos: ? (mohos gazdagot megfosztom)
Nyereg: lószerszám, melyben lovagláskor ülnek
Nyeregszerszám: a nyereg részei, pl. magyar nyereg: 1. kantárszár(-szíj), 2. nyeregkápa, 3. nyereg

takaró, 4. nyeregpáma, 5. izzasztó, 6. nyeregheveder, 7. kengyel és szíja 
Öregbojtár: nagy létszámú pusztai állattartás esetében a több alkalmazott bojtár közül a legidősebb 

vagy legügyesebb, az állatok őrzéséért felelős számadó helyettese 
Ötettye: etetése 
Pallós: padlós
Pányva: legelő állat kikötésére használt hosszú kötél
Paripa: szép mozgású, nemes (hátas)ló, vagy heréit ló
Paszománt: ruhát díszítő zsinór (paszomány) (olasz-francia passement)
Patró: járőr (német-francia patrouille)
Pej: barnás szőrű, sötét sörényű és farkú ló
Pötyke: (petyke?) petyegtet, ujjait csattogtatja, ütöget
Raci: (racka?) hosszú szőrű, dugóhúzószerüen csavart szarvú parlagi juhfajta
Rokolya: bő, ráncos szoknya (német Rock)
Sártán: sárkány, sátán 
Sentencia: ítélet (latin)
Slézia: Szilézia
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Strázsa, sztrázsa, trázsa: őr, őrség 
Sugár: ostor sudara (táj szó)
Számadó: az állatok őrzéséért anyagilag is felelős személy, akit egy-egy legeltetési idényre megfo

gadnak, általában újévkor 
Szigorgik, szigorzik: ? (Finom pej paripám Kert mellett szigorgik/szigorzik)
Szíjhátú: ? ( Volt egy lovam, egy szíjhátú)
Szíjkancsika: kancsuka, szíjból font, rövid nyelű korbács
Szilaj: állattenyésztési forma, télen-nyáron a szabadban tartották az állatokat (gulyát, ménest, nyájat stb.) 
Szilaj ménes: 2-3 éves csikók ménese, a szilaj csikó még betöretlen csikó 
Szotyé: vízbe esett és még jéggé nem fagyott hó
Szügyelő: a hámnak a ló szügyére (két mellső láb közti részére) feszülő párnázott, széles szíja 
Tejes: teljes
Tinó: fiatal ökör vagy idősebb, de még nem jármos, bármely nemű borjú (török)
Tokjú: toklyó, 1-2 éves juh (török)
Toromos: Tornyos 
Ürü: heréit kos
Véka: szemcsés anyag mérésére való űrmérték, kb. 25-30 liter
Viganó: (tájszó) női kabátka, valamint a 19. század elején divatos, egybeszabott női ruha (S. Vigano 

bécsi táncosnő nevéből)
Vikszos: (vikszes) fénymázzal fényesített (német Wachs = viasz)
Zabla: a lószerszámnak csuklósán összekapcsolt vaspálcikákból álló, a ló szájába tehető része 

A HANGZÓ MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. kazetta A oldal 

Középkori balladák 

Legendaballadák

1. Három árva (HERTELENDYFALVA, Dél-Bánát) 1,45’
2. Árvák éneke (OROMHEGYES, bácskai Tisza mente) 0,41 ’
3. Szálláskereső Jézus (KIRÁLYHALOM, Észak-Bácska) 2,22’

Tragikus balladák

4. Szégyenbe esett lány (BÁCSKERTES, bácskai Duna mente) 1,31’
5. Halálra táncoltatott lány (DOROSZLÓ, bácskai Duna mente) 1,49’
6. Halálra táncoltatott lány (ALSÓITTEBE, Észak-Bánát) 2,14’
7. Halálraítélt húga (HERTELENDYFALVA, Dél-Bánát) 1,48’
8. Halálraítélt húga (DOBRADÓ, Szerémség) 3,29’
9. Megszólaló halott (EGYHÁZASKÉR, Észak-Bánát) 1,05’

Vígballadák

10. Szeretet próbája (SZÁJÁN, Észak-Bánát) 3,59’
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11. Szeretet próbája (MOHOL, bácskai Tisza mente) 4,00’
12. Révészek nótája (MAGYARMAJDÁNY, Észak-Bánát) 0,35’
13. Révészek nótája (MOHOL, bácskai Tisza mente) 0,42’
14. Gunaras lány (ZENTA, bácskai Tisza mente) 1,05’

Balladaszerü régi énekek

15. Tücsöklakodalom (BÁCSKERTES, bácskai Duna mente) 0,33’

I. kazetta B oldal

1. Kádár István históriás éneke (HERTELENDYFALVA, Dél-Bánát) 3,15’

19. századi ponyvaballadák

2. Kiirtott kocsmároscsalád (SZÉKELYKEVE, Dél-Bánát) 1,50’

Betyárballadák

3. Bogár Imre (EGYHÁZASKÉR, Észak-Bánát) 1,27’
4. Jó ló volt a fakó (HERTELENDYFALVA, Dél-Bánát) 2,08’
5. Lova lába megbotlott (TOPOLYA, Közép-Bácska) 2,08’
6. A betyár utazólevele (SZÁJÁN, Észak-Bánát) 1,30’
7. A betyár utazólevele (SZÁJÁN, Észak-Bánát) 0,41’
8. Ki sem megyek, meg sem adom magam (OROMHEGYES, bácskai Tisza mente) 2,25’
9. Szilaj csikó nem eladó (TOPOLYA, Közép-Bácska) 2,51 ’

10. Nem akar a vezérürüm legelni (OROMHEGYES, bácskai Tisza mente) 1,25’
11. Lóra, csikós (HORGOS, bácskai Tisza mente) 1,17’
12. Rabének (MOHOL, bácskai Tisza mente) 1,15’
13. Rabének (ZENTA, bácskai Tisza mente) 1,19’
14. Rabének (ZENTA, bácskai Tisza mente) 2,23’
15. Rabének (MAGYARPADÉ, Észak-Bánát) 2,38’

II. kazetta A oldal

1. Rabének (SZÁJÁN, Észak-Bánát) 1,00’
2. Rabének (MOHOL, bácskai Tisza mente) 1,27’
3. Rabének (HERTELENDYFALVA, Dél-Bánát) 3,28’
4. Rabének (MOHOL, bácskai Tisza mente) 1,35’

Új balladák

5. A bárólány és a gulyás (HORGOS, bácskai Tisza mente) 4,32’
6. A cséplőgépbe esett lány (TITEL, Dél-Bácska) 1,38’
7. Gyere, babám, váltsál ki! (BÁCSGYULAFALVA, Közép-Bácska) 1,26’
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Betyár- és pásztordalok

8. Csütörtökre virradóra (TORONTÁLTORDA, Észak-Bánát) 1,50’
9. Mikor Rózsa Sándor (HERTELENDYFALVA, Dél-Bánát) 1,35’

10. Betyár alatt szépen ropog a tarack (VÖLGYES, bácskai Tisza mente) 2,54’
11. Kömyes-körül zöldellenek a hegyek (ZENTA, bácskai Tisza mente) 1,02’
12. Új a csizmám, magas sarkú, szegedi (SZÁJÁN, Észak-Bánát) 0,51 ’
13. Híres város az Alföldön Kecskemét (KEVI, bácskai Tisza mente) 1,11’
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