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ELŐ SZÓ
A jugoszláviai magyar népköltészet kutatásának válogatott dokumentumait tartja
kezében az olvasó.
Honi folklorisztikánk válogatott dokumentumait is tehát, azzal a megszorítással,
hogy a szelektálás legels ő szempontja ezúttal épp a folklór irodalom, a szóbeli költészet
volt, hisz sorozatunk, az Értekezések, monográfiák külön kötetében már napvilágot látott
a nem verbális folklórunkat vizsgáló tanulmányok gy űjteménye, s dr. Penavin Olga ugyancsak ebben a sorozatban megjelent kötetének jelent ős hányada is a nem verbális folklórunkat elemzi. A tárgyi/tematikai elkülönítés azonban, természetesen, ezúttal sem lehetett
teljes, mivel a folklóresztétikai jelenségek esetünkben is gyakran szimbiotikus egységet
alkotnak az esztétikán -kívüli jelenségekkel; a szokásköltészetünk egyes m űfajait vizsgáló
-tanulmányok például okkal-joggal besorolhatók lehetnének egy népszokásokat vizsgáló
tanulmánykötetbe is..
Válogatásunk második szempontja a viszonylagos m űfaji téljesség volt. Arra.törekedtünk,
hogy a magyar népköltészet m űfajtipológiájának, illetve teljes műfajrepertoárjának a jugoszláviai magyar nyelvterületen is felkutatott elemei rendre helyet kapjanak gyűjteményünk, ben, nemcsak azt mutatva föl ezáltal, amit szóbeli irodalmunkból már' feltártak a gyakorló
folkloristák, hanem közvetve azt is, amit'—. afféle m ű fajtipológiai fehér foltokként — még
csak ezután kellene felkutatni és szakszer űen' megvizsgálni. Ezért tartalmaz gy űjteményünk
a folklór líránkkal, folklór verses- és próza-epikánkkal s a kisepikus folklór m űfajokkal meg
az ún. mondott rítussal, népi színjátszással és párbeszédes szokásköltészettel egyaránt foglalkozó adalékokat. E viszonylagos m űfaji teljességre törekedve, a válogatás közben — ahol
erre lehetőség kínálkozott — ügyeltünk arra is, hogy egy-egy folklór m űnercen,. illetve
műfajon belül minél szélesebb tematikai és m űfajtörténeti/kronoló giai színskálát fogjunk
át a résztanulmányokkal. E törekvésünket tálán a folklór líránkkal kapcsolatos fejezet tükrözi
leginkább. •
A szelektálás harmadik f ő szempontja a viszonylagos területi egyetemesség volt. Vagyis
annak a szándéknak az érvényesítése, hogy egy-egy m ű nemi/m űfaji fejezeten belül helyet
kapjanak a jugoszláviai magyar nyelvterület legkülönböz ő bb pontjain végzett, kutatások
eredményei, Dél-Bánáttól a Muravidékig. Válogatásunk ezért nemcsak azt tükrözi, hogy
egy-egy műnemen/m űfajon belül mely tájegységeinkre terjedt ki á tanulmány igény ű vizsgálódás, hanem közvetve azt is, hogy a. jugoszláviai magyar népköltészet analitikus vizsgálata egészében is mely tájegységeinken volt a legintenzívebb, s melyeken a kevésbé er őteljes
vagy éppen elhanyagolt. "
Válogatásunk újabb vezérl ő elve az volt, hogy gyű jteményünk is tanúsítsa szóbeli
költészetünk életvalóságának azt a természetszer ű tényét, hogy ez a magyár nyelvű folklór
irodalom sem él elszigetelt életet a más nyelv ű honi folklór irodalmak és az írott irodalom
ellenében. Ezért kapott válogatásunkban külön fejezetet a folklorizáció és az intei'etniliús
kapcsolatok jelenségköre.
Noha alapvet ő célkitűzésünk a jugoszláviai magyar népköltészet életével, illetve az
eddig feltárt műfajrepertoárjával foglalkozó adalékok begy űjtése volt, nem mell őztük azokat
a tudománytörténeti áttekintéseket sem, amelyek nem általában a honi folklorisztikánk,
hanem els ősorban (vagy kimondottan) népköltészetkutatásunk alakulástörténetét vázolják

föl:
Szelekciónk két nemleges kritériumára is fel kell hívnunk az olvasó figyelmét. Válogatásunk ugyanis következetesen mell őzte azokat az önmagukban jelent ős anyagközl ő
dolgozatokat, amelyek nem nyújtanak analitikus vizsgálatot is, másrészt pedig ugyancsak
kizártuk a szerz ői szereplés szempontját: gy űjteményünk nem a jugoszláviai magyar népköltészettel (is) foglálkozó gyakorló folkloristák szerz ői antológiája; egy-egy szakíró egyszeri vagy többszöri szerepeltetése nem holmi „kabinet-kritikusi" értékméricskélésb ől,
hanem 'csakis és kimondottan a válogatás fent vázolt szempontjainak érvényesítéséb ől
eredt.
Pár szót válogatásunk . forrásairól. Els ő sorban Intézetünk folyóiratának, A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei címen indult, ma pedig Hungarológiai Közlemények
néven megjelen ő szakorgánumunk tizenöt évfolyamára támaszkodtunk, de gyakran fordultunk
a honi népköltészeti kiadványok kísér őtanulmányaihoz is: Tettük ezt abban a hiszemben,
hogy ezek a munkák nemcsak az- eredeti szövegközlés kontextusában nyújtanak fontos
szakismereteket szóbeli irodalmunkról, hanem gy űjteményünk rokon tárgykör ű ádalékainak
szövegkörnyezetében is. S ő t, itt talán még nagyobb is az információértékük, épp a tágabb
összefüggések és párhuzamok számbavételének kínálkozó lehet ősége miatt. Néhány esetben
regionális évkönyvekb ő l is merítettünk, az örvendetesen gazdag újságcikk-irodalmunkból
viszont csak kivételesen. Dr. Penavin Olga már említett ; Néprajzi tanulmányok c. kötetének
népköltészeti fejezetére pedig — különösen a 'folklór líránkkal és szokásköltészetünkkel,
népballada- és népmesekincsünkkel meg proverbiumainkkal kapcsolatos dolgozatokra —
kulön is felhívjuk az érdekl ődő olvasó figyelmét;

Ugyancsak pár szót a szerkesztés és szövegközlés módjáról.
Összhangban válogatásunk azon törekvésével, hogy gy űjteményünk a feldolgozás,
elemzés, értelmezés és értékelés fontosabb eredményeit fogja egybe, s ne a puszta anyagközlésekét, egyes dolgozatokban lerövidítettük a szövegközl ő részeket, pl. a variánsok b ővebb
példatárainak elhagyásával. Ezekre a terjedelemmel is takarékoskodó sz űkítésekre természetesen minden esetben külön is felhívjuk az anyagközlés iránt is érdekl ődő olvasó figyelmét.
Noha nem tévesztettük szem el ől az Erdélyi János óta a magyar folklorisztikában is
számon tartott, s napjainkra márzmár szakmai közhellyé vált igazságot, hogy a dallamától
'elválasztott népdal közlése — s voltaképpen minden más énekes/zenés m űfaj puszta szövegközlése — csupán csonka publikálás lehet, jelen gy űjteményünkből mégis kénytelenek
voltunk kihagynia teljes kottaanyagot: a kotta-átrájzoltatás m űszaki teendői s a vele
járó anyagi kiadások meghaladták volna Intézetünk túl szerény 'publikációs lehet őségeit,
s terjedelmi/pénzügyi akadályok miatt az egész kiadás kérdésessé válhatott volna; zenefolklorisztikai kiadótevékenységre egyel őre csak A jugoszláviai magyar népzene tára c.
sorozatunk esetében van lehet őségünk — az ún. Kapitális Művek Alapja külön céleszközeinek
hála. E szóban forgó kényszer ű redukcióra is szerkeszt ői utalások hívják fel gy űjteményünk
olvasójának figyelmét, s ily módon a jugoszláviai magyar népzene kutatói, illetve az énekes/
zenés műfajok szintetikus vizsgálatát végz ő folkloristáink is némi filológiai kárpótlást kapnak. Hasonló kárpótlásnak szántuk azt is, hogy a szövegfolklorisztikai tanulmányokhoz
minden esetben csatoltuk — amennyiben erre az eredeti közlés lehet őséget adott — a
dallamtani jegyzeteket, zenefolklorisztikai jellemzéseket és kistanulmányokat.
Kinek szánjuk gyűjteményünket? Milyen lehetséges rendeltetésében szeretnénk bízni?
Mindenekelőtt a tudománytörténetiben. A jugoszláviai magyar népköltészetkutatás
válogatott dokumentumainak szintetikus egybefogásával folklór irodalmunk els ő — tehát
eleve és szükségképpen csonka és hiányos, ám ez ideig mégis viszonylag legátfogóbb —
monografikus bemutatását szeretnénk nyújtani, s ezzel némi szerény szolgálatot tenni
jugoszláviai magyar folklorisztikánknak. Els ősorban a jobbára magukra hagyott, intézményes támogatást alig élvez ő amatőr terepi gy űjtőinknek, akik számára talán alapvet ő
szakmai segédkönyvvé is válhat ez a gy űjtemény, legalábbis kutatásmódszertani és bibliográfiai szempontból. S talán az sem árulkodik túlzottan szerénytelen reményr ől, hogy
egynémely vonatkozásban a magyar folklorisztika s a délszláv — magyar fólklór-komparatisztika is kamatoztatni tudja majd e gy űjteményt.
S hinni szeretnénk kiadványunk pedagógiai rendeltetésében is. Középiskolai irodalomtanításunkban teret és szerepet kap a népköltészet szakszer ű vizsgálata is, magyartanáraink
tehát nyilván praktikus haszonnal is forgathatják e gy űjteményt. A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének rendes és levelez ő hallgatói pedig — lévén hogy a Magyar népköltészet kötelező , a Folklorisztika pedig választható tárgykénit szerepel Intézetünk tantervében — népköltészettani alapfogalom-tárukat s a magyar népköltészet m űfajelméleti 'és
' mű fajtörténeti kérdésköreivel kapcsolatos szakismereteik egy részét elsajátíthatják a honi
folklór irodalmunk gy űjteményünkbe foglalt elemzéseib ől is. Más szóval, egyetemi kézikönyvként is hasznosítható lehet e publikáció egyetemistáink- jelen és jöv ő nemzedékei
számára.
Végezetül kiadványunk szerkezetér ől tájékoztatjuk az olvasót.
Eredeti tervünk az volt, hogy egyetlen, az Értekezések, monográfiák köteteinek átlagos
terjedelmét meghaladó, de a vaskosabb szakkiadványok terjedelmi kereteib ől ki nem lép ő
könyvben jelentetjük meg teljes válogatásunkat és kísér őapparátusát. Miután ez terjedelmi/pénzügyi okok miatt lehetetlenné vált, két egyidej űleg megjelenő ikerkötet kiadását
szorgalmaztuk intézeti publikációs szakbizottságunkkal egyetértésben. Mire azonban a
Tartományi Tudományügyi Érdekközösségt ől póteszközt kaptunk gy űjteményünk második
részének kiadására, a nyomdai költségek rohamos emelkedése miatt kiadónk ezt a módosított
tervet sem tudta vállalni.
Így hát egyel őre csupán gy űjteményünk els ő részét kapja kézhez az olvasó, a második
— fizikailag és id őben, sajnos, egyaránt szétválasztott — ikerkötet megjelenésére pedig
várni kell. Mégpedig mindennem ű realisztikus ígéret nélkül, hisz nyílt kérdés, hogy az
esetleges újabb póteszközök -lépést tudnak-e tartani nyomdaiparunk ár-galoppjával.
Jelen kötetünk így csak két lezárt fejezetet tartalmaz — a kutatástörténetit és a folklór
lírával kapcsolatosat —, míg a folklór epika blokkját derékba kellett törnünk s a kisepikus
folklór műfajok vizsgálatait át kellett helyezni a majdani második kötetbe. Ugyanott kapott
helyet a Népszokások költészete, az Interetnikus kapcsolatok és folklorizáció, a Népköltészet
és iskola — Népköltészet és irodalomtudomány 'c. fejezet, valamint a jugoszláviai magyar
népköltészetkutatás 'bibliográfiája (1945-1985) és a Parttalan népköltészet cím ű, gyűjteménycink egész anyagát problematizáló saját tanulmányunk is.
Egyel ő re nem tehetünk mást, mint az olvasó szíves türelmét kérjük — publikációnk
kénytelen-kelletlen szétválasztott ikerköteteinek egyidejű használatáig.
Újvidék, 1985 decemberében
Bosnyák István

KUTATÁSTÖRTÉNET.

1. BEVEZET Ő

Az irodalom, amelynél( szövegeit ,gyűjteményünk* bemutatja, ismeretlen
ismerősünk. Ismeretlen, mert mindmáig az a hiedelem él közvéleményünkben,
hogy a jugoszláviai ,mayarságn ők ném volt, tehát ma sincs említésre méltó
népköltészete, mint van áz erdélyi és moldvai székelységnek, a Zoborvidéknek (Nyitra környéke) vagy Magyarország egyes, néprajzilag zártabb
területeinek. A népiesség divatjának felszíne alatt lappangó népm űvészetünkr ő l
éppen ezért nagyon kevés szó esett szinte mindmáig, és csak a tudósok tartják
számon azt a kultúrát, amelynek változátái vidékeinken léteztek és léteznek.
De ismerősek is antológiánk szövegei : 'egyes darabjai fel-felhangzanak a
rádióban, anélkül azonban, hogy tudnánk: a dalok, játékok honnan is szárinaznak valójában. Másik rétegével gyermekkorunkban találkoztunk -- ismét
csak anélkül, hogy tudnánk : a nép költészetével, m űvészetével találkoztunk
valójában. Hogy miért nem ismertünk e szövegekben a magunkéra, ne
firtassuk ezen a helyen, de fogadjuk és ismerjük meg végre ezt a másik,
„paraszti" kultúrát, amely nélkül a' legmagasabb rangú és rend ű modern
kultúra' sem létezhet. Mert tükrünk ez az irodalom és m űvészet. Egyes sajátosságaival, vonásaival csak minket jellemez, s mintegy létünket jelenti,
más tulajdonságaival a magyarság egészéhez kapcsolódunk általa, hiszen
egy-egy dallam vagy szöveg a Nyitra-vidéki Kolontól, Gerencsért ől és Csitártól egészen a moldvai magyarságig a változatok ellenére is egy és ugyanaz
-- gondolkodásunk, látásunk, képzeletünk munkájának közösségét bizonyító
módon.
Ebbő l a szempontból nézve a jugoszláviai magyarság népköltészete
ugyanakkor az egész magyarság népköltészetének a tükre is, minthogy a
murántúli falvaktól az Al-Duna vidékének székely községeiig mind sorsban,
mind hagyományban a változatok gazdagságát figyelhetjük meg. Északkeleten az Őrség világa van, délnyugaton székelyeink révén egészen Bukovináig követhetjük e műveltség oly kivételes formáit. Majdnem ezeresztendős települések és múlt századi emigrációs költözködések alakította
falvak tűnnek fel az idő egy ilyen metszetében, hogy érzékelhessük „mélységben" is, honnan érkeznek hozzánk népköltészetünk hangjai.
Az - egyes vidékek sorsa nem volt egyforma a múltban. A honfoglalás .
után Vérbulcsu törzse a Mura vidékén telepedett meg, Botondé Baranyában,
Szlavóniában, Szerémségben és Bácskában, a Gyulák pedig Bánátban. De
* Idő, idő, tavaszidő. A jugoszláviai magyarság, népköltészetéb ől. Forum, Újvidék 1971.
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alig pár száz esztend ős, aránylag békés élet után a pusztító csapások sora
zúdult e vidékekre, s változtatta, alakította életét, megszabta jellegét, s
végeredményben azt a képet teremtette meg, amelyet manapság hétköznapi
életünkként ismerünk.
Az Őrség határ őrvidék volt, s valószín ű, hogy IV. Henrik császár 1051.
évi betörése után telepítették az őrségieket a nyugati nagy „kapu" védelmére:
Királyi népek éltek tehát a Szala és a Kerka, a Rába és a Mura partjain.
1548-ban így határozták meg az Őrség területét: „Németújvár tartozéka
Pankasz, Szaknyér, Fels őrákos, Ispánk, Őriszentpéter, Szalafő, Hodos,
Kapornak, Bükkalja, Szomoróc, Őrmihályháza, Dávidháza, Senyeháza, Bajánháza, Kápolnásfalu, Szatta, egy őrnagy vezetése alatt álló községeket
hívják Őrségnek". 1681-ben kényszerítették őket jobbágysorba. Nálunk
három őrségi falu van a Muravidéken: Hodos (Hodoš), Kapornak (Klprivnik) és Domonkosfa (régebben Bükkallja), de minthogy a környez ő falvak
sem szokásaikban, sem történetükben nem különböznek az Őrség népétől,
aránylag egységes életmódú és gondolkodású az egész Muravidék — a
magyarországi Hetéssel és Göcsejjel egyetemben. Dr. Penavin Olga megállapítása szerint a szlovéniai magyarság az Őrség és a Hetés nyelvét beszélte,
következésképpen a népélet régiségében is ezt a világot tükrözi. Mai állápotáról is Penavin Olga értesít: „A lakosság földm űvelő, csak mutatóban
van egy-két iparos a faluban. Az őrségi paraszti életforma azonban már
felbomlott. A régi boronaházak helyett téglaházak épültek, a padlós szobában rádió szól, a »füstös konyha« csak itt-ott kísért még, az ablakok kitárultak, szabadon jár a leveg ő , nem kell fuldokolni a füstben. Levetették
a régi öltözetet is, a rávarrott konty is elt űnt az asszonyok fejér ől. De nemcsak ezek merülnek feledésbe, lassacskán a múlté lesznek a régi szokások,
énekek, játékok, mesék is. Egyedül a nyelv őrizte meg többé-kevésbé a régi
színeket és ízeket ..."
Az Őrség népe fenyvesek alján élt, mint a székelyek, s nem véletlen,
hogy a regölésben is ez a vidék tartja a rokonságot a székelységgel. Tehát
sajátos. arculatú ez a „Gyántásországnak" nevezett vidék, melynek életér ől
azonban nagyon keveset tudunk. Csak sajátos népnyelvi vonásait derítette
ki a kutatás, teljes életképér ől csak gyér adatokkal rendelkezünk, amit a
Muravidék népköltészetét bemutató szövegeink kis száma is bizonyít.
Akárcsak az Őrség, Hetés vagy a Muraköz népe, Baranya és Szlavónia
magyarsága is aránylag sértetlenül vészelte át a török id őket. Török uralom
alatt élt ugyan, de a Vuka vidékének mocsarai meg őrizték őt. Elsősorban
a szlavóniai magyar falvakat (Kórógyot, Szentlászlót, Harasztit), amelyek
a múlt század végéig szinte érintetlenül őrizhették meg nyelvükben és szokásaikban, a reformáció színez ő hatásaival természetesén, még a török megszállás el őtti életrend nem egy elemét. Ezek a községek, mint Penavin Olga
meghatározta, a „Horvát Szocialista Köztársaságban, Szlavóniában, Eszék
táján helyezkednek el. Szentlászló (Laslovo) az Eszék—Vinkovci vasút
mentén Eszékt ől a negyedik állomás, Kórógy (Koro đ) Szentlászlótól keletre,
a vasúttól távol, körülbelül négy kilométerre, a 'rómaiaktól is ismert Palus
Hiulca — Palacsa nev ű tónak a szomszédságában, a Vuka-Valkó folyó
mellett, horvát és más szláv nyelvet beszél ő telepes községek között fekszik.
Ugyanilyen a környezete Harasztinak (Harastin) is bent a Dráva —` Száva
menti mocsárvilágban, Ernestinovótól, a legközelebbi vasúti állomástól az
'12

Eszék—Vinkovci vonalon, nyugatra, gyalog körülbelül egy óra járásnyira.
Rétfalu (Retfala) viszont a városiasodás minden jelét magán viseli életformában, a nyelv lassú elhagyásában, nem is csoda, hiszen Rétfalu Eszék el ővárosa lett ..."
E falvak történetét a zenetudós Kiss Lajos a következ őkben foglalta
össze: „ ...,Els ő lakói a honfoglalás idején a beseny ők és izmaeliták törzse;
ezek görög írók tanúsága szerint magyarul beszéltek. A besny ők voltak a
határőrök.
Magyar lakosságot vonzott ide a vidék termékenysége . is, így már a
honfoglalás idején ide települt a Csál, Loja, Leus, Lipo nemzetség, a vegyesházi királyok idején pedig itt volt a hatalmas Ujlaky, Gara, Maróthy, Koroghy, ' Mikolay főúri családok birtoka...
A- négy falu magyar lakossága hagyományuk szerint a tatárjárás idején
menekült e mocsaras vidékre, és települt le - végleg. Sok viszontagságon ment
keresztül ... de végül is úgy menekültek meg, hogy a mocsarak közé húzódtak a Palocsa-mocsár árterületén, vagy pedig a Dráva szigetén kerestek
rejtekhelyet, mint a -rétfalusiak .. .
De régi múltjukról is sok történeti bizonyíték van. Haraszti 1453-ban
a Szentpéteri család birtoka volt, Kórógy községr ől már 1269-ben történik
említés, várát pedig, a nagy szerepet játszó Koroghy családnak a fészkét,
amely a Palacsa—Kologyvár-i mocsár mellett feküdt, távol a falutól, már
1335-ben emlegetik. Szentlászló az. Apor család birtoka volt ... Templomuk,
az 1761-ben kezd ődő református anyakönyv 1. oldalán található közlés szerint 1218-ban épült ... "
A' Szlavóniával szomszédos Baranya népe az Ormánság lakosságával
tart rokónságot, s így, mint egyes kutatók állítják, a székelységgel is, minthogy
valószínűleg egy olyan török-kabar törzshöz tartozó nép lakta Baranyát,
amelyet a honfoglalást követ ő időkben Erdélyb ől telepítettek át, és határ őri
teendőkkel bízták-meg. E törzshöz tartózhatott a Kán-nemzetség is, melynek
egyenes elszármazottaira ma is ráismerni vél a baranyai nép nagy szerelmese,
életének őrizője, Baranyai Júlia. Ezt írja: „Hallani-e még a Drávaszögben
a 'Kán-nemzetség e régi id őket felver ő üzenetét, látni-e még rejtélyes, elmosódó emlékeit? .. .
... Vörösmarton csak egy család maradt a sok közül, amely magán viseli
a Kán-nemzetség tagjainak minden testi-lelki jellegzetességét. Mások csak
részben. Szeszélyesen megnyilvánuló, de eredményes munkakedv, a keresked ő
hajlam teljes hiánya, lelki fáradtság, felrázhatatlan egykedv űség jellemzi
őket.
S mi emlékeztet a Drávaszögben, Baranyában Erdélyre? A s űrűn előforduló azonos családi nevek, Pápainénak, a magát halálba táncoló erdélyi
özvegy balladájának változata az Ormánságban, a szövés-fonás azonos szavai,
a tájnyelv egyez ő, jellegzetes nyelvtani alakzatai meg egy-egy közös balhiedelem. Csak Erdélyben hisznek úgy az okos őrhalban, mint a tragikus
sorsú, immár szárazra vetett kopácsi halászok öregjei hittek a vezérhalban.
Laskó, Várdaróc hatalmas, ma már kopottas, agg vakolatú parasztházainak gyepfelverte, néma udvaraiban gyakran látható feny ők emlékeztetnek
talán még Erdélyre, ezek a magasságot és magányt keres ő »úri« fák, amelyek
sohasem fordulnak el ő a parasztházak baromfitól nyüzsg ő udvaraiban ..."
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Virágzó kulturális élet jellemezte e tájegységet már István király idejében.
Pécs például püspöki székhely, itt, a közelben,hallotta Gellért a szolgálólányt
énekelni, itt alakult az els ő egyetem Nagy Lajos idejében. Ennek a szellemi
életnek a vonzása ott van a Drávaszög életén is. Laskón ferences kolostor
épül, Vörösxnartnál a. bencések telepszenek meg, Csúzánál ismét a ferencesek
építenek kolostort maguknak. Nem véletlen, hogy a reformáció éppen ezeken
á baranyai területeken veti meg el őször a lábát a .középkor végi Magyarországon, s még a török uralom sem tudja elpusztítani az itt virágzó szellemi
életet. De elpusztította, amikor vissza kellet vonulnia. Halasy Bálint laskói
pap 1647-ben kelt levelében így ecseteli a pusztulást: „Körülbelül két évtizeden keresztül kietlen pusztaság volt a hajdan virágzó tájék: vérszomjas
martalóc száguldozott a néptelen falvakban s városokon át, vad ebek üvöltöttek a romok között, kígyók sziszegtek a lakatlan. udvarok gyombokrai
alatt ..."
Aztán újra támadt az élet, új úr, a törökver ő Savoyai Jenő vette birtokába
a baranyai urádaizni földeket, változott a vidék képe, csak „napja" lett sápadtabb : sz őlőit filoxéra pusztította, lakosait az egyke tizedelte, s végül
a nagy víz, a Duna is cserbenhagytá őket: a kopácsi halászok is letették evezőiket, hogy egy egészen új s más jelleg ű életforma vegye át uralmát a
Drávaszögben is. Kezdetben a t őkésedő nagybirtok hatott életükre, az
elmúlt huszonöt esztend őben pedig társadalmi életünk változásai formálták,
alakították a mindennapi életet s kívántatták meg a modern életformát az
emberekkel.
A legváltozatosabb, legbonyolultabb képet 'Szerémség, Bácska és Bánát
magyarságának sorsa mutatja. A törökvilág pusztítása erre volt a legnagyobb,
és szinte jelképes, régebbi múltját illet ően, az aracsi templomrom ma is
impozáns maradványa a bánáti kukoricatáblák rengetegében, hiszen Bács
várának falai mellett az áll ma is a középkor egykóri élete emlékeként, s az
a két sornyi verstöredék, amelyet a pusztulást megel őző esztendők egyikében,
valóban az utolsó pillanatban jegyzett le Pominóczky Fölöp a becsei kolostorban. A véget jelentették az 1520-as évek, mert e vidékek életének válsága
előbb kezd ődött. Bánátot tatárok dúlták fel, a XV. században Szerémségben
az inkvizíció teremtett rendet. a magyar huszitizmust üldözve t űzzel-vassal,
s olyan keményen, hogy a nép Moldvába költözött ki a Duna mentér ől,
mely az 1400-as években gazdaságilag er ős, műveltségben igényes vidék volt.
A 'török betörések fogyasztották, s belemart a jobbágyság életébe a Dózsa
parasztforradalmát büntet ő úriszék is. Szerémi György írja, ki szemtanúja
volt az egykori eseményeknek, s szül őföldjéhez, Kamonchoz (Kamenica)
hűségesen ragaszkodott: „A keresztesek egy másik hadvezére volt Szerémségben Nagy Benedek, nagy sokasággal a kamonci révnél. Megtudták ezt
a végeken a vitézek, akik Nándorfehérvár várában és Szabácson laktak;
felkészültek a háborúra. Gyorsan a kerešztesekre támadtak. A szegényeket
leverték és zsákmányukat elvették. A - keresztesek vezére futásnak eredt.
Hogy ezt nemsokára Blaskó nándorfehérvári vicebán megtudta, utána ment
faluról falura. Perlakon (Perlez) elfogta. Budára vitte a nevezett bán Nagy
Benedeket, egy csanádi származású keresked őt, harmadikul egy szerzetest
és sok más foglyot. Benedeket természetesen négy részre hasították, másokat
megnyúztak, másokat pedig megsütöttek, s így irtották ki őket ..."
1526-ban viszont megérkezett a török hadsereg, s végigpusztította a
vidéket, már Mohács mezejére menet. A virágzó Kamoncból például, jel14

lemző ..a pusztulásra,'alig maradt valami. 1553-ban már csak tizenöt szalmafedelű ház állott. Bácska és Bánát népe elmenekült vagy elpusztult: sokan
Erdélybe költöztek, 'mások a megmaradt mez ővárosokba húzódtak, nyilván
első sorban Szegedre, akik pedig dacoltak a rossz id őkkel, török adófizet őkké
lettek,
A történelem egy szakasza ezzel le is zárult, az új korszak a török ki űzése
Zitán vette kezdetét. A XVIII. század a nagy telepítések kora, amikor mindmáig jellemző módon alakul ki vidékeink képe. Sajnos, ezeknek a története
máig sem készült el, úgyhogy pontos képet nehéz alkotni err ől a korszakról.
Nyugat-Bácskában például a dunántúli Sárrétr ől érkeztek családok, Bánát
északi részét a szegedi, nép hódította meg újra, a Tiszamentére 1745-ben
dni és dohányt termelni. Ám csak Adára . például
kunok érkeztek kertészke
a következő megyékből költöztek új, életet kezd ő családok: Pest, Heves,
Nógrád, Hont, Fejér, Zala; Esztergom, Tolna, Borsod. De jöttek a Jászságból
és az erdélyi Háromszék megyéb ő l is. Az elmúlt két évszázad összekovácsolta
őket, s ma már szinte senki sem tudja, hogy ősei honnan is származnak valójában.
Az 1700-as évek óta nagy háborúk nem pusztítottak vidékeinken. De
egy-egy népbetegség meg tudja tizedelni a lakosságot. Az 1831-es nagy
kolerajárvány hagyott különösen nyomot az életen és az emberek emlékezetében is. Egy mai krónikást idézünk: „ ... így júliusban és augusztusban
a kolera végigsöpört egész Bácskán, s különösen a Tisza menti kQzségekben
járt nagy emberi áldozatokkal. Zentán például — Kiss Simon leírása szerint
— naponta hetven-száz koporsót vittek a temet őbe. Az áru- és személyforgalóm szinte teljesen leállt. Az utakon katonaság őrködött. A postaküldeményeket, leveleket átszurkálták és — fert őtlenítendő — mégfüstölték. A
járvány különösen a szegény rétegeket sújtotta, s ennek nyoma a népköltészetben is fellelhet ő . A múlt évben Kanizsán, nagyanyámtól, özvegy Orosz
Jánosnétól — ki nagynénjét ől tanulta — jegyeztem "fel a következ ő štrófát:
Falu végén a vasvilla,
Mégis bejött a kolera.
Se urakra, se papokra,
Csak a szegény parasztokra.
A járvány lassan hagyott alább, míg végül 1832-ben megsz űnt ..."
Kálmány Lajos a nép életét ' festve a társadalmi bajokra is rámutat,
melyek ugyancsak' beleszóltak a nép életébe. Tanulmányában Csókáról és
a közelében lev ő falvakról ír. Térján (L ő rincfalva) elnéptelenedését és Imretelek pusztulását így festi: „Pusztulásának els ő okozójául a nép Marczibányi
Lajost, századunk els ő felében élő földesurat vallja: vádolván, hogy az örök
földjérő l szóló írásokat azzal az ámítással, hogy meg kell újítani, beszedte
és többet vissza sem adta. Hasztalan volt minden utánjárás, a földesúr hajthatatlan maradt,- kénytélenek voltak felesekké lenni ... Pusztává Sváb Károly
földesurasága alatt lett. Ugyancsak Sváb alatt pusztult el a Csóka községt ől
mintegy félóra járásnyira, Zentának átellenében feküdt Imretelek is, melynek
siralmas vége még élénk emlékezetében van Csóka lakosságának. E község
lakosait karhatalommal űzte szét az uraság ..."
A századvégen a kivándorlás jelzi az újabb társadalmi bajt, amely a nép
életét befolyásolta. Bácskából' 1904-ben útlevéllel 3827-en -vándoroltak ki
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Amerikába, Észak-Bánátból viszont még kés őbb is költöztek, majd tértek
vissza csalódottan. „Az eddig kivándoroltak többsége földm űvelésb ől, napszámból élt. A gazdaközönség puszta takarékosságból és rohamos vagyonszerzési vágytól ösztönözve csak annyi munkát és oly sz űkre szabott részt
juttat arató munkásainak, melyb ől azok télire mit sem tehetnek félre ..
Ezek a szegények majd éhen halnak, míg a gazdák rohamosan gazdagodnak,
s így évről évre mind nagyobb az ellentét. a szegény és gazdag között ..."
A telepítéseknek mintegy utolsó hullámaként érkeztek Dél-Bánátba a
székelyek. Ot bukovinai székely faluból (Andrásfalva, Hadikfalva, Istensegíts,
Fogadjisten, Józseffalva) 1058 család költözött az Al-Duna vidékére, s telepedett meg Hertelendyfalván (Vojlovicán), Sándoregyházán (Ivarrovón) és
Székelykevén (Skoreinovácon) 1883-ban. A letelepedés emléke már-már
mondaként még ma is él az emberek. emlékezetében : „Andrásfalván kidobolták, hogy ki akar Magyarországra menni, Bánátba. Annyi volt a jelentkező, hogy nem gy őzték írni. Édesapám, mikor idejött, új házas volt.
Jöttek, de nem tudták, hova, čsak annyit tudtak, hogy Magyarországra mennek.
Akkor aztán kijöttek ők. Máriafődre (Marienfeld) vitték őket. Erdő volt
mindenütt. Gyékény ponyvára fektették őket. Lejött Hertelendy miniszter.
Azért lett a falunk Hertelendyfalva. Mikor ő meglátta, hogy az asszonyok
a gyékény kalyibában feküsznek, 14 gyermek született azokon a napokon;
hát akkor mindegyiknek aranyat adott. És akkor ő elrendelte, hogy csináljanak
fából házakat ..."
E néptörténelem (melynek csak vázlatát, egy-egy villanatát rögzíthettük)
a lehető legszorosabban összen őtt a szlovén, horvát, szerb, szlovák, ruszin;
bolgár, román, német nép történetével is. Nem elszigetelt élet ű volt egyetlen
nép sem : leginkább vegyes lakosságú falvakban, uradalmakban éltek, és
sorsuk is éppen ezért közös volt. S közös ma is, amikor a jugoszláviai magyarság
népköltészetének kincseib ől válogatunk : közös sorsunk szól minden szóban
— magyar nyelven, ízlésünk, látásunk, ritmusvilágunk, képzeletünk megszabta módon.
2.

Történeti áttekintésünk tükrében a népsors igen változatos alakulási
görbéi jelennek meg, s úgy t űnhet, hogy szinte nincs is közös vonás az egyes
területek élete között. Változnak a tájak, különbözik az életmód, a foglalkozási ágak mások és mások, s mások az életkörülmények is. Mert valóban
nagyok a távolságok térben, id őben egyaránt. S még ha földm űvelő foglalkozásában is akarnánk jellemezni népünket, akkor is a' változatok gazdagságáról kell beszélnünk. A szlovéniai magyarság földm űvelő, de szántóföldjei
erdősek, ligetesek, a vidék dombos, s messzir ől az Alpok nyúlványai kéklenek;
a szlavóniai falvak mocsaras síkságon terülnek el, s az ősfoglalkozásoknak is
kedvezett a természet; Baranya ősi szőlő mű velő terület, a Duna pedig
halászatra csábítóan folyt évszázadok óta — a kopácsi halászok így folytathatták ezt az ő si emberi mesterséget. Bácskertes kertészei vagy a temerini
parasztvilág (amely munkásait nagy rajokban küldte szerte a világba) újabb
élettípust jelent. S mások az észak-bácskai fóglalkozás-szigetek is: tanyák,
a Ludasi-tó környéke, a horgosi homoki sz őlészet és paprikatermesztés sajátos változatai az életnek. S a Bánát! Uradalmi majorok, s uradalmak közé
szorult kis falvak, dohányosok, foghagyXnások, mentások, külön pedig a
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pásztorvilág és öntörvénye a szokásrend terén is őstelevényével dajkálta a
népköltészetet. S Dél-Bánátban a székelyek, ismét a Duna partján, a fokozatos meghonosodás állapotában, a réginek és az újnak a dilemmái között
ismét zárt és a maga törvényei között él ő világot jelentenek.
S mégis: ez az oly .sok változatú élet á népi kultúra egyetemességében
egységes. Egységes abban, ami függetlenül a .feljegyzés helyét ől és idejétől
közös minden népköltészeti szövegben, s még inkább azokban a variációkban,
amelyekkel egyik zártabb, körülhatároltabb, történelmileg, eggyé formált
táj vagy terület népköltészete a, .másikétól különbözik. Erre utal Kodály
Zoltánnak egy 1933-as nyilatkozata is, amelyben a népi kultúra tényét rögzíti: „A magyar lélek leggyengédebb virágai a falun nyíltak, mégpedig nagy
részük úgy, hogy a várost el sem érte. Mi a faluban nemcsak egy csomó
dalt, mindegy, hogy százat-e vagy ezret, szóval onnan kimarkolható, elvihet ő
és felhasználható anyagot találunk, hanem más valamit is, ami nélkül ezek
a dalok sem jöhettek volna létre: kultúrát. Bármennyire furcsán hangozzék
is, egységes, homogén kultúrát, amelynek az a dal elválaszthatatlan része,
.mintegy tetőpontja, de mindenesetre szerves kivirágzása ..."
Ennek a kultúrának a teljességét ma már nem tudjuk megidézni, de
töredékeivel még ma is találkozunk. Az egyik vidéken több emléke maradt
meg a népi kultúrának, a másikon kevesebb, de a részletek az egészre emlékeztetnek, s azt a kort őrzik, amikor az ember életét születését ől a haláláig
ez a kultúra szabta meg mind szellemi, mind pedig tárgyi vonatkozásaiban.
Az esztendőnek tehát éppenúgy megvélt a „néprajza", mint - az egyes népi
foglalkozásoknak. Mindennek meghatározott, szigorú „rendje" volt, s, ha
egy dalt hallunk, egy mesét olvasunk vagy hallgatunk, akkor arra kell gondolnúnk, hogy mögötte ott van az ember szokásrendje összes vonatkozásaival,"
mint áhogy minden más életmegnyilvánulását figyelve a szellemi élet megnyilvánulásaként, babonákra, mesékre, hiedelmekre, zenére, táncra, adíszít őművészet változatos formáira bukkanunk. A népköltészet tehát csak egyik területe a népi életnek: a „beszédes",
az emlékezet megnyilvánulása a zenével egyetemben, amelynek ősi öt fokában (pentatónia) akár ezer esztend ők mélyét is vallathatjuk, ha értjük
„nyelvét". Be kell azonban vallanunk, hogy a költészetnek, a zenének és a
képzeletnek ezt a nyelvét alig-alig értjük ma már, hiszen csak szövegeket
látunk bennük, s nem azt a teljességet is, mely bennük rejtezik vagy mögöttük
lapul. Jól jellemzik ezt a mi vidékeinken is lejegyzett táncdallarnok szövegei,
melyek már pusztán csak verses szövegek számunkra. Pedig a szlavóniai,.
Lászlófalván a rezálás vagy a kórógyi derenkázás nemcsak tánc volt és szöveg,
hanem rítus is -- egy gazdag hagyomány kifejezési formája. fine pl. a derenkázás leírása Penavin Olga Szlavóniai szótárában:
„Derenka táncfajta Kórógyon. Vasárnap ebéd után, a templom el őtt
a dombon, az utca közepén, a porban járták a fiatalok körbe-körbe. A lányok
viseletben, kebelben voltak, de hogy el ne piszkolódjon, fehér »tilángli keszkenyőt« (tüll kend ő t) kötöttek a derekukra. Lábukon »mámuz« (gyapjúból
szőtt felsőrészű papucs) volt. Egy férfi vezette a táncot, , kezében egy díszes
törülköző . Akinek a nyakába vetette a »kend őruvát«, annak be kellett_ állnia
a körbe. A táncosok körbefogóztak, mégpedig úgy, hogy a derekukon fogták
meg egymás kezét. Körben haladva egy lépést tesznek, utána zárják a lábakat,
közben megrázzák magukat derékban".
2
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Így van ez a gombosiak tüskömtáncával is, amelyet egykoron a t űz
körül jártak; a különböz ő béka- és'gúnár-tánccal; a népi élet „jeles napjainak"
szokásrendszerével; a „házzal", amely még nemrégen is Kórógyón talpas
volt, Temerinben pedig, bár téglából épült, sajátos formájával nyilvánvalóan
egy olyan építészeti törvénynek engedelmeskedik, amelyet a nép alakított
ki. Ezt a rendet kell odatudnunk minden egyes szöveg mögé, amikor antológiánk verseit olvassuk, minthogy a népi életnek minden megnyilvánulása •
kapcsolatban áll dalaival, meséivel, szokásaival: csak így kapunk teljes képet
róla.
E, változatos, sokrét ű és öntörvény ű kultúrát azonban nem. ismerjük,
vagy ha vannak is ismereteink róla, azok fölöttébb foghíjasak, minthogy a
tudományos kutatás 'és az ismeretterjesztés adósságai igen nagyok vidékeink
népéletének feltárása és megismertetése tekintetében. Amit tudunk, azt
néhány szorgos kutató munkájából tudjuk, ők viszont az életnek csak egyes
területeit mérték fel, 's csak egy-egy vidéket jártak be (népzene, népnyelv,
versek, balladák), anyaguk nem vált közkinccsé - ezért vajh az, hogy legkevésbé önmagunk népi világát ismerjük.
3.
A lejegyzési kísérletek viszont igen régiek.' Az els ő Pominóczki Fülöp
szerzetes nevéhez fűződik, aki a.becsei kolostorban 1520 táján egy mondóka
két sorát jegyezte le s írta a szavak fölé a dallamot is.
Rendszeresebben a múlt században fordult a figyelem, a népi élet és
műveltség iránt megnövekedett érdekl ődés jegyében, vidékeink felé is. Hoblik
Márton 1834-ben írta le a szlavóniai magyarság lakodalmas szokásait és
cikkezett a bácskai magyarság életér ől; népviseletér ől. Erdélyi János felszólítására , Becskerekr ől (Bárány Ágoston) és Muzsláról (Mayer István),
valamint Monostorról (Eperjessy Ferencz) érkeztek dalszövegek a Kisfaludy
Társaság címére, melyek Erdélyi János úttör ő gyűjteményében (Népdalok
és mondák I III:) kaptak helyet..
múlt század le l elentősebb és legnagyobb gy űjtője Kálmány Lajos
volt. 1852-ben született Szegeden. Apja tímármester, anyja egy kucorai
ruszin család lánya volt. Gimnáziumi tanulmányainak befejeztével Temesvárott papneveldébe iratkozott; s katolikus káplánként Szeged környékének,
Észak- és Közép-Bánátnak majd minden falujában szolgált, mindenütt a
nép költészetét figyelve és jegyezve. Gy űjtött Gyálán, Rábén, Majdányon,
Oroszlánoson, Törökkanizsán, Egyházaskéren—Verbi ćán, Monostoron, Lőrincfalván—Terjánon, Tiszasžentmiklóson, Jázován, Padén, Tiszahegyesen
és Kisoroszban az alatt az id ő alatt, míg Szajánban (1879-1880) és' Csókán
(1887-1891) élt. Ismerte Közép-Bánátot is: Törökbecsén, MagyarszentMártonban és Eleméren volt pap (Törökbecsén 1880-1881-ben, Mártonban
1891-1892-ben, Eleméren pedig 1892-1894-ben), .amikor béjárta Tordát,
Morotva-pusztát, . Magyarszentmihályt, de gy űjtött Zentán és Kanizsán is.
Nágyarányú volt a gy űjtése Verbicán és Szajánban. Feljegyzéseit több
kötetben jelentette meg, amelyek mindmáig a bánáti magyarság egykori
életének legteljesebb szellemi képét őrzik, hiszen Kálmány Lajos nemcsak
szenvtelen gyűjtője volt a népköltészetnek, hanem a nép életének szenvé—
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délyes megfigyelő je, ügyének pártfogója is. A társadalmi igazságtalanságok
iránti érzékenysége közmondásosan fejlett volt, összeütközései a felettes
egyházi hatóságokkal, az egyes falvak „iskolaszékeivel" pedig napirenden
voltak. Törökbecsén a Gyöngyszigetet birtokló Rohonczy Gedeonnal t űzött
össze, amikor azzal vádolták, hogy „megrontja a. gyermekeket" :
... Torontál vármegyében a törökbecsei iskolaszék érdemes elnöke
s az itteni iskolák tanítói bevádoltak engem is, alulírottat: tanfelügyel őnél,
püspöknél, hogy pap és hitoktató létemre a gyermekekt ől népdalokat, gyermekjátékokat, stb. gy űjteni merészkédtem. Ürügyül hozzák fel, hogy a gyermekek
gyű jtésében pongyola tárgyak és hamis, sikamlós versek is találtatnak, mintha
azokat a gyermekek az én utasításom szerint írták volna. Iskolaszéki tagokból,
primitív képzettségű tanítókból,, kálmárokból és parasztokból .csapatos inquiziciót állítanak . egybe, mely tüntet őleg egyik iskolából a másikba megy,
faggatja a gyermekeket a gy űjtés miatt -- s elvégre kitilt engem, mint az
erkölcsiség megrontóját, az iskolából ..."
A nép szerette s ügye képvisel őjének tartotta Kálmány Lajost. Nem
Véletlen, hogy a szajáni tanító, éppen neki panaszolja 'el, hogyan. bánt el a
földesúr a szajáni néppel, minthogy azt tizenkét évi rossz termés, járványok,
aszályos esztend ők s az árvíz adóssá tette. A tanító a szajániak „vérfagylaló
sanyarú helyzetét" írja le a következ őképpen Kálmány' Lajosnak :
, „Ezektől házaik, ingóságaik, mindennemű terményeik elárvereztetnek
és elvétetnek (gabonanem űik már elvétettek - kocsi, ló, eke, borona, szarvasmarhájuk pedig most naponkint folytatólag árvereztetnek, dohányik . lefoglaltatott, házaikból pedig- kibecsültetnek). 170 család van eddig már az
örökülhetésb ől kizárva és hontalan ; földönfutóvá téve Szaján és Vilmatéren öröklés, ügyvéd, végrehajtó, árverés, végrehajtási kibecsülés és az adósoknak 'mindenüktül való' megfosztása vannak napi renden ..."
Ilyen értelmű levelet kapott Verbicáról is Kálmány Lajos, mert az
emberek nemcsak dalaikat, de éget ő bajaikat is elmondták neki. Nem véletlen,
hogy élete hányatott, felettes hatóságaival szüntelen összeütközések közepette,
szegénységben telt el. 1919. decemberében halt meg Szegeden, mindenkit ől
elhagyatva. Több napos halott volt már, mikor egy iskolásgyerek megtalálta.
. Kiss Lajos a jugoszláviai magyar népdalkincs legjelent ősebb gyűjtője,
kutatója. Már a negyvenes évek elején nagyarányú gy űjtést végzett Szlavóniában, Baranyában, Doroszlón és Gomboson, valamint Dél-Bánát székely
községeiben, úgyhogy több mint 2000 lejegyzett dallammal gyarapította
ismereteinket népzenénk jellegér ől és állapotáról. Azóta is rendszeresen
gyű jtött, s különösképpen a hatvanas évekbeli munkássága jelent ős, miután
többször hazalátogathatott Magyarországról. Daloskönyvei mellett zenetörténeti szempontból is felmérte a feljegyzett dallamokat, s a szlavóniai
régi népzenének gazdag változatait fedezte fel, kiderítve, hogy a dallamok
egy része valójában középkori zenei emlékek népi változataiból áll, vannak
históriás típusú dalok, a nép emlékezete meg őrzött XVII—XVIII. századi
emlékeket és magába szívott" irodalmi szövegeket is. Különösen a virrasztó .
énekek vizsgálatá volt eredményes a fenti szempontokból: ezeknek a meg őrző
ereje bizonyult a legjelent ősebbnek.
A jugoszláviai magyarság népi nyelvének kutatását Penavin Olga szorgalmazta az elmúlt két évtizedben. Összegy űjtötte és tájnyelvi atlaszokba
foglalta a Muravidék, Szlavónia, Baranya népnyelvi jellemz őit, s elkészítette
2*
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á szlavóniai ,Kórógy népnyelvi szótárát is, melynek els ő kötete jelent meg
eddig. (1971.) Az egyetemes magyar nyelvtudomány egyik legterjedelmesebb
tájnyelvi szótárának igérkezik ez a vállalkozás. Jelent ő sége azonban nemcsak
nyelvi : a szlavóniai .magyarság m űvelő déstörténetének is tárháza : a szócikkek egy része a népi m űveltség szellemi és tárgyi emlékeit is megörökíti.
Népzenénk gyűjtője és népszerűsítője Király Ernő , az újvidéki rádió
szerkesztő je. Dalfüzetei, népzenei felvételei és hanglemezei szélesebb körökben is terjesztették a jugoszláviai magyarság dallamait. Ő fedezte fel a
Ludasi•tó népi világának zenei emlékeit, és ő járta be Szerércséget is, gy űjtve
a dalókat. Zentának és a Tiszamentének a népköltészetét ' Burány Béla, Tripolszky Géza és Fábri Jenő kiadványai ismertették — példát mutatva, hogyan
kell a magyarság népművészetéhez viszonyulni.
Dél-Bánát székelyeivel behatóbban a debreceni Ujváry. Zoltán foglalkozott: terjedelmesebb kiadványban Vojlovica dalait és balladáit jelentette meg.
4

Úgy szokták tartani ugyan, hogy a népköltészeti alkotások személytelenek, közösségi megnyilvánulások, mégsem meglep ő, hogy a kutatók
számos népi énekest, el őadót név szerint is emlegetni szoktak, minthogy
ezek az emberek, nyilvánvalóan, megkülönböztetett szerepet játszottak egy-egy
vidéken vagy az el őadói készségükkel, vagy a sokrét ű tudásukkal, hiszen
nemcsak továbbadói voltak a rájuk hagyományozott népi szövegeknek vagy
'dallamoknak, hanem alakítói — egyszerre meg őrzői és „teremtői" is az élő
folklórnak. Nótafákról és mesefákról kell tehát- beszélnünk —. naiv m űvész ekről, akiknek a nevét éppenúgy érdemes meg őrizni és emlegetni, mint
ahogy ismerni kell .az írott. irodalom jeles alkotóinak nevét is.
Kálmány Lajos a múlt század végén a ,bánáti Egyházaskéren — Verbicán fedezte fel Borbély Mihályt, akit ől egy kötetre való mesét jegyzett
le s adott ki. Könyve elő szavában röviden szól mesemondójáról is :
. évi január hó végén Egyházas„Nyelvhagyományaikat gy űjtögetve, . 1913:
kéren oly mesemondóra találtam, ki képes volt -egész héten keresztül újabb
és újabb használható adatokat mondani. A hét végén, miel őtt a falut elhagytam
volna — mert elhalaszthatatlan dolgokra hívták emberemet —, azt kérdeztem
tőle, hogy ha máskor, mikor már elvégezte a sürg ő s dolgát; eljövök, , tud-e
még újakat mesélni? a kívánt feleletet kaptam: hogy még sok mesét tud.
Ekkor már húsznál több hagyományt lejegyeztem t őle .. .
Borbély Mihály még nem régen a legjobb mesemondók közé tartozott;
ma már a napi gondok foglalkoztatják elméjét,` nem a mesék. Róla sem fog
ártani néhány sort ide jegyezni. Iskolába járt ugyan egy kis ideig, akkor is
szavai szerint tanítója a jószágok körül foglalkoztatta s így olvasni sem tanult
meg, pedig nem rossz feje van; mint szoktuk mondani. Született 1882.
évben Beodrán, Temesközön s • a szomszéd Kisbikács-Nagybikács-,
Aladár - ,, Kerektó-majorokban nevelkedett. Mikor már arravaló volt, kiskanász, juhászbojtár foglalkozása volt. 'Meséi jó részét Kerektón Horgosról
került öreg juhásztól tanulta, mi beszédjén meg is látszik; mert mikor a
mesélésbe bélemelegszik, a bácskai nyelvjárás nyomai fel-feltünedeznek .. .
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A nagyobb helyek közül Beodrán, Temesköz L őrincfalváján, az ezektől nem
messze es ő Topolyán töltötte az idejét és 4 év óta Egyházaskér lakosa .. .
Volt katona is, kérdésemre, hogy ekkor milyen meséket tanult? az volt a
feleless hogy nem ő tanult meséket, hanem t őle tanultak, mint jó mesélni
tudónak, neki kellett legtöbbször mesélni Bécsben.
Az aracsi pusztán: Simonyban tartózkodása alatt megházasodott, ma
mint napszámos él Egyházaskéren, hol kevés földet is — amennyivel könnyen
bír — árendálgat s . keveset vett is már örökáron ..." 1953-ban halt meg
Verbicán.
Banó István a negyvenes évek elején Molnár G. Károly Zentai ,mese-,
mondó alakját örökítette meg (az övé a kötetünkben szerepl ő A kígyó-vőlegény című mese) :
-„... Az Alsó-Tisza-parton él egy kis házikóban, amit maga épített
az első világháború után. Ezen a városrészen is született, innen csak az els ő
világháború idején került el mint hadimunkás a szerb frontra, kés őbb Péterváradra és Újvidékre. 1875-ben született, szülei szegény földm űvelők voltak.
Ő maga is napszámos és kosárköt őként kereste kenyerét és most öreg napjaiban
is a kosárkötésb ől él .. .
»Jó szívvel« szokott mesélni a szomszéd házak lakóinak is . vasárnap délutánokon és á hosszú téli estéken. Más jutalmat nem várt, elég volt számára az
a boldog tudat, hogy szórakoztathatja hallgatóit, és annak is örült, hogy
elmondhatta szép meséit. Csak néha fogadott el olyan kisebb szolgálatot
jutalmul, hogy mikor este megjöttek a mese hallgatói, és még ott állt egy-pár
kész kosár, aznapi munkájának eredménye, csak még az utolsó munkát, a
fülezést nem végezte el rajtuk, a kosarakat a hallgatók fülezték meg, amíg
ő mesélt ...
Ismeri tehetségét, tudja, hogy nem mindenki tud szépen mesélni, de
ha ő egyszer hallott egy szép Mesét, mindjárt el is tudta mondani. És ebben
nemcsak a jó emlékezőtehetségének van .szerepe, -hanem'az alakító készségnek
is ... Ha élénken érdekl ődő hallgatósága volt, látható örömmel adta el ő
meséit, érdekes jeleneteit jókedv űen színezte . és találó, apró taglejtésekkel
kísérte ...”
Penavin Olga Kórógyon kitűnő mesélőként emlegeti Tukmány apót
és Késa apót. Nagy rokonszenvvel beszél a vojlovicai Kovács Juli nénir ől is,
aki nóta- és mesefája ,volt nemcsak neki, hanem a kés őbbi gyűjtőknek is
„Ilyen született mesemondóm volt Juh né', Kovács Juh néni Vojlovicán. Juh néni hatvanegy éves (1961-ben), de nem látszik meg rajta! Bármikor kerestem fel, télen, nyáron, nagy Munkaid őben vagy pihenés idején,
'mindig egy örökké mozgó,' tev ő-vevő, dolgozó Juli nénit találtam. Korát
meghazudtoló frissességgel végzi nemcsak ,a házkörüli munkát, hanem kint
a földön is megteszi a magáét.
• Ez' iáz alacsony termet ű, .vidám, mosolygós arcú, meleg barna szem ű
aszony a lelke a nem éppen kis számú családjának.
Juh néni született, mesemondó. Nagyszer ű emlékező tehetsége még
sohasem hagyta cserben, az édesapjától tanult régi , »csángó« balladákat, meséket, történeteket szinte filológiai pontosságú szövegh űséggel, művészi
módon, szemléletesen, szubjektív érzelmeit nem takarva, közvetlenül, élénken
adja elő. Juli néni szinte felbecsülhetetlen értéke, hogy ballada- és mesekészlete,
mondhatnánk, kifogyhatatlan, kiapadhatatlan ..."
.
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Ujváry Zoltánnak is Kovács Júlia mondta a dalokat, balladákat: „Repertoárjának teljes anyagát, elmondása szerint, apjától, Kovács Pétert ől
sajátította el. Mint arra egy-egy balladával kapcsolatban utalok, Kovács Péter írástudatlan volt. Kovács Júlia , is csupán hat osztályt végzett el. Kit űnő
előadó, nagyszer ű improvizáló, variáló képesség ű asszóny ..." Ujváry Zoltántól tudjuk meg a székely betlehemes játék szövegével kapcsolatban azonban
azt is, hogy Kovács Júlia tudatosan viszonyult a népdalénekléshez : volt egy
kéziratos könyvecskéje, melybe lejegyezte a szövegeket.
Gyöke Illésnének — Kiss Lajos kórógyi énekesasszonyának — édesapja
ugyancsak írogató ember volt. A virrasztás énekeit ők őrizték' meg els ősorban.
„... Ugyanő nagybecsű adatokat szolgáltatott 'a virrasztás alatti éneklésre
vonatkozólag. Edesapja volt az el őénekes, ámi bizonyos vezet ői jogot jelentet.
a többi énekessel szemben. Rengeteg sok éneket tudott és egész életében
leírogatta őket. Gyökéné is az édesapjától tanulta az énekeket, mert »énekös
embör volt, oszt vitt énökl őbe mindég a karja alatt. Osztan mindég belégyakoroltam, hogy mondjam — benne születtem ... az énököket én mind
megtanútam és hát a faluba igön szeretik, de nem tudják úgy, ha nem én
vezetöm, diktálom és nyújtom is.«
Érdekes adatot mond az énekek virrasztás alatti el őadásáról, egyben
a dallamok megtanulásáról. Amit az énekesek nem tudnak »az apikája könyvéből», azt lediktálja. Ez annyit jelent, hogy soronként el őénekli az éneket,
a többi meg utána ..."
A népköltészet létezéšének, a népdalok, mesék születésének, hagyományozódásának a titkaiba világítanak a fenti adalékok, s bizonyítják többek
között azt is, hogy a szóbeli irodalomban is szerepet játszik manapság az írás
és ,írásos irodalom, de azt is, hogy az' énekes egyénisége éppen olyanfontos
tényezője ennek a költészetnek, mint az a közönsség, amely élvez ője és formálója is egyszerre ezeknek a költ ői alkotásoknak.
.
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Gyűjteményünket válogatva számba vettük a jugoszláviai magyar népköltészettel foglalkozó kiadványok legtöbbjét, 's ezekr ől az alábbiakban számolunk be, hogy megkönnyítsük azok számára a tájékózódást, akik a jöv őbew
nálunk foglalkozni akarnak szellemi életünk e területével.
1. A magyar népzene tára, I—VI. kötet
Gyermekjátékok. Budapest, 1957.
Jeles napok. Budapest, 1953.
a Lakodalom. Budapest, 1955.
III. 13._ Lakodalom. Budapest, 1956.
Párosítók. Búd pest, 1959.
Siratók. Budapest, 1966.
2. Erdélyi János : Népdalok és mondák, I—III. 1846-1848.
3. Kálmány Lajos: Koszorúk az Alföld vadvirágaiból, I-II. Arad,
1877 1878.
4. Kálmány Lajos: Szeged népe; I—II. Arad, 1881-1882; III. Szeged, 1891.
-
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Kálmány Lajos: Hágyományok, I. Vác, 1914; II. (Borbély .Mihály
mondása után), Szeged, 1914.
,
Kálmány Lajos hagyatéka (Történeti énekek és katonadalok);
- Budapest, 1952.
Kálmány Lajos hagyatéka (Alföldi népballadák), Budapest, 1954.
Bartók Béla: A magyar népdal. Budapest, 1924. (benne Garay Ákos
fonográffelvételeinek - (Kórógyról 16, Szentlászlóról 3, Harasztiról
8) - és Bartók, Béla 1906-os horgosi gy űjtése 40 dallamának a
tapasztálatairá való hivatkozás és dallam-, valamint szövegközlés).
Kiss Lajos: A szlavóniai szigét-magyarság ősi népzenéje. Kalangya,
1941. 1-29. old.
Kiss Lajos: Délvidéki gyermekjáték dalainkról. Kalangya, 1941.
224-240. old.
Kiss Lajos: Délvidéki daloskönyv. 108, magyar népdal, Budapest,
1943.
Kiss Lajos: A szlavóniai virrasztás dallamai. A MTA . I. Oszt.
'Közleményei, 1959. 1-4.
Kiss Lajos: Zenetörténeti emlékek a szlavóniai virrasztó énekekben.
Ethnographia. 1962. 2 . 153-211. old.
Kiss Lajos: Rozmaring. 91 magyar népdal. Budapest, 1970.
Bánó István: A kígyó-v őlegény. Kalangya, 1943. 169-172. old.
Banó István:` A pünkösd Zentán: Kalangya 1944. 4. 160=162. old.
Nagy János : Lakodalom Mužslán. Híd, 1934. 7. 5-9. old.
Katona Imre - Beke Ödön: Csalóka Péter. A magyar nép meséi.
Budapest, 1946.
Molnár G. Károly meséje: Szerencsés Ferkó. Híd, 1949. 262-271.
Penavin Olga: Kórógyi lakodalom. Híd, 1951. 445-454.. old.
Penavin Olga: Szlavóniai magyar népballadák. Híd, 1951. 714-724.
old..
Penavin Olga: A mesék és nóták nyomán. Híd, 1952. 230-236. old.
Tóth László: Temerini népballadák és változatok. Híd, .1953.
745-7Š3. old.
Bóna Júlia: Lakodalmi szokások Harasztiban. Híd, 1954.' 374-377.
old.
Bóna Júlia: Szlávóniai magyar népdalók és románcok.,-Híd, 1954.
463-468. old.
, Penavin Olga: Juli néni meséi. Híd. 1961. 1. 49-60. old.
Burány Béla: Zentavidéki népballadák. Zen,ta, 1962.
Burány Béla - Fábri Jen ő -- Tripolszky Géza: -Száraz kútgém,
üres válu (Juhásznóták, betyárdalok, balladák Zentán és vidékén).
Zentá, 1966.
Burány Béla =- Fábri Jen ő : Két szivárvány koszorúzza az eget.
. 142 népdal Zentán és vidékén. Zenta, 1969.
Király Ernő : Magyar népdalok. Novi Sad, 1962.
Király Ernő : 51 magyar népdal, Novi Sad, 1966.
Király Ernő : 52 magyar népdal. Novi Sad, 1966.
Király Ernő : 53 magyar népdal. Novi Sad, 1966.
Király Ernő : • 60 magyar népdal. Novi Sad, 1965.
Magyar népköltészet, I-III. Budapest, . 1955.
Magyar népmesék, I-III. Budapest, 1960.
.
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Magyar népballadák, Budapest, 1968.
Magyar népdalok, I-II. Budapest, 1970.
Ujváry Zoltán: Népdalok és balladák egy al-dunai székely közösségből, Debrecen, 1968.
Tőke István: Zenta környéki népi gyermekjátékok. A Községi Közművelődési Közösség Közlönye, Zenta, 1967. 6. 83-106. old.

Botka József - Matijevics Lajos -- Penavin Olga: Székelykevei
betlehemes játékok (Bukovinai hagyomány). A Hungarológiai Intézet
Tudományos Közleményei. 1970. 3. 107-122. old.
Népéletünkkel foglalkozó tanulmányok és cikkek (részleges bibliográfia)

Hajnal Ignác: Bácskai gyermekjátékok. Néprajzi Értesítő. 1906.
56-68; 1907. 134-140. és 302-307. old.
Garay Ákos: Szlavóniai régi magyar faluk. Néprajzi Értesítő. 1911.
221-248. old.
Banó ,István: Molnár G. Káróly, az öreg zentai mesemondó. Kalangya; 1943. 261-263.
Tél, József: Gombosi néptáncok. Híd. 1951. 805--813 ; 1952.44-48.
és 352-357. old.
Péter László: Kálmány Lajos. Egy nagy magyar folklorista élete.
Budapest, 1952.
Penavin Olga: Kati néni (Hórgos). Híd, 1953. 65-67. old.
Szeli István: Kukucska világa. Híd, 1953. 632-637. old.
Dömötör Sándor: Őrség. Budapest, 1960.
9._ Kriza Ildikó: A halálra táncoltatott lány. Budapest 1967.
Bálint Sándor: A szegedi nép. Budapest, 1968.
Penavin Olga: Szlavóniai (kórógyi) szótár. I. Újvidék, é. n.
Matijevics Lajos: A kishegyesi kiszámolók. Az Újvidéki Egyetem
Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke
Tanulmányai. Újvidék, 1969. 187-222. old.
Baranyai Júlia: Gyertyafény. Egy régi falu krónikája é. n.
Bálint Sándor: Szaján. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei. - 1970. 3. 88-92. old.
Körmöci Erzsébet - Szabó Jolán:. Halotti szokások Zentán. A
Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei. 1970. 2. 104-114.
old.
(1971)
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Bori Imre

2: NÉPKÖLTÉSZET-KUTATÁSUNK MÉRLEGE 1976-BAN
Most, amikor népköltészeti gy űjtő- és elemző munkánk felméréséhez,
értékeléséhez fogunk, a gyakorlati jelleg ű észrevételek mellett elengedhetetlenül szükséges az eddig nyomtatásbn megjelent közlések és közlemények
szemügyre vétele is, mert ezekben mind eddigi munkánk eredménye, mind
mulasztásaink jegyzéke adva van, következésképpen felsejlenek feladataink
is. Vizsgálódásainkban természetesen felszabadulás utáni publikációinkra
támaszkodunk els ősorban, elengedhetétlen ugyanakkor, hogy érintsük
az elmúlt száz esztend ő termését is — mind jelen munkánk, mint pedig
jövendő terveink jobb megalapozása érdekében.
Ha kiadványainkat nézzük, két szakaszt különböztethetünk meg. Nevezzük az egyiket újság- és folyóirat-korszaknak, a másikat könyvkorszaknak.
A kettő között a határvonalat az 1962. esztend ő jelenti, amikor Burány Béla:
Zentavidéki népballadák című kis kötete Zéntán megjelent, hiszen utána
kezdetben lassabb ütemben, majd mind gyakrabban 'jelennek meg terjedelmesebb népköltészeti kiadványaink, a hetvenes éveket 'pedig éppenséggel
már a könyvek- jellemzik. S a folyóiratokban megjelen ő közleményeink száma
és terjedelme is a hatvanas-hetvenes években n ő meg. 1945-1962 között
alapjában véve csak a Híd közölt, elvétve és ritkán, népköltészeti tárgyú
szöveget Penavin , Olgától, Bóna Júliától és Tóth Lászlótól, míg az utóbbi
.években A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményeinek főleg 7.;
11-12.; 15.; 19-20.; és 23-24. száma — tulajdonképpen 5 vaskos kötet,
ha még a többi számban elszórt közleményeket is ideszámítjuk, — azután.
a Magyar Tanszék Tanulmányainak kötetei, amelyek majd mindegyikében
'található folklór-közlemény is, nemkülönben a Híd, amely pl. Burány Béla
közléményeit publikálta, adja az anyag Zömét. Nyilvánvalóan a megjelentetés
itt felrajzolódó „üteme" folklorisztikánk tükre is, szervezettségének a fokát
is mérhetjük segítségével.
Tapasztalataink • szerint folklórkutatásunkban az egyéni vállalkozások a
döntőek, miként azt az 1962-ig tartó id őszak közleményei bizonyítják (hadd
jegyezzük meg, hogy ez maradt munkánknak mindmáig egyik fő ismérve!),
viszont 1962-ben Burány Béla kötete, majd az ezt követ ő zentai kiadványok
jelezték, hogy Zentán egy folklórral foglalkozó kis munkaközösség alakult
ki, mit a kötetek fed őlapján a szaporodó gyűjtői nevek is bizonyítanak. Azt
reméltük azonban Tanszékünk, majd Intézetünk ' megalakulásával, hogy
többek között folklórkutatásunk is szervezetté válik. Meg kell azonban mon25

danunk, legalábbis kiadványaink alapján, hogy alapvet ően most is - egyéni
ízlésre és vállalkozói kedvre vagyunk hagyatkozva, s ezen a benyomásunkon
még a zentai folklórcsoport megléte sem módosít lényegesen, hiszen munkájuk
összetartó erejét ugyanaz az egyéni vállalkozókedv képezi, amely a többiekét.
is. Még az olyan jelent ő s kiadvány is, mint amilyen Penavin Olgáé (Jugoszláviai
magyar népmesék, Bp. 1971), szintén csak mellékterméke egy 'más jelleg ű,
munkának. A bevezet őjében olvassuk : „A tanszéken folyó népnyelvkutatásnak
mášodlagos terméke a mesegy űjtemény. Kiszállásainak alkalmával nem
népmesegyűjtés volt a főcélunk, nem mindig az illető falu vagy előadó, adatközlő mesekincsének összegyű jtése, megmentése volt az els ődleges feladat,
ez csak melléktermék ..." Ugyanígy mintegy mellékesen és véletlenszer űen
állt össze Kovács Ilona és Matijevics Lajos Gombosi népballadák című kötete
is (Újvidék, 1975.) — Kovács Ilona ügybuzgóságából, aki gy űjtött anyagát
juttatta el Tanszékünkre, illetve Matijevics Lajoshoz, miként arról a kötet
előszava tájékoztat. A céltudatosság nyomait egyedül a zentaiak munkájában
fedezhetjük fel, melynek
koronája kétségtelenül a most nyomdában lev ő
balladáskönyv* — Kallós Zoltán romániai gy űjtésének méltó párja. Err ől
tanúskodnak a HITK néprajzi számai is. A fentebb jelzett tematikus számokban 11 zentai vonatkozású közleményt találunk, míg Észak-Bánát,
Dél-Bánát és Közép-Bácska már kisebb mértékben van képviselve. Kivételt
képez itt Tóth Ferenc (száznszerint 7) közleménye, amelyek egy, kutatói
terv realizálódásának a termékéiként születtek — de még mindig az individuális vállalkozás szintjén, mégha tervmunkálatok adták -is keretét. A többi
közlemény esetlegessége kétségtelen, legtöbbje ugyanis pusztán csak „üzenet";
lehetőség villan fel és mutatja meg magát, ennyire futotta egy-egy lelkes
ember kutatói kedve. Illusztráljuk állításunkat adatokkal is. Bánáti székelyeinkkel a két publikációban 4 közlemény foglalkozik, Pacsérral 2, Szlavóniával 5,
Topolyával 1, Telecskával 1, Csantavérrel 1, Kopáccsal 1, Szerémséggel 1,
Bezdánnal 1, Kishegyessel 2, Ludassal 1, vegyes 4 ; Ugyanerre az eredményre
jutnánk, ha a szerz ők és gy űjtők nevét vennénk számba,
A fent elmondottakból egyenesen következik, hogy figyelmünket meglehetősen szeszélyesen, ismét csak egyéni vonzalmak és kezdeményezések
megszabta módon osztottuk Meg — földrajzi szempontból is. Ha figyelembe
vesszük a második világháború el őtti gyűjtéseket is, a következő képet kapjuk
ebből a szempontból. Négy olyan pontja van imaginárius térképünknek,
amely az összpontosított figyelmét jelzi. Ezek: Zenta és vidéke; Fels ő-Bánát;
Dél-Bánát székelysége; Szlavónia —. Kóróggyal a középpontjában. A többi
pont (Pacsér, Kopács, Bezdán, • Gombos, részben Kishegyes és Telecska)
valójában egy-egy gy űjtő munkáját jelenti csupán, s ha azt nézzük, hógy
gyűjtő ink hol laknak, akkor Zenta említésével egészen nyomatékosan a
gyűjtések lokális jellege kerül el őtérbe. Kiszállási terület csupán három volt
valójában : Szlavónia, Észak-Bánát és a bánáti székelység három faluja. A
régebbi gyű jtések figyelembe vételével ilyen területnek min ősülhet még a
bácskai „Dunakanyar" Gombos központtal (Kiss Lajos) és Kopács, ahonnan
Katona Imre publikálta a mesekötetét. Az, amit felszólalásunk elején konstatáltunk, még itt is érvényes: egyéni vállalkozás, individuális kutatókedv
irányította munkánkat, legalábbis azokat, amelyeket közölt eredményekkel
is számon tarthatunk. 'Figyelemre méltó lehet mindezekkel kapcsolatban
* Hallották-e hírét? Pásztordalok, rabénekek, balladák. Sajtó alá rendezte dr. Burány
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talán az az adalékunk, hogy nagyobb arányú gy űjtés csak ott folyt, ahol már
azelőtt 'is gyűjtöttek : nézzük ( akár Szlavóniát (ezt a Szlavóniai hétköznapok
is példázhatják), akár székelyeinket (Kiss Lajos), „Dunakanyarunkat" (Kiss
Lajos), akár Észak-Bánátot (Kálmány Lajos) — az utóbbival a zentaiak
gyűjtőterepe érintkezik és részben fedi is egymást a kett ő:.
Jól látható publikációinkon egyrészt a gy űjtések és a feldolgozások aránya,
részben a gyűjtésekben a mű faji megoszlás képe. Nézzük az utóbbit. Három
klasszikus műfajt gyű jtöttünk — népdalt (itt Kiss Lajos, Király Ern ő,'
Burány Béla végezte a munka dandárját), népmesét (Penavin Olga és. Katona'
Imre, valamint Matijevics Lajos publikációira gondolok els ősorban) és
balladát (Burány Béla, Penavin Olga, Matijevics Lajos, Kovács Ilona),
de a baranyai közlések jó része (Pataky András. tevékenysége eredményeként;
újabban pedig - Katona Imre révén) szintén ezeket a m űfajokat . érinti. Az
utóbbi években a gyermekjátékok és mondókák is az érdekl ődés előterébe
kerültek — 1967 után, áraikor T őké István közölt zentai gy űjtéséb ől, majd
Burány Béla publikált, most pedig Matijevics Lajos nagy gy űjteménye
van készülő ben kiadónknál.* A jeles napok szöveganyagáról és az egyéb folklór-mű fajokról elszórtan esett szó. Csupán akkor módosul némileg a kép,
ha a szokásokról és babonákról szóló közleményeket is idesoroljuk. Ezekr ől
néhány értékes közleményt olvashattunk az utóbbi években.
Erdekesek lehetnek észleleteink, amelyeket a gy űjtések és az értelmezések közötti arányok vizsgálata kínál fel. Ha jól megnézzük publikációinkat,'
azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt évtizedben, de azel őtt -is, els ősorban és mindenekelőtt gyű jtöttünk. Közleményeink nagyon nagy százaléka valójában
puszta szövegközlés. Azt kell tehát mondanunk, hogy dicséretesen sok az,
amit gyű jtöttünk, és' aggasztóan kevés, amit értelmez ő - munkának, tanulmánynak nevezhetünk. Megítélésem szerint a megjelent könyvek közül
kisebb részben ilyen Kovács Ilona — Matijevics Lajos Gombosi népballadák
című kötete, s nagyobbrészt ilyen Tóth Ferenc Kálmány Lajos nyomában
című , idén megjélent könyve. A tanulmányok közül ki kell emelnünk Sinkovics Ferenc: Csantavéri falusi lakodalom a kurjantók tükrében (HITK
19-20), Székely Mária Az észak-bánáti népballadák dallamvilága (HITK
23-24), Burány Béla: Egy szerb dallam a vajdasági magyar gyermekdalokban (HITK 15), Matijevics Lajos : Vajdasági sirató-paródiaszövegek
(HITK 15), Burány Béla : Emberek, sorsok, balladák (HITK 7), Bányai
János : A pingált szobák (uo.). A tanszéki Tanulmányokban Matijevics
Lajos: Kishegyese kiszámolók (1) és Egy. rrtondókamese tanulságai (6) cím ű
dolgozatait említhetjük ebb ől a szempontból. A „tanulmány" jellemzi — a
vele járó tudományos munkával — Burány Béla és Matijevics Lajos nyomdában lev ő említett, a Forum Hagyományaink cím ű sorozatában megjelen ő
köteteit. Ha viszont feltesszük a kérdést publikációink alapján, hogy tulajdonképpenmit'tudunka folklorisztikában, így felelhetünk, sommázva; leegyszer űsítve, sarkítva, durván fogalmazva : Már tudunk gy űjteni, a lejegyzéssel is nagyjából megismerkedtünk, de nem tudunk gy űjtött anyagunkkal mit kezdeni, nem
tudjuk tudományosan feldolgozni szövegeinket és tapasztalatainkat — részben,
mert nem vagyunk felkészülve az ilyen munkára, tehát hiányoznak alapvet ő
tudományos ismereteink (pl. nem tudunk, vagy a közelmúltban még nem
tudtunk népmesét tipizálni, dallamot . jegyezni); részben pedig mert hiá* Tíz, tíz, tiszta víz.
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nyoznak az ilyen munkához szükséges alapvet ő feltételek és kellékek — hiányzik az a bizonyos folklórarchívum, amely nélkül meg sem tudunk mozdulni.
Ez a tény is arra mutat, hogy nem módszeresen és nem tervszer űen, hanem
individuális megoldásokkal dolgozunk. Éppen ezért alapvet ő feltételként
merül fel egyfel ől folklórgyűjtésünk, folklórkutatásunk múltjának az ismerete,
másrészt biztos célkitűzéseink irányt adó szerepe. Hogy dolgozhassunk -ismét leegyszerűsítve a kérdést -- tudnunk kell, mit végeztek el őttünk a
kutatók, de azt is, hogy mit akarunk, milyen nagyobb tervbe illeszkedik
munkánk.
Leszűrhető tanulságként a publikációk felett tartott szemle alapján a
következőket lehet mondani: az elkövetkez ő években folklór körüli munkálkodásunk jellegének kétfélének kellene lennie: nagyon kívánatos az ún.
kabinet-munka a, már klasszikus terepi munkaformával párhuzamosan.
A kabinet-munka Során a . következ ő feladatok kínálkoznak:
1. A hazai folklór-archívum megszervezése.
,2. A kísérő tudományos munka alapjainak lerakása, a folklorisztika
segédtudományainak művelése.
Arii az archívum megszervezését illeti — a magyar tudomány tapasztalatai kézenfekv őek. Itt csak á következ ő előmunkálatokra figyelmeztetnék :
A vidékeink néprajzával foglalkozó minden eddigi kiadvány — könyvtő l a legrövidebb szócikkekig — leltárba vétele és begy űjtése másolatokban
vagy vétel, illetve csere útján, s ebb ől egy folklórtörténeti kézikönyvtár
kialakítása.
A nem publikált, tehát kéziratban maradt gy űjtések lemásolása,
és ha lehetséges, kiadása (gondolok például Garay Ákos szlavóniai népmesegyűjtésére és Kálmány Lajos kéziratos hagyatékának megfelel ő részeire).
A régi publikációk legjelentősebbjeinek újbóli kiadása — ez különben megindult Borbély Mihály meséinek sajtó alá rendezésével.
A friss anyag folyamatos leltárba vétele és „archivizálása" a megfelelő módon.
A kísérő, előkészítő tudományos vizsgálódások terén a következ ők látszanak fölöttébb' sürg őseknek : •
Telepítéstörténeti kutatások.
Településtörténeti vizsgálatok.
A belső, mondjuk így: összehasonlító folklórvizsgálatok el őkészítéseként megrajzólni a századforduló néprajzi képét, tehát egy történeti jelleg ű
folklórképet kellene adni. Hogy ennek milyen jelent ősége van, Tóth Ferenc
érzékelte közülünk talán -a legvilágosabban, amikor Kálmány Lajos „nyomában" indult gyűjtőútra.
Ami a terepi-gyakorlati gy űjtőmunkát' illeti, elengedhetetlen a tervszer ű
gyűjtés megszervezése, általában a tervezés kérdésének a tisztázása. Intézetünk
folklórprojektumának keretén belül kívánatosnak látszik kisebb „munkaprojektumok" tervezése. Gondolok itt például egy Baranya-projektumra,
vagy egy Dél-Bánát-projektumra. Vizsgálandó területünket több, pontosan
tíz zónára kellene osztani oly módon, hogy Bácska és Bánát 3-3 zónára
oszlana, s lenne egy murántúli, szlavóniai, baranyai és szerémségi mikroprojektumunk is. Megállapodás dolga lehetne, hogy egy adott tervid őszakban
melyik területen dolgoznánk. De megállapodásunk után a munka komplexitását
éppenúgy biztosítanunk kellene, mint a szükséges el őmunkálatokat, amelyeknek mindenképpen meg kellene el őzniök a terepi felvételezést és kutatást.
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Nem kellene (s nem is lenne szabad) azonban elhanyagolni az egyéni
gyűjtői kedv kínálta lehet őségeket sem, hiszen ami folklorisztikánkbantörtént,
azt éppen az ilyen gy űjtőmunkának köszönhetjük. Hogy az ilyen munkatársak
is szükségesek, nyilvánvaló. Éppen ezért állandóan foglalkoznunk kellene
a tervszer ű pedagógiai 'tevékenységgel is — mind középiskolai, mind pedig
főiskolai és egyetemi szinten. A folkloristanevelés formáiról és lehet őségeiről
azonban most nem kívánunk szólni, ezért megmaradunk csupán fenti megállapításunknál.
A kép, amit rajzoltunk, közelr ől sem derűs, mégha bizonyítható, kézželfogható, „olvasható" eredményekb ől vontuk is le következtetéseinket. Biztató
azonban, hogy már itt tartunk. Kiadványaink nemcsak a tervszer ű munka
szükségességének a gondolatát, hanem e szükség reális voltát is bizonyítják.
(1976)

,Bori Imre

29

IL FOLKLÓR LÍRA

1. DRÁVA MENTI NÉPDALOK

Milyen a helyzet nálunk, a Horvát Szocialista Köztársaságban, a nép z ene
ápolása terén? Nehéz erre megfelel ő választ kapni és adni, mert a régi Jugoszlávia itteni magyarlakta területein alig volt komoly méret ű népdalgyűjtés.
aki tudott
A nemrég elhunyt nagy népdalgy űjtőnk, dr. Vinko Žgane č
magyarul is — inkább Muraköz felé fordult és ott tanulmányozta a magyar
népzene . befolyását . a muraközi és a zágorjei népdalokra. Dr. Kiss Lajos
1940-ben fejezte be gy űjtőútját hazánkban. A lelőhelyek Haraszti, Szent- lászló, Kórógy és Rétfalu voltak. Közben a II. világháború megszakított minden ilyen jellegű tevékenységet. Felszabadulásunk után néhány
évvel elsőnek Király Ernő újvidéki zeneszerző fáradozásai hoztak figyelemre méltó eredményeket. Ezenkívül foglalkozott még a magyar népi
hangszerek népszerűsítésével is.
Utána 1966-67 táján ismét nálunk járt Dr. Kiss Lajos, főleg siratókat
gyűjtött Daruvár környéki magyarlakta falvakban. Továbbá egy kimagasló
munka jelent meg nemrég Erdők, mez ők, vadligetek címen, dr. Katona Imre
és Lábadi Károly gyűjtésében, a drávaszögi magyar népballadákról. Amint
látjuk, a népi értékek megmentése mégis folyamatos volt és eredményes.
Következne még a Dráva mente. Sajnos, a háborúk folytán e területen
gyorsan bekövetkezett a magyar beszéd — és vele együtt a népdalok —
sorvadása.
Ez a kis tanulmány szintén azt a célt szolgálja, hogy a feledést ől meg- mentse a Dráva mente valamikori népzenéjét és végre a nyilvánosság elé
tárja, annál is inkább, mert a rég lezajlott gy űjtés kedvtelésb ől történt, egyéni
vállalkozás volt.
Hogy a dalok elő szöri felcsendülése, illetve közlése ne hasson . puszta
felsorolásként, kísérjük el e sorok íróját — egy majdnem ötven évvel ezel őtt
megtett — népdalgy űjtői útjára. Amelyet ő legtöbbször biciklin, tengelyen
és vízialkalmatossággal járt meg. Némelykor a falusi tanítóknál, plébániákon,
vagy egy cs őszkunyhóban hálva, nem magnóval — . mert ilyesmi még akkor
nem létezett —, hanem jegyzet- és kottafüzetekkel felszerelve, meg egy
csekély zenei tudással és lelkesedéssel, mindenféle viszontagságos kalandokkal
bajlódva Terezinopoljetól le a Dráva mentén egészen Almásig, . a Dráva
torkolatáig. • "
Népdalcsokrot szed ő útszakaszunkat dióhéjba foglalom, egyetlen
virtuális utazásként, miközben megismerjük a Dráva mente regényes tájékát,
—
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az egyszer ű népet, a „víziembereket", népi muzsikusokat és a nép szokásait,
egyben a szláv és a magyar népnek a dalok varázsa révén is megvalósuló
kapcsolatát, kölcsönös befolyását, baráti közeledését.
1933-at írunk. Letérve a viróviticai (Ver őce) kövesútról, a Dráva partján
fekvő Terezinopolje (Trézenföld) és Budakovac (Budakóc) között egy gyerekcsoport köti le a figyelmemet. A. gyerekek félig énekelve, hol meg kiabálva
„ujjasdival" mutogattak át a folyó túlsó oldalára. Tudniillik a Dráva közepe
határsáv volt a királyi Jugoszlávia és Magyarország között. Ladikosom elmondta, hogy ez a „csúfolódó" a barcsi vízmesternek szól, hogy nyissa ki
már a zsilipet és engedje be a vizet az ott lev ő kanálisba és a víztárolókba,
mert árvízveszély fenyegeti a falu határát. Ez a magyar gyerekekt ől hallott
csúfoló volt az els ő Dráva menti lejegyzésem.
1) Hó, hó, vízmester;
nem vagy te jó ember.
Nyisd ki a zsilipet,
ereszd .be a nagy vizet.

2) Hó, hó, vizmester,
nem vagy te jó - ember.
Itt a Dráva tenger,
elpusztül a kender. .

3) Hó, hó, vízmester,
• nem vagy te jó ember,
víz alatt a kender, ,
a neved gazember.
. A csúfoló dallama nem eredeti, inkább népies. Hasonlít egy régebbi
gyermekdalra („Lánc, lánc, eszterlánc ..."). A szöveg eredetisége helyhez
kötött. A búza- és kenderföldek Budakovac és a közeli Wedermayer birtok
tulajdonában voltak. A vízmester nemigen haragudott a csúfolódókra, többnyire felemelte a zsilipkapukat. Ilyenkor az er ős vízáramlat bésodort egypár
budakováci libát a kanálisba, jobban ,mondva a vízmester asztalára. ,
Ladikosom, aki budakováci volt, a csónakunkat a Prógliék vízimalmához
kötötte és a réten át elindultunk a fű lu felé. Útközben a tárogató sajátságos
bús hangja üti meg a fülemet. A kísér őm látvá csodálkozásomat, megjegyzi:
„Igen, a Bosnyák bácsi tárogatózik estefelé, elvezetem én magát oda." Bosnyák
István, a falusi ezermester ott, marasztalt éjszakára. Kérésemre elfújta az
előbb hallott bús nótát, utána el is énekelte.
1) Várj engem galambom,
virágos kapunál,
majd ha visszajövök,
szép rózsabokornál.

2) Hajnal j ő, hajnal j ő,
csak meg ne virradjon,
hogy az én kedvesem
jó utat haladjon.

3) Majd ha visszajövök,
várj engem, galambom,
mint a gerlemadár,
te lészel a párom.*
Egy különös egybeesés. Felfedeztem Szlavóniában, a Dráva mentén
egy kuruc népdalt? Hogy került ez a ritkaság Budakovácra? Vendégszeret ő
házigazdám elmondta, hogy ő Erdélyb ől jött ide — jobban mondva elszökött
* . Az eredeti közlés (Évkönyv 3., 1981. 293. p.) tartalmazza a dal kottáját is. — A szerk.
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Fogasasról még a Monarchia alatt egy legényvirtuš miatt — és ott hallotta
ezt a kurucvilágból fennmaradt „búcsúzót". Megjegyzem, hogy Budakovácon
leltem rá a Janus Pannoniusról szóló népi ének töredékére is.
Közben leérkeztem Donji Miholjacra, még az I. világháborúban felrobbantott vashídhoz. Ott találkoztam három tutajossal -- néha .faúsztatók
is voltak —, akik lobogó t űz mellett, zümmögve táncoltak. Szívesen fogadtak,
s így közéjük . telepedtem. Leginkább horvát népdalokat énekeltek, de az
egyik táncuk magyar hangzású volt, csárdásütemben „bugária" "- kísérettel
járták. A-tánc lejegyzését nem fejezhettem be, mert egy er őteljes felszólítás
— -„U ime zakoria !” — megszakította mulatozásunkát. Engem bekísértek
a községházára, ott rövid kihallgatás után elkobozták jegyzeteimet, azzal
indokolva, hogy az ilyenfajta tevékenység államellenes. Ott „ültem" reggelig,
és amikor a csend őrkapitány visszaadta papírjaimat, azt mondta, a határő röknek nem volt joguk engem letartóztatni. Gyors kiszabadulásomat Albusz
vízi főmérnök közbenjárásának is köszönhettem.*
A jókedvű faúsztatók még a hídnál voltak, helyet szorítottak nekem is
a tutajon és lesiklottunk Bistrinci faluig, ahol pihen őt tartottunk. A „legénytánc" kiegészítését a kottafüzetben a Dráva partján végeztem, közben egy
öreg halász bácsi telepedett mellém. „Nótát ír az úr? Én is tudok öggyet"
— mondta. El is énekelte, a címe Rákász vótam.
Rákász vótam Karasica partján,
nem vót gondom, teli vót "a kamrám.
Sás, sás, sűrű, sűrű sás,
én vagyok a messzehírös rákász.
De egy este jött a Dráva-veszély,
Oly hörtelen, mint a zúgó szélvész.
Sás, sás .. .
Kolibámnak2 se híre, se hamva,
ahol ölelt dikómnak3 két karja.
Sás; sás .. .
Rákfogómat elvitte az árvíz,
mibé fogom a rákokat zárni.
Sás, sás .. .
•
Baš4 nem adom a fejemet búra,
Kolibámat felépítem újra.
Sás, sás .. .
Rostát fonyok a rákoknak lesre,
Megent várom a dikómat - esté.
Sás, sás ...*
'a tamburazenekarban lev ő kísérőhangszer
* Az eredeti (i.h. 294.) közli e Donji Miholjacon feljegyzett táncdal kottáját is, s z öveg nélkül.
2 szh. kunyhó
3 szh. szerető
4 szh. mégsem, csak azért sem
* A dal kottáját vö. .i. h. 294-295.
-
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Különös szerkezet ű ez a népdal. Valamikori magyar jellegét részben
elvesztette, mind a szövegben, 'mind a dallamban. A dallam utolsó taktusa
szláv befejezésű, a szövegben pedig horvát kifejezések is vannak. Magócs
bácsi közben elmondta, hogy ő sokáig volt Jelengrádban és ott hallotta ezt
a dalt Istye Marci népi muzsikustól. Melegen „kommendálta", hogy okvetlenül kéressem fel a barátját, aki sok nótát tud és a citeráján kíséri énekeit.
Különben az - imént elénekelt népdal egy „rákfogó"-nóta, mert a rákok
szeretik a „danolást", — így tartja a néphagyomány —, a halk énekhangra
jobban jönnek fel a rákok az iszapból. Néhai eszéki származású kiváló zenetudósunk, Kuhač Franjo (Kuhács Ferenc) gy űjteményében is találhatunk
egy szöveg nélküli „rákhívogatót".
Még aznap dél felé elindultunk Beliš ćére, mert a tutajos barátaimnak
az ottani fűrésztelep volt üticéljuk. Beliš ćén az esti fonóban a lányok kórusban
énekelték az alábbi népies dalt. Habár dallama régi, a szövege újabb kelet ű
lehet, mert megemlíti a valamikori Gutmann-féle keskeny nyomtávú kisvonatot. -(Megszüntették 1965-ben.)
Venyigének, venyigének nincs virága,
mégis édes bogyót terem az indája.
A babámnak sincsen jussa, mégis kérik,
egy pár leszünk míg a sz őlő meg nem érik.
Ha felülök, ha felülök a Gucóra,5
előbb érek a vásárra Valpovóra.
• Veszek majd én stafirungot a babámnak,
hozzá egy pár laggos cip őt a lábára.
A közeli Valpovo nagyközségben nem találtam említésre méltó dalanyagot, de rábukkantam egy általam feltételezett régi „vontasírám" nyomára.
Valpovón, sakkozás közben figyelmeztetett erre a - ritkaság számba men ő
népdalra egy nyugalmazott hajóskapitány, aki 1912 körül Almáson volt
szolgálatban.
Két kilométernyire Petrijevci helységt ől (egykor Petr őce) végre rátaláltam a Dráva menti népdalok igazi lel őhelyére: Jelengrádra, azaz Szarvasvárra. A nevét Prandau-Normann grófok vadászkastélyáról kapta, de az
már megérkezésemkor romokban hevert és a körülötte lev ő néhai ,apró
települések és tanyák 'se léteztek már. Az I. világháború vége felé a kastélyt
feldúlták az ún. „zöld káderek". Ma már Jelengrádnak se híre, se hamva,
mert közvetlen a romok mellett zajlottak le a II. világháborúban a partizánok
és a német fasiszta alakulatok ütközetei, közel a Drávához. Ezt a történelmi
és regényes vidéket átszeli a magyarul és horvátul is sokszor megénekelt
Karašica folyócska.
Itt ismerkedtem meg Istye Marcival (1866-1940), a „Szarvasvári
nótafával", vagy legalábbis a Dráva menti népdalok legendás alakjával és
istápolójával. Ó hívta fel a figyelmemet egy régi népdalra, amely megemlít
egy püspököt. Én az id ő tájt nem tudtam, hogy kir ől van szó a dalban, annak
ellenére, hogy a dallamot sikerült valódi formájában kivenni Ištye - Marci
b
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énekléséb ől. A Budakovácon talált daltöredék is ilyen tartalmú volt. Az
igazi alakját kiegészítette Rumpf Kálmán, ' vörösmarti tanító, akinek megvolt
a Janus Pannoniusról szóló népi ének teljes és hiánytalan szövege. Mindezt
öšszesítve került napvilágra egy eddig ismeretlen és egyetlen népének a
XV. század nagy humanistájáról. Meg is jelent a Jugoszláv Tudományos
és Művészeti Akadémia 1973-ban kiadott szemléjében, Istye Marci rövid életrajzával együtt.
Istye Marci éneklése nyomán sok népdalt jegyeztem fel; köztük a
Zrínyi-balladát és a Bátor Márkóról, azaz Sztáricsics Horváth Márkról,
Szigetvár els ő parancsnokáról szóló, 24 . versszakú h őskölteményt. Ezeket
a kimagasló népdalokat átnézte és jóváhagyta dr. Vinko Žganec, a zágrábi Népdalkutató Intézet volt igazgatója.
Idézem a Bátor Márkó című hősköltemény egynéhány versszakát:
1) Elmúlt hőskor idejében,
a gradeci határszélen,.
élt egy ifjonc a javából,
úgy hívták,. hogy Sztáncsity Márkó.
2:) Szilajvérű legény volt ő,
virtusokban mindig els ő .
Otthon nem volt maradása,
Katonasors volt az álma.
24.) Évszázadok elmúlt sora,
hősök hírét visszahozza.
Sztáncsity Márkó bátor horvát,
megérdemli vitéz voltát.*
Sok népdalt, táncot és szokást hoztak magukkal =Szarvasvár" környékére
a múlt században ódatelepített béresek és az állattenyésztéshez ért ő pa- _
rasztok. Kés őbb valamennyien elszeg ődtek a grófi uradalmakhoz,- részben
szétszéledtek a közel es ő falvakba. Ezeket a településeket járta keresztül-kasul
Istye Marci, nótázva, citerázva; „lófej ű" tamburájával megjelent liol keresztelőn, hol meg a lakodalmakon, sőt még a halotti toron is ő dicsőítette az elhunytat, csendes és kegyes nótaszóval.
Egy ilyen szomorú alkalom után énekelte el ezt a bánatos hangú népdalt.
Ablakomon jégvirág,
a szívemben tüzes láng.
Anyám bezárt engemet,
mert egy legényt szerettem.
Gyere el, ha setétlik,
kiszököm a zsugolyig.6
Ha nem jössz el, Isten veled,
a síromat meg nem leled.
* Kottáját ld. i. h. 297.
6 utcasarok
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Az ablakban mécses ég,
mi történik ottanék.
Tennap ott még lagzi vót,
máma pedig virrasztó.
Szülőparancs- vót a nász,
máshoz húzott az a lány.
Bánatába vízbe fút,
sorsa, jaj, de szomorú.*
Az első két versszak lel őhelye Bistrinci, az utóbbiakat Istye Marci énelelte. A négy versszak egyesítve — és alkalmazkodó ritmusban énekelve
— egy bánatos kisballada, amely egy régi patriarchális szokást tartalmaz.
Nótáról-nótára, népdallal és lépést lejt ő táncokkal terebélyesedett ki
a jelengrádi nótafa, Istye Marci önzetlen ápolásával. Azonkívül elmonda
nekem és részben elnótázta a „Jelengrádi legendát" is, a már sok helyütt
közismert népmesét, egy grófkisasszony szerelmi vónzódását egy pórlegényhez, de ez a legenda eltér a többit ől. Ismerve a körülményeket, sok
benne a valóság-elem és a vak szerelem. A f őhős vissza nem riadó tette egy
zenei népszínmű cselekményét képezhetné egy végzetes drámai fordulattal.
Istye Marci sehogy Sem akart megválni az ilyen regeteli vidékt ől. A
rombadőlt Szarvasvár mellett volt a házikója és innen járta ' a környéket.
Esténként vidámabb hangokat csak ki citerájából, s ő t önmagát is belesz őtte
egy nótába.
Ennek a zenei „önportrénak" több versszaka van; kiválasztunk néhányat
belőle.
Elmentem én táncolásra,
kóbászt öltem foghagymával.
De az történt, hogy kidobtak,
csizmavéggel cirógattak.
Másnap mentem a templomba,
pipa is vőt a szájomba.
Meg is mondták szépen csendben,
ott az ajtó, legott menjen.
5.). Hivatott az öreg báró,
halt! mondta az ajtónálló.
Tengelyzsírosa csizmája,
húzzon cipőt a lábára.
6.) Kimentem én a határba,

nyulat lőni vacsorára.
Haragszik is a szomszédom,
kutya vót a puskavégön.
* Kottáját ld. i. h._ 298.
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Elindultam Miholjáera,
asszonyt nézni legényházra.
De azt mondták: kicsi a lány,
Maga meg az ötvenbé. jár.

fgy maradtam öreglegény,
citerázó tréfás személy.
Aki nótáz, nem rossz ember,
vigaszt ád a gyötrelemben.
Elhagyva Szarvasvár bájos tájékát, Istye Marci nótašzóval búcsúzott
el tőlem.
Belišćén felültem a kis vicinálisra és kiszálltam Rétfalun, akkor még
ott is volt egy kis megálló. Rétfalunak is volt egy népdalszerelmese Spániel
Árpád néptanító személyé b en (1877-1946). Vendégszeret ő házában kipihentem hosszú és kalandos utam fáradalmait. Sok népdalt tudott, - el is
énekelte azokat orgonakísérettel, mert hivatása mellett kántor is volt a rétfalusi
ref.- ternkplomban.
Kedves, humoros bácsi volt. Egy este azt mondta, ;,menjünk hallgatózni,
ne félj, nem a szerelmeseket a kiskapukban, hanem az asszonyokat, amikor
a libákat tömik." A kertek alatt beosontunk egy udvarba és ezt hallottam
két szólamban:
Kukoricát ide be,
rézkrajcárt a bögyedbe!
Liba, liba, liba, ne te, ne!
Mártonra7 lesz pecsenye.

Ne, ne, ne, ne,
ne, rne, ne, ne!
Ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne, ne!*

Hazafelé menet Spániel tanító azt mondta, hogy a töm őasszonyok azért
adnak a libáknak egy rézkrajcárt, mert vele el ősegítik a gyors emésztést.
De az is meglehet, hogy csak egy régi szokásról van szó.
Hazaérve Eszékre, nekifogtam a jegyzeteimet rendezgetni, letisztázni
és selejtezni. — Két napi szünet után lehajóztam Almásra. Annak idején
csakis vízi úton lehetett aránylag jól elérni Almást, mert hajójárat volt Eszék -Almás és Apatin között. Azt reméltem, hogy ott talán mégtalálom a Dráva,
menti népdalok gyöngyszemét, az almási „vontasirámot". Sajnos, nem volt
szerencsém. Az ottani plébános tudott' róla; mert az almási Boldogasszony•
a hajósoknak, dereglyéseknek és a vontatóknak a véd őszentje. Jelenleg nem
tudta, hogy ki volt az a vontató, akit ől azt a sirámot hallotta. Megigérte,
hogy utánajár a dolognak. Kárpótlásul elvezetett egy öreg hajóácshoz —
Szoldics mesterhez -, aki remeg ő hangjával megajándékozott egy nagyon
régi népdallal,. egy csúfolóval.
1.) Az almási bíró kidobolta, (hogy)
harang után a kurjantást tiltogatja.
Láb, láb, láb, láb, harangláb, két hajtása riem virág,.
ha nem virág, akkor harang, bírószékben ül egy varangy!
* Kottáját ld. i.h. 300.
lagzira, husvétra, pünkösdre, karácsonyra, újévre stb.
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2.) Az almási bíró pujkamérges (mert)
ellopták a harangmonyát a legények.
Láb, láb, láb, láb ..
-Ez a népdal két részes. Az els ő része régi, a második pedig újabb kelet ű .
A bírót csúfolni akaró személyek és a nép a kett őt összetákolta. Ez megint
annak a jele, hogy az elmúlt id ők egyedi népköltői minden zenei tudás nélkül
is határozott zenei formákat alkottak, amelyeket a köznép sok évtizedes
énekléssel népiesre csiszolt. Össze tudta hozni a régit az újjal, annál is inkább,
mert a szóban forgó népdalnak a két els ő sora egy régi tilalmi rendeletet
idéz. fel (Kolozsvári Kódex, 1685.)*
Hazafelé egy pöfög ő motoroshajón utaztam. Ez nem kötött ki Eszéken,
hanem Derfliben (ma; Podravlje), a baranyai oldalon, ahonnan homokot
szándékozott vinni Almásra. Kihasználva az alkalmat, bementem a faluba
körülnézni. A temet őben a sírkövek feliratait bet űzve azt észleltem, hogy
.a falu lakosságának túlnyomó része magyar volt, de találtam német és
horvát feliratokát is. Tehát ezt a valamikori határfalucskát három nemzetiség
lakta az els ő világháború. után. A Monarchia alatt a falu neve Jen őfalva volt.
Itt alig, találtam feljegyzésre valót, de a hajó kormányosa a kubikosai között
talált egy fiatal legényt, aki az ebédszünet alatt elénekelt nekem egy „legénykesergő t". Ó ezt az érdekes népdalt az öregapjától hallotta, aki a múlt század
elején szolgált a még félfeudális uradalmakban.
Fő herceg úr idejében, teli nyárnak közepében,
váltig csak a kapát fogtam, estélig már roskadoztam.
' Fő he. ceg úr idejében, teli nyárnak közepében,
búzaföldjén kaszálgattam, fél mér ővel én is kaptam.
Fő herceg úr idejében, kora ősszel szőllejében,
pudároztam, kerepeltem, a lábamról majd leestem.
4.)' Főherceg úr idejében, téli fagykor erdejében,
tű zrevalót hasogattam, a nagy hóban csontig fagytam.
Fő herceg úr idejében, üres volt a lajbim nékem,
" a lányoknak nem kellettem, szépasszonyra meg nem tellett.
Fő herceg úr idejében, dolgozhattam egész évben,
béreskenyér de keser ű, legénysorsom de szomorú.
Ehhez a népdalhoz felesleges magyarázatot fűzni: Szövege, mint egy
krónika, visszatükröz égy nem is olyan régen let űnt korszakot. A szövege
és a dallama** csodálatosan egybehangzó, ha felfigyelünk a második sor
második ütemére, ahol a nehéz munka szavai („kapát fogtam", „hasogattam"
stb.) nyomatékos és hosszabb kottaképet követeltek, úgy hogy ezáltal az
ütem is megváltozott.
* A kétrészes dal kottáját ld. L h. 300-301.
** Ld. i. h. 301.
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Ezzel a népdalgyöngyszemmel búcsúzom a kedves kísér őimtől és remélem, hogy ezzel a gy űjtőutunkkal is hozzájárultunk a népdalok fennmaradásához.
'
Ezzel az írással tartoztunk a népi értékek csodálóinak a Dráva menti
népdalok sokaságából, annál is inkább, mert a Dráva mentén azóta sem volt
komolyabb népdalgyűjtés.
Megemlítjük még azt is, hogy a válogatás szerz ője később is talált a
Dráva mentén . és a Dráva baranyai oldalán népdalkincset, és megtalálta
a már elveszettnek hitt „almási vontasirámot", a vontatók énekét is. Talán
akad egy alkalom mindezeket az ismeretlen és elfelejtett népdalokat nyilvánosságra hozni egy nagyobb terjedelm ű munka keretében, ennek a vázlatnak
.
az alapján.
Feldolgozásra vár még Istye Marci, a jelengrádi nótafa tevékenysége,
ugyanúgy Spániel Árpád, néptanító feljegyzései is, a Dráva menti munkadalok ismertetése. És még valami; a népzene — mint majdnem nemzetközi
nyelv — meg a népdalkultusz nemcsak romantika és történelem, hanem a
békés egymásméllet élés igai tolmácsa is.
~

(1981)

Borenich Hugó
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2. LEGRÉGIBB BORDALUNK SZÖVEGEMLÉKEI
Legrégibb bordalunk XVI. századi szövegtöredékét a magyar történelemés irodalomtudomány niár több közlésb ől ismeri, de más korabeli. emlékek
feldolgozásához képest ezzel különösebben nem. foglalkozott. Mivel id ő-közben mind a legrégibb hiteles említésre és szövegtöredékre, .mind pedig
népköltészeti maradványaira sikerült rátalálnom, az örvendetes ered.ményeket
érdemes összefoglalni, mégha ezek • nem is. tekinthet ők véglegeseknek.
Egy 1555-ből való levéltári irat őrizte meg e régi dal (vetus illa cantilena)
kezdősorát :
„hozd el ghazda hozd el az szeremnek borat ..." 1

Egyéb közzétett források alapján azonban két teljes sorát ismerjük (mai
helyesírással) :
Hozd el, gazda, hozd el
Az Szerémnek borát!
Ha nincsen is pénzem,
Vagyon emberségem .

.2

t

Műfaji hovatartozását illet ően igazán könny ű a dolgunk: bordalról van
szó; ez nemcsak a szövegb ől derül ki, hanem áz 1555-ös adat latin megjegyzéséb ől is : „vetus illa cantilena" (ama régi dal). A gyöngyösi latin
magyar, szójegyzék szerint a cantilena: Enekmondás: ' Zerzes jelentésben
szerepel. 3 Finály Henrik múlt századi latin — magyar szótára természetesen
ennél több jelentésárnyalatot tüntet fel, de az általános jelentést zengés,
dal, nóta értelemben adja meg. A szótárban található szómagyarázat számunkra nagyon jellemző és érdekes : ismert dallamra énekelt népdalt, gúnydalt
jelent elsősorban, sőt a műfaj könnyedségét jelzi másodlagos, lekicsinyl ő
értelme : haszontalan éneklést, vén, kopott nótát értettek rajta. 4
Országos Levéltár (Budapest) E 211 Lymbus, Series III, 123. cs., folio 379. Kévésemre
az adatot Schram Ferenc barátom kereste el ő.
2 Stoll Béla nyomán legutóbb népköltészeti jegyzetünkben foglalkoztam vele. Dömötör
Tekla — Katona Imre — Ortutay Gyula — Voigt Vilmos : A magyar népköltészet. 2.
kiad. 2. utánnyomás. Bp. 1974. 218. óld. Ekkor azonban még gyermekjátékbeli maradványát nem ismertem, kés őbb ,találtam rá.
3 Melich János :.'A gyöngyösi latin — magyar szótár-töredék. Veress Ignácz másolata felhasználásával közrebocsátotta Melich János. Bp. 1898. 153. old. 3731. šz:
4 Finály Henrik: Latin -- magyar szótár. Kolozsvár, 1884. Cantilena címszava.
1
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A cantilena tehát a 16. században könnyed, „komolytalan" m űfaj volt,
szerelmi megfelelőjére alkalmazták a virágének kifejezést: A kor közismert
ítélete lappang emögött: csak az egyházi népéneket és a történeti éneket
tartották' értékesnek, feljegyzésre méltónak, emezek pedig amolyan „fajtalan"
nóták voltak, mint Balassi Bálint szerelmes versei is; eleget dörögtek is rájuk
katolikus papok és protestáns prédikátorok. (E tekintetben nem volt felekezeti különbség közöttük.) 5
Az 1555-ös adat azonban ennél még többet is mond: vetus illa cantilena;
ebből a vetus szó egyértelműen réginek fordítható, csak az a kérdés, ebben
az időben mennyi időt jelenthetett ez a .régi ? Nem kétséges, legkevesebb
30-40, esetleg 50-60 esztend őt is, tehát mindenképpen a Mohács el őtti
(1526) időket. Ezek szerint szövegünk kortársa volt pl. a hasonló hangulatú,
táncnótaként vagy gúnydalként számóntartott Supra agnő kezdetű, 1505-b ől
való, továbbá az 1520-as években följegyzett Bátya, bátya, mely az út Becskerekére ... kezdősorú, ún: Pominóczky-éneknek és még több más, ismert
emléknek is. 6
•
A látin megjegyzés illa szava arra utal, hogy közismert bordalról van
szó, és ezek szerint szabadon az a bizonyos ismert kitétellel fordítható magyarra. Közismert voltát a többi feljegyzés egyébként magától értet ődően
tanúsítja, méginkább kés őbbi népköltészeti el őfordulása.
Egyáltalán nem belemagyarázás, ha a daltöredék második, sorából társadalmi közegére próbálunk következtetni.
Ha nincsen is, pénzem, vagyon emberségem .. .

, Ez a megjelölés a XVI. század elején sem nemest, sem polgárt, sem jobágyot
nem jelent (az el őző kettőnek pénze és embersége is volt, -az utóbinnák viszont
rendszerint egyik sem), hanem csakis - valami közbülső kategóriát: diákot
vagy katonát.
Nézetem szerint félnépi-népi diákos bordalról lehet szó; ezt az érvemet
korabeli adatok és a dal gyermekek körébe való kés őbbi leszivárgása is tá
mogatja.
A középkorban a külföld- • és országjáró, sokfelé megforduló és sokféle
feladatot vállaló mozgékony diákság közvetít ő szerepe és hatása még hangsúlyosabb volt, mint a klerikusoké (egyháziaké) vagy a brutális hatalommal
fellépő katonáké. Nálunk a XIV. századtól számolhatunk a diákság er őteljes
befolyásával egé szen a XVIII. századig.?
E latinos-egyházias műveltségű tanulók az iskolán, kollégiumon és
templomon kívül nemcsak latin, hanem kis részben magyar nyelven is szerepeltek, különösen ha maguk között voltak. Fontos szerepük volt a tánc-,
gúny- és bordalok közvetítésében éš terjesztésében. Ilyen pl. az Európa-szerte
ismert Archipoeta 700 éves bordala: — Meum est propositum in taberna mori .. .
(= Tabernában halni meg : ez az akaratom ...), amely nálunk csak XIX—XX.
Bővebben ld. a 2. sz. alatt említett jegyzetünk 219 — 220. oldalán.
Behatóbb tárgyalását ld. a 2. sz. alatt idézett jegyzetünk 216
221. oldalán.
7 Bővebben ld. Mészáros István: Középkori kolduló diákjaink -- Filológiai Közlemények,
1961. 107-116. old. Uő : Krónikáink diákjai — Fil. Közl. 1963. 161 — 170. Kardos
Tibor: Deákműveltség és a magyar renaissance. Bp. 1939. U ő . Carmina Burana. Bp.
1960.
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századi bordalszövegekb ől ismert (— Életemnek végóráját töltöm a kocsmába ...). De az ő csintalan kezük jegyezte a kódexek szélére a „jaj de fáradok boritlan" (= borivás nélkül) és hasonló kifejezéseket is. 8
Szövegünk Szerémnek borát emlegeti, melyet köztudottan az egész
középkoron át ugyanúgy a borok királyaként ismerték, mint kés őbb a tokajit.9 (Nem csoda, ha újkori gyermekjátékunkban már Tokaj szerepel Szeréin
helyett). A szerémšégi sz őlővidék törökkori pusztulása előtti szöveggel van
• tehát dolgunk, melyben a Szerémnek borát kitétel azt is jelenti: a legjobb
bort! Ez" is szokásos bordalbeli közhely.
Szövegünk ritmusa tökéletesen egybévág a Fújd el, jó szél, fújd el, hosszú
útnak porát közismert népdalunkéval. Nem valószín ű azonban, hogy borozás
közben ilyen lassan énekelték vólna; a szerkezet a parlando - lassú, beszédszerű, vagy giusto — gyors előadásmódot egyaránt lehet ővé teszi, erre több
példát is tudunk. (Legismertebb a Felszállott a páva ... és a Zörög a kocsi .. .
két ellentétes ritmusú példája, melyeknek dallamvonala azonban lényegében
hasonló.)1° .Az alább idézend ő gyermekdal dallama is megengedi a gyors
éneklést és rá a táncos mozgást is.
Középkor végi bordalunk a feln őttek szájhagyományában nem maradt
fenn, hacsak még utóbb valahonnan 'el ő nem kerül. E „szerérci bordal"
minden toposza (költő i közhelye) azonban megtalálható, így a „gazda" (= kocsmáros) megšzólítása: — Kocsmárosné, bort ide a kupába!
A bor fajtájának
megnevezése vagy utalás a legjobb borra: — Ide a legjobbik borát! .. .
Vagy: — Jó bor terem Füreden és Köveskálban , . . ; — Jó bor teröm gyüdi
högyön Nagyharsányba ... stb. S végezetül majd minden második bordal
a fizetséggel, hitellel és adóssággal foglalkozik, köztük némelyikben szerérci
bordalunkhoz hasonló gondolat is el őfordul: — Elégséges hitelem van ott
nékem, Megfizetek, becsületem nem sértem ... Mindezek és a még nem is
idézett helyek tucatjai világosan kijelölik szerérci bordalunk m űfaját és hagyományos, népi jellegét. 11
Ritmusa, szövegbeli közhelyei és más küls ő jegyek alapján e bordalunkat
egyik legelső hiteles népdalunknak tekinthetjük, melynek eszmei, hangulati
maradványai még századokon át éltek a népköltészetben.
A továbbélésre nemcsak ilyen áttételes, hanem közvetlen nyomok is
utalnak. A két világháború között a Pest megyei Kartalon gy űjtött Lajos
Árpád egy énekes-táncos gyermekjátékot, melynek szövegében szerémi
bordalunkat is megtaláljuk: természetesen környezetéhez idomulva és alaposan megváltozva, de még kétségtelen felismerhet őséggel:
...

A TOKAJI szőlőhegyen két szál ,vessz ő,
Szálakba szedik, zsupokba kötik,
Budapesten ropogtatják: rip-rop, hurá!

IGYON, ÉDES KOMÁMURAM, HA NINCSEN IS
/PÉNZE, DE VAN EMBERSÉGE!
Pénz 'volnék, csendülnék, karikára perdülnék,
Mégis kifordulnék!
s Bővebben ld. a 2. sz. alatt említett jegyzetünk 217. oldalán.
9 Behatóbban taglalja Bálint Sándor: Szeged és a Szerémség bora — A Hungarológiai ,
Intézet Tudományos Közleményei V (1973), 14. (márc.), 67 — 72.
lo Szövegeiket ld. Ortutay Gyula —. Katona Imre : Magyar népdalok. Bp. 1975. II. köt.
613, I. köt. 411.
11 A szövegeket ld. 10. sz. alatt idézett munkánk I. kötete 11. fejezetében, 429 — 473. old.
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E körjátékban a rip-rop-hurá elhangzásakor egyet tapsolnak és irányt változtatva forognak tovább. A dal végén valaki arccal kifordul a körb ől és újra
énekelnek; végezetül minden kislány kifordul.- 2
A újabb korok folklórjának törvényszer ű jelensége, hogy a 'feln őttek
által feledett alkotások, ill. azok töredékei a gyermekek körébe szállnak le,
akik aztán alaposan átgyúrják, szinte „gyermekiesítik" ezeket. Nem kis meglepetésül szolgál azonban,' hogy ez az énekes-táncos leányjáték meglehet ős
hűséggel őrizte meg a régi bordalt: elejét ől végig ilyen vonatkozásokról
beszél: Tokaj, sz őlőhegy, sz őlővessz ő, melyet kévébe kötnek • és elültetnek
vagy elégetnek, ivás, fizetség, pénz, pénzcsörgés, körtánc, forgás (x lulatás)
stb. Talán nem túlzottan nagy merészség, ha ezt a körtáncot visszavetítjük
a XVI. század elejére és szerémi bordalunkat mulatsági, tánckísér ő szerepben
is elképzeljük.
Belső érvek is ezt támogatják: a Süpra ingnő ... és későbbi változatainak
szövege is azonos sáavakkal jellemzi a gyors, forgós körtáncot:
— Olyat perdülnéka mint a karika ... 13
—.

Úgy megforgatja, mint a karikát .. . 14 stb.

Senkit nem téveszthet meg, hogy ma ezt leánykák táncolják, éneklik, a dal
„férfi"' eredete kétségtelen: még most is komámuramat emleget. Az újkori
folklór. ugyanis nemcsak a gyermekek körébe süllyedhet le, hanem „nemet"
is válthat: a n ők (itt leányok) szájára és lábára kerül, de azért igazi eredetét
majdnem mindig sikerül kinyomozni.
Szerérci bórdalunknak újabb változatát egyel őre nem találtam, ellenben
egész szerkezetét, ritmusát meglep ő hűséggel követi egy Kodály Zoltán
által 1913-ban . a Nógrád megyei Ecsegen gyűjtött — Fehér liliomszál ..
kezdetű játék egy részlete:
— Bánod, gazda, bánod, ha lányoddal járok?
Sej, de még jobban bánod, ha véle hálálok .. ,15

Talán nem puszta feltevés, ha itt a gazda (= kocsmáros) lányát értjük, akit
népdalaink is oly gyakran emlegetnek.
Ugyanez a ritmus és részbengondolát ismerhet ő fel egy Kriza János-gyűjtötte múlt század közepi szolgadalban is-:
Hozd el, Uramisten, küskarácson napját,
Mett már rég meguntam a gazdám konyháját! ....I-6
12

Bartók Béla — Kodály Zoltán: A Magyar Népzene Tára. I. köt. Gyermekjátékok.
Sajtó alá rend. Kerényi György. Bp. 1957. -2. kiad. 408. old. 679. sz. dallammal. Sajnos,

jegyzete nincs.
Egy férjcsúfoló gúnydal utolsó sora — Ethnographia, 1891; 256. old.
14 Egy göcseji táncdal utolsó sora, a szöveget ld. 10. sz. alatt említett antológiánk I. kötete
494. oldalán.
15 A 12. sz. alatt id. gy űjteményben 287. old. 524. sz., dallammal. 4. versszaka, mely élesen elüt az előző háromtól. Sajnos, ennek sincs magyarázó jegyzete.
16 Magyar Népköltési Gyűjtemény, XI. köt. (Kriza János: Vadrózsák c. 1863-ban megjelent székely népköltési gy űjteménye új kiadása). Bp. 1911. 94. old. Ennek a magyar
nyelvterület minden részén több változata van, keservesben is el őfordul.

13
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Összefoglalásképpen tehát örömmel állapíthatjuk meg, hogy legkorábbi
népdalaink száma eggyel gyarapodott: szerémi bordalunk az 1500-as évek
elejéről_való, esetleg valamivel még régibb. Minden bels ő és külső jel arra
vall, hogy közismert, könnyed bordal volt már a maga korában is, minden
valószínűség szerint els ősorban a diákok körében élt. A kés őbbi adatok arra
vallanak, hogy tánckísér ő -szerepe is lehetett. Minden közhelyér megtaláljuk
újkori bordalainkban, szöveges maradványait pedig énekes-táncos leányjátékainkban. Időközben annyi helyszín-váltás mindenesetre történt, hogy a
híres középkori szerérci borvidéket a tokaji váltotta fel a valóságban és a
szövegekben egyaránt. Ennek ellenére szerémi bordalként tarthatjuk számon,
és a légkorábbi, tartalmi-formai szempontból hiteles népdalnak vehetjük,
melynek rokonsága id ővel szerteágazott, ha éppen a. „nagyszül ők" neve már
nem is maradt fenn. .
Szerémi bordalunk a magyar népköltészet és irodalom nagy nyeresége. •
.
(1977)
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Katona Imre

3. VAJDASÁGI ÉS SZLAVÓNIAI SIRATÓPARÓDIA-SZÖVEGEK
A nép körében gyakori jelenség, hogy éppen a legvidámabb hangulatban: névnapokon, lakodalmakban, farsangi mulatságokon a siratásra
is sor kerül: Ilyenkor nem az igazi, a szívhez szóló, a fájdalomból fakadó,
mélyről eredő siratóének kel szárnyra, *hiszen halott sincs — legfeljebb csak'
valakit beöltöztetnek, vagy . egy tárgyat kineveznek halottnak —, hanem a
vidámabb, a nevettetést fokozó, a jó hangulatot er ősítő, a mókázó, dallammában is érdekes ének csendül fel:' a s a t ó — p:a ró d i a. E paródia kedvelt
műfaja a népköltészetnek, népszer űsége mellett meg őrzött régiségnek is
tekinthető; hiszen hagyományos múltra tekint vissza a feljegyzések és az
értékelések tekintetében is. „Talán az említett, ébredez ő racionalízmusnak
is részé volt benne, hogy a 17. század végét ől megjelennek a sirató-paródiák" 1
— olvashatjuk a Siratók bevezet őjében. Hogy elég sokan ismerik ezeket a
tréfás szövegeket, azt szórakoztató jellegüknek köszönhetik. Néha az adatközlők felidézik és elmondják azt a történetet is, amelyik szerintük a siratószöveg magvát képezi. Bár a szakirodalom megállapítja, hogy „a tréfának,
a paródiának a való életbe átültetésé a legtöbbször csak ráfogás, koholmány" 2,
a szövegmondók azt is állítják és er ősítik, hogy környezetükben, falujukban,
községükben folyt le az esemény, a halottat is onnan temették, miközben
elsírták felette a szóban forgó éneket. Egyesek még képesek arra is emlékezni,
hogyan nevezték az elhunytát és sirató édesanyját, házastársát, testvérét,
gyermekét vagy rokonát.
A Vajdaság területén is szép számban találunk sirató-paródiát. A Magyar
népzene tára .V. kötete, azaz a Siratók könyvében felállítotttt paródiacsoportosításból kiindulva megállapíthatjuk, hogy az itt bemutatott szövegek kisebbnagyobb eltéréssel az egész magyarlakta területen el őforduló sirató-paródiák
közé sorolhatók. Felosztásukat is e csoportosítás alapján készítettem el.

1
2

A magyar népzene tára, V., Siratók, Budapest, 1966. 20. old.
Uo., 1087. old.
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I. TIPIKUS FORMULÁK

A) KÉTÉRTELMŰSÉGEK, KRYPTÁDÁK
1. Töksütés

A legnépszerűbb, a legismertebb szöveg. Szívesen mesélik el utána az
anekdotát3 is, emlékeznek az özvegyre, aki így siratta elhúnyt férjét. Szórakoztató volta abban rejlik, hogy „ ... a tök kett ős jelentése (cucurbita és
testis) könnyen alkalmat ad a parodizálásra". 4
A motívum alapformája esetleg b ővülhet, mint ahogyan azt az A3-as
számú kórógyi szöveg mutatja.

1.
„Az ember beteg vout, megsütette a tököt, de addigra meghalt, mire
megsült. Odatette a kemence padkaojára.
Jaj, uram a dészkaon,
Tököd a padkaon!"
Kórógy*

2. Lyukbedugás
Szintén közismert paródia. Az alap-formula egyszer ű, „bedugták a
csepegő lukat", de kétértelm űségénél fogva nagyon alkalmas a tréfálkozásra,
a parodizálásra. A sirató szövegéhez f űzött történet ugyan ártatlan, köznapi
eseménnyel kapcsolatos : rossz tetej ű házban élt a házaspár, s ha a mennyezet
beázott, a férj megjavította, betömte a ` nyílásokat, „bedugta a lukakat"
de a betömés és a luk kett ős értelmének a tréfálkozó, nevettet ő volta
éppen a siratás közben kapja meg igazi népi ízét. B ővülhet a motívum mozgást
jelentő igékkel, de ezek továbbra is kétértelm űséget hordoznak. (Lásd az
I. A. 2. 4., I. A. 2., 6. példákat!) Esetleg hozzátapadhat az ugyanebbe a
csoportba tartozó, de más alap-motívumú szöveg is, vagyis a „lyukfúrás",
mivel a kettő jelentésében nem sokban tér el egymástól (I. A. 2, 3. példa).
„Alapja az a közismert anekdota, hagy a halott élte utolsó óráiban sült tököt kért, de már
nem ehetett belőle." Uo., 1088. old.
Uo., 1088. old.
A sirató-paródiákat Vajdaság területén Dr. Penavin Olga, Vajda Gáborné Sárvári Zsuzsanna, Kovács Ilona és Mgtijevics Lajos gyűjtötték össze. Itt mondok köszönetet mindanynyiuknak, hogy a Magyar Tanszék archívumába helyezték az anyagot.
* Az eredeti közlés " (i.h. 108-109.) bemutat még egy kórógyi, valamint egy-egy szabadkai, hetényi, padé és hertelendyfalvi változatot is. — A szerk.

3
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1:
„Vaot égy szégény csalaod, azoknak még lukas vont a haozik teteje
úgy, . hogy az embör mindég betolta. Méghalt az embör, siratta a felesége:
O édös, aranyos uracskaom!
Ki fogi bé ezután azt a lyukat,
Aki csöpögött?
Édös, aranyos paoresám !"
Kórógy*
3. Lyukfúrás
Első alap-formája a kiskapu javítását tartalmazza. Nem annyira ismert
vidékünkön ez a sirató-paródia.

„Olyan kicsi embör vaot az ura, úgy billögött, oszt akkó siratta. Ez
' valóságos igaz vaot, Laoszlón történt, de még egy könnye sé potyog neki,
de jaj szóval mondi:_
Ugyan illött
Mikó billögött
Kidült a kiskapu aogassa
Én maj tartom,
Té még fúrod
Jaj!"
Kórógy

II. A SIRATÓBA BELEKEVERT, ALKALOMSZER Ű ELEMEK
A) .KÖZNAPI DOLGOK EMLÍTÉSE, UTASÍTÁSOK
Rendszerint a -halottnak valamilyen tulajdonságáról, kívánságáról, kö=
zönséges, mindennapi cselekedeteir ől szól a sirató személy. így kerül sor a
zsugoriság, ,a fösvénység, a részegség kigúnyolására, s így jön szóba a perecsütés, valamint a siratottnak az a kívánsága, hogy muzsikaszóval temessék el.
A szöveg jellegzetességét emelik a párbeszédek a sirató és a halott között,
de alkalmat adnak parodizálásra a latin nyelvb ől átvett és elferdített sorok
is, amelyeket rendszerint a temetésre fogadott kántortól vagy 'paptól hallottak
elő ször, mint a II. 'A. 4. és II. A. 5. szöveg is mutatja.
* Az' eredeti közlés (i.h. "109-111.) másik 6 változatának gy űjtési helye: Szabadka, Padé,
Kórógy,'Hetériy, Hertelendyfalva, Csantavér.
4

"
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1.'
Jaj éd ö s jámbor drága jó uram! •
Még az utolsó kévánságodat
Se tudtam teljesíteni.
Azt mondtad örökké,
Hogyha te meghalsz,
Akkor kicsi mozsikásokat fogadjok.
Most elfuttam,
Az egész falut összejártam,
S nem kaptam egy kicsi mozsikást s ö ,
Nekem bizon nem kell
Tlü tlü tlü tlü!

Hertelendyfalva*
B)- A TEMETÉSSEL KAPCSOLATOS DOLGOK KOMIKUS
APOSZTROFÁLÁSA
Két sirató vitatkozása

E szövegek a siratószemélyek párbeszédéb ől állnak. Rendszerint egyik
másikat figyelmezteti valamire, tagadja a másik állítását, 'vagy csitítja, ,
ne sírjon már. Az itt közölt szöveg tréfás_ jellegét és hangulatát emelik a
furcsán ejtett szavak, azaz a zöngés mássalhangzók zöngétlen ejtése. Feltételezhet ő, hogy az egyik sirató anyanyelve német, s a magyar mássalhangzókat
németesen, lágyítva ejti, ami kedvez ő alkalom a paródia megalkotására és
népđzerűvé válására.
S
1.
Jaj, Miské, Miske!
De jó fótá rám!
Jaj, Miske, Miske!
-- Jaj, ne mondd így
Mer kinevetnek!
Ne úgy mondd,
Hanem hosszára !
Gombos
C) A HALOTTRA VALÓ EMLÉKEZÉS
1. 'A halott mondásai

Az elhúnytnak életében tett érdekes mondásait idézi fel az ilyen sirató.
Ezek- rendszerint valamilyen tréfás hangzású szavak, furcsa szókapcsolatok,
vagy értélmetlen kifejezések. Esetleg olyan ígéreteket is idézhet a paródia
mondója, amelyeket az illet ő sohasem váltott be, örökre ígéretek maradtak.
Az eredeti közlés (i.h. 112-113.) másik 4 változata Kórógyról (2) és Szabadkáról
(2) való.
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Jaj, jaj, kedves párom!
Mé hattál itten?
De sokat mondtad, ,
Mikó pírongattalak,
(Hogy) Mindjárt! Mindjárt!
De azért inkább `
Csak most is innál
Csak megvónál!
Jaj, kedves, Feri párom!
Hetény*

2. Dallamidézetek
A sirató személy felidézi, hogy az elhúnyt milyen szépen tudott muzsikálni. Vidékünkön e csoportból a Siratók b. típusára találtunk példát, a
Duda-illusztrációkra, vagyis a szövegb ől az tűnik ki, hogy a siratott személy
jó dudás illetve jó trombitás volt. A jajgatás mellett a sirató utánozza a duda,
a trombita- hangját is.
Jaj, kedves párom!
Mikor ránézek a trombitádra
Eszömbe jut,
Hogy milyen szépen húztad!
Trá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá,
Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá,
lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá!
Padé**

3. A halott hagyatékáról
A sirató azon bánkódik, mi lesz az elhúnyt holmijával. A sok kérdés
mellett közben azt is elmondja, hol áll ez a . holmi, hány van bel őle. Ez a
felsorolás és a kérdések váltakozása adja a tréfás hangot a sirató-paródia e
típusának.
1.
Kéit pár csizmikaod aranyos fijacskaom
Ott marad!
K ö it pár ingöd gatyaod,
Az eredeti közlés (i.h. 114.) másik változata gombosi.
A másik közölt változat (i.h. 115.) csantavéri.

f
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Ott marad!
Ó, édös fijacskaom!
Ott van a sz ö g ön a csizmika
az ingöd, gatyaod a kouckoba.
Jaj, édös fijacskaom,
Köit pár ingöd, gatyaod,
Új k ő it pár csizmikaod,
Össze nem szaggathattad,
Mer meghoutá.
Aranyos fijacskaom !
Ott lóg a csizmika a sz ög ön
Az ingöcsk ö id mög a laodikaon. van.
• Kórógy

D) A GYÁSZ, FÁJDALOM GYORS ELMÚLÁSA;
KILÁTÁS ÚJ FÉRJRE
A jajgatás és a tettetett fájdalom kifejezését szolgáló sorok az igazság
kimondásával váltakoznak. A sirató személy e típusnál a házastárs, aki nem
is sajnálja párját, a jajgatást csak szokásból teszi. Az elhúnytnak a hibáit is
felsorolja, testi fogyatékosságait is elmondja. Még csak . a temetőig lesz nehéz
az út, utána szabad lesz, elfelejtheti a vele töltött nehéz életét. Az ellentétekre
- ' és a párhuzamokra építi a siratószöveget. A II. D. 3. számú szövegb ől viszont
az is kitűnik, hogy siratás közben is a szeret őjét nézi a hamis asszony, s mivel
igazi párjának nem az elhunytat tekinti, hanem a síron túl álló kedvesét, a
siratóban nem is hazudik.

Jaj, aranyos uracskaom!
Temetöig jaj neköm
Haza felé jao neköm !
Jaj, édös uracskaom !
A jou isten áldjon mög,
Hogy m ög is haoltál,
Ugysö költettél má énneköm
Mert nyomorút vaotál
Temetöig jaj neköm,
Haza felé jao neköm!
Kórógy*
* . A másik közölt változat (i.h. • 116.) csantavéri.
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3.
„Az asszony siratta az urát, de szeret ő je is volt neki, és az a férfi szintén
elment a temetésre. Amikor a sírba engedték a férjit, az asszony . elkezdett
sírni. A síron túl állt az él ő szerelmese, azt látta, azért siratta ezekkel a szavakkal a férjit:
Jaj, jaj, éd e s párom'!
Még a síron túl is
Té g e d látlak.
Jaj, jaj, jaj, jaj!
Még a síron túl is
T e g é d látlak."
Szabadka

III.

HALOTTAS JÁTÉKOK •

A) FELN ŐTT (FONÓBELI; LAKODALMI) JÁTÉKOK
Az ide tartozó sirató-paródiák a fonóban, a lakodalomban, a farsangi
mókázások idején születnek, s általában ilyen alkalmakkor is éneklik ő ket.
A Vajdaságban föleg a dél-bánáti székelytelepeken: Hertelendyfalván, Sándóregyházán- és_ Székelykevén őrizték meg a „farsang temetést" vagy „b őgőtemetést" és a lakodalmi siratást, vagy „siratóestét". Minden évben felelevenítik ezt a Bukovinából magukkal hozott hagyományt, amelynek jellegzetes
és figyelemre méltó része éppen az improvizált halott feletti siratás. Farsangkor
vagy , a . nagyb őgő t, vagy egy legényt neveznek ki halottnak, lefektetik, és
körülállják. Egyszerű , közvetlen hangon, jelentéktelen események felidézését
fűzik lüktető, néha rímel ő sorokba a siratószemélyek, és felsorakozva várják,
mikor búcsúzhatnak el a szeretett „halottól". Szólítgatják, becézgetik, egyesek
„gyermek"-nek, mások „uram"-nak nevezik, a nevén szólítják, de megtörténik az is, hogy pirongatják; szidalmazzák, korholják a paródiaszövegben.
Az eddigi gyűjtések arról tanúskodnak, hogy a siratás sohasem történik kórusban, hanem külön-külön mondja el mindenki a magáét. A körülállók legfeljebb belejajgatnak, belekiabálnak az énekszövegbe. Az ilyen siratóparódiaszövegek formája is kötetlen, terjedelmük nem megszabott, mindenki a
saját tetszése szerint alakíthatja és énekelheti őket.
Az úgynevezett , siratóeste a leányosháznál történik. Itt nem halottat,
hanem menyasszonyt öltöztetnek fel, leginkább öreg, csúnya személyre esik a
választás, s miközben felforgatják az ágyat, rakják az ágynem űt, siránkoznak' ,
- és jajgatnak. Az'ilyen paródiaszöveg leginkább csak jajszavakból és az ágynem ű
felsorolásából áll. (Lásd a III. A. 4, és III, A, 5, szöveget.)
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Kimöntek a temetöü felé. Lajtorján vitték a halottat. A halott egy olyan
szelíd legény vout, olyan szemérmetös, lötakarták, akkor odament az anyja,
vagy mije, siratta:
Jaj, . jaj, nő vigyék hátro,,
Mer megakad a karóba,
S visszamarad a nyakambo !
Jaj, jaj, lelköm édös gyermököm !
Jaj, hogy köll mögváijunk tölléd?
Pedig farsang van most.
Ó, ó, gyere vissza mégögyszer,
Hogy még táncolhassunk,
Bár csak még eggyet!
De nem lehet, nem lehet
Mert aki meg van halvo
Az ..el van temetve,
Jaj, jaj, jaj, segítsetök, asszonyok, siratni!
Mer nem tudom, hogy hova legyek,
Nem tudom, hogy mit csináljak?
Jöjjetök !
Jaj, jaj, istenöm, istenem!
Eltemessük a farsangval együtt a gyermöket,
Jaj, jaj!
Hertelendyfalva*
EGYÉB
Az alábbi szöveg minden valószín űség szerint a II. csoportba tartozik,
de adatközl őnk állítása szerint csak töredék, mert édesanyja nagyon hosszan
énekelte. Arra nem volt alkalmunk, hogy leellen őrizzük, mert adatközl őnk
anyja időközben meghalt. E szövegnek az az érdekessége, hogy .a halott
szájából jön, azaz az elhunyt szólal meg és búcsúzik el szeretteit ől, szomszédaitól. Feltételezhet ő, hogy a búcsúztató énekek hatására született ez a
sirató-paródia.

(1973)

1.
Jaj, jaj, alsó, fölső szomszédjaim,
De bodor a fogatok!
Egyik házból másik házba;
Én most útnak indulok.
Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj!
Alsó, _fölső szomszédjaim,
De bodor a fogatok!
Szabadka
Matijevics Lajos

* Az eredeti (i.h. 118-119.) még két-két hertelendyfalvi, illetve székelykevei változatot
közöl.

`
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4. TÁRSADALMI JELLEG Ű VAJDASÁGI NÉPDALOK
(Szerelmi, panasz- és gúnydalok, mezei és gyári munkásdalok)

KUTATÁSTÖRTÉNET
A második. világháború utáni_ dönt ő változásók a különféle társadalomtudományokat is gyökeresen átalakították, ennek azonnali - . és szembetűnő
jele volt többek közt a társadalmi látásmód 'téthódítása; a kutatók akarva-akaratlanul is a lezajlott fordulat előzményeit és menetét vizsgálták.
A népköltészeti és zenekutatók egy része pl. — az • esetleges korábbi
tartózkodást is félretéve a közvetett vagy közvetlen társadalmi mondanivalójú alkotások iránt kezdett érdekl ődni; ezeket előbb • a már rendelkezésre
álló adatokból szemelgették ki, majd pedig .újonnan gy űjtötték össze.
A • kutatások homlokterében mindvégig a különféle: újkori és átmeneti
jellégű dalcsoportok (társadalmi - vonatkozású népdalok, népies m űdalok, ún.
munkásnépdalok, munkásdalok, mozgalmi dalok és . törnegdalok) állottak.
Végül többszörös nekirugaszkodás és hosszas viták után az els ő összefoglalások
is megszülettek, ám az er őfeszítésekkel korántsem voltak összhangban az
elért eredmények.
Ennek . az aránytálasságnak, sokféle szubjektív és . objektív oka lehetett,
ezek tözül azonban csak hármat érdemes külön. is kiemelni:
A kutatók alig leplezett csalódással vették tüdomásul, hogy a társadalmilag „közömbös" alkotások tengeréhez képest mily kevés, és ráadásul
csak szűk körben ismert a kiélezettebb mondanivalójú dal: a , népdaloknak
pl. alig egy ezreléke (!) ilyen és -többségük nem is .közismert. Ezek szerint
a dolgozó - tömegék csak ritkán és alkalmilag, mintegy ösztönösen fogalmazták
meg dalban társadalmi mondanivalójukat, tudatosodásuk tehát sokkal inkább'külső, mint belső folyamat eredménye.. Az igazán tudatos. mozgalmi dalok
pedig nem népi eredetűek, többségük kérészélet ű harci fegyver volt, mely
,
esetenként még a tömegelfogultság bélyegét is magán viselhette.
E különféle társadalmi vonatkozású dalok többsége sokkal inkább
dokuYnentáris, mint esztétikai érték : a tudatosodás tehát bizonyos min őségi
hanyatlassál, vagyiš a tartalmi-eszmei fejl ődés gyakran formai igénytelenséggel
párosulta A mozgalmi célok érdekében úgyszólván válogatás nélkül minden
korabeli . „divatos" alkotást felhasználtak, majd el-is feledték őket, nem sok
idő volt tehát a csiszolásukra.
.
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3. A szóban forgó dalcsoportok újkori és átmeneti jellegűek, következésképpen vizsgálatuk is több tudományszak illetékességi körébe tartozik, ezek
között azonban nem volt meg a kívánt,együttm űködés, így a követett módszer
és az elért eredmények is igen különböz ők. Egyes átmeneti dalcsoportok
(pl. a népies műdalok) vizsgálata majdnem teljesen el is maradt, holott a
valóság egészét átfogni kívánó tudomány ilyesféle fény űzést nem engedhet
meg magának!
A felsorolt tényez ők természetszer űleg egyáltalán nem lelkesítették a
kutatókat, akiknek érdekl ődése. lassanként el is apadt, pedig épphogy fokozottabb munkálkodásra lett volna szükség. 1
A Vajdaság népköltészetének kutatása az utóbbi id őkben örvendetesen
fellendült. A társadalmi mondanivalót hordozó dalok közül Király Ernő
a mozgalmi és partizándalokat dolgozta fe1, 2 a többiről azonban kissé elfeledkeztünk, holott Kálmány Lajostól máig mintegy félszáz társadalmi jelleg ű
népdalt rögzítettünk; ezek az egyes gy űjtők között a következ őképp oszlanak
meg:
10 daltípus
Kálmány Lajos
7 daltípus
Burány Béla— Fábri Jen ő — Tripolszky Géza
2 daltípus
Király Ernő (nem mozgalmi jelleg ű)
2 daltípus
Kiss Lajos
2 daltípus
Ujvári Zoltán
27 daltípus
Katona Imre -- Tóth Ferenc
(Az utóbbi gy űjtés már tudatos rákérdezés eredménye, míg az el őzők csak
alkalmilag kerültek rögzítésre.)
A eddig feltárt vajdasági daltípusok száma tehát 50, valamivel több,
mint 10%-a az egész magyar nyelvterületen feltárt • 475 társadalmi népdaltípusnak, pedig minden bizonnyal itt is jóval többét ismernek. Még kedvez őtlenebb 'a változatok aránya . : míg a magyar nyelvterület egészén 3-3, a Vajdaságban csak 1, ritkábban 2 változat áll egy-egy típusból rendelkezésre. 3
Bőven van tehát tennivaló e téren Vajdaságban is.

A VIZSGÁLT DALCSOPORTOK
Jelen tanulmányunk a Király Ernő által feldolgozott mozgalmi és partizándalokat kirekeszti, csak a közvetlen társadalmi mondanivalójú vajdasági
népdalokat veszi számba. (A •bújdosó- és koldusénekek, betyár- és katonadalok
stb. közvetett társadalmi vonatkozásait sem tárgyaljuk.) A rendelkezésre álló
adatok alapján összesen 12 ilyen dalcsoport alakítható ki; ezek a következ ők:
szerelmi dal
panaszdal
gúnydal
munkadal
gányónóta (kukásdal)
béresdal
56
:

..

4 típus
10 típus
1 típus
1 típus
1 típus
4 típus

1 típus
3 típus
8 típus
10 típus
3 típus
4 típus

cselédlány-dal
aratódal
napszámosdal
kubikosdal
gyári népdal
amerikás dal

A felsorolt dalcsoportok típuseloszlásábán még a kis számokon belül
is észrevehet ően nagy különbségek vannak, egy részük a gyűjtők speciális
érdeklődésével (p1. a kubikosdalokra nagyobb- gonddal kérdeztünk rá), más részük pedig az előfordulás gyakoriságával (pl. mindenütt kevés a munkadal és
a gányónóta) magyarázható. Felt űnően hiányoznak a csépl ő- és summásdalok,
ez utóbbiakat viszont az átlagösnál nagyobb számú napszámosdalok pótolják.
VIZSGÁLATI MÓDSZER
A társadalmi tudatosság két széls ő pólusán elhelyezked ő (mozgalmi,
ill. csak közvetett társadalmi mondanivalót tartalmazó) dalcsoportok kirekesztése ezúttal is csak a munka terjedelmi elhatárolása kedvéért engedhet ő meg,
így persze az összkép kissé hézagos marad. A kiválasztott dalcsoportok is
meglehetősen vegyesek, különválasztásuk eléggé önkényes: az életben nincs
ilyen elkülönülés. Seregszemléjük abból a szempontból mégis tanulságos,
hogy annak idején mely dalokat és hogyan társadalmasították.
A kiválasztott dalcsoportok egymáson belüli elkülönítése is meglehető sen
önkényes és esetleges, hiszen pl. a foglalkozási (arató-, béres-, kubikos- stb.)
dalok is lehetnek szerelmiek, panaszosak vagy éppen gúnyosak, másrészt
pedig a panaszdalok tárgya lehet az adó, az árenda, a szegénység általában
stb., tehát éppúgy szolgálhatják a birtokos, mint a nincstelen parasztokat.
Vitatható továbbá, a munkadal szerepeltetése, a' cselédlány-dal különválasztása
stb. is. Az egyes dalcsoportok közelebbi megismerése azonban némileg indokoltá teszi ezt a látszólag teljesen esetleges és önkényes elkülönítést is. Mindez,
a nehézség abból adódik, hogy költészeten kívüli szempontok szerint próbálunk
egész alkotáscsoportokat elemezni.
Külön kérdés a rendelkezésre álló adatok szegényessége, sz űkössége is.
A hasonló magyar népdalok nélkül a vajdaságiakról nem is lehetne semmi
érdemlegeset megállapítani, egy összképbe illesztve azonban mégis kínálnak
némi tanulságot.
Bemutatásuk a felsorolt csoportok: szerint történik, melyeken belül
azonban csak a fontosabb és jellemz őbb kategóriákat és daltípusokat elemez
zük és végezetül összegezzük a kínálkozó tanulságokat. (A változatok közül
elsősorban a vajdasági és a dél-alföldi szövegeket válogattuk ki.) 4
SZERELMI DALOK
A szerelmi daloknak tekintélyes része fogalmaz meg közvetett vagy
közvetlen társadalmi mondanivalót, pontosabban osztályellentétet, annál
meglepőbb, hogy ilyennel a Vajdaságban alig találkozunk, minden bizonnyal
elhanyagoltuk a gy űjtésüket. A rendelkezésre álló típusok közül mindössze
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2 érdemel említést, az egyik valószín űleg, a másik pedig bizonyosan népies,
műdal, de a szájhagyományban való rtovábbélésük semmiképpen nem véletlen.

az egyik balladás (epikus) dal a szegény—gazdag ellentétet dolgozza
fel; balladai h ősnőinkhez hasonlóan, itt is a leány tiltakozik mások áltál
kiszemelt v őlegénye ellen, további sorsáról azonban nem tudunk meg semmi
közelebbit. Talán nem véletlen, hogy asszonyénekes adta el ő. (Móra Vera
65. é. szajáni énekes 1972-ben énekelt, „Azt akarták, hogy égy úrnak légyek
felesége" kezdet ű .szövegét lásd az eredeti közlésben: HITK 23-24. sz.
10. p.) — Az énekes a dal epikumát valóban megtörtént eseménynek vélte. ,
Eddig egyetlen változatát sikerült megtalálni, a két változat eléggé
eltérő , ez a szájhagyományban való továbbéléssel mágyarázható, 'a forrás
azonban feltétlenül közös, minden bizonnyal egy népies m űdal, közelebbről'
talán egy magyar nóta. (Az 1932-ben feljegyzett Szabolcs megyei változat
szövegét lásd i. h. 10-11. p.)
Mindkét változatot érett korú asszony énekelte, a gy űjtések időpontja
között kerek 40 esztend ő különbség van, ezalatt az alkotás tovább rövidült,
tömörült és veszített szentimentális jellegéb ől is.
másik dalunk — Künn a pusztán szántok, vetek... kezdősorral —
az egész magyar nyelvterületen, így a Vajdaságban is 'ismert. E szentimentális
mű dal szövegének és zenéjének egyaránt Bodrogi Zsiga a szerz ője, aki egy
dallamra, azonos kezd ősorral; voltaképpen két szöveget is szerzett, a korábbi' a
„szelídebb", a kés őbbi a „harciasabb", s egyáltalán nem véletlen, hogy az utóbbi
terjedt el: ezt vette át a nép és ezt használták fel a munkásmozgalomban is.
(Az 1906-os és 1908-as változatok szövegét lásd i. h., 11-12. p., eredeti közléshelyüket pedig a 7. sz. jegyzetben.)
A fiatalabb szöveg a mozgalom révén még Amerikába is kijutott, a magyarok körében pedig nyilván a tudatos terjesztésnek is köszönhet ő nagy népszerűsége.$
Verbicán (Egyházaskéren) már egy módosult változata került el ő. (Vö. i. h. •
12-13: p.)
A módosítások nem jelentősek és nem is mindig szerencsések : egy-két
félreértés, felesleges ismétlés mellett mindössze két sor mondható népiesebbnek.
A verbicai változatban azonban következetesebb a múlt id ő használata és épp
ez a legfontosabb különbség !
SZOCIÁLIS PANASZDALOK
Az újkori paraszti panaszdalok társadalmi szempontból nagyjából három
csoportba sorolhatók: a birtokos parasztok, a különféle bérl ők és a nincstelen
szegények keserveit megfogalmazó alkotásók, melyek között szép számban
vannak . rögtönzött, egyszeri, egyédi és félnépi vagy m űdalból follzlorizált
alkotások is. Meglepő , hogy legtöbb paraszti panasz a Dél-Alföldön került
megfogalmazásra és' feljegyzésre; a gy űjtésben els ők között Kálmány Lajos
jeleskedett legnagyobb eredménnyel, de utódai is gy űjtöttek ilyen népdalokat.
Kálmány gyű jtéseit részben túlságosan is sokszor idéztük, részben pedig
teljesen. elfeledtük.
A gazdák elszegényedését, tönkremenetelét részben panaszos, részben
pedig gúnyos mulatónóták szólaltatják meg, kisebb részük önálló alkotás, ,a
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többi pedig vegyes tartalmú dalfű zérekbe illesztett ún., vándorversszak. (Egy
1881-ben Kálmány által gyűjtött gúnydal vándorversszakát — és közléshelyét a 9. sz. jegyzetben — valamint egy Fábri Jen ő feljegyezte hasonló gúnydal zentai szövegét vö. i. h. 13-14. p.)
A gazdák éls ő világháború előtti tömeges tönkremenetelének ad hangot Pósa Lajos — Dankó Pista Volt nekem, volt •nekem búzaterm ő földem .. .
kezdősorú, Szegény ember dolgát... címen emlegetett népies műdala,
mely — igen jellemzően = A magyar nép keserg ője c. kottafüzetben jelent meg előszór. E dalhoz minden bizonnyal felhasználták hasonló el őképeket, népünk pedig átvette .és tovább . alakította, úgyhogy a folklorizált változatokból nem is mindig lehet már az eredetire visszakövetkeztetni.
(A Pósa-Dankó műdal -szövegét, továbbá egy-egy zempléni és bihari
folklorizálódott változatát s 12. és 13. .jegyzetszámmal , azok forráshelyét
vö. i. h. 14-15. p.)
A folklorizálódott népies műdal leghosszabb és id őben-térben, valamint
tartalomban legtávolibb változatát 1972-ben gy űjtöttük Szajánban, ahol
már . tipikus mulatónótaként emlegették és több. más gúnydallal; ill. azok
egyes versszakaival ötvözték össze. Ez az alkalmi változat nem épPen a legsikerültebb, a párbeszéd valamennyire élénkíti ugyan, a társadalmi mondanivaló azonban kevésbé egyértelm ű . (Közlését vö. i. h. 15-16. p.)
Hasonló panaszokat más dalokba beékel ődött ún. vándorversszakok
is megszólaltathatnak.. Egy szerelmi-katonai-gúny-bordal egyvelegben p1. a
következő két, bennünket érdekl ő versszakot találjuk:
Kimentem én a tanyára,
Nincsen búza, nincsen árpa, csuhajla!
Nincs a kocsi, nincs a hat ló:,
Elvitte a végrehajtó, csuhajla!
Nincs a búza, nincs az árpa:
Elvitték az adósságba, csuhajla!
- Engem ne sajnáljon senki,
.
így kell' nekem tönkremenni, csuhajlal... .
énekelte: Banka János 45 é.
Csóka, 1965.
gyűjt.: Burány Béla"
E két versszak összevont változatával egy szegedi botdalban is találkozunk:
•
Most már kimék a tanyára.
Nincsen búza, nincsen árpa:
Elvitték az. adósságba,
Elvitték az adósságba ...
Szeged, 1936. 15
Ez utóbbi gúnyos bordalnak az a nevezetessége, hogy Losonczi László
(1.812-1879.) : egyik népies panaszdalának kései változata. Az eredeti vers
népszerű dallamra ráhúzva széles körben elterjedt, korábbi kezd ősora még
Kálmánynál már — Rongyos a házam
ez volt: Nyomorúság az életem ...
teteje .. kezdettel kerül feljegyzésre Magyarszentmártonból. 17 Bár e szép
panaszdalt egy évszázadon át sok változatban énekelték; a Vajdaságból
egyelőre még nem került el ő. Kései „oldalági"k leszármazottja az ugyancsak
Kálmány Lajos gyű jtéséb ől és egyéb kéziratos változatokból is ismert, Csutka
szárból van a házam teteje ... kezdetű panaszdal,18 melynek a Vajdaságból
; 16
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csak nagyon távoli, már-már alig rokonítható és bordallá átalakult változatát
ismerjük. (Egy-egy padéi és szajáni változatot publikál az eredeti közlés:
i: h. 17. p., 19. és 20. számú forráshelyre utaló jegyzettel.) Jó száz esztendeje ismert egy olyan általános mondanivalójú panaszdal,
melyet keservesként, katonadalként, bújdosó vagy éppen búcsúzóénekként
egyaránt el őadhattak. Az Édesanyám is volt nékem ... kezdetű versszakhoz
ennek megfelel ően többféle -más szakasz is társulhatott, az alaphangulat azonban
megmaradt. Dallama elnépiesedett m űdal, lehetséges, hogy maga a szövegmag
is az, szerz ője egyelőre ismeretlen. Népünk azt tartja, hogy Rudolf királyfi
tette ilyen népszer űvé. 21
A nyomtatásban közzétett szövegek között az említett alapversszakon
kívül még az Erdők, mez ők, vad ligetek ... és a Bujdósik az árva madár .. .
kezdősor is gyakori. 22 Kálmány egyik gyűjtésében pedig egy Mez őberény
de szép helyt van ... kezdetű katonadal 6. szakasza az Édesanyám is volt
nékem ... 23

A központi szövegmagot 1972-ben újra megtaláltuk,' de csak egyetlen
versszak csatlakozott már mellé. (A pádéi változatot vö. i. h. 17. p.) Ebben
az összetételben— a középs ő, Bujdosik az árva madár ..: kezdősorú. versszak
kivételével — egy 1894-es kiadásban már. szerepeI. 24 A feledésre ítélt, nagy
múltú, népszer ű dalok közé tartozik tehát ez is. .
Kálmány Lajos az 1882-ben kiadott temesközi népköltési gy űjteménye
előszavában az egyik árendás dalról á. következ őket írja: „derűre-borúra
terem áz efféle dal"; mindjárt közöl is bel őlük kettőt, melyek szemmel láthatólag helyi rögtönzések, az utóbbi évtizedekben gyakran idéztük és értelmeztük
ő ket. (Kálmány 1882-es szajáni és törökbecsei gy űjtését vö i. h. 18. p.,
25. sz. lábjegyzettel.)
Nagy kár, hogy Kálmány „az efféle dalok"-ból nem jegyzett fel többet,
mert bár költő i értékük meglehet ősen csekély, annál fontosabbak viszont
abból a szempontból, hogy a dohánykertész- és egyébb bérletek felszámolásának, ill. átalakításának id őszakából valók. Az idézetteken kívül azonban a
szerelmi dalok között is van egy pécskai változat, melyr ől,a kutatás időközben
elfeledkezett. (Vö. Kálmány 1877-ben feljegyzett pécskai változatát és 26.
sz. lelőhelyét: i. h. `18. p.)
GÚNYDALOK
A kortesdalok, mozgalmi dalok és a félnépi hírversek között sok társadalmi szatírát és gúnydalt találunk, melyek a polgári rendszer visszaéléseit,
különféle visszásságait állítják pellengérre. Egy -részük (f őként az adó, a
dohánymonopólium, a tisztvisel ők megvésztegethetősége, a háborús haszonlesés stb. ellen írottak) a nép szájárá került, ezek közé tartozik egy Szajánban
gyűjtött félnépi szatíra is. (Közlését lásd: i. h. 19: p.)
Ez az els ő világháború idején keletkezett, ismeretlen szerz őtől való dal
néhány mozzanatában korábbi el őképekre emlékeztet; így pl. a betyárdalok
kedvenc közhelye volt: Ha a főbíró háborgat, Lopok néki egypár lovat;
újkori katonadalaink is gyakran emlegetik: Inkább leszek betyár a pusztába,
mégsem leszek császár katonája! Szajáni szövegünknek megtaláltuk az eredetijét :.1918. márc. 7-én egy Bognár Mihályné nevű kisagárdi asszony a férjének
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írt levelében említi e dalt, a levél azonban nem jutott ki a frontra: a katonai
cenzúra elkobozta. Az irattárból került el ő a teljes változat. (Közlését vö.:
i. h. 19 20. p., 27. lábj.)
Móra Vera szajáni változata ennél már kopottabb, sorrendi csere is
zavarja a gondolatmenetet, de ugyanakkor valamivel reálisabb is, így pl.
a nem paraszti szerz őre valló keleszt szót a helyesebb keltet-re javítja.
-

ARATÓDALOK
Az aratódalok fogalomköre összetett: tágabb értelemben véve a magyar
népi lírának a széles pár-aszttömegeket érint ő, egy időszakos foglalkozáshoz:
az aratáshoz kapcsolódó mindenféle dalát jelenti,, sz űkebb értelemben viszont
csak az aratórészesek életér ől és munkájáról szóló alkotásokat; ez utóbbi
csoport.a kevesebb, ugyanakkor számunkra értékesebb is. A tágabb értelemben
vett aratódalok köre tehát túlságosan is széles; hiteles népdaloktól kezdve
sokféle népies műdal is ide tartozik; bár mindkett őből találtunk példát
Vajdaságban, mégsem mondhatjuk azonban, hogy az aratódalokat e területről valamennyire is ismernénk.
Első ilyen vajdasági népdalunk voltaképp szerelmi dal, melynek els ő
versszakái az egész magyar nyelvterületen ismertek, a 3. már helyi fejleménynek látszik, míg a 4. és 5. más dalból csatlakozott. (A Meg kell a búzának
érni kezdetű zentai, Burány Béla gy űjtötte változatot 28. sz. lel őhely-jelzéssel vö. i, h. 20. p.) E dal szép példája a régi és az új versszakok szerencsés
ötvözetének.. Jó lenne több változatát is ismerni! Hasonló hangvétel ű aratódallal egyebütt széltében találkozhatunk.
Szellemi rokona a Petőfinek tulajdonított, valójában ismeretlen szerz őtől
való, Ne menj, rózsám, a tarlóra ... kezdetű, sokféle összetételben és változatban énekelt népies műdal is, melynek dallamát Egressy Béni, .a Szózat
dallamának szerz ője komponálta, és el őször 1843-ban, mutatták be Szigligeti
Ede népszerű népszínművében : A szökött katona-ban. 29 Azóta sem merült
feledésbe; sok változatbán feljegyezték, ezek között a következ ő versszakok a
leggyakoribbak : Ne menj, rózsám, a tarlóra; — Elmék, rózsám, a tarlóra, —
Ülj a térdem kalácsára ... ; csatlakozott hozzá még néhány vendég- vagy
vándorversszak is: Őszi harmat, hideg eső,—Én ültettem a rózsafát... stb.30
Padéi változatunk kevéssé ismert szakaszt tartalmaz, "a dal párbeszédes jellegét
viszont megszünteti. (A változat közlését lásd: i. h. 21. p.) E változatban
eszközök tartalmi átalakítás teljességgel érthet ő :. az énekes Már nem tudhatta,
hogy a múlt század els ő felében sokhelyt Még sarlóval arattak és e munkát
a nők végezték; így a 2. szakaszban „helyére teszi" a dolgokat: marokseci őnek
és kötélterítőnek kéri fel a leányt. Ismét a régi és az új szerencsés és értékes
ötvözetével lettünk gazdagabbak. (Az eredeti'közlés tartalmazza — 31. sz.
lelőhely-jelzéssel — ugyanezen népies m űdal archaizált moldvai változatát is: i. h. 21-22. p.)
NAPSZÁMÓ SDALOK
A napszámosmunka vegyes, alkalmi, különösebb szakképzettséget sem
kíván, ráadásul a munkások folyton váltózó és szervezetlen közösségei a
munkaadók közvetlen felügyelete alatt dolgoztak. Érthet ő tehát, ha magyar
61

viszonylatban jóval kevesebb napszámosdalt ismerünk, mint p1. summásvagy kubikosdalt. Vajdaság azonban e tekintetben örvendetes kivétel: itt
viszonylag több került el ő belőlük; égy részük közismert népdal (szerelmi,
katonadal stb:) átalakítása, más részük alkalmi rögtönzés. Maga a napszámos
megjelölés csak ritkán szerepel bennük, inkább a munka jellegére vagy a
munkásrá (pl. kapások) ‚utalnak; a dalok központi problémája egyébként a
munkaidő és a bánásmód elleni tiltakozás; az élelmezéssel kevesebbet fog' lalkoznak, mint : pl. a summások, mert sokszor dolgoztak sáját kosztjukon.
A kapásdalok között hetyke mulatónóta is szerepel (katonadallal ötvöződve):
Jaj, de, szépen fütyürésznek
Szőlőben a kapáslegények!
Kövidinka: mustos, fehér...
Jaj, de szép a kapáslegény!
Jaj, de szépen hégedülnek
Szőlőben a kapáslegényéé!
Fekete gyűrű a levél...
Jaj, de szép a kapáslegény !.
énekelte: Banka János 45 é.
Csóka, 1965.
gyűjt.: " Burány Béla32
E szöveg távolabbi rokonait a bordalok és mulatónóták, továbbá a táncdalok
között kereshetjük, közeli változatát nem találtuk. (A Fekete gy űrű a levél ... .
sor már értelmetlenné vált:)
Katonadalból van átalakítva a következ ő padéi napszámosdalunk:
Azért, hogy én ilyen beteg vagyok:- ,
Kilenc kislány szeret ője vagyok,
A tizedik el van tőlem zárva
Fülöp Lajos sz őlőbirtokába.
Fülöp Lajos szőlőbirtoka; lukadjá' ki!
Té mög, babám, szabadulj ki!
— Szabadulnék, seja-haja, de nem léhet :
Lészerződtem rája, erre a hárem és fél hónapra.
énekelte: Somorjai József 66 é.
Padé, 1972.
gyűjt.: Katona Imre — Tóth Ferenc
Ennek távoli változata temérdek van a katonadalok között, a- legközelebbit
gyűjtötték; de már a kaszárnyára mondott átok nélkül. (Közlését
— 33. sz. lelőhely-jelzettel — vö. i. h. 23. p.)
A. kaszárnyára mondott átkot az egyik hely nélküli Kálmány-gy űjtés
tartalmazza, csak ennek ismeretében érthet ő idézett padéi dalunk 2. versZentán
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szaka: miért éppen azt kívánják, hogy a sz őlőbirtok „lukadjon ki", és miért
is köti a szerződés oly erővel a napsžámost?
Kaszárnya ódala, lukadj ki,
Té mög, rúzsám, szabadulj ki!.
— Szabadulnék, de rím löhet:
Nagy az eskü, hogy tögyem mög?
Mögesküdtem sok id őre:
Tizenhárom esztend őre.
Szeged környéke, 1900-as
évek, Kálmány Lajos gy űjtése. 34
(A kaszárnyára mondott átok különben katonadalaink egyik' közhelye.)
Fülöp Lajos szőlőbirtokáról , nemcsak a férfiak, hanem az asszonyok is
énekeltek; egyik közl őnk szerint a 20-as években volt népszer ű a következ ő
kis szerelmi dal
Éd é sanyáün, hét hónap utólja,
Fülöp Lajos birtokába hérvadok;
Elhérvadok, mint ősszel, a fügefaleevél.
angyalom, de hiába szerettél!
énekelte: Vastag Mária 68 é.
Padé, 1972.
gyűjt.: Katona Imre — Tóth
Ferenc
E kis igénytelen, talán el is rontott, alkalmi dalocska főként szerelmi és
katonadal-előképekre .vezethet ő vissza, melyekben a boldogtalan sors vagy
a szerelem miatti hervadás költ ői közhely. (Két vonatkozó változatát lásd
— 3'5. és 36. sz. lelőhely-jelzettel — i. h. 24. p.)
A summás és aratódalokhoz hasonlóan, a napszárnosdalok egy része
is a munkaidő önkényes meghosszabbítása miatt panaszkodik, erre vonatkozó
egyik padéi dalunk 'az egész magyar nyelvterületen' ismert; tartalmilag az
egyik maroslelei változat áll hozzá legközelebb' (szintén napszámosok énekelték),37 de másutt is megtaláljuk a summás- és aratódalok között is. A
szövegek az egész magyar nyelvterületen felt űnően egyeznek! (A padéi
változat közlését lásd i. h. 24. p.)
kezdetű
E dalunknak „édes testvére" egy Most van a nap lemen
lemenőben
őben .
panaszdal, mely 1. sorában Dankó Pista egyik népszer ű magyar nótájára
emlékeztet, a továbbiakban azonban teljesen eltér. Minden bizonnyal népünk
vette Dankó Pistától, e kezdetet, mert egyes változatai Lement a nap . . .
sorral indítanak, és ezeket az 'el őző változattól nem is mindig lehet elkülöníteni, s őt mintegy folytatásnak tekinthet ők. Ezek is ugyanúgy megvannak
a napszámos-, summás- és egyéb mezei munkásdalok között, mint az el őző,
de a magyar nyelvterület többi részén a vajdasági változatoknál valamivel
,,harciasabb" szövegeket is .ismerünk. (Két szajáni változat közlését lásd
i. h. 25. p.; ugyanott — 38.. sz.. lel őhely-jelzéttel — két magyarországi változat is.)
Nem szabad azonban azt hinnünk, hogy az egykori vajdasági agrárszegénység ennél magasabb tudati. fokra nem jutott volna, példának itt van
.
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egy századforduló körüli id őkből származó tiltakozó dal, melyet pl. , a szajániák is ismertek és kedveltek. Dallama Simonffy Kálmán népszer ű, Jaj,
de magas ez a vendégfogadó ... kezdetű dala, melynek dallamára több mozgalmi (és egyéb) szöveget is írtak; az egyik pl. a Piros zászlónk, vörös zászlónk
lobogtatja a szellő, a másik pedig szóban forgó szajáni szövegünk, melynek
eredetije „Pörge Pista" (minden bizonnyal álnév) szerzeményeként már
a századfordulón megjelent a Csizmadia féle Proletárok verses könyvé-ben,
ahol viszont a Már én többet kocsislegény nem leszek ... dallam van feltüntetve."39 Kerényi György az egyik szövegváltozatot a Žöldre van a, zöldre
van a rácsos kapu festve ... dallamával adja meg. 40 (Az eredeti szöveget
41. sz. lelőhely-jelzéssel — vö. L h. 26. p.)
Szajáni ' változatunk felcseréli a versszakokat, s őt kissé átalakítja a szöveget is: eközben a döcög ő verselés valamit javul; el őfordul azonban egy
szókihagyás is, nyilván feledés az oka. (Közlését lásd i. h. 26. p.)
E dal változatainak nagy többsége a Viharsarokban került léjegyžésre,
Király Ernő Szabadkán és Csantavéren is talált egy-egy változatot, és ezek
sem kevésbé tanulságosak. ( A Király Ern ő gyű jtötte csantavéri változatot
42. sz. lelőhely-jelzettel — vö. i. h. 27. • p.)
-

KUKÁSDAL (GÁNYÓNÓTA)
Köztudott Vajdaság dohánykertész-községeinek XVIII—XIX. századi
telepítése és 1848. utáni elpusztításuk is, mégis"alig ismerünk innen kukásdalt
vagy gányónótát. Igaz, a magyar nyelvterület egészén is mindössze tucatnyi
a számuk; ennél bizonnyal több volt, csak gy űjtésüket elhanyagoltuk.
A kukásdalok is korabeli divatos népdalok (els ősorban szerelmi és bordalok) átalakításai, ilyen újonnan gy űjtött, eddig egyetlen vajdasági dohányosnótánk is:
Szép szajáni lányok, hova jártok?
A kis kútba vizet nem találtok,
Mert a kis kút befagyott,
A szeretőm elhagyott,
Az a - csalfa.
Szép szajáni lányok, hova jártok?
A kis kertbe rózsát nem találtok,
Mer a rózsát csókrozzák,
Legényéket sorozzák
Katonának.
Szép szajáni lányok, hova jártok?
A pajtába dohányt nem találtok,
Mer a dohánt csomózzák,
_ Legényeket sorozzák
Katonának.
énekelte: Bunford Györgyné
Szabó Erzsébet 43 é.
Szaján, 1972.
gyűjt.: Katona Imre — Tóth Ferenc
,
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Bár a közlő szerint ezt dohánycsomózáskor énekelték, csak egyetlen versszak
néhány sorának vékonyka szövegszálán kapcsolódik a - dohányosélethez.
Gyűjtött változatunk egyébként népies m űdal: a Hullámzó- Balaton tetején .... 43 és a Szép szatmári lányok, isten veletek ... dalcsalád egyik tagja.
Egyelőre ezeknél közelebbi változatot nem találtunk.
CSELÉDLÁNY-DAL
Előbb említett csantavéri szövegünkben már szó volt szolgálólányról,
ezt a szöveget azonban egy már kész dalsablonra húzták rá, és nem is népi
eredetű . Valójában nagyon kevés cselédlány-dalt ismerünk, egyel őre érdemben
nemis beszélhetünk még róluk, különválasztásuk is korai lenne. Annál nagyobb
öröm, amikor egy-egy szerelmi vagy egyéb dalban ilyen vándorversszakokra
bukkanunk:
,

Sej-haj, de meguntam ezt, az 'urat szolgálni:
Sáros gangját minden nap Megsikálni!
Inkább ülnék kis angyalom ölébe,
Sej-haj, kacsintgatnék világoskék szemébe.
énekelte: Tóth -Horti Viktória
64 é. Zenta, 1953.
gyűjt.: Fábri. Jen ő 4
.5

Ez már ízig-vérig népi eredet ű dal, ill". szakasz: megtaláljuk a béres-, aratóés a katonadalok között is, s őt utóbb más foglalkozások is átvették, hiszen a
meglevő : szövegkeretbe eltér ő tartalmakat illeszthettek.
BÉRE SDALOK
A mezei munkások és szolgák dalai közül talán a -béresdalok a légnépibbek
s egyszeršmind a leghagyományosabbak is; további jellemz őjük, hogy' pl..
a gányónótákkal, summásdalokkal - stb. ellentétben, szinté az egész magyar'
nyelvterületen ismertek és esetenként máš 'foglalkozásúak is elénekelgették
némelyiket. Nagybirtok is majdnem mindenütt volt, de legalább paraszti
kulákgazdaság, ahol -- ha kisebb számban is szintén alkalmaztak béreseket
(szolgákat); az ő panaszaik sem. kisebbek és kevesebbek, s őt dalaikban — a
gazda kosztján élvén — az élelmezésre még gyakrabban - panaszkodnak.
Nem minden béresdal panaszos is egyszersmind, a közismert' szerelmi
dalokban pl.-aa gondnak szinte semmi nyoma. (Kiss Lajos Bá ćskertesen/Kupuszinán, ill. Burány Béla Zentán feljegyzett változatát — 46. és 47. sz.
lelőhely-jelzéssel — vö. i. h. 29. p.)
.
Következő vajdasági béresdalaink viszont oly mértékben -rögtönzöttek,
hogy néhány soruktól eltekintve, nincs is több változatuk, 'így viszont az
értékük annál becsesebb, ha nem is épp esztétikai, de legalább dokumentatív
szempontból.
1. Az egyik 1891-ben került közlésre, Kálmány gyűjtötte, ő azonban
még a „pusztai és pásztor dalok" közé sorolta be. {Újraközlését —48. sz.
5
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-lelő hely-jelzettel — vö. 'i. h. 29. p.) E panaszos gúnydal változatát 80 év
elteltével Verbicán (Egyházaskéren) találtuk meg, ahol különben Kálmány
is gyűjtött; szövege sokat változott, elvesztette öngúnyra valló jellegét, a
panaszt azonban a vasárnapi többletmunkára való utalással toldja meg :
Imre-pusztán azért nem jó szolgálni :
Dudvábul kell gyalogutat csinálni.
Olyan korán ki kell menni szántani:
Alig látom a négy ökröm befogni.
Imre-pusztán azér nem jó szolgálni :
Vasárnap köll az ökör száját sózni!
Most a Gyura vészi föl a sóskupát;
Többi béres fogja jaz ökör szarvát.
énekelte: Mihók Antal 75. é.,
Verbića 1972.
gyűjt.: Katona Imre -- Tóth
Ferenc
..

2. Máig változat nélkül áll viszónt Kálmány egyik béresdala, melyet ő,
kissé elsietve, a „tréfás és csúfolódó" alkotások csoportjába osztott be; ennek
is minden bizonnyal meglelhetnénk további változatait. (Újraközlését —
49.' sz. lelőhely-jelzettel — vó. i. h.. 30. p.)
' Szövegünk abból a szempontból is eléggé ritka, hogy magáról a munkáról
is szól, de ennek részletezését éppúgy kerüli, mint a többi hasonló alkotás is.

KUBIKOSDALOK
Új életforma és foglalkozás, amely megszülte •a megfelel ő új stílusú
dalokat is; a katona- és pásztordalokhoz hasonlóan, a kubikosdalok tipikus
férfinóták, többnyire csak a Tisza folyásának déli részén ismertek. Valójában
nem új alkotások ezek, hanem korabeli népdalok és divatos m űdalok kisebb-nagyobb mérvű átalakításai: csak kevés közöttük az egyedi, rögtönzött alkotás.
Ha pedig a mozgalmi dalokat is leszámítjuk, eléggé „egyhúrú" lírát kapunk :
'feltűnő en gyakoriak pl. a hetyke, gúnyos vagy épp elkeseredett hangú bordalok és mulatónóták, jóval kevesebb viszont a panaszdal.
• Ismét Kálmány Lajosé az érdem, mert els őnek gyűjtött kubikosdalt,
sőt valamivel el őbb már azt is rögzítette, hogy a sžerelmi népdalokba is
benyomult ez a foglalkozás. (Kálmány két változatának újraközlését — 50.
és 51. sz. lel őhely-jelzettel — vö. i. h. 31. p.)
A 1950-es években a magyar Viharsarokból több tucat új kubikosdal
került el ő, értelmezésük és feldolgozásuk is megtörtént, s ezzel az újkori
népi' líra egy új színfolttal gyarapodott. Ezt a gy űjtést egészítettem ki 1973-ban
a Vajdaságban, melynek néhány pontján a már ismert típusok mellett újabbak
is előkerültek. Ezek között is kevés a panaszdal, jóval több a szerelmi és mulatónóta. •
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Egyik zentai panaszdalunk p1. minden bizonnyal valamely újkori kurucének
vagy szentimentális szerelmi m űdal kései utánzata:
Csak kubikos az én néviem,
Senki nem tör ődik velem.
Bánatinat panaszolnám, nincs kinek,
Csak annak a jó istennek, Mer az nem mondja ,sénkinek.
énekelte: Kovács Tamás 78. é.
Zenta, 1973._
• gyűjt.: Katona Imre
A katonadalok között is találunk ehhez hasonló hangulatút; az egyik széles
körben ismert panaszdal, keserves; kezd ősora: Katonaság az életem ... ,
ez azonban szövegileg eléggé távol áll; egészen közeli változatot még , nem
találtam.
Az egyes foglalkozásokat felsoroló dalok között megtaláljuk a kubikos-kérőre vagy udvarlóra utaló szerelmi dalokat is, melyekben már nem a parasztoké
vagy az iparosoké, hanem a kubikosoké az elsőség. Az ilyesféle dalok is a
legény-'
egény és leányválogatókból vannak átalakítva. (Egy zentai variánst és '1.
versszakának népies műdal változatát — 53. sz. lel őhely-jelzettel — vö. i. h.
32. p.)
Hetykélked ő szerelmi • betyárdal az el őképe egy újonnan gy űjtött zentai
kubikošnótának, melynek külön érdekessége, hogy maga az énekes is emlékezett az eredetire és így mindkett őt ő adta elő :
betyárdal:

ti

Aki betyár akar lépni, .
Nem kő annak mégijedni, ihajla!
Én is az akarok lenni,
Nem is fogok megijedni, csúhajla!
Szép élet az, ihajla,'
B é tyárélet, csuhajla!
Bakony-erd ő a tanyája,
Barna kislány a babája, csuhajla!
kubikosdal: •

•

Aki kordés akar lépni,
Nem köll annak mégijedni, ihajla!
Én is az akarok lenni,
Nem is fogok mégijedni, csuhajla!
Szép élet ez, ihajla!
Kordás élet, csuhajla!
Dészkabódé a tanyája,
Barna kislány a babája, csuhajla!
énekelte: Kovács Tamás 78 é.
Zenta, 1973.
gyűjt.: Katona Imre
5*
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Dalunk formai és tartalmi szempontból egyaránt figyelmet érdemel:
az átalakítás mértéke és módja közvetlenül is megfigyelhet ő, külön érdekessége még a kordéhányó munkások jelentkezése..(Egy kordésokat szere.peltető mulatónóta zentai változátát és annak katonákat aposztrofáló . rokonát — 54. sz. lel őhely-jelzettel vö. i. h. 33-34. p.)
Az egyik legnépszer űbb kubikos-mulatódal ellentéttel indít:
Kubikosból sose láttam _ gazdát,
M e gissza az utolsó garassát.
Ha nincs péze, megy a barákába,
Ád a - kantinos gödörcédulára....
énekelte Kovács Tamás 78 é.
Zenta, 1973.
gyűjt.: Katona Imre.
E daltípust minden kubikos ismeri és kedveli, mivel más-más dallamra
húzzák rá, bizonyos szótagszám-váltakozás figyelhet ő meg. Kissé eltér ő
kezdősórral éls őriek még Kálmánt' Lajos gyűjtötte:
Fenné látott kubikusbú jó gazdát, .
- Mert mögiszi až utolsó garassát .. .
Magyarszentmárton, 1 ' 900-as évek
Kálmány Lajos gyűjt. 55
Az előző mulatónóta rokona még egy balladás dal,' mely szintén széles
körben ismert, a Vajdaságban is két változatát sikerült gy űjtenem. Általában
barábernótának ismerik, és az egyes változatok alig térnek el egymástól,
legfeljebb a párbeszéd marad el, mint egyik szövegünkb ől is. A dalt különben
szókimondó nyersesség jellemzi. (Két zentai barábernóta-változat szövegét
és szakmai kommentárját lásd i. h. 34-35. p.)
GYÁRI NÉPDALOK
Az iparosodást követ ő idő szak új típusú népdalai, melyek szintén hagyományos alkotásokból vannak átalakítva, néha közelítenek a balladai forma
felé. A színhely bennük a gyár, a téma pedig az üzemi munka, f őként pedig
a szerencsétlenségek (t űzvész stb.); itt némi fény derül 'parasztságunk tartózkodására és félelmére.
Kezdetben úgy tűnt, 'hogy az iparosodásban visszamaradt Alföldön
kevesebb gyári népdalt ismernek, mint egyebütt, de ezt, mintha az új vajdasági
gyűjtések is cáfolnák, mért pl. a Dunántúlon és a Palócföldön ismert daltípusok egyike legutóbb két változatban is el őkerült. '(A fels őhegyi és zentai
változatot — 56. és 57. sz. lel őhely-jelzettel — vö. i. h. 35-36. p.)
Hasonló hangulatú dalt a katonanóták között találunk, egyikük éppen
Szegedr ől . való és Kálmány Lajos gyűjtése. Palóc változatokban optimista
kicsengésű befejezés is el őfordul. (Egy' borsodi példát, 58. sz. lel őhely-jelzettel, vö. i. h. 36. p.)
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Rögtönzött, alkalmi kiéneklés a következő tréfás dalunk, melynek
„alkotója" két asszony, „h ő se" pedig egy közkedvelt, de kissé félszeg, visszahúzódó munkás. Az énekesek valamelyik táncnótát alakíthatták át, s éneklés
közben táncra is perdültek:
Zsizsik János dolgozik, a vasgyárbá.
Mindén este hazájár vacsorára:
Enni vinni nincs mibe,
Lábosának nincs füle,
Faáékának kilukadt a belseje.
Vinni vinni nincs mibe:
Lábosának nincs füle,
Fázékának kilukadt a feneke.
énekelte: Törköly Vera 64. é.
Szaján, 1972.
gyűjt.: Katona Imre Tóth
Ferenc
Rokon témájú gúnydalókkal a summásnóták között találkozunk leggyakrabban.
Az ilyen és hasonló igénytelen alkotások mindenesetre arra,mutamak, "hogy
a rögtönzési kedv és hajlam egyes kisebb közösségekben még megmaradt,
de kérészéletű dalocskáik már nem keltek szárnyra; másutt mások legfeljebb
a felhasznált mintát újra átalakították.
ÖSSZEGEZÉ S

A vajdasági társadalmi népdalok tipológiája a gy űjtési hiányosságok
miatt ma még nagyon szegényes : egyáltalán nem került -feljegyzésre, ill.
közlésre pl. cséplő- és summásdal, nem ismerünk hajósénekeket Sem. Kevéssé érthető és •menthet ő a - gányónóták (kukásdalok) ' szinte teljes hiánya.
Annál örvendetesebb, hogy kubikos- és főként napszámosdalok szép számban
élnek, egy részük össze is van már - gyű jtve, de ez. a munka sincs még .befejezve. Összességükhöz tehát daltípusok százai, -változatok- ezrei hiányoznak.
Bármily magasra tornázzuk is fel azonban a társadalmi népdalok számát,
azok sohasem fogják elérni a „semleges" vagy csak közvétett mondanivalót
hordozó dalokét, s őt szépségük sem éri el legtöbb esetben a klaszikus népdalokét, ráadásul szűkebb körre korlátozódik az ismeretük is.`
E sok negatívum ellenére.-is már ezen az els ő seregszemlén 'iš világossá
vált, hogy. Vajdaság — a Dél-Alfölddel együtt — Kálmány idejétől máig a
társadalmi tudatosság és annak dalbeli megfogalmazása tekintetében . „élen
jár", mert ha most a Vajdaságot nem a magyar nyelvtefület egészévél, hanem
csak valamelyik hasonló más tájjal vetjük egybe, a mi javunkra billen a mérleg
nyelve.: a Vajdaság mindig is idejében, -frissen kapta és dolgozta fel a legújabb, viszonylág tudatos impulzusokat, és emellett saját erejéb ől is megfogalmazta az• id őszerű - társadalmi mondanivalót:• A' Vajdaság közel volt
• egy feltételezett központi dalforráshoz, de a 'saját erejéb ő l is •alkotótt.- így
az itteni társadalmi dalok között egyaránt megtalálhatjuk 'ismert . daltípusok
változatait és saját rögtönzéseket (pl: a napszámos-, . gyári és kubikosdalok
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között. is), melyek eddig sehonnan nem kerültek még el ő . Néresak a vaj. dascígi dalok tipológiája, hanem olykor egy-egy alkotás önmagában • is szép
példája a hagyományos és új szerves, törésmentes ötvöz ődésének.
. Vajdaság társadalmi lírai rokonságá els ősorban . a . Dél-Alfölddel, köze
lebbről a Viharsarokkal mutatható ki, ehhez nem kell különösebb kommentár.
Innen van, hogy az -újonnan gy űjtött' dalok változatait els ősorban Kálmány
és más dél-alföldi kutatók .gy űjteményeiben 'találhatjuk meg. A mintegy
50 daltípusból azonban 14 bizonyosan nem népi eredet ű, de mivel a szóhagyományban elterjedtek és változtak, kirekesztésük a valóság bemutátásának kárára ment volna.
A szinte „hajuknál fogva", önkényesen kiragadott társadalmi népdalok
minden tarkaságuk és szegénységük ellenére is — nagyobb összefüggések
kereteibe illesztve — sokat elárulnak népünk válogató ízlésér ől, átalakító
és rögtönző hajlamáról és társadalmi tudatosodásának folyamatáról, melynek
során az ösztönös jelleget a kívülr ől érkezett hatások egyre tudatosabbá
formálták.
Mielőtt végső ítéletünket kissé finnyáskodva megformálnánk, - tegyük
szívünkre a kezünket: csak a nép énekelt ilyen kevés társadalmi jelleg ű
népdalt, ,vagy mi is elhanyagoltuk gy űjtésüket? Kálmány történéti énekeinkkel
kapcsolatos intése a- társadalmi népdalokra alkalmazva is máig' id őszerű :
;,Nem a népköltés 'itt az elítélend ő , hanem mi, kik nyomtalanul hagytuk
elenyészni az ily dalokat s a mink van, azt sem túdjuk felhasználni ..."
Ezer szerencse, hogy ezek -a társadalmi -jellegű népdalok még manapság
is gyűjthet ő k! Még nem érkezett el az a sokat emlegetett 12. ; vagy, 24. óra!

-

(1975)

Katona Imre
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5. KATONADALAINK ÉS AZ AKTUALÍZÁLÁS

Ma, népköltészeti értékeink kihalásának korszakában katonadalt még
aránylag gyakran hallunk. A bemutatásra kerül ő dalokat Csókán, Jázován,
Verbicán gyűjtöttem' .1975-76-ban. A dalok egy része rákérdezéssel 2 került
magnóra vagy á jegyzetfüzetbe, más részük pedig spontán gy űjtés során.
I. .A KATONADAL MEGSZÓLALÁSÁNAK ALKALMAI
A dal megszólalását igényl ő-kényszerítő körülményeket — melyek voltaképpen a dalok megszólalásának alkalmait határozzák meg -=.két kategóriába
sorolhatjuk:
a) Az egyik kategória esetében a katonáskodással kapcsolatos körülmények igénylik, kényszerítik a dal megszólalását. Az esemény és az azt
elmondó dal megszólalása között viszonylag rövid id ő telik el, vagy épp
egyidej űleg történnek (pl. menetelés és a 24. sz. dalunk), tehát a mondanivaló
közvetlen kivetítéséről beszélhetünk. Az el őbb említett körülmények (alkalmak) a következ ők:
— sorozás
regrutabál
- bevonulás (rukkolás)
kaszárnyaélet, kiképzés
katonakórház
csata, sebesülés
szabadság, leszerelés
Mai életkörülményeink között a csata és a sebesülés nem fordul el ő.
A regrutabálak meg lassan kihalnak, elt űnnek világunkból, de nem nyom nélkül. Helyükbe lépnek mindinkább a „házibuli"-féle búcsúestek, melyekre
az ifjú regruta legjobb barátn őit, barátait hívja meg.
Lássuk, hogyan játszódott le a sorozástól a bevonulásig eltelt id ő a
harmincas években, az egyik dalos elbeszélése szerint:
A katonadalok-intenzívebb gy űjtésére Tóth Ferenc buzdított, és a dolgozat megírásában
tanácsaival segített. Szíves segítségét ezúttal is köszönöm.
2 A rákérdezés a Történeti énekek és katonadalok (Kálmány Lajos népköltési hagyatéka
I., 1952. Bp.) alapján történt.
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„A sorozás novemberbe vót Kanizsán (Kneževac). Még aznap rnégvettük a pántlikát, kalaphon t űztük: Jaj annak, aki .nem maradt ,bé.. Azt úgy
martuk, jaj, isteném: »Te senkiházi, szarjankó, nem is közénk való vagy.«
Kocsin gyüttünk haza, heten vótunk. A B. P. ustorra vert mindénkit,
aki emént mellettünk, ha öreg vót, ha fijatal: »Mit, mink reguták vagyunk,
nem félünk sénkit ű ! « Ideértünk .a Sz űcs elébbe. Akkó, húzd rá, Mike!
Sorozás után égy hétte az éls ő vasárnap régutabál vót. De akkó ments
isten, hogy valaki égy régutáYió hozzányúljon. A régutabál nagyon veszélyés
vót. Ha addig'égymásra haragudtak is, de akkó kibék űtek, és ha valaki bántott
közülük • valakit, az ,mind ráment, mind a trücsök. Össze-vissza verték.
Régutabál vót a rukkolás el ő tti vasárnapon is. A rukkolás tavassza vót.
Rukkoláskó vót rá eset, 'hogy fogadtak két-három zenészt, oszt danótak a
vonatná.”
Nem valami virágos kép ez atyáinkról, de köztudott, hogy az ő keserű-vad
világukban nem múlt el bál bicskázás, verekedés nélkül. . •
b) A `másik kategória esetében a dal .mondanivalójának közvetett kivetítése történik, mert az esemény. és a róla szóló dal megszólalása között nagy
az időbeli különbség. Ez esetben az emlékek lépnek föl igényl ő-kényszerít ő
ingerként.. Az emlékekén — az egyén konkrét • emlékein kívül - az ősök
tapasztalátait isi értjük, ami hagyományozódással 'került a dalt megszólaltató
egyén emlékei közé. (Gondoljunk csak egy kurucdalt mai megszólaltatására !)
Az emlék-ingert el ősegítik, sőt hatványozzák a következ ő alkalmak:
lakodalmak.
— táncmulatságok
— disznótorok •
móvák
családi összejövetelek (névnap stb.) .
(Közvetett kivetítés történik a •dal 'alkalomhoz nem kötött, esetleges*
megszólalásakor is.)
Lakodalmakban leginkább öregjeinkt ő l hallani katonadalt. Sok közülük
más „nótára" nem is mulat. Ez érthet ő is, hisz „az egész életében földjéhez
kötött embernek egyetlen „világjárása" a katonaság volt, s ez élénk emléket
hagyott lelkivilágában.
II. KÁLMÁNY NÉPKÖLTÉ S-ELMÉLETE ÉS KATONADALAINK

A Kálmány-hagyaték els ő kötetébeni Dégh Linda Kálmány népköltés-elméletét a következ ő tételekben állapítja meg:
A hagyományokhoz való ragaszkodás.
A népi és' nem-népi költészet között világnézeti különbség van.
A népköltés átalakító ereje oly nagy, hogy a máshonnan kölcsönzött
formákat át tudja változtatni saját szájíze. szerint, de csak azokat, amelyek
neki ,megfelelő ek.
•
A népköltészet a jelen költészete; ezzel szorosan összefügg.
a Az előbb i.in. 81-94.
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5. A népköltészet a hasonló eseményekre alkalmazza hagyományos formáit; vagyis aktualizálja azokat.

A nép hagyományhoz való ragaszkodásának (1.) szemmel látható, kézzelfogható bizonyítéka az itt következ ő . 41 katonadal.
A népi és nem-népi költészet világnézeti különbsége (2.) egyrészt abban nyilvánul meg, hogy a művelt osztály nem' ragaszkodik a hagyományokhoz,
könnyen elveti őket. (A bemutatott, dalok dalosai mind parasztcsaládból
származnak.) Emellett a katonadalok esetében a népi és m űköltészet világnézeti ellentéte lép fel, mert a múltban a m ű-katonadalok hetvenked őek,
uszítóak voltak, dics őségről zengtek, míg a népi dalok keser űek, panaszosak,
csak néha csillan fel bennük a nép elpusztíthatatlan humora.
A Monarchia ideje alatt egyesek (buzgó káplárok, őrmesterek stb.)
dalokat fabrikáltak népi vagy közkedvelt m űdallamokra. Persze az ilyen kötteményeknek irodalmi-esztétikai értékük csak nagyon ritkán van, és legtöbbször a rendszert dics őítik, vagy helytelen cselekedeteit igazolják. Az így
költött dalokat a legénységgel énekeltették menetelés közben. Lássuk egy gépfegyver-dics őítő dal sorsát:
1976. jún. 21.
Csóka
Fejel'József -- 1896., -

„Hát mán, igye, arra nem emlékszök, me' legjobban ezt a katonanótákat
énekőtük, éppen ezt a, katonanótát, ezt még nem felejtöttem, e' hogy.. .
Másingeverös nótát, köllött, möntünk, rukkótunk ki Brassóba, mög Gyulafehérváron, ott vótunk, rukkótunk ki, 'szt egész útón dalóva köllött mönni.
Hogy hát, masingeverrű vót egy új, szerkesztött nóta, aszongya... úgy
kezdődött aszongya:
L Panaszkodott az én rózsám énnékem,
Koran reggel fellármázzuk a géppel.
Korán reggel kelepel, az álmából veri fel
A csattogó, ropogtató gépfegyver.
aszongya:
2. Voltunk mink már a gépfegyverrel l őni,
Jött is ide a sok népek csodálni.
Korán reggel kelepel, az álmából veri fel
A csattogó, ropogtató gépfegyver.
(Szünet) A fene egye meg, pedig nagyon érdekös:
Lövünk vele, strájelunk, ha kell t őle szaladunk,
Örülünk, ha masingevert nem látunk." 4
Amellett, hogy a fenti dalt szinte le kellene fordítani magyarra; hogy
megérthessük, mondanivalója szöges ellentétben áll az idegen érdekeket
szolgáló katonák világnézetével. A dal ötletes megváltoztatásával kifejezésre
juttatták őszinte véleményüket a gépfegyverr ől.
4

Részlet Rapos Ilona riportjából. A közlés - jogát-ezúttal köszönöm,.
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A fenti jelenség már, bizonyos mértékben, .folklorizáció, mert a népköltés
•
átalakító ereje (3) formálta a „szerkesztött" nótát a szélesebb tömegek világnézetéhez.
A folklorizáció tétele dallamokra vonatkoztatva is érvényes:
„A népi használat csiszoló, simító hatását szövegre,• dallamra egyaránt:
számtalan példán lehetné tanulságosan megfigyelni." 5 Egy ilyen példa a
24. sz. dalunk (Nem ijeszt meg engem háromizémle), mely formáját tekintve
valódi népdal,. de eredetije egy • - Simonffy-szerzemény. (B ővebben a dal
jegyzeteib én .) ' •
A dallamok folklorizációja a következ ő módon történik „Szájról szájra
adva a dalt, apró változtatásokkal addig formálják, amíg az egy mindenki
által elfogadható viszonylagos tökéletességi fokig. el nem jut." 6
Gyűjtéseim során csatákról szóló dalokat is kerestem (trautenaui, königgrátzi ütközetek), de egy sem került felszínre. Ez a negatív eredmény és
a. későbbiekben tárgyalt aktualizálás Kálmányt igazolja: A nép a jelen költője (4).
III. AZ AKTUALIZÁLÁSRÓL (5)
Mielőtt a katonadalok aktualizációját vizsgálnánk, lássuk fajtáit általánosítva. A népdal összes szövegkategóriáira vonatkoztatva az aktualizálásnak
háromféle megnyilvánulása lehetséges:
Mikro-aktualizálás

A hagyományos formában (strófa v. félstrófa, de néha egy szövégsort is
formának tekinthetünk) meglev ő elemek (földrajzi nevek, személynevek;
fegyvernemek megnevezései, id őpont stb.) helyébe a történelmi, térbeli,
időbeli stb. változások hatására aktuális elemek kerülnek. Mivel a formának
csak elemei cserél ődnek, így az effajta aktualizálásra alkalmas a mikro meghatározás. A változásokat szinte törvényszer űen követi a mikro-aktualizálás..
A transzformációk egy szövegkategórián belül történnek.
Makro-aktualizálás ,

Sokkal véletlenszerűbb az el őbb tárgyalt aktualizálástól,- mert az egyén,
az előadó hangulatától, leleményességét ől függ: Az énekmondó belemondhat
a szerelmi dalba egy strófát valamelyik rabénekb ől, és tisztában lehet azzal,
hogy kölcsönvette, mert pillanatnyi hangulata így kívánta, de a hallgató már
a rabének-strófával kib ővített szerelmi dalt hagyományosnak :foghatja föl, és
úgy is adja tovább.
Voltaképp két szövegkategória keveredésér ől van szó, és kérdéses,hogy az
ilyen folyamatot nevezhetjük-e aktualizálásnak. Bizonyos vonatkozásban igen,
mert az előbbi énekmondónak —.tegyük föl éppen a rabénekkel összevont
szerelmi dal volt az 'id őszerű .
Kodály Zoltán: A magyar népzene (6. kiadás), 1973. Bp. (A mai magyar népi dallam stílusa; 50.)
6 Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk,
Bp., ,1973.: 132.
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c) Többrendű aktualizálás
A többrendű aktualizálás lehet:
cl) az előbbi kettő (mikro és makro) együttes ,hatása,
több szövegkategória keveredése (többszörös makro-aktualizálás),
c1 és c2 együttes megnyiivánulása.sa
Feltehetnénk a kérdést, indokoltak-e a fentebb leírt felosztások?
,,A régi, klasszikus tanulmányok óta ugyanis — már Kodály felpanaszolta — szinte senki sem foglalkozott a népdal szövegeinek kínálkozó tanulságaival"7 — írja Ortutay Gyula.
Az aktualizálás fajtáinak definiálása szerény hozzájárulás a népdalszövegek alkotásmódjának tanulmányozásához, a „szövegbokrok", vándorstrófák
vizsgálatához. E néha igen bonyolult problémákat azonban nem oldhatjuk meg
pusztán a szövegek vizsgálatára szorítkozva; sok esetben a dallamok figyelembevételével pontosabban következtethetünk, jobban megközelíthetjük a
valóságot.
Visszatérve a katonadalokhoz, ha a közölt dalokat megvizsgáljuk, s
összehasonlítjuk a Kálmány-gyűjtötte dalokkal, azt állapíthatjuk meg, hogy a
dalok megváltoztak: némelyik b ővült, némelyik megcsonkult (á csonkulás
legtöbb esetben a felejtés következménye), némelyik csak egyes szavaiban
különbözik az ősibb variánstól. A,változások a következ ő relációkon történtek :
Katonadalon belül
Másfajta dalból alakult katonadal
Katonadalból alakult másfajta dál
A) Katonadalon belüli átalakulás
Lássunk egy Kálmány által gy űjtött dalt : 8
De szeretnék, de szeretnék a császárral beszélni,,
De még jobban, de még jobban szobájába bemenni,
Megmondanám, megmondanám a császárn ők magának,
Lányokat is, lányokat is sorozzon be huszárnak.
De a császár, de a császár azt írta a levélbe:
Szoknyás huszár, szoknyás huszár nem illik a nyeregbe,
Mert a lánynak, mert a lánynak hárminczhárom szoknya kell,
Szoknyák alá, szoknyák alá piros, bársony nyereg kell.
Hasonlítsuk ezt össze a 6. sá. dalunk (Márvány k őből, márvány kőböl
van a Tisza feneke) 2. és 3. versszakával:
Az aktualizált dalban a császár helyébe király került, és meg is van nevez-,
ve: Károly király. Ő követte az 1916 novemberében elhunyt Ferenc Józsefet
a Monarchia trónján. 9 (Bizonyos, hogy Kálmány a dalt 1916 el őtt jegyezte
le, míg a mi változatunk ezután rögz ődött).
sa.
7
$

Az aktualizálás fenti formáit az eredeti közlésben egy egy grafikai ábra szemlélteti. —
-

A szerk.

Ortutay—Katona: Magyar népdalok (2. kiadás), Bp., 1965.: 7.
A 2. sz. jegyzetben i.m.: 164. sz.
Unger—Szabolcs : Magyarország története (2. kiadás), Bp., 1973.: 267.
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A huszár helyébe baka lépett, tehát a dalt ilyen formában a gyalogosok énekelték. Emiatt esett ki a nyereg szó is a mi 3. strófánkból.
- Kés őbbi, okszerű, bár látszólag jelentéktelen változás az, hogy a dalban
szoknyák helyett csak szoknyát emlegetnek újabban, mert ez az öltözködés
változásának következménye. A mai n ők egy szoknyát viselnek, de Kálmány
idejében nem ez volt a divat: „A házivászon pendely és a fels ő szoknya közé —
az Alföldön, már a XIX. század középen —= egyre több alsószoknyát vettek
fel. A paraszti szépségideálnak megfelel ő, áhított formát nagyszámú szoknyávál
igyekeztek elérni." 10 (D'alunkban a hatvanhárom szoknya természetesen
nem azt jelenti,. hogy egyszerre veszi föl a n ő' mindet, hanem a ruhatár b őségére 'utal.)
Amint látjuk, mikro-aktualizálással változtak meg a dal egyes elemei.
Ez történik a következ ő esetekben is :
az ősibb változat
Az újabb
(a Kálmány-kötet' változat
dalszáma)
(dalszó_munk)
278

7

112

-

178
269

37
8

-

gaz aktualizálás

elem

Fejér százados-+Sándor király

személynév

Ferenc József->Károly király
, Budapestig->Becskereknek

S

18

Az aradi fegyházba->Szabadkai kászárnya

földrajzi.
név

291

29

Temesvári--A szegedi

földrajzi
név

112

37

Eszék város, á Dráva híggya mellett-* földrajzi
Visztula partján, Varsó várósa mellett
név

267

25

Hetes-hidász, öreg hidász-Negyvenhatos
öreg baka

fegyvernem

Szólni kell arról is, hogy dalainkban`egy-egy kedvelt strófa több dallammal
is párosulhat. Až Anyám, anyám, kedves édesanyám kezdetű a 10. (Végig,
végig a nagyuccán végig) és 14. sz. dalunkban . ( Őrmester úr, előre, előre)is
előfordul.
B) Másfajta dalból aktualizált katonadal

Valószínűleg szerelmi dalból alakult katonadal nálunk a 20-as Számú.
A szótagszám azonossága miatt

(Aranyos Bözsikém, hány éves is lehettél).
10 Gáborján Alice:

Magyar népviseletek,

Bp., 1974.: 21.
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könnyen beépülhetett a - szerelmi dalba a katonadalok kedvelt strófájá, a 3. 11
A 4. strófa pedig leginkább a Szendre báró és a Bárókisasszony balladában
fordul elő.12 Az 5. strófa utolsó sóra a szerelmi dalokban így hangzik:
,
Elvennélek, Bözsikém, de nem enged az anyád. 13
Nálunk az anyád' helyére császár került, és égészen biztos, nem alaptalanul.
Láthatjuk tehát, hogy a 20. sz. dalunk többrend ű aktualizálással kapta
rögzített formáját.
Szerelmi dalból alakult katonadallá makro-aktualizálással a 10. sz.
dalunk is (Végig, végig, a nagyuccán végig).
A Kismargita14 balladából sokszoros mikro-aktualizálással alakulhatott
katonadallá a 29-es sz. dal (A szegedi kaszárnyára rászállott a gólya) . Ezt
igazolja egy horgosil 5 .változat, mely átmenet a ballada és a katonadal kĐzött.

C) Katonadalból alákult másfajta dalok
A 19. sz.' dal (Jó módja van a bakának, sej, semmire sincs gondja) 2. strófája az els ő strófa mikro-aktualizálásával keletkezett. Elképzelhetjük, hogy a
dalból hosszabb „használat" után kiválhat a 2. strófa önálló napszámosdalként.
(Sajnos, felgyorsultan változó világunk teljesen megbénította a folklórfolyamatok természetes mozgását, így az „osztódásnak" már nem lehetünk tanúi.)
Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a nyelvterület egyes részein már
megtörtént a tárgyalt katonadal munkás-, ill. béresdallá való teljes átalakulásá'6, így előbbi feltevésünk igazoltnak látszik.
11 Néhány példát idézünk csak, melyekben az említett strófa - a szövegkategória szempont, jából - tiszta katonadal része:
A 2. sz. jegyzetben i.m.: 258. sz., 5. strófa.
Seprődi János válogatott zenei írásai és népzenei gy űjtése, Buk., 1974.: 388.
Tiszán innen, Dunán túl - 150 magyar népdal (17. kiadás)., Bp. 1970.: 57., 1. strófa.
- (Igen fontos tény, hogy csak régebbi gy űjtésekben található tiszta katonadalban
az említett strófa.)
12 Lásd:
Kallós Zoltán: Balladák. könyve, Buk.; 1971. A bárókisasszony II. 5. strófa.
Jagamas-Faragó: Romániai magyar népdalok, Buk., 1974. Szendre báró leánya (314.
sz.), 6. strófa.
Tóth Ferenc: Kálmány Lajos nyomában, Újv., 1975., A•báró leánya: 1., 6. strófa;
2., 9. str., 3., 7. str.; 6., 6. str.; 7., 7. str.; 8., 6. str.
Kovács-Matijevics: Gombosi népballadák, Újv., 1975., Endre báró, 7. strófa; Szendre
báró, 6. strófa.
Vargyas Lajos :. A magyar népballada és Európa, Bp., 1976., A bárólány és juhász
13 Lásd:
.
Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I-II., Bp., 1961., II.: 98., 3. strófa.
Király Ernő : Magyar népdalok, Újv., 1962., 26. sz., 3. strófa.
14 Lásd :
Balladák könyve, Margitai betyár.
Kálmány Lajos nyomában, Kismargita.
16 Kiss Lajos: Horgosi népdalok, Zenta, 1974., 83. sz.
16 Lásd a 7. sz. jegyzetben i.m.: 26/22; 26/23; 37/9. sz. dalát. .
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A 12. sz. dal (Megy a gőzös léfelé, bodor füstje fölfelé) 3. strófájából
szintén alakulhatna munkásdal.
Az elmóndottakból megálapíthatjuk, hogy Kálmány népköltéselmélete
mai viszonyaink között is érvényes. Elgondolkoztató, hogy egy emberölt ővel
ezelőtt felállított tételei ma is id őszerűék.
Nagy kár, hogy dallamokat nem hagyott ránk. 17
(1976)

Kónya Sándór

.

17

A dolgozathoz az eredeti közlésben (i.h. 68-102. p.) a köv. dallamok kottája járul:
1. Esik ess ő, Zsombolyárú fúj a szél (Gál .András, szül. 1898, Csóka — Újfalu), 2. Sej,
haj, égy asszonynak két eladó lánya (Banka Mihályné He ćskó Erzsébet, 1914, Csóka),
3. Már mikor én tizennyolc éves voltam (Gál András, 1898, Csóka — Újfalu), 4. Tiszárul,
Dunárul esik a förgeteg (Gligor Jánosné Zsifkó Magdolna, 1910, Csóka — Réti major),
5. Hadihajó megy a tenger közepén (Mészáros Lajos, 1899, Csóka), 6. Márvány k őből,
márvány kőből van a Tisza feneke (Gligor Jánosné Zsifkó Magdolna, 1910, Csóka —
Réti major), 6/a. Sej, a•Tiszának mind a két partja sáros (Lukács Mihály, 1892, Temerin), 7. Húzzad cigány, szakadjon el a húrod (Csordás Sándor, 1909, Csóka), 8. Három
évet, hat hónapot szabott rám a császár (Csordás Sándor, 1909; Csordás Sándorné
Lóczi Mária, 1919, Csóka), 9. Mikor mentem Románia felé (Gál András, 1898, Csóka
— Újfalu), 10. Végig, végig, a nagyuccán végig (Martonosi Józsefné Kólinger Teréz,
1898; Martonosi Ferencné Vastag Vera, 1903, Jázova), 11. Mén a nap lefelé, az ég alja
felé (Mraznica Józsefné Korponai Katalin, 1917, Csóka), 12. Megy a g őzös léfelé, bodor
füstje fölfelé (Banka Mihályné Hecskó Erzsébet, 1914, Csóka), 12/a. Megy a g őzös
lefelé, bodor füstje fölfelé (Jasura Józsefné Gyémánt Rozália, 1906, Csóka), '13. `Sebesen
forog a mozdo' kocsi kereke (Gligor Jánosné Zsifkó Magdolna, 1910, Csóka), 14. Őrmestőr úr, el őre, előre (Martonosi Ferencné Vastag Vera, 1903, Jázova), 15. Száraz kinyér,
krumpli, paprikás menázsi (Gál András, 1898, Csóka — Újfalu), , 16. Őrmester úr, az
istenit magának (Gál András, 1898, Csóka — Újfalu), 17. Katonának nem. jó lönni
(Rapos József, 1920, Csóka), 18. Szabadkaji kaszárnya, az ggyesbe magam vagyok
bezárva (Gál András, 1898, Csóka — Újfalu), 19. Jó módja van a bakának, sej, semmire
Sincs gondja (Banka Mihályné Hecskó Erzsébet, 1914, Csóka), 20. Aranyos Bözsikém,
hány éves is lehettél (Gligor Jánosné Zsifkó Magdolna, 1910, Csóka — Réti major),
21. Addig mögyök, még a szömemmel látok (Gligor Jánosné Zsifkó•Magdolna, 1910,
Csóka — Réti major), 22. Szép a magyar huszár, ha fölül a lóra (Martonosi - Józsefné
'Kólinger Teréz, 1898, Jázova), 23. Katona Vagyok én, ihajlom (Martonosi Ferencné
Vastag Vera, 1903, Jázova), 23/a. Kár a tiszta búzát, ihajlom, korá' lekaszálni (Jasura
Józsefné Gyémánt Rozália, 1906, Csóka), 24. Nem ijeszt meg engem három szemle
(Gál András, 1898, Csóka — Újfalu), 24/b. Nem vagyok" én barát, szeretöm a szép lánt
(Tóth [Szanda] Istvánné Balázs -Piros, 1918, Csóka), 25. Este van már, este van már,
éjfélt ütött az óra (Mészáros Lajos, 1899, Csóka), 26. Százados úr bemegy a szobába
(Gál András, 1898, Csóka Újfalú), 27. Sej, haj, öreg baka ha lefekszik az ágyba (Kökény József, 1921, Csóka), 27/a. Sej, haj, limbes=lombos a diófa levele (Zsifkó István,
1930, Csóka), 28. Csárda, csárda, födeletlen csárda (Jasura Józsefné Gyémánt Erzsébet,
1906, Csóka), 29. A szegedi kaszárnyára rászállott a, gólya (Zsifkó István, 1930, Csóka),
30. Dombon lakom én, rózsafát ültetek (fiatalok, Verbica), 31. Sej, az én lovam többet
ér a sok lónál Kónya Mihály 1914, Csóka), 32. Doberdóba hull a baka rakásra (Kökény
József, 1921, Csóka), 32/a. Doberdóba új temet őt csinának (Rapos Józsefné Banka Piroska, 1923, Csóka), 33. Kedves édes anyám, mért szültél a világra (Martonosi Józsefné
Kóliger Teréz, 1898, Jázova), 34. Ha felülök, sej de, ha felülök a fekete g őzösre (Mészáros
Lajos, 1899, Csóka), 35. Ránk sorozták a tizennyóc évet (Mihók Antal, 1898, Verbica),
36. Galícija högyes, völgyes határa (Mihók Antal, 1898, Verbica), 37. Visztula partján,
Varsó városka mellett'(Martonosi Ferencné Vastag Vera, 1903, Jázova), 38. Este kés őn,
ha lefekszek a födeles [de] kunyhóba (Jasura Józsefné Gyémánt Rozália, 1906, Csóka),
39. Zöld erdőben van egy mágos dijófa (Mészáros Lajos, 1899, Csóka), '40. Amerre ja
Titó-katonák járnak (Zsifkó István, 1930; Csóka), 41. Titó marsall rézágyúja föl van
virágozva (Kökény József, 1921, Csóka). — A fenti kottamellékleteket az eredetiben
zenei mutató és a dalosokról szóló jegyzet zárja. — A szerk.
(
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6. A PETŐFI BRIGÁD DALAI TOPOLYÁN
•

A jugoszláviai magyarság háborús folklór-hagyományainak és e hagyományok életének a vizsgálata elhanyagolt területe népköltészeti kutatásainknak.
Igaz, akadt már olyan gy űjtemény,' amely a Vajdáságban még fellelhet ő magyar munkásmozgalmi dalok prezentálását "t űzte . ki célul, olyan kiadvány,
amelyből a Petőfi brigád egyik-Másik daláról is értesülünk, 2 sőt olyan könyv
is, amelyben a szerző végigkíséri Topolya és vidéke munkásmozgalmának
történetét. 3 Nem hagyható figyelmen .kívül Sz űcs Budai József, topolyai
zenepedagógus gy űjtőmunkája és kórusvezet ő tevékenysége sem, • amelynek
eredményeként nemrégiben hanglemezen is napvilágot látott a topolyai
énekkar ,forradalmi dalokat tartalmazó repertoárja. Mindazonáltal mégsem
lehetünk elégedettek, mert mind ez ideig nem. történt kísérlet arra, hogy a
Petőfi brigád brigáddá szervez ődésének, azaz harcba indulásának színhelyén
kutatás és vizsgálat tárgyát képezze a háborús folklór-hagyomány továbbélése.
Gyűjtőmunkánk során ez utóbbi cél vezérelt bennünket:
Minthogy a Petőfi brigád indulásának színhelye Topolya volt (innen
indult a brigád 1944. november 28-án), figyélrnünk annak a folklór hagyománynak a földerítésére összpontosult, amely a brigád megalakulását, életét, bels ő
megszervezettségét és harcait, majd ezt követ ően .a felszabadulást övezte.
Ezért a gyű jtés eredményessége, hitelessége és viszonylagos teljessége érdekében olyan adatközl őket kerestünk fel, akik maguk is részt vállaltak a háború
előtti mozgalmakból, családjuk vagy barátaik révén kapcsolatot tartottak a
Petőfi brigáddal, vagy pedig maguk is részt vettek a brigád harcaiban.
Adatszolgáltatóinknak a brigád indulására, bels ő megszervezettségére
vonatkozó szavai általában megegyeznek. Az indulás idejér ől és körülményeiről, a brigád mozgási területér ől egyaránt tájékoztatnak bennünket: „Topolyárú ezervalahányan indútunk el, november huszonnyócadikán, hozzánk csatlakoztak aztán még a járásbeliek : Csaritavér, Moravica, , Pacsér, Kishegyes.. .
A brigád a Dráva mellékin mozogott jobbra-balra, mer má akkó a déli részekrű Szerbiába a német visszavonulást má el őre lehetett látni, hogy itt majd
hárcokra kerül a sor, tehát mink jobban a Dráva ,mellékin jártunk, aztán
átmentünk Szlavóniába. " 4
Király Ernő : Vajdasági magyar munkásmozgalmi dalok nyomában, Forum, Újvidék,
1969.
2 Baki — Vébel: A Pet őfi-brigád, Forum, Újvidék, 1968.
s Brindza Károly: Mondd el helyettem, elvtárs. Újvidék, 1971.
4 Tóth Bubora István (1899) visszaemlékezései.
1

6*

83

J•

Igen lényegesek adatközl őinknek a népfelszabadító háború jellegér ől,
osztályharcós tartalmáról vallott nézetei, mert ezek támpontokat szolgáltatnak
a Petőfi brigád folklór repertoárjának megértéséhez és min ősítéséhez: „. .
a napi katonai gyakorlatok után délutánonkint mindig politikai el őadás vót,
amit a politikai biztosok tartottak. Megkaptuk á témát, mir ű beszéljünk az
embereknek, oszt aztán ezeknek a képzettségit ű meg a tájékozottságátú
függött, hogy milyen el őadásokat tudtak tartani. Például, hogy a háború
befejezése után az újjáépítésben milyen feladatok hárulnak majd a pártra,
a népre, aztán egy esetbe, tudom, az vót a témánk, hogy a szakszervezeteknek
milyen szerepük lesz a háború után.' Milyen szerepük lesz a n őknek az új
társadalmi rendszerben. Általában a párt programjában el őre látott témákról
köllött előadásokat tartani, tájékoztatni az embereket. Meg az, hogy milyen
háború ez, mit jelent ez a mi háborúnk, milyen rendszer ellen meg milyen
rendszeré folyik..
. "5

A brigádtagok osztályharcos szellemiségének megfelel ően válogatódott ki,
alakult és adaptálódott a brigád dalkin ćse: „Menet ,közbe, utazás közbe
'különféle nótákat danótunk, leginkább olyan szabadságdallok vóták. Az egyik
nótánk például, ami má a régebbi id őkbű eredt, az hogy Nem ismerünk henye
rangot,/(Ágas-bogas koronát. Szóval égy régebbi nóta, még valamikó a szociáldemokrata' szervezkedés idejib ű való, hát azt gyakran danótuk menet
közbe." 6 László Jánosné Virág Teréz, 74 éves adatközl őnk, akinek mindkét
fia részt vett á Pet őfi brigád harcaiban, szintén a Vörös zászlót, piros zászlót
kezdetű dalt említi elsőként az útnak indult, menetel ő brigád dalai közül.
Adatszolgáltatóink, ha nem is személyesen, de szüleik révén tájékozódhattak a századforduló agrárszocialista mozgalmairól, amelyek a Magyarországi
Szociáldemokrata Párt 1890. évi megalakulása után 1907-ig ismételten fellángoltak. A mez őgazdasági proletariátus vezette mozgalmak mindenekel őtt
a nagybirtok ellen irányultak, bérköveteléseket tartalmaztak, s nemegyszer
földosztást követel ő mozgalmak jellegét öltötték.? Minthogy a magyar szociáldemokrata szervezkedés;vezet ője, Csizmadia Sándor maga is költ ő volt, a magyar
szocialista munkásköltészet egyik els ő kiemelked ő egyénisége, igen nagy
hatással volt az agrármozgalmak költészetére, ez a költészet pedig állandó
kísérője az agrár- és munkástömegek szervezkedésének. Az adatközl őink által
oly nagy lelkesedéssel emlegetett Vörös zászlót, piros zászlót kezdetű dal,
Mónus József Toborzója szinte minden tüntetésen, szervezett megmozduláson
felhangzott. A szabadság, egyenl őség, testvériség, nemzetközi összefogás
eszméjét hirdető forradalmi dal tudatósan alkalmazott eszköze volt az elnyomott
tömegek propagandájának, elválaszthatatlanul egybefonódott a mozgalmakkal.
„Legális és illegális úton terjedt: kéziratban, sokszorosításban, nyomtatásban,
élőszóban, kis énekkarok, sejtek el őadásaiban, emlékezeten keresztül — s
így ezek a dalok felvették a szájhágyoniányozás vonásait is... Megszületésük
és megszűnésük olyan rövid idő alatt játszódott le, hogy 'a formai hibák, s a
műnépdalok kevéssé szerencsés fordulatait, jelentéktelenebb dallamait
átvevő névtelen szerzők költőietlen megoldásai sem tünhettek el." 8
ua.
6 ua.
7 Nagy Dezs ő : A századforduló parasztmozgalmainak szellémi hagyományai (1890-1910)
In.: A parasztdaltól a munkásdalig. Ak. K. Bp. 1968.: 253.
8 I. m.: 297.
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Az elmondottakból világossá válik, hogy az osztályharcós tartalommal
telített jugoszláv népfelszabadító háború pet őfistáinak dalrepertoárjába hogyan,
kerültek be az . említett munkásmozgalmi dalok, egyszóval fény derül a kiválogatódás, az adaptálódás egész folyamatára.
• Az • összegyűlt dalok tanúságaként munkánknak már voltak el őzményei, .
de pl. a Király Ern ő gyűjtése óta eltelt évtizedek már önmagukban is elegend ő
indítékot szolgáltatnak az újragy űjtésre, a hátborúban, majd a fölszabadulást
követő fölvonulásokon énekelt forradalmi és partizándalok utóéletének vizsgálatára:'Célunk a jugoszláv népfelszabadító háborúban részt vev ő Petőfi brigád,
majd a fölszabadulás folklór megnyilatkozásainak összegy űjtése és összegezésé
volt, s ez okból ćsakiš a közösségi tudatba ivódott, folklór ténnyé vált alkotásokat vettük figyelembe. •
'Terjedelmi okokból a daloknak csupán. egy-egy, a leginkább teljesnek
tekinthető változatát közöljük. A dallamok közlése Ugyancsak elengedhetetlen, mert a dalok közzététele i csak így teljes értékű, s azért is, mert nem egy
esetben — ez a dallamok jegyzeteib ől kiderülg — a variálódás példáját sžolgálják.
A DALOK
Gyűjtött dalaink két nagyobb tömbbe csoportosíthatók. Ezek a közlés
sorrendjében a következ ők:
Munkásmozgalmi dalok (1-7.)
Harcos dalok (8-18.) "
A dalok csoportosítása természetesen utólagos; mind a Pet őfi brigádban,
a fölszabadulást követ ő felvonulásokon, mind az adatközl őinkkel való találkozások alkalmával felváltva énekelték őket ide- vagy odasorolhatóságuktól
függetlenül, hisz mind szerves tartozékát képezte a háborúban és a háború
utáni években énekelt dalkincsnek. Nem egy közülük már a századfordulón
is az agrárproletariátus szellemi közkincseként élt, és lázító, mozgalmi erejével
— ha önmagában nem is volt elegend ő az embertelen társadalmi rendszer
megváltoztatására — hatott a mu
nkásságra, el őmozdította öntudatosodását.
A dalok tartalmi magva alapján az említett csoportosítás mégis elvégezhető ; a dalok tematikai sorrendbe illeszthet ők.

I. MUNKÁSMOZGALMI DALOK
1. A munkásság ünnepe, május elseje illegális proletár ünnepnek sžámított, megülése nem volt kívánatos, s éppen ez okból általános sem. A Morócz Jenő szövegére épült Itt van újra május elseje kezdetű tömegdal -itt kö-,
žölt els ő strófája a munkásság összefogásának, - egységének szükségességét
hirdeti (1. sz. dal). A dalt a fölszabadulást követ ő fölvonulásokon, els ősorban
május elsejéken énekelték.
9

A dallamok lejegyzését Kónya Sándor vállalta; a dalláncokhoz írt jegyzetek ugyancsak
az ő munkáját dicsérik.
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2. A Munkások, rajta előre kezdetű forradalmi dalunk az osztályharc
kifejezése: A László Jánosné -énekelte szövegvariáns (2. sz. dal) a munkások
erejének egyesítésére buzdít, a fegyverrel való nyílt harcban látja a szabadság
kivívásának lehetőségét. Dalunk a Fel, vörösök, csak előre kezdetű proletárdal
folytatása. Ez utóbbi harcra 'hívás a burzsoá társadalmi rendszer ellén, s
egyben fenyegető figyelmeztetés is. Mivel nem variánsa, hanem része az
általunk kiválasztott dalnak, itt közöljük.
Adatközl ők: Horváth Borbála, szül. 1906-ban; Téglás Mihályné Hatvani
Ilona (1920); Soltis Ferencné Sipos Verona, (1912); 'Hornyák Mihályné
.Rajcsán Jusztina (1912); Dognár Andrásné Csernus Mária (1913); Pelle
Károlyné Szenti Margit (1908).

Fel, vörösök,' csak. el őre,
Csillogó sorkatonák!
Nagy munka vár itt tirátok;
Dőlnék már a paloták!
Nagy munka vár itt tirátok;
Dőlnek már a paloták.
Királyoly, hercegek, bárók,
Naplopók és burzsuják,
Reszkessetek, mert felébredt
Az ,elnyomott proletár!
Reszkessetek, mert felébredt
Az elnyomott próletár!
Ezt a dalt mikor énekelték?
Ezt is a. fölszabadulás után.
A Kis kertembe Tisža Pistát űtettem. kezdetű' forradalmi, háborúellenes dal (3. sz.) a munkásmozgalomi és az agrárszocialista mozgalmak kíméletlen elfojtóját, a háború megszemélyesít őjét teszi gúny tárgyává.
A munkások sanyarú, egészségtelen életkörülményeire vet fényt a
4. számú dalunk (Hallod-e té jó proletár) második strófája; a proletárok
öntudatosodására figyelmeztet.
Adatközl őink a fölvonulásokon énekelték.
A jogtalanul szenved ő , munkásság, agrárproletariátus egyesülésére
felszólító dal (5. sz., Piros zászlót, vörös zászlót lebegtet már a szell ő) a társadalmi igazságtalanságokat leplezi le, a földbirtokost gúnyolja ki, az eljövendő társadalmai igazságszolgáltatás lehet őségét és az emberek közötti egyenl őség
kivívását hangsúlyozza. Gy űjtött változatai a közölt szöveg strófáinak egymásutánját variálják; nem térnek -el egymástól lényegesen.
Egyik legrégibb munkásmozgalmi dalunk; 1903-ban jelent meg a Proletárok verseskönyvében. Szövegét Mónus József írta Simonffy Három a
tánc kezdetű dallamára. Adatközl őink Már a század elején a Munkásegyletben
is énekelték, a két háború között tiltott volta miatt nemigen, a Pet őfi brigád
indulásakor és a felszabadulás után azonban visszanyerte népszer űségét. A
század elején a Munkásegyletben tartott összejöveteleken énekelt dalok között
igen nagy hatásúak voltak Csizmadia Sándor mozgalmi, agrárszocialista eszméket hirdető dalai, nem véletlen, hogy Tóth Bubora István ezt a dalt is Csizmadia
Sándornak tulajdonítja.
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A Mitrovicának börtönében kezdetű börtöndal balladai tömörséggel
és fegyelmezettséggel állít emléket az igazságtalanul elítélt és kivégzett pro. letárnak, s egyúttal a közelg ő forradalomra, „fergetég"-re irányítja a figyelmet.
Magyarországon. a fehérterror és a Horthy-fasizmus idején az egyik legelterjedtebb dal volt; annak idején általában a. Margit körúti fogházban kezdettel
énekelték, de más börtönnevekkel is• el őfordult. 1919/20 fordulóján már ismer"ték'.10 Szövegét Szatmári Sándor tanító írta a Volga, Volga dallamára a proletárdiktatúra leverése után.
•
Adatközlőnk rabóskodó bátyjától tanulta meg a 30-as években.
A munkásosztálynak az uralkodó osztállyal szembeni harcát és gy őzelmét hirdető dalunk (7: sz., Nemsokára elérjük a diadalt) már a két háború
közt is ismert Munkásmozgalmi Szövegű dalunk volt.
Adatközlőink a felszabaduláskor énekelték.
II. HARCOS DALOK
A Szél űzi messze a föllegeket kezdetű dal (8. sz.) táncdallamra énekelt
volta ellenére figyelemre érdemes adalék, mert a Pet őfi ' brigádba, a harcba
induló • fiatalok, az alig 18 évesek búcsúhangulatának dokumentuma.
Az osztályharcos gondolattól f űtött harcosok hitét, bátorságát, a
harcban való kiállását fejezi ki a Hogyha éccör elmegyünk kezdetű dal (9.
sz.). A Petőfi brigadban énekelték.
A Drága vér a proletárok vére újabb keletkezésű antifasiszta dal. Műköltői eredete ellenére beépült a munkásfolklórba, a fölszabadulás utáni
fölvonulásokon a közösségi tudat részévé vált
A Petőfi brigád tagjainak menetelése közben énekelt antifasiszta .dal
(11. sz., Elvtárs, ma még tán csak öt perc az élet) a brigád himnuszának, indulójának tekinthető, amelyben a szabadságvágy és gy őzni akarás kifejezésén kívül
a népfelszabadító háború jellege is megfogalmazást nyer. Adatközl őink szerint
a dal a brigádbán keletkezett.
A múlt század zenei emlékeit megidéz ő dal (12. sz., Eszék városa be
van véve) aktualizált színhelyével és Tito marsallnak, mint f ővezérnek a
személyével a Petőfi brigád Mozgási területére irányítja a figyélmet; szövegében
adaptálódik az új történelmi eseményekhez.
Pelle Károlyné Szenti Margit, 69 éves adatközl őnk szerint már a
háború alatt nyilvánvalóvá vált a Horthy-fasizmus feletti gy őzelem, az asszonyok már a háborús évékben „seppegték", hogy:
•

Miki, Miki, Horthy Miki.
Nálunk is lesz bolseviki!
Ugyanebben az id őben — a pártvezet ők révén — már Titóról is tudtak Topolyán: A dalókba csak a felszabadulás után. kerülhetett be az antifasiszta
háború vezéreként, a gy őzelem hitével' a szemében (ahogyan a harcosok látták), miként ezt László Jánosné dala is bizonyítja '(13. sz., Titó elvtárs, ha
felül a hófehér lovára).
10 Szatmári Antal: . A Margit körúti fogházban... ,(Kézirat) Bartók Archívum Adattára
D/26.
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A már előbb is ismert dal Tito nevével és egyéb szövegbeli változásaival
a felszabadulás utáni felvonulásokon terjedt el.
Szövegében a 13. sz. dal második strófájával rokon a Titó elvtárs,
én is a tied vagyok kezdetű dalunk (14. sz.), amely a hazafias h űséggel kezdődő
harcos megbecsülés-igényének kifejezése.
A közismert katonadal szános újább variánsa a dal népszer űségét
tanúsítja (15. sz., A bolmányi háromszögbe vadrózsa virágzik). Az általunk gyűjtött változatók általában csak a helyszínmegjelöl ő kezdősorban térnek el
(Baranyai háromszögbe, a Bolmány-csatatéren; Horvátország közepében
vadrózsa virágzik; Horvátország hegyaljában vadrózsa virágzik), kivéve a

hat tagú asszonykórus egy változatát (15/a. sz.), amely az édesanya büszkeségének hangsúlyozásával, az ütközet megjelenítésével, valamint az elesett
harcosokról szóló záró versszakával eltér az általánosan ismert variánsoktól.
'A dal változataiban általában — Tito értesíti az anyát fia haláláról.
Adatközl ők: Horváth Borbála (1906); Téglás Mihályné Hatvani Ilona (1920);
Soltis Ferencné Sipos Verona (1912) ; Hornyák Mihályné Rajcsán Jusztina
(1912); Dognár Andrásné Csernus Mária (1913); Pelle Károlyné Szenti
Margit (1908).
Baranyai háromszögbe, a Bolmány-csatatéren
Elvtársaink vére folyik szerte a mez őben.
Szabad harcos vére pecsételi ezt a drága földet,
Hősen halt a szabadságért, a népigazságért.
Szabad harcos édesanyja büszke a fiára,
Mert a fi(j)a bátran harcol messze (j)a csatába.
Fegyverével sok halált szór az ellenség sorára,
Bátor szívvel halad elöl sok-sok nagy csatába.
Egy tavaszi szép hajnalon elindult rohamra,
Egy, fasiszta éles golyó őt szíven találta. J
Megírta (j)a Tito elvtárs, ne várja (j)a katonafiát:
A botmányi csatatéren ásták'meg a fia sírját!
A bolmányi kis temető sötét mély árkába,
Elvtársaink ott pihennek egy fűzfa árnyékába.
Sžomorúfűz ráhajlik az elvtársak sírjára,
Sok jó anya könnye hull a hősen halt fiára.
Újabb keletkezésű dalunk (16. sz., Elvtárs; a sorsunk rögös úton járni)
elterjedését, köztudatba ivódását tekintve sz űkebb körben hatott a többi
dalnál, noha mondanivalójának osztályharcos szellemiségében nem marad
el mögöttük.'
•
A. Kossuth-nóta dallamára . adaptált szöveg (17. sz., 'Tito marsall
udvarába) a szájhagyományozó, költészet egy igen lényeges törvényszer űségére'
nyújt példát: 'a hagyományhoz valóköt ődésben is maradéktalanul érvényesül ő
aktualizációs, illetve rögtönzéskészséget szemlélteti.
A műdalok szókincsére és egyéb. nyelvi fordulataira emlékezte tő
dalt (18. sz., Hogyha éccé vége lösz a sok-sok szenvedésnek) — László Jánosné
szerint — valószínű leg a brigádban .szerkeszthették a háború vége közeledtének
a reményében vagy'. hangulatában.
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Ö S SZEGEZÉ S
A felsorolt és csak vázlatosan bemutatott dalok tanúságaként nyilvánvaló,
hogy a főleg jugoszláviai magyarokból toborzódott Pet őfi brigád dalkincsét
mindenekelőtt mozgalmi, osztályharcos jellege határozza meg. A munkást ' mozgalmi és az agrárszocialista költészet folklorizálódott darabjai, mintegy
hidat képezve népköltészet és hivatásos költészet között, politikailag is hatottak. Tóth Bubora István visszaemlékezése szerint a század eleji Munkásegylet tagjainak főleg bérköveteléseket tartalmazó összejövetelei, felolvasásai
és előadásai általában nótázásban folytatódtak, de ezek , á nótázások — mint
elmondta — nagyobb hatásúak voltak a puszta bérköveteléseknél: az apjára
pl., aki az ideig állandóan' szolgált, cselédkedett, a Munkásegyletben szervezett összejövetelek annyira hatottak, hogy többé sohasem szeg ődött el.
A közölt dalanyag osztályharcos_ jellegének magyarázatát a jugoszláv
népfelszabadító háború jellegében lelhetjük meg, amely nemcsak a megszállók elleni antifasisztaharcát tudta gy őzelemre vinni, hanem osztályharcos szellemiségét is. A Pet őfi brigád politikai biztosainak eszmei meggyőződése tehát a kéziratos formában vagy kis példányszámú, géppel írt
könyvecskékben terjed ő dalok szellemiségében is kifejezésre jutott. Csupán
ezeknek a korábbi eredet ű, de a mába átnyúló szellemi hagyományoknak az
ismeretében határozhatjuk meg a Pet őfi brigád dalainak helyét. A munkásmozgalmi, osztályharcos dalok vagy az új történelmi 'eseményékhez adaptálódott régebbi dalok életlehet őségre találtak. Ily módon elmosva a határokat
az itt közzétett dalok egyes csoportja között. 0
(1980)

11

Tóth Ferenc

Az eredeti közlés (i.h. 73-86. p.) mind a 18 dallam kottáját is tartalmazza Kónya Sándor
lejegyzésében s a köv. énekesekt ől: 1L-10. sz.: László Jánosné Virág Teréz (1903);
11. sz.: Tóth Bubora István (1899); 12-13. sz.: László Jánosrié Virág Teréz (1903); .
14. sz.: Tóth Bubora István (1899); 15. sz.: László Jánosné Virág Teréz (1903); 16.
sz.: Téglás ?Vlihályné Hatvani Ilona (1920); 17-18. sz.: László • Jánosné Virág Teréz
(1903). = A szerk.
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JEGYZETEK A DALLAMOKRÓL
sz. dal: Dallama a Láda, láda, cifra ládakezdetű népies dal variáns-családjához
tartozik. L. Kerényi György: Népies dalok 88. sz. Változatait 1. Király Ernő : Vajdasági
magyar munkásmozgalmi dalok . nyomában 17-18.
sz.: A nagy októberi szocialista forradalomból származó dallam. „A dallam
P. Csajkovszkij 1888-ban komponált ötödik szimfóniájának alapgondolata." L.: Király
i.m. 38.
sz.: Már a századfordulón is ismert katonadal, Udvarunkba hatot fordút a kocsi
kezdettel. Változatát 1.: Király i.m,. 15.
sz.: Vajdaságban ma is közkedvelt dallam. Obszcén szövegekkel valamint mesterségcsúfolókkal párosult leginkább. Az els ő, második és negyedik sor ereszked ő szekvenciái
a, dallamépítés nyugatiasságáról tanúskodnak.
sz.: Dallamát Simonffy Kálmán szerezte a Három a tánc kezdetű szövegre: Ma
leginkább a Jaj de magas, jaj de magas ez a vendégfogadó kezdet ű szöveggel éneklik. A politikai elnyomatás, a fojtogatott munkásmožgalom éveiben általános gyakorlat volt közkedvelt dallamokra új, munkásmozgalmi szövegeket énekelni. Ily módon a gyanúsítottak vagy
perbefogottak elterelhették magukról a hatóság figyelmét.
sz.: Orosz románcdallam, Volga, Volga kezdettel. .
sz.: A dallam, formáját tekintve, új stílusú népzenénk dallamai közé sorolható.
L.: Király i.m. 19.
sz.: Közkedvelt polgári táncdallam, tangó.
sz.: Észak-amerikai eredet ű dallam,'a polgárháborúban egy néger regiment indulója volt. Wales forradalmi-republikánus himnusza. Angliában tréfás gyermekdalként is
előfordul, s nálunk is János bácsi a csatában kezdettel. A világháború el őtti magyar hadseregben a kerékpárosok indulója volt.
sz.: Valószínűleg műdallam. Kezdete rokonságot mutat a Porzik, porzik a...i
utca kezdetű katonadallal, mely az új stílusú népzenéhez tartozik.
sz.: Műdallam. A Petőfi brigád indulója.
šz.: Dallama a szabadságharc zenei emlékeib ől való. Egressy Béni és Müller
József feldolgozásában Klapka-indulóként ismeretes.
1.3. sz.: A dallam változatai a szakirodalomban AABA formában szerepelnek' (Romániai magyar népdalok 344. sz., Bartók: A magyar népdal 127. sz.). Jagarn.as János szerint
a dallam a népdal és a műdal közti átmeneti réteghez tartozik. A mi partizándalunk formája ABBoA, ami a kelet- és közép-európai népzenében sajátos magyar alakulat, s a dal
így jóval közelebb áll a népdalhoz, mint eddig ismert variánsai.
"14. sz.: Új stílusú népi dallam, leginkább a Búza, búza, de szép tábla búza kezdetű
szöveggel Dallható.
sz.: Dallama új stílusú, leginkább katonadal-szövegekkel párosul.
sz.: Műdallam. Variánsát 1.: Király .i.m. 24. ,
sz.: A Kossuth-nóta dallama.
sz.: Leginkább katonadal-szövegekkel hallható új stílusú népi dallam.
(1980)
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Kónya Sándor

7. VAJDASÁGI MAGYAR MUNKÁSMOZGALMI DALOK
NYOMÁBAN
'

A szabadságért és az igazságért folyó harc hosszú, véres útja a történelemnek. Ebben a küzdelemben jelent ős szerep jut a harci, forradalmi és munkásmozgalmi daloknak. Ezek a dalok szomorúak, ha szenvedésr ől,, vágy vesztett
csatákról énekelnek; de vígak, ha a gy őzelmet éneklik meg. Am bármilyen
is a hangulatuk, e dalok mindig reményteljesek, további küzdelemre, végs ő ,
győzelemre biztatnak.
Nálunk magyaroknál a harci dalok nyomait 'már Tinódi Sebestyén Cronica-jában ,megtaláljuk, amely 1554-ben jelent meg nyomatatásban. A legjelentősebb kurucdal-gyűjtemény, Pálóczi Horváth Ádám Ötödfélszáz énekek
című munkája 1813-ból, 357 dalt tartalmaz. 1
A harci dalok csoportjába tartoznak a szegénylegények énekei, a bújdosó
énekek, rabnóták és börtön-dalok is.
A kuruc ,dalokkal mutat kapcsolatot a rabének. Szlavóniában még ma
is éneklik -többféle változatban. Az egyik dallam pl. régi stílusú, szerkezete
A5B5A B, ereszkedő dallamvonala fríg hangsorú, ami egyébként ritkán fordul
elő a magyar népzenében. A harmadik ütemben a dunántúli dallamra jellemz ő
semleges terc, majd semleges szeptim is jelentkezik. Régi 'stílusra utal a szöveg
izometrikus szerkezete is. 2
A kuruc szabadságharcok idején keletkezett katonadalok, vagyis a kurucdalok közvetlen folytatásai a magyar barokk dallamvilágának, és olyan elemeket, tartalmaznak, amelyek a. magyar népzenében addig nem voltak ismeretesek. Ezek a dalok a nyugati és a keleti elemek keresztez ődéséb ől jöttek
létre. Már el őfordul bennük az európai dúr és -moll hangsor, valamint a
keleti eredet ű bővített másodlépés, ámely a románoknál és a Balkán-félszigeten már gyakori jelenség. A b ővített másodlépés valószín űleg a török
megszállással került Európába. (A szövegben nincs semmiféle tájnyelvi
sajátság.) Ennek a stílusnak a kialakulásához bizonyára hozzájárult az is,
1. Az eredeti közlés (HITK 1969. 1. sz. 153-204) itt Szabolcsi Bence: A magyar zenetörténet
kézikönyve (Bp. 1955) alapján újraközli a Nosza gyertek legények kezdetű dal kottáját. A
kották kihagyására alábbiakban is lábjegyzettel utalunk, s a f ő szövegben ennek megfelel ően minimális korrekciót végzünk. — A
szerk.
.
2 L. az eredeti 154--156. old.: Kun László: A magyar dal, V. köt. 55. sz. dalának és Gyöke
Illésné (68) szentlászlói (Szlavónia) énekes 1956-ban felvett dalának kottáját.
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hogy a kuruc felszabadító harcokban szlovákok, ruszinok és románok is
részt vettek. fgy találhatunk szlovák és ruszin dalokat Káldy Gyula Kuruc
dalok c. gyűjteményében. (A Surányi Tót vitéz, 22. old., 9. sz., és a Ruthén
Rákóczi nóta, 35. old., 16. sz.)
A kuruc dalok hatottak mind a m űzene, mind a népzene fejl ődésére,
alakulására. Így keletkezett a Repülj, fecském, ablakára, Szól a . kakas már,
Cserebogár, sárga csévebogár, stb. dal. Ezek még ma is közszájon forognak.
A Cserebogár, sárga' cserebogár című dalnak egy változatát (A) 1958-ban
Harasztiban (Szlavónia) gy űjtöttem, azon a vidéken igen közkedvelt dal (B).
A B dallam az A dallamhoz viszonyítva nem tartotta meg melizmatikus
dallamvonalát, sem szinkópáit. Az A dallam moll hangsorú. A B dallam moll
hexakkord, a hetedik ütemben szext alterációval, ami tritónuszt eredményez.
Ez ugyancsak ritkán jelentkezik a 'magyar népzenében, míg a szlovákban
gyakori. A B dallam A A 4B C formájával és izometrikus szerkezetével a C)
vegyes osztályú dallamok .csoportjába tartozik. Szlovák 'nyelv ű dallamváltozata Bartók Béla Népzenénk és a szomszéd népek zenéje c. munkájában
található (41. old. 34. sz.)
Ugyanott megemlíti Bartók, hogy még- hat szlovák és . morva változata
van
A szatmári béke (1711) után a kuruc harcosok nagyrésze bújdosóvá lesz.
Tilos a kuruc dalok éneklése, és akit é tilalom megszegésén rajtakapnak,
börtönbüntetéssel sújtják. A labancok a tárogatót, az akkor legközkedveltebb
kuruc tábori hangszert összetörik, elégetik, ahol csak érik.,Mindennek ellenére
a kuruc dalok tovább élnek. A nép ezekhez a dallamokhoz új szövegeket
illeszt és úgy énekli őket. Ez a stílus a XIX. században a betyárdalokkal
zárul. A legtöbb betyárdal, ballada Rózsa Sándorról szól, aki Szeged körül
tanyázott és 1848-ban „szabad csapatával" részt vett a német elnyomók elleni
szabadságharcokban.
A Rózsa Sándorról szóló egyik vojlovicai dalunk dallama a C) vegyes
osztályhoz tartozik. Formája A A 4B C, hangsora eol, több helyen pentaton
dallamfordulatokkal. Szövege heterometrikus. Változata megtalálható Bartók
Béla A magyar népdal című munkájában is. (Kiadta Rózsavölgyi és társa,
Budapest 1924, 7. old. 227. péld.) Bartók itt is utal ennek a dalnak szlovák
és morva változatára. 4
Valószínű leg a kuruc dallam volt az el őkészítője a hangszeres muzsika
XVIII. században kialakuló új stílusának, a verbunkos stílusnak. A régi
népies magyar zene hagyománya közel-keleti és nyugati zenei elemekkel
átszőve tovább él a verbunkosban. Katonai toborzások alkalmával játsszák,
ott formálódik, fejl ődik. Ebb ől alakul később a lassú hallgató nóta és a friss
táncra való csárdás. 5
Ezzel a zenével sok nagy zeneszerz ő is megismerkedett, mint Beethoven,
Haydn, Berlioz, Brahms és mások. A verbunkos hatása világosan érezhet ő
egyes .műveikben.
.3

3

L. az eredeti 156-157: old.: A. Méri Béla: 102 legszebb magyar nóta, 15. ,sz. ; B. Pozsár
Julis (68), Haraszti, 1956 (Szeret őmnek gyócs inge, gatyája...)..
q L. i.h. 158. old.: Kovács Juh (68), Vojlovica, 1955: Mikor Rózsa Sándor felül a lovára.. .
5 Az eredeti 159. old. két dallam-illusztrációt közöl Szabolcsi Bencé id. m űvéből (Bihari
János: Verbunk, 1804; Ruzitska Ignác: Friss Magyar, 1832.)
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1848-ban forradalom rázza meg Európát. Magyarországon a nemzeti
öntudat ébredése, a függetlenségi harcok idején a nemzeti romantika zenéje
verbunkos elemekre, verbunkos stílusra támaszkodik. Megteremt ői Bihari
János (1764-1824), Lavotta János (1764-1820), Csemák Antal (1.774-1882)
zeneszerzők és hegedű virtuózok, akik felhasználják, beleszövik a népi dallamokat műveikbé, amelyek színpadi zeneként kerülnek el őadásra. Egyes
dallamokhoz szövegeket is írnak.
A magyar nemzeti zenei romantika f ő képviselői, Erkel Ferenc (1810—
—1893), Liszt Ferenc (1811-1886), Mosonyi Mihály (1814-1870) telje- .
sítik ki igazán műveikben a verbunkos stílust. (Pl. Erkel: Bánk bán, Mosonyi.
Szép Ilonka, Ünnepi nyitány; Liszt : Zongora rapszódiák, Csárdás macabre.)
Bartók Béla (1881-1945) is ide tartozik alkotásának els ő fázisában (Kossuth
szimfónia), míg meg nem ismerkedik a .paraszti népzenével. A nemzeti szabadságharc leverése után a verbunkoš stílusból alakul ki a népies városi
dal, az úgynevezett „magyarnóta". A legtöbb ilyen ;,magyarnóta" a szabadságharc elvesztése után a városokban keletkezett. Ezek az úri osztály dalai,
amely cigányzenészekkel húzatott „magyar" nótával, mulatozással próbál
„felejteni". Ennek az osztálynak nem volt sok köze a néphez, alig ismerte
a nép dalait, az úgynevezett „sírvavigadó nóták"-kal az illúziók világába
akart menekülni. Nem énekelt népdalokat, csak népies formában írt m űdalokat, „nótákat". Mindezek ellenére ezeknek a daloknak jelent ős- szerepük
volt abban, hogy ezt az osztályt részben megóvták az elnémetesítést ől és
a teljes igába hajlástól az osztrák uralom és a Bach abszolutizmus, idején.
A legközismertebb magyarnóta szerz ők: Szentirmay Elemér (1836-1908),
Dankó Pista (1858-1903), Dóczy József (1863-1913).
Az erre a ,romantikus zenére reakcióként jelentkez ő új stílusú parasztdalok mind a városi nótát, mind a régi stílusú. parasztdalt háttérbe szorítják.
Ezek a kuruc dalokhoz hasonlóan nem hordoznak dialektológiai sajátságokat,
hanem egységesek az egész nyelvterületen. F őjellegzetességük a zárt architektonikus szerkezet, ABBA forma, tempo • giusto ritmus, izometrikus
strófaszerkezet, dór, eol, mikszolíd, dúr, vagy moll hangsor. A régi stílusból
átveszik a tempo giusto ritmust, az izometrikus strófaszerkezetet, a pentaton
dallamfordulatokat, a dór vagy eol hangsort.
Sok, katonadal is keletkezik ilyen stílusban, de ezek jórésze nem harcias
jellegű . Pl. a 103 magyar népdal c. gyű jtemény 12 katonadala közül '10 az
anyáról, szeret őről és a keserves katonaéletr ől szól, a másik kett ő sem kimondottan harcias tartalmú, hangulatú. 6
• A Vajdaság területén felgy ű jtött másfélezer népdal között körülbelül
száz katonadal van, de csak néhánynak témája harcias.
A, következő példában7 érdemes megfigyelni, hogyan alkalmazkodik a
dallam, a szöveg hangulatához. A második versszak els ő feléig a dallam eol
hangsorban mozog, majd világosabb dúr hangsorban követi a szöveget.
Ez a hangnemváltozás ritkán fordul el ő a magyar parasztdalokban. A dallamban .az új népdalok tulajdonságai mutatkoznak. Formája A A 5 A B, szövege
heterometrikus.
Az eredeti közlés -(160-161. old.) dallam-illusztrációja: 103 magyar népdal, Bp. 1943.,
93. sz.
7 L. i.h. 161. old.: Kaszárnya, kaszárnya, nem az Isten háza... Énekelte Kenyeres Mihály
"(54), Horgos 1954.
6
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Az új stílusú parasztdallamok tulajdonságait felfedezhetjük még néhány
később keletkezett forradalmi és munkásmozgalmi dalban is.
Frankel Leó, a párizsi . kommün' miniszterelnöke 1875-ben ismerteti
és terjeszti Marx és Engels tanait. így 1878-ban „szavazójognélküliek pártja"
létesül. ,
Mivel a munkásosztály számban is Meger ősödött már, 1890-ben a pesti
kongresszuson megalakul a Magyar Szociáldemokrata Párt, amelybe, tekintet nélkül nemzetiségére, vallására, minden dolgozót, munkást felvesznek.
Vajdaság munkásosztálya ekkor ismerkedett meg más népek forradalmi
•dalaival; valószínűleg ekkor kerül hozzánk a Marseillaise és az Internacionálé,
de erről konkrét adataim még nincsenek. Viszont találtam néhány, abból
az időből való dalt: Indulj, munkás tüntetésre;$ Május, öreg bíbor pírja, Piros
zászlót, vörös zászlót lobogtatja a szell ő. Ezenkívül a munkások és fő leg a
piros tollas szegény parasztok gyakran énekelték a Kossuth nótát, amelynek
több változata ismeretes és különféle daloskönyvekben is megjelent.
.
Az alábbi szöveget Kecskés János emlékezete szerint 1897-ben május
elsején a mezőgazdasági múnkások énekelték Bajsán és környékén. Dallámára • sajnos már nem emlékezett.
Május öreg bíborpírja vonja körül az eget
Fodros szélű forradalmi vörös zászló integet.
Mindha mond'ni volna készen: talpra, sorba embörök,
jogotokért, szabadságért egy világgal küzdjetök.
(Elmondta Kecskés János, 83 éves, Bajsa, 1959. V. M. M-23/47. Borús
Sándor gyűjtése.)
Vajdaság fejletlen , gyáripara miatt az ipari prolétariátus száma kicsi.
A szociáldemokrata pártba f őleg a városi proletariátus és a mez őgazdásági
munkások tömörültek. így Nagybecskereken (Zrenjanin) a szociáldemokrata
párt megalakulása után énekkar is létesült, tagjai szerb, magyar és német
nyelvén énekeltek. A városi proletariátus a forradalmi eszmékkel átvette a
romantika jegyében fogant forradalmi dalokat is. Ezek a dallamok megfeleltek
a forradalmi eszmék kifejezésének, mivel gyakran alterált és éles dallamvonalú
dúr és moll hangsorukkal nyugtalanságot, mozgást, harciasságot tükröztek:
Ezzel szemben a paraszdallamok nyugodtabb, klasszikus jellegükkel kevésbé
fejezhették volna ki a forradalmi és harci hángulatokat.
A forradalmi dalokat a városi, proletariátus elfogadta, mivel zenei ízlése,
felfogása már korábban is ebben a szellemben fejl ődött. Ennek a szellemnek
előkészítője és alapja ugyanis a kuruc és a verbunkos muzsika. A forradalmi,
harci és munkásmozgalmi dalok is f ő leg.ebben a romantikus stílusban íródtak.
A faluról városba kerül ő parasztproletár sžintén örömmel tanulja, teszi
magáévá ezeket a dalokat, mert újdonságot is jelentenek számára. Különben
is már felkeltette érdekl ődését á faluba eljuttot népies m ű dal-nóta, amely
leginkább kóborló zenészek, zenés színdarabok, népszínm űvek útján terjedt.
A falusi parasztproletariátus bekapcsolódik a városi életbe, elhelyezkedik
a gyáriparban, de magával hozza szociális tárgyú dalait is, amelyekben a
nyomor és az igazságtalanság szólal meg, amint azt az egyik, Skorenovacon
,

~

8

L. i.h. 162. old.; énekelte. Kecskés János (88), Bajsa 1959.
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gyű jtött dalunk is mutatja. Dallama régi . parasztstílusú, ritmusa szabad,
beszédszerű , formája A B C D, hangsora dór. Különben ez a stílusú dallam
a székely nyelvjárásterülethez tartozik, sok változatban . éneklika
Vannak olyan dalok; amelyek kimondottan harcias jelleg űek. Ilyen a
Simovics Ferenc 38 éves óbecsei lakos énekelte dal is, amelynek új stílusú
parasztdallama egy kicsit mesterkélt, hangsora dúr, formája A A 5A5A, a
szöveg szerkezete heterometrikus.lo
A parasztdálok és a népies műdalok gyakran kapnak új tartalmú szöveget,
így vástozik , a. dalok funkciója is."
A szakszervezeti egyesületekben leginkább szociális tartalmú paraszti ,
és népies műdalokat énekeltek. Ezeket rendszerint hallás után tanulták meg,
majd terjesztették.
1903-ban a szociáldemokrata párt földművessztrájkot szervez. 1906-ban
Vajdaság egész területén sztrájkok vannak. A sztrájkolók nyilvánosan nem
énekeltek, hogy elkerüljék a hatóság éber figyelmét, és lehet őleg feltűnés
nélkül minél biztósabban sikerüljön a tervezett akció. A munkásszervezetek
viszont hangversenyeket, el őadásokat rendeztek, s azok bevételét a sztrájkolóknak juttatták, így - mondta - el Sziveri János Apó, 64 éves Muzslán; Fuksz
János, 62 éves, Zrenjaninban, Kelemen András, 66 éves, Adán.
Az előadások műsorán zeneszámok, szavalatok, stb. szerepeltek. Err ől
szóló kéziratokat, nyomtatványokat eddig még nem találtam. Ezek az ' énekkarok
a szigorú cenzúra' ellenére m űsorra tűztek és előadtak forradalmi dalokat
is, amelyek közül már néhányat közöltem.
Az első világháború alatt jelennek meg az új forradalmi és katonadalok,
amelyek részben népies műdalok, részben új stílusú parasztdalok, 'valamint
háborúellenes hangillatú kuplék, sanzonok, pamfletek. ,Ezeket a dalokat
munkás körökben, harctéren, fronton, kávéházakban, kabarékban énekelték. 12
•
1919-ben megalakult a Jugoszláv Kommunista Párt, amelynek tagjai
bekapcsolódtak a szakszervezeti kultúregyesületek munkájába is. Például
Ve secen, Zrenjaninban, Muzslán, Adán, Z,entán, Becsén, Szabadkán és
más helyeken.
Hógy a szervezetek kultúrmunkáját Szemléltessem, a szabadkai szak, szervezet énekkari • munkáját ismertetem röviden, mivel itt találtam eddig
a legtöbb anyagot. Már 1920 december havában megkezd ődött áz aktív
munka. A' sport- és színicsoport mellett 1921-ben hivatalosan megalakult
a múnkásdalárda is: 13
A dalárda megalakulásának idején 102 tagot számlál,. fejenként 25 koroná-dinárt fizettek az alapítványba. Az énekkart Lányi Ern ő karnagy és
zeneszerző, a helybeli zeneiskola igazgatója vezette, - aki több művet komponált az énekkar részére, és szerb népdalokat is feldolgozott ; mivel a munkás/

S

r

S

.

L. i.h. 163. old.: Szegény legény voltam, sokat gondolkoztam... Énekelte László Sándor
(59), Skorenovac 1955.
10 L. i.h. 1"64. old.: Hej, kenyér, barna kenyér!, felv. 1959.
11 L. Simonffy Kálmán közismert népies dalának (Jaj be magas, jaj be magas ez a vendégfogadó) és mozgalmi változatának (Piros zászlót, vörös zászlót lobogtatja a szell ő) párhuzamos közlését, i.h. 164-166. old. Utóbbit énekelte Gy őri Jánosné (38), Szabadka;
Dósa András (62), Ada — Utrina; Blinka Ferenc (60), Csantavér. A felt'. ideje: 1959.
12 Egy közismert csárdás dallamára énekelt ilyén szöveget vö. i. h. 167. old.: Kis kertembe
Tisza Pistát ültettem... Énekelte dr. Lóbl Árpád — L őrinc Péter (61), Újvidék 1959.
13 E munkásdalárda alapító levelét, Oláh Sándor fest őművész rajzával, vö. i. h. 168. old.
9
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dalárda magyar és szerb nyelven énekelt. A dalárda eleinte csak férfikárból
állt, majd kés őbb bekapcsolódtak a nők . is, így a rnunkásdalárda vegyeskarrá
alakult. Mivel nem volt saját próbaterrne, kocsmahelyiségekben és magánházakban tartotta összejöveteleit, próbáit. A próbákat' hetenként kétszer
tartották az esti órákban, és a tagok a karéneklés mellett megismerkedtek
a zenei alapfogalmakkal is.
Műsoron a következ ő forradalmi dalok szerepeltek: R. de L'Isle:
Marseillaise, Internacionálé, H. Stark: Munkásók szabadságdala, Egressy
B.: Mért oly borús, K. Gromrn : Fel,; szocialisták; Szegő S.: Tettre fel;
Réffy G.: Toborzó; G. Pogatschnigg: Szabadságdal; Davorin J.: Žicam;
Goranov: Pesme o radu, Radnićki pozdrav, Zdravo da ste hrabri borci, Fel
a barikádra, Vörös Csepel, Béćsi munkásinduló, Bunkócska, Madrid határán,
Kelet fel ől szól a harang hangja, Repülj, gépmadár, stb.
Vajdaság-szerte legkedveltebb kardal a Munkáshimnusz volt, zenéjét

Stark Henrich szerezte, szövegét Morócz Jen ő írta. Ez tipikus tömegdal, 14
strófikus szerkezettel. Dallama dúr hangsorú, formája A B C, a szöveg ritmusa
több helyen-nem égyezik a dallam ritmusával, különösen a felütéseknél
(5 ütem), és a dallam ambitusa is nagy. A szöveg valószín űleg éppen azért
új, Ugyancsak műdallamot vett fel, amely jóval egyszer űbb, kisebb hangterjedelmű, és ritmusa jobban egyezik a szöveg ritmusával. 15 Hangsora moll,
formája A B C D. Érdekes, hogy az énekkarok Vajdaság-szerte a Munkáshimnuszt tanulták meg, de dallamát elfelejtették, igen lendületes szövege
az említett új dallammal terjedt el, s őt napjainkig is ismert Vajdaság számos
városában, falujában.
Új szöveggel énekelt népies . m űdalok vagy népdalok: Margit-körúti

fegyház fel ől; Beográdi Glavnyacsából, A kicsi prolinak, Proletárok síró
gyermeke; Piros zászlót, vörös zászlót; Föl a harcra, ti munkások; Kint a
pusztán szántok, vetek; Város, falu dolgožója, mire vársz; Hitler,- Franco,
Mussolini stb:

Hangversenyeket a sok nehézség ellenére Szabadkán kívül más városokban
és falvakban_ is rendeztek, pedig a hatósági jóváhagyást nehéz volt megszerezni.
Felléptek többek között Zomborban, Stara Moravicán, Zentán, Becsén,
Belgrádban, Szkopjéban stb. Az énekkar teljesítménye m űvészi fokon állt,
különféle ünnepélyeken és hangversenyeken több ízben díjat is nyert. Meg
kell említeni, hogy az énekkar és a többi kultúrcsoport munkája szorosan
összefüggött a kommunista párt munkájával. A. helybeli és vidéki hangversenyeket, körutazásokat felhasználták a párt szervezésére is.
A munkásság leger ősebb manifesztációja a május elseji ünnepély volt.
Ezt rendszerint Szabadka környékén az erd őben, vagy Palicson tartották,
és mivel a hatóság emberei nem tartózkodtak a közelben , a városon kívül
szabadon, énekelhették a forradalmi és munkásmozgalmi dalokat.
Az 1929. január 6-i diktatúra betiltotta a munkásdalárda m űködését is,
de csak néhány hónapra, mert az a „Munkássegély Egyesület" keretében
tovább dolgozott. Ennek megszüntetése után a tagság 1941. január l -éig
legálisan az URS-ba tömörült. A börtönökben ebben az id őszakban sok
rabnóta, börtöndal és szövegfordítás keletkezett. Például 1931-ben németb ől
magyarra fordították a Ma bánat ül szívünkben kezdetű munkás — (Lenin)14 Vö. i.h. 169. old.
15_ Vö. i.h. 170. old., énekelte Orvós Kiss Jánosné (74), Feketics 1957.
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gyászindulót. A mitrovicai börtönben Papp Pál is számos olyan dalszöveget
költött, fordított, amely megfelelt a népi és m űdallamoknak. Ezek voltak
az úgynevezett népfront-szövegek, amiket közismert dallamokra írtak, hogy
minél könnyebben lehessen megjegyezni őket és minél könnyebben terjedjenek.
Ezenkívül még egy' komoly oka volt annak, hogy a már meglév ő dállamokra
írtak új szöveget. Ha az összejöveteleken; munkásünnepélyeken hangosan
énekeltek, és közben megjelent a „hekus", a rend őr, azonnal a régi szöveget
dalolták. így zavartalanul folyhatott tovább az éneklés. Hasonló sorsuk volt
a kuruc daloknak is, amint már említettem. 16
Egy-egy dal, zeneszám sok esetben azért íródott, hogy kiegészítse,
felújítsa a szakszervezeti dalárda vagy kultúrcsoport m űsorát. így például
az Én, csinálom meg a gátat című dalt Szabó István állította össze Zentán.
Az Én építem a gátat kezdetű verset Szabadi Frank Ignác (1825—?) a Nem
loptam én életemben szövegű, közismert csárdás dallama alá illesztette. E
dal forradalmi hangulatú, változatát megtaláltam Kórógyon (Szlavónia) is.
Falu végén a vasvellii kezdetű szöveggel, sok szövegváltozattal még ma is
éneklik. Nemrégen Kórógyon , a „déxénká" táncnak egyik dallama volt. Mind
a három változat hangsora, dúr, formája A AvB C. 17
Mivel a szakszervezetek munkáját a kommunista párt irányította, a
kultúrcsoportok, énekkarok munkamódszere, kultúrpolitikája egységégi volt
Vajdaságegész területén. Ezt bizonyítja a zentai, adai, muzslai, becsei,
zrenjanini, verseci, szabadkai 'stb. munkásdalárdák tevékenysége is.
A második világháború el őtt a szakszervezetek komoly munkát végeztek.
Minden rendezvényt felhasználtak, hogy rávilágítsanak az Európát fenyeget ő
háborús veszedelemre. A megszállással megsz űnt a szakszervezeti munka,
minden erő a felszabadító mozgalom szervezésére irányult. A szakszervezetek
vezetői majdnem kivétel nélkül illegalitásba vonultak, de a harci egységek
megalakulásával párhuzamosan a kultúrmunka is megindult. Már az els ő
naptól kezdve dallal szólítottak harcba. Minden nagyobb, eseményt megéne
keltek.
Vajdaság magyarjai már 1941 els ő napjaitól kezdve különféle egységekben
részt vettek a népfelszabadító harcokban, 1944-ben •pedig megalakították a
Petőfi brigádot.
A fiatal harcosok főleg azokat a dalokat énekelték, amiket az id ősebbektől
tanultak, akik azel őtt szakszervezeti énekkarokban énekeltek. De voltak
olyan dalok is, amelyeket a fiatalok szerkesztettek úgy, hogy egyes közismert
dallamokhoz új szöveget, vagy a meglev ő szöveghez új dallamot illesztettek.
Ezek részben komponált' forradalmi, harci dalok, részben népies m űdalok
vagy új stílusú parasztdallamok, forradalmi, harci és más új szövegekkel.
1s Az eredeti 171-180. old. a köv. mozgalmi dalokat közli illusztrációként: Proletárok
síró gyermeke (Megyeri Istvánné /39/, Szabadka 1959.); Margit-körúti fegyház fel ől
(Megyeri Istvánné); Drága vér a proletárok vére (Dósa András /62/, Ada -- Utrina 1959.
és Blinka éter /51/, Csantavér 1959.); Minden embör, minden munkás velünk tart (Király
Józsefné /64/, Szabadka 1959. és Dósa András [62/, Ada — Utrina 1959.); Hitler, Franco,
Mussolini (Győri Jánosné /41/, Szabadka 1959.); Város, falu dolgozója (dr. Steinfeld
Sándor [54/, Szabadka, 1959.).
17 Az eredeti 181-182. old. közli Szabadi Frank Ignác adaptá ćióját, valamint a Falu
végén a vasvella (Gajnok Erzsébet /17/; Kórógy 1958.) és Én csinálom meg a gátat (Szabó
István /54/, Zenta 1959.) kezdet ű darabokat.
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Így énekelték meg. az egyik legnagyobb csatát, amely 1945 március közepén
volt Bolmáririál. Dallama arra utal, hogy az A csitári hegyek alatt szövegű
đallamnak variánsa. Több változat található Vajdaságban is. Például a
Szüret után van az idő szövegű, műdaljellegű dallam. Valószínű, hogy e
két igen közismert dallam hatására keletkezett a Baranyai háromszögben,
a Bolmány csatatéren szövegű dal, amelynek ugyancsak több változata ismeretes. Az itt közölt három dalra formája A A B A. Az A új stílusú, szépen ível ő
paraszt dallam, eol hangsorú. A B dallam hangsora moll, míg .a C dallam
harmadik strófájában szótagszaporulattal két helyen alternáció következik.
Ez a dal különben igen kifejez ő és a legkedveltebb dala volta Pet őfi brigádnak.
A brigádban ugyancsak közkedvelt volt az Elvtárs, a sorsunk rögös úton
járni kezdetű dal is, amelynek hangsora dúr, formája A B A. 19
A Petőfi brigádban ezenkívül legszívesebben 'a következ ő dalokat énekelték: Megindult a menet, Fekete g őzösnek csattog a kereke, Égbenyúló hegyek
alján, Elvtárs, ma csak még öt perc az élet, Már újrazúgnak a fegyverek, Nézd
a mi hadseregünket, a büszkét, Hogyha majd mi elmegyünk a nagy csatába
mind — amelynek az amerikai polgárháborúból származó dallama ,a következő címmel ismert: Battle himn of the Republic. Nálunk régebben az Előkelőek nem vagyunk kézdetű szöveggel volt ism,eretes. 29
.

A Petőfi brigád, mint szerves része a többi egységnek, részt vett az
együttes akciókban és kultúírrendezvényeken is. Így a brigád tagjai másféle
dalokkal is megismerkedtek. Ezeket a dalokat lefordították, 'átköltötték, a
nép körében is terjesztették.
E dalok dúr és moll hangsorúak és egy külön vegyes stíluscsoportot
képeznek. Mivel dalszövegük' fordítás, átköltés, ritmusuk és dallamuk néhol
megváltozott.
Egyik legismertebb forradalmi dal a Fel vörösök, csak előre; amelyet
Királyok, hercegek, grófok kezdősorral és sok más változatban énekelnek. 21
A Lenin-gyászindulónak szintén több szöveg- és dallamváltozata van.
Ezt a dalt a húszas években is énekelték, de forradalmi szöveggel. Az egyik
változat szövegét Dr. Steinfeld Sándor fordította németb ől 1931-ben, a
požareváci b örtörib en . 22
Az egyik nagyon népszer ű szlovén népdalt (Regiment po cesti gre) általában két vagy három szólamban éneklik. Nálunk új . szöveggel a dallam B C
részén a fels ő tercet leginkább egy szólamban dalolják. 23
.

i.h. 183-186. old.: A. 103 magyar népdal, 33. sz. dal (lejegy. Kodály Z.); B. Szüret
után van az idő ... (Király Józsefné /60/, Szabadka 1955); C. Baranyai háromszdgben.. .
(Virág Antal , /33/, Csantavér'• 1959.).

18 Vö.

i.h. 186. old. (Énekelte Virág Antal /33/, Csantavér 1959.).
Az eredeti 187-190. old. a felsoroltakból közli : Előkelőek nem vagyunk (Szabadságdalok,
Szabadka 1946., 25. old.); Hogyha majd mi elmegyünk... (Virág Antal /33/, Csantavér
1959.); Nézd a mi hádseregünket... (Virág Antal /33/, Csantavér 1959.).
21 A. Királyok, hercegek, grófok kezdetű dalt (Virág Antal /33/, Csantavér 1959.), valamint
orosz népi megfelelőjét és P. Csajkovszkij Otödik szimfóniájának ezzel rokon alapgondolatát
vö. i.h." 190-192. old.
221 Ezt a változatot, valamint egy szerbhorvát és másik magyar változatot közli az eredeti
192-195. old.
23 Az eredetit és a magyar szöveg ű változatát (Bakos Erzsébet /51/, Csantavér 1959.) vö.
i.h. 197-198. old.
19 Vö.

20
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Az eddig felsorolt dalformák 24 mind a népi, mind a komponált formákban
tovább élnek és alakulnak.
Király ,Ernő

(1969)

IRODALOM

Kodály Zoltán: A magyar népzene, Budapest, Zeneműkiadó Vállalat,' 1952.
Bartók Béla: A magyar népdal, Budapest, Rózsavölgyi és társa, .1924.
Szabolcsi Bence: A melódia története, Budapest, Zeneműkiadó Vállalat, 1957.Dr. Sonkoly István: B ővített másodlépés jelent ősége a népzenében.
Ádám Jenő : A muzsikáról, Budapest, Zenem űkiadó Vállalat, 1954.
Szabolcsi Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve, Budapest, Zeneműkiadó Vállalat, 1955.
Magyar történet — A tizennyolcadik század, - Szekfű Gyula, Budapest, Királyi Magyar
Egyetemi Nyomda.
•

Po šumama i gorama/Magas hegyek ormain (Blinka Viktória [49/, Csantavér 1959.);
Ve ć Bubi se žalosna prošlost/Sz űnik minden, ami fáj (Blinka Ilona. /22/, Csantavér 1959.),

24 Vö.

i.h..198-20i . old.
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III. FOLKLÓR EPIKA

A. Verses epika

A

1. TISZA MENTI EPIKUS ÉNEKEK ÉS BALLADÁK

Több mint kétszáz pásztordalt, betyárdalt, rabéneket, klasszikus és
újabb keletű balladát, helyi tragikus eseményt megénekl ő dalt, s függelékként
számoš egyéb dalt közlünk ebben a könyvben,* a népköltészet elbeszél ő jellegű műfajainak határáról. Ilyen. anyagcsoportosításunk nem véletlen. Bár a
közölt dalok zömmel a balladák köré csoportosulnak, célunk mégsem egy-egy, olykor élesen nem is könnyen körülhatárolható m űfaj szemrevétele,
hanem a napjainkban még fellelhető verses epika, illetve epikus énekek
bemutatása, azoknak szinte keresztmetszetét követve a határértékekig.
Valamennyi dalunk els ő közlés, néhány tanulmányi hivatkozást, idézetet.leszámítva. Gy űjtési területük Vajdaság 27 faluja, városa, a Tisza mindkét oldálán, azaz Bácska és Bánát, egyetlen šzerémségi dal kivételével. A
terület góca Zénta. A közölt anyag tehát els ősorban a Zentavidéki népballadák
(1962) húsz, s a Száraz kútgém, .üres válú (1966) negyvenegynéhány ilyen
dalt tartalmazó anyagával képez egységet. A Zenta vidéki gy űjtőmunka így
egyre növekvő rádiusszal kapcsolódik Vajdaság szellemi néprajzának feltér képezésébe.
Nem véletlen, hogy közölt anyagunk jelent ős részének adatközl ői a legősibb foglalkozásból, pásztorkodásból éltek vagy élnek ma is, vagy azzal tartanak
szoros kapcsolatot. Három juhászdinasztia : a csókai . Bankák, az oromhegyesi
Balázsok s a. moholi Zélityek több családtagja énekelt nekünk, Szécsényi
István, Gyarmat György szintén juhászok, voltak, Törteiné, Mangurásné
pedig juhászlány, juhászné, birkanyíró asszony. Hagyomány őrzésük sók (74)
itt közölt dalt tartott fenn a lejegyzésig, az _eddig közölt, vagy kéziratos anyagot nem számítva, közel sem csak a pásztordalok kategóriájából.
A pásztorkodás, ez a török korban vidékeinken domináns, néhány évtizede -még jelentős foglalkozás ma már szinte kizárólag a juhászatra korlátozódik, a gyors megszűnés útján. Az emberemlékezettel befogható id ő óta
tartó, négy, öt, sőt több generációt felölel ő, ma még fennálló juhászdinasztiák
legújabb leszármazottai már (szinte szabályszér űen) nem folytatják a legeltetést.
Ez a múltjára s általában magára büszke, rátarti emberfajta szinte termésžetszerűleg nem vállalja az eltolódott társadalmi hangsúly következtében beállt
helyzetben az ősi szakma folytatását, alkalmi juhászokra hagyva azt. '
* Hallották-e hírét? Pásztordalok, rabénekek, balladák. Forum, Újvidék 1977.
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Valamennyi adatközl őnk, hétköznapi életüket tekintve, a névtelen kisemberek sokaságából való. Illesse őket köszönet kultúrhagyományaink itt közreadott részlegének meg őrzéséért.
Könyvünk. anyaga a balladák köré csoportosul. „Lázas drámaisággal iramló történetek ezek — szaggatottan, tömören, párbeszédekkel átsz őtt s többnyire tragikus eseményeket mondanak el" — írja Csanádi — Vargyas.
Európai műfajról van szó, mely, más kontinensen nemigen alakult ki,
itt azonban egy-egy; sokszor azonos témakörb ől származó ballada fellelhet ő
Európa számos népénél. Eredetük a középkorba nyúlik, teremt őjük az európai
jobbágyparasztság. Meséjük bárhonnan eredt, lényegükké vált a „s űrített
valóság", túlfeszített ; súlyos, költői végletekben példázva a tipikust, az emberit,
egy-egy eseményen keresztül. Az emberek, tragédiák egymásnak feszülése
mindig egy bizonyos helyzetb ől fakad : a balladának társadalmi mondanivalója van. Előadásmódja szaggatott, a költ ői dráma legtömörebb nyelvén,
helyenként á nagyon messze múltba, a honfoglalás el őtti pogánykorba nyúló
formulák beépítésével.
•
A múló idő viszonylatában, egy-egy közölt dal, ballada keletkezési idejét tekintve sok évszázadot ölel fel ez a könyv. A középkor évszázadainak pontosan ma már meg nem határozható esztendejét ől, melyben egy-egy kés őbb
balladává vált esemény lejátszódott,. a "múlt század végéig, a sokszor órára meghatározható helyi esemény dallá s űrűsödéséig, de annál közelebb is, ahogy az
élő népdalban a. szövegek dallammá alakulnak. Helyi balladáink szerepl ői
ott éltek, ahol ma mi élünk, sok esetben még emberemlékezettel .befogható
időtávolságban.
Gyűjtőmunkánk idején, de főleg az utóbbi években különös gonddal kérdeztünk rá a középkori eredet ű, ún. „klasszikus" balladákra s a jobbára szintén régi keletű rabénekekre. A klasszikus balladák közül a Szégyenbe esett lány,
a Halálra táncoltatott lány, a Három árva s a Házasulandó királyfi viszonylag több nehézség nélkül gy űjthető ma is, elsősorban a hatvan, legfeljebb az
ötven éven felüliek ajkáról. Ennek a generációnak kihalásával ez a gy űjtés jóval
nehezebbé válik. Körülbelül ez már a helyzet a Fehér László, a Mérges sátán
kígyó, a Megölt legény, a Révészek .nótája című, régi keletű balládák gyűjtésénél, melyek jobb ára töredékben lelhet ők már fel, vagy csupán a rég vagy nemrég elhalt személyek néhány évtizeddel el őbb "gyakran hallott dalanyagára
való hivatkozás őrzi még 'távolodó emléküket. („Édesanyámtú hallottam, sokat!
De az mán meghalt régenn ! ”)
Az új keletű balladák közül némelyek, mint pl. a Cséplőgépbe esett lány
balladája, a Szendre báró, a Bakony-erdő gyászba van, stb. szinte általánosan
ismertnek vehet ő ma is a Zentához közel es ő vidéken, ,a Tisza mindkét oldalán.
., A közzétett anyag hozzávet őleg két évtized gyűjtési anyagából jött össze.
Sokat gyarapított rajta az 1971 — 73-ban Zentán, „Tiszából a Dunába folyik a
,víz" címmel megrendezett magyar népdalvetélked ő, mely tíz falu 185 énekesét szólaltatta‘meg, s amelyen 660 népdal hangzott él az el ődöntők s a két dönt ő
során a több mint négyezer hallgató el őtt. A vetélked őt előkészítő .Š a közben
végzett gyű jtőmunka sok balladaváltozatot is félszínre,hozott. A megfelel ő
mennyiségű lírai dalanyagot külön könyvben tervezzük közreadni.
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Célunk : egy vidék népdalanyagának feltárása, s ezen az úton új eredmény ez a könyv. Egy ilyen jelleg ű gyűjtő munka soha nem lehet befejezett.
Ez sem az. A vajdasági népdalkincs nagyon gazdag, s tájanként igen változatos
— ma még. - De veszendő , s elvesztése, gyűjtő munka hiányában, végleges.
Gyűjteményünket els ősorban szövegük mű faja szerint csoportosítottuk
pásztordalokra, betyárdalokra, rabénekekre, balladákra, vidám balladákra s
egyéb epikai jelleg ű dalokra, s csak így, mű fajokon belül végeztünk külön
csoportosításokat, egy-egy m űfaj, pl. a balladák egyéb rendszerei szerint. E
gyűjtemény valamennyi tagját dallammal gy űjtöttük, úgy is adjuk közre
egy kivételével, ahol az adatközl ő a dallamra nem tudott visszaemlékezni, s ki-.
véve az azonos dallamon énekelt balladákat, , ahol a szövegváltozatokat az
azonos dallam alá, illetve után soroltuk. A dallamok csak egy-egy m űfajon
belül (pl. a pásztordalok) hatottak lényegesen a csoportok kialakítására, lévén,
hogy a sok szöveg olykor azonos dallamon, szinte természetszer űen kapcsolódik
egymáshoz. Egy-egy dallam közeli vagy távolabbi változata azonban egymástól
függetlenül, több helyen is fellelhet ő ebben a kötetben, mint különböz ő
műfajokba sorolható szövegek dallama, s csak a jegyzetekben utalunk a
dallamok egymáshoz váló kapcsolataira.
A jegyzetekben els ődlegesen az eddig kiadott Zentai füzetek anyagára
hivatkozunk, szervesen összetartozónak min ő sítve az eddigi két epikai füzet
s az itt közreadott epikai gy űjtemény dalainak nagy részét. Ezt f őleg a jórészt azonos gyűjtési terület indokolja s az a szándék, hogy az adott gy űjtési.
terület népdalanyagát (ezúttal annak epikai jelleg ű részét) a. fokozatós feltárás .eredményei szerint, de a teljességre való törekvés állandó igényével mutassuk be. Az egyre szélesed ő gyű jtési terület, úgy véljük, ezt az igényt lényegesen nem befolyásolhatja. Természetesnek tartottuk viszont, hogy a
jegyzetelésben az egyéb vajdasági balladaközléseket is figyelembe vegyük,
a felsorolt forrásmunkák szerint.
Összevetéseinket a Kálmány Lajos által gy ű jtött szövegekkel egyik
elsődleges, .örömös és izgalmas feladatunknak tartottuk. Ilyenné tette ezt a
munkát a sok esetben azonos gy űjtési terület, a két gy űjtés között eltelt száz
esztendő; s az a rejtett, de állandóan jelen lev ő kérdés, hogy az azonos szövegek
vagy szövegrészek alapján . vajon hány esetben vonhatnánk le bármilyen
követkežtetést a Kálmány-szövegek akkori dallamával kapcsolatban?
Noha az egy-egy község népdalanyagában fellelhet ő nyilvánvaló eltéréseket a lakosság különböz ő eredetére való tekintettel természetesnek vesszük
és hangsúiyozottán számon is tartjuk (palóc, jász, kún, Zenta vidék, „szögedi"
kirajzású bánáti falvak, stb.), az egész vajdasági magyar nyelvterület földrajzilag mégis kis egység. Ennek ellenére, a területünkön még fellelhet ő népdal
s az egyéb szellemi szájhagyomány összegy ű jtésére, megmentésére irányuló
gyűjtői lemaradások miatt a veszteségek nagyon sokszor véglegesek, s adósságaink megnyugtatóan nem csökkennek ma sem.
Mind a dallam, mind a szöveg lejegyzésében a m‘ agnetofonszalagra rögt zített forma szolgált alapul. A dallamot g-re transzponáltuk, a szövegírásban
a fonetika általánosan elfogadott szabályait követtük, különösen az egy-egy
területre jellemző nek tartott „ë" és „ö" használatára figyelve. A Duna-menti
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községek specifikus nyelvi jellegzetességeit a magánhangzóejtés útveszt őin
technikai okokból nem tudtuk követni.
A dallamvariációkat mindjárt a dallam alatt, vagy a jegyzetekben jelöltük.
Ahol a variációk jelzése a szabad énekstílus miatt olyan terjedelm ű lenne, hogy
zavarólag hatna, s emellet nem sokban különbözne a teljes szöveg dallam alatti
közlésétől, ott ez utóbbi módszert választottuk.
Helyenként a kővetkező munkákra hivatkoztunk, jobbára rövidítésekkel:
Z. N.-= Burány Béla: Zentavidéki népballadák, 1962. Zenta
SzKÜV = Burány Béla, Fábri Jen ő, Tripolszky Géza : Száraz kútgém,
üres válú, 1966. Zenta
Két szív. = Burány Béla, Fábri Jen ő : Két szivárvány koszorúzza az eget,
1969. Zenta
Katonadalok = Burány Béla, Fábri Jen ő, Tripolszky Géza, Bodor Géza:
Rukkolnak a szép zéntai legényék, 1971. Zenta
H.N. = Kiss Lajos: Horgosi népdalok, 1974. Zenta
Kálmány 1. (I. és II. kötet) = Kálmány Lajos: Koszorúk az Alföld virágaiból, 1877. Arad
Kálmány 2. I. = Kálmány Lajos : Szeged Népe. I. kötet. Ős Szeged Népköltése, 1881. " Arad
Kálmány 2. II. = Kálmány Lajos: Szeged Népe. II. kötet. Temesköz Népköltésé, 1882. Arad
Kálmány 2. III. = Kálmány Lajos : Szeged Népe. III. kötet. Szeged vidéke
népköltése, 1891. Szeged.
Kálmány.3. = Kálmány Lajos: Alföldi Népballadák. Kálmány Lajos népköltési hagyatéka, Budapest, 1954. (Ortutay szerk.)
Ecsedi — Bodnár = . Ecsedi István, Bodnár Lajos: Hortobágyi pásztor- és
betyárnóták, 1927. Debrecén
Csanádi — Vargyas = Csanádi Imre, Vargyas Lajos : Röpülj, páva, röpülj,
1954. Budapest
Bartók = Bartók Béla : A magyar népdal, 1924 ,
Kerényi = Kerényi György: Népies dal6k, Budapest, 1961
Szentirmay = Kerényi György: Szentirmay Elemér és a magyar népzene,
1966. Bp.
Ortutay — Kriza = Ortutay Gyula, Kriza Ildikó : Magyar Népballadák,
1968, Budapest (Dallam nélkül)
Kallós = Kallós Zoltán, Szabó T. Attila : Balladák könyve, 1970. Kriterion, Bukarest
HITK, 4. II. évf. 1970. = Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei,
Paksa Katalin: Kálmány Lajos nyomán a Bánátban
HITK. 7. III, évf. 1971 = Katona Imre, Pataki András: Kopácsi népballadák (Dallam nélkül) . .
HITK, 15. V. évf. 1973 = Tóth Ferenc: A halálra táncoltatott lány ballada
továbbélése Észak-Bánátban
HITK, 15. V. évf. 1973 = Katona Imre: Észak-bánáti betyárballadák
Gombosi népballadák = Kovács Ilona, Matijevics Lajos: Gornbosi népballadák, Hungarológiai -Intézet kiadása, 1975, Újvidék
-
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Járdányi = Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok, I. és II. kötet:

K — V. = Kodály Zoltán: A magyar népzene. A példatárat szerkesztette
Vargyas Lajos, Budapest, 1971.
Kiss Lajos: ,108 magyar népdal, Bp. 1943. '
Szendrei, .Dobszay, Vargyas : Balladáink kapcsolatai a népénekekkel. — Ethnographia, 1973. 4. sz.
Dr. Burány Béla

(1977)

A DALLAMOKR Ó L
Több mint. kétszáz, szöveg szerint rendezett balládánál szükséges egy
olyan áttekintés is, ami képet nyújt a szövegek dallamokhoz való kapcsolódásáról. A dallamok vizsgálatánál a Járdányi-féle rendet vettük alapul, illetve a
dallamvonal rajza szerint . csoportosítottuk a dalokat. Az anyag természete
azonban eltéréseket kívánt. Nagy vonalakban különválasztottuk a visszatér ő
formájú dalokat („új stílus” II.) a nem "visszatér őktől („régi, régies stílus", I.),
de e csoportokon belül a kisebb egységeket már nem pusztán a dallamvonal
szerinti rokonság szabta meg, így helyenként az is megtörtént, hogy egyes
dallamok a dallamvonal-rokonság ellenére is más-más csoportokba kerültek.
Az ún. „régi stílus", népzenénk ősrétege (A) után a következ ő alcsoport (B)
önként kapcs đlódott az idegen eredetű, az idegen jegyeket még er ősen magán
viselő csoporthoz (C), ezen keresztül pedig a népies dalok csoportjához (D).
Külön egységbe foglaltuk az átalakult, önálló formává kerekedett féldallamokat
(E), majd a ma is töredék állapotában él ő féldallamokat (F). Végül , két dallam
szerkezete annyira népdalszer ű tlen, hogy önálló címszó alá soroltuk. Csak ezek
után következik a visszatér ő formájú dalok csoportja („új stílus"), amit kis
és nagy ámbitusú kezd ősorok serint választottunk szét. Itt nem különítettük
el 'a népies mű dalokat, mert a rendbe szépen illeszkednek, csupán a jegyzetekben utalunk rájuk. (Népies m űdalokon többnyire 18-19. század folyamán keletkezett, a magyar népdalokhoz hasonló, de idegen elemeket használó dallamokat értünk. Határt az elnépdalosodott m űdal, vagy az elműdalosodott népdal
között — forrás, vagy,bizonyíték hiján — csupán szerkezeti és dallamépítke- .
zési furcsaságok szabnak. Pontos megkülönböztetési kritériumaink nincsenek.)
Az idegen és népies dalok ,az anyagnak kb. egyharmadát teszik ki. Sok azonban az ún. perifériális dallam, vagy a m űdalos ízlésű dallamfordulat az el őadásban.
.
A dallamanyag egyéb figyelemre méltó tulajdonsága, hogy a régi és
régies stílus igen szép számban képviselt. A vidékünkön él ő régi stílusú
dalok zömét éppen az epikai jelleg ű dalok őrzik. Közöttük pár dallam még
mindig igen elevenen él, megannyi változatban. Vannak kopott, vagy romlott
dallamok is, s őt olyanok is, amelyek „lezüllöttek" — obszcén vagy csúfolódó
szövegek hordozóivá váltak. A csoportosításnál ezért egymás után soroltuk
a népdal mű dal rokonokat, eltérve a dallamrend szabályaitól inkább, hogy
a folyamatos alakulás, változás szembet űnőbbé válhasson. Ezeket nemis soroltuk külön címszó alá, csupán-a jegyzetekben utalunk rájuk.
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A második (II.) csoport .(visszatéz ő formák) változatokban szegényebb.
Még egy érdekessége, hogy a nagy ambitusú kezd ősorú dallamok, amelyekb ől
a lírai daloknál a legtöbb, van, igen kevés számban képviseltek. ABBA-s szerkezetű nincs.
Földrajzi elterjedtség tájékoztatójául a jegyzetekben, ahol csak lehetséges,
megadjuk zárójelben a Járdányi-féle földrajzi mutatót.
A jegyzeteket a dallamrend szerint új sorszámmal láttok el, ezután következik a könyvben szerepl ő sorszámok (nem nagyság szerinti) felsorolása.
A Járdányi-féle függelékre való hivatkozáskor az oldalszámon kívül, a dallam kezdősorát is -idéztük, tekintve, hogy a címszó után kottakép helyett csak
az els ő sort közli szolmizációs szótagokkal
A táblázatok összeállításánál az els ő sor hasonlósága volt el ősórban mérvadó. Természetesen, nem vehettünk figyelembe minden változatot égy el őadáson belül, mert a kottakép túl zavarossá vált volna. Hogy a variált helyek
jobban szembetűnhessenek, az azonos dallamfordulatokat egymás alatt
nem írtuk ki. "
A dallamok zárlatait és szótagszámát külön függelék mutatja.
(1977)
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. Bodor Anikó

• 2. GOMBOSI NÉPBALLADÁK
1971 tavaszán a Magyar Tanszékre egy •népköltései anyagot tartalmazó
magnetofonszalag érkezett Gombosról (Bogojevo). Feladója, Kovács Ilona
tanárnő, kísérő levelében többek között ezt írta: „Régóta folyó gy űjtésünk
sok mindenre kiterjedt, a begy űlt anyag igen tarka és változatos. Van mindenféle népköltési termék a szalagon. Házaltam, felkerestem a balladaéneklésről ismert személyeket, de ő k is meglátogattak, énekeltek, mondták, amit
tudtak. Igy azután nemcsak balladák, más m ű fajhoz tartozó dalok is szalagra
kerültek. Szeretném, ha jó helyre kerülne gy űjtésem, ezért küldöm ,Újvidékr-é..."
Tél József (Gombosi néptáncok, Híd 1951), Király Ern ő és Kiss Lajos
nem egyszer hívta már fel a figyelmet e település népzenei jellegzetességeire,
'szellemi néprajzának sokrét űségére, így természetesen örömmel vettük
Kovács Ilona jelentkezését. Hamarosan (1971 májusában) egy gombosi gy űjtés alkalmával magunk is meggy őző dhettünk, hogy értékes anyagot mentett
meg archívumunk számára. Ellen őrzés végett 1973 januárjában több napot
töltöttünk Gomboson, s új, a balladákra vonatkozó adalékok kiegészítésével, a
szövegek lehallgatásának és összevetésének eredményeivel, a balladaénekeseket
illető fontosabb adatok egybegy űjtésével b ővítettük ki a gombosi gy űjteményt.
Igy állt össze ez a szerény gombosi balladaanyag, s így kerülhet a feldolgozás és
a tanulmányozás után Kovács Ilona gy űjtése az olvasók elé.*
*

Gombos (Bogojevo) Közép-Bácska keleti rész
'
észén
terül el, a Dunától más- fél kilométernyi távolságra. Északkeleten Doroszló (Doroslovo), délkeleten
pedig " Rácmiletics (Srpski Militi ć) és Bácsordas (Karavúkovo) határolja.
Területe 6395 kat. h., lakosainak, száma mintegy 3800.
A török hódoltság alatt ezen a területen Boldogasszonytelke nev ű település állt, de a pusztítás után szinte teljesen lábatlan maradt. Ilyen nev ű
településként 1899. óta létezik. Feltételezhet ő, hogy a két, régebben itt húzódó
Bogojevo nevű és Gombos nevű településekb ől olvadt össze. Magyar lakosság
a török pusztítás után csak a XVIII. század közepén kezd ide újratelepedni,
s azóta is lassan-lassan népesedik.
.
Ma fő leg magyarok lakják, de szerbek, horvátok, németek is élnek itt.
A lakosság földmű veléssel, állattenyésztéssel foglalkozik, ám sokan eljárnak
vidéki üzemekbe, .gyárakba is dolgozni.
* Kovács Ilona --- Matijevics Lajos:
Újvidék 1971.

Gombosi népballadák.

Hungarológiai Intézet,

111

A gombosi népballadák beletartoznak a Vajdaság területén felgy űjtött
magyar balladaanyagba, így besorolhatók az egész magyar balladakincsbe is,
ennélfogva pedig az Európa-szerte ismert balladák csoportjaiba. Bár egyetlen
község balladaállományát mutatják, semmilyen tekintetben sem választhatók
külön; nem tekinthet ő k eredeti, Gomboson született balladáknak, mégis a
község kultúrájának fontos részét képviselik. Igaz, jónéhány közülük helybeli
eseményrő l tudósít, s .a községben ismert személyek nevére, a lejátszódott
történet színhelyére utal, a felépítés, a motívum- és formula-kincs azonban
az egész magyarlakta területen el őforduló népköltészeti alkotásokkal kapcsolatos.
Ezeknek a jellegzetességeit használja fel a helyi balladaénekes. Gombos balladáinak éppen ez a nagy értéke. A hagyományokhoz való ragaszkodás, a régi,
a megszokott balladai sajátosságok meg őrzése, a balladakincs továbbéltetése,
ugyanakkor mindezek felhasználása az új, az adott társadalmi helyzetben csakis
arra vall, hogy érdemes vizsgálat alá vetni az összegy űjtött gombosi népballadákat. „A legtöbb népballadából ugyanis az élet tragikus felhangú látomása
szól a hallgatóhoz és az olvasóhoz, miközben egyedi, egy konkrét eset fokozatosan az emberiség már ismerte éléthelyzetek valamelyikéhez igazodik, levetkezve a fölöslegesnek látszó reszleteket" — mondja dr. Bori Imre az Idő, idő,
tavaszidő című könyvében (217. old.) Hogy .ez mennyire érvényes a gombosi
balladákra is, azt jól láthatjuk a szövegekb ő l. Ugyancsak ezt bizonyíthatjuk,
ha Gombos balladaanyagát összevetjük az egész magyarlakta területen — a
más országokban is — összegyű jtött népballadákkal. Ha nem is mindenik
kiadvány balladatartalmával, de a legfóntosabb magyar nyelven megjelent
kiadványok szövegeivel érdemes összehasonlítani gombosi anyagunkat.
E célból a következ ő gyűjteményeket vizsgáltuk meg:
Erdélyi János: Népdalok és mondák I-III., Pest, 18461848.
Magyar népballadák és románcok — Él ő könyvek, MaMnr.:
gyar Klasszikusok XL. kötet, Budapest, 1928-1934.
Penavin HID : Penavin Olga: Szlavóniai magyar, népballadák, HÍD,
XV. évf. 1951. október—november, 714. old:
Bóna Júlia: Szlavóniai népballadák és románcok, HÍD
4. Bóna:
XVII. évf. 1953. _június—július, 463. old.
Kálmány Lajos népköltési hagyatéka, II. — Alföldi
Kálmány:
népballadák, Budapest. 1954, Ortutay Gyula szerkesztésében.
Csanádi Imre — Vargyas Lajos: Röpülj páva, röpülj —
Csanádi —
Magyar népballadák és balladás dalok, Budapest, 1954.
. Vargyas:
Ortutay Gyula: (szerk.) : Magyar népköltészet,
Ortutay :
Magyar Klasszikusok, Budapest, 1955.
Dr. Bicrány : Dr. Burány Béla: Zentavidéki népballadák, Zentai füzetek
8., Zenta, 1964.
Faragó József: Jávorfa-muzsika, Népballadák, Bukarest,
1965.
10. Dr. Burány— Dr. Burány Béla —Fábri Jen ő — Tripolszky Géza: Szá-Fábri—Tri- raz kútgém, üres válú, Juhásznóták, betyárdalok, balladák Zentán és vidékén, Zenta, 1966.
polszky:
Erdélyi : "

.

•
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11 Ortutay—Kri- Magyar népballadák,- Szerkesztette és a bevezet őt írta
Ortutay Gyula - Válogatta és jegyzetekkel ellátta Kriza
za:
Ildikó, Budapest, 1968.
Ujváry Zoltán : Népdalok és balladák egy al-dunai
12. Ujváry :
székely közösségb ől, Közlemények a debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetem Néprajzi Intézetéb ől. 21., Debrecen, 1968.
13 Kallós—Sza- Balladák könyve, Él ő hazái magyar népballadák, ' Kallós
Zoltán gyűjtése, Szabó T. Attila gondozásában, 'Bukabó T.:
rest, 1970.
Paksa Katalin: Kálmány Lajos nyomában a Bánátban,
Paksa:
HITK 4. iI. évf. 1970. november, 93. old.
Matijevics Lajos : Ludasi népballadák, Tanulmányok'
Matijevics:
3. Az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékének kiadványa, 1971, 229. old.
Pataky :
Pataky András: Kopácsi népballadák, HITK. 71. III.
évf. 1971. június, 105. old.
Penavin Olga: Két bánáti székelytelep balladái, Tanulmányok .3,. Azújvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékének
kiadványa, 1971, 263. old.
Faragó II.: Faragó József: Gyönyörű Bán Kata; régi . magyar népballa
. dák, Kolozsvár, 1973.
Összesen 46 népballada és 4 m űballada került a gombosi gyűjteménybe.
Tekintve, hogy a műballadák nagyon népszer űek, változik szövegük, dallamuk
is. Sok helyen az énekes prózában egészíti ki a balladát, vagy hozzáf űzi az eseményt, hogy ezáltal hitelesítse a történetet. „A nép, ha prózában -is mondja el
a tartalmat, a saját szavaival él, melyek után más népköltésgy űjtő könnyebben rá talál az eredeti verses sorokra" — mondja Kálmány Lajos (Kálmány : 10.
old.). Ezért hagytuk meg mi is szórol-szóra, változatlanul a balladához fűzött
szöveget. A hitelesség kedvéért igyekeztünk - a gombosi nyelvre jellemz ő
sajátosságokat- is megtartani.
Gyűjteményünket két nagyobb csoportra,
klasszikus balladákra, és
új stílusú balladákra 'osztottuk.
Ezekén belül újabb csoportosítást végeztünk:
A) KLAS SZIKU.S BALLADÁK

B) ÚJ STÍLUSÚ BALLADÁK

1. Az elcsalt feleség

Fekete Rác Péter ,
2. A halálra táncoltatott lány
Sági bíró lánya
Sági híróné lánya
Sági bíró Katica
3. A szégyenbe esett lány
á. Ilonkám, Ilonkám I.
Rondorvár Ilonka
Ilönkám, Ilonkám II.
8

.

I. Betyárballadák
1. Bogár Imre
Bogár Imre I.
Bogár Imre II.
Bogár Imre III. "
Bogár Imre IV.
-
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4. Gyilkosságtörténetek 2. Geszti Jóska

Bacskó Pista
Bakter Julcsa
Csenyő István
Dani Gyuri
Finta Pali I.
Finta Pali II.
Milánovics János
Szolócki , Gyuri I.
Szolócki ,Gyuri II.

Geszti Jóska
3. 'Tisza partján elaludtam
Ti s za partján elaludtam
Mikor mentem haza felé
Túl a Tiszán elaludtam
Tisza szélén elaludtam

5. Édesapja gyilkosai

4. Kismargita
Betyárballada
Kismargita

Erdő, erdő, kerek erdő
6. A megölt legény
A Tiszába bele
Megöltek egy legényt

5. Bakony-erd ő gyászban van
Bakony-erd ő gyászban van

7. A szeret őért elkövetett gyilkosság Barna Jancsi

6. Pápainé
a. Pákainé
b. Pápainé
c. Pákainé II.

8. A csépl őgépbe esett lány
Horvát Julcsa
9. Kórházi balladák

II.Megrendír ő helyi
vagy családi eseményekhez, gyilkosságokhoz, szeren- .
csétlenségekhez f ű z ő d ő balladák

Ha bemegyek Zombor kórház
kapuján
III. Vígballadák
Fodor János I.
Fodor János II ;

L A bárókisasszony
MŰB1LLADÁK
a Endre báró
b. Szebri báró
c. Szeredre báró
d. Szépen legel

Történeti tárgyú m űballadák
á. Árpád kori dal
b. Dal a tatárjárásról

Leányanya siralma
Szerencsétlen események
Jágerház.

a. Megállott a bogolyai vízi=
malom kereke
(Pásti Lajos)
- b. Bogolyai vízimalom

A gyermekgyilkos anya
Szabó Vilma
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Amint a csoportosítás is mútatjá, legtöbb az új stílusú ballada, azaz
többnyire . a múlt században kialakult népballadák az ismeretesek Gomboson:
Ezek között elég szép számban találunk betyárballadát, s ez a nagy számú
betyárballada Faragó József állítását igazolja: „A magyar betyárköltészet
első s orban a Duna és a Tisza síkságán, az egyházi és világi latifundiumok igazi
hazájában született" (Faragó : 22 old.). Ugyancsak figyelemre méltó a sok
gyilkossághoz, szerencsétlenséghez f űződő ballada. Valómennyi szövegen és
dallamon érezhet ő a műfaji átalakulás, a népköltési hagyományok átvétele,
vegyülése és átalakulása, a régiek átültetése az újabb történetek megéneklésére, a hagyományos formulák meg őrzése, a ponyvairodalomból átszivárgott
szövegek közösségibe való illeszkedée, formálódása és „elnépiesedése", a
népballadának a népdallal történ ő keveredése és a balladák egymásközti kontaminálódása. Az egy adott id őbeni rögzítés nemcsak a továbbélés és továbbéneklés folyamatát mutatja; egyben alkalmas a népköltészeti termékek változásainak ellen őrzésére, a társadalmi és' gazdásági változások népköltészétbeni,
tükröződésére is. Az itt bemutatott szerény gy űjtemény értékét tehát ne csak
á szöveg és a dallam szépségében keressük, hanem abban is, ami mögötte
van. Végezetül hadd idézzük még egyszer Faragó Józsefet: „A feladat tehát :
a termés betakarítása. S mint ahogy a búzaföldön, az aratók után járva, a szorgos iskolásgyermekek kis kezükkel az elhullott kalászokból mázsányi búzaszemet tudnak összegy űjteni, úgy kell valamennyi népballadát papírra vetnünk, hogy mind a nagy magtárba : a kultúra kincsestárába jussanak" (Faragó 42. old.)
Ha ez alkalommal nem is mázsányi, de legalább egy maroknyi népballadát mentettünk meg az utókornak egyetlen községb ől, Gombosról.
Előadóink többnyire gombosi születés űek. Ha más községb ől is jöttek
ide, az nem most, hanem évekkel ezel őtt történt, tehát szokásaik, nyelvük a
gombosiakéhoz simult, beilleszkedtek az életmódba, a gombosi környezetbe.
Huszonketten énekeltek, tizennyolc n ő és négy férfi. Horvát Ágnes kivételével
valamennyien ötven évesek múltak, tehát az id ősebb korosztályhoz tartoznak.
A nők főleg háztartásbeliek, a férfiak pedig földm űvesek, vagyis éppen az a.
réteg, amelyik a hagyományok igazi őrzője, továbbítója és közvetít ője. Számukra a népballada nóta" vagy „dal", mégpedig olyan nóta" és dal"
amelyet nagyon kedvelnek, szívesen énekelnek, de „sajnos kimegy a divatbú".*.
(1975)

_ Matijevics Lajos

* Az elő szó a továbbiakban (vö. i.m. 8-13. p.) a köv. el őadókra vonatkozó legfontosabb
adatokat és a balladákhoz fűzött nyilatkozataikat tartalmazza: 1. Bajcsiné Gregus Erzsébet
(1914; Temerin), 2. Béresné Szobonya Mária (1913, Gombos), 3. Béres Pál (1912, Gombos), 4. Dobsál András (1892, Gombos), 5. Farkas Anna (1914, Gombos), 6. Forró Éva
(1900, Erdőd — Erdut), 7. Horváth Ágnes (1934, Gombos), 8. Karácsonyi Ilona (1896,
Gombos), 9. Kiss Mária (1898, Gombos), 10. Kovácsné Bogyó•Borbála (1896, Gombos),
11. Loboda Bálint (1895, Gomboš), 12. Lobodáné Garai Ilona (1920, Gombos), 13.
Lovász Mária (1906, Gombos), 14. Muzslainé Szobonya Éva (1892, Gombos), 15. Orvos
István (1911; [nem gobosi születés ű), 16. Papp Mária (1906, Doroszló — Doroslovo),
17. Rumi Rozália (1898, Doroszló — Doroslovo), 18. Sz űcs Katalin (1892, Erd őd —
Erdut), 19. Tamaskó Rozália (1910, Gombos), 20. Új Anna (1914, Gombos),. 21. Vince
Apolló (1900, Gombos), 22. Zóni Erzsébet (1912, Gombos). — A szerk.
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A BALLADÁK DALLAMA
A gombosi népballádák és balladaszer ű dalok közös vonása a szakaszokra
tagolódó szerkezet. Az els ő strófa dallama ismétl ődik az újabb szövegre mindaddig, míg a történet véget nem ér. A tonika — domináns viszony, ami a
periodus leggyakoribb el őfordulási formája, a 2. és 4. sor végén van jelen.
Ettől eltérő változatok: az els ő két-sor dallama azonos, a 3., 4. sor viszonya a
domináns - --tonika. viszony (Szabó Vilma); a domináns szintén a 3. sor végén van a Pákainé első változatában.
Legtöbb ballada dúr vagy moll hangnemben van. Archaikusabb dallama
a Mikor mentem haza felé (frig), a Megöltek egy legényt (frig), az Ilonkám,
Ilonkám (mixolid) és a Fekete Rác Péter (dór) balladának van.
Tempójuk általában mérsékelt. Lasabb, szabadabb az el őadása az
Endre bárónak, a Megöltek egy legényt és a Mikor mentem haza felé című
balladának. Ritmikai szempontból a magyaros verselési formával egyeznek
meg, két és négy ütemű sorokkal találkozunk általában. A dallam nélküli
szöveg ütemhatárai, természetesen, nem mindenütt egyeznek meg az énekelt szöveg ütemhatáraival.*
Legtöbb balladánál šorvégi szünetekkel találkozunk. Ez a, mérsékelt
tempójú balladáknál t űnik szembe leginkább, ellentétben a szabadabb el őadásmódú balladákkal. Ezek a szünetek a strófa sorvégein következetesen
(négyszer) jelentkeznek, éppen ezért kevésbé szembet űnőek. Ezektől eltérő
jellegzetes megoldások: 3. és 4. sor egybeéneklése (szünet nélkül) A Tiszába
beledobták ... , Tisza partján elaludtam balladák esetében; a 2. és 3., 3. és 4.
sor szünet nélküli éneklése a Bakony-erdő c. népballadánál. Ez a fajta el őadásmód nem véletlenszer ű . A szünetek kizárása nem tulajdonítható a szöveg hatás
sának. A dallam szembeötl ő jellegzetességei ezekben a balladákban azt bizonyítják, hogy a szünetek kizárása melodikus-stiláris okok miatt történt.
Pl. a Tisza partján elaludtam című népdalszer ű balladában, mint már említettük, nincs szünet a 3. és 4. sor között. Ha most megvizsgáljuk dallamát, a
következőket figyelhetjük meg: A harmadik sor dallama egy ideig teljesen az
előző 2. sor ismétlése, viszont a 2. sor is az 1. sor melodikailag teljesen azonos,
kvinttel magasabb átültetése. Érthet ő tehát, hogy a harmadik sor, a majdnem
háromszori ismétlés után, szünet nélkül megy át a 4. sorba. Természetesen
esetenként más-más okokat találhatunk ilyen hel yzetekben: E kérdések
tárgyalása viszont már az alkotáslélektan és a népzenei tradíció területére i
tartozik.**
(1975) •
Horváth Valéria

* Az eredetiben (i.m. 13-14.) ezt külön grafikai megmunkálást igényl ő példák szemléltetik. — A; szerk.
** Az eredeti kiadvány a Bevezetésben felsorolt gombosi balladák kottáját is tartalmazza
a feldolgozás szövegébe ágyazva, Horváth Valéria lejegyzésében. — A szerk.
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3. TOPOLYA ÉS KÖRNYÉKE NÉPBALLADAI

A népélet kutatójának, a néprajzkutatónak a munkája valamelyest olyan,
mint a régészé; a régész a föld rétegeiben talált csontok, fegyverek, használati
eszközök és dísztárgyak nyomán kísérli meg földeríteni let űnt korok embereinek
társadalmi és mindennapi életét, a néprajzkutató pedig az emlékezet rétege, ibe ás, és onnan . próbálja meg felszínre hozni azokat a néphagyománybeli
értékeket, amelyek el ődeink számára szebbé, teljesebbé és tartalmasabbá
tették az életet. Ezek a hagyományok apáról fiúra, nemzedékr ől nemzedékre
szálltak, vagyis hagyományozódtak. A mezőgazdasági munkák régi formái,
az aratás, a kukoricafosztás, a dohánycsomózás, valamint az asszonyi teendők közül főleg a szövés és a fonás mind olyan közösségi munkaalkalmak
voltak, amelyek módot adtak a hagyományozódásra. Az id ősebbek tudása,
ismeretanyaga (dalkincse, szokásvilága stb.) 'ilyen spontán módon, szinte
észrevétlenül a fiataloknak is sajátjává vált. De ilyenek voltak a közös szórakozási alkalmak is, mint pl. a lakodalom, a táncmulatság, a disznótor vagy az
ünnepi szokások. S őt még a mindennapi utcai összejövetelek, a bandák ,is
alkalmat adtak a hagyományozódásra.
Századunkban azonban megszakadt a hagyományozódás folytonossága.
A tradicionális, régi eszközökkel folytatott paraszti gazdálkodást modern,
gépesített gazdálkodás váltotta fel. Ennek következtében megsz űntek az említett közösségi munkaalkalmak, s a dalok, balladák, mesék, hiedelmek és
szokások kezdtek ott rekedni az id ősebbek emlékezetében, egyre kevesebb mód, idő és alkalom adódott arra, hogy ezt a gazdag, több évszázados múltú
kincset átadják a fiataloknak. Továbbá még egy tényez ő útjába állt a hagyományok átadásának. A tömegtájékoztatási eszközök, a rádió és a televízió
térhódításával az emberek közösségi élete még inkább lesz űkült. A távoli világokról nap mint nap sugárzott szóbeli és képi ismeretek rabul ejtették és
elvonták őket a hagyományok gyakorlásától. Ily módon . még a megmaradt
közösségi alkalmak sem állnak már a hagyományozódás szolgálatában.
Eltűnő ben a mese-, ballada- és dalkincs, és megsz űnőben a hiedelmekhez
és a naptári ünnepekhez kapcsolódó szokásvilág. Mindazonáltal nem a hagyományos paraszti kultúra máról holnapra való feladásáról van szó, hanem a
parasztság kultúraváltásának folyamatáról, amelyben egymás mellett, egy
mást kiegészítve és át- meg átfedve van jelen a régi és az új, s amelyb ől a
népművészet értékei, ha átértelmez ődnek is, nem tű nhetnek el nyomtalanul,
mint ahogyan ezt a hivatásos m űvészetekbe való beépülésük is bizonyítja~.
Az akkulturációs folyamat gyorsasága egyenes arányban áll a közösségi munka117

és szórakozási alkalmak megsz űnésével. -Urbanizálódó közösségekben, mint- .
hogy egyre kevesebb alkalom adódik a hagyományozódásra, el őbb érvényre
jutnak a felejtés tendenciái, gyorsabb ütem ű a kultúraváltás. Ilyen Topolya is,
ahonnan a gyűjteményünket* képez ő balladaanyagot, nemegyszer az errilékezet mélyrétegeibe ásva, kimentettük.
Az 1806-tól mez ővárosként számon tartott Topolya — a régészeti ásatások tanúsága szerint — már az avar korban is lakott hely volt. A török hódoltság előtti id őb ől már írásos források szólnak róla. Ez id ő tájt, 1462-ben
.Fybaich (Bajsa fia, Kis-Bajsa) néven emlegették, amelyet Mátyás király más
falukkal együtt hűbéri birtokként édesanyjának, 'Szilágyi Erzsébetnek adományozott. 1543-ban a kalocsai érsekség dézsmalajstromában már Topola
néven szerepelt, majd egy török adókönyv említi 1580-ban, Kis-Bajsa néven.
A török hódoltság idején teljesen elnéptelenedett, s betelepítésér ől a királyi
kamarának kellett gondoskodnia. Grassalkovich Antal kamarai elnök Csizovszki Ferenc szabadost bízta meg a puszta betelepítésével. 1750-ben mintegy
kétszáz magyar és szlovák család települt az akkori Topola pusztára. 'A zömmel észak-magyarországi megyékb ől érkezett telepesek szerz ődéses .lakosok
voltak, a számukra kijelölt telkeken házat építettek, s a kapott földterületen
megkezdték a földművelést. Főleg gabonatermesztéssel és jószágtenyésztéssel
foglalkoztak. 1792-ben 411 házhelyes jobágy, 31.2 telkes és 105 házas zsellér
élt az akkor Már Topolyának nevezett helységben. „Az 1800-as esztend ő — írja
Brindza Károly — jelent ős változást hozott a gyarapodó falu életében. Hadi
érdemeinek elismeréséül Ferenc császár Tópolya falut és az 1772 óta hozzá
tartozó Emusity-pusztát báró Kray Pál táborszernagynak ajándékozta. Ett ől
kezdve a század végéig Topolya története úgyszólván azonos a Kray-, majd
a Zichy-birtok történetével. Kray Pál néhány év múlva meghal; Ferenc
fia kijárja, hogy a falu mezővárosi rangot kapjon. Ez, a földesúr és a település
lakói számára egyaránt nagy gazdasági jelent őséggel bír. A topolyai vásárok
hamarosan híressé válnak, s meggyorsítják a•kézm űipar fejlődését is. 181,5-ben
Topolyán megalakulnak az els ő takács és kovács céhek. A mez ővárosi rangra
emelés évében a község 605 házában mintegy 4000 lakos él.
A következ ő fontos határk ő 1848, a magyar szabadságharc és polgári forradalom éve. A Habsburg önkényuralom ellen küzd ő országgyűlés a többi
között a jobbágyság felszabadítását is megszavazta. A város .1848/49-ben nagy
kárókat szenved. 1849 januárjában kétszáz ház, az összes lakóházaknak mintegy
egynegyede, más javakkal együtt elpusztul. Az utolsó Kray báró nemsokára
meghal, s helyébe veje, Zichy Nepomuk Jánbs gróf kerül. Zichy gróf a földesúri jogok' elvesztéséért igyekszik kárpótolni magát. Az 1850-es évek derekán
végrehajtott .légel őelkülönítés során a város elöljárósága nem méltányolja 'a
gróf igényeit, ezért több évig elhúzódó pert indít »jogaie elismeréséért. A forradalom vívmányait nem sokba vev ő Bach-rendszer közigazgatása Zichy javára
dönt, s ežzel a gróf elcsatol Topolyától több mint kétezer holdnyi, területet,
melyet Karkatur (lat. calcatura — mágy. d űlő) néven ismerünk. A gróf ezen a
területen Új Puszta néven majorságot szervez, mely a húszas évek elejéig fennáll. Ennek a helyén létesült a mai Mi ćunovo."1
* Topolya és környéke népballadái, Újvidék 1981. (Posztumusz kiad.)
1 Brindza Károly: Határkövek Topolya történetéb ől. (Az észak-bácskai építőmunkások
XI. sporttalálkozója alkalmából kiadott füzetéb ől, 1974.)
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A telepítéstörténeti leírás és a rendelkezésünkre álló egyéb helytörténeti
adatok tanúsága szerint Topolya lakosságának története és fejl ődése az 1750.
évi telepítés óta töretlen vonalú., Hagyományfeltáró munkánk során tehát
nyilvánvalóan annak a néprajzi anyagnak a lecsapódása kerül felszínre, amelyet annak idején a Fehér, Esztergom,,Heves, Gy őr, Pozsony, Nyitna, Trencsén
és más megyékb ől érkezett telepesek magukkal hoztak. Az anyagot természetesen egyetlen fent említett megye hagyományvilágával sem lehetne azonosítani,
hisz nemcsak a különböz ő vidékekről települők folklórja hatott itt egymásra,
_hanem a megváltozott társadalmi és etnikai körülmények is érvényesítették
hatásukat a magukkal hozott folklór hagyományozódásában.
A Topolya és környéke népballadái című gyű jteményünk ez ideig az els ő
olyan vállalkozásnak tekinthet ő, amely Vajdaságnak err ől a- területér ől, vagyis Észak-Bácskából származó ballada-anyagot prezentál. Igaz, lapokban és
folyóiratokban már találkozhattunk néhány topolyai és Topolya környékén
gyűjtött balladával 2, de ez az els ő olyan gyűjtemény, amelyrendszerbe foglalja az említett területen még má is él ő balladahagyományt. A 27 típusba
sorolható 89 ballada a Hungarológiai Intézet tervmunkálatainak keretében
szervezett gyűjtés eredményeiként került felszínre 1975/76-ban. A gy űjtésben
a jelen sorok íróján kívül még Borús Rózsa, Vass Éva és Tomik Erika vett
részt. A balladák rendszerezésének tanúságaként legnagyobb számban (12
típus — 41 változat) az új balladák szerepelnek, viszont igen tekintélyes számban, viszonylag gazdag folklór. hagyományt sejtetve vannak jelen a betyárballadák (9 típus -- 28 változat) és a _régi, klasszikus balladák is (6 típus — 15
változat). Mindazonáltal e számok meggy őzően szemléltetik, hogy amint a
klasszikus balladáktől az új stílusú balladák felé haladunk, úgy n ő az ismertség
aránya. Ebb ől a törvényszerűségből adódik, hogy még az új stíluson belül is
szembetűnő a két réteg, a betyárballadák és az új balladák között mutatkozószámbeli különbség. Az adatközl őkhöz közelebb áll a mondanivalójában a mi
korunkat, a mi kérdéseinket is részben még kifejez ő új balladák világa, mint
a múlt száradban let űnt betyárvilágot megénekl ő balladáké.
Azonos következtetésre, jutunk akkor is, ha adatközl őink nemét, korát,
balladatudását vagy a balladák egyes rétegeinek ismeretét vesszük szemügyre.
22 adatközlőnk közül 17 a n ő és 5 a férfi. Az 5 férfi 16 balladát tudott, átlagos
balladaismeretük .tehát 3 ballada. A 17 n ő adatközlő 72 balladát adott el ő,' a
nők balladaismerete tehát nagyobb : 4,23 ballada. Repertoárjuk is gazdagabb,
szélesebb, hisz a régi stílusba sorolható balladák ismer ői kizárólag a n ők sorából kerültek ki, a férfiak csak betyárballadát és új balladát tudtak. A. régi
stílus ismerőinek száma 8, az adatközl őknek csak mintegy egyharmada. A balladaéneklés hagyománya ma már úgyszólván csak a n ők ajkán él, nem egy
közülük '9-10 (Klamár Józsefné Magó Jusztina 63 éves, Cs őkéné Farkas
Erzsébet 57 éves), s őt 14 balladát , is tudott (László Jánosné Virág Teréz
72 éves); viszont a legjobb férfi balladaénekes repertoárja mindössze 7 ballada,
ami az alábbi kimutatásból is világosan kitetszik :

2'

A Magyar Szó Topolya és környéke c. mellékletének baíladakö ilései; Penavin Olga:
Bácstopolya balladái, balladás történetei, balladás dalai. HITK 23-34.: 79-95. p.
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1 balladát tud
2. balladát tud
3 balladát tud
4 balladát tud
5 balladát tud
7 balladát tud
9 balladát tud
10 balladát tud
14 balladát tud

5 nő
2 nő
2 nő
3 nő
1 nő
l nő
1 nő
•1 nő
1 nő

2 férfi
1 férfi
— férfi
— férfi
1 férfi
1 férfi
-- férfi
— férfi
férfi

17 nő

5 férfi

7 adatközl ő
3 . adatközlő •
2 adatközlő
3 adatközlő .
2 adatközlő
2 adatközlő
1 adatközl ő
1 adatközl ő
1 adatközl ő
22 adatközl ő

Az adatközl ők átlagéletkora 64 év, s ebb ől egyértelműen kitűnik, hogy a
balladák ismerete az id ősebb generációra korlátozódik, a fiatalok már alig
énekelnek balladát. A balladák eléneklését követ ő beszélgetésekb ől kiderül, hogy
adatközl ő ink zöme még gyermekkorában, tehát a századfordulón és a század
elején tanulta meg a balladákat az édesanyjától, az édesapjától, az öregapjától
vagy pedig munka közben „egyik a másikátú" a Topolyát környez ő nagybirtokokon (Kalmár-, Vojnits-, Fembach-birtok stb.), gy űjteményünk tehát méltán tekinthető a címbe foglalt terület balladakincsének. Ezt az anyagot még
tovább gazdagítja egy Telecskáról Topolyára és egy, a szabadkai földekr ől
Orahovóra költözött asszony . balladarepertoárja.
Ők még őrzik a balladákat, ` népköltészetünknek ezeket a alkalomhoz
nem köthető alkotásait. Szavaikból kiderül, hogy elég gyakran éneklik az
általuk ismert balladákat egyedül-vagy többen, pihenésként vagy munka közben,
mert szeretik a „régi", a „hallgatós" nótákat. Éppen a m űfaj alkalomhoz nem
köthető sége a magyarázata annak, hogy a közösségi munkaalkalmak megszűnése ellenére fel-felidézik emlékezetükben a régen megtanult dalokat és
balladákat, hišz bármikor elénekelhetik őket, nem úgy, mint pl. a köszönt őket, ünnepi dalokat vagy a szokásköltészet énekelt megnyilvánulásait. Továbbhagyományozásukra azonban már nincs mód,.mert „nem szeretik a mostaniak
az ilyesmit". A parasztság kultúraváltásának idején ezzel a gy űjteményünkkel
ahhoz a munkához szeretnénk. hozzájárulni, amely önismeretünk gazdagítása
érdekében a múlt értékeit is számba veszi és méltányolja.
(1980)
Tóth Ferenc

A DALLAMOKRÓL
Először néhány szót kell szólnunk a szöveg és dallam viszonyáról. .
Gyakori az ún. „saját" dallam. Ezek olyan dallamok, melyek leginkább
egy bizonyos balladaszöveghez kapcsolódnak. Kötetünkben ilyenek a Három
árva, A gyermekgyilkos leányanya, A szégyenbe esett lány, Bakony--erd ő gyászba van, Az egymástól tiltott szerelmesek, Szaladjak-e vagy megálljak? balladák dallamai.
Előfordul azonban olyan szövegtípus is, melynek majdnem minden variánsához más dallam párosul (A kisasszony gulyája).
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Nem új jelenség, hogy a népi énekesek kedvelt dallamukat több különböző szövegre is „ráhúzzák", ha azt a szótagszám megengedi. Például Cs őkéné
Farkas Erzsébet a Lova lába megbotlott és A kocsmárosné meggyilkolása balladákat egy dallamra énekelte, mégpedig olyan dallamra, mely inkább katonaés summásdalszövegek hordozója.
Magukról a dallamokról a következ őket mondhatjuk:
A huszonhét szövegtípushoz több mint harminc dallamtípus járult,
tehát a gyűjtőterület balladaanyagának dallamvilága viszonylag gazdag.
Sajnos, igen kis számban van képviselve népzenénk ősrétege, és igen sok a
romlott dallam, hozzávet őlegesen húsz százalék. s
A típusok megoszlását eredetük szerint a következ ő táblázat szemlélteti:
magyar népzene

ősréteg .

4 típus

magyar műzene

. új stílus

12 típus

összesen 16

idegen eredetű

nagyobb
kisebb
. régi
mértékű
mértékű
- átvétel
. folklorizáció folklorizáció

3 típus

8 típus

5 típus

összesen 11

újabb .
átvétel

2 típus

összesen 7

A típusok el őfordulásának gyakoriságát figyelembe véve a következ ő a
helyzet:
magyar népzene

ősréteg

magyar műzene

új stílus

8%

40%

összesen 48%

nagyobb
kisebb
. mértékű
mértékű
. folklorizáció folklorizáció

14%

15%

összesen 29%

idegen eredet ű

régi
átvétel

15%

újabb
átvétel

8%

összesen 23% •

A táblázatok adatai a határesetek miatt csak megközelít őek, de így is
világosan látszik, hogy á balladák dallamvilágában a magyar népzene új stílusú
dallamainak kvantitása a legjelent ősebb. E mennyiségbeli fölény összefüggésben van azzal, hogy a szövegtípusok négyötöde új stílusú, emellett a gy űjtőterület a zenei új stílus szül őföldjén, az Alföldön van. Ezért van ez látszólagos
ellentmondásban VARGYAS Lajos hatalmas összefoglaló munkájának egyik
megállapításával, miszerint az új .stílusú-dallamoknak igen kis szerep jut a
balladák dallamvilágában (VARGYAS 1976, I. 212-213.).
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Az új stílus után mennyiség szempontjából a népies m űdalok következnek, szinte ösztönözve bennünket arra, hogy tanulmányozzuk a népi ;használatban" lévő műdalokat.
Mivel e gyűjtemény nem kizárólag népszer űsítő jellegű, féldallamot (7/d),
kontaminált dallamot (17/a, 17/e = 22/b), népies m űdalokat (15/a, 17/b,
18/b stb.) is közlünk, hisz hozzátartoznak a balladák és a gy űjtőterület zenei
világához, de a jegyzetekben. mindezekre fölhívjuk a figyelmet.
Néhány jegyzet szűkszavúságáért az olvasók és'a,zenefolklór m űvelőinek
elnézését kérem, ugyanis a dallamrokonság, dallam-eredet meggy őző kimutatášához a rendelkezésemre álló szakirodalom sok esetben nem nyújtott
elegend ő támaszt.
A jegyzetek készítése során a következ ő munkákat használtam:
ÁG Tibor
1974.

BARTÓK Béla
1908.
1924.
1934.
BODOR Anikó
1977.
1978.

:BORSAI Ilona
1968.

Dr. BURÁNY Béla
1971./a.

1971./b
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„Édesanyám rózsafája", palóc népdalok. Gy űjtötte és összeállította ÁG Tibor, a bevezet őt
írta TÓZ SER Árpád, Bratislava
Székely balladák (Etnographia 1908. 43-52.
105-115.)13p.
A magyar népdal, Bp.
Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje, Bp.'
Az Árgirus-nóta dallama környékünkön (Híd, 1..
szám), Újvidék
„Tiszából 'a Dunába folyik a víz", egy népdalvetélkedő dalaiból. Összeállította, a dalok lejegyzését végezte BODOR Anikó. Gy űjtötték: BODOR
A., BODOR G., Dr. Burány B., TRIPOLSZKY
G., Zenta
Summásdalok (A parasztdaltól a munkásdalig,
95-229., szerk.: KATONA—MARÓTHY—SZATMÁRI, Bp.)
„Rukkolnak a szép z entai legények", 99 katonadal Zentán és vidékén. A bevezet őt és-a jegyzeteket írta Dr. BURÁNY Béla: Gy űjtötték .: Dr.
OLSZKY G.,
BURÁNY B., FÁBRI J., TRIP
BODOR G., Zenta
Emberek, sorsok, balladák (HITK, 7. sz.,
Űjvidék)

1977.

•

EGYÜD Árpád
1975.

„Hallották-e hírét?", pásztordalok, rabénekek,
balladák. Sajtó alá rendezte, az utószót és a' jegyzeteket készítette Dr. BURANY Béla, a dallamrendi mutatót és a dallamjegyzeteket készítette
BODOR Anikó. Gyűjtötték : Dr. BURÁNY B.,
BODOR A., TRIPOLSZKY G., BODOR G.,
Újvidék
Somogyi népköltészet. Gy űjtötte és szerkesztette
EGYÜD Árpád, zenei szerkeszt ő OLSVAI
Imre, Kaposvár

HALMOS István
1959.

A zene Kérsemjénben, Bp.

JÁRDÁNYI ' Pál
1961.

Magyar nlépdaltípusok I—II., Bp.

KALLÓS Zoltán
1971.
KISS Lajos
1974.
K=V

Balladák könyve, KALLÓS Zoltán gy űjtése
SZABÓ T. Attila gondozásában, Bukarest
Horgosi népdalok, Zenta
KODÁLY Zoltán: A magyar népzene. A példatárt szerkesztette VARGYAS Lajos, Bp. 1973

KOVÁCS — MATIJEVICS
1975.
Gombosi népballadák. A dallamokat HORVÁTH
Valéria jegyezte *le. Újvidék
LAJOS Árpád
1974.
.

MAJOR Ervin
1930.
PÉNAVIN Olga
1976..
•

SÁROSI Bálint
1971.
1973.

„Este a fonóban", borsodi népszokások., Bp.
• A népies magyar műzene és a népzene kapcsolatai. Bp.
Kórógyi (szlavóniai) népballadák, balladás történetek, balladás dalok. A dallamok lejegyzését,
elemzését HORVÁTH Valéria végezte., Újvidék
Cigányzene ... , Bp.
Zenei anyanyelvünk, Bp.

SZOMJAS '— SCHIFFERT György
1972.
„Hajnal vagyon, szép piros ...", énekes várvirrasztók és órakiáltók, Bp.
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TÓTH Ferenc
1975.

VARGYAS Lajos
1943.
1976.
1977.
(1981)
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Kálmány Lajos nyomában. Az észak-bánáti
népballadák élete. A dallamokat lejegyezte és
bevezetővel ellátta SZÉKELY Mária, Újvidék
Kétféle végz ődés egy dallam változataiban (Kodály emlékkönyv), Bp.
A magyar népballada és Európa I—III, Bp.
„Hallották-e hírét? Könyvismertet ő (HK 32. sz.),
Újvidék
Kónya Sándor

4. AZ ÉSZAK-BÁNÁTI NÉPBALLADÁK ÉLETE

Az egyetemes magyar néprajztudomány rendkívül sokat köszönhet
Kálmány Lajosnak. A még életében kiadott hét kötetnyi gy űjtésével, valamint
a nagyobb részben még kiadásra váró- népköltési hagyatékának öt-hat. kötetre
rúgó anyagával' úgyszólván a maga teljességében sikerült rögzítenie a múlt •
század végi Szeged-vidék és a 'mai Észak-Bánát folklórjának képét. A népköltészeti alkotások létrejöttében és hagyományozódásában • már a század
elején felismerte. az egyéniség szerepét, s egyetlen mesemondótól, az egyházaskéri. (verbicai) Borbély Mihálytól összegy űjtött mesekincs kiadásával
mintegy előkészítője létt az Ortutay Gyula nevéhez fűződő magyar egyéniségkutató iskolának. Sajnos, életében nem részesítették azi őt megillető megbecsülésben és támogatásban. Péter László sajnálattal jegyzi meg a róla szóló életrajzában, hogy „a Magyar Népköltési Gy űjtemény kötetei között Kálmánynak
csupán ez az egyetlen kötetet jelent meg — az sem volt lényegében az övé.
Az ő hét kötetnyi gy űjteménye nemcsak saját szellemi, de saját anyagi er őfeszítéseinek árán láthatott csak napvilágot. Ez éppúgy egyedülálló a magyar
népköltési gyűjtemények történetében,•mint maga a hét nagy kötetnyi gy űjtött
.
anyag." 3
Balladagyűjtésének eredményei szintén számottev őek; Méltán cáfolják
azt a Gyulai Pál és Greguss Ágost képviselte felfogást, hogy az Alföld híján van az igazi tragikumot hordozó népballadáknak és csak a der űs, tréfás hangvételű románcok őrzésére képes, hisz nem egy klasszikus balládatípust éppen
ő mentett meg a veszend őbe menéstől (pl. a Budai Ilona és a Molnár Anna
ballada ötvözetének látszó, de önálló típust képez ő Gyönyör ű Bán Katát).
Nemcsak tudatos gy űjtőtevékenységéb ől, hanem levelezéséb ől is kiderül,"
mennyit fáradozott azon, hogy érvénytelenítse ezt az igen elterjedt téves félfogást. A Piros szép Istvánné (Az eladott lány) ballada keresése idején írja
Sebestyén Gyulának: „ ... látom, hogyha az ismeretlen típusú balladákat
. sikerül teljességében lejegyezni és közleni, az erdélyiek még Greguss után sem
verhetik oly nagyon a mellöket, hogy milyen szegény .e téren a magyar föld
s mily gazdagok ők ..
. Mivel tevékenysége nem merült ki a könny űszerrel felkutatható balladák
gyűjtésében, és nem elégedett meg egy-egy típus.egyetlen változatával, hanem
." 4

Történeti énekek és katonadalok, .Bp. 1952.: 78
Ipolyi Arnold népmesegy űjteménye, Bp. 1914. Szerk. Kálmány L.
3 Péter László: Kálmány Lajos. Történeti énekek éš katonadalok, Bp. 1952.: 50.
4 Kálmány levelezése: Somogyi-könyvtár. Szeged. Sebestyén Gyulának, 1915. szept. 18.
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rendkívüli tudatossággal - állandóan a minél épebb és teljesebb - variánsokat
kereste, „Kálmány balladagy ű jtése a magyar népballada újkori szakaszának
egyik legértékesebb dokumentumát" képezi 5. Ez azt jelenti, hogy az életében
kiadott gyű jteményekben s a kéziratos hagyatékában megmentett balladaanyag mind a klasszikus hagyomány az id ő tájt föllelhet ő legjavát, mind az
újabb, 19. századi keletkezés ű balladákat magában foglalja. Minthogy egy
etnikailag jól körülhátáxolható terület folklórkincsének összegy űjtésére vállalkozott, természetesnek kell tartanunk, hogy nem találhatott meg minden típust;
egyeseket csak a legújabb kori gy űjtések hoztak felszínre — moldvai csángó
területről, mint pl. Az esküv őre hazaérkező kedves vagy a Katona-lány balladát.
A Kálmány Lajos végezte gy űjtő tevékenység, sajnos, nem folytatódott,
nem vált folyamatossá. 1913 után, vagyis Kálmány Lajos egyházaskéri gy űjtését követő en senki sem kereste fel , többé Borbély Mihályt, ma pedig már
csak 'azt vizsgálhatjuk, hagyományozódtak-e Borbély Mihály meséi, s ha igen:
- a szájhagyományozó műveltség törvényszer űségeinek és ai id őközben megváltozott társadalmi körülmények hatásának engedelmeskedve milyen változásokon, módosulásokon mentek át az utgbbi hat évtized alatt. Igaz, a két
háború között s a háború után is voltak folyóiratok (Kalangya, Híd) és gyűjtők — Kiss Lajos, Banó István, Penavin Olga, Király Ern ő,' Burány Béla,
Fábri Jenő , Tripolszky Géza s mások is—, akik a szájhagyományozó m űveltségünk mentésében' beállt tétlenséget nemegyszer megszakították. A közelmúltban több kiadvány látott napvilágot: a zentai folklór füzetek 6 és Király
Ernő népdalfüzetei 7. után, illetve velük egyidej űleg Bóri Imre: Idő, idő,
tavaszidő c. népköltészeti antológiája, 8 Penavin Olga Kórógyi szótára9 és
Jugoszláviai magyar népmesék c. gyűjteménye10, majd a Szlavóniai hétköznapok c. kötete11, Katona Imre Sárkányölő ikertestvérek (Kopácsi népmesék)
c. kiadványa,12 Ujváry Zoltán: ' Népdalok és balladák egy al-dunai székely közösségből c. gyűjtése13 , stb. Újabban nem egy hazai és külföldi kutató foglalkozott a jugoszláviai magyar 'folklórkutatással és a fentebb felsorolt eredményekke1. 14 Kiadványaink azt tanúsítják, hogy igen-igen megérett a helyzet' a
.
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Kálmány Lajos népköltési hagyatéka,

II: 229. Szerkeszti Ortutay Gyula. Ak. Kiadó,

Bp. 1954.
Zentavidéki népballadák, Zenta, 1964., Száraz kútgém, üres válú. Zenta, 1966., Két szivárvány koszorúzza az eget. Zenta, 1969., Rukkolnak a szép zentai legények. Zenta, 1.972.,
Hej, széna, 'széna. Zenta, 1973. Kiss Lajos: Horgosi népdalok. Zenta, 1974.
7 Király Ernő : Vajdasági magyar népdalok. Novi Sad, 1961., Magyar népdalok. Novi
Sad, 1962., 53 magyar népdál. Novi Sad, 1966., Vajdasági magyar munkásmozgalmi
dalok nyomában. Újvidék, 1969.
8 Bori Imre: Idő, idő, tavaszidő. Forum Könyvkiadó, Újvidék 1971.
9 Penavin Olga: Szlavóniai (kórógyi) szótár I. Forum Könyvkiadó, Újvidék 1965.
10 Penavin Olga: Jugoszláviai magyar népmesék. Ak. Kiadó, Bp. 1971.
11 Szlavóniai hétköznapok. Forum Könyvkiadó, Újvidék 1973.
12 Sárkányölő ikertestvérek (Kopácsi népmesék). Forum Könyvkiadó, Újvidék 1972:
13 Ujváry Zoltán: Népdalok és' balladák egy al-dunai székely közösségb ől. Debrecen, 1968.
6
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Kósa,László: Magyar néprajzi kutatások Jugoszláviában. HITK 11-12: 5-24. Újvi. dék, 1972
Katona Imre: Magyar folklórkutatás Jugoszláviában. Forrás 11,: 44-47, -Kecskemét
1974.
Penavin Olga: A népi tudás, a népi hagyományok gy űjtése a felszabadulás után a jugoszláviai magyarság körében. Létünk 6., Újvidék, 1973.
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népi szóbeli műveltség tudatos, rendszeres és folyamatos gy űjtésére és feldolgozására. A szervezetlen gy űjtőmunkában akarva-akaratlan megmutatkozó esetlegességek kiküszöbölése céljából iktattuk be az újvidéki Hungarológiai
Intézet munkatervébe a jugoszláviai magyar folklór kutatását. Az a célunk,
hogy a jugoszláviai magyar nyelvterületen él ő gyűjtők táborát kiszélesítsük,
munkáját összefogjuk és- irányítsuk; ily módon az önismeretünkhöz nélkülözhetetlen múlt népi szellemi értékeit id őről időre megjelentetjük a Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményeinek (HITK) folklórszámaiban, s
előreláthatólag: csakhamar önálló kiadványok formájában is. Hasonló célja
van az évenként sorra kerül ő ' zentai. folklór szemináriumoknak is : 15 hazai
tapasztalt gyűjtők és magyarországi szakemberék közrem űködésével elméleti és gyakorlati útmutatásokat adunk az összesereglett gy űjtőknek, s az
Intézet munkatervébe tartozó feladatokkal látjuk el őket.
A jugoszláviai magyar fölklór kutatása sokrét ű és bonyolult feladat. Ha
figyelembe vesszük, hogy a török pusztításokat átvészelt Murántúl, Szlavónia
és Baranya kivételével magyarlakta helységeink úgyszólván mind újabb
telepítésű ek, akkor akár azt is kimondhatjuk, hogy népköltészetünk az egyetemes magyar folklór tükre, kiolvasható bel őle azoknak a vidékeknék, tájitörténeti csoportoknak a népi szellemi hagyómánya, amelykr ől az utóbbi
két évszázadban érkezett telepesek jöttek, illetve leszakadtak. Természetesén
nemcsak a magukkal hozott anyag szokszín űsége őrződött meg benne, hanem
az együttélés során kialakult új jegyei is fel-feltünedeznek a gy űjtés folyamán.
Jelenlegi munkánk* középpontjában a Kálmány Lajos nyomán végzett
kutatások állnak; a rendelkezésünkre álló Kálmány-gy űjtemények és a kisebb
részben már kiadott Kálmány-hagyaték birtokában összehasonlítást végezhetünk az új gyűjtések és a 60-90 évvel ezel őtt rögzített szóhagyomány
között. Megállapíthatjuk, mi az, ami megmaradt változatlanul, mi az újonnan
keletkezett, mi változott meg, milyen mértékben 'és mely tényez ők hatására,
egyszóval el őbbre lépünk a népköltészet, a szájhágyományozó m űveltség törvényszerűségeinek megismerésében, a parasztság megváltozott életének és
kultúraváltásának tanulmányozásában. Az egésž világra kiterjed ő technikai
forradalom és a nemzetközi jelleg űvé váló új kultúra Közép-Európát sem
kerülte él: nem véletlenül foglalkozott Katona Imre már 1962-ben a magyar
parasztság életének és kultúrájának átalakulásával. Tanulmányában nemcsak
a paraszti élet, kultúra és népköltészet átalakulásának okait sorakoztaja fel,
hanem a kérdéskörrel foglalkozó. szákirodalomnak is igen gazdag leltárát
adja. A záróbekezdések egyikében' igen der űlátó a paraszti kultúra' múltba
veszését illető leg, az egész nemzeti kultúrába való termékenyít ő felszívódását
hangsúlyozva: „Amilyen ütemben változik . meg parasztságunk jelen élete,
amilyen mértékben épülnek egy új, minden szempontból nivellált társadalom
gazdasági, szociális alapjai és viszonylatai, olyan ütemben és mértékben
alakul ki egy új, közös kultúra is, amely tartalmában szocialista, formájában
nemzeti, s amely szervesen magába olvasztja, felhasználja és m űvészi fokra
'emeli a magyar parasztság múltbeli és jelenlegi szellemi termésének a legjavát. Ez a paraszti-népi osztálykultúra tehát — saj,átos viszonyok közt -- nálunk most válik társadalmi különbség nélkül az egész nemzet kultúrája biztos
*
15

Kalmány Lajos nyomában. Az észak-bánáti népballadák élete. Újvidék 1975.
Tripolszky Géza: A Hungarológiai Intézet folklór-szemináriumai. Létünk 2-3. Újvidék, 1974.

127

alapjává. Látszólag már teljes egészében a múlté lett;de éppen ekkor került
bele a tömegek tudatába, nemzeti kultúránk vérkeringésébe, így java termésériek egyszer s mindenkorra biztosítva .látszik halhatatlansága."ls
Kálmány Lajos nyomán a változásvizsgálat céljával indultunk e1 1972
• nyarán. Katona Imrével, az ELTE Folklore. Tanszékének docensével három
észak-bánáti faluban: Szajánban, Padén és Egyházaskéren végeztünk a
folklórnak úgyszólván minden műfajára kiterjed ő tájékozódó jellegű gyűjtést;
tehát ázokban a helységekben, ahol Kálmány annak idején alapos vagy legalább
közepes gyűjtést végzett. 17. A tájékozódó jellegű gyűjtésről készült jelentés
tanúsága szerint körülbelül 34-40 adatközl őtől 97 dal, 74 ballada, 48 hiedelem- és egyéb monda, 39 szokásleírás, 31 gyermekjáték és gyermekjátékdal,
24 vórélyvers, 18 találós kérdés, 13 trufa és 6 ráolvasás került magnetofonszalagra. Az ezt követő kiegészítő gyűjtés folyamári az említett falukban nyitva
maradt kérdéseket igyekeztem tisztázni, valamint újabb — Kálmány által
ugyancsak bejárt — gy űjtőpontokat (Jázova, Oroszlámos, Majdány, Rábé)
kerestem fel; gy űjtőmunkáin eredményeként a fenti számadatokban megmutatkozó anyag majdhogynem a kétszeresére n őtt. Azóta már nem egy a közös
gyűjtőmunka részeredményeit • felmér ő tanulmány látott napvilágot Dömötör Tekla, Katona Imre és Tóth Ferenc tollából. 18
Minthogy az észak-bánáti gyű jtés eredményei annyira számottev őek,
hogy a balladákon kívül a dal-, a szokás- és hiedelemanyag feldolgozása is
külön dolgozatot igényelne, jelen munkánkban csupán a balladákra korlátozzuk a figyelmet, %életüket, hagyományozódásukat; funkcióbeli változásukat
vizsgáljuk valamint néhány régi stílusú ballada továbbélésének elemzésével
arra a kérdésre is igyekszünk feleletet kapni, hogy funkciójukon kívül szer. kezetükben, felépítésükben milyen változásokon mentek át a Kálmány-gy űjtések óta eltelt 60-90 év alatt, hisz mint Faragó József írja egy nemrég
megjelent tanulmányában : 19 „Már az is tanulságos, ha ugyanazt a balladát,
ugyanabban a faluban az els ő énekes 'nevének tudta nélkül, évtizedek vagy
egy évszázad múlva ismét megtaláljuk, mert a két változat összehasonlítása
elősegíti a típus általános és helyi történetének, fejl ődésének. nyomon követését",
A balladák összegezésekor a Katona Imrével végzett közös ; majd az
ezt követő kiegészítő gyűjtés folyamán összegy űlt anyagon kívül figyelembe
vettem a Burány Béla kéziratos gy űjtésében levő variánsok egy részét, Móra
Ilona zentai gimnazista jázovai és tiszaszentmiklósi (ostoji ćevói) gyűjtését,
valamint a Paksa Katalin közzétette 20 Révészek nótájának két észak-bánáti
variánsát is. Ily módon — Paksa Katalin egyik változatának színhelyével és
Móra Ilona gyűjtőpontjával — a felsorolt falvak száma kett ővel (Csóka, Tiszaszentmiklós) gyarapodott. A faluk hagyomány őrzésére, adatközl őinek számára
16 Katona Imre: Parasztságunk életének átalakulása. Gyula, 1962: 29.
17 Történeti énekek és katonadalok. Bp. 1952. Térkép Kálmány gy űjtési területér ől.
18 Dömötör Tekla: A szentiváni tű zgyújtás szokásának interétnikus " kutatásához. HITK
19-20. Újvidék, 1974.
Katona Imre: Észak-bánáti betyárballadák. HITK. 15., Újvidék, •1973., Jeles napok
és ünnepi szokások maradványai Észak-Bánátban. HITK 19-20. Újvidék ; 1974.
Tóth Ferenc: A halálra táncoltatott lány ballada továbbélése Észak-Bánátban, HÍTK
15., Újvidék, 1973. Vígballadák és románcok Észak-Bánátban. HITK 19-20. Újvidék,
1974.
19 Faragó József: A kibédi Barcsai-ballada hatvan és múltán. Nyelv-és Irodalomtudományi
Közl. 1/1973: 117-131.
20 Kálmány Lajos nyomán a Bánátban. Paksa Katalin közlése. HITK 4: 99-101—I04.
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vonatkozó általános következtetések levonásakor azonban e két utóbbi falut
figyelmen kívül kell hagynunk, mivel ézekben nem végeztünk gy űjtést, csupán a rendelkezésünkre álló megjelentetett, illetve kéziratos anyagot használtuk
fel. A balladák falunkénti megoszlásának, életének, hagyományozódásának
vizsgálata el őtt azonban tanulságos lesz áttekintenünk a faluk településtör=
téneti és legújabb kori adatait, az adatközl őket, településtörténeti ismereteiket,
valamint azt is : hogyan él az id ősebbek emlékezetében-még ma is Kálmány
Lajos gyűjtőútja, gyűjtési módszere és' a Borbély Mihállyal való találkozása.
Faluk és adatközl ők
A gyűjtőpontjainkként szolgáló faluk lakossága Szegedr ő l és Szeged
vidékéről, a Szegedhez tartozó pusztákról és tanyacsoportokról települt idé
a 18. század utolsó évtiáedeiben és a 19. század elején. Egy részük (Szaján,
Padé) már a középkorban is virágzó helység volt, de a török hódoltság alatt
elnéptelenedtek, lakói északra húzódtak, ,és csak a 18. század második felében
települtek be újra szegedi és Szeged környéki rajokkal — átmen_tve eközben a
Magukkal hozott tárgyi és szellemi hagyományokat is.'
Szájónt Tajnay János földesúr a múlt század els ő évtizedében telepítette be újra szegedi dohánykertész családokkal. Lakossága 1816-ban ugyancsak szegedi eredet ű vedresháziakkal gyarapodott. Padé lakossága- á török
hódoltság után 1784 táján települt újra szegedi magyarokkal, majd 1832 körül
az ugyancsak szegediekb ől települt Morotva-puszta feloszló népével gyarapodott. Jázovát 1760-ban telepítették Szeged vidéki magyarokból, 1810-ben
újabb szegedi, 1816-ban pedig vedresházi magyarok költöztek ide. Egyházaskér (Verbica) két ízben: 1785-ben és 1789-ben települt be szegedi családokkal. Oroszlámos (Banatsko Aran đelovo) magyar lakossága, mintegy
60 család szintén Szegedr ől telepedett ide 1820-ban. Tiszaszentmiklós (Ostojićevo) magyar lakossága' is Szegedr ől és a szomszédos községekb ől érkezett
1803 után. Az 1780-as években Csókán és ,a környező pusztákon (Monostor,
Morotva, Terján) is szegedi családok telepedtek le. 21
Gyűjtő pontjaink ma Kikinda községhez (Szaján), Törökkanizsához
(Oroszlámos) és zömmel Csóka községhez (Csóka, Tiszaszentmiklós, Jázova,
Padé, Egyházaskér) tartoznak. Egy részük lakossága majdnem teljes egészében (Száján, Egyházaskér, Jázova) vagy többségében magyar (Padé, Csóka),
két község lakosságának' (Tiszaszentmiklós, Oroszlámos) pedig körülbelül
egyharmadát képezik magyarok. A vegyes nemzetiség ű falukban (Padé,
Csóka, Tiszaszentmiklós, Oroszlámos) főleg magyarok éš szerbek élnek,
rajtuk kívül egyedül Tiszaszentmiklóson számóttevő (379) a szlovákok száma.
Az 1971. évi népszámlálás adatai szerint 22 a felsorolt községek és falvak nagyságbeli sorrendje így alakul: Csóka (5207), Padé (3991), - Tiszaszentmiklós
(3671), Oroszlámos (3136), Száján (1974), Jázova (1623), Egyházaskér (992).
E falvak magyar lakosainak száma a fenti sorrendben a következ ő : 3403, 2892,
1330, 1091, 1937, 1600, 939. A fenti számadatok azt mutatják, hogy a 'népi
kultúrában is megmutatkozó nemzetiségi kölcsönhatások vizsgálatára a jöv ő21
22
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Bálint Sándor: Szegedi szótár I—II. Ak. Kiadó, Bp. 1957.
Popis stanovništva i stanova 1971. Novi Sad, 1971.
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ben elsősorban a csókai, padéi, tiszaszentmiklósi és oroszlámosi kutatások
adnak majd alkalmat. Az észak-bánáti falúk lakossága földm űveléssel, állattenyésztéssel, növénytermesztéssel, főleg dohánytermesztéssel (Padé; Szaján) foglalkozik.
Hagyományos paraszti viseletét elhagyta, régi faluképét feloszlatta, a kiépített
utak révén egyre inkább bekapcsolódik a hozzá legközelebb es ő' városok életé-'
nek vérkeringésébe. Azon kívül, hogy a fiatalok nagy része ma már középiskolában és egyetemeken tanul, az utóbbi évtizedben igen nagy mértéket öltött
a lakosság, elsősorban a fiatalság városba húzódása és külföldi munkavállalása.
Ennek következtében a faluk elöregedésének lehetünk tanúi, s ezáltal
akosságuk lassú fogyatkozásának is. A megváltozott külsej ű falu) bels őleg
s átszervez ődtek; a technikai forradalom a mez őgazdaságban is óriási változásokat eredményezett,,, számos olyan közösségi tevékenységet megszüntetett,
amelyek valamikor a. folklór életelemeit képezték. Ily módon ma már csak az
emlékezet mélyebb rétegeib ől hozhatók felszínre, vay onnan sem, mert már
elfelejtődtek. Adatközl őink egynémelyike még emlékszik ,azokra az elbeszélésekre, amelyek a telepítés történetét őrzik, noha pl. Benák Margit (71) verbicai
adatközlőnk szavain a telepítésre vonatkozó olvasmányélmények is átszüremlenek:
„Mikor még születtem, akkor a falunkat Egyházaskérnek hítták. Most
Verbica. Az ősök egy része Szegedr ől, Szeged környékig ől, Makó környékiről,
onnét legjobban származtak. De id ővel azok el is tűntek . Úgyhogy, meg vótak
itt környékbeli majorságok, és akkor onnét is beke ültek ide lakni. Vettek
itt házat, -itt letelepedtek. Itt sok majorság - volt, annak idejin. Most már kevésbé. Itten nem messze, amit máma Dózsa-majornak hívnak, hát itt olyan átmeneti gazdák vótak mindig. Több gazdája vót. Vót egy bolgár is, Kalapisnak hívták. Aztán vót egy zsidó. Hogy 'mondjam? Bergernek hívták. Kés őbb
pedig Vujin Dragić, egy Crna Bara-i szerb vásárolta meg, azé 'volt legutóbb.
Aztán meg kiosztották agrárföldnek a birtokát, tovább nincs. Ami ere is vót,
itat Oroszlámos és Verbica között, gróf Batthyánynak majorságai, azt is ő nagyon régen, Még a múlt században kiadta egy zsidónak, az egész birtokát,
haszonbérbe. Hogy is hítták, na? Nem tudom a nevit hirtelen kimondani.
Pedig tudtam olyan pontossan.
(Tetszik-e tudni, mióta van itt település? Mióta létezik Verbica?)

Mióta? A falunk szórványošan megvolt 1888 el őtt is. Akkor lett meg a végleges
települése. Akkor jöttek ezek a szegediek meg makóiak. Mert hát itten osztották ki a földeket, település volt. Ami birtok volt itten, az azel őtt is, a Rózsikájék tanyájuk, ahogy van, ott is vót egy major. Majorság. Az Dungyerszkié
volt, egy gazdag szerbé. Annak Újvidéken is volt valamije, meg Szenttamáson
legjobban. És ez ehatározta, hogy eladja az itteni birtokát, mert akkor is vót
talán 25-30 házból álló ez á Mi falunk összesen. És akkor azok a népek, akik
ebbe a néhány házba laktak, őneki feles munkásai voltak. Ott arattak, ott kapáltak. Leginkább dohányt termesztettek felib ől a részire. O ekkor kapcsolatba
lépett a búdapesti Országos Kisbirtokosok Földhitelintézetével. Az megígérte,
hogy folyósít neki kölcsönt, hogy ő ezt a birtokot eladhassa a vev őknek avval
a 'kölcsönnel. Tehát meg is állapodtak, úgy, hogy 67 félév alatt kell letörleszteni. Hát egyik vett ennyi hold földet, a másik amannyit. És aztán akik jöttek,
különösen. Makóról, azok mindjárt kív űrül a falun vásároltak legjobban, s
tanyát -építettek rá, hogy űk jószágot birjanak tartani. Hát' bizony volt, né130
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melyik nemsokára tehetetlenné vált, nem tudta jó vezetni az életet, vagy
miért ... Akkor avvá. a kölcsönnel eladta a házát, és eladta a földjit is."
Benák Margit településtörténetei elbeszélése nemcsak , azért értékes
népi adalék, mert az ide .települ ők származáshelyér ől, településük idejé,. ől
ad megközelítően pontos tájékoztatást, hanerrí, azért is, mert az újonnan. jött
telepesek alkalmazködásának, otthonra találásának nehézségeire is fényt vet.
Adatközl őnk azt is tudja, hogy a falu lakosai a kalászos gabonán kívül f őleg
kukoricát és dohányt ' termesztettek.
Balladalel őhelyeinken, a hét faluban negyvennyolcan énekeltek balladát:
31 nő és 17 férfi. Adatközl őink átlagéletkora 58,45 - év. Ez azt jelenti, 'hogy
balladáinkat már csak az id ősebbek nemzedéke őrzi, a balladák tehát mindénekelőtt annak a kornak a folklór életét példázzák; amelyben adatközl őink
megtanulták és részben még továbbhagyományozták őket. Adatközl őink
gyermekeinek repertoárja sokkal . szegényesebb, mint a 60-70 éveseké, az
unokák pedig már nem, vagy _elenyész ően kevés balladát ismernek.
A faluk sorrendje a balladaénekesek száma szerint a következ őképpen
alakult:
Szaján

(19)

Egyházaskér

(11)

Padé

(6)

Jázova

(5)

Oroszlámos

(3)

Tiszaszentmiklós

(3)

7.. Csóka

(1)

A 48 adatközl ő zöme (41) azokból a falukból került ki, amelyekben ,hosszabb
ideig tartó alapos gyűjtést végeztünk, Oroszlánosról viszont — minthogy a
gyűjtés szórványos volt -- természetszer űleg kevesebb. A tisžaszentmiklósi
és csókai adatokat pedig — mint említettem — már meglev ő kéziratos .és
közölt anyag szolgáltattá. Figyelemre méltó azonban az a sorrend, amelyben
az első négy falu követi egymást; híven tükrözi Szajári és Egyházaskér, de
mindenekel őtt Szaján folklór életének viszonylagos gazdagságát.
Balladáink élete

A fentiekben már említett tájékozódó jelleg ű gyűjtésünk eredményeként
összegyűlt balladák száma (74) a kiegészít ő gyűjtés folyamán 110-re n őtt. A
Burány . Béla kéziratos gy űjtéséb ől rendelkezésemre bocsátott 6 balladával,
Móra Ilona 7 balladát számláló jázovai és fiszaszentmiklósi gy űjtésével, valainint Paksa Katalinnak a HITK-ben közölt 2 balladájával i vizsgálódásunk tárgyát képező balladák száma 125-re emelkedett. A felkutatott faluknak a balladák száma szerinti sorrendje majdnem azonos az adatközl ők száma szerint megállapított sorrenddel:
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Faluk

A balladák száma

55
Szaján
41
Egyházaskér
13
Jázova
7
Padé
6
Oroszlános
2
- 6. Tiszaszentrniklós
7. Csóka
1
A harmincnyolc (XXXVIII) típusba sorolt 125 balladát az Ortutay — Krizaféle Magyar népballadák klasszifikációja szerint csoportosítottam. 23 Ezt már
a táblázatos áttekintés is mutatja. 23%a.
A táblázat meggy őzően szemlélteti Szaján és Egyházaskér, de els ősorban
Szaján balladakincsének viszonylagos gazdagságát. Falvanként is, meg együttvéve is szembetűnő a régi stílusú balladák feledésbe merülését és az új stílus
virágzását mutató számbeli különbség. A régi stílusú balladák összesített száma :
31, az új stílusúaké ennek a háromszorosa (94). Ahogy a klasszikus balladáktól az egyes rétegeken át az új stílusú balladák felé haladunk, úgy n őnek a
számok. Ez az adat is mind a falvanként adódó, mind az összesített számokból
kitetszik. Nem véletlen , továbbá, hanem nagyon is törvényszer ű, hogy az új
stílusú balladák körében nem a múlt században let űnt betyárvilágot megénekl ő
balladák száma a legtömegesebb, hanem a mi korunkat, a mi kérdéseinket is
részben még kifejez ő családi eseményeket, gyilkosságtörténeteket, szerencsét' lenségeket és baleseteket elmondó balladáké.
Nyilvánvalóan azonos eredményt kapunk akkor is, ha adatközl őink nemét,
korát, balladatudásást, a balladák egyes rétegeinek, csoportjainak ismeretét
vesszük szemügyre. — 48 adatközl őnkből 31 nő 'és 17 férfi. Régi stílusú balladát 15 nő és 5 férfi tud, tehát 20 adatközl ő, új stílusút pedig 27 n ő és 13
férfi, vagyis 40 adatközl ő . Az új stílus ismerőinek száma tehát a régi stílúsú
balladák énekeséinek kétszerese. A régi stílusú balladák ,ismer őinek köréri
belül 8-an tudnak klasszikus balladát, 16-an vígballadát, illetve románcot.
Az új stílúsú balladák egyes csoportjain belül betyárballadát 25-en tudnak,
1'5 nő és 10 férfi, családi balladát és baleset-ihletés űt 21 nő és 8 férfi. Négy
kórházi balladánkat 2 n ő énekelte: Noha mint azt Katona Imre már leírta 24
—újabban a betyárhagyomány is átkerül a n ők ajkára, a férfiak betyárballada' ismerete mégis jelent ős, hisz férfi-adatszolgáltatóinknak mintegy kétharmada
tudott betyárballadát, a n őknek pedig csak a fele. N ő-adatközlőink a,családi és
baleset-ihletés ű balladák ismeretében jeleskednek, kb. kétharmad részük
énekelt családi balladát. Az. észak-bánáti balladakincs éltet ői mégis elsősorban a nők. Ez a balladatudást felmér ő alábbi kimutatásból is igazoltnak
látszik:
.
24 adatközlő
1 balladát tud
12 nő 12 férfi
2 férfi
. 8 adatközlő
2 balladát tud
.6 nő
4 nő
2 férfi
6 adatközlő
3 balladát tud
5 nő — férfi
5 adatközlő
4' balladát tud
1 n ő — férfi
1 adatközlő
5 balladát tud
23

Magyar népballadák, Bp. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1968.
Az eredeti közlésben (i. m. 15.) a balladák falunkénti megoszlását táblázat szemlélteti.
— A szerk.
Katona Imre: Észak-bánáti betyárballadák, HITK 15. Újvidék, 1973.

23 /a

24
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7 balladát tud
10 balladát tud
12 balladát tud
24 balladát tud

1 nő
— nő
1 nő
1 nő

— férfi
1 férfi
— férfi
— férfi

1 •adatközl ő '
1 adatközlő
1 adatközlő
1 adatközl ő

Táblázatunk nemcsak tarról tájékoztat, hogy kevesebb a férfi balladaénekes, .hanem arról is, hogy a férfiaknak a repertoárjuk is kisebb: 1-2,
legföljebb 3-4 balladát tudnak, míg a n ők 10 balladán (Pópity Páln,é Axnbruš
Mária, 68 é.), illetve 20-on felül is (Móra Lajosné Fehér Vera, 65 é.). Négy
balladánál többet (10-et) a férfiak közül csak az egyetlen Mihók Antal (75) egyházaskéri adatközl őnk tudott. Ez azt jelenti, hogy az egész még meglev ő balladahagyornány els ősorban a n ők ajkán él, és ez balladáink életében a lirizálódás folyamatát hozza magával. A balladatudás szegényedését példázza az az
adatunk, mely szerint az öt rétegbe (klasszikus balladák, vígballadák stb.)
osztott balladaanyagunk minden rétegéb ől csak egyetlen adatközl őnk tud
balladát, négyb ől is csak egy, és hogy adatközl ő ink zöme (46) egy, két vagy
legfeljebb három balladacsoportunkból őriz emlékeket.
Balladáink életér ő l igen tanulságos adatokat kaphatunk, ha az adatközlők nemének, balladatudásának áttekintése után balladaénekeseink korát is
megvizsgáljuk. Adatközlőink átlagéletkora: 58,45 év. A régi stílusú balladát
ismerő 20 adatközl őnké 62,15 -- a csak új stílust ismerő ké .pedig 54,75 év.
E számok tanúsága szerint a régi stílusú balladák az id ősebbek ajkára szorulnak
vissza, az új stílust pedig még a 40-50 évesek nemzedékéb ől is išmerik. A
balladák egyes történeti rétegeit ismer ő k száma és átlagéletkora a következő sorrendben alakul:
Balladák

Klasszikus b.

Az adatk. száma

8

Az adatk. átl. életkora

63,12

Vígballadák és románcok

16

63

Betyárballadák

25

58,52

Családi es.-hez, gyilkos ;
ságokhoz, balesetekhez
fűződő balladák

29

56,83

2

64,50

Kórházi balladák

Amennyiben a legújabb kori kórház-balladákát mell őzzük, minthogy nem
váltak, és parasztságunk megváltozott életében már nem iš válhatnak igazán
folklór ténnyé, a fenti számadatokból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy
miképpen a klasszikus balladáktól a családi balladák felé haladunk, akképpen
nő az ismertség aránya, és ahogyan az' új stílusú családi balladáktól a klasszikusak felé közelítünk, úgy növekszik az adatközl ők átlagéletkora. Ez is azt
bizonyítja, hogy régi stílusú balladáink nagy részét már csak az id ő sek emlékezete őrzi, alig hagyományozódnak, az új stílus pedig egyre inkább a n ők
ajkára kerülve és a lirizálódás folyamatába beágyazódva ma már f őleg az 50,
körüliek ajkán él tovább. .
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Változás, változatok, alkotói folyamatok

Gyűjtőútjainkon nemegyszer előfordult, hogy ugyanannak a népdalnak,
szokásmodellnek vagy balladának több változatát is megleltük, s őt azt is
tapasztalhattuk, hogy még ugyanattól a személyt ől sem jegyezhettük le kétszer változatlanul ugyanazt a mesét vagy balládát. A népköltészetben tapasztalható változásnak, folytonos variálódásnak az alapja egyrészt a közösség- életének mozgástörvényeiben ,keresend ő, másrészt a szájhagyományozó költészet
változékonyságában és az ezt kiaknázó és alkotásokban kifelezésre juttató
mesemondók, balladaénekesek el őadói törekvéseiben, valamint ezek megvalósításában. A népköltészet változékonyságából, a népköltészeti alkotások nyitottságából, szabad módosíthatóságából következik, hogy a továbbmondás
során az alkotás még az adatközl ő szándékán kívül is változik; a közösség összetétele, érdekl ődési Szintje, az el őadó emlékez őtehetsége, pillanatnyi lelkiállapota mind olyan tényzők, amelyék a változást -látszólag, spontán módon
érvényre juttatják. Ha egy alkotás még nem, vagy már nem variálódik, igen
alapos lehet a gyanúnk, hogy a közösség által' el nem fogádott, halálra ítélt
alkotásról van szó, vagy pedig olyan folklór adatról, amelyet már a felejtés
tendenciái kezdenek kirekeszteni a fölklór köréb ől.25
A folklór gyűjtést ezért nem tekinthetjük sohasem befejezettnek; sohasem állíthatjuk, hogy megtaláltuk ezt a dalt, ezt a balladát, ezt a mesét. Népköltészetről lévén szó, mindig csak egy-egy változatot lelhetünk meg, az
alkotás egy-egy pillanatban való megvalósulását, amely 'egy következ ő alkalommal (motívumkiesés, motívumcsere, terjedelembeli eltérés stb. következtében) már másik változat. A variánsok véget nem ér ő gyűjtése tehát 'a
feladatunk (jelen gyűjteményünkben is ezért szerepel egy-egy balladának
10 változata is), mert csak számtalan variáns ismeretében állapíthatjuk meg
egy-egy formai elemr ől vagy fordulatról, hogy folklór tény-e vagy a folklór határain kívül rekedt egyszeri ötlet, halálra ítélt kezdemény. Ortutay Gyula
40 évvel ezel őtt leírt sorai ezt az állásfoglalást sugallják : „A laikust meglepheti,
hogy egy-egy nótának mennyi megfelel ő jét találhatni másutt Érdemes-e
közlésre? vetődik fel látszat szerint jogosan a kérdés. Igen, érdemes. Ecsedinek
igaza van, mikor azt állítja, hogy egyel őre legfőbb feladatunk a gy űjtés. S
főleg 'az akkor, ha' a gy ű jtési terület eddig jórészben felkutatatlan. Így lesz
majd módunk egyszer a típusok vándorútját megrajzolni, a variánsokat összevetni, értékelni." 26
Mennél több változatot sikerül összegy űjtenünk, annál világosabban
kirajzolódnak el őttünk a népköltészet stílusjegyeib ől, szerkezeti-formai elemeiből összeálló szabályok. Minthogy a ' népköltészeti alkotások anyaghoz,
alkalomhoz és munkatevékenységhez köt ő dnek, a közösségi életrend parancsa érvényesül bennük. A közösségi életrendben kialakult követélmények az
illető közösség minden egyes tagjára kötelez ő érvényű ek — legyen szó akár
az egyén alkotói. tevékenységér ől, akár mindennapi magatartásformáiról.
Az emberi élet jelent ős eseményeihez (születés, házasság; halál) olyan határozott parancsú szokások tapadtak, amelyeknek a megkerülése az egyén
önkéntes száműzetésével , lehet azonos.
25

26

Vö. Ortutay Gyula: Variáns, invariáns, affinitás. Az MTA II. Osztályának Közl.
3-4. Bp. 1959.
Ortutay Gyula:, Mondotta... Szeged, 1933.:13.
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IX.

A népköltészet hagyományosságából következik, hogy új - tartalmak •
jelentkezésekor és kifejezésekor a • már meglev ő eszközöket használja fel, a
hagyomány- szentesítette tartalmi és formai elemek : motívumok, formulák segítségével építkezik.
A közösség az egyéniségre ható normáival, elvárásaival, hagyomány őr-,
zésével öncenzúrára készteti az egyéniséget, az egyedi alkotó pedig az, említett elvárások határain belül, hagyományos elemék igénybe vételével bár,
igyekszik kifejezést találni az új mondanivalónak. Napjainkban is; a mi adatközlő ink között is akad még példa alkotói készségre és alkotómunkára. Nem
-gondolhatunk azonban mer őben' új, a hagyománnyal szakító formai megoldásokra, hanem meglev ő formulák és motívumok váltogatására, kiegészítésére, új tartalmakhoz való adaptálására. Törköly Verona (64) szajáni adatközlő nk vallomásából kiderül, hogy a Ha bemegyek kikindai kórházba kez'detű kórház-ballada saját alkotása; dallamát pedig egy másik, a szintén magaszerkesztette. Zsizsik János dolgozik a vasgyárba kezdetű daltól kölcsönözte.
Adatközl őnkre hatottak a már meglev ő új stílusú kórházi balladák és az emlékezetben elraktározott dallamok, a pohár alkotásra ihlet ő hatásáról („én mán
szödtem a húrt erre a pohárra") mondott szavai azonban mindenképpen az,
alkotói tudatosságról tanúskodnak. Ugyanezt figyelhetjük, meg a ballada dallamának eredeztetésében is; mint önmagától kölcsönzött dallamra :emlékszik,
és föl sem merül benne á kérdés : vajon csakugyan eddig ismeretlen dallamú-e
a Zsizsik János ... kezdetű dal. , Móra Lajosné Fehér Vera (65) szajáni adatközl őnk, miután elénekelte
a Zajcsőr táján ragyog a .nap kezdetű verses szerelmi levelet, a következ őket
mondta:
„A sógorom Zajcsárban volt katona. És akkor, tudja, a Tito marsall
ment vonaton. És akkor ledobott egy levelet, és afegyvereikössze voltak
kúpokba állítva, és akkor őkmikor fölkapták, egy lefogott golyó benne a
puskába, a cs őbe. Nem gondóta talán. Pet ő Miskának híjják. És akkor aszongya : -- Add ide,. Barát ! — mert Barát Györgynek híták a sógoromat, oszt akkor így ráfogta a púskát : -- mer agyonl őlék ! — azt
mondja. Ezt ki se mondta, és má megl őtte. Hogy aggya oda a levelet, amit megtanát. Kidobtak egy levelet a vonatbul, mikor menta Marsall ára. És akkor ledobták, az meg főkapta, ugye kapkodták, ott vótak
szembe 'többen: Nem l őtte agyon egészen, de ott vót. Itt ment neki a golyó
körösztül. De nem tudta, hogy a puskacs őbe van golyó: Ezt a nótát ők maguk szerkesztették ott a katonaságná. A sógorom. Barát Györgynek híták".
Móra Lajosné elbeszéléséb ől is az egyéni kezdemény, az els ő megalkotás köriilményeit és indítékait ismerhetjük fel. Láthatjuk, hogy a közvetlen
személyes élmény keres magának utat a kifejez ődéshez, ez sarkallja az egyént
az alkotói tevékenységre. Egy-egy dal vagy ballada -puszta reprodukálása is
nem egy esetben , személyi vonatkozású adatokat fed. Novák Andrásné Pintér
Mária (47) padéi adatközl őnk a Megölt legény ballada eléneklése után így nyilatkozott: „ ... ómama mindég sírva ének őte ezt a nótát. Mindég megsiratta.
Őneki is hátak meg családjai, osztán neki ez olyan megható vót, hogy hát a fia.”
Az alábbi prózai történetb ől kiderül, hogy egy, az 1920-as években lejátszódott szajáni gyilkosságtörténetet annak idején a / Megölt legény ballada
sztereotip strófáiba ágyazták bele. Balladát alkottak,tehát. Ezt mi sem igazolja jobban, mint az, hogy.törtérietünk verses részt is őriz, majd a Megölt legény .
szánalomkeltést szolgáló hosszú búcsúzkodásáról is tájékoztat :
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„Jázovai legénke vót ez. Az apja, anyjának vót ott szélmalma Jázován. Szélmalmuk vót. Ez olyan egyes gyerek, fiú vót, és nagyon kényönkedvön nevelködött. Nem vót az úgy, hogy az bántott vóna valakit, hát
nem is nagy szál vót, kis vékonka kis legénke vót. Hát együtt Szajánba
búcsúra. Ott legénködött, poharakat vagdosott, mög mindön, oszt az
egísz szajáni legény má kimönt a kocsmábú. Dehát kis semmiség vót,
mögfújhatták vóna ott má. Addig legénködött, vót ott egy,,,Bodri Gyuri
vót a neve. Aszorita : — Majd möglássuk még, milyen legén lesz ő ! —
Ennyit mondott ott bent. De semmi mást.
Akkor aztá' kimönt a búcsúra az a legénke, kimönt, s ott a sátor
mellett, ott. ölték Árrög. Ott éppé én is kimöntem akkó a kocsmábú, ott
sétátam egy szajányi nagylánnyá. Möntem, ott vót. Elbukott így a lába
benne. — Júj, hát mi ez?! — Akkor nézzük, hát az vót. Akkor mingyán
nagy lárma iött, mindön. Ott vót két napig leborítva, ott a pap el őtt
pokróccá leterítve, nem gyütt komissió, mög nem tora mi, vallatták ott a
szajániakat, mög ugye éfogtak ott mindönkit. Hogy hogy történt, mint
történt ... De nem tudták mög. Még máma se. Azt be is csukták,
azt az embört. Be vót csukva több egy, évinél. Az a Bodri Gyura. De
kisüt, hogy nem az vót. Hát soha nem löhet azt most má mögtunni. Az a
nemzetség má nincs is 'Jázován. Hát az apja, anyja éhaltak mán.
Vót nóta is rúla. Én is tudtam. De má' nem tudom. Csak annyit tudok
mán, hogy is vót csak, hogy:
Nem vagyok meghalva,
Csak agyon vagyok szúrva .. .
Így valahogy. Hát tudtam én. Oan szépen tudtam ezt a nótát, hát egísz
végig; egísz a temetésig, még csak é nem temették, az apja, anyjátul, vót
egy nénje neki, attú is olyan szépen így ő maga ébúcsúzott, evvé a
nótává. Mondom, Szajánba sokáig nóta vót ez.”
(Medve Sándor, 66. é. Padé, 1972.)

Az adatközl ők előkészülésében, a ballada eléneklését megel őző vagy az
elő adást megszakító megjegyzéseiben is az alkotó tevékenységnek lehetünk
tanúi. Benyócki Istvánné Dékán Katalin (68) egyházaskéri adatközl őnk pl.
egy tóbai gyilkosságtörténetet elbeszél ő ballada, a Deák Gyuri előadása' el őtt
és után részletesen ismertette a -tragikus vég ű cselekmény színhelyét, id őpontját; körülményeit és a szerepl őket:
„ ... ez egy igazi történet vót. Ez magyarcsernyei fiú vót, 26-ba
émönt Tóbára, és agyonszúrták ott Tóbán egy lányé .. .
1926-ba Deák Gyuri éraönt búcsúra. Magyaresernyei vót és
Tóbára mönt a búcsúra. Ott szentháromság vasárnapján van a búcsú,
osz•vót neki egy szeret ője ottan, de ott az a Bálint Jóci is akarta. Ez
tény igaz vót, ez egy igazi történet, aztán nyóc évig be vót ez zárva, ez a
Bálint Jóci. Szeret ője vót neki, osz haragudott rá, hogy az mér mönt el
a búcsúra. Akkó mindönfelé ez a nóta vót. Hát mos má az régön vót, ugye,
az má nagyon régön vót".
Az ilyen megel őző vagy az el őadást követő beszélgetések az 'el őkészület,
illetve a hallgatóság tájékoztatásának szolgálatában állnak. Móra Lajosné
Fehér . Vera (65) szajáni adatközl őnk éneklés közben megállt, helyesbített,
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kiigazított. A halálra táncoltatott lány balladától idegennek érezte A szégyenbe esett lány balladából átkerült kezd ő sorokat, majd megjegyezte: „Nem tudom
má ugye, éfelejtöm, de én nem így danótam az elejit annak. Majd megmondom,
hogy hogy az eljeje ..."
' Felsorolt példáink nem egy darabja, de a gyű jteményünkben levő és nem
említett balladák is (Budai Jóci, Halász Vendel stb.) azt bizonyítják, hogy még
századunkban is akad példa balladaalkotásra; Burány Béla egy némrég közzétett tanulmánya27 is emellett szól. Ezek az újonnan keletkezett balladák természetesen nincsenek meg Kálmány gy űjteményeiben, ellenben az is nyilvánvaló, hogy népköltésžeti előzmények, a közösség által elfogadott hagyományok igénybe vétele nélkül meg sem születhettek volna.

Átvétel, éneklési alkalmak, funkció
• A folklór életében a közösség szerepe a sz űrés, a válogatás. Mégsem
csak az alkotás mivoltának meghatározásába szól bele, hanem életébe, megjelenítési álkalm,aiba is. A közösség sajátos, , minden egyes tagjára kötelez ő érvényű életrendje a népköltészeti alkotások helyét, idejét, el őadási alkalmait,
sőt: időtartamát is meghatározza. A népköltészeti alkotások általában a munkavézéshez társulnak, ennek kiegészít ői, serkentői tehát, vagy legalábbis ilyen
funkcióval bírtak, amíg a folklór elevenül ható tényez ője volt a népi-paraszti
közösségnek. Kivételt csupán a lakodalmak, az ünnepnapok és az el őadóknak
a saját szórakozásukat szolgáló folklór alkalmak, illetve alkotások képeztek.
A folklór alkotások alkalomhoz kötöttsége nemcsak az úgynevezett alkalmi műfajok (köszönt ők, ünnepi dalok, szokásköltészet) világában mutatkozik
meg, hanem a látszólag alkalomhoz nem köthet ő alkotásoknak is, mint amilyen
a ballada, a mese, a monda stb., megvannak a maguk el őadási, hagyományozódási alkalmaik. Éppen azért gy űjtési tevékenységünkben nem elegend ő
csupán a szövegekre, a folyton magújuló' alkotásokra összpontosítani a figyelmünket, hanem minden egyes gy űjtés alkalmával a megjelenítés alkalmaira, szokásaira, rhódjairá is rá kell kérdeznünk, hisz a népköltészeti termékek hágyományozódásában, továbbadásában tapasztalható törvényszer ű
ségeket igen nagy mértékben befolyásolják ezek a tényez ők. Rendkívül fontos följegyeznünk az adatközl őknek az egyéniség és a közösség viszonyára,
az eltanulás helyére, idejére, alkalmaira vonatkozó ismereteit, mert csak ezek
tükrében vizsgálhatjuk behatóan a hagyományozás egyes mozzanatait, csak
ezek ismeretében figyelhetjük meg: hogyan, milyen alkalmak és közösségek
éltetik a népköltészetet és hozzák felszínre az újramondó, a tovább hagyományozó egyéniségeket.
Adatközlőink egy része könyvb ől, ponyvanyomtatványokból ismerte
meg és sajátította el az emlékezetében lev ő balladákat. Mihók Antalné Kiss
Mária (73) egyházaskéri adatközl őnk a Temetés van máma zord Szibériába
kezdetű dal éléneklése után elmondta: '
„ .:. a 14-es háborúba tanútam, de csak így könyvbül. így Szegeden árúták, ilyen kis könyvek vótak, ni. Abba vótak, tudja, több kaklatonanóták és mindenféle. Piacon ezret asszonyok árúták.
27

Burány Béla: Emberek, sorsok, balladák, HITK 7. Újvidék, 1971.
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(És hol hallotta énekelni?)

Nem hallottam én. Cak úgy kitaláltam hozzá (j) a nótát. Én, én, ahogy
elolvastam, oszt akkó úgy gondoskodtam, hogy milyen kótát adjak én
ennek. Oszt addig-addig, hogy ez lett."
•
Nagy Jakab a Fehér László balladára való emlékezésben elmondja,
hogy „errű vót egy istórija írva, Szögedr ű a vasárba árúták ezöket a
betyárnótákat. Csak istória vót. De a kótát, hogy elmonc(ák, a kótát is,
dehát ölég az hozzá, hogy aki nem tanúta mög a kótát, akkó aszongya:
Olvassa (j)el!
(Ez hányba vót?)

901-be, 902-be.
(Hol árulták? Szegeden?)

Zentán. Hát szép hangú n ők és férfiak vótak. Olyan szépen danóták
eztet."
(Nagy Jakab, 89 éves. Padé, 1972) Szász István (73) -orosziárrmosi adatközl őnk nyilatkozata szerint a repertoárjában levő dalok, balladák nagy részét még gyermekkorában tanulta.
„Még az öregektű, kocsmába, . mikó ittak, pálinkázták, mink meg az ajtón
leselködtünk, ugye gyerökök." Szász István emlékezetében még ma is tisztán,
sértetlenül él a mintegy 60 évvel ezel őtt elsajátított betyárballada: a Csali
Pista (Lova lába megbotlott ... ) A Csehoj István, Csehó Pista, Rózsa Sándor
nevével is ismert balladát általában Ugyanazzal a dallamal éneklik, f őleg férfiak. A ballada el őadását követ ő beszélgetés során az is kiderült, hogy ma,
a ballada igen nagyfokú lirizálódásának idején már nem csak férfiak a betyárballadák továbbhagyományozói, hanem n ők is : „Az asszonyok énekelték
lakodalmakban, mikor a férjeiket vigasztalták." A Szendre báró leánya és
a gulyáslegény szerelmének történetét elbeszél ő balladát szintén gyermekkorában tanulta, munka közben: „Ugye, uraságriá nem nagyon köllött sietni,
csak pontosan dógozni, és akkor még danótak is." Ez a balladánk azt tanúsítja,
hogy' az els ősorban női repertoárba tartozó szerelmi történetet férfiak is el őadhatják, mint ahogyan a betyárballadák sem csupán a férfiak repertoárdarabjaiként kerülhetnek el ő .
Az elsajátítás helyére, idejére, körülményeire vonatkozó kérdéseink azért
is fontosak, mert az ily módon kapott válaszok segítségünkre lehetnek abban,
hogy megállapítsuk: adatközl őnk esetében véletlenszer ű befogadásról, illetve reprodukálásról van-e szó, vagy a hagyomány őrzés tudatos formája került
felszínre. Gyűjtőutunk során a Rózsa Sándor (Lova lába megbotlott) balladát
egy tízéves fiú: Ugori József is elénekelte. Az emlékezet új rétegéb ől előpattogó szavak és az ismert dallamvonalat végigtüskéz ő ütemhatárok túlhangsúlyozásából mindjárt sejthet ő volt, hogy a Magyar Televízióban bemutatottfilm énekbetétjének reprodukálását halljuk. Az átvételnek ezt a fokát puszta
befogadásnak tekintjük. Az adatközl ő az emlékezetben rögzített alak h ű
visszaadására, megismétlésére törekszik csupán, ám ez az igénye is rejtett,
és általában csak véletlenszer ű 'alkalmak hozzák felszínre.
A megtanulás — átvétel helyére, -idejére, alkalmaira vonatkozókérdéseinket adatközl őink azonnal, úgyszólván kapásból meg tudják válaszolni. Ez azt
'tanúsítja, hogy énekeseink életének a folklór ugyanúgy tszerves tartozéka volt ;
.
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mint személyes élményeik vagy azok az alkalmak, amelyek az alkotások átvételét, megtanulását lehet ővé tették. Adatközl őink a hol, mikor, kit ől, milyen
alkalommal Tanulta kérdésekre általában a következ ő válaszokat adták: téli estéken, libapásztorkodás közben, kocsmában, társaságban, csépl őgépnél,
bandában, a szőlőskertben, táncon, „fosztókában", a dohánybeváltóban, a
virággyárban munka közben, lakodalomban, dohányszedés, acatolás közben
stb. Adatközl őink tehát olyan iszogatási, mulatási és munkaalkalmakat említenek meg, amelyek közösségi jellegük révén kedveztek a balladaéneklésnek,
a balladák hagyományozódásának.
A ballada műfaji sajátságai folytán mind egyedül, mind pedig közös
éneklésben el őadható. Kérdésünkre. hogy 'egyedül vagy többen együtt énekelték-e,
az adatközl ők mindkét formát megemlítik, noha inkább a közös éneklést
hangsúlyozzák. A megtanulás idejére vonatkozólag általában a gyermekkort
említik, Pintér Istvánné Keszég Fitel (72) padéi adatközl őnk pl. 6 éves kora
óta tudja a Nem akar a vezérürüm legelni kezdetű balladás-dalt, Katona Györgyné Kajári Mária (36) úgyszintén még kislánykorában hallotta a Szégyenbe
esett lány egy változatát, nagyon megtetszett neki és megtanulta. Ma büszkén
vallja, hogy régi nóta; szépségét éppen régiségében és a ballada tárgyának
megtörténtségében látja.
A kit ől tanulta kérdésre adatközl őink nagy része az édesapját, az édesanyját; az idő sebb testvért vagy a leánycimborákat jelöli meg tanítómestereként.
Mások nagyapát, nagyanyát, leszerelt katonákat vagy egy nótás embert említenek. Ezek a válaszok mind az átvétel példái; azt tanúsítják, hogy az alkotás
az elő adás folyamán eljut a közösséghez és a közösségi hagyomány részévé .
válik. Az átvevő k általában kiválóénekest, jó forrást látnak az átadó személyében. Bunford Györgyné (43) szajáni adatközl őnk a Bogár Imre ballada eléneklése után rendkívüli elismeréssel nyilatkozik arról az árva libapásztor-leánykáról, akitő l gyermekkorában az énekeit tanulta: „ .... libapásztor koromban
tanultam. A gyerekektű . Vót egy árva kislány, Jázovárú idehozták libapásztornak, és az nagyon sokat tudott. Ha itt vóna Szajánba, el is vezetném magukat oda, de hát nem tudom, most Kikiridán lakik-e az az asszony, már annak
is családjai vannak. De' az nagyon sokat tudott ilyent".
A véletlenszerű ségen alapuló puszta befogadáson kívül az egyén és a
közösség kapcsolatát föltételez ő hagyományozás, hagyomány-fölelevenítés
sem volt tehát ritkaság az észak-bánáti falvakban, s őt a mester — tanítvány
kapcsolatra is'találtunk példákat. Adatközl őink, mint láttuk, a szüleiket, 'az
idő sebb testvért, egy asszonyt vagy egy libapásztor-lányt jelöltek meg forrásként. Pontosan emlékeznek a megtanulás, az átvétel alkalmaira is. Benyócki Istvánné Dékán Katalin (68) egyhážaskéri balladaénekesünk így
emlékszik vissza arra az emberre, akit ől dalai nagy részét tanulta:
;,Ez a Bu.kor Bandi nálam is fiatalabb vót. Kigyüttek kapáni, oszt
hozta a hegedűt, oszt aszongya, muzsikál egy kicsikét, oszt akkó én sok
nótát tánútam tülle: Kapátunk. Aszongya: — Leülünk egy kicsit. -- Jó
van, üljünk le! — aszongya az én apám; olyan viccös embör vót az én
apám ... Mind a Bukor családtű tanútara, munka közben, . kapálás
közben."
.

Az alkotás keletkezési vagy megtanulási' körülményeire; idejére, helyére,
valamint a tartalmára vonatkozó észrevételek, megjegyzések el őadás közben
139

vagy előadás után is megjelenhetnek. Fercsik Etel (70) szajáni adatközl őnk
az alábbi találós mese el őadása után nemcsak a különben szervesen hozzá
tartozó megfejtést mondja el, hanem saját fiatalkori életkörülményeit, és
• ezzel az alkotás megjelenési alkalmait és kürülményeit is ismerteti velünk.
Egy szánt,
Kettő nézi,
Kettő hallgatja,
Négy tartja
Egy kormányozza .. .
Az óra túr, két szeme nézi, két füle hallgatja, négy lába tartja, a farka
kormányozza: a disznó. — (Etel néni, ezeket mikor Mondták? Ezeket a találós
meséket?)

— Hát mikor lány vótam, fiatal lány vótam, oszt összementünk,
bandáztunk este, hát játsszunk valamit, mer szállásiak vótunk, tanyákon.
Hát akkor ilyesmiket, találós kérdést mondtunk, aztán játszottunk kút=
baesőcskét ..."
Móra Lajosné az egyik balladás dal eléneklése után elmondta, kit ől
tanulta a dalt, és az éneklés alkalmairól szóló kiegészítésében a hagyományozás
mozzanataira utal:
„Még az édesapámtul tanultam. Fehér Jánosnak hívták. Hát így,
ahogy mulattak, vót annak sok nótája : szépek, csúnyák, mindenféle
fajták mindig. Énekl ős vót nagyon édesapám. Mi mindnyájan azok
vótunk, az összes testvérek."
Móra Lajosné szavai az átvételt is példázzák, mintegy bizonyítva a népköltészet szájról szájra, apáról fiúra való terjedését, illetve hagyományozódását. A Szabó Pál betyárballadához a ballada el őadása után fűz magyarázatot:
„Ezek a csendőrök a testvérit megölték. Űk ketten voltak betyárok,
két testvér. És akkor odament a csend őrhön, és aszonta neki, hogyha
űtet agyonlövi, akkor , a testvérit is l űjje agyon, hogy nem- égyik vagy a
másik haljon meg, hanem mind a kett ő."
Búnford Györgyné egy három strófás dal eléneklése után a dohánycsomózásra emlékezik — mint éneklési alkalomra. A lírai dál kiváló példa arra,
hogy a munkaalkalmak miképpen befolyásolják az alkotás alakulását, a közösség — valamelyik tagjának kezdeményezésére — adaptálja a körülményekhez,
a pillanatnyi munkatevékenységhez. Ez az alkotói, adaptálási eljárás a dal
3. strófájában jut kifejezésre:
Szép szajányi lányok, hova jártok?
A kis kútba vizet nem találtok,
Mer a kis kút befagyott,
A szeretőm elhagyott,
Az a ćsalfa.
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Szép szajányi lányok, hova jártok?
A kis kerbe rózsát nem találtok,
Mer a rózsát csokrozzák,
Legényeket sorozzák
Katonának.
Szép szajányi lányok, hova jártok?
A pajtába dohányt nem találtok,
Mert a dohánt csomózzák,
Legényeket sorozzák
Katonának.
A balladák életének, hagyományozódásuk módjainak, alkalmainak áttekintése után láthatjuk, hogy a munkatevékenység 'diktálta folklór alkalmak még
századunkban, az I. világháború el őtt, de még a két háború között is meghatározó erej űek voltak balladáink, népdalaink létrejöttében és alakulásában,
kapcsolatuk természetesen mégsem tekinthet ő kizárólagosnak, hisz számtalan
olyan munkafolyamat volt a múltban is, amely nélkülözte a folklórt, és a folklór alkotások ' egy része sem társult mindig munkatevékenységhez,. hanem a
szórakozás vagy az alkotó kedv teljesedését szolgálta.
Napjainkban tovább ritkulnak a népköltészetünket éltet ő munkaalkalmak,
a fejlettebb társadalmi viszonyok egyre inkább megszüntetik azokat a társadalmi föltételeket, amelyek a népi élet valóságának folklór ábrázolását valamikor még lehetővé tették. A népköltészet megsz űnésének tendenciáit azok-.
nak a társadalmi föltételeknek a megsz űnésével magyarázhatjuk tehát, amelyek a múltban még biztosították a hagyományozás alapját. Egyel őre azonban
még nem beszélhetünk népköltészetünk haláláról — ezt jelen gy űjteményünk
sem engedné meg —, csak társadalmi gyökereinek megsz űnéséről. Erinek következtében népballadáink is, noha még a 40-50 évesek ajkán is igen elevenen élnek, csak megváltozott funkcióval egzisztálhatnak tovább, mert a lakodalmak és szórakozási alkalmak körébe szorulva szerepük a szórakoztatásra
korlátozódik.
A hagyományos értelemben "vett népm űvészet tehát fokozatosan megszűnik, ám nem vész el nyomtalanul. Tovább él a hivatásos m űvészetekben,
a költészetben, a zenében egyaránt. A hivatásos m űvészetekre gyakorolt hatása
vetekszik az ún. ,;magas" kultúrának a népköltészetre gyakorolt hatásával.
Bachra, Mozartra, Beethovenre szokás hivatkozni, meg Csokonaira, Pet őfire,
Aranyra, József Attilára, s őt a paraszti műveltséget lekicsinyl ő, de mégis forrásként használó Anonymusra is. Napjainkban pedig Nagy Lászlóra és Juhász Ferencre .. .
Népballadáink továbbélése
A közösségi hagyomány jelenléte és hatása révén a mindegyre változatokban élő folklór mégis egy viszonylag, állandósult elemekb ől, egységekb ől
álló alapra épül, a változatok eltéréseik ellenére is őrzik a típusukhoz tartozás jegyeit. Éppen ezek a viszonylag állandó . tartalmi és formai elemék (Motívumok, típusok, szerkezetek, formulák) lehetnek segítségünkre a változás
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méhékének, törvényszer űségeinek megállapításában. Ortutay Gyula a követkézőképpen kísérli / meg a változat variáns-voltát meghatározni: „ .:.. a
típus, a motívum stb. a fix határérték, amit a változat megközelít, vagy amitől a típusok, motívumok rendszerében eltávolodik. ' A típus, motívum: elvonás is a változatók másként ismétl ődő sorozatából, valóságosan létez ő
alak is, amit éppen a változatoknak egy-egy állandónak t űnő tartalmi, formai egység körüli gyűrűzése bizonyít." 28
Az alábbiakban néhány ballada észak-bánáti továbbélésének vizsgálátára teszek kísérletet. Minthogy régi stílusú balladáink sokkal letisztultabbak,
kikristályosodottabbak az új stílusúaknál, eredményre vezet ő, ha ma, a felejtés tendenciáinak nagyfokú érvényre jutása idején, ezt .a .vizsgálatot a felejtés által leginkább érintett régi stílusú balladák néhány darabján (A. halálra
táncoltatott lány; A szeretet próbája, a Három árva, A megcsalt férj, A rossz
feleség, A megölt legény, A révészek nótája) végzem el. 28a
(1975)
Tóth Ferenc
A KÁLMÁNY LAJOS NYOMÁN GY ŰJTÖTT ÉSZAK- BÁNÁTI
BALLADÁK DALLAMVILÁGA

A századfordulót megel őző évtizedekben,` majd Bartók és Kodály népdalgyűjtési mozgalmának idején a falujáró Kálm,ány Lajos azzal a dallamanyaggal találkozhatott a Temesközben, amelynek nagy része oly igen különbözött a
zeneértő magyar tudósok, művészek zenér ől alkotott ízlésfogalmától, hogy
közülük kevesen tartották érdemesnek lejegyezni az ebb ől az anyagból gyűjtött dallamokat, jóllehet a Szövegek iránt jelent ős volt az érdekl ődés, s a
Tudományos Akadémia nagygyűlése Fogarasi János indítványára még 1844ben elhatározta, hogy figyelmezteti a Kisfaludy Társaságot : a gy űjtésben a
népdalok zenéjére is ügyeljen, nehogy feledésbe merüljön a dallamkincs.
Bartók és Kodály számtalanszor felhívta a figyelmet legrégibb dallamaink
kihalására. Ugyanakkor az a daláradat, amely a XIX. század.Magyarországát
meghódította, ,tovább élt és formálódott a nép ajkán. A népszínm ű és a cigányzenészek által, népszer űsödő nóta alsóbb néprétegekben való makacs
megmaradásának és a régi dallamok ezzel arányos kopásának és elt űnésének
Kálmány is tanúja lehetett. Nagy kár, hogy nem jegyzett le dallamot. Talán
időszűke miatt mulasztotta el, vagy talán mert jól ismerte az akkoriban énekelt parasztdallamokat, s így nem tartotta lényegesnek rögzítésüket. Lehet,
hogy szándékában állt kés őbbi munkája során párosítani e dallani.okat meg:
felelő szöveggel.. „Ma már azt is tudjuk kéziratos leveleib ő l, hogy szívesen megtanulta volna a fonográf-felvételezést, mert tudatában volt annak, mint minden jó šzövegfolkloristánk, hogy dallam, nélkül minden énekelt népköltészeti
alkotás lejegyzése hiányós, csonka." (Ortutay Gyula: Alföldi népballadák. Budapest, 1954., Bevezet ő, 10. old.)
A Kálmány falujárása és a bánáti népballadák 1972-ben történt újragy űjtése közt eltett hatvan-kilencven év alatt a balladák dallamanyagát sem hagyták
érintetlenül a népzenében végbement változások. Jóllehet szövegvariánsaikat
Ortutay Gyula: i. m.:
28a Vö. i m. 29 -65.,p.
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nem találjuk a Kálmány által lejegyzettek közt, a gy űjtőterületén 1972-ben
felvett következ ő változatok dallamát hallhatta a neves gy űjtő, mivel kutatásai
idején már közismertek voltak, Bogár Imre, A h űtlen legény halálra táncoltatása, A hűtlen szerető megátkozása, Az egymástól tiltott szerelmesek, Szépen legél a kisasszony gulyája.

A újragyűjtéssel' feltárt dallamvilág egy ballada kivételével nem, tartogatott különösebb meglepetést. .Általánosan ismert dallamok f őként újszerű előadásának voltunk tanúi. Jelent őségére, teljességére, közl őjének előadására való tekintettel A szeretet próbája gyűjtőcímmel ismert balladaszöveg
csókai eredet ű dallama külön figyelmet érdemel. Régebben egész nyelvtexülétünkön ismert volt, ma ritkaságszámba megy. A csókai születés ű 65 éves
Móra Lajosné. Fehér Vera énekelte változat dallama periodikus ismétl ődésével megfelel a szöveg felépítésének, egységeinek. Históriás énekb ől
alakulhatott, rokonságot mutat- az Árgirus dallammal. Burány Béla Csókán
gyűjtötte e dallam változatait 1962-ben (Zentavidéki' népballadák, 1964. :24),
majd 1965-ben (Száraz kútgém, ürés válu, Zenta, 1966.: 33., 86.), ballada- és
népdalszöveggel. A dallam, amit Móra Lájosné ugyancsak a csókai határban
tanult testvérétől (mint mondta, a „tizennégyesi háborúban" estefelé gyakran,
énekelték a testvérei), valamint a Kálmány Lajos bánáti 'gy űjtőte'rületén
felvett dallamok erédétének, elterjedtségének, romlásának, kopásának részletes kutatására, a,változatok,egybevetésére helysz űke miatt e rövid bevezet őben
nem kerülhet sor.
.

Az újragyűjtés során: felvett 125 ballada dallamanyaga tartalmaz: régi
stílusú parasztdallamot parlando el őadásban, históriás énekb ől, népies mű. dalból keletkezett dallamot, új stílusú népdalnak a dallamát, asszimilálódott,
illetve még mindig idegenszer ű jövevénydallamot, népies műdalt, mulatónótát, táncnótát. Szemléltet őként a következ ők szolgáljanak:
A megátkozott lány históriás énekb ől lett dallama (Móra Lajosné Fehér

Vera, Szaján);
A szégyenbe esett lány asszimilálódott német dallama (Katonáné Kajári
Mária, 36 éves, Szaján), mixolid változat, és hasonló ritmussal, ugyanazon
dallammal Soós Simonné Szűcs Erzsébet szajáni variánsa, valamint szabadabb ritmušsal Móra Lajosné dallama;
A halálra táncoltatott lány Móra Lajosné közölte szajáni, a 75 éves
Mihók Antal énekelte egyházaskéri német dallama, ez utóbbi jódli-szer ű
intonálású triolás ütemel őzővel, a 36 éves Katona Györgyné Kajá'ri Mária
szajáni dallama, amely egyébként népies m űdal; ,
A Három árva Papp Teréz (79 éves, Szaján) által közölt dallama cifrázatos, régies, parlando el őadásban; eredete műdalra vezethet ő vissza; Pó
pity Pálné Ambrus Mária (68 éves, Egyházaskér) közisMert új stílusú, parlandoban énékelt változata; Mihók Antal m űdalból alakult dallama;. Benyócki Istvánné Dékán Katalin (68 éves, Egyházaskér) romlott dallamú, egyházi
énekekkel, de ötfokú régi stílúsú közismert pásztordallammal is rokon változata;
A . megcsalt férj Pópity Pálné közölte idegen dallama;
A rossz felešég Móra Lajosné énekelte táncdallama;
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A megölt legény Lőrinc Jánosné Sz űcs Anna, 52 éves, és Soós Simonné
Szűcs Erzsébet ; .47 éves, szajáni új stílusú dallamváltozata, Bunford Györgyné
Szabó Erzsébet (43 éves, Szaján) múlt századi közismert nótadalláma, Benyócki Istvánné (Egyházaskér) új stílusú dallama, amely m űdalból keletkezétt (a 6. és 7. versszakot az általa közölt Szabó Vilma balladának a dallamára
énekelte); Mihók Antal határozatlan intonálásban rögzített históriás ének-eredetű dallama; Novákné Pintér Mária (47 éves, Padé) múlt századi nótadallama;
A Bogár Imre múlt- századi nótadallam-variánsát énekélte Mihók Antal,
Benyócki Istvánné dallama m űdalból keletkezett, Bunford.Györgyné dallama
közismert, erre á Megölt legény dallamának 'is számtalan változatát éneklik;
A Csütörtökön virradóra: Móra Lajosné ereszked ő dallama közismert,
Pópity Pálné változata m űdalból alakult;
•
A Lova lába megbotlott: ,Kajáriné Kormányos Ilona változata m űdalból
keletkezett, dallama ötfokú, Szász István új stílusú dallama m űdalból alakult;
A Kismargita: Móra Lajosné új stílusú, m űdal eredetű dallamra énekelte,
amelyre a Juhászlegény, szegény juhászlegény kezdetű dalt (folklorizált Pet őfi-verset) is énekli a ,nép; Benák Margit a századel őn igen közismert dallamát közölte;
A Juhászlegény kint a pusztán: Bunford Györgyné Szabó Erzsébet
népies műdalként ismert dallamát énekelte;
A Bakony-erd ő gyászba van : Mihók Antal és Pópity Pálné német eredet ű
dallamát énekelte;
A Nem akar a vezérürüm legelni: Ambrus József (79 éves, Egyházaskér)
műdalból lett dallamot énekelt bizonytalan intonálással, parlando el őadásban;
Pintér Etel (72 éves, Padé). Ambrus Józseféhez hasonló és m űdal eredetű
változatot közölt;
A Szabó Palkó betyárok: Móra Lajosné ereszked ő dallama a pásztorok
közt egykor igen kedvelt volt, ma is gyakori az el őfordulása;
A Patkó Bandi tizenhat-szél gatyája: Benák Margit népies műdalból
létt variánsát énekelte;
- A Patkó Bandi: Móra Lajosné népies m űdal, mulatónóta dallamával
énekelte;
A. Rózsa Sándor bujdosik az erdőbe: Kovács Jánosné Szemerédi Katalin
(67 éves, Jázova) ereszked ő dallámmal közölte; majdnem azonos Móra Lajosné
Szabó Palkó betyárok balladájának dallamával;
A báró leánya: Lőrinc Jánosné, Benák Margit és Szász István m űdalból alakult változatát énekelte;
A kisasszony gulyája: Mihók Antal népies műdalnak a dallamával közölte változatát, Móra Lajosné dallamváltozata azonos Kovács Jánosné Angyal
Bandi és Móra Lajosné Szabó Palkó betyárok balladájának dallamával;
Á gyermekgyilkos leányanya: Benyócki Istvánné és Mihók Antalné
német jövevénydallammal közölte;
A szeret őért elkövetett gyilkosság: Benyócki Istvánné új stílusú dallamváltozatát énekelte;
Az er őszakolt házasság: Móra Lajosné népies műdalnak a dallamára énékelté;
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Az egymástól tiltott szerelmesek: Móra Lajosné históriás énekb ő l kiala-

kiút dallamát közölte;

A h űtlenné vált szeret ő megátkozása: Süli Sándorné Erdei Anna (39
Szaján), Soós Simonné és Katona Györgyné históriás énekb ől lett változatokat énekelt;
A kocsmárosné meggyilkolása : műdalnak a dallamára énekelte szövegét
Móra Lajosné;
Az Édesapjuk gyilkosai Bunford Györgyné mű dal dallamára énekelte
szövegét;
Az özvegyasszony leánya: Móra Lajosné idegen dallamát közölte, akárcsak A h űtlen legény halálra táncoltatásáról szóló balladának;
A cséplőgépbe esett lány: Papp Teréz (75 éves, Szaján) új stílusú dallamát
énekelte, akárcsak Móra Lajosné, Pópity Pálné és Benák Margit;
A sebesült katona balladának dallama katonadal, Móra Lajosné közölte;
Az orvos dicsérete: mindhárom változata népies m űdalnak a dallama.
A többi dallam ezek változata vagy népies m ű dal. A régi stílusú dallamok
kis számban fordulnak el ő. A históriás énekb ő l alakult dallamok viszonylagos
_ elterjedtsége részben a ponyva népköltészetre gyakorolt hatásával magyarázható.
A legjobb balladaénekesek (Móra Lajosné, Benák Margit, .Pópity Pálné,
Mihók Antal stb.) is éppen olyán szívesen énekelnek m űdalt, mint ötfokú
vagy históriás énekb ől lett parasztdalt. Móra Lajosné a Patkó Bandi mulatónótát legalább olyan tetszéssel és kedvvel énekli, mint A szeretet próbáját.. Az énekesek nagy általánosságban pontosabban emlékeznek a dallamra, mint a
szövegre, hamarabb eszükbe jut, s a bizonytalan iritonálás, a megakadás
inkább magas korukkal, mikrofonlázukkal magyarázható, mint a felejtéssel.
A dallamanyag kopása mégis nyilvánvaló. Gyakori a bizonytalanság a szöveghez illő dallam választásában és fordítva.
A Kálmány Lajos gyűjt őútján lelt balladák dallamanyaga a kihalás folyamatában van. A legfiatalabb adatközl ők harmincvalahány évesek (nem
vehető tekintetbe a tízéves Ugorj József, aki a 'televízióból hallott Rózsa
Sándor-balladát énekelte), a legid ősebbek 70 éven felüliek. A balladaéneklés
tehát megszűnő ben van. Mint Móra; Lajosné; Benák Margit, Mihók Antal,
Pópity Pálné elmondták, már kevés az olyan alkalom, amikor balladát énekelhetnek. Ezt hiányolják. Régebben munka közben, mez őn, lakodalmas
háznál vagy más összejöveteleken került sor a balladák el őadására. A paraszti
életmód gyors és gyökeres változásával ezek az alkalmak is megsz űnnek,.'
vagy szokásbeli változás áll be. A ballada újabb közösségi szerepe -- nem
a hírmondás, hanem a szórakoztatás — is megsz űnő ben van. Kis számú
ápolója ennek a mű fajnak magára marad énektudásával, legfeljebb önmaga
vagy a korabeliek szórakoztatására énekel balladát. A falu közössége, á környezet már nem veszi át a balladaéneklés hagyományát, elidegenedett ett ől,
ső t nem ritkán .gúnyólja is a balladatudókat. Ezért nem égy énekes szégyenli
tudását, hosszas unszolásra hajlandó csak mikrofon elé ülni. Mások inkább
magyarnótát énekelnek, ezt szívesebben hallgatja környezetük. A' nótázó
ember érzelgő sségével s a magyar parasztdal el őadásától idegen modorban
énekelt balladák közt legtöbb a nótaszer ű dallamú. A balladagyűjtéssel tehát
máar-már. elkéstünk. A. siker, amelyre e téren számíthatunk,,- nagyon.Megfontolt, jól megszervezett és kitartó munkát követel.
io
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A ballad.ák.kihalása analógiás jelenség a magyar ősepika, a hősi ének egykori
eltűnésével. Itt is, ott is jelent ős a szerepe a társadalmi, kulturális ; az ízlésbeli
változásoknak és nem utolsósorban a min őségbeli új, az európai zene, illetve
'a műdal térhódításának. 1
(1975)
Székely Mária

r

1

E zenefolklorisztikai bevezető után a szerző 47 észak-bánáti ballada kottáját közli. (Vö.
i.m. 253-301. p.)
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5. `A KÁLMÁNY LAJOS NYOMÁN GY ŰJTÖTT RÉGI STÍLUSÚ
ÉTSZAK-BÁNÁTI BALLADÁK DALLAMVILAGA
Kutatástörténet

A századfordulót megel őző évtizedekben, majd a Bartók és Kodály-népdalgyűjtési mozgalma kezdetén mindannak ellenére, hogy a zeneért ő magyar
művelt osztály zenér ől alkotott ízlésfogalma igen különbözött attól a dallamanyagtól, amit Kálmány falujárása idején hagyományként ismert a parasztság,
a népidallam-gyűjtésnek már volt némi magyarországi hagyománya. Pet őfi
századának végén a m űvelt osztály nehezen közeledett a nép felé. Ez a tény,
valamint a népszínművek műdalait és a nyugat-európai dallamokat befogadó
ízlés az egész században megszabja a dallamgy űjtés módját és eseteit. Hogy
csak a legismertebb gy űjteményeket említsük: Pálóczi.Horváth Ádám munkája
(Otödfélszáz Énekek. Palóczi H. Ádám dalgyűjteménye az 1813. évb ől, Akadémiai Kiadó, Bp. 1953) és Tóth István fülöpszállási kántor füzete (Áriák
és Dallamok) aligha nevezhet ő tudatos gyűjtés, eredményének, noha a nép
körében ismert dallamokat is beiktatták kéziratukba. Vitatható, hogy eredményes lett volna-e a falujárást tervez ő Liszt népdalgy űjtése (1838: „Szándékom volt, hogy nekivágok Magyarország legpusztább vidékeinek, egyedül,
gyalogszerrel, útizsákkal a hátamon. Semmi se lett bel őle"; Ges. Schriften
II 225. Leipzig.) Kölcsey akkortájt álmodozott á népi alapon virágzó nemzeti
költészetr ől. „Ez nálunk csak a következ ő nemzedéknek jutott osztályrészül
oly, történeti folyamat során, melynek kérlelhetetlen lassúságát egyéni er őfeszítés alig tudta volna meggyorsítani. Ezért joggal kételkedhetünk benne,
. hogy Liszt eljutott volna a népig, még ha személyében közéje vegyül is."
(Kodály: A magyar népzene, Bp., • 1971: 11.) Erdélyi János a dallamfontosság
tudatában szorgalmazta a szöveg és dallam egységes rögzítését.. Ezt tanúsítja az 1847-i népdalkiadványa is (Magyar Népdalok, Énekre és Zongorára
alkalmazták Fogarasi és Travnyik. A Kisfaludy. Társaság megbízásábul
kiadja Erdélyi János Pesten, é.n., 2 füzet). Az 1850-es években alig különbözik
. egymástól Füredi, Mátray, Bognár, 'Színi 100-200 dallamos. gy űjteménye.
Szalontai Madass Sándor (1840-1850) 120 dallama és Limbay Elemér -Bolla Gábor dal-albuma (1879) se nevezhet ő kifejezetten népdalgy űjteménynek.
Arany János dallamlejegyzései (valószín űleg 1873-74-b ől) és Bartalus kötetei
(1873-1896) is a művelt osztály dallamismeretét tükrözik, esetleg azokat a
népi dallamokat tartalmazzák, amelyek ehhez az osztályhoz eljutván itt meghonosodtak.
10*
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Néhány igen jelent ős kezdeményezés úgyszólván sikertelen volt! Mindszenty Dániel a 88 dalt tartalmazó gy űjteménye elé 1831-ben cikket írt a dallámgyűjtés fontosságáról, a cikk azonban nem jelent meg nyomtatásban. A
Tudós Társaság 1832. évi felhívására a tagok hangjegyes lejegyzést is küldtek,
előbbi gyűjtések eredményeit. Erdélyi több mint ezer dallamot talál a Kisfaludy Társaság birtokában, 1846-ban ezek szövegéb ől alakítja gyűjteményét:
a dallamlejegyzések elvesztek. Az Akadémia kisgy űlése által még 1844-ben,
Fogarasi János rendes tag indítványára, a Kisfaludy Társaság „figyelmeztetni
határoztatott, hogy az általa majdan gy űjtendő népdaloknak arri.ennyire
lehet zeriéjökre is fordítsa gondját és figyelmét, hogy a' magyar nép költészetnek ezen lényeges és jellemz ő accessoriumának több becses példányai
nemcsak az elfeledtetést ől megóva a mívelt közönség ismeretébe j őjenek,
hanem ahoz értők által 's tökéletes magyar szellemben szerkesztve a' már
nagy számban kijött 's jobbára idegen hangm űvészek áltál elferdített dalaink
sorsára ne jussanak". (A Magyar Népzene Tára, I., Előszó; IX.) Szénfy Gusztáv ,harcot folytatott a dallam szöveggel azonos értékének elismeréséért, a
Kisfaludy Társaság azonban irodalmi szempontú népdalgy űjtést szorgalmazott, dallamgyűjtést, - kiadást nem támogatott.
A népdalkutatás szerves része a balladagy űjtés és - tanulmányozás.
A dallamkutatás e téren is hasonlóképpen haladt, mint az el őbbi esetben.
Erdélyi rátapintott a dallam, a szöveg és a tánc balladael őadásban való hármasegységére („ ... A ballada ugyanis eredetileg táncnótát jelent, az olasz
ballare (tancólt) szó után, honnan ballett éS bál is vették származásukat.
Alatta jelenleg rövidebb elbeszél ő verses költemény értetik, s ez - nálunk mai nap
is megvan tánc és énekkel együtt ... Ezen dalokat körben táncoló s énekl ő
ifjúság szokta mondani bizonyos cselekvény közben, pl. mikor szeret őt választanak, egymást házasítják, vagy valami történeti cselekményt utánoznak.
Nem ez-e a nép operája, hol költészet, dal, tánc és akció szinte egyesülnek?"
--- Erdélyi János : Népdalok és mondák, Pest, 1846-48: 478) Ugyancsak felfigyelt az epikus-históriás jellegre, a refrénes' táncdalokkal összefügg ő formára is. Bartalus 1871-ben beszámol a magyar népi dallamok gy űjtéséről,
a ballada-dallamok változásáról, a balladaéneklés módjáról. Greguss felismeri
a dallam és szöveg összefüggését, tekintetbe véve a versszakra tagolódást, refrént, el őadást. („A ballada fentebbi általános meghatározását, hogy ti. regét
mond el dalban, magyarázólag hozzátehetjük, hogy dal létére a regét érzelmesen s oly versalakban mondja el, mely dalolásra alkalmas. Ezért szereti a
ballada az egyenl ő strófákat, mint amelyek dallama képletei, ezért szereti a
refrént is, mint amely mind az uralkodó érzés alaphangjának kitör ő visszhangja, minthogy a ballada el őadása sietős és szaggatott, a refrén a látszólagos megzavart folyamatosságot is- helyreállítja, s er ősebben tünteti ki az
előadott cselekmény egységét ... ” — A balladáról, Pest, 1865: 9-10.)
A maga nógrádi palóc gyűjtéšét 1865-ben kiadó Papp Gyula is hangoztatta
a dallamgyűjtés fontosságát. Ugyanebben az évben, majd .1872-ben kiadják
Színi Károly 200 dallamát. Sorolhatnánk még a dallam, jelent őségét felismerő gyűjtők nevét, kezdeményezésük azonban nagyrészt egyéni maradt.
Így aztán a századvégen még kevés volt a népdalanyag ahhoz, hogy megkezdődjön a tudományos népdalvizsgálat.
Kartársai dallamgyűjtéséről túdomása lehetett Kálmánynak; már javában járja a falvakat, amikor Vikár az els ő fonográffelvételeit készíti s ezek148

rő l jegyzi le a dallamokat, Garay Ákos fonográfra veszi a népdalokat, s hamarosan (1905 és 1906) Kodály és Bartók is gy űjtőútra indul. Bizonyára Kálmány is felfigyelt az őstermelők dallamkincse és a középosztály dalanyaga
közti különbségre, mégis irodalmi értékre való tekintettel gy űjtött népdalt. '„A
népdalkultusznak nálunk a múlt században lefolyt korszaka nem jutott el az
igazi megismerésig. A mai köztudatban sem alakulhatott ki helyes felfogás a
népdal mivoltáról. Hogy a népdal egyrészt nem olvasni való vers, másrészt
nem zenedarab, hanem a kett ő szintéziséb ől alakult magasabbrend ű harmadik .... Nem győzhetett ez a felfogás ... ” (Kodály: A népdal feltámadása,
1918, In: Visszatekintés, Budapest, 1974., I: 16.) Ortutay Gyula a legjobb
gyűjtők közé sorolja Kálmányt, s megállapítja, hogy ha módjában állt volna
lejegyezni a dallarnokat, Bartókéval egyenrangú munkát végzett. volna (Ortutay Gyula -- Kriza Ildikó: Magyar népballadák, Budapest, 1968: 47.)
„Ma már azt is tudjuk kéziratos leveleib ől, hogy szívesen megtanulta volna a
fonógráffelvételezést, mert tudatában volt annak, mint minden jó szövegfolkloristánk, hogy dallam nélkül minden énekelt népköltészeti alkotás lejegyzése
hiányos, csonka". (Ortutay Gyula: Alföldi népballadák, Budapest, 1954.
Bevezető : 10.) Talán időszűke miatt nem jegyzett le dallamot, hanem mind
több szöveget igyekezett leírni s . bízván emlékezetében, a dallamot utólag
számította lekottázni. Az is lehet, hogy jól ismerte az akkoriban énekelt parasztdallamokat, .s így nem tartotta lényegesnek, sürg ősnek rögzítésüket,
esetleg kés őbbi, munkája sorári tervezte a dallamok mégfelel ő szövegekkel
való párosítását. Az azonban, hogy egyetlen dallamot se jegyzett le, arra utal,
hogy a` balladáknak els ősorban irodalmi értékét ,vette figyelembe.
Kálmány Lajos gyűjtésének ideje nagyrészt megegyezik a ,népszínm ű
virágkorának végével, amikorra a divatos dúr és moll dallamáradat, amely
a XIX. század Magyarországát Meghódította, tovább élt és formálódott a nép
ajkán, .siettetvén a régi dallamok kihalását, elszegényítvén az ornamentikát,
egyszerűsítvén a dallamot. A bonyolultabb dallamok kivesznek, az el őadás
lírai hőfoka csökken, a népdal tolmácsolása egyre inkább a beszédhez hasonló,
sőt ettől csak hangereje különbözteti meg. Ez a folyamat folytatódik a századelőn. (Még Bartalus díszítés nélkül jegyezte le a népdalokat, talán mert ilyen
előadásukat hallotta, vagy mert a korízlés szellemében leegyszer űsítette, díszétől megfosztotta a dallamot). Nemcsak küls ő sajátsága, hanem alaphangja
is változik a századforduló dalanyagának. Az 1849 után a néphez eljutott
műdal, amely a gentri világát tükrözte és a lemondás hangján fejezte ki korát,
a parasztság ajkán variálódott, a régi hagyomány alapján tovább alakult.
így bontakozott ki első virágkora (1890 után) az új dallamstílusnak, mintegy
válaszként a céltalan kesergésre. A Bogár Imre, A h űtlen legény halálra táncoltatása, A hűtlen szerető megátkozása, Az egymástól tiltott szerelmesek című,
a Szépen legel a kisasszony gulyája kezdetű ballada szövegvariánsait nem találjuk
a Kálmány által lejegyzett balladák közt, dallamukat azonban hallhatta, mivel
gyűjtése évtizedeiben ismertek voltak.
A Kálmány Lajos gy űjtőútjai és a bánáti .népballadák 1972-ben történt
újragyűjtése közt eltelt hatvan — kilencven év alatt a balladák dallamanyagát
sem hagyták érintetlenül a népzenében végbement változások. A dallamegyszerűsödés, a régi stílus kihalása megállíthatatlan folyamat, s Észak-Bánátot
se kerülhette el. A balladaszövegek nótadallamhoz való tapadása már Kálmány
.idejében jellemző jelenség volt.
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Az újragyűjtéssel feltárt dallamvilág egy-két ballada kivételével nem
tartogatott különösebb meglepetést. Általánosan ismert dallamok f őként
újszerű, gyakran modoros el ő adásának voltunk tanui. Az általam lejegyzett
109 dallam (dr. Katona Imre és Tóth Ferenc észak-bánáti gy űjtése, 1972.
1., 2., 3., 5,. 6 és 7. szalag, a Hungarológiai Intézet archívuma) alkotta anyag
tartalmaz: régi stílusú, jellegzetes alföldi m űdalokból keletkezett paraszdallamot parlando el őadásban, históriás énekb ől, népies műdalból keletkezett dallamot, új stílusú dallamot, asszimilálódott, illetve még idegenszer ű jövevénydallamot, népies m űdalt, táncdalt, mulatónótát, táncnótát, XVII. századi egyházi énekekkel rokon, de régebbi eredetre is visszavezethet ő dallamot.
A RÉGI, STÍLUSÚ BALLADÁK DALLAMAI.
a) Klasszikus balladák
Hat dallam közül ötöt Szajánban, egyet Egyházaskéren énekeltek. Egy a
históriás énekekkel rokon, egy műdal,- a többi német jövevénydallam.
1. A megátkozott lány

Móra Lajosné szajáni közléséb ől mindkét újragyűjtés alkalmával (1968 —
Paksa Katalin: Kálmány Lajos nyomán a Bánátban, HITK 4: 98:, 1972 —
dr. Katona Imre és Tóth Ferenc újragy űjtése) felvett töredékes szövegváltozat
ugyanazon feszes parlando el őadású, históriás dallamra emlékeztet ő, valószínűleg ilyen dallamból alakult ereszked ő dallammal jár (1. kottapélda); XVII.
században énekelt d.allarrmaink . közti rokona: Illyés István: Halottas Énekek,
Nagyszombat, 1693, 175., Bozóki Mihály énekeskönyve, 1806, 28. Kodály a
század elején észak-magyarországi menyasszonybúcsúztatókat gy űjtött hasonló kezdettel (MNT III/a. 259-274.). A régi magyar dallamok tárába
(Papp Géza: A XVII. század énekelt dallamai, Budapest, 1970) az Ószomorúságnak, napja siralomnak! kezdetű halottas ének szövegével került e dallam rokona (Papp Géza: i.m. 130., 273.), valamint hasonló az ugyanott közölt
Véletlen embernek utolsó órája kezdetű hallottas ének (129. dallam, 272. old.).
A szajáni töredék ezek féldallamával, illetve részeivel mutat hasonlóságot;
a Paksa Katalin gyűjtötte variáns (HITK 4: 98.) merev ritmusú (négy' nyolcad
után két negyed zárja a sort). Az 1972-i közlés az el őbbinek népi'előadásmódban való parlandója nekifutásos kezdettel, sorvégi nyugvóponttal (itt nyolcad),
minden második sorában sorvégi hangsúllyal; második és negyedik sora utáni
dallammegszakítással. A harmadik és negyedik sor egybeíveléssel egy sornak
tűnik; akárcsak az els ő két sor. Az Illyés által közölt dallam a Zoborvidéken
általánosan ismert mint menyasszonybúcsúztató dallama, Jászteleken is
előfordul, oda žoborvidéki telepesekkel jutott a törökid ő után (MNT III/a:
949-950.). Az alapdallam a XVII. században igen népszer ű halottbúcsúztató
volt, így, mivel a hangulati hasonlóságnak megfelelt, menyasszonybúcsúztatóként is énekelték, s a zoborvidéki szlovákoknál is akadt változata. Az alapdallam (legrégibb előfordulása, az Illyés-féle 'Soltári énekekben) 6 soros;
összevonással, sörelhagyással 4, s őt 2 sorosra csonkult.
Bartók a régi stílusú népdalok közé sorolja e dallam két hatszótagú rokonát. (A magyar népdal, Budapest, 1924: XXIV—XXVI. és 10.) : a tempo
giusto ritmusú Angoli Borbála ballada-dallamot (Vészt ő, 1918) és párlandóban előadott fels őiregi, tolnai (1906) változatát A halálra táncoltatott lányról
szóló ballada dallamának.
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2. A szégyenbe esett lány
Három szajáni adatközl ő énekelte 1972-ben a szégyenbe esett lányról
szóló balladát: Soós Simonné Sz űcs Erzsébet, 47 éves, Katona Györgyné
Kajári Mária 36 éves és Móra Lajosné Fehér 'Vera 65 éves. Az els ő feszes
ritmusú, lassú elő adású tolmácsolás akadozó szövegtudással, biztosabb dalíamvezetéssel . (2. kottapélda). Szinkópás sorkezdete régebbi változatának
ütemel őzős kezdetére vall. Kodály 1914-ben Bukovinában gy űjtötte ütemel őzős
változatát 6/8-os ritmussal. Az el őbbivel rokon német eredet ű dallam a jambus
rövid szótagjának ugyancsak , kissé hangsúlyozott . éneklésével Katonáné
Kajári Mária változata (3. kottapélda), a szinkópás kezdet harmadik 'hangjának
két-háromszoros érték űre nyújtásával, némi dallammódosítással, a második
szakasztól a befejezésig ezzel a sorkezdettel. Paksa Katalin Verbicán igen
hasonló, szinkópás kezdet ű dállamát gyűjtötte a Londorvár Idorról szóló.
balladának (HITK 4: 97). Szintén német eredet ű, az előbbiekkel rokon a
kezdőütem harmadik hangjának nyújtásával énekelt két gombosi dallamváltozat (Kovács Ilona -- Matijevics Lajos: Gombosi népballadák, Újvidék, 1975;
25. és 27.) Hasonló dallamát azonos ritmuskezdettel 1970-ben lKisk őszegen
(Baranya) énekelte Kocsis Éva, 86 éves. A Móra Lajosnétól felvett német
dallam (4. kottapélda) mindezekkel rokon, dúr változat. Négynyol ćados első
sora után a másodikban ritmusmódo s ulás következik be, a harmadikban már
triolás a ritmus, a negyedik sor ritmusa a második fordítottjaként alakul; a
második és a negyedik sort szünet zárja. A második szakasztól állandósul a
feszes triolás ritmus, a második és a negyedik sor után dallammegszakítás
bontja meg a nyolc triolás ritmus egyhangúságát.
Móra : Lajosné variánsa dallamától kevéssel tér el a Cára Istvánné i Körmöndi Anna,- 39 éves, 1962 (1954)-ben közölte csókai változat (Zentavidéki
népballadák, dr. Burány Béla gyűjtése, Zenta 1962: 22.). Rokon dallam a
Zentán 1965-ben gyűjtött, amelynek közl ője Károlyné Döme Klára, 42 éves
(Száraz kútgém, üres válú, Juhásznóták, betyárdalok, balladák Zentán és vidékén, Zenta 1965: 49.).

3. A halálra táncoltatott lány
Az 1972. évi újragyűjtés alkalmával felvett négy változat közül egyet
dallam. nélkül közöltek (prózai szövegbe ékelt szajáni balladatöredék), dallamára a felvételezésen jelenlev ő falubeliek közül senki se emlékezett. Mint
1968-ban (Paksa Katalin i. m.: 97-98.), Móra Lajosné 1972-ben is egybevonta a szégyenbe esett lányról és a halálra táncoltatott lányról szóló ballada
szövegét (lásd a 4. kottapéldát). E keveredési tendenciát mutató ballada
feszes ritmusú, tí nélküli dúr dallama azonos a négy évvel el őbb közölttel.
Katona Györgyné Kajári Mária, 36 éves, szajáni változata közismert táncnóta
dallamú, előadása beszédritmushoz alkalmazkodó giusto (5. kottapélda).
A dallam egy szakasznyi, a prózai szöveg végére került, közl ője már így tanulta
nagyon töredékes versszöveggel. Ugyancsak Szajánban 1968-ban erre a
dallamra énekelte e ballada hét szakaszos szövegét a 71 éves Bazsó Teréz
(Paksa Katalin i. m.: 96-97.). Ennek eol változata az 1974-ben a telecskai

151

Báló Ferencné Tóth Ágnes: (85 é.). közölte dallam (Székely Mária: Húzzátok
hangászok, Dunatáj, 1974. XI. 20: 7.). Szajáni eredet űnek mondta e balladát,
• nagyapja a százádvégen hozta a Temesközb ől.
E balláda legkevésbé asszimilálódott német dallamát a . 75 éves Mihók
Antal. énekelte Egyházaskéren (Verbica, 6. kottapélda). Ritmusa meglehet ősen gyors és feszes; idegénsžer űvé az első sor triolás kezdése és ennek negyedik
szótagra való ismétlése teszi. Az els ő triola 'kvartlépésb ől áll (dó-fa); ezt szekundlépés követi, aztán a dallam visszáesik a kezdőhangra, majd a második
triola félhanggal lejjebb kezd ődik s második-harmadik tagja . az első triola
hangjaival azonos, á dallam a fenti b ővített szekundlépéssel stb. folytatódik.
A közlő jódli-szérű , hangon énekelte a triolás díszítést, voltaképpeni ütemélőzőt.- Triolás díszítés' nélküli hasonló dallamát Bartók 1906-ban Csíkj en őfalván .és Tápiószelén gyűjtötte (A magyar népdal, Budapest; 1924; 176/a és
b kottapélda).
Úgyancsak Szajánból hozták Telecskára a Sági bíróné lánya 14 szakaszos
balládáját a 64 éves -Jankovics Jánosné Sándor Vera szülei; 1974-ben vettem
szalagra : német jövevényd.allamú változatát. Rokondallamát Gomboson is
.tudják, Kovács : Ilona a 87 éves Muzslai Évától hallott variánsát jegyezte le
(Kovács Ilona . Matijevics Lajos: i. m.: 22-23.). Kodály mátyusföldi
gyűjtésében (Ethnographia 1905, . Visszatekintés II., , 8.) a Zsigárdon 'és a
gutai szállásokon lelt dallama kapott,helyet. Nagyszalontai gy űjtésében (1924,
Magyar Népköltési: ,Gyűjtemény
Új folyam, Nagyszalontai gy űjtés, XIV.,
Budapest; Visszatek in tés II., 109 . old. 5. és 6. dallam) is közli a Jankovicsné
énekelte dállam változatát. Katona Györgyné dallamváltozatához hasonló
a felsőhegyi `Bollók István parlándo variánsa (Zentavidéki népballadák,
B,urány Béla gyűjtése, Zenta,.1962; 11.); rokon dallamú a Banka Mihály 54
éves csókal. számadó juhász Szegvári Juliska balladaváltozata. Ezek- Simonffy
Kálin,án Héj az én szeretőm ez :a kicsi barna . kezdetű táncnótájából alakultak.
.

.

.

.

.

b) Vígballadák
4. A szeretet próbája
Pálóczi Horváth Ádám mindkét gy űjteményében dallammal szerepel
A szerétet próbája ballada (Paksa Katalin: Kálmány Lajos nyomán a Bánát-

ban, HITK 4:99.). Szajánban el őször Paksa Katalin gyűjtötte Móra Lajosné
Fehér. Verától (1968). Az 1972. évi újragyűjtés alkalmával ugyancsak Móra
Lajosné közölte azonos dallammal, de négy szakasszal b ővebb változatban
(7. kottapélda). E vidéken. féllelt változata az 57 éves Korponai Mihályné
Hólló Erzsébet (Csóka, 1953; .1962) által közölt. (Zentavidéki népballadák,
1962: 24) . Az_ általam lejegyzett, s legteljesebbnek számító variáns dór hangnemű, I VII 1 sorvégződésű, dallama félsor-ismétlési és variálási lehet őségeket kínál. Móra Lajosné valószín űleg alig különböző teljes dallamainak összevetése; valamint az újraénekeltetés, eredménye kimutatná ezeket a lehetőségeket, akárcsak a szöveg és a dallam alakulásának összefüggését, a változatok szövegének, dallámának eltérését stb.
A dallamalakulás szemléltetése végett közöljük az 1972-ben felvett
teljes szöveget. `a félsorok jelölésével:
.

.

.
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Szógátam, szógátam Maros kútja mellett,
Csikókat őriztem Dráva vize mellett.
Lovam mögkötöttem venyege ágába,
Én mög lehevertem lovam árnyékába.
Mérges sártánkígyó bújt a gelebömbe,
Vödd ki, édösapám, vödd ki hát bel őle!
Szívem szoringatja, piros véröm szíjja,
Gyönge derekamat kétfelé szakíjja.
Vödd ki édösapám, ha ki meröd vönni

av4 av2
bv5 a
c bv
b d
c b
bv dv
av4 av2
bv5 a
c e

Inkább möglöszök én egy szép fiam nék ű,
Egy szép fiam nékű, mint félkarorrt nék ű.
Eredj el anyádhó, majd az tán kivöszi,
Majd talán, kivöszi!

av4 av2
bv5 . a
c / bv
d

av4 av2
Jó estét, jó estét, kedves édösanyám!
Adjon Isten, fiam, hol jársz ilyen kés őn?
bv5 a
Szolgátam, szolgátam Maros kútja mellett, c b v
Csikókat őriztem Dráva vize mellett.
bv d
Lovam mögkötöttem venyege ágába,
Én mög lehevertem lovam árnyékába.
Mérges sártánkígyó bújt a gelebömbe,
Vödd ki, edösanyám, vödd ki hát belőle!
Szívem szoringatja, piros véröm szijja,
Gyönge derekamat kétfelé szakíjja.
Vödd ki, édösanyám, ha ki meröd vönni!

ć bv
b d
c bv
b d
av4 av2
bv5 a
c e

Inkább möglöszök én egy szép fiam nékű, av4 av2
Égy szép fiam nékű, mind félkarom nékű.
bv5 a
Eredj el a bátyádhon, majd az tán kivöszi,
c bv
Majd talán kivöszi.
d
-- Jó estét, jó estét, jedves édös bátyám!
Adjon Isten, öcsém, hol jársz ilyen kés őn?
Szógátam, szógátam Maros kútja mellett,
Csikókat őriztem Dráva vize mellett.
Lovam mögkötöttem venyege ágába,
-Én mög lehevertem lovam árnyékába.
Mérges sártánkígyó bújt a gelebömbe,
Vödd ki, keves bátyám, vödd ki hát belőle!
Szívem szoringatja, piros vérem szíjja,
Gyönge derekamat kétfelé szakíjja.
• Vödd ki, kedves bátyám, ha ki meröd vönni!
Inkább möglöszök én egy szép öcsém nékű,
Égy szép öcsém nékű, mint félkarom, nék ű .
Eredj a nénédh ő, majd az tán kivöszi,
Ha ki meri vönni.

av4 av2
bv5 a
c bv
bv d
c bv
b d
c bv
bv d
c _ bv
bv d
c e
av4 av2
bv5 a
c bv
d
r
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Jó estét, jó estét, kedves édös néném!
Adjon isten, öcsém, hol jársz ilyen kés őn?
Szógátam, szógátam Maros kútja mellett,
Csikókat őriztem Dráva vize mellett. •

av4 av2
b"5 a
c bv
b d

Lovam mögkötöttem venyege ágába,
Én nyög lehevertem lovam árnyékába.
Mérges sártánkígyó bújt a gelebömbe,
Vödd ki, kedves néném, vödd ki hát bel őle!

-c bv
b d
c b"
b d

Szívem szoringatja; piros véröm szíjja,
Gyönge derekamat kétfelé szakíjja.
Vödd ki, kedves néném, ha ki meröd vönni!

av4 av2

bv5 a
\c e

Inkább möglöszök én égy szép ö ćsém nékű,
Egy szép öcsém nék ű, mint félkarom nékű .
Eredj a húgódhoz, majd talán kivöszi,
Majd az tán kivöszi!

av4 űv2.
bv5 a
c bv
d

av4 av2,
Jó estét, jó estét, kedves édös húgom!
Adjon Isten, bátyám, hol jársz ilyen kés őn? bv5 a .
bv
Szolgátam, szolgátam, Maros kútja mellett, c
Csikókat őriztem Dráva 'vize mellett.
bv d

Lovam mögkötöttem venyége ágába,
Én mög lehevertem lovam árnyékába.
Mérges sártánkígyó bújt a gelebömbe,
Vödd ki, kedves húgom, vödd ki már belőle!

c
b
c
bv

Szívem szoringatja, piros véröm szíjja,
Gyönge derekamat kétfelé szakíjja.

b d

- Inkább möglöszök én égy szép öcsém nék ű
Égy szép bátyám nékű, mint félkarom nékű !
Eredj a rózsádhon, majd talán kivöszi,
Maj az tán kivöszi!

bv
d
bv
d

c bv
ć . bv
b v . d,
c b

e

av4 av2
Jó estét, jó estét, kedves édös rózsám!
Adjon Isten, rózsám, hol jársz ilyen kés őn? bv5 a
- Szolgátam, szolgátam Maros kútja mellett, c b v
Csikókat őriztem Dráva vize mellett.
bv d
c bv
Mérges sártánkígyó bújt a gelebömbe, :
b;; d
Vödd ki, kedves rózsám, vödd ki hát bel őle!
Nyúl a gelebibe, vöszi ki bel őle,
Agy, ajtóhoz vágja,.hull a péz bel őle..
Szödd föl, kedves rózsám, .maj' jó lösz ez
.
Jnekünk,
Jövő esztend őre, ha összekerülünk!
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. a"4 av2 •
b"5. a
c bv
b•d

Az adatközlő lelkiállapotával, hangulatával, a pontosabb emlékezéssel
magyarázható, hogy az 1972-ben felvett szövegváltozat b ővített. .Ugyancsak
mindettől függ az ismétlés, a szövegnek megfelel ő dallammódosulás. A feszes
parlando előadásmód, a dallamsorok hatodik szótag utáni felézése alkalmassá
teszi a dallamot a félsorokra bontásra, ezek egymáshoz illesztésére, a szekvenciás ismétlésre, visszatér ő formák, szakaszok, sorok 'kialakulására. Az els ő
négy sorból összeálló els ő szakasz tizenegyszer ismétl ődik, s hétszer teljes
utolsó sorral, négyszer ennek második felével végz ődik..A 7., 8. 'és 9. sorból
álló' refrénszer ű ismétlődés (csonka els ő szakasz, re-kezdet ű, kupolás félsorvégződéssel) háromszor jelentkezik, éspedig ugyanazzal a szövegrésszel (Szívem szoringatja, piros vérem szíjfa ...); az 5. és 6. (az els ő szakasz harmadikés negyedik sorának ismétlése azonos vagy variált félsorokkal) tizenháromszor
tér vissza (Mérges sártánkígyó . — hatszor, Lovam megkötöttem ... — egyszer az első szakasz utolsó két sora ismétléseként és még ötször; Szívem szoringatja ... --- egyszer); a 3. és 4. sor variánsa a 9. sorral szakaszt alkot (Szívem szoringatja ... — egyszer fordul el ő); a 3: és a 9: sor miásodik fele csonka
strófává egyesül (Eredj a rózsádhon ... — egyszeri előfordulás).
A Kodály által Árgirus-dallamnak nevezett 12 szótagos sorú - dallam
(Visszatekintés II. 79-90) távoli rokona a fenti szajáni dallamváltozatnak,
Horváth Ádám kéziratában a Kebelembe búvék egy nagy áspiskígyó ballada
(292. sz.) 'és Amott kerekedik egy fekete felf ő szövegével (300 sz.) található.
Verseghy 1804-ben komikus kántori búcsúztató dallamaként közli, Bartalus
ebből a közlésb ől veszi át Magyar Orpheusába (1869: 39), megjegyezvén, hogy
,;Szövege, dallama Verseghytől." " Lajtha László 1914-ben a Szilágyságban
gyűjtőtte az Amott kerekedik szövegével (Erdélyi magyar népdalok, közzé teszik Bartók Béla és Kodály Zoltán, Budapest, 1921 :44, sz.). Több helyen
menyasszony-búcsúztátó (MNT III/a, 255-257. dallam.), vagy menyasszonysirató dallam (uo. 76-78. és 279-288. dallam). A szajánihoz leginkább hasonló. dallamot Kallós Zoltán gy űjtötte 1955-ben Klézse (Moldva) helységben
az eladott lányról szóló balladaszöveggel (Kallós: Balladák könyve, élő erdélyi
és moldvai magyar népballadák, Magyár Helikon, 1973:302-303. és 751.)
A szajáni dallamváltozat szótagkiejtés okozta apró ritmuseltérésekkel,
az ötödik és hatodik szótag nyúlásával, amely a sort két félsorra szakítja, a
hetedik (kezdő) szótag hangsúlyával, a tizenkettedik, hangsúlyozottabb szótagra került nyugvóponttal az említett menyasszonybúcsúztatók és siratók
dallamával is rokon. Tempója egyenletes. Ilyen ritmusú lehetett _ Tinódi
Árgirus-dallammal rokon, Az szalkai mez őn való viadalról című éneke (Cronica, Kolozsvár, 1554); ritmusra' való tekintettel közelebbi rokon Az szent.
Tobiásnak egész historiaia című, Székely Balázs írta (1546) ének.
Ez utóbbi igen ismert lehetett a l XVI. században, ezt bizonyítja, hogy a
Hoffgreff-gyű jteményben három változata is szerepel. A szajáni balladadallam az osztatlan 12-es felé hajlik, mivel a sorok súlypontja az utolsó szótagra esik, s ezt még kiemelik a sorvégi dallammegszakítások. A sorvégi súlypont a következ ő félsor végére is áttolódhat a csonka szakaszokban, s ez
esetben elmarad a dallam sorvégi megszakítása.
A Móra Lajosné énekelte dallam XVI. századi eredet ű, de rokon a XVII.
században énekelt visszatéréšes és szekvenciós ismétléses dallamokkal (Papp
Géza: A XVII. század énekelt dallamai, Régi Magyar Dallamok Tára II.,
Budapest, 1970., 102-104. old.). Dallamtöredéknek hat a Korponai Mihály155

né által Csókán közölt szövegtöredék; a Mérges sátán kígyó ballada
(Zentavidéki népballadák, 24. ). A szajánival azonos dallamrész: a Csókán felvett dallam utolsó, la-végz ődésű üteme c félsorát képezi Móra Lajosné variánsának. Az ugyancsak Csókán, de 1965-ben és az 54 éves Banká Mihálytól
gyűjtött Kikindai urak című balladatöredék ereszked ő dallama (Száraz kútgém, üres válú, 33.) rokona Móra Lajosné változatának: els ő két üteme és
harmadik ütemének els ő két hangja azonos a szajáni változat els ő félsorával és
második félsora első két hangjával (sorvégz ődés — összevetés nem lehetséges,
csak egyes dallamrészletek közt áll fenn azonosság, hasonlóság). Mint a
töredékhez fűzött magyarázó jegyzetb ől kitűnik (i. m.: 80.), valamikor igen
elterjedt dallama epikai dalokkal járhatott; parlando változataira számos
„nyomdafestéket nem t űrő régies nyelvezet ű szöveget is" lejegyeztek (uo.).
Variánsa a Fürdik a holdvilág kezdetű betyárdal és a Van énnekem csizmám
kezdetű rabnóta dallama (uo.). Felt űnő az egyik csókai dallamváltozat (Kikindai urak, in: Száraz kútgém, üres válú, 80.) hasonlósága a szajáni dalammal:
első soruk, valamint második soruk els ő négy hangja azonos. A csókai dallamvariánst Korponai Mihály csókai 'zenész a Barna Péterr ől szóló balláda
dallamaként közölte, szöveg nélkül.
Csókai és szajáni dallamváltozatokról szóltam, pedig csak csókait kellett
volna említenem, ugyanis a Szajánban szalagra vett változat Csóka környékéről került Szajánba. A csókai születés ű Móra Lajosné testvérét ől, Fehér
Teréztő l tanulta a csókai határban; a „tizennégyesi háborúban" énekelték
estefelé, amikor együtt voltak a testvérek. Az eddigi gy űjtési eredmények azt
bizonyítják, hogy ez a históriás jelleg ű dallam és az erre a dallamra énekelt
balladaszöveg Vajdaságban e falu környékén maradt fenn legtovább teljes
egészében.
S. A három árva

Négy egyházaskéri . és egy szajáni változata került szalagra az 1972.
évi gyűjtőúton. A 79 éves Papp Teréz (Szaján) cifrázatos parlando el őadásban
műdalból lett, általánosan ismert dallam változatát közölte. Els ő két sora régi
egyházi énekkel rokon. Papp Teréz változatához igen hasonló. dallamra Szilágyin a 71 éves Buják Jánosnén Bényei Ágnes húsvéti b őjti éneket közölt
1974-ben. Egyházi népi énekszövegekhez való gyakori tapadása is hozzájárulhatott, hogy-a szajáni változat vallásos témájú ballada dallamát képezi. Közlője virrasztó- és Mária-énekek gyakori el őadója: Mind dallam-, mind szövegtudása nagy: A három árva általa közölt szövege úgyszólván azonos a Kálmány
Lajos gyűjtötte változattal, s lehetséges, hogy Kálmány is e dallammal hallotta.
Az egyházaskéri dallamváltozatok különböz őek. A 68 éves Pópity Pálné
Ambrus Mária az Édesanyám is volt nékem kezdetű közismert keservesnek a
dallamára énekelte a ballada töredékét. Mihók Antal ezzel rokon m űdal
eredetű dallamot közölt (8. kottapélda). Benyócki Istvánné két szakaszt énekelt a balladából (a többit prózában mondta el, vö. 9. kottapélda). Dallama
középkori dallamokkal rokon, de a XVII—XIX. századi halotti énekeskönyvekből ismert és akkor igen népszer ű dallamokkal (Papp Géza 'i. m.: 348.
kottapélda) is hasonlóságot mutat. Kupolás ív ű dallama vőfélykönyvekkel
terjedt lagzisnóta dallamához is hasonlít (MNT III/a: 536, 472. kottapélda).
-
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A Papp Teréz éneklésének felvételezésén jelenlev ő falubeliek közül egy id ősebb férfi (nevét nem rögzítette a szalag) azt állította, hogy nótáskönyvb ől
ismeri a balladát. Nem tudni, a dallamra vagy a szövegre gondolt, vagy mind-kettőre.
A 60 éves Juhászné Gera Verona bizonytalan intonálással énekelt parlando dallama (mind a szöveget, mind a dallamot hibásan, akadozva adtaél ő)
általánosan elterjedt, főként pásztordallamként közkedvelt régi típusú dallam
változata (10. ' kottapélda).
6 A megcsalt férj
Egy változata került el ő, Pópity Pálné énekelte Egyházaskéren (11. kottapélda). Bartók 1909-beil Vészt őn (Békés) gyű jtötte úgyszólván azonos
dallamát igen hasonló szöveggel. (Bartók: A magyar népdal, Budapest 1924;
70. 260. kottapélda). A dallam németes, idegenszer ű, pattogó ritmusú táncdal
(Csanádi—Vargyas: Röpülj, páva, röpülj, Budapest, 1954.: 514; Tóth Ferenc:
Vígballadák és románcok Eszak-Bánátban, HITK 19-20: 207-211). Valószínű , hogy a dallammal Magyarországra került német szöveg magyar
fordítása folklorizálódott, a dallam azonban így sem veszített németességéb ől.
Második és harmadik sora majdnem azonos a megölt legényr ől szóló ballada
egyik nagyszalontái változatának utolsó két sorával (Kodály: Nagyszalontai
gyűjtés; Visszatekintés II.: 111). Kodály jegyzetéb ől kitűnik, hogy e dallam
A megcsalt férj című ballada `dallamának változata.
7 A rossz feleség
Mórá Lajosné jelentéktelen dallambeli eltéréssel énekelte 1968-ban (Paksa Katalin i.m. HITK 4.: 101-102) és 1972-ben (Tóth Ferenc i.m. HITK
19-20.: 211-214). Német, pentachord táncdallamának ritmusa változik;
fő hangjai: dó, mi, szó. Refrénje pattogó ritmusú, s ez azt bizonyítja, hogy
táncballadá volt (Ortutay-Kriza: Magyar népballadák; Budapest 1968: 762).
Kallós Zoltán szerint „Gyimesközéplokon táncdalként is ismerik az öregebb
rendű ek" (Kallós Zoltán i. m.: 671). (Változatunkat lásd 12. kottapélda).
8. A megölt legény
A megölt legényr ől szóló balladát öt dallammal közölték, éspedig L őrinc
Jánosné Szűcs Anna 52 éves, Soós Simonné Szűcs Erzsébet 47, Búnford
Györgyné Szabó Erzsébet 43, Móra Lajosné Fehér Vera 65 éves (Szaján),
Mihók Antal 75 éves, Benyócki Istvánné Dékán Katalin 68 éves (Egyházaskér),
Kovács Jánosné Szemerédi Katalin 67 éves (Jázova), Novák Andrásné Pintér
Mária 47 éves (Padé).
. Lőrinc Jánosné és Soós Simonné vontatott énekléssel vegyes stílusú,
nóta eredetű dallamot közölt (Lőrinc Jánosné „ura testvére urától" tanulta),
amely 3: és 4. sorában kissé cifrázatos, de el őadása .egyébként m űdalnak megfelélő, érzelgő s, szinkópás ritmusú, sorvégi hangsúllyal (13. kottapélda).
.

.
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Bunford Györgyné múlt századi nóta dallamváltozatát 'énekelte; ugyanezzel a dallammal közölte. Bogár Imre című balladavariánsát, giustoban; a
második szakaszt második sor nélkül közölte (14. kottapélda).
Benyócki Istvánné egy Szentirmay-dal, népi variánsát énekelte moll-szó
hangsorban, 2., 3., és 4. sorában hajlítással (15. kottapélda).
+
Egyazon vegyes stílusú dallam három, egymástól nem sokban különböz ő
variánsát hallottuk Móra Lajosné biztos dallamtudásra valló, Novák Andrasné,valamint Kovács Jánosné szép, régies, gyorsuló ritmusú el őadásában. (16. kottapélda). Novákné lakodalomban egyedül vagy öreganyjával, de munka közben
is sokat énekelte. Kodály két változatát gy űjtötte Nagyszalontán, egyiket a
megölt legényről Szóló szöveggel (Nagyszalontai gy űjtés, Visszatekintés II.:
110-111: 8. és 9. kottapélda). Megjegyzi, hogy az első régi dallam, szövegét a
fiatalok a második dallamára éneklik. Igen elterjedt dallam, változata A megCsak férj dallamának (Éthnographia 1908: 47; 1912: 357'; lásd a megcsalt
férj dallamához fűzött. jegyzetet). Bartók 1906-ban és 1908-ban Vészt őn,
illetve Korosfőn (Kolozs) gyűjtötte tempo giusto változatát, más szöveggel.
Jugoszláviai magyar nyelvterületen Novák Andrásné változatát Rumi Rózália,
74 éves, Bunford Györgyné változatát Sz űcs Katalin, 79 éves gombosi énekes
adta elő (Kovács Ilona — Matijevics Lajos i. m.: 65-66). Szilágyin Novák
Andrásné dallamvariánsát a 75 éves Pothorcki Mihálytól vettem fel 1975-ben
(Székely Mária: Keresem a lovam a s űrű erdőbe; Dunatáj, 1975. XII. 10; 7).
Egyházaskéren Mihók Antal ingadozó dallamel őadással históriás énekekhez hasonló változatot közölt gyors ritmusú giustoban.
Összegezés

Az észak-bánáti régi, stílusú balladák dallamanyagát 22 -dallám . alkotja,
ide számítva' a változatokat is. Régi típusú parlando parasztdallam _tiszta
formájábán egy se fordult el ő, csak rokona egy ilyen típusú népdalnak (A há=
-rom árva, Juhász Jánosné Gera Verona, 60 éves, Egyházaskér), A 13, 4 Bv4B dallamfelépítéssel, eol (1-sí+rí) hangsorban. Egy , dallam halottas énekekkel
(A három árva, Benyócki Istvánné Dékán Katalin, 68 éves, Egyházaskér),
három históriás énekekkel rokon, illetve históriás ének eredet ű (A megátkozott
lány, Móra Lajosné Fehér Vera, 65 éves, Szaján; A. szeretet próbája, ugyancsak
Móra Lajosné; A megölt legény, Mihók Antal, 75 éves, Egyházaškér), hét
német eredet ű (ásszimilálódott, eredetileg ütemel őzős dallam: A szégyenbe
esett lány, Soós Simonné Szűcs Erzsébet, 47 'éves, Katona Györgyné Kajári
Mária, 36 éves, Móra Lajosné Fehér Vera, 65 éves, Szaján; A halálra táncoltatott lány, Móra Lajosné, Szaján, Mihók Antal, Egyházaskér; újabb eredet ű
táncdallam: A megcsalt férj, Pópity Pálné, Egyházaskér, A- rosz feleség, Móra
Lajosné, Szaján), három vegyes stílusú népdal, ugyanazon dallam változatai
(A megölt legény, Móra Lajosné, Szaján, Kovács Jánosné Szemerédi Katalin,
67 éves, Jázova, Novák Andrásné Pintér Mária, 47 éves, Padé), hét nóta-ere- derű, illetve műdal (A halálra táncoltatott lány, Katona Györgyné Kajári
Mária, 36 éves, Szaján; A három árva, Papp Teréz, 74 éves, Szaján, Pópity
Pálné Ambrus Mária, 68 éves, Egyházaskér, Mihók Antal, Egyházaskér;
A megölt legény, Lőrinc Jánosné Sz űcs Anna, 52 éves, és -Soós Simonné
Szűcs Erzsébet, 47 éves, Szaján, Bunford Györgyné Szabó Erzsébet, 43 éves,
Szaján, Benyócki Istvánné, Egyházaskér).
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Parlando dallamot mindössze hetet, 60-75 éves adatközl ők énekeltek.
Az ilyen el őadású dallamokat különösen a német dallamok, majd a m űd.alök,
ezekb ől alakult népdalok szorították ki. A német eredet ű táncdallamok,
közülük a régebbiek a szégyenbe esett és a halálra táncoltatott lányról szóló
szövegekhez tapadtak. E balladákat még kialakulásukkor énekelhették e
dallamokkal a XVII—XVIII. században, amikor ezek a táncdivattal, a társastáncokkal is népszer űsödtek. A táncballadák kialakulásának virágkora egybeesik a német ,táncdallamok magyarországi terjedésének második századával,
amelyt ől kezdve .a művelt osztály tömegével fogadott be német dallamokat,
sőt ilyenek írásával is foglalkozott. Valószínű,. hogy tőlük' került a néphez a
német dallam, s kevés volt a közvetlen átvétel. A ponyvaárusok is divatos német
dallam éneklésével népszer űsíthéttek egyes szövegnyomtatványokat. Új magyar szöveggel párosulva a jövevénydallam id ővel veszíthetett idegenségéb ől,
fokozatosan asszimilálódott. Újabb kelet ű táncdallamú két észak-bánáti vígballada, a többi e csoportba sorolt szöveg dallama főként műdal-eredetű .
A három árva minden dallama parlando elő adású; egyházaskéri és szajáni
változatait 60-75 éves adatközl ők reprodukálták. A megcsalt férj, A rossz
feleség és A megölt legény dallamát viszont giustoban énekelték. Hogy A három
árva balladának ennyi változata fennmaradt, az egyházi népénekekkel való
dallam- és szövegbeli érintkezésével is magyarázható. Legtöbbjükben Sz űz
Mária is szerepet kap, s így virrasztáskor és más hasonló összejöveteleken
aránylag gyakran énekli az id ős korosztály. A megölt legény ballada szövegváltozatait főként nóta-eredetű dallammal (3) vagy vegyes stílusú népdallal
(3) közölték, Mihók Axital indulószer ű, gyors ritmusú variánsa 3-4. sorában
inkább katonadallal rokon. .
dallamok elő adása egy-két kivétellel ékítés nélküli. A mindenkiévé
válás jele ez, de tekintettel, hogy a balladákat fiataloktól nem hallottuk, nyilvánvaló az egykor általánossá -vált, ma már így is egyre kevésbé ismert ballada-dallamok kihalása.
A régi stílusú balladák legfiatalabb észak-bánáti\ közl ője (Katona Imre
és Tóth Ferenc újragyűjtése alkalmával) 36, legid ősebb énekese 75 éves. Az
idő sebbek unokái annak a korosztálynak; amelybe Kálmány Lajos adatközlői tartóztak. A dallamtudás, a dallamok milyensége ma már nagyrészt független a korosztálytól. Nem így a század els ő évtizedében, amikor még éles volt
a . különbség a három fő életkor' dalai közt. Az ifjúság legkedveltebb dalait
az öregek és a középkorúak nem ismerték. „Még kevésbé ismerte az ifjúság a
középkorúak és öregek dalait, mert hiszen csak ritkán, vagy sohasem szoktak dalolni .. Utcán, mezőn dalolni: az ifjúság kiváltsága. Vidékenkint enyhül ez
íratlan törvények szigo_-a." (Kodály: A magyar népzene, Budapest: 1971:
14-15). Az unokák viszont a nagyszül őktől vették át a dallamokat. Az öreg
parasztok, ifjak kevesebbet tudtak a népszínm űvek dalaiból, inkább régi stílusú és XVI—XVII. századi dallamokat kedveltek; a fiatalok feldolgozták
az idegen hatást, a múlt század mű dalait, új formákat alkotva az öregek dalaiból is vettek át. Nagyjából ennek a dallamvilágnak megkopott maradványait
ismerik Észak-Bánát falvéiban, ebbe tartoznak a régi stílusú balladák dallamai is.
. A dallamkincs alakulására egyebek közt a társadalmi megoszlás is hatott.
Kálmány Lajos azokban az években a legszegényebb rétegt ől gyűjtött, amely
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a legkevésbé volt városias. Adatközl őinek utódjai dallamkészletébé — nemcsak•
balladáik dallamvilágára vonatkozik ez — tömegesen feltörekedtek a városias,
a divatos félék, legtöbbjük szívesebben énekel nótát, a fiatalok pedig slágert
stb. A generációs átvétel megsz űnik. Egyéb tényezők mellett ez is gyorsítja az
észak-bánáti balladák, így a régi stílusúak kihalását. *
'

(1975)

Székely Mária •

* Az eredeti közlés (HITK 23-24. sz. 65-76. p.) tartalmazza a f őszövegben említett 16
kottapéldát is. - A szerk.
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6. DRÁVASZÖGI MAGYAR NÉPBALLADÁK
Balladakönyvünk célja*

A jugoszláviai magyar balladakutatás az utóbbi két évtizedben _annyira
fellendült, hogy az önálló kiadványok és a nagyobb közlések száma eléri a
30-at, amint ezt csatolt bibliográfiánk is tanúsíthatja. Egymás után kerültek
bemutatásra a nagyobb tájak és' népcsoportok, köztük a szomszédos Szlavónia balladakincsé (Penavin 1976) is. Baranya magyarországi területének
balladáit már korábban (Berze Nagy 1940) közzétették, így Drávaszög; sem
sokáig várathatott magára. A kopácsi balladák megjelenése (Pátaky 1971)
ígéretes indulás volt és egyben sürgetés is e talán legt űnékenyebb népköltészeti műfaj megmentésére.
Könyvünk a Drávaszög egy részének magyar népballadáit tartalmazza.
Megítélésünk szerint ezek is éredemesek a közlésre; az érdekl ődők megismerhetik, a szakemberek pedig fel .is használhatják valamennyit. Ezzel gy űjtő
és feldolgozó munkánk korántsem zárult le, távolabbi célunk Drávaszög
néprajzi monográfiájának megírása.
Drávaszög népi műveltsége a közeli Szlavóniával, a távolibb Sárközzel és Ormánsággal rokon, de e négy vízmenti táj közül éppen vidékünkről tudunk a legkevesebbet. Az említett balladaközlést és egy mesekötetet nem számítva, csak a hímzésr ől, a halászatról' stb. jelentek meg
szórványos közlések, holott Drávaszög sók tekintetben régies m űveltsége
„sokkal b ővebb néprajzi kutatást. érdemelne" (Kósa 1972, 17.).
Balladagy űjtésünk módszere

A dávaszögi balladák, zömét az utóbbi években gy űjtöttük. Rég bevált
gyakorlat alapján, kérésünkre és segítségünkkel Lábadi Károlyné Kedves Klára tanárnő diákjai végezték el az ún. felderít ő gyűjtéseket (névsorukat külön
jegyzékben közöljük), és ezzel párhuzamosan vagy az ő eredményeik alapján
folytattunk ellen őrző, kiegészítő, ill. önálló jellegű kutatásokat. Az így összegyűlt anyag nem teljesén egységes: a tanulók nem minden balladájának
tudtunk utánajárni; ők irodalmi nyelven és csak a legfontosabb adatokkal
* Erdők, mez ők, vadligetek. Drávaszögi magyar népballadák, Újvidék 1980.

(a közlő neve, életkora, lakóhelye stb.) - rögzítették a szövegeket, míg mi ún.
nagyok fonetikával (tehát tájszólás szerint) és dallamával együtt, lehet őség
szerint a tanulás és el ő adás körülményeire is rákérdezve. Ezzel a módszerrel
több hibalehető ség jár, együtt, ezeket igyékeztünk is kiküszöbölni, de az átfedések nehezen kerülhetők el.

A gyűjtő terület, a balladák falvankénti megoszlása

Drávaszögnek magyar lakossága) is , rendelkező helységéi közül egyel őre
csak hat faluban gyű jtöttünk, ezek a következ ők :
Csúza
Kopács
Laskó
Nagybodolya
Várdaróc

S

Vörősmart

4 balladatípus 4 változatban
(nincs helyi jelleg ű
33 balladatípus 52 változatban
(17 helyi jellegű)
6 balladatípus 8 változatban
(2 helyi jellegű)
3. balladatípus 3 változatban
(nincs helyi jellegű)
27 balladatípus 50 változatban
(} helyi jellegű)
11 balladatípus 16. változatban
(3 helyi jellegű)

E táblázat alapján könny űszerrel megállapítható, hogy ,a feltárás meglehető sen egyenetlen: 2 faluban alaposabb, 1-bén közepes, míg 3-ban 'csak
szórványos, alkalmi gyű jtés történt. Hasonló aránytalanságok tapasztalhatók
pl. egy Kálmány Lajos nyomában néhány éve, végzett észak-bánáti gyűjtésben
(Tóth 1975. 14.) is. A jövő ben mindenesetre területi aranyosságra is kell törekednünk, e tekintetben az erdélyi, közelebbről a háromszéki példa (Faragó
1977, 98--117.) vehet ő iránymutatónak.
Kedvezőbb a helyzet, ha a balladatípusok és -változatok számát tekintjük. Két leggazdagabb balladakinccsel rendelkez ő drávaszögi községünk
bármely más jugoszláviai magyar helységgel összevethet ő, csak az erdélyiek
mögött marad el:
a község neve

balladatípusok

változatok száma

Kopács (Drávaszög)
Várdaróc (Drávaszög)
Kórógy (Szlavónia)

33
27
21

_Gombos (Bácska)

21

Szaján (Bánát)
Egyházaskér (Bánát)
Kibéd (Erdély)

31
20
56

52
50
43 (Penavin 1976,
99 -101.)
50 (Kovács —Matijevics 1975, 7-8.) ,
55 (Tót h 1975, 15.)
41 (Tóth 1975, 1 5.)
198 (Ráduly 1975. 10.)
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Még akkor sem változik a helyzet, ha mind a 6 községünket, tehát magát
Drdvaszöget hasonlítjuk össze más tájakkal:

a táj neve

a községek
száma

balladatípupusok

változatók száma
.

Drávaszög

. Észak-Bánát

6
6

52
38

3

27

133
'125 (Tóth 1975;
14.)
,

Nyírség

(Magyarország)

55 (Vargyas
1976,-1:169.)

Egy-egy megye egész területére kiterjed ő gyűjtés eredményeivel természetesen nem vehetjük fel a versenyt, bár Baranyának a Drávaszögnél,.jóval
nagyobb (és' korábban felgy űjtött) magyarországi területér ől „csak" 148 típus
208 változata (Berze Nagy 1940, I: 138-336.) jelent meg, ezzel szemben az
erdélyi Háromszék megye majdnem 900 balladaszövege veretlenül áll az els ő
helyen (Albert =— Faragó 1973, 29.). Hasonló a helyzet Kálmány Lajos egész
életművével is: ha a kiadott és kiadatlan balladaszövegeket összeszámláljuk,
az ő csaknem 400 darabra rúgó teljesítménye máig egyedül áll!
Balladáink gy űjtésének és közlésének elvi gyakorlati kérdései
-

A többi magyar népcsoporthoz hasonlóan a Drávaszögben seni tesznek
határozott különbséget a népdalok és a népballadák között: nincs külön
nevük, hasonlók, s őt majdnem azonosak a tanulás el őadás alkalmai és
módjai, alig vannak egyik vagy másik műfajra jellemz ő dallamok. Gyakran
csak népdalokkal együtt lehetett balladát is gy űjteni; a balladára való rákérdezés nélkül gyűjtő munkázik nagyon lassan haladt volna, hiszén Aj faluban
Vargyas .Lajos is azt tapasztalta, hogy a mintegy 1200 dal között-mindössze
15 ballada került önkéntelenül is felszínre (Vargyas 1976, I.: 168-169).
Az énekesek a mű faji összemosódás ellenére is bizonyos id ő elteltével „megérezték": a balladai mű faj mibenlétét, és többségük igyekezett is kérésünknek
eleget tenni. A kérdést nagyban megkönnyítették a bibliográfiánkban fesorolt.
gyűjtemények, ill. az ezekb ől készített különféle kérd őívek. •
A folklór hagyományos mű fajai közül talán épp a, népballadákat. kezdte
ki legjobban az id ő, így a jugoszláviai magyar kutatók_által is (p1. Burány 1977,
432-433.) szorgalmazott gy űjtés- ezek esetében kétszeresen sürg ős! „A ballada ritkaságától függ ően a folklorista idejéb ől és munkájából több a ráfordítás
a keresésre, mint a tényleges gy űjtésre" (Faragó — Ráduly ‘ 1969. 511.) •
A folklór mű faji szerkezetének és összetételének felgyorsult átalakulása
miatt a ballada fogalmát a lehet ő legtágabban értelmeztük : igyekeztünk
minden ballada-félét összegy űjteni, és ezeket — megfelel ő csoportosításban
és jegyzetek kíséretével — közöljük is. Ezek szerint a voltaképpeni „válogatás"
nem a mi 'munkánk volt, hanem a népé! Ebben is Kálmány Lajost követtük,
aki _óva intett attól, hogy. Saját ízlésünk sz űrőjén keresztül mutassuk be a
népet és annak költészetét (Kálmány 1954, 10., 13.). így mi is a szociológiai
teljesség és hűség elvére törekedtünk.
11*
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A gyűjtési teljesség elvét legtömörebben talán Bartók Béla fogalmazta
meg :,, ... lehet őleg mindenütt mindent le kell jegyezni, tekintet nélkül arra,
megvan-e már vagy nincs meg, tetszik-e vagy sem" (Bartók 1952, 16.) Ezt •
az elvet kutatóink többsége minden további nélkül el is fogadja (1. pl. legutóbb
Ujváry 1968, 84.), de már a feldolgozásban, és főként a közlésben, csak kevesen tudnak olyan következetesek maradni, amilyen, Kálmány volt. Pedig
a teljesség és a változások-váltások megfigyelése nélkül nem érthetjük meg a
nép ízléšének alakulását sem (Gulyás — Szabó 1975, 142-143.); hiányos
lesz a társadalmi háttér, és a saját esztétikai mércénk érvényesül. Ebb ől csak
az említett szociológiai szemlélet jelent kiutat.
„A népköltészet valójában akkor él igazi életet, ha állandó mozgásban,
alakulásban van, követni tudja a társadalmi igényeket ... A népköltészet
egészéhez hozzátartoznak a legkülönböz őbb értékű darabok, félig tudott,
romlott változatok, alakulóban lev ő újak; egyéni szerzemények, amelyek közösségivé válhatnak, különböz ő rétegek stílusai, ",eszményei ..." Sem a népköltéšzet egészét, sem magát a balladakincset nem tekinthetjük egyetlen
korban és egyetlen helyen belül egységesnek (Ujváry 1977, 108.).
A kutatás szerencséjére a jugoszláviai balladakiadványok eddig is inkább
Kálmány tágabb nézőpontú gyakorlatát követték, nem nagyon hódoltak a
szokásos szigorúbb esztétikai válogatás elveinek. Kötetünk még tovább megy
'egy lépéssel: eredetét ől és értékétől, sőt elterjedtségének mértékét ől függetlenül is minden szöveget közread, melyet a nép körében gy űjtöttünk. A ballada fogalmát is — múltban-jelenben egyaránt — a lehet ő legtágabbra szélesíti, így viszont az eddigieknél jóval valószer űbb képet ad. Úgy tűnik, hogy a
legújabb kutatások Jugoszláviában (Burány 1977.) és a szomszédos országokban (Gulyás — Szabó 1975., Albert — Faragó 1973. stb.) egyaránt ebbe az
irányba haladnak.
A drávaszögi balladák összetétele

Az előzőkből önként következik, hogy drávaszögi balladáink összetétele
a „szokottnál" is vegyesebb, mégis kevés olyan típus akad, amely eddig
egYetlen válogatásban sem szerepelt. Ezek is többnyire irodalmi (21. sz.), ill.
ponyvai (19., 22/B, 34, 43, 52. sz.) eredet űek. Színezi až összképet a kopácsi
énekeskönyvb ől (3., 4., 5., sz.) és egy laskói vőfélykönyvb ől (6. sz.) átvett
szöveg is. Ez utóbbi különben szintén irodalmi eredet ű :
A magyar balladakutatók több-kevesebb pontossággal el tudják különíteni az ún. régi, vagyis 19. század előtti és az új, tehát 19-20. századi réteget. Ha egyáltalán kiszámítják, többnyire megjegyzik, hogy az új stílusú
balladatípusok és főként balladaváltozatok az ismertebbek, ezeken belül is a
betyárballadák (pl. Kovács — Matijevics 1975, 8.). A régi és az új réteg aránya
szempontjából még akkor iš tanulságos három balladaterület összevetése, ha
a válogatás és a besorolás nem mindenben azonos :
új

régi
balladaterület

típus

változat

típus

Drávaszög
Észak-Bánát
Kibéd (Erdély)

16
10

43
31
78

36
28
33

164

23

változat
90
- 94
120

összes
133
125
198

A régi balladatípusok mind a három területen visszaszorulóban- vannak, a
hagyományosabb erdélyi Kibéden még nagyjából 40-60%-os arányban
•tartják magukat, a Bánátban viszont már két-háromszoros a különbség az új
balladák javára. Drávaszög mintegy köztes, átmeneti helyzetben van: a régi
tipológia itt is szegényes, az új kétszeresnél is több, a változatok aránya (43:90) ,
között azonban már nem annyira kirívó a különbség. Mindenesetre ezek
árnyalati különbségek, és a gy űjtés, válogatás szempontjai, ill. mértéke az így
mesterségesen kialakított arányokat könnyedén felbillenthetné.
A Drdvaszögben az új balladatípusok és balladaváltozatok száma is
nagyjából kétszerese a régieknek, ám Saját stíluskörén belül maradva mind a két
réteg egyformán népszer ű : egy-egy régi típusnak átlagban 2,68, az újaknak
pedig 2,43 változatuk van! Ez az arány viszont már eléggé eltér mind a bánáti,
mind pedig az erdélyi számadatoktól, és közélebbi okait csak további tartalmitematikai bontás és összevetés révén tudjuk kideríteni.
.

A drávaszögi balladák tartalmi-tematikai csoportjai

Balladáinkat nem a szakszer űbb és egyben vitatottabb régi és új réteg
szerint, hanem tartalmi-tematikai szempontból osztottuk I0 csoportba;
ezek megoszlása és aránya is tanulságos :
a típusok változatok
a csoport száma, elnevezése
száma
monda-, legendaballadák
históriás, történeti és bujdosó-énekek
betyárballadák
leányanyák, árvák stb.
kényszerített szerelem, er őszakolt,
tiltott házasság
_
lányválogató, szerelem — házasság rang- lönbséggel
házastársi hűtlenség
szerelmi gyilkosság, öngyilkosság
(rabló-) gyilkosság
baleset, betegség

13
5

5
4
:36
16

3

11:

7
2
7
3
6

16
4
15
11
15

2

4

Ezek szerint tehát a drávaszögi balladák is dönt ő többségükben a magánélet tragédiáit, komédiáit - (IV—X. csoport) fogalmazzák meg, és csak kis
mértékben foglalkoznák „közéleti` ` témákkal (I—III. csoport), ez utóbbiak
is rég múlt id ők maradványai (I—II. csoport); az újabbak pedig éppen hogy
a társadalmonkívüliség (III. csoport) helyzetéb ől, a magánember szemszögéb ől
tekintik a valóságot. A ballada minden ízében magánéleti, nem pedig közéleti
mű faj, noha a vagyoni , és a rangkülönbségr ől, továbbá az adott osztályállám,
elnyomó szerveiről olykor eléggé leplezetlenül nyilvánít véleményt (III. és
V. csoport).
Vitathatatlanul a szerelem — házasság tematikája a legváltozatosabb,
egyben a legnépszer űbb is (IV—VIII. csoport). Ha csoportonként szegényes
.
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is a tipológia, a változatok száma meglep ően kiegyenlített (IV : 16, V :11, VI :16,
VIII :1,5), csak a házastársi h űtlenség nem látszik hangsúlyos problémának,
sőt ez csak tréfás feldolgozásban ismert! (35., 36. sz.)
A korábbi „betyáros", és szerelmi tematika rovására
részben már a
szerelmi csoportokon belül — utóbb elszaporodtak a kölönféle gyilkosságokról,
balesetekr ől és betegségekr ől szóló újkori, gyakran ponyvai eredet ű történetek.
Ezek külön kiszakítva már elérik a betyár-, továbbá a szerelmi — házassági
(nem gyilkossággal végz ődő) történetek számát (VIII—X. csoport), de kevesebb általánosan elterjedt és több helyi jelleg ű van közöttük, mint az el őző
ćsoportokban. A kutatók azt is megfigyelték, hogy e csoportok balladáinak f ő
témája a különféle indítékokból elkövetett (s őt sokszór nem is motivált!)
gyilkosság (a gyilkosok és áldozataik majd mindig férfiak), jóval kevesebb az
öngyilkosság (többségük viszont n ő), és egyre több a szerencsétlenség, kórházba kerülés is (Faragó 1977: 379-380.)

Hiányzó, meglev ő és népszer ű balladatípusok a Drávaszögben
Vargyas Lajos reprezentatív monográfiájában (1976, I—II.) azokat a
balladatípusokat rendszerezte és dolgozta fel, melyek az egész magyar nyelvterületen, ill. azon belül szélesebb körben vannak elterjedve. Az általa felvett
134 balladatípusból csak 27 van meg a Drávaszögben, míg a mieinkből 25
olyan helyi, félnépi-ponyvairodalmi eredet ű akad, melyek nem kerültek be
Vargyas nagy monográfiájába. (Jegyzetel ő és összegező munkánkat tehát még
ez az új, minden eddiginél részletesebb és fontosabb m ű is csak jó felerészben
könnyítette meg). A továbbiakban minden bizonnyal b ővülni fog ez a szélesebb kör, annál is inkább, mert a mintegy 30 jugoszláviai balladaközlésb ől
Vargyas mindössze 4-re (!) hivatkozik. (Kéziratban bizonyára többet ismert
belőlük.) .
Ha a Drávaszögben hiányzó vagy meglevő balladákat a magyar nyelvterületen szélesebb körben ismert és a Vargyas által felvett típusokkal vetjük
egybe, az eredmény els ő pillanatra lesújtó : nálunk összesen 107 olyan ballada
hiányzik, mely egyebütt ismert (volt). Ezek között olyan értékek vannak,
mint pl. Az elégetett házasságtör ő (1. sz.), Az elcsalt menyecske (Molnár Anna,
3. sz.), A szívtelen anya (Budai Ilona, 4. sz.), A mennybe vitt leány (Júlia
szép leány, 8. sz.), Két kápolnavirág (Kádár Kata, 9. sz.) és még sok-sok más
klasszikus alkótás. (A számok Vargyas 1976, II. alapján.) Önként felvet ődhet a
kérdés: ezek után érdemes-e ilyen kis esélyekkel gy űjteni?
A válasz egyértelmű : feltétlenül érdemes. A felsorolt és a nem is említett, de nálunk hiányzó balladák majdnem. mindenütt a feledés homályába
merültek, a Vargyas-féle összegezésbe felvett, 134 típus soha és sehol nem
volt meg ilyen teljes számban; sokkal reálisabb tehát egy adott kor valamely
hasonló .- tájegységével való összevetés.
Még a teljes balladakinccsel való összehasonlításban is találunk számunkra „vigasztaló" és munkánk értelmét igazoló mozzanatokat. így pl. a Drávaszögben olyan ritkaságok kerültek el ő, mint A falba épített feleség (Kőmíves
Kelemenné, nálunk 1., Vargyasnál 2. sz. ), ha már prózává oldódva és egyel őre
kiderítetlen forrásból is; Szálláskereső Jézus (2., ill. 7. sz.), Császár tömlöcéből szabadult úrfiak (-Szilágyi és' Hajmási, 3. ill. 33 sz.), igaz, .ez utóbbi
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kéziratos énekeskönyvb ől; továbbá a Szégyenbe esett lány (20. ill. 10. sz.),
Három árva (24., ill. 6. sz.), Kétféle menyasszony (29., ill. 74. sz.),
Házasodó királyfi (30., ill. 75. sz.) és még több más is. Ezek egy része (pl.
kötetünk 1-3. sz. darabjai) Jugoszlávia területén most bukkant fel el őször!
Már önmagában ez is megérte 'a nem kis fáradságot.
Ha az eddig 134-re rúgó teljes magyar balladakincsb ől a,régi és az új réteget különválasztjuk; Drávaszög helyzete kissé kedvez őbb a vártnál: nálunk
12 régi és 15 új olyan balladatípus található, mely szélesebb' körben el - van
vagy volt terjedve, vagyis tájunk majdnem egyenl ő arányban -őrzött meg régi
és új nemzetközi értékeket.
A „vigasztalódásban" még ennél is tovább mehetünk: Vargyas összeállításában nem szerepel három régi szövegünk (4., 5., 28. sz.) igaz, ezeket
nem is minősíthetjük balladáknak, és hiányzik 22 új is, ezek viszont többségükben „helyi" jellegűek. Ezek közül egyik-másik (így pl. a 14., 34., 49., 51. sz.
stb.) másutt is olyan széles körben ismert, hogy kés őbb ezek is minden bizonynyal be fognak kerülni a nágy összesítésbe.
A drávaszögi balladakincset, a magyar nyelvterület egészére kiterjesztett összképbe illesztve, a következ őkkel jellemezhetjük: 1. a régi, klasszikus
balladák száma a helyi repertoáron belül elég nagy, ezek éppolyan kedveltek
itt, mint az új stílusúak; 2. a „helyi" típusok száma a vártnál jóval nagyobb,
ezek azonban eleddig sem táji, sem általános jelleg ű gyűjtésekben nem nagyon
szerepeltek; így- helyi jellegük viszonylagos; 3. nálunk is azok a -balladák a
legkedveltebbek, melyek másutt is ilyen népszer űek (pl. 9-127, 13-114,
15-108., 16-7-101, 20-10, 25-26; 31-121, 32-122, 37-126, 44=65, 45
96, 50-128. sz.).Ež , utóbbiakra alább még visszatérünk.

—

A ' drávas z ögi balladakincs Jugoszlávián belüli képe
A drávaszögi balladatípusok és -változatok számát, arányát más jugoszláviai és határainkon kívüli csoportokéval már összevetettük, hátra van még az
egyes balladatípusok megléte vagy hiánya. A Drávaszög balladakincse e tekintetben is állja az összehasonlítás minden próbáját.
A szomszédos Szlavónia eddig közzétett balladáiból úgyszólván csak
A halálra ítélt húga (Fehér László, Penavin 1976, 19 28, Vargyas 1976,
II.: 284-301, 27. sz..) hiányzik a Drávaszögben, eddig folytonos rákérdezéssel
sem akadtunk nyornára. (Nehezen gy űjthető ez Zenta vidékén is; 1. Burdny
1977, 431.) Ezzel szemben mi szinte nyomasztó ballada-fölénnyel rendelkezünk. A következő fontosabb drávaszögi előfordulású ' balladák hiányoznak
-

Szlaz)óniában:

2 (; 7) Száláskereső Jézus
3,(33) Császár _tömlöcéből szabadult úrfiak
15,(108) Lova lába megbótlott (Csali Pista)
24 (6) Három árva
29 (74) Kétféle menyaszvny
30 (75) Házasodó királyfi
44 (65) A megszólaló halott stb.
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E szlavóniai hiánylista fokozottabb gy űjtéssel és Garay Ákos teljes
kéziratos hagyatékának közreadásával nyilván csökkenthet ő lesz. (Garay több
olyan betyárballadát — Angyal Bandi, Juhász András; Séta Pista, Sobri
Jóska — gyűjtött, melyek a Drávaszögben nem kerültek el ő.)
Hasonló a helyzet a közép-bácskai Gombos balladáit illetően is : a valóban
helyi jellegű típusokat nem számítva, A gyermekét elhagyó elcsalt menyecske
(Gyönyör ű Bán Kata, Kovács—Matijevics 1975, 17-18, Vargyas 1976, II:
73-79, 5. sz.) az egyetlen igazán értékes típus, amely a Drávaszögben hiányzik; igaz, Gomboson is eléggé töredékes formában került el ő . A drávaszögi
balladák közül viszont az előbb felsoroltak egy (44-65. sz.) kivételével
Gomboson is mind hiányoznak, s őt ezek száma tovább növelhet ő .
7, Patkó Bandi
36 (129) Megcsalt férj
48 (133) Megégett a cserény stb.
E drávaszögi fölény azonban már Bánát és a Tisza mente viszonylatában nagyjából kiegyenlít ődik. A fontosabb bánáti balladák közül a Drávaszögben hiányzik: •
A halálra ítélt "húga (Fehér László, Tóth 1975, 74-76, Vargyas 1976, II :
• 284-301, 27. sz.)
A szeretet próbája (Sárighasú kígyó, Tóth 1975, 93-95., Vargyas 1976, II :
475-490., 69. sz.)
Rossz feleség (Jöjjön haza, édesanyám, Tóth 1975, 106, Vargyas 1976, II :
436-443., 63. sz.)
Ugyanakkor a Bánátban nem kerültek még el ő a Drávaszögben ismert (ill.
kéziratban fennmaradt) következ ő balladák :
2 ( 7)
3 (33)
26 (11)
29 (74)

Szálláskereső Jézus
Császár tömlöcéből szabadult úrfiak
Halálra hurcolt menyasszony
Kétféle menyasszony stb.

A Tisza menti, közelebbr ől Zenta vidéki gyűjtések is tartalmaznak olyan
balladatípusokat, melyek a Drávaszögben eddig nem kerültek el ő :
A halálra ítélt húga (Fehér László, Burány 1977, 165-167, Vargyas 1976,
II : 284-301., 27. sz.)
A gunaras lány (Burány 1977, 225-226, Vargyas 1976, II: 546-550.,
81. sz.)
Révészek nótája (Burány 1977, 237-238, Vargyas 1976, II: 501-505.,
72. sz.) stb.
Ezzel szemben a- Tisza mentén, Zenta környékén sem ismerik az el őzőleg már említett balladáink közül a következ őket:
2 ( 7)
3 (33)
26 (11)
29 (74)
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Szálláskereső Jézus ,
Császár tömlöcéből szabadult úrfiak
Halálra hurcolt menyasszony
Kétféle menyasszony stb.

E kiegyenlítettség természetesen csak a mai gyűjtésekkel kapcsolatban
áll fenn, de mindjárt felborul ez az egyensúly, ha korábbi, még alaposabb
gyűjtésekkel (így pl. Kálmányéval) vagy nagyobb területre kiterjed ő (pl. a
Berze Nagy-féle baranyai) anyaggal vetjük össze a mienket. E szempontból
talán az idő múlásának, talán gy űjtésünk módszerének rovására írhatjuk a
magyarországi Baranya területén (nem is egy változatban) feljegyzett balladák
drávaszögi (ideiglenes?) hiányát; egy részükkel Jugoszlávia egyéb magyarlakta
területein már találkoztunk:
Templomkerül ő (A morvai bíró lánya, Berze Nagy 1940, I: 144-147.,
II, 604-605, 95. sz.)
.
Vargyas 1976,
Révészek nótája (Berze Nagy 1940, I: 149-155., Vargyas 1976, 'II.:
501-505., 72. sz.)
A halálra ítélt. húga (Fehér László, Berze Nagy 1940, I : 16.0=162.,
Vargyas 1976, II: 284-301. 168-172. 27. sz.)
A gúnaras lány (Berze Nagy 1940, I: 168-172, Vargyas 1976, II:
546 550; '81. sz.
Rossz feleség (Berze Nagy, 1940, I: 173-174., Vargyas 1976, II: 436443., 63. sz.)
Gyáva szeret ő (Berze Nagy 1940, I: 174-175, Vargyas 1976, II: 496—
500., 71. sz.)
. E hiánylista tovább is gyarapítható, de vele szemben már csak egykét nálunk
meglevő és Berze Nagynál (valamint Kálmánynál is) hiányzó balladára utalhatunk, ezek is prózává oldódtak (1-2. A falba 'épített feleség), vagy kéziratos
énekeskönyvben maradtak fenn (3-33. Császár tömlöcéből szabadult úrfiak),
vagyis nem jelentenek igazi többletet!
-

s,

A Jugoszláviában, ezen belül a Drávaszöglien legnépszer űbb
balladák

Eddigi összevetéseink jobbára a tipológia síkján mozogtak, ez pedig
bizonyos mértékig megtéveszt ő : a. ritkább- balladák esetleg csak egyetlen,
míg a népszer űek több (tucat) változatban állhatnak rendelkezésünkre. (Már
eddig is tapasztaltuk, hogy az új balladastílus, főként pedig a betyár- és gyilkosságtörténetek milyen széles körben ismertek.)
Az összehasonlításba bevont és az egyes balladáknál említett változatok
nagy száma lehet ővé teszi a népszer űség megállapítását is (Vargyas 1976, II.
minden egyes típusnál közli a változatok összes számát), mégpedig :
,

a drávaszögi összes balladaváltozat száma
Kálmány gyűjtéseib ől összehasonlításúl felhasznált balladaválto-
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zatok száma kb
az új jugoszláviai gyűjtésekb ől felhasznált változatok száma kb
Berze Nagy gyűjtéseib ől felhasznált változatok száma kb. .
egyéb (Vargyás művén kívül) használt változatok

100
220
33
20

Ezek szerint — Vargyas munkáját leszámítva — az összehasonlításban 373
balladaváltozat került felhasználásra, 2/3-uk jugoszláviai újabb gyűjtésekb ől
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származik; így ezek, valamint drávaszögi változatainak alapján már kialakítható
egy többé-kevésbé megnyugtató népszer űségi sorrend. (Ez sem tükrözi azonban teljesen híven a valóságot, mert a gy űjtők' egyes típusokra jobban rákérdeznek; míg másokat sok esetben mell őznek.) Jugoszláviai viszonylatban
ilyen számszerű mérlegelések még nem nagyon történtek, de. a gy űjtők — kutatók legtöbbször megemlítik az egyes balladák elterjedtségét. Legutóbb pl.
Burány Béla összegezte, mely balladák fordulnak el ő ritkábban, közepes
mértékben, és melyek a „slágerek":
•
Zenta vidékén

nehezen gyűjthető :
A halálra ítélt húga (Fehér László)
A szeretet próbája (Sárighasú kígyó)
A megszólaló halott (A megölt legény)
Révészek nótája

könnyebben gy űjthető
Szégyenbe esett lány
Halálra .táncoltatott lány (Sági bíróné lánya)
Három árva
Házasodó királyfi

legnépszer űbb
A csépl őgépbe esett lány (Farkas Julcsa)
Bárólány és juhász (Szendre báró)
Bakony-erd ő gyászban van (Verekedés fög lenni) (Burány 1 . 977, 431).

Ha. a Drávaszögben hiányzó balladákat (A halálra ítélt húga, A szeretet
próbája) nem számítjuk, ez a gy űjthetőségi-népszerűségi táblázat nagyjából
megfelel a mienknek, azzal a különbséggel, hogy itt A megszólaló halott köny_ nyebben, a Három árva visz ont már nehezebben gy űjthető, és egy igazán
népszerű drávaszögi ballada : Lova lába megbotlott (Csali Pista) a zentai össze-

sítésből véletlenül kimaradt, holott azon a vidéken is nagyon elterjedt. _
A jugoszláviai magyar balladák népszer űségét (és á kutatók érdekl ődését)
az említett 30 közlés adatai alapján számszer ű sorrendben is megadhatjuk
(zárójelben külön a drávaszögi el őfordulás); ezek szerint a következ ő népballadák a legelterjedtebbek (Kálmánytól máig az összesítésbe a drávaszögi _ adatokat is beszámítva):
Szégyenbe esett lány
Halálra táncoltatott lány
A cséplőgépbe esett lány (Farkas Júlcsa)
Bárólány és juhász (Szendre báró)
Háromszoros magzatgyilkos (Szabó Vilma)
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45
38
' 37 (8)
37 (6)
. 33 (2)

31
31
30
28
27
22
22

Három árva
Lova lába megbotlott (Csali Pista)
Bogár Imre
A kiirtott kocsmároscsalád (Papainé)
Verekedés fog lenni (Bakony erdő gyászban van)
Ki sem megyek, meg sem adom magám (Kismargita)
A megszólaló. halott (A megölt legény)
-

(2)
,

(5)
(4)
(7)
(3)

stb.
A gyakorisági jegyzék a nép és a gy űjtők érdeklődéséről egyaránt árulkodik: a Három árva viszonylag el őkélő helyezése inkább a kutatók kitartó
és eredményes munkájának, mintsem a ballada elterjedtségének köszönhet ő,
ezzel szemben a Bárólány és juhász, A kiirtott kocsmároscsalád, Verekedés
fog lenni és a Ki sem megyek, meg sem adom magam balladatípusok száma szinté
korlátlanul növelhető, csak ezeket a gy űjtők nem tartják olyan értékeseknek.
A gyűjtők e személyes hozzáállásától eltekintve kétségkívül a n ői témák
vannak els ő helyen, a „férfias" történetek csak utánuk következnek. Bármennyire „elbetyárosodott" is á magyar népballada, és utóbb elszaporodtak a gyilkosságokról, balesetekr ől szóló történetek is, győzelmük még most sem teljes.
Különösen a versszakismétl ő vagy jól megjegyezhet ő felépítésű régi típusok
tartják.. szívósan magukat (Szégyenbe esett lány, Halálra táncoltatott lány),
sőt az újak' egy részének is ez a formai könnyedség biztosíthat igazi népszerűséget (Verekedés fog lenni).
Táblázátunk zárójelbe. tett számai a drávaszögi elterjedést - tüntetik fel,
mely csak nagyjából vág egybe a.jugoszláviai átlaggal, és csak 12 balladatípusra
terjed ki. Mindenképpen érdemes tehát á drávaszögi sorrend megállapítása
és az előző vel való összevetés is. Vidékünkön tehát a legnépszer űbb, legkönnyebben gyűjthető balladák a . következ ők:
-

'

-

,

.

Halálra táncoltatott lány (Sági bíróné lánya)
Szégyenbe esett lány (Londonvári Idolka)
A csépl őgépbe esett lány (Farkas Julcsa)
Verekedés fog lenni (Bakony-erd ő gyászban van)
Lova lába megbotlott (Csali Pista) ' •
Bárólány és juhász (Szendre báró)
A megszólaló halott (Megöltek egy legényt)
Bogár- Imre
Bárókisasszony és gulyás (Szépen legel a báróné gulyája)
Testvérgyilkosság szerelemféltésb ől :
t
A kiirtott kocsmároscsalád (Pápainé)
Ki sem megyek, meg sem adom magam (Kismargita)
A gyilkos feladjá magát (Barna Jancsi) .
A vízbe fúlt huszárok (Dráva partján)
,

-

9 előford.
8 • . előfórd.
8 előford.
7 előford.
, 7 előford.
6 előford.
6 előford,
5 előford.
4 előford
4 előfórd.
• 4 előford.
3 előford.
3 .előford.
3 előford.

A prózai balladákat (1. sz.), továbbá az összefoglaló jelleg űeket (18. sz. alatti
rabénekek), valamint a bizonytalan besorolásúakat (22. sz.) nem számítva,
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10 olyan típus akad, mely legalább két ízben került el ő . Ezek között 2 olyan
van, mely a jugoszláviai „éllovasok" között szerepel : a Háromszoros magzatgyilkos és a Három árva.
Ha a drávaszögi balladák gyakoriságát a jugoszláviai magyarok szélesebb
körében ismert típusokkal hasonlítjuk össze, a következ ő tanulságok adódnak:
az első három legnépszer űbb ballada azonos, a sorrendi eltérés ez
esetben jelentéktelen;
'
a betyárballadák mindkét táblázatban a második legnépszer űbb csoportban helyezkednek el, a 4 legismertebb ismét azonos, de ezekénél már
nagyobb a sorrendi csere: a Drávaszögben a Verekedés fog lenni előbbre
sorolt, holott Jugoszláviában nem ennyire népszer ű . E balladák helye, szóródása nagyobb, mint az els ő háromé, ám a 3 fennmaradó betyárballada sorrendje mindkét táblázatban azonos;
a Drávaszögben és Jugoszláviában egyaránt közismert és nagyjából '
azonos helyezésű a Bárólány és juhász, míg ennek testvére, a Bárókisasszony és
gulyás nálunk jóval népszer űbb, mint egyebütt. (Összesít ő listánkon nem is
szerepel!) •
' 4. A megszólaló halott a Drávaszögben, A kiirtott kocsmároscs čzlád viszont Jugoszlávia egyéb területein népszer űbb.
A gyilkos feladja magát (Barna Jancsi) nálunk eléggé ismert, másutt
viszont nem annyira, hogy helyezést érdemeljen.
A három árva egyebütt jóval elterjedtebb, mint a Drávaszögben.
A háromszoros magzatgyilkos feltűnő jugoszláviai népszerűségével
ellentétben van drávaszögi hátrányos helyzete: mindössze ketten tudták — úgyahogy — elénekelni.
Két helyi balladánk (Testvérgyilkosság szerelemféltésb ől, A vízbe fúlt
'
huszárok) egyebütt alig ismert.
Ezek szerint tehát nemcsak a hiányzó, hanem az ismert balladák megoszlása is tanulságos és jellemz ő lehet.
A Drávaszögben ismert 52 balladatípusból 27-nek van legalább 2 vagy
ennél több változata, míg, 25 szövegünk — helyi viszonylatban — invariáns,
vagyis magában áll! Ez a nem éppen kedvez ő fele-fele arány fokozottabb gy űjtésekkel valószín űleg még javítható. (Feltűnő, hogy ugyanez volt az arány a
»helyi" és az egész magyar nyelvterületen ismert balladák . között is.)
A népszer űségnek azonban lehet még más mércéje is, p1. egy-egy balladatípust hány drávaszögi községben ismernek (ill. gy űjtöttünk) ? Az 52-b ől
20 olyan balladát találtunk, melyet legalább 2 községben tudtak, 31 típus
viszont = egyel őre — egyetlen helyen fordúlt csak el ő . Ez még kedvez őtlenebb arány, mint volt az invariáns-variáns megoszlása, és arról árulkodik,
hogy magukra a típusokra gondosabban kérdeztünk rá egy-egy helyen, de
már a földrajzi megoszlásra kevésbé. Ett ől függetlenül sem érdektelen a területi megoszlás táblázata, .amely egyben a népszer űségi mutatókat is alátár
masztja
Bdrólány és juhász (Szendre báró) ismert
A csépl őgépbe esett lány (Farkas Julcsa)
Lova lábaymegbotlott (Csali Pista)
Szégyenbe esett lány
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4 helyen
4 helyen
3 helyen
3 helyen

Halálra táncoltatott lány
Bárókisasszony és gulyás (Szépen legel a báróné gulyája) ...
A gyilkos feladja magát (Barna Jancsi)
A megszólaló halott (Megöltek egy legényt)
A kiirtott kocsmároscsalád (Pápainé)

3 helyen
3 helyen
3 helyen
3 helyen
3 helyen

Ezek szerint :9 balladát Drávaszög általunk vizsgált helységeinek legalább a
felében ismertek, és majdnem ugyanennyit (11-et) még két-két helyen. Ez a
táblázat már alighanem hívebben tükrözi a valódi népszer űséget, mert többkevesebb mértékig kiküszöböli a gy űjtők egyéni érdekl ődését, s őt bizonyos
mértékig a kiemelkedő énekesek sokszor dönt ő fölényét is.
Egyébként a két drávaszögi gyakorisági táblázat annyira azért nem különbözik egymástól,. hogy gy űjtőmódszerünk vagy elemzésünk helyességét
megkérd őjelezné. Ha e két jegyzék közepe táján választóvonalat .húzunk,
az alattuk és a felettük lev ő balladák lényegében véve azonosak, egyik sem
kerül lejjebb vagy följebb, legfeljebb a saját csoportján belül változtatta meg
a helyét. Esetleg még néhány népszer űbb bálladáról (Verekedés fog lenni,
Bogár Imre, Testvérgyilkosság szerelemféltésb ől; Ki sem megyek, meg sem adom
magam, A vízbe fúlt huszárok) kiderül, hogy nem az egész Drávaszögben, ha-

' nem csak egy' vagy két községben kedveltek.
A drávaszögi balladák helye a bennük előforduló földrajzi nevek
alapján
A balladák általában hitelességre törekszenek, ennek érdekében a legtöbbször megnevezik h őseiket, gyakran megjelölik a történés helyét és kivételesén
az időpontját is. A balladák kialakulása, vándorlása és befogadása szempontjából tanulságos a bennük el őforduló földrajzi nevek tájak szerinti csoportosítása és elemzése (Bét űrendes névsorukat 1. kötetünk végén.)
A drávaszögi népballadákban csaknem 70 földrajzi név található; a
számításbán az egyes változatokat külön vettük, mert nem mindegyik jelöli
meg , ugyanazt a helyszínt. Á nevek csoportosításában a népballada nemzetközi jellege és a magyar nyelvterület államjogi és közigazgatási tagoltsága
miatt a földrajzi elv, látszik . leghelyesebbnek, de ezt ki lehet egészíteni egy'
egyszer ű gyakorlati táblázattal is. Kezdjük talán az utóbbival!
Minden egyes földrajzi fogalomnak, ill. névnek egy-egy balladaváltozaton
belüli előfordulására (még ha egyetlen alkotásban kétszer vagy többször
szerepelt is) egy pontot adtunk. Ezeket most összesítve, a következ ő földrajzi egységeket emlegették gyakrabban:
Alföld (ezen belül a Vajdaság 7, Tisza mente 4)
Tisza folyó
Dunántúl, (ezen belül Drávaszóg 6, Duna mente 2)
Duna folyó
Szlavónia (ezen belül Dráva mente 2)
Erdély
Felföld
'

20 adat
9 adat
14 adat
6 adat
6 adat
3 adat
2 adat
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Balkán •
Budapest
Adria (Kurtzola — Kor čula)
Franciaország (Párizs)
Magyarország (így külön említve)
Szentföld (Jeruzsálem)
Szerbia (Szendrő — Smederevo)
Törökország (Konstantinápoly)

2:adat
2 adat
1 adat
ľ adat
1 adat
1 adat
1 adat
1 adat
összesen 70 adat

E táblázatból kiderül, hogy a Drávaszög egy olyan kör középpontjában van,.
amelytől távolodva egyre ritkulnak a megemlített helynevek is. A balladai ,
kapcsolatok inkább alföldi (főként vajdasági) hatásra utalnak, amely irányból
a legtöbb ballada típus érkezhetett. Különösen népszer ű a Tisza, e folyót
sokkal többet emlegetik, mint a közeli Dunát és Drávát. (Egyes változatokból
az is kiderül, hogy a. Duna csak a ballada helyhezkötése, befogadása során
kerül másodlagosan a Tisza helyére).
A dunántúli (somogyi, veszprémi, baranyai vagy Duna menti) kapcsolatok
a második helyre szorultak, csak Szlavóniával és a Duna említésével együtt
közelítik meg valamelyest az Alföldét: 25:29 arányban. Míg az alföldi hatás
elsősorban a betyárballadákon, a dunántúli a vásári, ponyvai és históriás történeteken érz ődik legjobban. E számítást illet ően azonban a Dunántúl kedvéért
némi engedményt tettünk, ide soroltuk pl. Kalocsát, amely kétségkívül Duna
menti város ugyan, de a Duna—Tisza köze révén az Alföldhöz is tartozik.
Nem is szólva arról, hogy a Drávaszög maga is be van olvasztva a Dunántúlba,
holott épp ehhez a tájhoz viszonyítottunk. Mindezek igazolják . azokat a korábbi sejtéseket, hogy a Drávaszög és Szlavónia népzenéje (Kiss 1959, 275.),
valamint balladakincse (Pataky 1971, 104.) inkább alföldi mint dunántúli
jellegű, ill. 1919 után vált azzá.
A távolabbi kapcsolatok' annyira esetlegesek, hogy megbízható következtetések levonására már nem alkalmasak, legfeljebb a Felföldről a vándormunkások által közvetlenül hozott balladák meglétére utalnak. A legtávolabbi
említések (Párizs, Korčula, Smederevo, Jeruzsálem és Konstantinápoly) majdnem mind az el őző századokból való és részben kéziratban fennmaradt helynevek. Időközben tehát a balladai „tér" jelent ősen 'összeszűkülhétett.
Ha a felšorolt tájakat, és ázón belül a helyneveket számszer ű sorrendbe
rakjuk, a"Drávaszögtől számított távolsággal arányosan csökken a nevek száma
i s, csak éppen az Alföld a „kivétel".:
Alföld (Tiszával együtt) Dunántúl (Drávaszöggel, Szlavóniával, Dunával)
Budapest.— Felföld — Erdély - Magyarország
Balkán — Szerbia — Adria
Franciaország — Törökország ----Szentföld

29 adat
26 adat
8 adat
4 adat
3 adat

Bárki joggal ellenvethétné, hógy így a balladai eredet helye, a vándorlás
útvonala, továbbá az egyszeri, esetleges említések is eléggé kéverten szere174

pelnek, épp ezért a hibalehet őségek csökkentésére 34 esetben arra is választ
kértünk hol sajátították el a balladát. Az eredmény a következ ő
• helyben, tehát a gy űjtés helyén tanulták
9 esetben
a Drávaszög másik községében tanulták
6 esetben
9 esetben
Szlavóniából hozták (beköltözés révén)
,távolabbról (főként az Alföldr ől, Felföldről) beköltözött. vagy
munkát vállalt embert ől tanulták
7 esetben
3 esetben
a drávaszögiek maguk tanultak messze idegenbén
E sajnosan kevés adat is meglehet ős balladaforgalomra vall: a vártnál
kevesebb a helyben tanult; még a Drávaszögön belüliek aránya, ,„forgalma"
sem éri el a kölcsönzések felét (15), az idegenb ől bekerültek közül a legtöbb
a Dráván túli (9), ill. a távolról hozott vagy idegenekt ől tanult (10); e kett ő
együtt pedig valamivel több mint a helybeli, drávaszögi átvétel (19:15).
Tanulás tekintetében tehát. jóval `sz űkebb a kör, mint a földrajzi `nevek
terén volt, mások az arányok is, hiszen a balladák közvetít őkön keresztül
érkeztek meg a helyszínre, de még ígyis eléggé nagy a nyitottság, és a szlavóniai
hatás mellett az alföldi is jelentős:
A drávaszögi balladákban szerepl ő személynevek tanulságai

-

A balladákban szerepl ő személynevek — mint említettük — a hitelesség
látszatát keltik, így az énekesek'és a hallgatóság szemszögéb ől tekintve is fontosak. Néhány balladát e személynevek alapján tartanak számon, különböztetnek meg, így a Drávaszögben is pl. Bogár Inžre, Csali Pista, Rózsa Sándor
'és mások nótáját. Rákérdezéskor is gyakran elegend ő volt a név (pl. Barna
Jancsi, Pápainé stb.) megemlítése, hogy az egész ballada.•felidéá ődjék. E személyneveket a kutatók is fontosnak tartották, elegend ő itt Júlia szép lány,
Kádár Kata, Kőmíves Kelemen vagy Molnár Anna nevére és történetére utalnunk, a Vargyas és mások által ezek helyett adott új típusélnevezések ma még
nem ennyire ismertek.
A drávaszögi balladákban több személynév szerepel, mint földrajzi
elnevezés; számuk • látszólag ugyan . egyenlő (68 személy, 70 földrajzi név),
d.e ezeket másként számítottuk: a helynévnél minden változatot külön vettünk,
míg a személyneveknél csak a balladatípusokat. A helynév ugyanis könnyebben
változik (pl. a Tisza Dunára), mint a személynév (Bogár Imre, Rózsa Sándor
. és mások neve egy-egy jellemző balladájúkkal rendszerint együtt is szerepelnek); énnek ellenére a számítások mindkét (tehát a típusra és változatra kiterjedő) módja elképzelhet ő és jogosult. (Az aradi vértanúk nevét sehol nem
vettük bele a számításokba).
Népballadáink zömé női előadóktól, énekesekt ől származik, ennek megfelelően jelentős részük női sorsokról is szól (A kiirtott kocsmároscsáládszereplői közül Pápairól meg .is feledkeznek, nincs szerepe A halálra táncoltott
lány balladájábán sem Sági bírónak, csak a bírónénak,AA szégyenbe esett lány
apjáról pedig egyetlen szó sem esik); ennek ellenére a drávaszögi balladákban
42 férfi és csak 26 féle n ői név szerepel! (A változatok gyakoriságé bizonyára
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kiegyenlítené ezt az aránytalanságot.) Még felt űnőbb, hogy kétszer annyi
férfi szerepel teljes, családi és utónevén, mint n ő, míg az egyelemű nevek terén
megvan az „egyenl őség", tehát:
a drávaszögi balladák személynevei
teljes név
férfi

nő

26

12

csak keresztnév
férfi
nő

csak vezetéknév
nő
férfi
5

4

13

11

E nevekben is megmutatkozó férfi-dominancia nem annyira a társadalmi
helyzet, mint inkább a balladah ősök összetételének következménye, így a férfinevek javára billenti a mérleg nyelvét a sok betyár (Bogár, Csali, Patkó, Rinaldó, Rózsa és mások), , valamint gyilkos (Barna, Egyed, Huszár, Lutter
vagy Óber, Szálics—Savi č, Zsuzsity és mások), mért ezek között úgyszólván
egyetlen, nő sem akad. A n ők ugyanis csak a legritkább esetben törvényszeg ők
vagy öngyilkosok; többnyire anyák, lányok, szeret ők Stb., tehát a tragédiák
szenvedő -hősei. (E kérdésre alább még visszatérünk .)
.

Jellemző a nevek társadalmi összetétele is : ezek között ésetleg pásztor,
mezei munkás még szerepel, de paraszt egyetlen egy sem, hacsak betyár
vágy közönséges (rabló-) gyilkos nem lesz bel őle, ekkor azonban már csak
bű nös volta és nem a származása érdekes. A személynevekben tükröz ődő
társadalom tehát még tipikusan feudális vagy kapitalizmusba átmen ő, mert
a mitológiái, vallási neveken (3 adat) kívül szerepelnek még királyi családok
tagjai (5 fő), urak, főurak (9), közbüles ő réteget képez ő iparosok, kereskedők (4), „alul" pedig betyárok (5), pásztorok (legtöbbjük névtelen, .esetleg
keresztnevükön említve), s végül a közönséges gyilkosok. Modernebb foglalkozás (gépész, etet ő , hajós vagy orvos) alig akad, ezeket is legtöbbször
név, nélkül említik. Épp ezért is a balladai szerepl ők társadalmi összetételét
hívebben tükrözi a foglalkózások szerinti megoszlás, mint a névvel szerepl ő személyeké. Előbb azonban lássunk néhány tipikus névcsoportot!
mitlógiai nevéé:
királyok:
urak, főurak:
iparos, keresked ő :
orvos:

cséplőmunkás:
betyár :
•

anyák, feleségek:
leányok, szeretők:
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Jézus, (Szent) Péter stb.
Ferenč József, Király (Kis) Miklós stb.
Endre — Szendr ő — Szendrey báró, .Gyula
'
gróf, Szilágyi és Hajmási és mások
Kőmíves Kelemen, Miska kocsmáros, Pápainé stb.
Hadzsi doktor
Farkas Julcsa, (Farkas) Ferkó stb.
Bogár Imre, Csali—Csehó Pista, Patkó
(-Bandi), Rinaldó Rinaldini, Rózsa Sándor stb.
Sági bíróné, Nanica néni stb.
Bíró Margit, ,Dianórá, Fodor Katerina, Kis
Katica, Szabó. Vilma, Túró Marcsa és mások

gyilkosok, áldozataik :

Ambruzs András,' Barna Jancsi, Dani—DánielDáner Gyuri és Jóska, Egyed János, Huszár
Jancsi, Lutter—Ober Márton, Sági Gyula,
Szálics--Savi č Miloš, Zsuzsity Pista stb.

A drávaszögi balladákban említett foglalkozások, társadalmi típusok

A drávaszögi balladák társadalma szélesen tagolt, ez különösen akkor derül
ki, ha nemcsak a névvel említett, hanem a névtelen figurákat is számításba
vesszük: a "királyoktól, főuraktól a cs őszökig és a cselédekig legalább 35-40
féle foglalkozás, ill. társadalmi típus szerepel, legkevesebb köztük a falusi
paraszt! (Itt ismét csak a balladatípusokat vettük figyelembe, nem pedig a
változatokat, és csakis ' az számított adatnak, ha a foglalkozást, társadalmi
helyzetet külön megjelölték, tehát így : Egy id őkorban két vitéz úrfi fogva
esett vala; - Abban mulat egy betyár magában; — Kilenc zsandár áll elő ttem;
— Hóhérok, hóhérok, vigyétek lányomat; — Lekiált az etető a gépésznek .. .
stb., ill. ha maga a név világosan utal az illet ő foglalkozására, társadalmi helyzetére, pl. Kőmíves Kelemen, Bogár Imre, Rózsa Sándor és mások.)
E késő-feudális és kora-kapitalista társadalmat a balladákban is tükröző d• polarizáltságában érdemes szemügyre venni:
uralkodó osztálybeliek és kiszolgálóik
királyi családtagok
főurak, úrak
bírák, jegyzők ,
vezetők általában
csendőrök, zsandárok
katonák
hóhérok
börtönőrök
lelkészek
orvos
vámos. egyéb foglalkozások

5 fő
9 fő
3 fő
3, fő
11 ..fő
5 fő
4 fő
2 fő
2 fő
1 fő
1 -fő
3 fő
.

a ,;nép"
kocsmáros
iparos
cigány (-zenész)
betyár
pásztor
cseléd, szolga
kocsis, lovász
szakácsnő
vándorlegény
csősz
hajós, halász
cséplőmunkás
egyebek

8 fő
.4 fő
3 fő
11 fő
5 fő
5 fő
4 fő
1 fő
1 fő
1 fő
2 fő
3 fő
8 fő

É népballadákban tehát alig szerepel valamivel több népi foglalkozás
és típus, mint uralkodó osztálybeli, ill. az állami elnyomó apparátus tagja:
50:49 az arány! (A' népmesékben is majdnem ugyanannyi a szegény ember,
mint a király.) S őt, egyes népi fogalkozások (pl. a cselédek, szolgák, kocsisok,
a szakácsnő stb.) is voltéképpen az urak szolgálatában állanak, és szerepük
passzív. A középrétegbeli iparosok és keresked ők (kocsmárosok). népi besorolása is vitatható.
Feltűnő az állami és a helyi elnyomó apparátus tagjainak nagy száma
(25), ezen belül a zsandárok száma pontosan egybevág a betyárokéval : 11 :11 !
12
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Ha pedig nemcsak az , erőszakszervezet (zsandár, katona, hóhér, börtön őr)
stb.) tagjait, hanem az egyéb foglalkozásokat (vezet ők, lelkészek, vámos stb.)
is az elnyomó apparátushoz számítjuk, valóban félelmes er ő (31) állt rendelkezésre az urak szintén népes tábora (14) számára! Igazi ellener őt és aktivitást
csak a betyárok és részlegesen a pásztorok jelentenek (16), a többi „népi"
figura szerepe passzív, modern, pl. , munkás vagy ipari foglalkozás pedig alig
akad (5). ,
E számokat és arányokat természetesen nem szabad mégsem eltúloznunk,
hiszen balladáink többségének témája magánéleti jelleg ű, a szereplők foglalkozása, társadalmi állása olykor' jelöletlen (pl. a népszer ű Halálra táncoltatott
Lány, Háromszoros magzatgyilkos, a különféle gyilkosságokról szóló balladák
szerepl ő i), többségük, persze,' falusi vagy tanyai, paraszt, de az ellentét, a
tragédia nem társadalmi helyzetükb ől, hanem magánéletük kapcsolataiból_
adódik. Mindamellett is, közvetve-közvetlenül, mindegyiket el tudjuk helyezni
'a-társadalom. egészén belül : a halálra táncoltatott lányról pl. kiderül, hogy falusi ,
bíró családból való, a háromszoros magzatgyilkosért csendőrök . érkeznek, a
szégyenbe esett lányokat anyjuk adja hóhérkézre, és így tovább. Ha a konfliktusok nem is társadalmiak,, a történet egy adott társadalom keretei közt
zajlik. •
A drávaszögi balladaénekesek repertoárja,, kor és nem szerinti
megoszlásuk

Az utóbbi években főként a jugoszláviai és a romániai balladakutatók
vizsgálták az énekesek (el ő adók) társadalmi, továbbá nem- és kor szerinti
összetételét, valamint repertoárjuk nagyságát is, míg a magyarországi szakemberek e kérdések, iránt csak kevés érdekl ődést tanúsítottak. Már e részleges
vizsgálatokból is kiderült a' balladák fokozatos „eln őiesedése", és az idősebb
korosztályok, valamint a társadalom anyagilag kevésbé jól szituált körébe
való visszavonulása, és ezen az általánosságon belül felszínre került több
fontos részlet is. Az említett visszaszorulási folyamat az egyes énekesek repertoárjára is vonatkozik: mind kevesebb azok száma, akik aktíve tudják a balladát, még inkább az olyanoké, akik jelent ő sebb balladakinccsel rendelkeznek.
(Az ilyén kiemelked ő „ballada-fák" repertoárja azonban önmagában véve
is módosíthatja a különféle számításokat.) „A ballada nem a tömegek m űfaja
... előadását folklorisztikai vizsgálat szempontjából a' mesemondók kategóri-.
ájába sorolhatjuk. E tekintetben. nagy jelent őségük van a kiváló képességű
előadóknak." (Ujváry 1977, 103.)
A balladaénekesek összetételét illet ő en a . nemek szerinti ,megoszlás vizsgálható legkönnyebben, mivel ezt a gyűjtő k — már .csak az énekes neve miatt
is — eléggé következetesen feltüntetik, annál kevesebb viszont az olyan kutató,
aki összegezi is a tanulságokat. Egyes megfigyel ők szerint ,,nénihez nincs kötve
a balladaéneklés tudománya. Nincs külön n ői, ill. férfi-repertoár sem" (Penavin
1975, 81.). Valóban, a szigorúan (n ői) nemhez kötött bölcsődalhoz, siratóénekhez stb. képest a ballada tudása „nemek feletti", de korántsem egyenl ő mértékben, a repertoár nagyságát, tematikáját illet ően egyaránt lehetnek (törvényszerű) különbségek. Korábbi korszakokban hiába volt természett ől
adott az egyenl ő tehetség, ennek megfelel ően nem volt biztosítva az egyenl ő
társadalmi lehetőség! A balladaénekesek között —, mint említettük — id ő
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haladtával egyre nagyobb számbeli fölényre tettek szert a . n ői énekesek:
így pl. Szlávóniéban Garay Ákos 1914 előtt még úgyszólván csak férfi énekeseket szólaltatott meg, Penavin Olga jó 60 évvel kés őbb már mindkét nénibélieket egyenlő arányban (Penavin 1976, 75.). Ez a nemek közötti arányeltolódás más vidékeken még nagyobb, nagyjából a népdalénekesekének felel meg.
Erre vonatkozólag néhány összehasonlító - számadat:
három népszér ű népdal énekesei a magyar nyelvterület egészén
az utóbbi fél évszázadban:
férfi
68 fő

női énekesek száma
98 fő (Katona 1975, 494.)

a balladaénekesek nemek szerinfi megoszlása egyes vidékeken
hely

férfi

női énekesek száma

Drávaszög (6 helység)
Szlavónia (3 helység)
Gombos

,18
12
4

Észak-Bánát (6 helység)
Kibéd (Erdély)

17
33

28
11 (Penavin 1976, 750
19 (Kovács —Matijevics 1975,
8.)
31 (Tóth 1975, 14.)
43 (Ráduly 1973; 24-25.)

.

E kis táblázatból is kiderül, hogy Szlavónia és az erdélyi Kibéd bizonyos
szempontból régiesebb' gyakorlatot őriz, Drávaszög - már átlendült az újba, de
a folyamat még nem olyan el őrehaladott, mint Észak-Bánátban és Gomboson. E 'századra a balladamondó n ők nyomasztószámbeli fölénybe kerültek!
Pályaelőnyük még tovább növekszik, ha a nemek szerinti balladatudást is
megvizsgáljuk :
.

a balladakincs nagyságának megoszlása nemek szerint
hely
Drávaszög
helyésg)
Szlavónia (3 helység)
Gombos
Észak-Bánát (6-helység)
Kibéd, (Erdély)

a férfiak

és a nők által tudott balladák
száma

41
22
10
32
61

88
24
' 40
104
137

balladaváltozat
(Penavin 1976.)
(Kovács--Matijevi ćs 1975.)
(Tóth 1975.)
(Ráduly 1973, 24-25.)

Szlavónia ismét régies arányával t űnik ki: nemcsak a két nem számbeli megoszlása, hanem tudásszintjük is nagyjából egyforma. Gombos ismét a széls ő
véglet : a n ők számuk és tudásuk alapján is négyszeres fölényben vannak a
férfiakkal szemben. A másik három helyen a n ői énekesek száma sehol nem
éri el a . kétszeres nagyságot, tudásuk azonban legalább kétszeres (Drávaszög,
Kibéd) vagy háromszoros (Északánát),• úgyhogy most már Gombossal együtt
az alakulás biztos irányát mutatják.
,

12*
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• A nők túdásfölénye általában nem. abból adódik, hogy mindegyikük
több balladát ismer, mint egy-egy férfi, hanem inkább onnan van, hogy a
kiemelkedő énekesek döntő többsége az ő soraikból kerül ki; az átlag tudású
nők—férfiak között lényegtelen a repertoár-különbség, de igazán nagy tudású
balladamondó férfi kevés van. Összehasonlításul néhány, adat :
egy énekes repertoárja

hely
Drávaszög`
Drávaszög
Drávaszög
Drávaszög
Drávaszög
Drávaszög
Észak-Bánát
Észak-Bánát
Észak-Bánát
Észak-Bánát
Észak-Bánát
Észak-Bánát

.

17 balladaváltozat
16 bálladaváltozat
8 balladaváltozat
6 balladaváltozat
7 balladaváltozat
4 balladaváltozat
24 balladaváltozat
12 balladaváltózat
10 balladaváltozat
7 balladaváltozat
5 balladaváltozat
4 balladaváltozat

neme
1 nő
1 nő
1 nő
2 nő
1 férfi
'4 férfi stb.
• 1 nő
1 nő
1 férfi
1 .nő
1 nő
5 nő stb.' (Tóth
.1975, 1 6.)

A Drávaszögben igazán kiemelkedő balladaénekest csak két faluban: Kopácson
és Várdarócon találtunk, - mindkettejük nő, de Éšzak-Bánátban is majdnem
hasonló a helyzet, míg más vidékeken talán kevésbé ennyire széls őséges e túdás-piramis alapja, tehát lefelé haladva a Drávaszögben sem olyan kirívó a
két nem közötti repertoár-különbség, mint a csúcsokon, mert — nagyjából
arányuknak megfelel ően — 1-3 balladát tudott 21 nő és 14 férfi; ezek közül mindössze egyet-egyet 16 n ő és 9 férfi.
Az eltér ő számítások miatt nem ennyire követhet ő , de épp ilyen tanulságos az egyes korosztályok közötti tudáskülönbség is. Néhányan az átlagos
életkort is kiszámították : Gomboson a 22 énekes közül 21 volt 50 éven felül
(Kovács—Matijevics 1975, 8.), Észak-Bánátban 58 (Tóth 1975, 16.), míg a
Drávaszögben 63., 5 év; e számok már önmagukban is a nagyfokú „elöregedésre"
vallanak. Még kirívóbb a helyzet, ha korcsoportok szerinti bontásban is meg. tekintetjük
a drávaszögi balladák megoszlása az egyes korcsoportok közt
nők száma összesen
férfiak
korcsoport
,1
1
20-30 év közt
30-40 év közt
3
40-50 év közt
4
50-60 év közt
9
4
60-70 év közt
5
2
70-80 év közt
3
2
80-90 év közt
(A többi énekes életkora ismeretlen).
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Táblázatunk els ő pillanatban elárulja, hogy 40 év alatt sehol és egyik
nem körében sem számíthatunk balladákra, s őt még a szülői korba, jutott
mindkét nembeli felnőttek között is csak kevésre, igazán csak a nagyszül ők
ismerik ezt a műfajt. Különösen kihagyásos a férfiak kortáblája, míg a n őké
60-70 évig arányosan növekszik, majd ismét fogyni kezd.
Korántsem ennyire „öregek m űfaja" a ballada pl. az erdélyi Kibéden;
ott az átlagos tudás életkor szerint a következ ő :
• 8-15 évesek átlagban
16-30 évesek átlagban
31-50 évesek átlagban
50 év fölöttiek átl.

5 balladát tudtak
7 balladát tudtak
15 balladát tudtak
14 balladát tudtak

(Ráduly 1975, 25.) ,

Valamivel még kiegyenlítettebb a dalénekesek korfája, pl. három népszer ű
népdalt 20-tól felfelé — 10 - évenként számítva — eléggé egyenl ő számban
ismertek, 'csak 60-69 év között „ugrott" meg az énekesek száma (ezek közül
értek rá legtöbben és a gy űjtők is mindig az idősebbeket keresik fel el őször),
mégpedig így :
20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 éves énekesek száma
12
13
10
3 (Katona 1975, 494.)
15
36
21
'

.

.

A Drávaszögbén is hasonlót tapasztaltunk, mint amit egyes kutatók
.egyebütt 'megfigyeltek : a régi stílusú balladákat az id ősebbek (főként az asszonyok), míg az újakat a fiatalabbak kedvelik jobban (Matijevics 1971, 229,
Ráduly 1975, 16-19, Tóth 1975, 14. és mások is.) Az egyes balladatípusok
kedveltségi foka tekintetében is van némi különbség a nemek és korcsoportok
között — erre el őzőleg már utaltunk —, de pontosabbat és megfelel ő részleteket egyel őre még nem tudunk. Annyi' bizonyos, hogy nemcsak a mi vidékünkön, hanem általában mindenütt a férfiak szeretik jobban a betyár- .és
vígballadákat, gyilkosságtörténeteket, míg a tipikus n ői tragédiákra (er őszakolt vagy tiltott házasság, szégyenbe esés, kitáncoltatás Stb.) inkább az érdekelt
nem van ráhangolva. (Vö. Katona 1973, 18., Tóth 1974, 192, Ujváry 1977,
74-75. stb.)
Az énekesek társadalmi hovatartozását illet ő en ma még kevés a pontos
adat, többségük 'mindenesetre paraszt, általában a szegényebb rétegek közül
kerülnek ki, ill. az ellenkező póluson elhelyezkedett nagyobb gazdák repertoárja (mely mutatós betyárénekekb ől és egyéb rokon mű fajokból állott) eléggé
eltért a nincstelen cselédekét ől, summásokétól stb. (1. Gulyás—Szabó 1975,
155). E tekintetben Drávaszög kiegyenlítettebb. A mozgékonyabb közvetít ők,
a tehetségésebb énekesek nem a módosabbak közül kerülnek ki, mégis, mintha itt a társadalmi ellentétek tompítása érz ődnék a balladákon. (Részletesebben
1. a megfelelő balladáink jegyzetében!)
A balladatanulás

A kutatók többsége csak legújabban kérdez rá a balladák forrásaira, de
máris észlelték, hogy valamivel biztosabb válaszokat kapnak, mint a népdalok
tanulására vonatkozólag, talán mert a 'balladákat népünk is többre becsüli.
Egyébként a két műfaj tanulásának kérdéseit nem is mindig szokták megkülönböztetni, a nép maga sem veszi mindig ezeket külön.
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Az újabb kutatások szerint a jó éneklés legtöbbször családi vonás, és
valamelyik nem vonalán öröklődik (Gulyás Szabó 1975, 144.). Ennek megfelelően az első közvetlen forrás maga a (kis vagy nagy) ćsalád (Ujváry 1977,
97-115.), és így legfőbb, ideje természetesen a gyermekkor (Tóth 1975, 22.);
a leggazdagabb források és legtürelmesebb tanítómesterek pedig a nagyszül ők,
szülők, és idősebb testvérek (Penavin 1976, 8., Tóth 1975, 22. stb.). Ezek
mellett azonban nagyón jelent ős szerepük van a különféle idegeneknek is, és
a balladák legtöbb el ő adási alkalma is családi kereteken kívüli. (Ez utóbbiakat
következő fejezetünkben részletesen tárgyaljuk.)
Az előző kérdésekre vonatkozó drávaszögi adataink valamivel bontottabbak, ám . korántsem teljesek és részletesek. Említett gy űjtőhálózatunk tagjai
ugyanis balladatanulásra vonatkozó kérdéseket nem tettek fel, mi is csak 24
típus . 43 változatának elsajátításáról tudunk közelebbit, az adatok 3/4 része
női közlőktő l származik. (Nyilván innen van a családi kör els őrendű szerepe
is!) Mindezek tehát csak részleges és megközelít ő adatok, és nemcsak számszerűšégükben, hanem arányaikban is jelent ősen módosulhatnak.
—

Ezek szerint a drávaszögi balladák személyes forrásai:
nagyszülők
szülők
testvérek
rokonok
barátok

10 esetben fiatalok általában
2 esetben
1 esetben férfiak általában
5 esetben
1 esetben nők általában
5 esetben
2 esetben idősebb nők általában .. 5 esetben
• 1 esetben idegen(ek) általában .... 8 esetben

A tanítómesterek között valamivel több ugyan az idegen, mint a rokon,
de olyan egyöntetű nagy csoport nem különíthet ő el soraik között, mint a
ć saládon belül a nagyszül őké (10 eset). Tanulhattak csoportoktól (7) és egyénektő l (kb. 30 eset) egyaránt, ez utóbbiak között számszer ű többségben vannak
a nők, kiknek fele id ősebb, a közlők szerint nagyszül ői korbán levő volt.
Mivel a szülők a hagyomány átadásából szinte teljesen kiestek, így az id ősebb
rokonok és idegen (n ők) szerepe még fokozottabban jelent ős.
A hagyományozás menetében beállott törést más vizsgálati módszerrel
is megközelítettük: 18 esetben azt is meg tudták Mondani, hogy a balladát kb.
mikor tanulták, tehát a gy űjtéstől visszaszámítva hány évvel ezel őtt. így az
elsajátítás idő pontjai tanulságos . (bár sajátosan kicsiny) táblázatba állíthatók :
a drávaszögi énekesek :közül a balladát
az 1900-1910-es években tanulta összesen
1910-1920 között tanulta összesen
1920-1930 között tanulta összesen
1950-es években tanulta összesen

7 személy
5 személy
5 személy
1 személy

E hiányos, de egyértelmű kimutatás szerint az 1930-as évek óta a ballada nem
eleven mű faj többé a Drávaszögben ! Gondosabb rákérdezéssel utóéletét
bizonyíthatnánk, de eleven erejét már nem!
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Végezetül az is tanulságos, és az el őzőket is alátámasztja, hogy énekeseink
mely életkorukban sajátították el balladáikat, tehát:
gyermekkorban
10.

ifjúkorban
'7

felnőttként tanulta
4 fő

Bár maga a ballada m űfaja egyáltalán nem gyermeknek való, mégis éppúgy
lekerült az ő körükbe (nyilván elbeszél ő jellege miatt is), mint a népmese,
és énekeseink még ifjúkorukban is majdnem kétszer annyi balladát tanultak,
mint felnőttként. Ha pedig azt is számításba vesszük, hogy nagyszül ői korú
(63,5 év. átlag) énekesek gyermek- és ifjúkoráról van szó, akik jó fél évszázaddal ezelőtt is már legalább negyed-Hármad (vagy még nagyobb) arányban
szintén hasonló korú felnőttektől tanultak sok balladát, igazán régies és feledésre kárhoztatott m űfajnak kell" ezt tekintenünk.. Itt valóban az utolsó 0\ Ianatokban történt a gy űjtés, nincs mit csodálkozni a sok töredéken, hiányos
változaton és egyéb hibákon, inkább annak kell örülnünk, ami 'van.
A balladaéneklés alkalmai

A balladaéneklés alkalmaira éppúgy csak legutóbb figyeltek fel, mint az
előző fejezetekben tárgyalt kérdések nagyobb részére is, vagyis kidolgozatlan
maradt a műfaj, szociológiája: „ ... az egész eddigi magyar folklórkutatás,
miközben balladáink történeti eredetér ől, nemzetközi kapcsolatairól, tartalmi„formai értékeir ől és szépségeir ől gazdag ismereteket halmozott föl, úgyszólván adósunk maradt életük bemutatásával.” (Albert -- Faragó 1973, 50.)
A szociológiai szempontok érvényesítésére különösen az erdélyi és a jugoszláviai
kutatók törekednek, a magyarországiak éppen csak az utóbbi egy-két évben
gondolnak rá.
Az eddigi tapasztalatok szerint a balladaéneklés alkalmai nem különíthetők el a népdalokétól; ha nem is azonos id őpontokban és módokon, de a
dalolási alkalmak mindegyikén el őádhatnak balladát is. Bár a felsorolások
többsége nem rangsorolt,' mégis a - mellékes megjegyzésekb ől, egyes balladatípusok magyarázataiból stb. további részleteket is meg lehet tudni.
_ ' Hagyományosabb köžösségekben a csendes esti beszélgetések, a közös
és kisebb zajjal járó munkák (fonó, fosztó, dohánycsomózó és hasonlók); az
ünnepélyesebb, ritkább társas alkalmak és szokások (lakodalom, disznótor és
'egyebek) mintha jobban kedveznének a balladáknak, mint a vegyes, mezei
munkák, az ide-oda vonulások, és f őként a zenés, táncos mulatságok (bálok,
kocsmázás stb.). Ezek majd mindegyike vonzza, ill. taszítja az egyes balladatípusokat, így p1. leányfonóban kedveltek a leánysorsokról szóló balladatípusok, a lakodalomban a kényszerített, tiltott házasságokról 'szólók; a férfiak
borozgatás közben jobban szeretnek „betyáros" balladákat énekelni, és így
tovább. Rövidebb balladákat inkább munkán, hosszabbakat viszont téli estéken hallgatnak meg szívesen (Matijevics -1971. 229.)
Az alkalmak változása általában a` balladák rövidülésére vezet (Gulyás
Szabó 1975, 120.) Másodlagos szerepet is kaphatnak: énekelhetik manapság gyárba menet, s őt ugyanott hosszabb munkaszünetben is (Kovács Ma,

—

—
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tijevics 1975, 10.). Helyet kaptak a különféle egyleti bálokon, s őt népszínművekben (Gulyás
Szabó 1975, 147-148.). A ballada tehát nem egy csapásra
tűnik el.
—

A Drávaszögben a balladaéneklés alkalmai eléggé arányosan oszlanak meg :
első helyen vannak a társas munkák (13), a különféle mulatságok (13), továbbá
a hagyományos társas összejövetelek és a szokások (10), a többi alkalom jelentéktelen. A társas munkák között a fonó és más hasonló hagyományos kaláka
szinte jelentéktelen (3), ellenben a vegyes mezei munkák (9) és vándorlások
(4) alkalmai annál fontosabbak. Bálban nem énekelnek balladát (1), annál inkább borozás, -kocsmázás közben (12). A szokások közül a lakodalóm szerepe
a vártnál kisebb (1), a disznótoré viszont valamivel nagyobb (2), ha ugyan ily
kevés adatot egyáltalán lehet rangsorolni. Minden más alkalom (pásztorkodás,
játék, kántálás stb.) ehhez hasonlóan jelentéktelen.

A balladaéneklés módja
Még az előzőknél is, kevesebbet tudunk a ballada el őadásának módjáról :
• a régi stílusúakat általában szenvtelen ar ćcal, főként a dallam — szöveg együttes_
hatására törekedve szokták el őadni, az újak viszont megengedik a mérsékelt
gesztikulációt és egyéb, a dalhoz hasonló „fogásokat" is. Ez a gesztus nélküli,
sőt lehúnyt szemmel =-- néha éppen lopva körültekintve - történ ő előadás
jellemzi máig a szlavóniai énekeseket, ahol a szólóének a domináns. (Penavin
1976, 11, 65) Észak Bánátban már a közös és a dalszer ű éneklés a gyakoribb
(Tóth 1975, 22), míg a drávaszögi gyakorlat közbülső helyzetben van, éppúgy
énekelnek szólóban ,(22), mint kórusban (.23), s őt ezeken belül még a nemek
aránya sem nagyon különbözik az énekesek már említett, nem szerinti
megoszlásától: '
-

a drávaszögi balladák előadásának módja
szóló
férfi
31

nő
9

kórus
férfi
5

nő
4'

vegyes

gyermekek

14

.1

Ez mindössze annyit árul el, hogy a n ők ináig jobban szeretnek kórusban, mint
szólóban énekelni. Maga az epika ugyan szólisztikus el őadást kívánna, de az.
előadásnak ez a módja főként a hosszas, epikus jelleg ű, élesebb tragikumot megfogalmazó régi stílusúakra jellemz ő, míg a rövidebb, újabb és főként párbeszédes, ill. versszakismétl ő balladákat minden nehézség nélkül fújják többen is.
Míg az előzőkre egy-egy pillanatnyi csöndben kerül sor, s őt külön is fel szoktak.
kérni jobb előadókat, akik sokszor könnyekig meg is hatják a hallgatóságot, az
újabb, tetszetősebb és megjegyezhet őbb formájú balladákat inkább kórusban
szokták el őadni. (Nem lehet véletlen," hogy a párbeszédes, versszakismétl ő
balladák maradnak fenn legtovább, mégha a feldolgozott történet tiszta
anakronizmus is, mint p1. a Szégyenbe esett leányé).
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A drávaszögi népballadák 'főbb formai jellemz ői
Vargyas Lajos szerint a magyar népballadák legnagyobb terjedelme legfeljebb 10-20 (négysoros) versszak, vagyis 40=80 sor. „Ez a maximális
hosszúságis inkább csak 6-8 szótagos sorok esetén áll el ő, 12,, szótagós sorokból sokkal kevesebb verszak is elég egy balladai esemény el őadására." (Vargyas 1976, I : 179.) S őt szerinte a ballada 12-20 sorban is el tud mondani egyegy csattanós történetet. (Vargyas 1976, I: 15.). A magyar népballadák mindig
strófikusak, a versszakok többsége 4, sor ős, izometrikus (vagyis egyenl ő szótagszámú sorokból áll), az egyes sorok pedig 6, 8, 12, ill. az új stílusbán 10, 11
szótagból állanak. ( Vargyas 1976. I : 210.)
A drávaszögi balladák is igazolják Vargyas előzőleg idézett megállapításait, itt azonban a régi stílusú (fő ként erdélyi) balladatípusok hiányozva, az
összkép jóval közelebb kerül .a népdalokéhoz.
Ha a prózai (1. sz. 4 vált.), a strófátlan (2, 28, 34. sz. 4 vált.) balladákat,
továbbá az .1-2 szakaszos (.16 db.) nyilvánvaló töredékeket leszámítjuk, balladáink versszakokban mért terjedelme a következ őképp alakul:
.

.

.

a versszakok

-

balladák a versszakok
száma

3
4
5
6
7
8

balladák
száma

23 db.
11 db.
15 db.
20 db.
14 db.
6db.

9
10
11
12
13
15
17.

.

4 db.
3 db.
1 db.
2 db.
.... 2 db.
1 db.
3db.

(A 21. sz. kivételesen .23, a 30. sz. 29, a 3. sz. pedig 33 szakaszos)
E táblázatból kitűnik, hogy a dalszer ű (esetleg szintén töredékes) változatok, tehát ,a 3-4 . szakasznyi' terjedelm ű balladák száma is felt űnően
magas (34), az „igazi", tehát legalább 5-10 versszakos variánsok száma pedig
mindössze fele az egésznek! Ezen belül is a legtöbb 5-7 strófás (49), míg a
8-10 szakaszos jóval kevesebb . (13). Mindez a drávaszögi balladák feltű nő
megrövidülésére vall. A 10 versszakosnál hosszabb alkotások száma ezekhez képest jelentéktelen, együttesen sem több 12-nél! "(Tovább „rövidíti"
terjedelmüket, hogy az egyetlen 11 szakaszos is voltaképp 2 soros, a két 12
versszakos egyiké szintén 2, míg a másik 3 soros, de hasonló a helyzet az összes
többi, igazán hosszú balladával is.)
Drávaszöögi balladáink átlagos 'sorhossza tehát (5-6-7 szakasszal
és 4-4 sorral számolva) mindösszé 20-24-28, vagyis 'az érthet őség_ és a
rövidülés határán mozog. Az' .eddig gy űjtött összes drávaszögi ballada kb.
2500 sorból állhat, ami nem több, .mint egy jobb h ősdal-énekes; repertoárja!
Mindenesetre még ez az átlagos balladahossz is kétszerese a népdalénak, így
e két rokon műfaj között máig észrevehet ő terjedelmi' különbség is van. Érdemes , a drávaszögi népballadák sorainak szótagszámát is áttekinteni:
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11 szótagos Sorból álló balladaváltozat van
6 vagy 12 szótagos sorból álló balladaváltozat
10 szótagos sorból .6.116 balladaváltozat
8 szótagos sorból álló balladaváltozat
7 szótagos sorból álló balladaváltozat
6 szótagos sorból álló balladaváltozat
7-13 szótagos sorból álló balladaváltozat
egyéb vegyes és próza-sorból álló balladaváltozat

41 db.
17 db.9 db.
5 db.
5 db.

2 db.
4 db.
10 db.

(Nem minden balladaváltozat került vizsgálatra, csak kb. 100 db.)
Az új, vagyis többnyire 10-11 szótagos balladák száma (kb. 50) kétszerese a régi, 6-8-12 szótagosokénak (28), az uralkodó sorfajták (a 11 és a
12 ,cseréje" kivételével) számsorrendben szabályosan csökkennek, tehát
11, 12 (13), 10, 8, 7 és 6; vagyis minél rövidebb sorú egy változat, a Drávaszögben annál kevesebbszer fordul el ő. így a balladák versszakok szerinti
rövidülését némileg (de korántsem teljesen) kiegyenlíti a sorok szótagszámának folytonos gyarapodása. Hasonló jelenséget tapasztalhatunk az új stílusú
dalok esetében is, idővel mind közelebb is kerül e két rokon m űfaj egymáshoz.
(Sem a balladában, sem a népdalban, de még az egyházi népénekben sem ismert
a 9 szótagos verssor ! Kivételesen fordul csak el ő .) Egymástól mind többet és
többet kölcsönöznek, esetenként egybe is olvadhatnak, de ilyenfajta „házasság" nélkül is oly röviddé és gyakran töredékessé válhat egy-egy ballada, hogy
nemcsak az énekesek, de még a szakemberek is nehezen tudnák eldönteni m űfaji. hovatartozását.
Minden egyéb tartalmi és formai kérdésre részletes választ adnak, az
egye§ balladatípüsokhoz csatolt jegyzetek, továbbá a kötet végén található különféle jegyzékek, mutatók és összesítések, ezenkívül térképen tüntettük fel a
gyűjtőpontokat. A dallamokat és a velük `kapcsolatos kérdéseket függelékben közöljük.
(1980)

Katona Imre — Lábadi Károly
A FELHASZNÁLT ÉS 'HIVATKOZOTT IRODALOM

Albert — Faragó 1973
Albert Ernő — Faragó József : Háromszéki népballadák. Bukarest
Arany 1938
Arany János: Kisebb költemények. Budapest
Bálint 1976
Bálint Sándor : Karácsony, húsvét, pünkösd. A nagyünnepek hazai és közép-európai
hagyományvilágából. 2. kiad. Budapest

Barányai 1976
Baranyai Júlia: Vízbe vesz ő nyomokon.

F ejezetek a Dráva-szög történetéb ől.
Újvidék
(D.) Bartha 1951
(D.) Bartha Katalin: Nyelvjárási adatok. Szlavónia (Kórógy). In: Magyar Nyelvjárások, I. Szerk. Bárczi Géza: Debrecen. 167-180.
Bartók 1952.
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Bartók Béla: Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje. 2. kiad. Budapest
•
Békés 1966
Békés. István: Magyar ponyva Pitaval a XVIII. század végét ől a XX. századkezdeté'
ig. .Budapest
Benczéné 1974
Bencze Lászlóné: A ladányi torony tetejébe. . . Hortobágyi és sárréti népdalok.
Püspökladány
Berze Nagy 1940
Berze Nagy János: Baranyai- magyar néphagyományok, I. Pécs '
Biernaczky: 1973
Biernaczky Szilárd: Petőfi „dalai"• a nép között (Vázlat a folklorizálódási fölyamat
kutatásához). In: Filológiai Közlöny, XIX. (1973), 3-4. sz. 349-398.
Bori 1971
Bori Imre: Idó, idő, tavaszidő ... A jugoszláviai magyarság népköltészetéb ől.
dék
Bori 1976
"Bori Imre: Adalék (a Deák Gyuriról szóló ballada történetéhez). In: HK VIII.
(1976), 28. 159-160.
Borús 1976
Borús Rózsa: Topolya betyárvilága a szájhagyományban. In: - }IK VIII. (1976),
28. sz. 119-1 33
Bóta 1. Tárkányi Bóta
Burány 1964
Burány Béla: Zentavidéki népballadák • Zenta. Zentai Füzetek, 8.
Búrány 1971
Burány Béla: Emberek, sorsok, balladák. Két zentai népballada nyomában. In: a
HITK III. (1971), 7. sz. 39-71.
Burány 1977
Burány Béla: Hallották-e hírét? Pásztordalok, rabénekek, balladák. Újvidék, Hagyo- . .
mányaink, VIII.
Burány — Fábri — Tripolszky 1969
Burány Béla — Fábri Jenő — Tripolszky Géza: Száraz kútgém, üres válú. Juhásznóták, betyárdalok, balladák Zentán és vidékén. Zenta. Zentai Füzetek, 8/13.
Csanádi — Vargyas 1954
Csanádi Imre — Vargyas Lajos: Röpülj, páva, röpülj... Magyar népballadák és
balladás dalok. Budapest
Dávid 1969
Dávid András: A Mátyás király alakját idéz ő délszláv epikus énekhagyományról.
In: A HITK I. (1969), 1. sz. 97-124.
Dávid — Tordai 1956
Dávid Gyula — Tordai Zádor.: A kuruckor költészete, I—II. Bukarest
Dömötör 1974
Dömötör Tekla: A népszokások költészete. Budapest
Együd 1975
Együd Árpád: Somogyi népköltészet ; Kaposvár. Somogy Néprajza, T.
Erdélyi 1846-1847
Erdélyi János: Népdalok és mondák, I—II. Pest. Magyar Népköltési Gy űjtemény
Fajcsek 1942
Fajcsek Magda: Hagyományossá vált mondatképletek középkori és XVI. századi
verseinkben. Budapest
Faragó 1977
_
Faragó .József : Balladák földjén. Bukarest
Faragó — Jagamas -- Szegő é.n.
.
Faragó József — Jagamas János -•–• Szegő Júlia: Moldvai csángó népdalok és népballadák. Budapest — Bukarest
Faragó — Ráduly 1969
Faragó József — Ráduly János: A népballadák egy romániai magyar falu mai köztudatában. In: Ethn. LXXX., (1969). 504-513.
Greguss 1865
Greguss, Ágost: A balladáról. Pest. (4. kiad. Búdapest, 1907.)
Gulyás — Szabó 1975
.

.

.
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Gulyás Éva — ..zabó László : „Túl a Tiszán, a szendrei határban..." (Népballadák
és histórás énekek Szolnok megyéb ől). Szolnok
Horváth 1976
Horváth Iván (szerk.): Balassi Bálint összes versei. A versek helyreállított eredeti
sorrendjében közzéteszi — In: Tanulmányok Studije. Az Újvidéki Egyetem
Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke, IX. (1976).
1 — 151.
Kalapis 1976
Kalapis Zoltán: Történelmes gyilkosságének. Egy újabbkori észak-bánáti ballada
cselekményének való háttere. In: HK VIII. (1976), 28. ' sz. 137-157.
Kalapis 1977
Kalapis Zoltán : Lappangó szájhagyományok. Ujabbkori törökbecsei népballadák
nyomában. In: Magyar Szó, 1977. dec. 1:14,.2 :12, 3:16, 4:19, 5:6, 6:14, 7:12,
8:14, 9:14.
Kálmány 1877-1878 .
Kálmány Lajos: Koszorúk az Alföld vad virágaiból, I. Pécskáról való. II. Elegyes.
Arad
Kálmány 1881-1882-1891
Kálmány Lajos:' Szeged népe, I. Ő s Szeged népköltése. II. Temesköz népköltése.
III. Szeged vidéke népköltése. Arad — Szeged
Kálmány 1952
Kálmány Lajos: Történelmi énekek-és katonadalok. Sajtó alá rend. és a bev. tanulm.-t
írta Dégh Linda. Az életrajzot írta Péter László. A jegyzeteket készítette Dégh Linda
és Katona Imre; Budapest. Kálmány Lajos Népköltési Hagyatéka. I. Szerk. Ortutay
Gyula Kálmány 1954
Kálmány Lajos:

Alföldi népballadák. Budapest. Kálmány_ Lajos Népköltési
Hagyatéka, II. Szerk. Ortutay Gyula
Katona 1973
Katona Imre: Észak-bánáti betyárballadák. In: A HITK V. (1973), 15. sz. 15-42
Katona 1975
Katona Imre: Bogár Imre balladájának legkorábbi váltózata. In: Békési Élet X.
(1975), 497-500
Katona 1976.
Katona Imre: „Baranyába', K ő vidékín..." (Mutatvány a Baranyában kedvelt
népies műdalokból.) In: MKÚ XXV. (1976), 16. sz. 19., 17. sz. 21.

Katona 1978
Katona Imre: Áldás-átokformulák a magyar népdalokban és népballadákban,
Budapest, s:a .

Katona — Tripólszky 1971.
r
Katona Imre — Tripolszky Géza: Három magyar népballada vajdasági változatai
. (Kőmíves Kelemen — Fia-rabolta anya — Farkas Julcsa). In: A HITK III. (1971.),
7. sz. 17-38.

Kerényi 1977
Kerényi Károly : Görög mitológia. I. Történetek az istenekr ől és az emberiségr ől.
II. Hérósz-történetek. Budapest

Király 1962
Király Ernő : Magyar népdalok. Újvidék
Kiss 1927
Kiss Lajos: Régi népdalok Hódmez ővásárhelyrő l. 86 dallam szöveggel. Karcag.
A Magyar Föld és Népe, I.

Kiss 1943
Kiss Lajos: 108 (száznyolc) magyar népdal. Délvidéki daloskönyv. Budapest
Kiss 1959
Kiss Lajos: A szlavóniai magyar népsziget népzenéje. In: A Magy. Tud. Akad.
Nyelv- és Irodalomtud. Oszt.-ának Közl-ei, XIV. (1959), 1-4. sz. 269-311.

Kiss 1974
Kiss Lajos: Horgosi népdalok. Zenta. Zentai Füzetek ; 81F.

Kósa 1972

Kósa László: Magyar néprajzi kutatások Jugoszláviában (Néprajzi és településtörténeti áttekintés). In: A HITK IV. (1972), 11— •12. sz. 5-24.
Kósa - Filep 1975
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Kósa László — Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Budapest
Néprajzi Tanulmányok
Kovács — Matijevics 1975
Kovács Ilona — Matžjevžcs Lajos: Gombosi népballadák. Újvidék (Hungarológiai
Intézet)
..
Kriza 1967
•
Krizá' Ildikó : A halálra táncoltatott lány (Egy nápballadacsoport vizsgálata). Budapest. Néprajzi Tanulmányok
r,
Kriza 1968
Kriza Ildikó: A mezőgazdaság kapitalizálódásának visszhangja népköltészetünkben
(A cséplőgépbe esett , lány). In: A parasztdaltól a munkásdalig. Szerk. Katona
Imre — Maróthy János — Szatmári Antal. Budapest, 229-250.
Küllős 1969
Küllős Imola: A magyar népköltészet lírai dalm űfajai és a kéziratos énekköltészet.
In: Népi Kult.—Népi Társ. ÍI—III. (1969), Budapest. 235-245.
Lizanec — . Vaszócsik 1974 '
Lizanec, P.M. — Vaszócsik, V.J.: A kárpátontúli magyar lakosság népballadái
(Segédkönyv). Uzshorod (Uzshorodi Állami Egyetem)
Mándoki 1975 •
Mándoki László: Az aradi vértanúk nótájáról. (Levéltári adat az aradi vértanúk
nótájához.) Pécs (Különnyomat a Baranyai Helytörténetírás 1973. c. kötetéb ő l.
163-176.)
Mándoki — Bodgál ,1974
Mándoki László — Bodgál Ferenc Az aradi gyášznap 125. évfordulójára. (Két
különlenyomat a Janus Pannonius Múzeum Évkönyve XIV—XV. kötetéb ő l,, 207-232.) Pécs, Dunántúli Dolgozatok, 9.
Matžjevžcs 1971
Matžjevžcs Lajos: Ludasi népballadák. In: Tanulmányok — Studije. Az újvidéki
Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvi" és Irodalmi Tanszéke,
III. (1971), 229-249. Újvidék
Nemcsik 1977
Nemcsik Pál: Magyar munkásdalok. Budapest. Ének-zene Szakköri Füzet, 3.
Ortutay — Katona 1975
Ortutay Gyula — Katona Imre: Magyar népdalok, I—II. 2. kiad. Budapest
Ortutay = Kržza 1976
Ortutay Gyula — Kriza Ildikó: Magyar népballadák. Budapest. Magyar Remekírók
Paksa 1970
Paksa Katalin: Kálmány Lajos nyomában a Bánátban. In: A HITK II. (1970),
4. sz. 93-107.
•
Pataky 1971
(Katona Imre) — Pataky András: • Kopácši népballadák. In: A HITK III. (1971),
7. sz. 105-131.
Pataky 1975
Pataky András: A kopácsi daloskönyv.' In: 1VIKÚ XXIV. (1975), 8-15. sz.
Pável 1976
Pável Ágoston Válogatott tanulmányai és cikkei. Szombathely
Penavin 1971
Penavin Olga: Két bánáti székelytelep balladái: In: Tanulmányok — Studije.
Az Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvi és Irodalmi
Tanszéke, III. (1971), 263-303. Újvidék
Penavin 1975
Penavin Olga: Bácstopolya balladái, balladás történetei, balladás dalai: In: A HITK
VII. (1975), 23-24. sz. 79-95.
.
Penavin 1976
Penavin Olga: Kórógyi (szlavóniai) népballadák, balladás történetek, balladás
dalok. Újvidék. Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intéáete
Petőfi 1951
Petőfi Sándor költeményei, I. 1842-1845. Budapest
Ráduly 1975
Ráduly . János: Kibédi népballadák. Bukarest
Süpek 1971
,
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A DRÁVASZÖGI NÉPBALLADÁK . DALLAMAINAK
ÖSSZEFOGLALÓ JELLEMZÉSE

Három, község 16 előadója („adatközl ője") 29 balladatípus 55 változatát
énekelte magnetofonszalagra 1969 — 1977 között. Zeneileg 32 dallamtípus
56 változata került felvételre, -mert a 16. és 24: balladatípus változatói kétféle
dallammal hangzottak el, a 25-é pedig háromfélével (a 24-et ugyanaz az el őadó húzta kétféle, dallamra, a másik két balladát pedig egyesek erre, mások
arra énekekék); viszont ugyanarra a dallamtípusra is énekeltek kétféle balladát: 16.=44/a.; e., illetve 20.=25 /c.
E dallamfelvételek kicsiben tükrözik a magyar nép zeneanyagának és
énekes előadásmódjainak sokféleségét. Stílusok és rétegek szerinti megoszlásuk a következ ő :
.

.

.

TIPUSOK
VÁLTOZATOK
száma aránya száma aránya
A/osztály: RÉGI STILUS

5

B /osztly: ÚJ STÍLUS össz.
régi népi gyökérb ől nőtt

.

16%

20

36 %

41%

4

13%

9

16%

3%

2

4%

22%

8

14%

3%

1

2%

43%

28

50%

7

? (megállapíthatatlan)

C/osztály: EGYÉB STILUSOK össz.

14%

13

átmeneti réteg
rnűzen'éből•és idegenből jött .

8

14

~

régies népi réteg

3 •

10%

6

11%

átmeneti réteg

1 .

3%

5

9%

30%

17

30%

műzenéből és idegenb ől jött
a teljes anyag:

.

10

32 . TIPUS

56 változatban
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Ez az arany kedvez ő bb annál az összmágyar- megoszlásnál, amelyet
Bartók állapított meg az 1934-ig gy űjtött 2600 dallamtípus, ill. annak közel
11 000 változata alapján:

Bartók — 1934
TÍPUSOK változatok
megközelítő száma

Drávaszög
aránya

aránya

A/oszt.

RÉGI STÍLUS

200

1000

9%

14%

B/oszt.

ÚJ STÍLUS

800

3200

30%

36%

C/oszt.

magyaros dallam

600

2500

23%

20 %,

C/oszt.

idegenszerű dall.

1000

4000

38%

30%

(NB! Bartók a . változatarányt számította ki tanulmányában.)

Aszámok nyelvén az fejez ődik ki, hogy Drávaszög, ill. annak balladazenéje
a magyar átlagnál valamivel hagyományőrzőbb táj, ugyanakkor nem hiányoznak bel őle a legújább, 19-20.. századi m űzenei és idegen jellegű dallamátvételek sem. S őt, talán épp a balladaszempontú gy űjtés tárhatott föl
ennyire széles stílusskálát, kezdve a régi ötfokú dallamoktól a 18-19.
században felkapott németes — északszlávos melódiákon át a múlt század
végi — e század eleji hallgatónótákig.
Hasonló sokszínűség tárul fel dallamtípusaink földrajzi összefüggéseiben. Bartók szerint a régi stílusnak és a C) osztály régies rétégének típusállománya 80-90%-ban meghatározott tájákhoz köt ődik; míg az új stílusnak
meg a m űzenéb ől és idegenből jött dallamoknak típusai 90-95%-ban
általánosan elterjedtek. A „meghatározott tájakon" való elterjedtség is többféle: vannak két vagy három dialektus-területre szétterjed ő dallamok,'
vannak csak egy dialektusra jellemz ők, és jó néhány dallamtípus csak egy-egy
kisebb területen él (ill. élt). Bartók négy nagy dialektus-területre osztotta
a magyar népzenét: I. Dunántúl (Szlavóniával együtt), II. Észak (Csallóköztő l Kárpátaljáig), III. Alföld és IV. Erdély (a bukovinai székelységgel
s a gyímesi csángókkal). A jugoszláviai magyarság három zenedialektushoz
tartozik: az al-dunai székelyek Erdélyhez, a többi vajdasági . az Alföldhöz,
a horvátországi és szlovéniai magyarok pedig Dunántúlhoz. Drávaszög
tehát a dunántúli zenedialektus-területnek a szélén fekszik, keletr ől az Alföld-'
del szomszédos. Ez tükröz ődik abban, hogy régi stílusú balladadallamai
közül kettő — 5., 35. — jellemző en dunántúli (s őt, dél-dunántúli), a másik
három az Alföldön és északon is igen gyakori. Az új stílusúak közül ott
is a kimondott népi rétegben — szintén két típus, a 24 a. II. dallama és a
25/g., h., i. kötő dik Dél-Dunántúlhoz (és Szabolcs-Szatmárhoz.) Tehát
a drávaszögi balladák eddig ismert 32 dallamtípusa közül négy (12,5%),
1.92

ill., 56 dallamváltozata közül 8 (14%) jellemz ő e tájra; a többi dallam.aniagyar
nyelvterület más vidékein is el őfordul. Későbbi kutatás remélhet őleg 11-.1 -é
több tájjellegű archaikus dallamot talál, különösen : olyan • ritkaságokból,
melyek ez ideig még csak szlavóniai, :ormánsági vagy sárköz — kelet_baranyái
gyűjtésekből kerültek el ő; tehát a Drávaszögben is megvoltak, meg kellett
lenniük.
A kottakép alig vagy egyáltalán nem árulja el az el őadásmódnak . olyan
jellegzetes összetev őit, mint a hangszín, a tempó és ritmus finom apró hul,lámzása, a dinamikai árnyalás, a zenei artikuláció effektusai (legato, marcato,
staccato stb.) és az átélés h őfoka. E tekintetben is két er ős kultúra él, ötvöz ődik,
ill. küzd egymással a nép zeneéletében: egyfel ől az , archaikus hangvételű,
sallangtalan, eredeti népi ízű előadásmód --- másfel ől pedig műdalos. modorósság, amelynek , két fő fajtája az érzelg ős-hallgátónótás, ill. a hejre-duhaj
hetyke-mulatós tálalás. E két, ill..háxom pólus között számos átmenet található.
A Dunántúlon és az Alföldön egyre kevesebben őrzik . az archaikus népi
előadásmódot. Még hamisítatlan népi dallam is igen gyakkran hangzik föl
ízetlenül, vagy éppen modoros tálalásban. Ezt a jelenséget tetézi még 'az
egyre halványodó, bizonytalankodó dallamemlékezet. A csak gy űjtés kedvéért
felidézett dallamok egy része eleinte bizonytalan, zavarós ingatag formában
szólal meg, jó, -ha előadója két-három-négy versszaknyi éneklés során -belezökken az ép változatba. Több el őadó énekelt zeneileg különböz ő, de szótagszámszerkezetben azónos dallamok részeib ől összekevert kontaminációt. Ilyenformán e felvételek' úgyszólván gy űjtéslélektani krónikának is beillenék.
Szakavatott . zenegyűjtő ugyanis be sem kapcsolja a .felvev őgépet mindaddig,
amíg az el őadó előbb végig nem énekelt két-három verset, ill. míg csak a
dallam világosan ki nem tisztázódott. Nem-zenei szempontú felvétel viszont megőrzi a pillanat gyarlóságát, s őt árnyoldalait is; több tízezres zenegy űjtői
felvevőtapasztalat alapján tudjuk, hogy egy-egy dallam a második, harmadik
elénekléskor hangzik el annak közösség-használta, kiérlelt formájában.
(Megrögzött hamis énekl őről, bizonytalan emlékezet ű előadóról ;pedig nem
érdemes felvételt készíteni.) Az ötvenliat dallamfelvétel közül ép változat
szép vagy • elfogadható népi ízű előadásban:- 24. A többi 32 felvétel vagy .
romlott változót, vagy igen hamis éneklés, vagy m űdalos-modoros el őadás.
Hasonló a helyzet napjainkban a Drávaszöggel érintkez ő többi tájegységben:
Szlavóniában, Ormánságban, Kelet-Baranya-Sárközben . is. A régi és népi
stílus darabjái és az archaikus népi el őadásmód még nem veszett ki végleg,
de használatban alig hallható; gy űjtőszerencse vagy avatott gy űjtőmódszer
tudja csak felidézni. A felszíni anyagban mind nagyobb a m űdallecsapódások
és idegen jövevénydallamok száma; és egyre kizárólagosabb a: jellegtelen
még á modoros el őadásmód felhangzása. Az elmúlás egyenetlen : akad énekes,
aki eredetibb .el őadásban' 'jövevénydallamot vagy modoros el őadásban szín
népi "dallamot szólaltat meg.
- . Több község még több előadójának jóval számosabb dallamos balladaadata kell ahhoz, hogy szöveg- és dallamtípus társulási törvényszer űségeire
fény derüljön. Egyel őre csak a 9. (Verekedés fog lenni) s a 22. A és B (Vadász
és leánya) esetében beszélhetünk szöveg- és dallamtípus kölcsönösen szoros,
szinte kizárólagos kapcsolatáról. Pontosan egybevág ez ugyanezen szövegés .dallamtípusok országos együttjárásával. És mindhárom dallam kifejezetten idegen "jelleg ű, a magyar anyag zömétől elütő ritmus- és strófaszerkezettel
(kettő . ezenfölül ízig-vérig dúr hangsorral).
13
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Dallam és szöveg illeszkedésében sokfelé el őforduló két ,rokonjelenség,
hogy némely el őadó egy-két teljes dallamstrófa után csak a második dallamfelet ismételgeti, míg a szöveg tárt; vagy hogy egyes el őadók csak féldallatura emlékeznek, eleve ezzel kezdik. Az eddigi 56 drávaszögi ballad áfelvételen
a két jelenség, sajnos, nem ritkább az összmagyar átlagnál.
Összegezve: az els ő 'gyűjtőeredmények reálisan tükrözik, egy valaha
virágzó hagyományú vidék képét1970
tájáról. Ahol a felszín alatt, az emlékezet
mélyén olyan
archaikus
értékek
élnek,
mint az 5., 25. d) és 35. c)-dallam,
ma
ott még'
is érdemes tovább dolgozni, kiterjesztve a kutatást még több
községre és személyre, még több dallam- és szövegfajtára.
.

•

(1980)
Olsvai Imre

■
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Népmese

1. A KOPÁCSI NÉPMESÉK
Röviden a falúról
Kopács kis falu a Dráva folyó torkolatvidékén Baranya legdélibb csücskében, az ún. Drávaszögben. Nevét. csók kevesen ismerik: halászok, vadászok,
természetjárók és újabban nyelvészek, néprajzi kutatók is. Tudományos
felfedezése régies 'hagyományainak, köztük a népmeséknek köszönhet ő . •
A falu nevét .már _középkori források. említik Kopach, ritkábban Kupach
alakban., Egy 1212-b ől való határjárásban felsorolt helynevek közül máig
él: Daróca (az egyik mesében Daróc), Gorba, Nagyhegy és Vémely.. A lakosság egy része ugyanis hosszú századokon át helyben maradt, még a török
hódoltság pusztításait is átvészelte. A környez ő mocsárvilág nemcsak élelmet,
hanem menedéket is adott. •
A múlt Századi ármentesítések során ' a falu határának nagyobb része
a gátakon kívül rekedt, tehát a Duna és a Dráva árhullámai szinte akadálytalanul elönthették. A városi embernek már maga ez a kiterjedt ártér is valóságos mesevilág ! 'A falutól csónakút višz a kopácsi nagy tóra: a keskeny víztükr őt
lent kétoldalt s űrű hínárfal szegélyezi; a .nyugalmukban megzavart ,halak
ezüstös villanással tűnnek el benne; fent fűzfák borulnak az útfölé; természetes
ernyőt tartanak a tűző nyári nap ellen. Kint a tavon nád- és gyékényligetek,
itt-ott tenyérnyi zöld Sziget, némelyiken halászkunyhó. Tábort űz és pipafüst
zavarja el a szúnyograjokat.. Itt a mesélés egyik színhelye. A tó szélén fülig
sáros -sertések túrják ki és • ropogtatják a csigákat, kágylókat, partra vetett,
megszáradt halakat. Távolabb^ fekete gólyák lépkednek vizet kémlelve,. óvakodva. A háttérben 15 18 méter magas ;mocsári füzeket lenget a szél.
Ha a halak valamelyik gyülekez őhelyét, egyetlen kődobással is megzavarják,
szinte kifehéredik a víz a nyomukban. A puskalövést ől felriasztott madárrajok
felhőként menekülnek el: • .
A természeté pazar b őkezűsége a falu ezernél valamivel több lakosából
még századunk els ő félében is majdnem száz halásznak biztosított meg :-.
.élhetést. 6k voltak a legjobb mesemondók,. körükben. hangzottak el .a legszebb
népmesék, amelyekben a szokásosnál jóval gyakrábban szerepelnék halászok;
néha már-már azönosulnak is velük: ; • .
„Háta vót egyször egy szegény;: ember. • Olyan szegén(y) vót, mind én is.
-

Halászatbul élt,' .úgy mint, én is.. Hol fogott halat, hol nem, úgy, .Mint
Hát' vót neki egy bérölt tavacskája,--oda járt ű halászgatni." (Szalai Áron
meséje: Két egyforma :testvér, Aa Th 303+ Sárkányölő, Aa , Th 300.)
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Á kopácsi mesekincs egészében véve jóval terrriészétközelibb az átlagosríál,,
a mesei történet színhelye a szokottnál is gyakrabban tó, tenger, folyó és
erdő ; sokféle hál és víziszárnyas is szerepel. Két jelenet az egyik meséb ől:
„Mikor átért a tú(l)só partra,,láti, hogy ott egy szép aranyhéjú halacska
ottan hentörög a porba(n). Egyik fele már megszáradt, megsütötte a nap,' de
-él. Ő fogta a halacskát, megsajná(l)ta, beledobta a vízbe. — Szegény halacska!
Itt pusztú (Z) sz el, megsüt a nap, a víz meg messze van, nem tudsz belemenni. -- A
halacska rögtön kiugrott a vízbíu(Z), de abba(n) a pillanatba(n) kétször akkora
lett, mind vót, és frissebb és egészségössebben- nézött ki. Na, jó fiú, amiért)
így megsajná (l) tál, megszánakoztál rajtam, hogy láttad, hogy élve elpusztu(l)hatnék, nohát vegyél) ki a bal 'ó(Z)dalambú(Z) egy szál héjat, amiket nem
sütött a nap! Ha valamikor' valami bajod lesz, görbítsd meg, én rögtön ott leszek,
és a bajodon segítek
„Az erdő közepén talá(l)t egy kis tavat. Ott látott egy szép vadkacsát
ott föntörögni; de az egyik szárnya el van Z űvel;• akarna röpü(l)ni, de nem bir.
Megsajná(l)ta a gyerek, megszólította: — Te kis kácsa, gyere ki, hagy gyógyítsam meg a: szárnyadat!
Dehogy megyek, mit gondó(l)sz? Azér(t),
hogy vagy paprikást vagy pecsenyét csinálj belülem!
Ne félj, nem bántlak.
Tiszta szívb ű (l) mondom, hogy meggyógyítlak. — No, Isten neki, nem bánom,
ha má (r) rášzorultá (l) az életömre,, így se ér sokat! A szárnyam, el van törve,
nem bánom, ha meghalok is. — Avval kiúszott a patak szélire. A gyerök megfogta, és leü(l)t vele, odavette az ölibe. El ővette a tárcájábú(l) az élesztőfüvet,
mégkenyögette vele a sebös szárnyát. Az azonnal olyan lett, mintha sohase lett
vóna eltörve. Megörü(l)t a kacsa! Mindjá(rt) • próbálj a szárnyát, próbál
rajta repű (l) nj. Hát lehet! — Na, jó fiú, azt gondó (l) tám, hogy elveszed az
életömet, de mivel ilyen jót tetté(l) velem, húzz ki a bal szárnyamból, amelyik
nem vót törött, egy szál fényös tollat! Ha valamikor valami bajod lesz, a szélösebbik felit repeszd Ze! En rögtön ott leszök". (Horváth Antal: Égig ér ő fa,
Aa Th 317.)
-

.

.

A kopácsi mésemondók ,természetesen korántsem egyoldalúak, hanem
többségükben tapasztalt, világlátott emberek. Gondolkodásukban a hagyományosság és a korszerűség szerencsésen ötvöz ődik egybe. Történeteik
gazdagorí árnyaltak, -sokféle helyzetet és szerepl őt vonultatnak fel, légfeljebb
a földművelő parásztokról esik kevesebb szó a szokásosnál. A mesék régiessége
lehet az oka annak, hogy a magyar — délszláv, együttélés tartalmilag még
nem tükröző dik bennük, ellenben nyelvi' hatás megfigyelhet ő.
A mesék összegy űjtése
Kopácsra nagyjából egyszerre terel ődött a nyelvészek és a néprajz
kutatók figyelme, .máig is jó egyetértésben munkálkodnak. Rendszeresebb .
népnyelvi gyű jtés az 1960-as évekt ől folyik: a Magyar Nyelvjárás] Atlasz
munkatársai járták a faluban; ,Penávin Olga újvidéki egyetemi tanárn ő és
munkatársai azóta is folytatják a gy űjtőmunkát, mintegy két tucat népme s ét
is megörökítettek, amelyek az Ortutay. Gyula által szerkesztett Új Magyar.
Népköltési Gy űjtemény sorozatban jelentek meg. A néprajzi kutatók legkorábban a viseletre, különösen pedig a hímzésre fígyeltek fel; legújabban
Pataky '. András, helybeli tanító hiedelmeket, balladákat és tucatnyi mesét
gyű jtött:' Életcéljául a falu néprajzi összefoglalásának megírását t űzte ki.
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Eddig a mesegyű jtés ért el legtöbb eredményt, pedig olyankor kezd ődött,
amikor a mesemondás már nem volt eleven gyakorlat, és eleinte még magnetofon sem állhatott rendelkezésre, gyorsírással kellett rögzítenem a szövegeket. 1942-ben kezdtem ugyanis a mesegy űjtést az akkori Táj és Népkutató
Intézet külső munkatársaként. Kis csoportunkat Tálasi István intézeti tanár
vezette: Ekkor els ő ízben mintegy, 60 mesét sikerült összegy űjtenem, ezek
közül a 8 legszebb Csalóka Péter címmel 1947-ben nyomtatásban is meg'jelent. 1962-ben, tehát épp 20 év múlva jártam ismét a faluban ) de ekkor
már magnóval felszerelve, s újabb 7 mesét gy űjtöttem. így hárman e kis
faluból 100-nál is több népmesét hoztunk el, és ezeknek még csak töredékét
tettük közzé nyomtatásban. Legf őbb ideje, hogy a' kopácsi népmesék közkinccsé váljanak!
-

A mesék közzététele
Az eddig gyűjtött kopácsi népmesék vaskos köteteket töltenének meg.
Mivel némelyikből több változat is áll rendelkezésünkre ; és különben sem
minden mese éri el a kell ő színvonalat, e kötet*, a mesekincs színe-javát tartalmazza. Arra törekedtem azonban, hogy a jobb mesemondóktól minden
fontosabb mesetípust bemutassak, s ezáltal valóságos kép alakuljon ki a helyi
népköltészet gazdagságáról.
A népnyelv minél, hívebb visszaadása kedvéért tértem - el a helyesírási
szabályoktól. Nagy kár lett volna a szövegeket köznyelvre vagy éppen irodalmi nyelvre átírni! Még így sém. lehetett minden hangot jelölni, de .a
fonetikus hűség az-olvasást zavarta volna. Zárójelben pótoltam a népnyelvb ől
hiányzó, vagy épp nem ejtett hangokat. Mint minden „megalkuvó", felemás.
megoldás, ez is kétfel ől támadható, de ebben tökéleteset adni úgysem lehet.
Ráadásul sokakat zavarni fog magának a kopácsi nyelvjárásnak is az állandó
bizonytalankodása, a sokféle hang- és szóalak, de a valósághoz ez is hozzátartozik. • .
Még a legjobb mesemondók is emberek, akik — nem is olyan. ritkán
— tévedhetnek, különösen amióta Már nem eleven a mesemondás gyakorlata.
Nem javítottam szövegeiken, erényeik és 'hibáik egyaránt tanulságosak.
Arra törekedtem tehát, hogy a kötet meséit a szakemberek éppúgy használhassák, mint ahogy érdekl ődéssel olvashatják a népköltészet hívei is.
Bori Ímre újvidéki egyetemi tanáré a köszönet, aki a kiadás ügyét elindította és végig támogatta.
A mesemondók közös bemutatása
A 15 kopácsi mesemondóból a szokásos aránynak megfelel ően 9 férfi
és 6 nő van. Összetételük nagyjából megfelel a faluénak: a n ők egy napszámos
kivételével mind eltartott családtagok; a férfiak között egy-egy cs ősz, kisiparos
és vasutas, két napszámos és négy halász van, az utóbbiak közül háromnak
valarnenyi földje is volt. Két szomszédból beházasodott n ő kivételével valamennyi mesemondó kapácsi bennszülött volt Bár a falu lakossága már
a török hódoltság alatt áttért a református vallásra, az utóbbi évszázadban
* Sárkányölő ikertestvérek.

Kopácsi népmesék. Forúm, Újvidék 1972.
.
a-
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fellépett egyke miatt megindult a nagyobb arányú bevándorlás, főként .szegényebb katolikusok költöztek : be. Így á' mesemondók vallási megoszlása
is nagyjából megfelel a faluénak: kétharmad részük református, egyharmad
pedig katolikus vallású. Kor szerinti megoszlásuk a következ ő . '
20-30 30-40 40-50 50-60 60-70. 70-80 év között volt
3

—

3

3

4

'2

fő

• A mesetudás korcsoportonkénti eloszlása meglep ően egyenletes, de
éppen a legaktívabb évtized teljes kiesésé a hagyomány folyamatosságában
beállott 'törésre vall. E tekintetben ' másutt még kedvez őtlenebb a helyzet,
a Csongrád megyei Tápén p1. ez idő alatt a mesetudás szinte teljesen a nagy- szülők korcsoportjára korlátozódott.
A 15 kopácsi mesemondó tudása között meglehet ős számbeli és terjedelmi különbségek vannak: 8 mesemondó 84, a többi 7 pedig csak negyedrésznyi, kb. 18 —. 20 történetet beszélt el; az egyénenkénti átlagszám 7 lenne,
a valóságban ennél többet vagy kevesebbet tudnak
Sžalái Áron
Szalái Ferenćné

,

Horváth Antal
Gy őrfi Kálmán

23 '
13
' 10'
_ 10 ,

Varga Áron
L őrincz Irma
Horváth Mária
Márton Erzsébet

10
8
5
5 stb.

A nők- férfiak mesekincse között„darabszámrá” nincs 'ugyan különbség
(kb. 50:40 áz arány), ellenben a .„férfi-"-mesék terjedelme éppen kétszerese
a nőinek! (Tápén . a nők kevesebb. mesét tudtak a férfiaknál, az utóbbiak
meséi csak másfélszer voltak terjedelmesebbek.)
A kopácsi' mesetípusok nagyobb része is éppúgy valamelyik nemhez
köthető, mint a Csongrád megyei Tápén. A férfiak Kopácson is els ősorban
á hősies' kalandmeséket (Sárkányöl ő, Aa Th 300; Két egyforma testvér,
Aa Th 303; Hajnalkötöz ő királyfi, Aa Th' 304; stb.), továbbá a bátor, er ős
és ravasz h ősökről szóló történetéket (A katona és az ördög, Aa Th 330;
Férfihainupip ők e; Aa Th .530 ; Négy ,művésztestvér, Aa Th 653; Igazmondó
juhász, Aa .Th 889; Híres zsivány, Aa Th 1525; Csalóka Péter, Aa Th 1539.
stb.), valamint a tréfás, .hazudós; erotikus történeteket, rémhistóriákat és
történeti mondákat kedvelik. E mesék főhősei férfiak, a n ők többnyire csak
mellékalakok: Még akkor ' is a férfiak állanak középpontban, ha történetesen
ellenszenves szerepl ők. így pl. a fonóházban megjelen ő ördög (Ördögszeret ő,
Aa Th 407.) egy- férfi és egy n ő meséjében; mindkett ő a saját nemének
szemszögéb ől ábrázol
Varga Áron:

Palkó Jánosné:

Egyszer . minden . kopogtatás
nélkül belépett- . egy daliás, szép
fiátaŽember.,.,Öd . aült -a leány) mellé
és átkárolta,= de egy . szót nem
szólt a, leányhoz. Kínálgatták en-

Hát egyször, kilenc óra után
nyíll az ajtó. Hát amint belép,
-hát gyönyörű szép legény gyütt be.
Csak ű(l) t -le mellé, Akkor a többi
lányok irígyő(1)ték, mer(t) hát
gyönyörű szép legény v őt. tÍ meg

nivalóval, innivalóval, nem fogadott
el semmit". •
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örű(1)t, szegény. lány".

A férfiak általában ráér ősebb részletességgel, de a n őknél kevesebb
érzelmi árnyalással ábrázolnak. Példa erre az Elkárhozott leány (Aa Th 307.)
mesetípus utolsó jelenetében a n ő bemutatása; az egyiknél valóságos szörnyeteg,
míg a Másiknál megtér ő, mind alázatosabb bűnös :
Szalai Áron:

Horvát Mária:

Mikor elverte az óra a tizet,
fölcsattant a koporsó teteje, és űtet
eltakarta. Kiugrik ám a lány, megy,
tördel mindent. — Hol vagy, trázsa,
megeszlek. Akárhová bujtál, megtalállak, megeszlek ! — Hát egy ,
ször szalad föl a toronba, ez mög
szépön belefeküdt a koporsóba. Hej,
de a lán még feleútba(n) se vót,
már eszrevötté! Szalad .ám le! —
Hát te ilyen, te olyan! Hogy merté(Z)
belefekünni a koporsóba? — Szidta,

Aztán ahogy akar fölmenni a
királykisasszony, a gyerök a másik
felü(Z) lemén. Bemén • a kriptába,
lefekszik.. Az(t) mondja neki: —

-

káromkokodott, mit nem csiná(l)t.
Odaér, hát láti, hogy halott, mer(t)
semmi mozdulása nem vót, hogy él.
Úgy szedte vóna ki, mint- a sas,
mint aki szedi szét a. csibét, de nem
vót hatalma hozzányú(l)ni, mer(t)
az is halott vót; halottnak tette

No , gyere, királykisasszony!
Odamén a királykisasszony:
Te,
hogyha Istenöd, lelköd van, menj
a kriptámbú(1) ! — Én nem mék,
—

neköm nagyon jó helyem van !
Gyere ki a kriptámbu(Z) ! — Én
nem mék i, — neköm nagyón jó
helyem van! — Gyere ki a kriptámbu (l) ! — Én nem mék ! — Nem
gyüssz? — Nem! — Ugyan mér(t)
Mér(t) kínoztatol engönem?
—

met ...

magát. De osztán szidi, mindönnek
elmondja .. .
Még szembetűnő bb ez a különbség a hősies kalandmesék párbajjelenetei
nél: a férfiak gondos aprólékossággal, a n ők pedig sietős rövidséggel adják
elő . A .Fehérlófia (Aa Th 301.) mesetípus egyik jelenete:
L ő r•incz Irxná

Hórváth Antal
•

Gyün ám nagy . széllellobbal
haza! — Ki az, aki itt-jár? . Mindjárt) szétszaggatom! — Gyün
ki a királylány elébe: — Kedves
férjem, ne bántsd, mer (t) az én
bátyám• gyütt el vendégségbe hozzánk! — Hó, akkor jó(1) van !
Szerbusz, sógorkáni! — Nyú(j)ti
a sárkány azt a roppant karmas
mancsait, hogy összetörfe vele Fatör ő
komának a kezét, de Fatörő koma

Odaért a sárkány. Már meszszirű(Z) ordította, hogy: — Ki van
idegön a házba(n) ? Rögtön széjje(Z)
szaggatom! — Ez mög oszt mögvárta
a kapuba(n). Mikor a sárkány
odaért, elkezdött rá fújni. A Kilinkó
Jankó hamarosan a szöme közzé
szórta az er ős paprikát, és avval
az élös • karddal, amit az öreg adott
neki, nagy gyorsaságga(1) levagda(l)ta
a fejeit mind.

úgy megszorította a sárkán (y)nak
a mancsát, hogy annak mindön ujja
kirepedt. A sárkán (y) nagyot szisz-.-
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szent, mikor az ujja kirepedt:
Ejnye, sógor, de kemény a kezed!
— Hát én csak, sógorkám, így
*szoktam odahaza parolázni .. .
Kimentek az udvarra, összekapaszkodtak. A sárkány a Fatörő komát'
térdre ejtötte; de a Fatörő koma a
sárkán (y) t fenékig a földbe vágta
bele.
Ejnye, sógork őm, de kemíny
a kezed! — Avval. kiugrott, . összekapaszkodtak újra. Harmadszor a
sárkán (y) t úgy vágta a földbe,
hogy csak a fejei voltak ki. Avval
fö(l)kapta fejszéjét, és .a fejét sorba
mind egyenkint levágta. A nyelvit
a fejekb ű (l) sorba kidarabó(l)ta,
aztat a tarisznyájába belerakta .. .

►

Mindez természetesen korántsem kivétel nélküli szabály, fakadhat
egyéni' stíluskülönbségekb ől is, sőt hasonló eltérés a férfiaknál is észlelhet ő
az egyes- nemzedékek között. A. valószín űleg ponyvai eredetű Almafi c. mesét
(Madárvőlegény, Aa Th 432 -{ - Repül ő királyfi, Aa Th 575.) ketten is elmondták: Farkas János 1942-ben, 43 éves korában és Gy őrfi Kálmán 1962bén, 49 -éves korában. E mesében három fiúgyermek születik almából. Farkas
János meseh ősei még így örvendeznek nekik: „Az Isten megáldott bennünket
három makkegészséges fiúgyermekkel!" Ezzel ezemben Győrfi Kálmán
mesehősei még ezt is hozzáteszik: „No, már sokat is adott az Isten, kett ő
is elég lett vóna!" A korábban följegyzett változat közelebb van az, eredeti
forráshoz, stílusa irodalmibb, részletez őbb :
Farkas János:

Gy ő rfi Kálmán:

. Megen csak szegén(y) nagy
szomorúan nekivette az iránT(y),t,
maga se tudta, hogy merre, csak ,
ment. Hát amint megy, mendegél,
egyszer . azon veszi eszre magát;
hogy beért egy nagy erdőbe. Kiszemlé(l)t magának egy szép, nagy,
terebélyös- fát. Mivel már este -is
vót az idő, nagyon el is vót fáradva,
gondó(l)ta, hogy ott , kipiheni a
testi fáradalmait. S lefeküdt hanyatt
a fa alá és spekulá(l)t, hogy hát
meddig k ő (l1) űneki még barangó (l) "ni, még ű azt a repülő kastélyt
megtalálja? Közbe (n) osztán álomba merű (l)t. De kevés ideig aludt,
mer(t) kakaskukurikúlásra lett figyelmes....

Megy bánatában, mendegél.
Amint mögy, beér. tündérországba.
Mindjárt a tündérök fogadták űtet.
Amint mögy : — No, itt majd
megpihenek egy kicsikét és úgy
megyek majd tovább: — Egyször
'csak kakaskukorékolásra fölébredt .
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Még azonos, mesetípus, epizód és nagyjából egyenl ő terjedelem esetén
is megmutatkoznak az egyéni különbségek: íme egy elbeszél ő (balról) és
egy dramatizáló (jobbról) jelleg ű részlet (Égig ér ő fa, Aa Th 317.) :
.

'H orváth Antal:
„Egysző(r) ' szétnéz-, hát mind
a fölhős annyi a vadkácsa! De
szorítják ám a fehér hollót! Gyün
direkt neki, mintha el akarná út
gázolni. Ő se vót. röst, megfogta a
kantárt szorosan. Mikor röndös ütésre
került, úgy megütötte, hogy rögtön
a lába elé esött. Abba(n) .a pilZanatba(n)' ott termött ő a legelőn,
ahol vót, ahonnan elszöktek a lovai."

.

.

Gy. ő rfi Kálmán:

„Nem tellött bele egypár perc,
de gyün ám egy hatalmas sas! Repül, veri a szárnyát, igenyest a
galámbnák. De veri a galambot,
de :zavari a galambot!' Az hiába
bújik az ágak közé, de a sas csak
utána! Nincs más hátra, mer(t)
mán a sas úgyis megfogi' űzet,
odarepül / a gyerökhöz. Odavágja
megint a köt őf íköt, megint sárga
csikóvá változott."

A férfiak el őadói stílusa tudatosabban hatáskelt ő, mint a nőké, meséikben
jóval több a fokozás, túlzás, nagyítás és a csodásság is egyszersmind. Gyakorta
alkalmaznak dramatikus fogásokat: kérdés, felkiáltás, párbeszéd stb. szaggatja
meg az elbeszélés fonalát. Kevesebb bennük a gátlás: „Ami a mesébe meg
a nótába van,' azt ki kell mondani!" — vallotta Horváth Antal. Ugyanakkor
Palkó Jánosné még a szóhasználaton is fennakad: „Nem bánja, ha még sátán
vóna- is ! (Úgy mondják, hogy ördög, de én nem szeretöm úgy mondani.)"
Ezek után nem' meglep ő az sem, hogy a jó férfi-mesemondók önértékelése
meglehetősen eltúlzott. Két legkiválóbb mesemondóm mintha csak összebeszélt . volna, egymás tudta nélkül jelentették ki a, következ őket: ;,Ilyet
úgyse hallott senki! Bejárhatják az egész országot!" (Szalai Áron). — ;,Ilyet
nem hallottak még! Ennek nincs párja az egész országba !" (Horváth Antal.).
Szalai Áron többször kijelentette: annyi mesét tud, hogy úgysem gy őzőm
lejegyezni. Amikor a 23. mese leírása után mégis kimerült, ő maga volt
a legjobban meglepve!
A kopácsi n ők is észrevehet ően kerülik a ;,férfias" mesetémákat,` el őszeretettel mesélik viszont a n ői sorsokról szóló, főként házassági-családi
vonatkozású történeteket (Hattyún ő, Aa Th 400; A mostoha és az édes leány,
Aa Th 480; Leányhamupip őke — Libapásztor királykisasszony, Aa Th
510/a—b; Három leánytestvér, Aa Th 708; Hófehérke, Aa Th 709; Selyp.
lányok, Aa Th 1457. stb.) A n ői mesék h ősei többnyire nők,' mégha a férfiaktól
függ is a sorsuk. A történés színhelye nem távolodik el annyira a falutól,
és lehetőleg oda is tér vissza, az,idegenbe vitt feleségek sorsát kivéve. A n ők
jobban kedvelik a háziállatokat is,:legkevésbé talán a lovat, míg a férfih ősnek
teljesen egyenrangú társa táltos lova! Ezek a különbségek nyilván a családitársadalmi helyzetb ől következnek..
.

A ,nők mesemondói stílusa tartózkodóbb, .dísítetlenebb. Közöttük
kevesebb az alkotó típusú mesemondó, jóval több viszont a híven megtartó,
reprodukáló. A n ők által mondott' mesékben kevesebb a túlzás és a hatás203

vadászat egyéb '\eszköze is, ellenben érzelmileg valamivel árnyaltabbak.
Akad olyan meséjük, , amelyben minden találkozás és elválás sírással jár,
akár férfiakról, akár pedig n őkről van is benne szó!
De ezek a különbségek sem kivétel nélküliek! A felsorolt „n őies" vonások
elsősorban az idő sebb asszonyok mesemondói gyakorlatát, ill. stílusát jellemzik, a fiatalabb nemzedék keményebb, férfiasább. Mivel a férfiak ifjabb
nemzedéke is némiképpen eltér az id ősebbektől (főként Gy őrfi Kálmán
stílusa), magától adódó következtetés: a fiatalabb korosztályok körében a
két nem mesemondói stílusa kisebb mértékben különbözik, mint az id ősebbeké.
' A Csongrád megyei Tápén azt tapasztaltam, hogy férfi férfitól, n ő
pedig nőtő l tanul mesét, és a mintegy 80 különféle mesetípusból legfeljebb
4-5 mondható csak közösnek, „nemek felettinek". Kopácson nem ennyire
éles a különbség. A Mesék m űfaji összetételét (tündérmese, tréfás mese,
legenda- és állatmese stb.) illet ően nincs is eltérés, és az igazán népszer ű
mesék felét (Fehérlófia, Aa Th 301; Elkárhozott leány,' Aa Th 307; Égig
érő fa, Aa Th 317; Ördögszeret ő, Aa Th 363; Leányhamupip őke — Libapásztor királykisasszony, Aa Th 510/a—b; Híres. zsivány, Aa Th 525/a—d
stb.) mindkét nem mesemondóitól lejegyeztem. N ők mesélnek férfias-témákat
(Horváth Mária, - L őrincz Irma) és férfiak nőieseket (Gy őrfi Kálmán). ,Ennek
a látszólagos „egyenl ősdinek" azonban ellentmond az, hogy e közös mesetípusok száma Kopácson sem több az egész mesekincs 10%-ánál! A Fehérlófia
és Égig érő fa stb. mesetípusokról pedig kiderült, hogy fiatal leánymesél őim
az apától, nagybácsitól hallották : nem lévén fiú a családban, nekik adták
át a tudásukat. így mindjárt másként fest a fiatalabb nemzedékek közötti
stíluskülönbségek elmosódásá és a n őies mesemondói stílus „elférfiasodása" is !
Ebben a pillanatban azonban minden további megállapítás egyoldalúságra
vezetne, jobb megmaradni a két nem közös vizsgálatának vonalán!
A kopácsi mesemondók jó egyharmadának annyira vegyes a mesekincse,
hogy mű faji szempontból semmi különösebb jellemzőt nem találunk, a többségnél- azonban igen ! Jó néhányan vannak, akik szemmel láthatólag a hosszabb
tündérmeséket kedvelik legjobban (Gy őrfi Kálmán, Horváth Antal, Horváth
Mária, L őrincz Irma, Palkó Jánosné stb.), mások a- tréfás meséket, az ún.
trufákat (Szalai Ferencn.é, Varga Áron stb.); de akadt a Mátyás-mondáknak
(Baka János) és a legendáknak (Farkas József) is „specialistája": Az igazán
kiváló mesemondók azonban minden m űfajban „otthon vannak" (Horváth
A. és Szalai Á.), legfeljebb egy-két m űfajt rekesztenek ki mesemondói
' gyakorlatukból (Szalai Á. p1. nem szerette a biblikus történeteket, legendákat).
A kopácsi mesemondók nem hittek többé a mesei csodákban, történeteiket
a hallgatóság szórakoztatására adták el ő . Eléggé kivételes Horváth Antal
gondolkodása, aki még hitt valamelyest a mese igazában. (Nem véletlen,
hogy . épp ő a legjobb mesemondó !). Még a n ők is egyértelműen elutasítottak
minden mesei csodát. A 73 éves Fülöp Jánosné kétkedését még meséjébe
is belesző tte : „Ahogy akasztotta a nyakába (ti. a nyakláncot), meglátta
a libapásztor mellyén a' hóldat (hát ez úgyse vót igaz!) meg a csillagot."
(Leányhamupip őke — Libapásztorból lett királyné, Aa Th 510/a—b).
A kopácsi mesemondás az 1930-as évekt ől lehanyatlott. Az 1942-ben
megkezdett gyű jtéskor a legtöbb mesemondó csak külön kérésre; olykor
unszolásra volt hajlandó mesélni. Az igazán tehetséges elbeszél ők azonban
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még ekkor is örömmebálltak rendelkezésre, bár az ő meséik stílusán is érződik
. már az állandó gyakorlat hiánya. A mesék élete. nem olyan tartós ugyanis,
mint p1. a daloké; nehezebben elsajátíthatók, könnyebben feledhet ők. Mesét
nem lehet szólóban el őadni, magányosan dúdolgatni, ahhoz mindig hallgatóság
kell! Ha nincs közönség, nem kell a mese, a legnagyobb tudás, legtehetségesebb előadás is hiábavaló! Ahol nem mesélnek, nem a megfelel ő tehetségek
hiányoznak hozzá, hanem a társadalmi igény! Amíg a közösség igényli a
meseszót, mindaddig .megteremnek a kiváló elbeszél ők is. Összehordják a
világ minden részéb ől tudásukat, és _sokszor egymással is versenyre kelve
adják el ő . Számukra is nagy sikerélmény egy-egy tetszéssel kísért el őadás.
Míg az énekest meglehet ősen köti a tanult forma, és igyekszik úgy el őadni,
hogy a dalolásba mások is bekapcsolódhassanak, a mesémondó szabadabban
bontakoztathatja ki . egész egyéniségét. Mindez már a tanulással megkezd ődik.
A mesemondók iskolája; mesétanulás
A kopácsi mesék mintegy felének sikerült csak közvetlen forrását (nem
eredetét!) kiderítenem; különösen a régen'vagy az idegenben hallott történetek
előadóit felejtették el. (Meséjét ett ől függetlenül megjegyezhették, legfeljebb.
még több változtatással :mondták tovább.) Az alkalomszer ű mesetanulás
lényegében véve már a gyermekkorban megkezd ődik, ezekre ,emlékeznek
legtovább, és ezeket mesélik legszívesebben. A gyermekkori mesék rendszerint
hosszas, csodás tündérmesék, és egy-egy falu mesekincsének lassabban változó,
maradandóbb törzsét képezik. Kopácson mindkét nembeli gyermekek családi körben hallottak legtöbb mesét, de jó néhányan emlegették Farkas József
csőszt ,is; aki maga köré gyűjtötte az érdekl ődő fiatalokat, és kunyhójában,
parázsló tű znél órák hosszat mesélt. A nehezebben érthet ő, .részletéket nagy
türelemmel ismételte el, magyarázta meg a zsenge lelkeknek.
Tévedés lenne azt hinni, hogy a népmese a gyermekkor költ ői. műfaja!
Ha el is sajátítják a kiskorúak, el őadásukat senki nem igényli, legfeljebb
maguk között mesélgetnek. Gyű jtöttem én gyermekekt ől is mesét a Szilágy
megyei Bogdándon (Románia), de mivel a fiataloknak még nin ćs kellő tapasz- talatuk és el őadói gyakorlatuk, így a történeteknek csak a vázát mondják
el. (Érdekes; hogy a gyermekek és a n ők mesemondói stílusa sok tekintetben
egymással rokon). De nem is minden feln őtt tűri meg maga .körül a hall,
gatódzó gyermekeket, különösen :pikánsabb történeteknél nem, mert úgy
érzik, gátolják őket a szabad szólásban. így pl. Horváth Antal, aki maga nagy
érdeklődéssel hallgatta . Farkas József említett el őadásait, leányát viszont
többször is kiküldte, ha ő mesélt. (Horváth, Mária azonban nekem elárulta,
hogy rendszerint a kulcslyukon hallgatódzott tovább, mégis megtanulta a
meséket. így amikor apja nem ért rá, helyette is mesélt).
A legtöbb mese Kopácson is szóbeli eredet ű, a „nemek közötti munka- ,
megosztás" eléggé érvényesül: n ők többnyire nőktől, a férfiak szinte kizárólag
férfiaktól tanulnak meséket; az el őzők családi körben, az utóbbiak ' idegen'ben tanulnak többet. Természetesen közös források; ill. alkalmak is adódnak,
ilyen a család, a rokonság, a falubeli téli tollfosztó stb. Áni a két nem közötti
munkamegosztás mégis szétválasztja a fiatalokat; a n ők felnőtt korban is
megmaradnak az említett meseforrásoknál, a férfiak azonban halászat, katonáskodás stb. közben sok újat szednek össze. ,
205

Az említett családi, rokonsági és tollfosztóbeli. közös alkalmak a n őiférfi mesekin čs bizonyos közeledését, hasonlóságát - eredményezik, err ől
más szempontból már szóltam. Így kerültek a „férfi"-mesék a leányok ajkára;
a tollfosztó vidám légkörét árasztják pl. Szalai Ferencné tréfái is. Az „idegenszerűség", újdonság viszont a férfiak meséin érz ődik jobban, ők 'szívesen
tanultak idegen, más falubeli elbeszél őktől, akik között még muzsikus cigány
is akad! Sók mesét hoztak haza a faluba távoli utakról, munkákról és a katonaságtól is. E mesék egy részé csodás kalandtörténet, többségük azonban tréfa,
, adoma és hasonlók. Az idegenben tanultak stilárisan átszövik még a hagyo nányos meséket is, de az új kifejezések a népnyelvi környezetb ől' szinte kirínak:
„Szóval. ultimátumot kű(1)dött neki". (Szalai Áron: Szomorú
királykisasszony, _ Aa Th 571. + H űtlen feleség, Berze 568*.)
„A király is Megijedt, hogy majdnem idegsokkot kapott,,` (Varga
Áron: Elkárhozott • leány, Aa Th 307.)
„Nekünk vannak olyan gyógyfüveink, hogy a halottakat is föl
tudjunk támasztani". -(Gy őrfi Kálmán: A Tölgyfa-vitéz).
„A pasi persze ott vót az ágy alatt". (Szalai Áron: Szomorú
királykisasszony, Aa Th 571 -F- H űtlen feleség, Berze 568*.)
„Egy szép napon aztán a királyi ker(t)be kilógtam sétálni". (Farkas'
János : Madárvőlegény, Aa Th 432.
Repülő királyfi, Aa Th 575.)
Más esetben viszont úgy honosodnak meg, hogy semmiféle stílusbeli,
gondolati idegenszer űséget nem érzünk többé, ' csak külön kiemelve ötlik
fel e kifejezések eredete:
„Mos(t) má(r) elég ebb ű(1) a játszmábú(Z),!" (Gy őrfi Kálmán:
A grófné és a betyárok).
„Nincsen teneköd jel ruha, fényképed, vagy valami a királylán(y)tú(1)?"- Szalai Áron: Két egyforma testvér, Aa Th 303. + Sárkányöl ő,
Aa Th 300.) '
„A tűzoltófecskend ő nem lövel(l)i mérgesebben a vizet; mind
abbú(1) hogy gyütt a vér." (Horváth Antal: " Két egyforma testvér,
Aá Th 303. Sárkányölő.)
A mesemondók természetesen nemcsak • egymástól, hanem lelkészeiktől, tanítóiktól és a különféle olvasmányokból is sajátítanak el törtérieteket.
Kopácson nem volt köztük írástudatlan, S őt még olyan sem ' akad
t, aki ne
szeretett volna olvasni! A férfiak többsége újságolvasónak vallotta magát,
többen említették a ponyvát is; cím szerint Toldi, Kinizsi, Hunyadi János,
Mátyás király, továbbá Bogár Imre, Patkó Bandi és Rózsa Sándor történetét,
valamint két régebbi széphistóriát: Brunszvik és Genovéva. történetét. Baka
János és Szalai Áron Mátyás-mondái minden bizonnyal ponyvai vagy
iskolás eredet űek. Az előzőleg már idézett Almafi . c. mese (Madárvőlegény,
Aa Th 432 + Repülő királyfi, Aa Th 575.) is ponyvai eredetű lehet, korábbi
szövegében még szinte hemzsegnek az irodalmias kifejezések: ,
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„Remek étvággyal elfogyasztotta. az ' árpacipót; akár a szilárd
talajon mennél; belecsobbant a .bűvöš patakba; bár akárhogy csábítot=
ták; ott minden mesés vót; szabad kérdeznem; könyörgöm, az Isten
szerelmére; ostromó(l)t a szerelmével; földi lénnyé változott .” stb.
(Farkas János).
Szalai Áron több meséjér ől is azt állította, hogy olvasta őket (Hajnalkötöző királyfi, Aa Th 304; Csalóka Péter, Aa Th 1539.; Aki felettünk van,
Berze 1655* stb.), ez azonban aligha lehet igaz, inkább olvasottságát akarta
fitogtatni. Horváth Antal egyetlen meséjét sem - olvasta, nála viszónt.az egyik
mesében szerepel a könyv:

„A -bátyjai olvasgattak neki -olyan viccös könyveket, hogy hát "majdcsak nevet rá valamit!" (Szomorú királykisasszony, Aa. Th 571 -fHűtlen feleség, Berze 568*.)
Erdősi János néhány meséjét (Dörmög ő Dömötör, Kis herceg, Szurtos.
királyfi stb.) valóban könyvékb ől5tanulta, a művek címét azonban nem tudta
megadni.
Az idősebb-,asszonyok a Bibliát emlegették, ők nem is szívesen meséltek.
Horváth Mária ellenben többféle könyvet olvasott, kedvelte pl. Benedek
Elek meséskönyveit is, alighanem' ezekb ől merítette a Csp&ka és Sánta pajtás
c. meséjét (Aa Th 519.). Utóbb a fiatalok már érzelmes regényeket is olvastak.
Az 1940-es években megkezd ődött a moziba, színházba járás, majd minden
háznál volt rádió'(igaz, els ősorban -a vízállás-jelentések miatt!); a falú közm űveltsége gyökeresen átalakult.
A mesemondó színpada és közönsége; az el őadás alkalmai

Szóbeli hagyományban él ő közösségek általában igénylik a szórakoztató
meseszót; a mesemonda sem lehet meg közönség nélkül, hiszen ő valójában
előadó, aki nem írja le, hanem százszor is elmondja a meséit, ha kell! Horváth
Antal találóan fogalmazta' meg a mesélés közösségi jellegét:
„Az öreg halászok elhaltak, akik szerettek kint hálni meg mesélni.
A fiatalok 'elszöknek, nem hallgatnak mesét. Régen összebújtunk egy
rakásra, hogy minél többen legyünk! A fiatalok meg elbújnak, hogy ne
kérdezhessék meg tülük, mi(t) csinálnak?"
A mesei elő adás alkalmai általában házon. és falun belüliek, továbbá
falun kívüliek lehetnek. Kopácson is megvan mindhárom alkalom, legfeljebb
más arányban, mint egyebütt.' Pl. a' Csongrád megyei Tápén a mindkét nem
minden korosztályát foglalkoztató téli gyékénymunkák a házon belüli alkalmaknak teremtettek vezet őszerepet, Kopácson a téli, falun belüli tollfosztó,
de még inkább a határbeli halászat, cs őszködés, nádvágás stb: jelentette a
legfő bb alkalmakat. A tollfosztó a fiatalság szórakozóhelye volt, itt elsősorban
tréfás mesékkel mulattatták egymást. A határbeli munkák, éjszakázások pedig
a hosszabb, kalandos tündérmeséknek kedveztek. Ha egy-egy kis csoportban több mesemondó is volt, összemérték tudásukat. Szívesen láttak vendégül
más falubelieket is, hogy újat tanuljanak.
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A férfiak majdnem mind voltak katonák, s őt az ' első világháborút is
végigharcolták, de csak Szalai Áron említette, hogy esti lefekvés után bajtársainak mesélt. Dicsekedve mondta azt, is, hogy_ beszédjét mindig nagy
figyelemmel, ébren és éberen hallgatták, úgyhogy másnap az egész szoba
legénysége álmos volt. Hamarosan kitudódott az eset; Szalait ún. egyesbe
(magánzárkába) csukták. Attól kezdve a hadseregben többet nem mesélt!
A figyelmes. közönség valósággal szárnyat ad a mesemondó fantáziájának,
aki az érdeklődés foka, a hallgatóság összetétele .szerint alakít az . elbeszélés
szövegén és menetén. Mese el őtt bevezetéssel tájékoztatja őket, ésetleg a
befejezésnél hallgatóit is bevonja az esemény menetébe, elbeszélés közben
pedig megjegyzéseket tesz, játszik a figyelmükkel, hiszékenységükkel:
úgy láttam, mint most; ott voltam, ahol mondták — szokta hangoztatni.
Mesei előadás és szerkesztés
Aki népmese nyilvános előadására vállalkozik, az rendszerint jobb
emlékezőtehetségű és gazdagabb szókincs ű az átlagnál, kevesebb benne
a gátlás és ugyanakkor több az alkotói tudatosság. Itt nincs súgó és rendez ő,
nincsenek színésztársak sem, a mesemondónak mindent egyedül kell végeznie: ,
előad, szövegét többnyire kézmozdulótokkal és arcjátékkal is kíséri, párbeszédes részeknél a: szerepl ők neme és kora szerint néha hangszínt változtat
stb. Nagy könnyebbséget jelent viszont, hogy mindezt mégsem egyedül
kell kikísérleteznie, hanem a több évszázados mesemondói gyakorlatra
támaszkodhat, ill. közvetlen tanítómestereit követi. Innen 'van, hogy a több
változatban lejegyzett mesék között nagyobb a hasonlóság, mint a különbség,
és megvannak a mesemondásnak is a népi szabályai, szokásai. (Az irodalomban
plágiumpörök származnának a legkisebb hasonlóságból is!)
Bevezetés. A mese a népköltészet legterjedelmesebb m űfaja; vannak
órák hosszat tartó történetek, de még a legrövidebbekét is jól meg kell szerkeszteni, valamilyen fontossági, fokozati sorrendben kéll tálalni az esetet. Általában
bevezetéssel indul a meseszó, amelynek többféle formája és szerepe is lehet.
A rövidebb történetek bevezet ője is egyszerűbb, többnyire a szerepl ők,
esetleg még a helyszín jelzésére szorítkozik:

„Éva megirígyelte Ádámtól a bajuszt". (Varga Áron ' 10. sz.
meséje.)
„Krisztus Urunk mikó(r) a fő (1)döri járt, Péter vót az els ő tanítványa". (Horváth ' Antál: A suszter meg a királyné.)
„Mátyás király járt így az országba(n) - mindönfelé."
„Két pap összejön, beszélgetnek . ." (Varga Á. 8. sz. meséje).
„Itt Patai Áronnak a tehénit régen megrontották."
(Szalai Áron 14. sz. babonás története.)
A hosszabb, csodásabb:történeteket ennél jóval nagyobb gonddal szerkesztik
meg, körülményeskedőbb a bevezető _ is. A mese hitelt nem érdeml ő voltát
ösztönösen vagy tudatosan már a legels ő mondatok hangsúlyozzák. A mesei
történés színhelyér ől pl. semxrii biztosat nem tudunk meg:
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„Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy szegény ember.” (Horváth
Antal: Szomorú királykisasszony, :Aa Th 571.. + H űtlen feleség,
Berze 568*.)
„Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt egy öreg király".
(Erdősi János 1. sz. meséje.)
„Hát' hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, az óperenciás
tengörökön is túl volt, az üveghegyek mellett volt egy szegény embernek
egy kis háza." (Horváth Antal: Fehérlófia, Aa Th 301.)
•

A tréfás kedv ű mesemondók egy része már a bevezet őben megkezdi
a képtelenségek halmozását és ún. hazudós mesét illeszt a történet elejére,
amely önállóan is elhangozhat (pl. lakodalmi .v(5félymondókaként), kivételes
esetben pedig a mese végéré illesztik; egy mesekezdet
„Hol vót, hol nem vót, hetedhét ország ellen vót, az óperenciás
tengörökön innén vót, az üveghegyekön mög túl vót. Ott fölnyergeltem
én egy fakót, fölü(l)tem, a hátára, kiszaladtam az erdőbe. Úgy mögráztam 'a
,

fát, hogy az epör, szilva, mogyoró m,aj(d) beszaggatta a fejemet!
(Horváth A.: Ráztam a diót, Berze 1961**.)
.

Ugyancsak ilyen képtelen keretbe helyezik bele magának az elhangzó
mesének az eredetét is
„Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon tú(l)nan volt, az _ópereneiás
tengörön is tú(l)nan vót, vót egy nagy pálmafa. Annak a palmafánák

a tetejin vót egy nagy karó. Annak a karónak a tetejin vót egy ezerrét ű
szoknya. Annak az ezerrét ű szoknyának az ezeregyedik zsebiben
találtam ezt a kis mesét." (Márton Erzsébet: 'A szegény%ember- fiai
meg az óriások, Berze 196.1**.)
Egyes mesemondók ösztönös realizmussál a történést valamely mesebeli
faluba helyezik :
„Hát egy faluba(n) történt, ahogy a lányok összegyüttek a fonyóba(n). (Palkó Jánosné : Ördögszeret ő, Aa Th 407.)
„Hát egyször volt; hol nem volt, volt egy faluban egy gazdag
bíró. (Palkó Jánosné: Rablóvőlegény, Aa Th 955.).
Részben irodalmi, részben játékos eredet ű a meseországban, Sadagóriában,
Szakramentum faluban és hasonló kitétel. Ezzel szemben a történeti mondák,
babonás históriák stb: színhelyét többnyire pontosan Meg szokták jelölni.
A bevezető úgyszólván meg sem kísérli az esemény id őbeli elhelyezését,
tehát még a helyszín megjelölésénél is nagyobb bizonytalanságban hagy
bennünket:
„Élt egy szegény embör." (Győrfi Kálmán : ,Madárvőlegény, Aa
Th 432. + Repül ő királyfi, Aa Th 575.)
„Vót valamikó(r) egy szegény ember". (Horváth Antal: ' Szomorú királykisasszony, Aa Th 571 + H űtlen feleség, Berze 568*).
.
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„Vőt egyszer egy gazdag paraszt". (Gy őrfi Kálmán: A Tölgyfavitéz.) „Egyször volt egy király". (Fülöp Jánosné: Leányhamupip őke
— Libapásztorból lett királyné, Aa Th 510/a—b.)
.

A mesei történet idejét legjóbb esetben a távoli múltba helyezik vissza,
esetleg további hitelesít ő kiegészítéseket is tesznek:
,
„Hát vót valamikó(r) réges régen egy szegény ember". (Horváth
Antal: Négy művésztestvér, Aa Th 653.)
„Régen, a törökök idejében élt egy Brúgó nevezet ű király". '(Varga
Áron: Brúgó király c. meséje.) •
„Hát a régi időkben falusi szokás volt az, hogy a faluban) a fonyó
lányoknak volt egy külön épületük, ahova esténként odajártak ..."
(Varga Á.: Ördögszeret ő, Aa Th 407.)
-

-

A mesei társadalom, a mesei szerepl ők. A mese minden csodás vonása
és szerepl ője (boszórkány, sárkány stb.) ellenére is emberközpontú történet.
A mesei társadalom azonban régiesebb a mainál, lényegében feudálisnak
mondható: a királytól a szegény emberig sokféle szerepl ője lehet, de mindegyik
a falusi kisemberek szemszögéb ől van 'bemutatva. Egyikük sincs sem társadalmi, sem egyéni szempontból árnyaltabban jellemezve, csak típusok,
akiknek jelleme már a 'történet kezdetén adva van, és nem is változik semmit! A mesehősök foglalkozását. és korát általában már • a történet elején
megtudjuk, de nem mindegyiknek van neve, ezzel is mintegy ösztönösen
hangsúlyozódik típus-mivoltuk.
A csodás történét rendszerint a faluról indul, s részben óda is ér vissza,
de bármely más, távoli körbe helyez ődjék is át, a falusias szemlélet mindenütt,
még a királyi udvarokban is megmarad,, legfeljebb a mozgékonyabb mesemondók egyéni élményei, tapasztalatai (katonaság, utazások, szolgálát stb.)
színezik át. A mesékben megmaradt .a régi faluközösségek szigorú erkölcse;
jaj annak, aki ez ellen vét! „Szemet szemért, fogat fogért!" ószövetségi elv
diadalmaskodik. kiegészíti és enyhíti e mesei törvényt ellentétes párja:
jó tett helyébe jót várj! A végén nemcsak a meseh ős ér célt, hanem az a kis
közösség is, amelyb ől őt az eseményék annak, idején kiszakították.
A kopácsi mesék h ősei között a szokottnál kevesebb parasztot, ugyanakkor több halászt találunk; népszer űek a pásztorok (kanášz,, juhász, csikós,
gulyás) és- velük , kapcsolatban a betyárok, rablók is. Itt-ott felt űnnek az
obsitos katonák, a vándor mesterlegények és a diákok is, ezek azonban inkább
a tréfás mesék. szerepl ői. Hasonló a helyzet a mesterekkel: ács, cipész, kovács
és szabó szerepel gyakrabban, órás és szobrász inkább , a városias történetekben fordul elő. A kocsmárost 'és a kupecet többnyire negatív, ellenszenves
alakként ábrázolják.
Tréfás .mesék megszokott szerepl ői a falusi eladó- és öreglányok, h űtlen
és hűséges menyecskék, továbbá az ügyetlen v őlegények és ' a nevetséges
' öreglegények is. Igazi komikus figura a cigány, aki azonban furfangos, ötletes
szereplő is egyszersmind, nemegyszer nehéz helyzetb ől menti ki a h ősöket.
Az úri osztályt falun a pap (plébános), a'kántor (rektor) és tanító, esetleg
még a bíró képviseli. Ezek is többnyire komikus figurák, akik a faluközösség
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szokásait, törvényeit megsértve, szigorúan megb űnhődnek, és a mesemondó,
hallgatóságával együtt, jót mulat felsülésükön.
Az úri társadalom falun kívüli figurái közül a főúrék és főpapok teljességgel elhanyagolhatók, ellenben a falúsi szegény ember igazi ellenpólusa
— nagyjából egyenlő arányban is szerepelnek a különféle mesékben — a
király. Ő az, aki a hatalmat, a gazdagságot és a törvényt megszemélyesíti,
a legfőbb hadvezér is egyszersmind.. Jellemz ő, hogy azók az egyszer ű falusi
emberek, akik talán életükben sem láttak igazi királyt, milyen naiv magabiztossággal, szinte régi ismer ősökként szerepeltetik. E mesebeli hatalmasságok azonban sok szempontból úgy élnek, gondolkodnak, mint a falusiak,
legfeljebb életkereteik és küls őségeik csillogóbbak: Jellemzésül néhány
„királyi" mondat különféle kopácsi mesékb ől:
.

~.

„Mit tunná(l) te segíteni, te kis, parányi madárka egy királyon?"
.

(Szalai Áron: Szomorú királykisasszony, Aa, Th 5.71. - - H űtlen

feleség, Berze 568*.)
„Ha már ezt a rossz lovat nem tunnám eltartani, ókkor nem
mondhatnám, hogy király vagyok." (Szalai Á.: Boszorkány ellopott
kincsei, Aa Th 328. -i- Aranyhajú leány, Aa Th 531.)
Még a magabiztos . mesemondók is kissé sablonossá válnak, ha a király
hatalmát akarják valahogyan érzékeltetni. 1942-ben pl. a következ ő időszerű
megfogalmazással próbálkozott egyikük:
Y „Gazdag, nagy-király. Úgy, mint most mitülünk az orosz, van
o(ly)an . nagy". (Szalai Áron: Elkárhozott" leány, Aa Th 307.)
Az is jellemző , ahogyan az alacsony sorból felverg ődött királyok életét
elképzelik:
„És a _ szögény betyárfiúbú(1) egy jó király kereködött." (L őrincz\ .
Irma: Híres zsivány, Aa Th 1525/a—d.)
(Testvéreihez) „Ha már királ lettem, fogjatok az országból egy
darabot és dó(l)gozzatok, mert én nem dó(l)gozok." (Horváth Antal:
Szomorú királykisasszony, Aa Th 571 -}- H űtlen feleség, Berze 568*.)
A kopácsi mesék némelyikében a társadalmi kérdések közvetlen megfogalmazást kapnak, esetleg éppen -a király személyével kapcsólatösan : elítélik
a gőgöt és a fény űzést, sőt kifejezik a nép óhaját, vágyait is:
Alacsony sorból felverg ődött király hűtlen hitveséhez: „Teneköd
az jobban tetszött, mivelhogy az királyfi vót." (Horváth Antal: Szomorú
királykisasszony; Aa Th 571 - . H űtlen feleség, :Berze 568*.)
Királykisasszony egyszer ű férje mellett hitet téve, apjához: „Még
a palotába(n) se vót o(ly)an helyem, min itt!" (Erdősi János : Sárkányöl ő;
Aa Th 300. + Csonka és Sánta pajtás, Aa Th 519.)
„Az a' király a legigazságossabb, amelyik a népnek,.is, az udvari
bolondnak is okosat hágy . `.. Kedves fiam, őrözd a hazádat és kedvébe
járj a népednek!" (Erdősi J. id. meséjében.)
14*
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Hasónlóan földközeli _és némileg szociális színezetű is a Biblia elsárgult
lapjai közül . az életbe kilép ő és a faluba betér ő Krisztus alakja: bölcs, öreg
paraszt, aki igyekszik helyreigazítani a falusi életben mutatkozó legkirívóbb
émberi hibákat. Épp ellentétes jellem a kísér ője, Péter, akinek hibáin úgy
derülünk, mintha önmagunkat látnánk valamilyen torzító tükörben. Hát
mindez nem egészen felel meg a vallási tanításoknak! De ugyanígy vagyunk
a mesebeli ördögökkel is: egyáltalán nem olyan félelmetes és nagyhatalmú
szörnyek, mint amilyeneknek a középkori ember képzelte őket; ellenkez őleg,
buták és gyávák, á meseh ős némi furfanggal vagy segítséggel rendre becsapja
őket, megszabadul t őlük, sőt másokat is megszabadít a pokolbeli kárhozattól.
Legfeljebb néhány vallásos mesében, legendában mutatkozik meg a gonosz
igazi hatalma.
A meseh ős ellenségei és segít őtársai. A minden eszményi tulajdonsággal (okosság, er ő, bátorság stb.) felruházott meseh ős nem érheti el azonnal
a célját, mert ártó hatalmak törnek életére. Ezék közül a boszorkány és a
sárkány érdemel említést. A mesebeli boszorkány nem azonos a kisszer ű
'praktikákat szövöget ő falusi asszonnyal, hanem hatalmas, varázsos erej ű
vénasszony, akit a h ősnek furfanggal és kell ő segítséggel sikerül csak legy őznie.
A Mesebeli sárkány sem óriáskígyó csupán, hanem valósággal gonosz f őúr,
akinek birodalma, lovai vannak, s őt áldoz a földi örömöknek is; a meseh ős
szabályos birokban- tudja őt legyőzni. Míg a boszorkány egy id ő után a hős
'mellé is állhat, esetleg halottaiból is feltámasztja őt, a sárkány mindvégig
engesztelhetetlen ellenség marad, aki mindenkihez gonosz: felpofozza' saját
erő szakkal rabolt feleségét, átkozza a hátaslovát is és úgy oldalába mélyeszti
sarkantyúit, majd kifordul a' bels ő része szegénynek!
A mesehős semmiképpen nem tudna egyedül úrrá lenni a nehézségeken,
de korábbi jótéteményei fejében hálás állatok (hal, kacsa, róka stb.) segítik,
esetleg maguk a tündérek, a Biblia említett alakjai stb. A magyarban mégis
legfőbb segítőtársa' táltos lova. Látszólag rozzant gebe, de ha parazsat nyel
vagy földhöz veri magát, egyszeriben „megtáltosodik": beszélni és repülni
tud, mindent megmond el őre, és gazdájától soha nem lehet eltántorítani.
A hő s meg is becsüli; egyik jellemz ő párbeszédükben pl. tévesztés nélkül
mindig a ló van első helyen:

„— Úgy menjünk-e, mind a szél vagy mind a fergeteg? — Úgy
menjünk, kedves lovam, hogy sem tebenned, sem énbennem kár ne
legyen!" (Varga Áron: Brúgó király c. meséje.)
Mesei illem és erkölcs. Bárhová jussanak is el a meseh ősök, magukkal
viszik a szigorú paraszti illemet és tisztességtudást. Ennek leggyakoribb
kifejező je a köszönés, mely 'nemegyszer életment ő is lehet:

„— Adjozí Isten jó estét, édes öreganyám! — Adjon Isten neked
is, fiam! Köszönheted, hogy öreganyádnak szólítottá(l), kilencvenkilencnek má(r) karón van a fejé, tied lett vóna a századik!" (Horváth Antal:
Égig érő fa, Aa Th 317.)
A köszönés kötelezettsége nemcsak a f ő, hanem a mellékszereplőkre
is vonatkozik:
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„Adjon á jó Isten jó estét, fiam! — köszönti az öreg embör (a
hő st). — Megadta az Isten, kedves öregapám”. (Farkas János: Madárvő legény Aa Th 432. + Repülő királyfi Aa Th 575).
Aki ismeri a falusi, paraszti illemet, amelynek értelmében csak a haragosok
nem üdvözlik egymást, egyébként még idegenek is köszönnek, az nem csodálkozik e szokás valóságos és mesebeli fontosságán. Ugyanígy megköszönik
és lehető ség szerint viszonozzák a kapott szívességet is:
„Köszönöm, fiam, hozzám való szivességödet. Maj(d) talán én
is visszaszó(l)gá(l)hatom". (Farkas J. id. meséjében).

Ezek az illemszabályok még a mesebeli állatszerepl őkre . is vonatkoznak,
tehát innen van a különféle állatok hálás . segítsége. Még az ádáz sárkányok
sem szeghetik meg a vendégbarátság vagy a rokonságtartás szabályait:
mancsukat nyújtják parolára, esetleg meg is vendégelik azt a h őst, akivel
később halálos párbajt vívnak! Már-már a lovagiasság szabályaira ismerhetünk,
amikor a mesemondók így fogalmaznak.:
„Alva nem akarta ő tet megtámadni, mer(t) gyávaság vóna alvó
emberre támadni". (Farkas J. id. meséjében).
A mesebeli erkölcs mégsem'
ső t nem is keresztény: a kis család,
faluközösség elleni vétségeket rendkívül szígorúan és minden jogászi mérlegelés
nélkül büntetik: lefejezés, felnégyelés, ló farkához köttetés, máglyahalál
és egyéb \középkori, szinte inkvizíciós borzalmak emléke maradt fenn. Az
ilyen kivégzések sokszor nyilvánosak; az , egyik király pl.
„Összehívatta az egész ország népét." (Horváth Antal: Szomorú
királykisasszony, Aa Th 571 -}- H űlten feleség, Berze 568.*)
A büntetést kiszabó meseh ősök mentségére legyen mondva: vereségük
esetén hasonló sors várt volna rájuk is, hiszen nemegyszer halottaikból kell
őket újra feltámasztani!
Még a kisebb, vétségek (pl. á papok menyecskézésének) megtorlása is
drasztikus; ilyenkor viszont arra kell gondolnunk, hogy ezek az egyszer ű
emberek legalább saját vezet őiktől vártak volna jó példát, és nem azt, hogy
vizet prédikáljanak, és bort igyanak!
Mese és valóság. A mese hihetetlen kalandtörténet vagy képtelenségig
eltúlzott tréfa, amelynek keretei között múlt és jelen, valóságos és csodás,
tapasztalt és. kitalált, mindennapi és rendkívüli elemek ellentmondás nélkül
fonódnak össze. Épp ez a naiv realizmus adja a népmesék utánozhatatlan
báját. A mesében m,inden.lehetséges és minden természetes is egyszersmind.
A megszemélyesített Szél vagy a kis faforgács így beszél:

1) Szél a meseh őshöz: „Éppen hónap mék oda tüzet fújni, mer(t)
fér(j)höl mén a királykisasszony. Ha gy őzöd velem - a futást, akkor
elgyühetsz." (Horváth Mária: Rózsa és Viola, Aa Th 313 + Békamenyasszony, Aa Th 465.) .
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2) A hős testéb ől lett forgács a szolgálóhoz: „Egy forgács csák
fölemelködik a kötényjébe, s arra kérte űtet: -= Te jó leány, tedd meg
azt a kívánságot, dobj ki engöm a kapun!" (Horváth Antal: Szomorú
királykisasszony, Aa Th 751 + Hűtlen feleség, Berze 568*.)
Sem a mese h ősei, sem pedig hallgatói nem lep ődnek meg azón, hogy
pl. a mesebeli állatok beszélni tudnak, hiszen olyan emberi módon éreznek
és gondolkodnak! A szerepl ők a feladatnak megfelel ően alakot változtatnak,
a hőst hallottaiból is föltámasztják stb. Egyik-másik - mesemondó mindjárt
„hitelesíti" is az éleszt őfű meglétét:
„Ezt írásilag vérfűnek híjják. És reggel korán ... a teteje piros,
mint a vér. O(ly)an, mint a here: három ágra van: Ritkán lehet talá(l)ni,
még a harmat nem gyün." (Szalai Áron: Szomorú királykisasszony,
Aa Th 571 + Hűtlen . feleség, . Berze 568*.)
Máskor a népi képzelet szárnyalja túl a lassan cammogó valóságot;
íme egy mesei találmány: a csépl őgép és a malom kombinációja:
„Csinálj .belüle olyan masinát, akit egy ember tud hajtani úgy,
mint a köször űküvet! De az csépöljön is, de az őrlessen is!" (Horváth
Antal: Fehérlófia, Aa Th 301.)
A mesék egyébként a múltban' játszódnak, akár hiszik őket, akár nem.
A mesemondók á mindenkori jelenb ől gyakran utalnak vissza a mesei hajdankorra :
„Csak o(ly)án szűrűket csiná(l)tak, és Ióva(1) rugatták a (gabonát)."
(Horváth Antal: Fehérlófia, Aa Th 301.)

„Abba{n} az üd őbe(n) még rabotot szolgáltak a népek-." (Szálai
Áron: Adótól mentesítő katona, Aa Th 1605. + Kis Kolos, Nagy
Kolos, MNK 1535. I.*)
„Akkor még nem volt liter, csak egy meszej• bor." (Varga Áron:
Hajnalkötöző királyfi, Aa Th ,304.)
„Abba(n) az üdöbe(n) még olajt meg villanyt, meg ilyesmi nem
is vót, hanem gyertyánál világítottak. (Szalai Áron: Boszorkány
ellopott kincse, Aa Th 328. + Aranyhajú leány, Aa Th 531.)
Bármily • ćsodás körülmények között . zajlik is a mesebeli élet, a h ősre
váró feladatok zöme a mindennapi munkák köréb ől kerül ki: csikókat, kecskéket kell őriznie, halat fogni, erd őt irtani, szőlőt telepíteni stb. Mindez olykor
meglepő részletességgel fel is van sorolva:
„Másnap reggel, ha fölkelsz, megvakarod a sárkányt: Bef űtöl a
kemencébe úgy, hogy sok parázs legyen! Megeteted (a sárkányt) : három
teknyővel adsz neki egy ételre és három tekny ő vizet ..." stb. (Erddsi János: Sárkányöl ő, Aa Th 300 + Csonka és Sánta pajtás, Aa Th 519.)
214

Ebbe az idézett részletbe alighanem belejátszott az a tényez ő is, hogy
Erdősi János szolgalegényként kezdte életét, majd napszámosként folytatta.

Éppígy másnak pl. katonai emlékei tolulnak fel, amikor a háborús készül ődést
meséli

:

'

„Hát szóval egy köžlégény; azután gyün a frájter, őrmester,
hadnagy, kapitány, azután gyün a többi ... (A király) Nem várta
be azt; hogy az ellenség gyüjjön, hogy támadjon, hanem űk támadják
meg! Vezényölte a kornistának, hogy fújja meg a riadót!" (Szalai
Áron: Szomorú királykisasszony, Aa Th 571 + H űtlen feleség, Bérze
568.*)
A mese realitását az említett természetközelség is növelheti, amely
a kopácsi népmesék egyik alapvet ő sajátossága. Máskor pedig a szokatlan
aprólékosság kölcsönöz nágyobb hitelt a történetnek. A magyar népmesékben
egyébként nem különösebben gyakori leírást Kopácson Horváth Antal
kedveli legjobban:
„A ti kastélyotoknak a ,bal sarkán ott van egy gyalogút. Nem
nagyon látszik meg, (mer(t) ritkán jár rajta ember, de azér(t) észre
lehet venni, mer(t) a fű rövidebb rajta, mind másutt." (Égig ér ő fa,
Aa Th 31'7.)
I •
Mései névadás. A mesehősök egy része névtelen, de korukat, nemüket és
föglalkozásukat mindenképpen megtudjuk: öreg halász, kis kanász, hatalmas
király stb. A mesei névadás egyébként eltér a mai gyakorlattól, szinte minden .
korábbiformát megőrzött. (Ilyenkor látható igazán, milyen nagy gy űjtőmedence is a mese!).

Legrégibbek a természeti jelenségek megszemélyesítéséb ől adódó nevek: •
Éffél, Hajnal, Nap, Szél stb., továbbá a meseh ős csodás származásának emlékét
őrző elnevezések: Almafi, Tölgyfa-vitéz stb. Régies gyakorlatra vallanak a •
testi erőre: Fatörő, Hegyhentergető, Kűmorzsoló stb., valamely jellemvonásra:
Ármányosság tündére, Hamupip őke, Csalóka Péter, Nagyétű Péter stb., továbbá'
egyéb külső testi jegyekre utaló, rendszerint mesés elnevezések: Csonka és
Sánta pajtás, Hétrőfös szakállú, Hófehérke, Kígyófej ű tatár, Ólomfejű vitéz,Vörös vitéz stb.

Tündérmesékben alig találkozunk „szabályos" nevekkel, esetleg puszta
keresztnevet használnak (legtöbbször Jánost), még gyakrabban jelz ővel látják
el: Szép Etelka, Tündérszép Ilona štb. Némelykor a jelentés időközben elhomályosult: Kilinkó Jankó. Néhány nevet a .régi széphistóriákból: Árgirus,
Brúgó király stb., másokat a Bibliából: Éva, Noé, Krisztus, Szent Péter stb.
vagy történelmi mondákból: Mátyás király, Hunyadi János stb. vettek át.
A falusi környezetben lejátszódó tréfás -történetek szerepl ői szokásos,
de rendszerint csak keresztnevet visélnek : Balázs, Mári stb., a babonás történetekben azonban a teljes nevet meg szokták adni: Patai Áron stb.

A mesebeli állatoknak nincs nevük, tehát még inkább bizonyos típusokat
képviselnek, mint az emberek. Egyetlen tréfás mesében fordul el ő egy komikus,
kissé talán úrćsúfoló hangulatú Makšzi név, természetesen szamár viseli.
I
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.Jellemzés a mesében. A mesemondók h őseiket sem belsőleg, sem pedig
külsőleg nem jellemzik részletesebben, ezt esetleg egy-egy odavetett hasonlat
vagy túlzás pótolja:

„A király lánya is szép vót, de még csak halvány ibolya se lehetött
vóina az mellett." (Horváth Antal: Égig ér ő fa, Aa Th 317.)
Nincs is nagy szükség különösebb árnyalásra, hiszen a meseh ősök típusok,
akiknek jelleme már a cselekmény elején adva van, és á továbbiakban sem,
változik lényegesen. A pozitív h ősök minden jó, a negatív figurák pedig minden
szélső séges rossz tulajdonsággal fel vannak ruházva. A jellem a cselekmény
folyamán Megmutatkozik, de szinte semmit nem változik:
„A. "király is úgy meg vót hülye, hogy még a korona is leesött a fe- jérű (1).” (Erdősi János: Sárkányöl ő, Aa Th '3001-Csonka. és Sánta
pajtás, Aa Th 519.)
A lélektani ábrázolásnak is rendszerint csak halvány, nyomaival találkozunk,
e tekintetben különösen tartózkodók a férfi mesemondók :
„Danógatott magába (n). Hát hagy jókedvéb ű(1) vagy.némbű(l),
aztat én nem tudom, csak ű bátorította magát biztosan." (Horváth
Antal Sárkányölő , Aa Th 300.1- Két egyforma testvér, Aa Th 303. •
A férfiak legfeljebb ••közvetve, saját gondolataikát a mesében szerepl ő
hő sök szájába adva jutnak el a lélektani ábrázolás küszöbéig: •
Hárman tanakodnak, hogy megöljék-e az alvó Tölgyfavitézt:
„Ki tudja, hogy mi bánti ennek a fiúnak a lelkit? Erre vetemödte magát,
hogy ide eljött ennyire, ahol még a madár is alig -jár !" (Gy őrfi Kálmán:
Tölgyfavitéz c. meséjében.)
.
Esetleg a. i mesebeli állatok. viselkedésén keresztül érzékeltetik ugyanezt:
(A táltos ló) „búslakodott, szomorkodott: az ő gazdája halva a hátán
van. Hogy löhetrie ebbű (1) még egyszer embert csiná(l)ni?" (Horváth
Antal: Égig ér ő fa, Aa Th• 317).
Kivételesen a meseh ő sökkel való együttérzést is Megfogalmazzák:
„Az ember beleérzi magát abba a helyzetbe, hogy most milyen izgatottságba(n) lehetett az a fiú." (Horváth Antal: Sárkányölő , Aa Th 300.
Két egyforma testvér, Aa Th 303.)
Úgy tűnik, a nő i. mesemondók valamivel érzelmesebben fogalmaznak, ez
persze a mesei 'történetb ő l, vagy a mesemondó korából egyaránt adódhat.
Egy fiatal és egy idős női mesemondó mondatai: • .
„A nagy 'öröíritű(1) -nem, is tudott alunni." (Horváth Mária: FehérS
"
lófia, Aa .Th 301.)
„Az öreg embör nagyon megsiratta a királyfit, mert hát szép feleletöket adott .neki." .(Palkó Jánosné: Hattyún ő, Aa Th 400.)
Ugyancsak náluk találkozunk olyan törekvéssel is, amely már a lélektani
ábrázolás kezdeti fokának tekinthet ő :
„Ahogy ott gondó(l)kodik, szomorkodik, aszmondi neki valami
ösztön: hajtson ki arra a sziklák felé!" (Horváth Mária: Rózsa és Viola,

Aa Th 313 1- Békamenyasszony, Aa Th 465.)
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„Az egész szöm mind arra tekintött, arra a szép, fiatal legényre.
(Ak)kó(r) a bíró lányát kihúzta táncó(1)ni ... Hát tánc közbe(n) a
legény egypár szót szó(l)t neki, de nem o(ly)an nagyon, hogy teljesen űvele
foglalkozott vóna ... Látta a lányrú(1), hogy űtet nagyon szereti, hogy
őutána nagyon szomorkodik. Akkor ű szórakoztatta ütet, de azt nem
mondta neki, hogy elvöszi. Csak úgy beszé(l)t vele mindönt, mindönfélét.” (Palkó Jánosné: Rablóvőlegény, Aa Th 955.)'
A mesei elbeszélés: szerkezet, epizódok.
Szépen megszerkesztett, jól
elmondott mesékben az elbeszél ő, leíró és a párbeszédes részek a mese menetéből adódó több-kevesebb szabályossággal követik egymást. Ezek közül
azonban az elbeszél ő részeké az els őség, mert a mesemondót is, hallgatóságát
is elsősorban a cselekmény érdekli.
A legtöbb mese cselekménysorozatból áll, vagyis epizódokból tev ődik
össze. Ha e mesei történés több szálból fonódik egybe, tehát id őnként helyszínt
és szerepl őt kell váltani, a mesemondók hasonló fogásokat alkalmaznak,
mint a régi angol balladaénekesek vagy a Szabács Viadalának magyar szerz ője
is: önmagát és hallgatóságát biztatva hívja fel a figyelmet a váltásra. Ez már
az alaphelyzetet ismertet ő bevezetés után is el őfordulhat:

A három fiútestvér bemutatása után mondja a mesél ő : „Hát kezdjük
előbbször az öregöbbet, aki-jobbra ment!" (Szalai Áron: Hajnalkötöz ő
királyfi, Aa Th 304.)
Egy-egy epizód végét is gyakran bejelentik, esetleg szónoki kérdést
tesznek fel a folytatást illet ően, amely a balladák, hírversek stb. kezd ősoraira
emlékeztet:
„Nohát ez most idáig megvóna. Ez a gyerek ott maradt mint
királynak vője, ugye? Hát mint mondtam elébb; hát annak a királylán(y)nak vót egy jegyöse." (Szalai Áron: Szomorú királykisasszony,
Aa Th 571. + Hűtlen feleség, Berze 568*.)
„Szóval ezt most hagyjuk függ őbe(n) idáig! Mi lött most) má(r)
otthon a feleségive(1)?" (Szalái Á. id. meséjének másik részlete.)
„Hát most nem mehetünk tovább, mer(t) hát a fiú meghalt.
Most elmenjünk haza! Mit csinál a testvér odahaza?" (Horváth Antal:
Két egyforma testvér,' Aa Th 303.)
Máskor áz epizód végét külön nem jelzik, hanem az új helyszínre vagy
cselekményre egyszer űen rákérdeznek:
„Hát osztán hova jutott . az aranymez őről? Egy puszta homoksivatagba." (Farkas János Madárvőlegény, Aa Th 432. + Repülő
királyfi, Aa Th 575.)
„Itt meg hát a pusztába(n) mi történt? Majd megmondom".
(Szalai Áron: Adótól mentesít ő katona, Aa Th 1605. + Kis Kolos,
Nagy Kolos, MNK 1535. I.*)
Az esemény újból való felvételét is külön bejelentik :
„Itt múlnak az id ők, á fiú nem tér vissza ...." (Farkas János:
Madárvőlegény, Aa Th 432 + Repülő királyfi, Aa Th 575.)
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„Jó(1) van, de` ez (a Fatör ő) Még mindig lent van: ott kóborol
jobbra-balra.” (Horváth Antal: Fehérlófia, Aa Th 301.)
„Nahát most odagyüttünk, ugye, a király udvarába?!" (Fülöp
Jánosné: Leányhamupip őke + Libapásztorból lett királyné, Aa Th
510 ja---b).
E mesemondói fogások egy része régi epikus gyakorlat emléke, más
része azonban irodalmi hatás is lehet. Mindkett őre egy-egy valószín ű példa.
A hős nevet és helyet változtat: „Most Brúgó királyfi elt űnt,
csak Molnár János szerepel.." (Varga Áron: Brúgó királyfi fc. meséje)
„A királlyal többet nem gondó (l) t, nem tör ődött. Ú mart egy kastélyba(n) találta magát." (Horváth Antal: Égig ér ő fa, Aa Th 317.)
A mesei epizódok általában hármasával következnek egymás után,
egyrészt ismétlődnek, másrészt pedig el őbbre is jut, fokozódik a cselekmény
és vele együtt az izgalom. Ősrégi népköltészeti, epikai fogás ez is. A mesemondók többsége ki is aknázza ezt az izgalomkelt ő lehető séget, mások azonban úgy siettetik az eseményt, hogy á második, harmadik epizódot összevonják.
Ennek is több formája van. Egyik esetben az egyszer már elmondott eseményt
Csak vázlatosan ismétlik:
„Megint elhozta másodszor is. Megint elvötte a sárkány tüle.
Harmadszor is visszafordú(l)t, akkor is elvette a sárkány tüle." (Gy őrf i
Kálmán: A Tölgyfavitéz c. meséje.)
„El is mönt a Kilinkó Jankó vissza menteni a harmadikat is.
Hát azt is szöröncsésen mögmentötte; annak az urát is legy őzte." (Ló'rincz Irma: Fehérlófia, Aa Th 301.)
Máskor még az . eseményvázat sem ismétlik,, éppen csak utalnak rá:
„Ugyanígy második este ez az eset lejátszódott azon mód szerint.
Harmadik este szinte megjelent a fiatalember." ('Varga Áron: Ördögszerető, Aa Th 407.)
Olyan ismétlődő szerekezetű ' mesék is elő fordulnak, amelyekben az
igazát keres ő mesehős utólag újra elmondja a . 'történeteket. Némely Mesemondó ezt az ismétl ődést is kirekeszti
„Hát elmondta, hogy így meg így. Amint én elmondtam előbb,
hát ű is úgy elmondta." (Szalai Áron: Hajnalkötöz ő királyfi, Aa Th
304.)
„Hát szóval úgy, amint én elmesé(l)tem, amint leírta, ez szerint
ű elmesélte a királylánynak." (Szalai Á. id. meséje más helyén is.)
„És akkor elmesé(1)te neki úgy, mint én elmesé(l)tem neki, hogy
hügyan, miképp jártak." (Szalai Á.: Sárkányölő, Aa Th 300. + Két
egyforma testvér, Aa Th 303.)
Ennek épp a fordítottja, amikor a h ős segítőtársa előre mondja el, mi
fog vele történni. A mesemondók ezt rendszerint el is ismétlik, néha azonban csak utalnak rá:
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„És az, a leány majd hétféle undok állatokká változik, s őneki
addig nem szabad elengedni, még ujra leánnyá nem változik! Ez meg
is történt.” (Varga Áron: Ördögszeret ő, Aa .Th 407.)
Az ismétlés elől nemčsak kényelemb ől, hanem feledékenységb ől, tévesztésbő l is, kitérhetnek. Az egyik, mesében pl. három fiút mutat be Szalai
Áron, a továbbiakban mindvégig csak egyet szerepeltet. Igy oldja fel az
ellentmondást: 1
„És hogy a' bátyjaival mi történt, azt má(r) én nem mondhatom,
de hogy ővele mi történt, azt megmondom." (Szomorú királykisaszszoriy, Aa Th 571. ± Hűtlen feleség, Berze 568.9'
Horváth Antal, aki különben szereti a részletezést, feledésb ől-e vagy
talán a titokzatosság kedvéért, egy alkalommal így tér ki el őle:

„Mi vót benne , (ti. az üvegben), azt én nem tudom, mer(t) nem
láttam. Csak így Mondták nekem is, én mondom tovább is." (Sárkányöl ő,
Aa ' Th 300 + Két egyforma testvér, Aa Th 303.)
Bármilyen gyakorlott el őadó is ',egy-egy mesemondó, óhatatlanul ejt
hibát, különösen ha már hanyatlóban van a hagyomány. A kisebb tehetségek
természetesen még többet hibáznak. Mindkét típus másként vágja ki magát.
Aki azonnal észreveszi a tévesztést, mindjárt javítja is:
„Megen o(ly)an sovány lett, mind vót. Akarom mondani, megen
o(ly)an tá(l)tos lett, mind vót." (Szalai Áron: Boszorkány ellopott
- kincse, Aa Th 328. Aranyhajú leány, Aa Th 531.)
Égyébként kés ő bb igazítják helyre önmagukat:
„Szóval most egyik szót a másikba ütöttem, ugye, mer(t) ezt
előbb kellett- vóna mondani. De hát mindegy!" (Szalai Á.: Aranyhaju
ikrek, Aa Th 707.)
„Jó, de hát nehogy elmaradjon, mer(t) akkor má(r) nem esik
talpra !" (Szalai Á.:. Csalóka • Péter, Aa Th 1539.)
'A gyakorlatlan mesemondó szinte megzavarodik, mindenesetre `kissé
kizökken a mese menetéb ől:
„Jaj, elfeledtem mondani! ..." (Fülöp Jánosné: Leányhamupipőke
Libapásztorból lett királyné, Aa Th 510/a--b).
Eltéveszthetik az egymást követ ő ' epizódok sorrendjét is, 'olykor a három
motívumból hull ki egyik-másik, nem élnek következetesen a fokozás eszközével
sem, stb. Mindezeknél fontosabb: az egymássah rokon mesetípusok id ők
folyamán keverednek, vegyülnek. E típuskeveredés az utóbbi - évtizedekben
gyű jtött magyar népmesékre, így természetesen a. kopácsiakra is jellemz ő.
Itt azonban még a közelmúlt kiváló mesemondói végezhették el az összeolvasztást és nem a .gyű jtés idején, hanem jóval el őbb. Ilyen kettőből-háromból
összeragasztott „új" meséket többen is elmondtak; a fontosabbak a következ ők:
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Leányhamupipđke Libapásztorból lett királyné, Aa Th 510 Ja—b.
Sárkányöl ő, Aa Th 300. + Két egyforma testvér, Aa Th 303. Szomorú
királykisasszony, Aa Th 571. + Hűtlen feleség, Berze 568.* Boszorkány
ellopott kincse, Aa Th 328. + Aranyhajú leány, Aa Th 531. Madárvőlegény, Aa Th 432. + Repülő leány, Aa Th 531. Madárvőlegény,
Aa Th 432. -}- Repülő királyfi, Aa Th 575. stb. stb.
Leírás és felsorolás. Az elbeszélő és .a párbeszédes részletekkel szemben
a leírás a magyar népmeséknek nem épp a légjellemz őbb vonásuk, legfeljebb
ha a nagyon változatos formulákat, tehát a többek által használt, különféle
mesékben egyformán elhangzó mondatokat is ide vesszük. Más népek meséivel
szemben, a magyar takarékoskodik tehát a leíró részletekkel. Nem könny ű
pl. még ilyen rövid leíró szöveget sem találni:

„Ott a mosószék, de a katonák még most is tartják ott a lábát
meg a kötőféköt mög a farkát, egy meg hát ül rajta. De egy se tudja
a világát, úgy alšzik." (Szalai Áron: Híres zsivány, Aa Th 1525/a—cl.)
Kivételes esetekben leírás keretében kerül sor apró részletek berntftatására
is, egyébként inkább az elbeszélés folyamán térnek ki rájuk:
„Annak oly szép gyönyör ű tolla vót, sok szép göndörrel a farkába(n)."
(Horváth Antal: Szomorú királykisasszony, Aa Th 571. + H űtlen

feleség, Berze 568*.)
Ha pedig a leírást mégsem kerülhetik el, igyekeznek minél rövidebbre
fogni:
„Az anya feküdt až ágyba(n) alva. Csupa vér volt a szája. Fél gyermek
mellette volt, fele eltünt." (Varga Áron: Ördögszeret ő . Aá Th 407.)
Amennyiben a leírás mégis kiterjeszkedik, azonnal kezdi felölteni a
felsorolás jellegét; innen már csak egy lépés a teljes szabályozódásig:
„Fogyott a királykisasszony, soványodott, halványodott." (Horváth
Mária : Csonka és Sánta pajtás, ,Aa Th 519.)
„Elővötte a szüle a tüzes piszkafát, elkezdte nagyó(l)ni a kecskéket,
egyiket jobban, mint a másikat : — Ti bitangok, ti gonoszok, ti ilyenök,
ti olyanok!" (Horváth Antal: Szomorú királykisasszony, Aa Th 571.
+ Hűtlen feleség, Berze 568.9
„Innend hol az ág büki meg a lábát, hol a szömét, hol ezt, hol
azt; hol az árokba bukik utána." (Szalai Áron: Híres zsivány, Aa Th
1525/a—d.)
Az egyszerű felsorolás sem puszta szóhalmaz azonban, hanem valamilyen
tartalmi (időrend, fontosság stb.) vagy formai elv szerint sorakoznak a szavak egymás után, de nem feltétlenül kell állandósult szerkezetbe tömörülniök:
„Csak aludjon is,' mög hogyha fölkel, még igyon is; mög ögyék
is, mög még ráér kártyázni is, mög ráér a kisker(t)be(n) a virágok
közt sétá(l)ni is ! ... Igy `hát aludt is, ivott is, övött is." (L őrincz Irma :
Égig érő fa, Aa Th 317.)
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„A határszélön • ott lakott egy szegény ember, annak vót három
fia: egyik vót csikós, a másik ; vót gulyás, a harmadik meg vót kanász:
(Horváth Antal 4. sz. meséjében.)
„Meglett a gyerök, de kett ő ; meglett a kutya, de kett ő ; meglett
a csikó, de kettő .” (Szalai Árón: Két egyforma testvér, Aa Th 303. - ~-► Sárkányölő, Aa Th 300.)
A felsorolások jelent ős része egyben fokozás is, amelynek csattanója
azonban épp ellenkez ő előjelű, vagyis nemleges:
„Megfogta a vén boszorkányt, ütötte, szorította, zúzta, de annak
semmi se vót! ..:" (Horváth Mária: Csonka és Sánta pajtás, Aa
Th 519).
„Gyüttek mindön csodások, csodadoktorok, professzorok, de
senki nem tudta meggyógyítani." (Horváth Mária: Elkárhozott leány,
Aa Th 307.)
„Vót is jelentköz ő nagyon sok: grófok, bárók, hercegök, drótosok,
kapások, kaszások meg napszámosok, de mögfelel ő egy se vót." (Horváth
Antal 4. •sz.. meséje.)
Innen már igazán csak egy lépés az állandósult formula felé:
„Ásó, kapa és a nagyharang választ el bennünket egymástul !"
(Farkas János: Madárv őlegény, Aa . Th 432. + Repül ő királyfi, Aa

Th 575.) _
„De az olyan £a_vót: reggel virágzott, délkor almái voltak, éjfélre
megérött, ' de el is lopták rula". (Horváth Antal: Égig ér ő fa, Aa
Th 317.) ,
Mesei párbeszéd. A párbeszéd a mese szerepl őinek szájába adott idézet;
természetesen egyetlen ember: a mesemondó adja el ő . Párbeszédet folytathat
a hős és segítő i, ill. ellenségei, emberek és állatok stb. Rendszerint fontos
és hangsúlyos helyeken fordul el ő, a cselekményt előbbre viszi. Míg a leírás
csak másodrangú szerepet tölt be, és nem is különösebben költ ői jellegű,
a párbeszéd majdnem egyenl ő fontosságú az elbeszéléssel, és ez van legarányosabban megszerkesztve. A magyar népköltészet minden m űfaja .tele. van
párbeszéddel, így a népmese is, ez adja meg drámai jellegét. Ortutay Gyula
a drámaiságot tartja a magyar népköltészet f ő jellemzőjének. A jó mesemondók
a drámaiságot még azzal is fokozzák, hogy hangszín űket, hanglejtésüket
és arcjátékukat az egymással párbeszédet folytató szerepl ők szerint változtatják:
(Ezt azonban puszta szövegközléssel nem lehet visszaadni.) Íme az örökké
mérges, dühösködő sárkány -- Kígyófej ű tatár--- és a meseh ős szópárbaja
a valóságos párviadal, előtt:

„Er(r)e nagyon mérges lett a kígyófej ű tatár, aszondja: — Te
se mész el élve, de a testvéreidet ,se viszöd el! — 'Aszmondi a gyerök:
— Szeretném én azt meglátni! Gyere, ásžondi, ha olyan kíváncsi
vagy rá, próbáljunk szerencsét?" (Horváth Mária: Fehérlófia, Aa
Th 301.)
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Hasonlóan 'dühösködő és átkozódó' a nyugalmában megzavart sárkány
és táltos lovának párbeszéde is; a sárkány szerepe a hangsúlyosabb, az ő
beszéde aránytalanul hoszabb is, mint a lováé:
„Kutya egye májadat, holló 'vájja ki a szemedet! Szép széna elötted, szép zab elötted, szép patak elötted, mi bájod van még? — Viszik
a feleségödet! Ehetök-e, ihatok-e, egy zsák diót megtörhetök-e, megehetem-e? — Még azt is megtehetöd, mer(t) mégis utolérjük." (Horváth
Antal: Égig ér ő fa, Aa Th 317.)
Sorsdöntő fordulatot vezet be a sárkány, valamint a h ős táltos lovának
párbeszéde:
„Állj meg, öcsém, (a sarkantyúval) kivágja á bélömet! — Dögölj
meg, ha nem tudod levágni a hátadrú(1) ! — Akkor a sárkán(y) lova
nagyot rugott, a hátárú(1) lefordul(t) ..." stb. (Horváth A. id. meséjében.)
Ugyanilyen sorsdöntő a gyanútlan meseh ős és a ravasz boszorkány
párbeszéde is, melynek végeztével a fiút k ővé varázsolja:
,

„— Juj, de fázóm! — jajgatott ott a fán. Ez meg félszólt neki
— Ha fázik, gyüjjön le, osztán melegödjön! — Úgy ám, de félök a
kutyádtú(1)". (Szalai Antal: Két egyforma testvér, 303. + Sárkányöl ő,
300.)
A párbeszéd esetenként annyira felduzzadhat, hogy átveszi az epizód
szerepét, önálló fejezetet alkot, amelyb ől megtudjuk a továbbiakat. Alkalmazása azonban teljesen egyéni:
A táltos ló kérdezi: „Mit viszöl, te kis kígyócska — Éleszt őfüvet.
• Átmönt a kocsi a fiamnak a • derekán; 'eltörte, hát meg akarom vele
gyógyítani. —Add nekem egy kicsit! Van egy jó gazdám, föl akarnám
éleszteni. Itt van a zsákba(n) a hátamon. — Nem, bánom, jó lovacska.
Kisfiam ott hentereg az úton; gyün egy kocsi, eltöri a derekát másutt
is, hogy gyógyítom meg el őbb azt! — No gyere, majd én segítök!
Megfogom a fogammal a farkát, nem harapom meg, csak eltöszöm,
az útrú(1) ... (Horváth Antal: Égig ér ő fa, Aa Th 317.)
A legtöbb párbeszéd azonban jóval rövidebb és szabályozottabb is
egyszersmind, ezeket nem is mindig lehet a formuláktól elválasztani. Ilyen
maga a köszönés, a most idézett párbeszédek egy része is, továbbá a legtöbb
kérdésfelelet:
„Hogy kerü(1)té(1) ide, ahova még a hazádbéli mádár se jár? —
Én; fenséges királykisasszony, szó(l)gálatot keresök." (Horváth
A. id. meséje.)
„Szépen süt 'a holdvilág, de még szebben jár a halál. Fé(l)sz-e,
kedves rozsám? — A lány azt felelte rá: — Hogy fé(l)nék, mikor
kend is itt van velem? !" (Palkó Jánosné: Ördögszeret ő, Aa Th 407.),
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A párbeszéd minden szabályozottsága ellenére is rugalmasan alakul
aszerint, milyen szerepl ők szájába van adva: Íme, ugyanaz a párbeszéd a
hős, és a lova, ill. a boszorkány között:
;,Ej, édes lovam, de ' jót aludtam! -- A világ végéig alhattá(l)
vóna, ha nincs ez a kis kígyócska, aki ezt az éleszt őfüvet nekem ajándékozta." (Horváth Antal: Égig ér ő fa, Aa Th 317.)
„De jót aludtam! — Alhattá(l) vóna, édös fiam, itéletöd napjáig,
ha a lovad ide nem hoz hozzám!" (Horváth Antal : Szomorú királykisasžszony, Aa Th 571. + EIűtlen feleség, Berze 568.9
fgy tehát még a sok-sok mesében. megtalálható párbeszédek is voltaképpen nyitott szerkezeték, tetszés szerint alakíthatók, a váz természetesen megmarad :
„Erre hazaér a lán(y)nak az ura, aszmondi: ----- Valami olyan
idegön szagot érzök! Ki van a házunkba(n) ? — Elgyütt, asžondi,
a bátyám. — Szeretném látni azt a fickót, aki be merészöl gyünni az
én- házamba!" . (Horváth Antal : Fehérlófia, Aa Th 301.)
Nemcsak a pongyolább stílusú elbeszél őknél, hanem úgyszólván minden
magyar mesemondónál túlságosan is gyakran fordul el ő a mindent áthidaló
és összekötő aszondja, aszondta kitétel, különösen a párbeszédes szerkezeteket
tölti meg, és fékezi a cselekményt. (Azt az egyetlenegy változtatást én is
megengedtem magamnak .a sajtó alá rendezés közben, hogy a „s űrűjéből"
valamennyit kigyomláltam. Elnézést kérek a szakemberekt ől ezért a tudománytalan eljárásért !)
A mesei hasonlat. Két eltérő, de némely vonásában mégis hasonló fogalmat
azért helyezünk, egymás mellé, hogy hangsúlyozzuk, hangulatot keltsünk
vele. Ilyen hasonlat b őven van a mesében is, többnyire azonban köznyelviek,
különösebb költőiség nélkül. (Nem a mese, hanem a líra 'a hasonlat igazi
termőtalaja!)

„Amikor a katonák meglátták, ott hattak csapot, papot, ágyút!
Széjjelszaladtak, .mind a libák." (Varga Áron: Elkárhozott leány,

Aa. Th 307:)
Néha meglep ően régiek is vannak a hasonlatok között; már Anonymus
s valami ilyesfélét említ a magyarok csatározásairól, mint Szalai Áron meséje
„A harmincezer embernek a feje csak úgy potyogott, mint a tök
a földre." (Szomorú királykisasszony, Aa Th 571. -I- H űtlen feleség,
Berze 568.*)
Mindössze talán annyi a mesei és a'köznyelvi hasonlatók között a különbség, hogy. szerepük itt valamivel hangsúlyosabb. Néha kettesével jelentkeznek,
máskor meg nem lehet őket elválasztani a . túlzástól:
„Lefeküdt a gyerek, de csak úgy aludt,' mind a nyúl. A szüle
aludt, mind a bunda." (Horváth Antal: Égig ér ő fa, Aa Th 317.)
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„Mind a villámcsapás, úgy fölugrott a banya!” (Horváth A. most

idézett meséjében.)
Mešei fokozás és túlzás. A mesemondók is szeretik az olyan kifejezések
egymásutáni felsórakoztatását, amelyek értelmileg és érzelmileg mind hangsúlyosabbak. Ezek egy -részét már láttuk a felsorolások között. De ide tartozik
a mesei hármasság is (a 7-9-12 £éj ű sárkány, réz-, ezüst-, aranyvár stb.)
továbbá az egyes epizódok, f őként a már idézett párbajok részeinek egymásutánja. is (bokáig, derékig, hónaljig vágják egymást a földbe stb.)
' A népmesének talán . a legkedveltebb költ ői eszköze mégis a túlzás;
a mesei csodásság, a tréfa, a meseh ősök rendkívülisége stb. mind-mind
szabad teret ad a szinte korlátlanul csapongó, gyermekded képzeletnek,
mely a , jelenségeket mértéktelenül nagynak vagy éppen kicsinynek, máskor
távolinak és sokáig tartónak, a szokásosnál gyorsabbnak vagy szebbnek stb.
igyekszik feltüntetni. A túlzásnak tehát meglehet ősen sok fajtája van.
A túlzás viszonylag egyszer űbb és eléggé kedvelt típusa egyszer űen
a szoktalanság érzetét kelti:

„Még mosolyogni sem vót szabad senkinek se, mert akit rajtafogtak,
hogy a száját legkisebbet is mosolyra húzta, az fejvesztes lett." (Farkas
János: Madárv őlegény, Aa Th. 432. -J- Repülö királyfi, Aa Th. 575.)
„Az mind a két tenyerivel úgy tapsó(1)t, hogy a másiknak be
kellett fogni a fülit." (Horváth Antal 4. sz. meséje).
„Gyün egy iszonyú nagy vadkan. Úgy csattogtati azokat a nagy
agyarait, hogy még á szikrát is . hányi." (Horváth. Antal: Fehéélófiá,
Aa Th 301.)
Ugyancsak egyszer űbbek a távolság, az id őtartam és a gyorsaság érzékeltetésére szolgáló túlzások is, amelyek rendszerint a hasonlat formáját öltik
fel:
„Olyan messze van a széle, mind a világ vége." (Gy őrfi Kálmán:
Négy művésztestvér, Aa Th 653. -I- Hajnalkötöz ő királyfi, Aa Th
304.)
„Olyan gyorsasággal járt, mint a villám; amerre az ment, mindönütt
léniát vágott." (Horváth Antal: Szomorú királykisasszony, Aa Th
571 ± Hűtlen feleség, Berze 568.*)
Máskor a távolságot id őtartammal mérik, ill. túlozzák el:
„Földobta annyira, hogy két - nap várták, még leesött." (Horváth
Antal:.Fehérlófia, Aa Th 301.)
„Avval fogta. a rézalmát, úgy elhajította kelet felé, hogy azután
egy hónapig mindég utaztak." (Horváth A. id. meséjében).
Még gyakoribb a szokásos méretek egyszer ű felnagyítása, ill.
a . nagyok lekicsinyítése; az utóbbival az er őt akarják fitogtatni:
.
asbú(1)
„De akkora orra van, hogy majd a térdét veri, de csupa vasbú
van." (Horváth Antal: Szomorú királykisasszony, Aa Th 571. -}Hűtlen feleség, Berze 568.*)
224

„Egy nagy kocsi lisztet meghozatott a városbú(1), a malorr,bú(1).
Azt az összest mind megsütötte egy cipónak.” (Horváth Antal: Fehérlófia, Aa Th 301.)
„Úgy kirántotta a földb ű(1) a fát, mind a sárgarépát ... Fölkapta
a vállára, mind egy kéve r őzsét." (Horváth A. id. meséjében.)
Az erő túlzó ábrázolásának sokféle módja van, ezek között talán Még
hősdalból való eredet űek is lehetnek; mindenesétre Arany Jánosra emlékeztet ő
sorok még akadnak :
„Fatör ő koma úgy megszorította a sárkán(y)nak a mancsát, hogy
annak mindön ujja kirepedt".. (Horváth Antal: Fehérlófia, Aa Th
301.)
„Fatör ő úgy megmarkó(l)ta a mancsát, hogy azt - összenyómta
úgy, mint a tésztát." (Horváth A. id. meséjében.)
Valamennyi felsorolt típusnál kedveltebb a számok segítségével történ ő
túlzás. Úgyszólván mindent nagyítanak véle : er őt, szépséget, méretet, id őt
és egyebet; mindezeket számsorrendbe lehet rakni:
„Akkorát zökkent az udvarba(n) a föld, hogy a kis ház egy méternél
lejjebb esett." (Horváth Antal: Fehérlófia, Aa Th 301.),
„Az ember egy araszt, a szakáll hét öl." (L őrincz Irma : Fehérlófia
Aa Th 301.)
„Van a szülének egy hét országra szolló torkú kakasa." (Horváth
Antal: Égig ér ő fa, Aa Th 317.)
„Olyan fiatalembert gyúrt belüle, hogy hétszörte szebb volt,
mint azelőtt és erősebb." (Horváth/ Antal: Szomorú királykisasszony,
Aa Th 571. Hűtlen feleség, Berze 568*.)
„Még hétszörte olyan erős lett, mint amilyen er ős vót, mer(t)
a Hétr őfösnek -a szakállába(n) vót a nagy ereje." (Horváth Antal:
Fehérlófia, Aa Th 301.)
„Nincs annyi pintér az országba(n), hogy aztat a fát tíz esztendeig
dongának föl tudja hasítani." (Horváth A. id. meséjében.)
„Fölkötte a tízmázsás sarkantyút, fölugrott a lova hátára, majdnem félig belevágta a lova ódalába." (Horváth Antal: Égig ér ő fa,
Aa Th 317.) •
„Egy óriási hétfejű sárkány ki van szögezve a falra. A két lábán
két ötven - ötven mázsás vasgolyó lóg, a két szárnya - két óriási szöggel
kiszögezve, és két óriási malomkű közé van a szakálla szorítva." (Horváth
A. id. meséjében.)
„Ahogy a pincébe ért, • ott má(r) kilencvenkilenc • szarvas volt, ő
volt a századik." (Horváth Mária : Fehérlófia, Aa Th .301.) • .
;,Belénéz a szekérbe : akkora s ű(1)t halat lát benne, hogy százan
• is megérnének .megenni." (Érdősi János: Sárkányöl ő, Aa, Th 300. +
Csonka és Sánta pajtás. Aa Th 519.)
„És énrám a száz juhász százat üt; a száz kutya meg százat harap
belém, de az aran(y)szőrű bárány) mégis tehozzád jön:" (Gy őrfi
Kálmán: A . Tölgyfa-vitéz.) .
15
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A mesében még számtalan túlzással találkozunk, hišzen ez a m űfaj
az igazi táptalaja! Elejét ől végig kíséri a mese menetét, még a- mesebeli
lakodalom is eltúlzott és rendszerint hasonló nagyítás a befejez ő formulák
egy része is.
Egyéb misei közhelyek (formulák) . Az előző fejezetekben már sókféle
mesei közhellyel (formulával) találkoztunk, ilyen volt pl. a köszönés, a küzdelmek leírása, a párbeszéd stb., végeredményben -ide tartozik a bevezét ő is.
Ezeken kívül még számtalan közhely van, így a vándorlás, az id ő és a tér
érzékeltetése, szerelemvallás, lakodalom és így tovább, s ide fog tartozni
majd a' befejezés is. Mindezek a jól bevált közhelyek megkönnyítik á mesemondók helyzetét, nem kelhúj és új stílusfordulatot kitalálniuk, b őven meríthetnek a népköltészet gazdag kincsestárából. F őként a mesék hangsúlyošabb
részein élnek velük. Olykor kedvesen naiv megnyilvánulásai egy kezd ő
költőiségnek. Formájuk lehet ritmikus próza is, néha bels ő rímekkel. (Köd
előttem, köd utánam, engem senki meg ne lásson !)
-

Vándorlás, eltűnés; á mesehős a világ végén. Az epizódokkal kapcsolatban említettem, hogy a mesei történés színhelye térben és id őben többszörönként áttevődhet. Már' a -kezdet kezdetén is helyet kell . változtatni, anélkül
nincsenek mesei kalandok sem:

„Hát elmenünk országot, világot próbá(l)ni, ha akadna valami
szöröncsénk valahun." (Horváth Antal: Fehérlófia, Aa Th 301.)
Á gyalogos, lóhátas vagy ritkábban a sepr űvel történő utazásnak, helyváltoztatásnak egyaránt megvannak a jól bevált közhelyei:
„Mentek szegényök árkon-bokron. Mikor az erd őbű(1) kigyüttek, ruha nem maradt rajtuk, oly s űrűség volt." (Palkó Jánosné :
Rablóvőlegény, Aa Th 955.)
„Fogta a piszkafát á lába közé és mondta, hogy : — Ott legyek,
ahun én akarok !" (Márton Erzsébet: A 'mostoha és az édes leány,
Aa Th 480. + Hamupip őke, Aa Th 510/h.) „Mönnek, röpű(1)nek hegyen-völgyön, országru(1) országra, erd őkön, síkon, mezőn keresztül." (Horváth Antal Égig ér ő fa, Aa
Th 317.)
-

A repüléssel kapcsolatos a táltos ló és 'a gazdája közötti párbeszéd indulás
előtt, amelyet már idéztem. Van azonban olyan óvó intés is, amelyet a ló
szintén repülés előtt hangoztat :
„Ha megyünk az- úton, akkor še ne láss, se ne hallj semmit! Ha
látol valamit, ne lásd! Ha hallasz valamit, ne halld ! `` (Szalai Áron :
Boszorkány ellopott kincsei, Aa Th 328. + Aranyhajú leány, Aa
Th. 531.)

Mesei közhely a táltos ló többszörös alakváltoztatása is :
„Akkor a ló fölugrott, és olyan tátos lett, hogy párját kellet keresni
'A ló megrázkódott, megen o(ly)an sovány lett, mind vót." (Szalai
Á. id. meséjében.)
226

A mesei segítők rendszerint nem vándorólnak a h őssel együtt, hanem
-felbukkannak, majd ismét elt űnnek :
„Köd előttem, köd utánam, engem senki mög ne lásson!" (L őrincz
Irma:- Égig ér ő fa, Aa Th 317.) „Az öreg elünt, mind ,akit elnyelt a föld." (Horváth Antal: Két
Sárkányölő, Aa Th 300.) . .
egyforma. testvér, Aa Th 30.
„Az öreg aztán elbúcsúzott a fiútól, és . eltünt, mint a kámfor."
(Farkas János : Madárv őlegény, Aa Th 432. + Repülő királyfi, Aa. Th
575.)
A meseh ős rendszerint másik világba jut: fels ő vagy alsó (föld alatti)
világba, esetleg a- világ végére, ahol megkérdik t őle :
„Hogy kerű(1)té(1) ide, ahova még a hazádbéli madár. se jár?"
(Horváth Antal: Ingig ér ő fa, Aa Th 317.)

„Hogy kerű(1)sz ide, ahol a virág se n ől, a madár se jár?" (Gy őrfi
Kálmán: Tölgyfa-vitéz c. meséje.)
Szépség, szerelemvallás, lakodalom. A mesebeli szépséget rendszerint
nem részletezik, hanem hasonlattal vagy túlzással jellemzik, ezekb ől már
idéztem. Régies szépségdicsér ő formula még a következ ő :

„A napra lehetött nézni ; de a lán(y)ra nem, az olyan szép vót."
(Horváth Antal: Fehéxlófia, Aa Th 301.)

A szépség elvesztését és visszanyerését . a túlzásnál már említett hetes
számmal jelzik:
„Amikor megfürdött, kigyütt a tejb ű(1), még hétszörte szöbb
. lett a gyerök, mint • azel őtt vót." (Szalai Áron: Boszorkány ellopott
kincsei, Aa Th 328. -I- Aranyhajú leány, A.a Th 531.)
A szerelmi vallomások formulái a kopácsi mesékben is „szívemnek szép
szerelme", „ásó, kapa, nagy harang válasszon el bennünket" és ezek változatai:
„Király, - szivernnek szép. szerelme, (ha) tudnád, hogy ki vagyok,
nem' dőzsölnél. és mulatnál, (hanem) idejönnél hozzám és átkarolnál!"
•
(Varga Áron: Ördögszeret ő; Aa Th. 407.)
„Szivemnék szép szerelme, megváltottál az átok álul. Olyan
tiszta lélek vagyok, Mint te." (Varga Áron: Elkárhozott leány, Aa
Th 307.)
A mesei történetek jelentős része feleségszerzésr ől; a féleség visšzaszerzésér ől szól, és happy enddel, házassággal végz ődik. Az 'ilyen - elbeszélések
gyökerei valószínűleg még a nemzetségi id őkig nyúlnak vissza, amikor idegenből kellett feleséget szerezni: Mindenesetré a kalandok. és egyúttal a .mesei
történet vége is a nagy lakodalom; teljességgel 'paraszti-falusi 'szemlélettel,
de mesebeli méretekre felnagyítva. Tréfásabb kedv ű mesemondók a lakodalorrt-epizódba saját személyüket,, s őt olykor még hallgatóikat is bevonják.
15*
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Még a tartózkodó stílusbán megfogalmazott mesékb ől_ is csak ritkán
hiányozhat a mesebeli lakodalom egyszer ű felnagyítása :
„És csolálatos nagy lakodalmat tartottak." (L őrincz Irma : Táncolni
járó leányok, Aa Th 306.)
„Akkor osztán csaptak iszonyú nagy 'lakodalmat." (Horváth
Antal: Égig ér ő fa, Aa Th 317.)
„Olyan lakodalmat csaptak, hogy hetedhét ország ellen szólt
a híre." (Szalai Áron: Szomorú királykisasszony, Aa Th 571. +
Hűtlen feleség, Berze 568*.)
„Tartottak is ott nagy lakodalmat. Úgyhogy vót aztán vendég
annyi, hogy három hétig állandóán szó(l)t a muzsika." (Horváth Antal:
Szomorú királykisasszony, Aa Th 571. + H űtlen feleség, Berze 568*.)
A legtöbb lakodalmi túlzásról, nagyításról hamarosan kiderül, hogy
semmi más, mint játék, és a"mesemoridó, „saját tapasztalatai" alapján, mindezt
visszájára is fordíthatja : •
„Úgyhogy én is ott vótam,. de senkit se láttam." (Horváth Antal :
Fehérlófia, Aa Th 301.)
„Boldog embör vót, aki kapott egy ital bort. Mer(t) én is ott vótam,
akartam kérni egy pohárral, de hát nem jutott." (Horváth Antal:
Szomorú királykisasszony, Aa Th 571.
Hűtlen feleség; Berze
568*.)
„Aztán engömet is möghíttak .. Olyan éhös vótam, hogy azt
a ruhát rágtam, amive(1) mosogattam." (L őrincz Irma : Táncolni járó
leányok, Aa Th 306..).
-}-

A vendégseregben megjelenhetnek a konyha, körül lebzsel ő háziállatok
is, sorsuk teljesen „emberi"; e tréfa a régi magyar irodalom ún. állatlakodalmainak egyes jeleneteire emlékeztet:
„Egy hétig olyan dáridót csaptak, még a kutyák is bort ittak."
(Varga Áron: Ördögszeret ő, Aa Th 407.)

„Vót ottan lé meg lé, hogy még a kutyák, macskák is térdig jártak
a sárga levesbe(n)." (Horváth Antal: Égig ér ő fa, Aa Th 317.)
„A kutyák stációrú(1) gyüttek a szagára. Mire a hátilsó odaért,
az első megdöglött éhhel." (Szalai Áron: Elkárhozott leány, Aa Th
307.)
Valószínűleg a mesemondó sikerélményének tulajdoníthatók az olyan
mesevégek, amelyek lakodalmain önmagát is kifigurázza :
„Én is ott vótam közöttük a lakomán. Majdhogy jó állapotban
voltam, mer(t) úgy berugtam, hogy nem tudtam vóna hazajönni.
Bedugtak éngem egy nagy ágyúba, alám tüzeltek. Úgy kil őttek, hogy
gyalog sem kelletett mennem, ide pottyantam." (Varga Áron: Elkárhozott leány, Aa Th 307.)
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Máskor pedig tréfás természetmagyarázó hagyományt illesztenek . a
mese és egyben a mesebeli lakodalom végére :
„A Dunát bekötötték egy nagy zsákba. És sárgarépábu(1) csiná(l)tak
sarkantyút a gyerök csizmájára. Amint förgalódtak a nagy vigasságba(n), a gyerök sarkantyúja beleakadt a zsákba. fgy a zsák kirepedt,
a Duna pedig folyásnak eredt." (Horváth Antal: Égig ér ő fa, Aa Th
317.).
A mese befejzése. Bevezetés vagy befejezés nélküli mese nagyon kevés
van, befejezetlen talán még a kezdés nélkülinél is kevesebb. A mesemondó
maga is feloldódik, hacsak fel nem sült menet közben és feltéve, ha mindvégig
volt figyelmes hallgatója; ez esetben sikerélményben van része,- és ennek
olykor igyekszik is valamilyen formában hangot adni.
Még a legegyszerűbben tálalt mesei történetek végére is odabiggyesztik "
legalább e kissé írásbeli szemléletre valló néhány kifejezés valamelyikét:

„vége; vége lett; itt a vége; ezzel vége van; eddig van, tovább
nincs; készen van mostan" stb.
A mese utolsó mondatai többnyire közhelyek, formulák, de azok híján
is legalább összegeznek, esetleg levonják a tánulságokat:
„Ő lesz a király, te meg a királyné!" (Gy őrfi Kálmán: Madárvőlegény, Aa Th 432. -{- Repül ő királyfi, Aa Th 575.)
„És a mi kis családunk egy egész rokonság legyen!" (Gy őrfi
Kálmán: Négy mű vésztestvér, Aa Th 635. + Hajnalkötöz ő királyfi,
Aa Th 304.)
„És Éva ott kapta a bajuszt.". (Varga Áron: 10. sz. meséje, Éva
bajusza.) '
„Ennyit ért neki a keszég, amit eldarabó(l)t." (Szalai . Áron :
Két egyforma testvér, Aa Th 303. + Sárkányöl ő, Aa Th 300.)
,,így hát -aztán kimentötte, mer(i) ha nem felelt vóna meg, akkor
megbüntette vóna." (Szalai Áron : 10. sz. meséje, Mátyás-mondák.)
Feledékenységbő l vagy gyakorlatlanságból a formula nélküli mesevégeket néha még egy-egy naiv kérdéssel is megtoldják, amely a befejezetlenség érzetét tovább fokozza :
„Azok meg e(1)mentek, tudja Isten, hova?" (Szalai Áron: Szomorú ,
királykisasszony, Aa Th 571. + Hű tlen feleség, Berze 568*.)
„Hogy oszt elfogták-e vagy mi? Épp arrú(1) nem tudok. Ezt
csak idáig tudom." (Palkó Jánosné : Rablóv őlegény, Aa Th 955.)
.

Az „igazi" mesevégek azonban formulásak, mégpedig meglep ően kevés
alaptípus változatai. Ezek között vannak rímes-játékos mesevégek :
„Itt a vége, tedd a jégre! Majd elcsúszik valamére." (Horváth
Antal: Égig ér ő fa, Aa Th 317.)
. .
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A mese igazságának tréfás, álszent bizonygatása:
„Hát aki nem hiszi el, gyüjjön ide, majd adok neki egy darabot
(ti. a köpenyb ő l), mer(t) még most is van belüle." (Szalai Áron: Aki
felettünk van, Berze 1655**.)
Ennek mintájára 'képezték az alábbit, amely a mese közben elmondott
„úgy láttam, mint most",. „ott voltam, ahol mondták" stb. formulák mesevégi párja:
„Mesemondó én vótam. Ha nem hiszöd el, járj utána!" (Horváth
Antal: Egig ér ő fa, Aa Th `317.)
A leggyakoribb mesevég azonban egy sokféle változatban használt
formulás
„Még most is élnek, ha meg nem haltak." (Farkas János: Madárvőlegény, Aa Th 423. + Repül ő királyfi, Aa Th 575.)‘
„Ő k mégg máig is é(l)nek, ha meg nem haltak." (Erdősi János.:
Sárkányöl ő, Aa Th 300. -f- Csonka és Sánta pajtás. Aa Th 519.)
„Úgy é(l)tek, mint a gilicemadarak, ha meg nem haltak." (Horváth' Mária : Csonka és Sánta pajtás, Aa Th 519.)
„És nagyon sokáig éltek békivel." (Horváth Antal: Szömorú
királykisasszony, .Aa Th 571. _± H űtlen feleség, Berze 568*.)
Ennek mintájára 'képezték a legkülönfélébb, de alapjában véve mégis
hasonló nmsevggi formulákat is:
„Dógoznak még máma is, ha meg nem haltak." (Márton Erzsébet:
A -szegény ember fia meg az óriások.)
„Talán . még most is szalad, ha meg nem halt." (Szalai Áron:
Híres zsivány, Aa Th 1525.)
„Azok talán még most is veszekszenek, ha 'meg nem haltak."
(Szalai Áron: Csalóka Péter, Aa Th 1539.)

„Még máig is huncutkodik valahun, ha mög . nem halt." (L őrincz
Irma: .A cigány mint szobor c: trufája)
„A kaszró még most is mégvan, ha azt is meg nem ették." (Márton
Erzsébet: A lányok és a gáni ća). •
" „Még máma is hallgatik az embört, hogy mesél nekik." (Márton
Erzsébet: A medvék és a szegény ember c. meséje).
A mesevégi lakodalmat már említettem; ez a befejezés egyik leghálásabb
kerete. A bevezetéshez hasonlóan, a mese végére is illeszthetnek különféle
hazudós meséket, természetmagyarázó hagyományt stb. Olykor , még egy
kérdéssel meg is toldják:
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„Annyi (hal). kiszaladt a szárazra,: hogy háromszáz meztelen
cigánygyerök az ingeujja elejibe(n) nem tudta vóna elvinni! .Hát Most
melik vót.ebbe(n);az igaz szó? Ezt magyarázza meg, ha jól megfigyelte!`.`
(Szalai Áron: Hazudós mese, Berze 1961.**).. ,
Ritkább motívumok a kopácsi népmesékben. Már szó esett a mesei elbeszélés
nagyobb tartalmi-szerkezeti egységeir ől, az epizódokról, elég b őven elemeztem
a stiláris fordulatokat is, de a népmese legkisebb önálló tartalmi egységér ől,
a motívumról Sem szabad elfelédkežnünk !
A kopácsi mesék motivikája futó pillantásra semmi különösebb eltérést
nem j mutat á megszokottól; közelebbr ől szemlélve azonban néhány olyan
motívumot találunk, melyek ha nem is egyedi, különönleges jelenségek,
de nem is éppen a legáltalánosabban ismertek.

Ezek között van olyan is, . amely ismert motívum tartalmi kib ővítése:
„Bemönt az istállóba, és a zsákot lerázta a nyakárú (1), és sorba
elharabdá(1)ta mindnyá(j)a lovaknak a kötelit. És mind oda rohantak, ,
széjje(1)szödték a zsákot. És akkor a szájik k a(1) mindjárt) Jánosnak
a testjit igazgatták össze... Az egyik ló elszaladt, éš nagy gyorsaságga(1) hózott - valahunnad élesztővizet a Szájában. És mikor)
visszaért, és végighosszat ráöntötte azt a vizet a Jánosra, és akko(r)
mindnyájan ráleheltek a Jánosra. Az meg fölemelte kezeit, és elkezdte
szömeit tíírű(1)getni.” (L őrincz Irma: Égig ér ő fa, Aa Th 317.)
„Még a halottai is megmondják (a sárkánynak), hogy idegeny
jár az országba(n.)" (Horváth Antal: Égig ér ő fa, Aa Th 317.)
„Kivette a r őfös nyelvit (a boszorkány), elkezdte karddal fenni
mind a két ódalán: egyiket le, máskat, föl." (Horváth Antal': Égig érő
fa, Aa Th 317.)
Több kópácsi mesében is előfordul a sárkányölésnek az a motívuma,
amikor a bestia összes vére csak az utolsó feje levágásákor ömlik ki.
Valószínűleg a boszorkány-hiedelmek köréb ől származott át a mesébe
a következ ő motívum:
. „Fölkapta a söpr űt, a sárkánynak csak. lereszködtek a nagy fejei.
Nem vót ereje semmire, csak d ű(l)t el." `(Horváth Mária,: Fehérlófia,
Aa Th 301.)
Régi szokások, babonák emlékét őrizték meg a következ ő mesei helyek is:
„Elővötte -a z ő(1)d ruhás embör a bicskáját, aztán vért eresztött
a halászembörnek a karjábú(1). — Na, aszmondja, evvel teszöl neköm
szerződést! Evvel írjuk meg ezt a levelet." (Horváth Mária: Rózsa és
Vióla, Aa Th 313. + Béka-menyasszony, Aa Th 465.)
„Meghadd a rokonaidnak: a koporsódat *sem ablakon, sem ajtón
ki ne vigyék! Mestergerenda alatt ájják ki a falat, és azon vigyék a
keresztúthol !" (Varga Áron: Ördögszeret ő, . Aa Th 407.)
A régi világkép maradványa volt a már tárgyalt alsó és fels ő világ, továbbá
a világ vége is. Felhívom a,\figyelmet az égbe nyúló óriásfára, amely több kopácsi mesében,(Égig ér ő fa, Aa Th 317. és Árgirus, Aa Th 400.) .is megvan;
néhol külön is bemutatják:
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„Mondta neki, hogy egy nagy magas hegyre menjön föl. A világnak a legnagyobb hegye. És annak a hegynek) tetén van egy fa. És
annak a fa tetejébe(n) egy fészök van, nágy fészök...” (Palkó Jánosné:
Hattyúnő, Aa Th 400.)
Ez a világhegy •és világfa éppúgy . keleties meseelem, miként Solymossy
Sánd
ór szerint a kacsalábon (vagy más madár lábán) forgó vár, továbbá a
táltos lovak párbaja, a táltos kancák tejében való fürdés és az álnok meseh ős
alól kiugró párna is. Mindezek Kopácson is közismertek; egy példa:
„A basa úgy megijedt, hogy alolla a vánkos mindjá(rt) kiugrott."
(Varga Áron: Brúgó király c.: meséjeben)
Vargyas Lajos balladakutató szerint a h ős testén látható nap, hold és
csillag szintén keleties, közelebbr ől hősénekelem. Mindezek több kopácsi
mesében is elő fordulnak. (Gy őrfi Kálmán: A királykisasszony anyajegyei,
Áa. Th 850. és Fülöp Jánosné: Leányhamupip őke — Libapásztorból lett
királyné, Aa Th 510/a—b.) .
Ebben a tekintetben is tovább lehetne még nyomozni; egyetlen kis falu
mesekincsének minden vonását elemzésemben korántsem mutattam be.

(1972)

Katona Imre
Kopács és a mesekutatás a szakirodalomban

Az előzőleg idézett munkákon kívül a magyar mesekutatás módszerér ől
legutóbb "Ortutay Gyula írt összefoglalást A magyar népmesekutatás módszerei címmel, amely éppen Jugoszláviában jelent Meg (A Hungarológiai
Intézet Tudományos . Közleményei, 7. 1,971. 5 12.)
Kopácsra vonatkozólag néhány fontósabb szakmunka:
1. Gönyei Sándor: Drávaszögi hímzések, Bp. 1944...
:2. Gy őrffy - György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza,
Bp. '1966. 328-329. old.
3.' Katona Imre — Pataky András: Kopácsi népballadák. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 7. 1971. 102-131. (8
énekestől 33 ballada)
4 Pataky András': A kopácsiak hiedelme a „vezérhal"-ról. Éthnographia,
1963:" .500-501. old.
"5. Pataki András : Kopácsi népmesék. A Janus Pannonius Múzeum
Évkönyve, 1964. Pécs, 1963. "205-221. (Egyetlen mesemondó, Szalai
Féréncné 13 rövid története)
6. Penavin Olga: Jugoszláviai magyar népmesék, Akadémiai Kiadó,
Bp. 1971.
,
-

K. I.

232

2. BORBÉLY MIHÁLY MESÉI
A Borbély Mihály meséit tartalmazó kötet jelent ősége

Kötetünk* egy 60 évvel ezel őtt kevés példányban megjelent, ma már
gyakorlatilag kaphatatlan és minden szempontból klasszikusnak számító
mesekötet új kiadása. Az eredeti m ű belső címlapján ez áll:
Hagyományok Borbély Mihály mondása után. Leírta és jegyzetekkel
ellátta Kálmány Lajos. II. kötet. Ára 3 korona. Kiadja a Néphagyományokat-gy űjtő Társaság.

Utolsó nyorntatótt lapja alsó szélén pedig e szöveg olvasható Még:
Dugonics - nyomda Részvénytársaság, Szeged.
Azt is tudjuk, hogy a könyv 1914-ben jelent meg, és bár a II. kötet jelzést
viseli, megelőzte az I. kötet megjelenését.
Miért van szükség e könyv új kiadására? Több okból is: gyakran hivatkozunk rá, de nehézen lehet hozzájutni; a magyar egyéniségkutató iskola
a maga első ősét látja benne, s végül, de nem utolsósorban: a jugoszláviai
magyarság még nem minden részletében feltárt néphagyományainak egyik
legértékesebb kincse Borbély Mihály e félszáz meséje.
Kálmány Lajos saját módszerét és célkit űzéseit Bevezet őjében ismertette;
ehhez mintegy kiegészítésül egyik korabeli levélfogalmazványában még a
következő ket írja: „ez a kötet egy embernek tükrözi vissza egész lelki világát:
milyen a temesközi nép is, ha a bácskaival huzamossabban érintkezik".
(L. Péter Lászlónak Kálmány Lajos c. életrajzát, 49. old. Az életrajz el őször
a Történeti énekek és katonadalok c., Budapesten 1952 ben kiadott és Kálmány
gazdag hagyatékát tartalmazó I. kötetben jelent meg; kés őbb önállóan is.)
Kálmánynak erre az úttör ő jelentőségű kötetére a kortársak is felfigyeltek,
többek között Márki Sándor, Tolnai Vilmos, Varga Gyula ír róla elismer őleg, míg a szintén mesekutató Berze Nagy János kissé talán maximalista
követelményeket támaszt (Ethnographia, 1915: 93-115.) A Hagyományok
egymást követ ő két kötetét a Magyar Néprajzi Társaság jegyzőkönyvi kivonatban köszönte meg. Ez az elismerés nagyon jólesett a sok mell őzést, sőt
méltatlan bánásmódot is elszenvedett Kálmánynak : „még mikor érettségit
tettem, akkor sem éreztem magam ilyen jól, mint most", írja egyik levelében
(L. Péter László idézett életrajzát, 49.). A legszebben és legmaradandóbban
mégis Juhász Gyula költőnk ír róla. (Összes M űvei, . V. 1968: 505-506.)
-

* Pingált szobák. Borbély Mihály meséi. Fórum, Újvidék 1976.
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A Hagyományok jelentőségét még csak fokozza, hogy Kálmánynak utána
már csak néhány hiedelemr ől szóló kisebb közlése jelent meg; korai halála
megakadályozta tömérdek kéziratosgy űjtése kiadásában. Igy 'életm űvére a
koronát éppen a Hagyományok két kötete tette fel. (Számos kisebb közlését
és nagyobb tanulmányát nem számítva, gy űjtéseit előzőleg a Koszorúk I-II,
és a Szeged népe I-III. kötetében jelentette meg, így Kálmánynak a Hagyományok I-II. köteteivel összesen 7 könyve jelent meg életében, de légalább
ugyanennyi gyűjtése maradt kéziratban; ezek -egy része utóbb megjelent.
Az Ortutay Gyula által szerkesztett Hagyatékából eddig két kötet látótt
napvilágot, az említett Történeti énekek és katonadalok (Bp. 1952) Dégh
Linda Katona Imre jegyzeteivel s Péter László, idézett életrajzával, valamint az Alföldi népballadák Ortutay Gyula gondozásában (Bp. 1954). Azóta
is Kálmány gyűjtéseit, főként éppen a Borbély-féle népmeséket, szinte megszámlálhatatlan sok antológia, népszer ű kiadvány tette közzé újra és újra.
Kálmány Lajos Borbély Mihály meséinek egy kötetben való megjelentetésével — kissé talán akaratlanul is — elindítója lett az egyéniségvizsgáló
mesekutatásnak, melyet az 1940-es évekt ől Ortutay Gyula és tanítványai
munkássága alapján magyar mesekutató iskolaként emlegetnek; ennek „fő
célkitűzése az, hogy ne csupán a mesék szövegét publikálja, hanem azt a
társadalmi környezetet is jellemezze; amely azokat fenntartja, és -:arra az
egyéni-művészeti alakításra is rámutasson, amelyet az egyes tehetséges
mesemondó specialisták` végeznek a nemzetközileg is ismert mesékben".
(Dömötör Tekla — Katona Imre — Ortutay Gyula — Voigt Vilmos: A magyar
népköltészet. 2. kiadás: Budapest 1969. 135.) Az egyéniségkutatás tehát nem
különíti el a meséket elmondójuk egyéniségét ől, életétől, hanem vizsgálja
szóbeli-irodalmi forrásait, továbbá azt a közösséget, melynek meséit elmondotta, valamint a változtatás egyéni módját, a mesemondó teljes mesekincsét,
társadalmi tudatosságát, világnézetét, ízlését stb. (I. m. 143.) Enriek az iskolának eredményeit korábban Dégh Linda (Az egyéniségvizsgálat perspektívái,
Ethnographia 1960: 28-44.), utóbb - pedig Ortutay Gyula (A magyar népmesekutatás módszerei — A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 7. sz. III. évf. 1971: 5-12.) foglalta össze.
Az egyéniségvizsgálat és egyáltalán: a mesekutatás szempontjából Kálmánynak Borbély Mihálytól gyűjtött meséi valóban értékesek és fontosak,
a közzététel óta eltelt id ő semmit sem csökkentett jelent őségükön. Borbély
Mihály személyében markáns egyéniséggel ismerkedtünk meg, akir ől az
eddigieknél jóval árnyaltabb képet rajzolt, Bori Imre (Borbély Mihály —
A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményi, III. 7. sz. 1971.: 13-16.),
felhasználva. többek között Borbély egyik lányának, Verának levelét is:
„Apám egy szegény ember volt, 10 családos apa volt, de igen jó szótehetsége volt és sokat mesélt a családnak, meg másoknak is. Egy .alkalommal
itt járt a faluban egy költ ő (=Kálmány Lajos), és oda utasították az apámhoz,
és kérte az apámat, hogy meséljen. Apám el őbb mentegetőzött, mert dolgozott, és ő (Kálmány) azt mandtá, hogy ő meg fogja fizetni a napszámot,
csak meséljen. És a költ ő, ahogy az apám mesélt, a költ ő úgy írta, egy egész
könyvet, ebben a könyvben benne volt, mikor született és hol. Meghalt 53ban, 3. hó 25-én- Verbicán, az anyám meghalt 60-ban, 6. hónapban...."
Ezt a közvetlen képet további visszaemlékezésekkel b ővíthetjük.
.
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Borbély Mihály meséinek jellemz ői
Kálmány Lajos nem, gyűjtötte össze Borbély minden meséjét: a trágár
trufákat teljességgel rriell őzte. A mintegy félszáz mésé — vajdasági viszonylatban — elég b őséges repertoár, hagyomány őrzőbb . tájakon, sőt Szegeden
is, ennek többszörösére is van példa; mindezek azonban csak Kálmány gyűjtése után kerültek lejegyzésre, és részben már közlésre is. Borbély meséi
között viszonylag kevesebb a varázsmese (más, szóval: tündérmese), mint
pl. egyes székely mesemondóknál; az átlagnál talán valamivel több a legendamese és az erkölcsi példázat; van novellameséje is, és már ismeri az újkori
betyár- és egyéb történeteket. Felt űnő viszont, hogy egyetlen állatmesét
sem mondott tollba: (Pedig Kálmány tudatosan semmit nem mell őzött;
kivéve az említett trágár történeteket.)
Borbély meséin kissé' érződik az állandó el őadói gyakorlat hiánya, fiatalabb korára ez nem volt jellemz ő ; az is lehet azonban, hogy a meglehet ősen
lassú diktálás zavarta: több egyszer űsítés, kihagyás, s őt tévesztés is el őfordul bennük. A 4. sz. (Állatsógorok) mesében pl. a kér őknek nincs különösebb
szerepük, helyettük a más Borbély-mesékben is felbukkanó . ősz, öreg
ember a segítő . Az 5. sz. (Az elátkozott tizenkét gyermök) mesében nem tudjuk meg, mi lett annak a leánynak a sorsa, aki a h ősöket megmenti a haramiáktól. A 9. sz. (A kanalastót) mesében még több fogyatékosság van: a
második részben lovasokként találkozunk a fiúkkal, holott ez a színváltozás
így váratlan;. a harmadik részben a h ős elnyeri a leányt, nem hallunk viszont
többet a testvérekr ől, a szülőkről, helyettük a kocsisok szerepelnek, stb.
Mindezek egyébként több típusból összerakott ' meseváltozatok, melyekben
az összedolgozás, összeolvadás még nem egészen : teljes, meglátszanak a
.,,varratok".
Borbély nagy kedvvel és lehet őleg szóról szóra ismétel minden fontosabb
épizódot, ugyanakkor nemegyszer valósággal összecsapja a befejezést (a
3., 4. sz. s több más mesében), de nem feltétlenül tudjuk meg minden szereplőnek további sorsát sem. Lehet, hogy a diktálás a mese vége felé már fárasztotta! Ennek ellenére is jól szerkesz t : a mesék menete - áttekinthet ő,
követhető . A helyszínváltást bejelenti:

— Nohát, gyerünk, Juhfijankót keressük mög! Mögvan=e _még .
a nagyvilágba? (1. sz. mese)
Hagyjuk mán most űket, nézzük Miklóst! (2. sz. mese).
Nohát itt a lán hogy szomorkodjon! Gyerünk, keressük mög
Jánost; hogy mi csinál a Duna közepin! (3. sz. mese.)
Kedveli a bevált formulákat, de inkább a mesén belül alkalmazza, mint
az elején vagy a végén. Gyakori az in medias reá, tehát közvetlenül induló
meseszövés:
Vót a világon egy kirá, akinek egyetlenegy fiacskája vót.
'
(3. sz. mese)
-- Vót , egy asszony, akinek nagyon sok gyeröke vót... (3. sz.
mese)
-- Vót egy embör, aki a fiát sose intötte, hanem a rossz cseleködetre tanította... (41. sz. mese)
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Ritka a hosszadalmas, tréfás mesekezdet (á 4. sz. mese elején van egy),
hasonlóan ritka- a formulás . befejezés is, helyette rövid ténymegállapítást
kapunk:
Juhfijankót ültették a trónra... (l. sz. mese)
A királ ennek mögörült, hogy az ű lánya is mán egyször férhön mén. (3. sz. mese)
Itt oszt a sárkán is, a lova is mögdöglöttek. (4. sz. mese)
János osztón - mind mögjutalmazta a kocsisokat. Vót a
nagyórú barátnak ölég pénze; mind boldog errbör lött. (8. sz. mese)
Borbély mesemondói stílusa egyszer ű; tömör; kedveli a szinte vágtató
elbeszéléseket, az élénkít ő párbeszédeket, nagyon kevés viszont nála a leírás. Nem időz el hosszasan sehol, hanem céltudatos gyorsasággal halad
előre. De nincs még egyéni jellemzés sem, csak általános érvény ű típusokat
vonultat fel. Szemmel láthatólag nem tud mit kezdeni pl. a szerelemmel,
tehát alig foglalkozik vele, vagy pedig h űséges ragaszkodásnak, szeretetnek,
esetleg együttélésnek, játéknak ábrázolja:

Hogyne vóna (a lány) h ű szívű, mikor én vagyok a mögváltójal....ez ojan királeán, mer nem köllött neki sönki Juhfijankón kívül. (1. sz. mese)
Itt oszt űk nagyon szépen éltek a kastélba, mint egy pár cseléd. (4. sz. mese)
Miklós és testvére éltek együtt a haramialakásba mint feleségivel (2. sz. mese)
— Ott látta mög a harambasát nagyon szépnek... és nagy szerelembe estek. (2. sz. mese)
— Mikor tisztán János kihajtotta a birkákat, elkezdte a furujáját
fúrni. Ezt a kirájkisasszony, möghallotta, nagyon mögtetszött neki,
nagyon beleszeretött Jánosba... A királlánnak nem vót kedve egyh őn
se mönni, mer a furula hangja mindég a fülibe csöngött. (3. sz. mese)
A Borbély féle mesehősök is nemzetségi, faluközösségi erkölcsök alapján
ítélkeznek: a férfi feltétlen úr, a n ő alárendelt, mellékes figura, az ősz öregek
általában tapasztaltabbak és okosabbak is, s őt mágikus (varázsos) hatalmuk
is van. Az uralkodó hatalma feltétlen, kivéve, ha megsérti a társadalmi normákat; ez esetben a kegyetlen büntetés őt is eléri. A természetfeletti er ők
hatalmasak, nem ismernek irgalmat, de csodás segít ők mentik meg a bajba
jutott hősöket. A legyőzöttnek nics irgalom; kegyetlen világ ez! S őt, a tré.fás-cseles megoldás is megengedett, s nem is kell ahhoz valakinek életére
törni, hogy az ártó szándékú ellenfél vagy a mulasztást elkövet ő maga halállal
vagy kínszenvedéssel ne lakoljon: A földi méret ű, közönséges emberek is
kegyetlenek egymáshoz, az erkölcs nevében éš jegyében olyan büntetéseket
szabnak ki a vétkesekre (pl. még édesapára is!), melyekkel a mi erkölcsi
felfogásunk nem érthet egyet. Máskor az átélt borzalmak vagy kemény kalandok olyan negatív figurákat
, (pl. a halottakat feletet ő temetőcsőszt) is meri-

-
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esítenek minden további büntetést ől, akik . éppenséggel keményebb elbánást
érdemelnének. De egyszer elosztoznak a lopott kincsen, máskor éppenséggel
visszaadják. Nincs tehát mindenre kiterjed ő, abszolút következetes erkölcsi
norma.
Borbély meséi tele vannak babonás-vallásos elemekkel is; meséi sokszor
hiedelemközeliek, ill. legendás vonásokkal rendelkeznek. Nagy szerepet
játszik nála a megváltás gondolata, így, az elég gyakori tragikus befejezés
az ő vallásos szemszögéb ől nézve valójában megdics őülés, ill. üdvözülés.
Borbélynál így a drásztikus pásztori-katonai élmények vegyülnek a
gyermekkori vallásos alapréteggel, és miként meséinek frissen összerakott
szerkezete is az összeilleszkedésnél még jól szétválasztható, hasonlóan vagyunk
több réteg ű mesei világképével is. Egyénisége is összetett: katonás ,keménység, pásztori ridegség, • de ' ugyanakkor h ű séges családszeretet is jellemzi.
• Borbély tipikus pásztor, ezt még meséiben sem tagadja meg. Több pásztorszerepl ője van, mint másnak, s őt átmenetileg még a királyi h ősök is beállnak a jószág mellé vagy a kocsisok közé; máskor a királylányt a h ős menti
meg az emberev ő disznóktól stb. Borbély fő. elve 'a szolgálati hűség, nem
győzi dicsérni a h űséges pásztorokat. E megbízható engedelmesség nemcsak
pásztori, hanem egyben katonás vonás is nála. De túl az általánosságokon,
Borbély egész szókincse át van itatva a pásztor- és katonaélet elemeivel. Nála
az embereket, szörnyeket nem megölik, hanem mindig elföldelik, mint a
legelőn elhullót jószágokat is. A. , király néha szalmdzsákón alszik, mint a
parasztok, ill. a katonák. Láthatólag ismeri és szereti is az állatokat, meséiben
tehát nemcsak az oly kedvelt táltoslónak, hanem a kutyának, juhnak stb.
is jelentős szerepet biztosít.
Borbély saját korának is gyermeke, mert bár írni-olvasni nem tanult meg,
meséin mégis látszik a vallásos és világi ponyva hatása, s őt az iskoláé is.
Könyvkedvel ő édesanyja olvasmányai bizonyára hatottak rá.
Stílusa az említett általános jellemz ők mellett sok egyéni részletmegoldást
is tartalmaz, így pl. az azután, aztán helyett ő -általában az itt kifejezést használja, amely ez esetben nem hely-, hanem id őhatározó és jellemz ően képszer ű
látásról árulkodik. Meséi közvetve és közvetlenül is tanúsítják, hogy Borbély
vizuális típus lehetett; ennek megfelel ő mesei ábrázolásmódja, egész stílusa is.
Borbély ,Mihály gyermekeinek meséi

Borbély - Mihály 1953-ban halt meg, b őven lett volna alkalmunk Kálmány gyűjtését kiegészíteni, ső t akár minden mesét is újra elmondatni. A
visszaemlékezések szerint Borbély szinte élete végéig aktív mesemondó
maradt; Kálmány aggodalma tehát nem igazolódott, hogy a megélhetés
gondjai miatt hátat fordított volna a mesemondásnak. (A . diktálás okozta-e
vagy a megfélel ő gyakorlat hiánya, már a Kálmány által rögzített meséken is
érződik bizonyosfajta kopás.) Mivel az új és az újragy űjtés alkalmát is visszavonhatatlanul elmulasztottuk, sok kérdésre már csak közvetett választ kaphatunk, vagy semmilyent se. Nem maradt más hátra, mint Borbély leszármazottait és meséinek, mesemondásának örököseit felkutatni.
Borbély szellémi hagyatékának felkutatását a 70-es években többen is
vállalták: Bori Imre és tanítványai, továbba Katona. Imre és Tóth Ferenc,
legutóbb pedig Beszédes Valéria. (Egy kivételével az utóbbi gy űjtéséből
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közöljük a meséket.) Már az eddigi kutatómunka is eredményes volt ugyan,
a gyű jtés mégsém mondható befejezettnek. Nemcsak Borbély gyermekei és
rokónsága vagy ismer ősei köréb ől remélhető k további mesék, hanem ennél
jóval szélesebb körb ő l is. (Csak Szajánból 4-5 mesemondó 35-40 története
került eddig hangszalagra, köztük a még javakorbeli Vastagh Matild számos
szép meséje.)
Beszédes Valéria 1974 telén Borbély Mihály Még élő 7 gyermeke közül
négyet keresett fel, akik eléggé szétszórtan élnek a Vajdaságban. Közülük
Borbély Mária és Etel (Szaján) nem bizonyult különösebben aktív mesemondónak, az utóbbi éppenséggel csak egyetlen mesét'mondogatott gyermekeinek.
Az atyai örökségen inkább az 1916-ban született Vera és az 1918-as Lajos
osztožkodott. (Borbély Vera Az orrfülrő l c. 10/A. sz. mesét nem apjától,
hanem anyjától hállotta, aki viszont férjét ől tanulta meg.) E két Borbélyutód együttesen mintegy 20 mesét mondott: esetleg még juthat. eszükbe
egy-kettő , de az atyai repertoárnak akkor is legfeljebb csak a felét őrizték
meg. (Az elmondott mesék terjedelme sohasem éri el a Borbély Mihály
által mondottak hosszúságát!) A mesehagyomány , tehát egyetlen nemzedék
alatt már megfelez ő dött! E kopás minden bizonnyal tovább folytatódik, és
ennek is érdemes lesz jobban utánanézni. Annyit máris tudunk, hogy az
egyik unoka (Borbély Etel gyermeke) még tud mesét, tudását azonban könyvbő l merítette; mindenesetre Szabadkán sz űkebb körben Még „Mesés" ragadványnévvel illetik.
A két Borbély utód apja mesei örökségén valósággal is osztozkodott:
mindössze egyetlen mesét (A férfi vasorrú bába, 7. sz.) mondtak el mind a
ketten (ebb ől viszont 3 változatunk lévén, tanulságos stílusösszevetésre
alkalmas!), a töbi meséjük mind különböz ő. Úgy tűnik, Borbély Vera inkább
a női szerepl őket felvonultató családi, érzelmesebb (Miklós és Örzse, 2. sz.;
Az orrfülr ől, 10. sz. stb.), Lajos pedig a kalandosabb tréfásabb (A kanalastót, 8. sz., Hogy lopta el a júhásztul két embör a .szamarat? 33. sz. stb.)
meséket kedveli; az utóbbi örökölte apja trágár, drasztikus mesekincsét is,
de nem volt hajlandó az egészet magnóra mondani.
Borbély : Vera 12, Lajos pedig 8 mesét mondott magnóra, ha ezúttal a
töredékeket és a találósokat nem számítjuk. Az els ő .5, . a második pedig
2 olyan epikumot is elmondótt, melyet — állításuk szerint — apjuktól hallottak ugyan, de Kálmány azokat nem jegyezte .le. Ezek az új mesék a következ ők:
-

.

;

Borbély Vera apjától tanult, de Kálmánynál nem szereplő meséi:
Faloda (közöljük) ,
Palkó és Endre (közöljük)
Jancsi és Juliska (közöljük)
Krisztus, Szent Péter és a szül ő nő (nem közöljük)
Árgyélus (nem közöljük)

Borbély Lajos apjától tanult, de Kálmánynál nem szerepl ő meséi:
A katona és a pap (nem közöljük)
A menyecske és a pap (nem közöljük)
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A Borbély-utódok meséi közül most csak azokat tesszük közzé, amelyek
arra valamilyen szempontból érdemesek, a kihagyott mesék között azonban
nemcsak újak, hanem Borbély Mihálytól már közöltek is vannak (Borbély
Vera újra elmondta pl. az Állatšógorokat, 4. sz.; Jankovicsot, 14. sz.; Lajos
pedig Bohó Misit; 21. sz., és A hét bölcset, 22. sz.); a publikálást tehát nem az
döntötté el, hogy Kálmánynál ' szerepelnek-e vagy sem.
A Borbély-utódok nemcsak az atyai meserepertoár felét hagyták el,
hanem a megőrzött meséket is kivétel nélkül megrövidítették; a rövidítés
lehet tartalmi vagy stilisztikai. Az ő meséik általában jóval racionálisabbak,
'Modernebbek: míg atyjuknál' szinte hemzsegnek a különféle hiedelem-elemek, a két gyermeknél alig_ marad bel őlük valami. Olykor azonban nemcsak
hasonló röpke motívumok, hanem egész epizódok is kihullanak (pl. Borbély
Vera Juhfijankójábóh kimaradt a sárba ragadt szekerek kiszabadítása és a
buzogánykészíttetés; Lajosnak A ferfi vasorrú bábáról szóló meséjéből a lelkek
megszabadítása, stb.); máskor pedig egyetlen meséb ől (pl. Borbély Mihály :
Miklós és Örzse, 2. sz.). kettőt alakítanak (Veránál a Jancsi és Juliska c. mese
indul a Miklós és Örzse c. mese els ő részével, majd az Őztestvér típussal
bővül; maga a Miklós és Örzse c. mese viszont a rabló- és sárkánykalanddal
be is fejeződik.) Ez az összevonás, kihagyás, vegyítés minden hasonló esetben
szokásos jelenség, a mesekutatók is jól ismerik. Ugyancsak törvényszer ű
a, mesék „modernizálása", szakkifejezéssel élve: demitizálása -= racionalizálása is. Amire viszont külön fel kell figyelnünk: egyetlen tündérmese (Faloda) kivételével szinte nincs olyan mesei epizód vagy motívum, mégha a
Borbély-utódok újként mondták is el, mellyel édesapjuk meséi között ne
találkoznánk! Eszerint nemcsak a mesetípusok, hanem kisebb alkatrészeik:
az epizódok és a motívumok is örökl ődnek (pl. Borbély Veránál a Palkó
és Endre c. új mese sárkány- és boszorkányöl ő epizódja.)
A Borbély-utódok édesapjúk tömörít ő, sietős, az elbeszélés gyorsítását
és a párbeszédet kedvel ő stílusát is „örökölték", s őt még tovább tömörítették;
a tartalmi rövidítés mellett stilárisról is beszélhetünk. Bizonyára egyéb
különbség is van egyrészr ől az apa és a gyermekei stílusa, másrészr ől a két
gyermek stílusa között. (Beható elemzés nélkül is szembet űnő pl. az apa pásztoribb-parasztibb, tehát népibb, a gyermekeinek pedig városiasabb, polgárosultabb szókincse, beleértve a valószín ű . tévedéseket is, mint amilyen pl. a
gyimeskút gémeskút helyett; a göbölyökör bizonytalan, változó alakja; a pepite-söprű és hasonlók.) Ez annál felt űnőbb, mivel a gyermekek is épp eléggé
kivették részüket a mezei munkából, ráadásul Borbély Vera írastudatlán is
maradt.
A Borbély-utódok a meséknek mintegy a felét rákérdezés nélkül, a másik
felét viszont az apai mesék felemlítése után mondták csak el; azok a mesék,
melyek önkéntelenül jutottak eszükbe, valamivel hosszabbak is; mint a kérésre felidézettek. Kett őjük közül Borbély Vera tudott több mesét, és bár
ő maga is reprodukáló és nem alkotó típusú mesemondó, történetei kerekdedebbek, mint Lajoséi. Igaz, az utóbbinak nem a varázsmese az igazi m űfaja. •
Ami most már a két testvér életútját illeti, mindkett ő tipikus célszér ű
szegény ember volt, egyikük n ői (cselédkedés, libapásztorkodás, mezei munkák stb.), a másik pedig férfi (kapálás, napszám, alkalmi munkák) munkakörben. E vándormunkák' során Borbély Vera' egészen Belgrádig eljutott,
miközben nemcsak parasztoknál, hanem polgároknál is szolgált. Lajos vala239

mivel szabadabb, de nem kevésbé mozgékony pályát futott be. Vándorlásaik
során mindketten megtanultak szerbül. Kettejük szempontjából nagy különbséget jelent az írni-olvasni tudás: Lajos könyvkedvelő, olvasó ember;
nagyon valószínű, hogy meséit sem mindig apjától, ill. anyjától, hanem esetenként a Borbély féle kötetből merítette. E könyv megvolt ugyan Verdéknak
is, de sem ő, sem a férje nem volt írástudó, s őt a könyvet addig kölcsönözgették, míg végképp el nem t űnt. Vera tudása tehát inkább szóbeli forrásból
eredhet, mint Lajosé.
Verának nem voltak . gyermekei, Etel nevű nőtestvérének igen, s így ő
azoknak vagy más rokon-, esetenként idegen gyermekeknek is mesélt. Lajosnak vannak ugyan gyermekei, de meséi jó része feln őtteknek való, így ő
is rendszerint családon kívül mondta el őket. E különbség repertoárjukon is
meglátszik, így válogatták össze, ill. tartották meg atyjuk meséi egy részét
vagy tanultak újakat.
A rokonok mindkét Borbély-gyermek mesetudását ismerték s bizonyos
mértékig talán méltányolták is; maguk az érdekeltek annál kevésbé, apjukét
viszont sokra becsülték; s őt az idegenek el őtt többnyire titkolták is tudásukat,
nehogy kinevessék őket! (Maradt bennük így is tartózkodás és gyanakvás
bőven.) Mindez már olyan korszakra vall, amikor az írásbeliség gy őzött, és
a régiesnek tűnő műfajok iránt nincs társadalmi igény, kereslet, legfeljebb
a gyerekszobában tűrik meg őket. Az apa idejében még megvolt társas
munkák és összejövetelek utóbb elmaradtak vagy gyökeresen átalakultak,,
így Borbély Mihály gyermekeinek nem a tehetségük kisebb, hanem csak 'a
tudásuk, amelyre már nincs akkora' szükség.
-
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Katona Imre

3. VAJDASÁGI MAGYAR EROTIKUS NÉPMESÉK

E 66 erotikus magyar népmesét tartalmazó könyvvel* egy sok m,indénben
rendhagyó gyűjteményt tart kezében az olvasó. Rendhagyót a könyv tartalmát
illetőleg, hisz a magyarság, a magyar nép erotikus értelemben vett szerelmi,
világáról, kultúrájáról • vajmi keveset t űrt meg mindmáig a nyomdafesték.
'Az utóbbi években egy-egy ilyen tárgyú munka szinte felfedezésszámba
ment.
Nem tudományos helyzetkép e könyv. Nem céltudatos statisztikai félmérések, okos elemzések régen hiányzó és elgondolkoztató adatait tartalmazza arról, hogy hétköznapi életünk simának látszó vagy fodrozódó felszíne
alatt (a lehető összes ferdeséget, fényt és nyomort figyelembe véve) hogy is
állunk ma valójában azzal á tabu, témával, melyet—még kimondani is hátborzongató! — így hívnánk talán: társadalmunk nemi élete.
Távolról sem az.
•
Mint ahogy a mű sosem maga a valóság, hanem, annak s űrített, mesterileg formált vetülete, e 66 rövidke erotikus népmese is egy villanás csupán
népünk erotikus szerelmi életéb ől, merítésnyi egy roppant gazdag, feltáratlan anyagból, egy maroknyi egészséges, játékos, nevet ős népi szexualitás.
Nem kenyér, „élet", n-em is rendbe rakott asztag még, csak egy tenyérnyi
szétmorzsolt kalász, 66 mag a lefújt pelyva után, amiben mégis benne vari
az egész napsütötte búzatábla.
Rendhagyó ez a könyv nyelvében is. Hisz az ok, amiért ilyen néprajzi
gyűjteményekkel mindmáig adós maradt a magyar nyelv ű könyvnyomtatás,
jórészben e mesék nyelve.
' A nép az erotikus értelmű, ún. obszcén szavaktól sose félt. Mért is félt
volna? Pedig évszázadokon át intette, szorította, büntette a hit ,,... gondolattal, szóval és cselekettel..." Azt mondják, vannak törzsek, melyek ördög
jelentésű szavukat elfelejtették, s csak körülírva tudják kifejteni. Nyilván
a szó mágikus hatásától való félelmükben: ;,ha nevén szólítod, megjelenik!"
(„Nem kéne a legyet úgy híni, hogy légy! Hanem hogy pusztújka! így mindég - több léssz!” — okítottak gyerekkorom szállási parasztjai.) Vajon pogány
hitvilágunk idéz ő, igéző , varázsló és egyéb szertartásainak hány szava ment
veszendőbe a mélyen beágyazott ősi hitnek ebben a szellemében? 'Az obszcén szavakra nézve ez a szabály alaptalan, értelmetlen és érvénytelen.
Mondhatnánk: ez a kultúránk érintetlen. A népben.
* Szomjas a vakló. 66 vajdasági magyar erotikus 'népmese. Forum 1984.
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Gon doljuk meg! Ha azt mondom : penis, a legfinomabb lelk ű hölgytársaság is elkomolyodik s egy szervre gondol. Ugyanezt a szervünket szinte
bármely népi nevén említve, már nemcsak az említett társaság, hanem a fél
társadalom megbotránkozik. (Hivatalosan.)
A, nép anyanyelvén szól, nevén nevez, és akkor pirul zavartan, ha körülírni kényszerül. A folyékony szó akkor otthontalanná válik, törik, elakad .
Rendhagyó ez a könyv, vagy csak rendhagyónak, látszik m űfaji szempontból is, a szavak megszokott értelmében. Mert sok olvasó számára szokatlan,
hogy ezek az erotikus történetek a népmesék roppant gazdag tárházából
valók.
A népmesék .gazdagsága nemcsak számbeli, hanem m űfaji különbözőségekre is vonatkozik. Ezek a m űfaji sajátosságok teszik aztán könnyebbé
sgy-egy ilyen ,hatalmas anyag rendezését, kategorizálását, majd a mesék
esetében tipizálását, azaz a cselekmény, motívumok és egyéb meseelern,ek
ezerinti számbavételét, besorolását.
Mint minden kategorizálás esetében, a határok sohasem élesek. Meg
aztán ezeket a'rendszereket mindig emberek csinálják, meghatározött korban,
meghatározó körülmények között. Nem csodálnivaló tehát, ha az e könyvben
bemutatott csekély számú népmesét, melyek számos jellemvonásukban egymásra hasonlítanak leginkább, különböz ő mesekatalógusok, tipizációs kézikönyvek meghatározásai szerint különféle kategóriákba lehetne besorolni.
A gyűjtőmunka állandó. Új és új típusok kerülnek felszínre, s ez a „gazdúlás" és a közben eltelt id ő új, táguló ismeretanyaga Magától értet ődően
bővíti, javítja a meglévő rendszereket. Végs ő fokon azonban a katalógusok
célja, hogy az egy-egy nyelven s a világ több nyelvén lejegyzett anyag összevetését megkönnyítsék, illetve egyáltalán lehet ővé tegyék.
Egy-egy néprajzi anyag, gy űjtemény felszínre hozásakor, mint amilyen ez
is, nem a kategóriák, a típusbeli hovatartozás a lényeg, nem is a különböz ő
szempontokból méricskélhet ő (tehát különböz ő) értékmérés, hanem els ősorban a megismerés, ami a latolgatást lehet ővé teszi, a szempontb ővítést is
i deértve.
Európában és a magyar folklorisztikában általában három nagy mesekatalógus szerint rendszerezik ma a népmeséket: az Aarne - Thomson-féle
katalógus, Berze Nagy János Magyar népmesetípusok című könyve és az újabb
keleti szláv meseanyag katalógusa szerint.
Berze Nagy els ősorban a tréfák (5) 'és a novellaszer ű mesék (2) kategóriájába sorol hetet az itt közreadott 66 meséb ől. Bizonyos jelek alapján úgy
tű nik azonban, mintha katalógusa elkészültéig magyar nyelven ismeretlenek
lennének, vagy tán (nyelvi, moralizáló és egyéb okokból) szándékosan maradtak
volna ki az erotikus tárgyú, „szabad szájú" mesék. A magyar népmesetípusok között számuk feltűnően kevés. (Nem úgy az életben!)- Fellelésük
ma is könnyű . S ha mindehhez hozzászámítjuk, hogy a tipizált erotikus
tárgyú és nyelvű, kevés számú népmese besorolásakor az elkerülhetetlen
„lényeget" Berze Nagy János latin betétsorokkal volt kénytelen közölni,,
méltánytalan, és mondjuk ki: tudománytalan, szándékos mell őzésük gyanúja, sajnos, komolyan fölmerül. Lehet, hogy nem személyes meggondolásból.
Nyilván nem az esetleg még elfogadhatónak látszó elvb ől: „a mesztéllábosokra való különös tekintettel", hisz gyerekek kevés valószín űséggel forgatnak
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mesekatalógust. Ha azonban az ő életében (1879-1946) uralkodó, törvényesen vallásos, álszent, kispolgári, mindenfájta oktalan botránkozásra könnyen
hajló, szinte általánosan elfogadott, finomkodó úri pózok világát és szellemét
figyelembe vesszük, nem a mell őzés, az ellenkez ője lenne csudálnivaló.
Az elhallgatástól azonban nem lettünk okosabbak. A magyar néprajztudomány is inkább csak lesz űkült, s nem gazdagabb lett tőle.
Alekszandr Nyikolajevics Afanaszjev 1860 táján Genfben névtelenül
-kiadott „Titkos mesék"-et ,tartalmazó könyvében az itt közölt 66 meséb ől
tíznek a változata fellelhet ő, s még kilenc esetben motívumazonosság mutatható ki. Ez az itt közölt 66 magyar erotikus mesének 28%-a. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az e könyvben felölelt meséken kívül az orosz „Titkos mesék"
szerbhorvátra fordított 66-jából még hatnak a válto z atát lejegyeztük Vajdaságban is, magyarul, meg még három esetben mutatható ki motívumazonosság,
az azt jelenti, hogy az orosz erotikus mesék változatainak 42%-a egészében
vagy részleteiben, viszonylag sz űk gyűjtőterületünkön, 120 évvel els ő orosz
nyelvű közlésük után magyarul is gy űjthető . Nem valószínű, hogy orosz
forrásból.
És ha ilyen kevés számú összevetésb ől következtetni szabad, úgy t űnik,
a magyar mesék csattanósabbak. Arra "még kevésbé lehet felel ősségteljes
a válasz, hogy ez valós jellegük, autochton tulajdonságuk-e ezeknek a meséinknek, esetleg a viccekkel együtt való terjedés következménye, vagy csak
a fordítással elveszett specifikus nyelvi ízek hiányáról van szó az orosz mesék
szerbhorvát fordításában (A.N. Afanaszjev: Zaveštani tetreb, Prosveta,
Bgd. 1982. Er őtikon sorozat.)
Mint sok egyéb néprajzi termék .esetében, a nyelvhatárok ősidők óta
nem jelentenek elszigetel ődést a mesék terjedésében sem. Ezek a mesék is
át- meg átszövik több nemzet irodalom alatti kultúráját. Egy-egy motívum
elterjedtségére a kéziratokban tán valahol meg is lev ő írott formák közzététele hiányában csak-következtetni lehet. (Az orosz „A pap úgy nyerít,
mint a csikó", a macedón „Obricseniot pop", a magyar. „Nyihe-he-he menyecske" változataiban' is szinte azonos formái jóval szélesebb elterjedtségre engednek következtetni, mint a három lejegyzést összeköt ő virtuális vonal.)
Mi, minden jellegzetességüket figyelembe véve, a trufák kategóríájába
soroljuk ezeket a népmeséket, tán egy-két vitatható eset megkérd őjelezésével,
tudván tudva, hogy a kategóriahatárok sohasem élesek.
A tufa szó az olaszból került a magyarba (truffa). Jelentése" eredetileg
csalás, rászedés, csíny, kópéság, tréfa, azaz az err ől szóló mese. De bolondozást, bohóckodást is fed a szó.
Berze Nagy János 1944-ben a Magyar népmesetípusok című könyvének
eredeti el őszavában így ír a műfaj magyar anyagáról: „Trufaszer ű meséink
egy része szintén európai népekt ől került /hozzánk, nagyobb része azonban
már mint a magyar nép szellemi közösségének terméke a magyarság európai
hazájában keletkezett. Trufaszer ű meséink a népek enemű szellemi termékei
között mennyiségre és változatosságra is a legels ő sorban foglalnak helyet."
A tudomány mai álláspontja szerint á tufa mint m űfaj a reneszánsz
korában virágzott igazán. A magyar nyelvterületen Mátyás király korában
került az irodalmi figyelem központjába, s.így nyilván az-sem véletlen, hogy
olyan sok tréfás (majdnem mindig oktató jelleg ű) történet forog közszájon
éppen Mátyás királyról napjainkban is. ,
16*
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Ezek . a derűs, a felszabadultság örömével szókimondó történetek, melyek
sem tárgyukat illet őleg, sem a néven nevezés terén nem ismernek el sernmilyen korlátot, a felvilágosodás korában szelhették keresztül-kasul a magyar
társadalmat is, s vertek mély gyökeret épp a paraszti társadalom lelkivilágár
ban (persze, nem véletlenül), és olyan intenzitással, hogy ez a virágzás ma
is tart.
Nehéz elképzelni, hogy a felvilágosodást megel őző korokban hasonló
történeteken nem nevettek az emberek, s hogy sok mindenben hasonló,
rövid, csattanós, olykor „zsíros" tárgyú, szókimondó mesék a régibb korokban nem fordultak el ő . A trufa őse feltehetően a többi mesével egyid ős. A
reneszánsz felszabadult leveg őjében csak szárnyra kapott, elterjedt, jellemzővé vált.
A trufák világa nem szereti a h űbéri társadalom roppant szigorú vallási kötöttségeit s az abból kin őtt polgári társadalom álszent világát. Ki:
figurázott alakjainak sora vallja' ezt, kend őzetlenül, de az esetek túlnyomó ,
többségében úgy, hogy a kifigurázottak körül s a büntetésükben is ott van
a megértő, meleg humanitás. A trufa nem öl, vagy csak ritkán, s benne a
hálál akkor is a mérhetetlen butaság (kapzsiság, önfej űség) önmagát hajszoló
vége, vagy a vidám, napos élet természetes rendje. Mondanivalójában, hozzáállásában alapfokon emberi, hisz emberi gyarl'ós ág ók körül forgó világ ez.
Sokszor nem tör pálcát fölöttük, csak jót nevet, de oktalan tiltások ellen
egészséges kijátszással reagál. A pipogya, az ügyetlen, de nagyravágyó, a
buja, de álszent, a gazdag, de gyatra, a telhetetlen, a huta, az élhetetlen, a
fösvény, az ok nélkül féltékeny, a faramucian sanda .emberi viszonyok közt
a maga igazáért szellemes ügyességgel, váratlan fordulatokkal telt leleményességgel küzd ő Jánosok meleg, emberi világa ez, olyan hangvételben, mely
elsősorban a hivatalos társadalmak tiltásokkal teli szófetisizmusán lép át
természetes életörömmel, s olyan anyagmegformálásban, hogy ne legyen
vitás: alapcélja mégiscsak a nevettetés:
De ez a nevettetés kinevetés- is egyben, s tán az emberi gyarlóságok
listáján nincs is olyan, ami valamilyen ok, természetes akadály miatt nem
került még tufába.
A megválasztott téma gyakran apró részletekig kizsigerel ődik, olykor
Mesterien, s annak, aki odafigyel,.a szöveg kis részletei is sokat mondanak
az alaprnondanivalón túl. Mert lám, ugyanabban a trufában a parasztasszony
tehenet ad ugyanazért a „szívességért", amiért a grófkisasszony megvenné
a tehenet (szép asszony — csúnya asszony motívum), csakhogy hiába, mert
csak azonos árát adja meg. A tehén marad. S az is valószín ű, hogy a grófkisasszony kocsisának az aszalt szilvával való szemkiveretése egyáltalán nem
társadalmi él nélkül való, ,még akkor is, ha esetleg csupán „társaságbeli"
poén: különböző kasztba számító meségazdag kocsisok egymást csipkedése.
A trufában -a párbeszéd az uralkodó el őadási forma. Nem Csoda, hisz
hajdan ,főúri lakomákon színpadi játékként is szolgált a - trufa. Előadták,
élővé tették, a bohóckodva mesélés monológszer ű formáját is ideértve.
A trufa hallgatva ma is érdekesebb, mint olvasva.
(Gesztikulátor — énekes és akrobata: dombérozó.)
Mondják, Mátyás király felesége, az olasz Beatrix is szerette ezeket
a vidám udvari el őadásokat.
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„A sokszázados magyar alakoskodó hagyomány, a beszél őnevű jokúlátorok,
Fintur, ' Csiper, Méza és Toka — e Pais Dezs ő által oly meggyőzően elemzett
magyar mulattatók — mesterségének nem megváltoztatását, csupán b ővülését
jelentette a trufa. Mimikus cselekményt utánzó 'jeleneteket nyilván korábban
is játszottak. A farsang mélyen megrögzött hagyományai, a históriák megjelenése
a XIII—XIV. században már ilyen hazai hagyományt bizonyít. A trufa
ezt a gyakorlatot emelte magasabb szintre. Olyan m űfajjá fejlesztette, amely
magasabb rendű politikai gondolatök kifejezésére képes, mely szóval és tettel
egyaránt tud jellemezni. A magyar mulattatók, alakosok, amint tanultak
a szláv »igric«-ekt ől; a francia »trombeur«-ökt ő l, úgy tanultak a Párizst vagy
Bolognát, vagy egyiket sem járt »galiard«-októl, az olasz »csúf«-októl és »trufátor«októl, vagy a német »Tróger«-ekt ől. Az újabb és újabb számokat beleillesztették hagyományos műsorukba. A jelek szerint azonban a trúfa, éppen
mert a magyar központosítás szolgálatában állott, elhatalmasodott e m űsoron.
A legkülönbözőbb forrásokból kerültek el ő vándoranekdoták. A cinkotai
kántor története, mely Angliától Németországig számtalan változatban
terjedt, a budai kutyavásár meg a csodálatos nagyságú tök históriája, mely
francia fabliau-ból t űnik elő, a tetényi bíró leányának meséje, mely mindenütt
hallható Szicíliától Európán végig a messze Ázsiáig, a rókafogta csuka anekdotája, mely mecklenburgi fuvarosok és budai németek útján került Mátyás
jokulátorainak alakító kezére, egységüket nem csupán a politikai célkit űzés
egységétől nyerik, hanem a közös, alapvet ően dialogikus jellegt ől is" — írja
Kardos Tibor a trufáról szóló tanulmányában (Filológiai Közlöny, 1955.
111-138).
Ehhez tette hozzá a nép a magáét, el őbb vásári sokadalmakon, majd
kocsmákban, végül otthonaikban is, saját, m űkedvelő kivitelben, s ennek
kopott nyomai ott húzódnak ma is a disznótorok, névnapok, nagy családi
összejövetelek vidámításra improvizált maskarás alakításainak némelyikében.
(Mert más részük sokkal régebbi rítusok maradéka.)
.

Magyarul csak némelyikr ől maradt írás (a - hivatalos társadalmak sz űrőin
szűrve). Inkább csak a hírüket őrzi, pl. Bornemisza Péter tollából a XVI.
századból egy Trágár Balázsról, aki tréfacsináló volt, s akinek a történétei
írásban is olvashatók voltak. De a könyv elveszett. Sok minden értéséhez
hozzásegít tán, hogy a „trágár" eredetileg olyan tréfacsináló neve volt, aki
házalással is foglalkozott, de a mulattatás volt a f ő munkája. Késő bb a teherhordás, az alkalmi munkák (Tróger — tróger).
Nagy kár e könyvért. Mert izgalmas lenne Ma egy négy-ötszázéves
azonosítás egy olyan m űfaj esetében, melyet sok-sok okos arkangyal lángpallosa űz házon kívülre a néprajztudomány paradicsomából évszázadok óta
napjainkig.
A közreadott anyag szinte röptében felölelt szemelvénykéve, a felvillantás céljából közreadott gy űjtemény, és korántsem a gazdag vajdasági
magyar trufaanyag keresztmetszeti vagy reprezentáns igény ű bemutatása.
Mint minden egyéb szöveges vagy.dallámos, kötött vagy prózai szöveg ű
szellemi néprajzi termék esetében, a trufák közül is nagyon sok a vándormotívum, .kontaminált egyéb mesék-vagy trufákból levált „parasztviccek" formájában önálló életet is él ő töredék. Ezek gyakran m űfajmeghatározási szempontból is sok kétséget támasztanak.
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A trufa általában rövid, tömör, csattanós, szókimondó mese má már.
A tömörség klasszikus példája az e 'célból közölt utolsó mesénk. Fölösleges
mondat, s őt mondatrész nehezen, található ebben a saját lábán is megálló
töredékben. De sok ilyen van kéziratban is, még több ylejégyzetlenül.
A trufában a csattanó sokszor verses vagy versbe hajló. E hatvanhat
közül így van ez kilenc esetben, de hasonló a helyzet a jugoszláv anyagban
is. Úgy tűnik, jellemzője ez is a triüfának.
Ezek a mesék túlnyomó többségükben magnószalagos gy űjtés útján
kerültek papírra, s csak néhány esetben hiányzik ez a dokumentáció.
Az anyaggyűjtés különféle módon történt. Zömmel ilyen célú gy űjtés
eredménye, kisebb részben egyéb gy űjtések mellékterméke,. egy szinte a
gyerekkortól ismert, viszonylag gazdag anyagra építve. Néhány mese magnó
nélküli lejegyzését a véletlen hozta, utcán, fehér (vagy nem fehér) asztal
mellett (ső t a szomszéd asztalnál!), vagy épp vonaton hallott el őadás után.
E 66 mesét 26 adatközl ő anyagából választottuk, s már csak négy esetben
a „régóta tudom" kategóriából, azaz' ma már kibogozhatatlan forrásból: ,
vagány fiús viccek, örömös szállási, falusi, kisvárosi' beszélgetések fülben
maradt meséi valamilyen aktualitás kapcsán az „egyszeri lány"-ról vagy ,
„egyszeri katoná"-ról, olyanok, melyekr ől , még nem került szalagra egy
rákérdezéses változat. S
A mesélők szerinti rendezés, úgy véltük, e 'kis könyv jellegének jobban
megfelel. Terjedelme, könny ű áttekinthetősége és jelzett célja miatt a tudományos tipizációs jegyzetelést s a tanulmányi céloknak jobban megfelel ő
másmilyen rendszerezést egy kés őbbi, más célú, a vajdasági anyógót feltérképező terjedelmesebb kiadás végére szántuk.
A szöveg fonetikus lejegyzésében a „Népköltészeti alkotások kritikai
kiadásának szabályzata" elvei szerint jártunk el.
(1983)

-

Burány Béla

•
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Népmonda

1. A SZLAVÓNIÁBÓL ÉS BOSZNIÁBÓL MAJSRA TELEPÜLT
MAGYAROK MONDA!

A szlavóniai és boszniai magyarok múltja adatközl őim emlékeiből is
kirajzolódik: földtelen paraszt őseik alig száz éve vándoroltak ki Somogyból
és Magyarország imás területeir ől. Apáik elbeszéléseib ől tudják, hogy annyi
földet kaptak, amennyit meg bírtak m űvelni. A második nemzedéknél már
elaprózódtak a földek, többségük mez őgazdasági idénymunkás vagy gyárba.
járó proletár lett. Egy csoportjukat 1941-ben a'temerini járásba, a bukovinai
csángókkal közös falvakba telepítették, majd 1944-ben a csángókkal együtt
sodródva a baranyai falvakba, Mágocsrá, Majsra és Bolyra kerültek. Majson, ebben az ősi magyar faluban, a mohácsi csata egykori színterén huszonké t
család talált végleges otthonra.
Kicsi gyűjteményem* egyetlen vérbeli regemondója, Sotonyi Mihály
1890. október 23-án' született a szlavóniai Marino Selón. Apja somogyszobi,
anyja osztopáni születés ű . Apja halála után hetén osztoztak a húsz holdföldön..
A ráeső három holdból nem tudott megélni, ezért 1922-ben két évre elszeg ődött
egy bosnyákhoz szolgálni. 1911-ben n ősült, 1932-ben Brazíliába akart kivándorolni, az Útlevélhez szükséges fényképet is elkészítette, de közbejött betegsége
miatt lemaradt a csoportból. 1941-ben Bácskába; az akkori Hadiknépére
(Sirig), majd 1944-ben Majsra került. A mondák világa és a való világ közt
nem érez ellentmondást, mondáit igaznak, megtörténtnek vallja. A papokat
nem becsüli, de a maga módján vallásos : reggel, délben, este világtalan
szemével a Napba nézve imádkozik. 1951-t ől a termelőszövetkezet tagja.**
A sváb származású Lenc Jakabtól egyetlen mondát tudtam lejegyezni•
ĆO is szlavóniai, 1898. február 9-én született. Vaskúton kapott földet, 1949-t ől
Majson él. Racionális gondolkodású, újságot olvasó, rádiót hallgató ember :
* Az eredeti közlés (HITK 23-24/1975) két eredetmagyarázó mondát (A dohán eredete;
1A béka eredete), tíz hiedelemmondát (A förgétegös tátos; A boszorkányok fája; A boszorkányos embör; A fekete macska; Az utas es ője; Az ördög kér őben; Az arany tüze'; A
pap jelöntése; A tüzes embör; A gazdag ember hátramaradása) és három történelmi
mondát tartalmaz (Mátyás halála; Mária Terézia kincsei; Mátyás király kérdései). A
mondák közül Lenc Jakab egyet, Ballangó Pál hármat, Sotonyi Mihály pedig 11-et
adott elő. — A szerk.
**Sotonyi Mihálytól a közölt mondákon kívül hat mését is lejegyeztem. A mesék címei
és típusmeghatározásai: 1. Szen György vitéz, Aarne-Thompson: 300. 2. A két legén.
Aarne-Thompson: 470. 3. Az obsitos katona. Aarne-Thompson: 554. 4. A kegyetlen szóga.
Kovács Ágnes kéziratos mesekatalógusa : 1003** -{-1562 B* -{-1003** + 1008 +1019**.
5. A bátor lán. Aarne-Thompson: 955. 6. Az okos lán. Aarne-Thompsón: 921 A.
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kis története is, amelyben a világfa emléke él, csak azért maradt meg emlékezetében, mert egy ritka természeti jelenségr ől; egy óriási fáról szól.
Harmadik regemondóm, a boszniai születés ű Ballangó Pál 1894. január
10-én születet Djelinán. Egész életében pásztorkodott, öreg korára — Sotonyi
Mihályhoz hasonlóan — teljésen megvakult. Nehéz járású, megfáradt, kályha
mellett üldögél ő öregember, aki csak néhány tréfás mesére és hiedelemtörténetre
emlékezik már.
1968 tavaszán tizenöt mondát — és hat mesét — jegyeztem. fel. Ez, a
kis mondacsokor, axríit ma már csak nagy-nagy utánjárással gy űjthettem
össze, sejteti azt a gazdagságot, ami a Szlavóniái és boszniai magyarok közt
még néhány évtizedé is élt. A feljegyzett eredetmagyarázó mondák a magyarországi szövegek közt változat nélkül állnak. A hiedelemmondák a táltos,
a boszorkány, az ördög, a ,hazajáró halott és a kincskeres ők köré fűződő
hiedelmeikbe engednek bepillantást, több mondában a hiedelmek egész
sora sűrűsödik. A történelmi. mondákban Mátyás király alakja mellett Mária
Terézia kígyóvá vált leánya jelenik meg. A mondákat át- meg átszövi a szociális
indulat, s a tizenöt mondából is szinte egy kerek világ bontakozik ki, mely
a szlavóniai és a boszniai magyarok sorsáról, álmairól és eszményeir ől tudósít.
(1975)
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Bosnyák Sándor

2. TEMEItINI HIEDELEMMONDÁK
/ 1. Az itt közlésre kerül ő maroknyi hiedelemmonda* nem céltudatos
gyűjtői munka eredménye, inkább afféle „mellékterméke" annak a tevékenységnek, amit a `temerini Művelődési Kör fiataljai folytatnak, egyebek
mellett szűkebb pátriájuk népi kultúrájának, hagyományainak megismerése
érdekében is. Minthogy jóideig csak tervszer űtlen mondagyűjtés folyt,
anyagunk még csak megközelít őleg sem ad komolyabb általánosításokra
alkalmas betekintést a község hiedelemmonda-rendszerébe; err ől legfeljebb
óvatos feltevéseinket közölhetjük. Kétségtelen viszont, hogy már ennél a
maroknyi ,anyagnál (32 mondát, illetve hiedelemközlést tartalmaz) is fölvethetők a műfaji besorolást illető kérdések, .kételyek. írásunk további részében igyekszünk ezeket a kérdéseket nem megkerülni.

2. A 31 közzétett hiedelemtörténet közül kett ő — véleményünk szerint
-- nem monda, csupán tényszer ű hiedelemközlés. Hogy ebben az anyagban
mégis megjelentetjük, annak oka a figyelemfelkeltés. A zárat nyitó fű-ről,
illetve az Illés c. hiedelemközlésr ől van szó. Az elő bbi tartalmi magva lényegében megegyezik a Taktaszadai mondák vasfűvel kapcsolatos hiedelemmondáival. Valószínű, hogy sikerrel kecsegtetne másféle mitikus állatok és növények
után is érdeklődni. Július 20. — Illés napja — viszont Temerin fogadott
ünnepe. Nyilvánvaló a délszláv hiedelemkör hatása. Feltételezhet ően létez- nek — ha elhalványulóban is = epikus reminiszcenciái. Ez . indókolja a
másik hiedelemközlés publikálását.
Problematikus A hipnotezdlól címmel közreadott történet mondává
minősítése az anekdotikus kedély és a kételkedés iróniával párosuló megléte
miatt. „Modernebb" másodképz ődménye lehet a műfajnak. Hogy a hagyományos hiedelemmondákkal analógiás módon jött létre, nem lehetetlen. Ami
azoktól elválasztja, az a hiedelem-elemekkel szembeni distancia. (Ezt a
distanciát egyébként az ún. ál-kísértettörténeteknél is megfigyelhetjük.) ,
A fent említett történet — szerintünk — problematikussága ellenére
is hiedelemmonda, de több másik monda is az itt publikáltakból felveti
a memorat- és a fabulat-fok kérdését.
* Vö. Hungarológiai Közlemények - 42-43/1980.
1

Szemfényvesztőről szóló többelemű , „füzéres" történetet közöl Bálint Sándor is a Tombácz
János meséi c. kötetben. (Budapest, 1975). L. a Cséuz János téteményei, 30. sorszámú
mondát.
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Ha az egyéni élményt,,annak elmesélését kizárjuk a fabulat fokú mondák
köréből, tisztázatlan marad nem egy egyéni élményként el őadott hiedelemmonda esztétikumának eredete s mibenléte. S egyébként is: meggy őződésünk
szerint a néphittel, hiedelemmel összefügg ő egyéni . élmények szinte mindig
szupraindividuálisak. Nem csak arról van szó tehát, hogy a' mesél ő _ a már
megszokotthoz, a közössége által „bevett", elfogadott motívumokhoz igazítja
az övéit. Úgy is látja azokat.
-

.

Fabulat` és memorat kérdésében jól eligazít Dömötör Tekla : A tipizálás
a népmondában c. tanulmánya, ahol is megállapítja:
,

;,(...) Fabulatnak azokat a történeteket fogom tekinteni, amelyekben
a mondai tipizálás és 'sűrítés világosan kidomborodik, (...) memoratnak
pedig azokat, ahol ez a kritérium bizonytalan vagy hiányzik, tehát amelyek
félúton vannak az epikus, esztétikailag is vizsgálható költ ői alkotás felé." 2
Úgy is mondhatnánk — Lukács Györggyel —, hogy „minden m űfaj elhagyja
az empíriát, és a lényeg felé intencionál." 3 Az empíria elhagyása viszont
nem jöhet létre — a népköltészetben sem -- a jelek többértelm űsége, a
polivalencia nélkül. Talán nem járunk messze az igazságtól, ha úgy véljük,
hogy a fabulat esztétikuma koegzisztens a polivalencia mértékével.
A hiedelemmonda többérteleműsége azonban korlátozott, különösen
á tündérmesékkel összevetve. Ez a korlátozottság szükségszer ű : az epikus
tartalom semmiképpen sem kollidálhat az adott hiedelemrendszerrel, hiszen
éppen annak paradigmatikusságát hivatott reprezentálni. A mondában
hitek és tévhitek öltenek testet, a mesében vágyak szárnyalnak. A meseh ős
legfontosabb attributuma éppen az, hogy szabad. Szabadon dönt cselekedetei
felől. Ezért legyőzhetetlen. A mesének lehetnek h ősei. A mondának, különösképpen a hiedelemmondának — nem. A hiedelemmondának szereplői vannak. Titokzatos er őknek kiszolgáltatott, veszélyeztetett, sorsbizonytalanságban vergődő szerepl ői. Igazi hőse a mitologikus köntösben rejt őző fatalitás.
Innen 'a hiedelemmondák nagyobb részének szorongáskelt ő hatása. De
fantasztikumánál fogva, ' s nem utolsósorban azáltal, hogy kimondatott, , a
monda 'képes folóldani a szorongást, miközben figyelmeztet. „A képzelet az
emberiség életére tör ő ,gonosz` térben és időben differenciált jelképeit teremtette meg. (... ) Ami e jelképek jelentésében közös, az a gonosznak a világban való
állandó jelenléte" -- írja Nagy Olga. 4 . Ugyancsak ő hívja fel a figyelmet
arra, hogy „a mondai motívum akkortól és azáltal válhatott meseivé, amikortól
a közösség fölényesen kezeli a hagyományozott anyagot, és abban nem az
,igazat` (sacré) látja, hanem egy lehet őséget arra, hogy vágyát megfogalrr,azza." 5
A mesévé stilizálás jegyeit anyagunkban A tótos gulyás címmel jelzett fabulaton
ismerhetni fel.
.

2

Dömötör Tekla:

3

Lukács György: Balázs Béla: Hét mese. In.: Ifjúkori m űvek, Budapest, 1977., 712. '1.
-- Lukácsnak különben a meseszer űre, valamint a kísértetiesre vonatkozó elemzését
a népi epika vonatkozásaiban is gondolatébreszt őnek,-sőt kamatoztathatónak tartjuk.

4

Nagy Olga: A táltos törvénye. Népmese .éš esztétikum. Bukarest., 1978. 60. 1.

5

Uo. 126. 1.
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tipizálás a népmondában. Etnographia, 1977/4., 530. 1.

3. Anyagunknak tkp. négy nagyobb témaköre van:
Halottak, kísértő lények
Rontás, bűbájosság, váltott gyerek
Táltosok, garabonciások
Lidérc.
Néhány mondát, ill. közlést nem sorolhatunk egyik csoportba sem. Ilyen
a már említett Aussage -erteku szöveg (A zárat nyitó f ű, ill. az Illés), ,
valamint" A hipnotizáló című . Csak fepntartásokkal lehet az els ő csoportba
sorolni a megidézett gonosz (ördög?) történetét elmondó A tüzes hintó c.
mondát, s ugyancsak vitatható a Kutya Pista kalandjának a táltosok, garabonciások ćsopoxtjával való rokonítása, mivel a történet elején megjelenik.a boszorkány
motívum is („boszorkányok bakterja") 6 . A szöveg igencsak töredékes, megmegszakadó, mindennek ellenére megérdemli figyelmünket. Kutya Pista,
.aki a „boszorkányok bakterja", fölmászik egy magas (égig ér ő ?) fára, hogy
ott mindentudóvá és mindenlátóvá" legyen. Ennek föltétele, hogy, átereszti
orralyukán a dungót. Ehhez nincs bátorsága (vagy nem is tudja, mi a teend ő),
nem lesz mindentudó, lezuhan, s mikor fölébred, feje fölött nem nagy fát,
csak egy ökörfarkkórót lel. Talán nem belemagyarázás, ha aá . ősi magyar
hitvilág motívumait véljük kiolvasni a történetb ől. Rokon elemeket említ
Diószegi Vilmos is.? Véleményünket támogatandó hadd idézzük most Dienes
Istvánnak az ún. szabadlélekre vonatkozó gondolatait.
„Az ember fejében fészkel ő szabadlélek az eredetibb képzetek szerint
madár alakú (hattyú, kakukk, fecske, szarka, bagoly, veréb stb.), vagyis
könnyen mozgó; nagy távolságokat bejárni képes, gyorsan szárnyaló lény
volt, amelyet utóbb, valószer űbbnek tetsző módon, olyan apróbb, rendszerint
ugyancsak szárnyas rovarnak tartottak, amely 'a fej természetes nyílásain,
tehát a szájon, orrlyukakon, fülrésen át ki tud röppenni, és ugyanezeken
a járatokon képes visszasurranni. A pillangó; a légy, a szúnyog, a darázs
mint lélekállat, már másodlagos fejlemény az eredeti ,lélekmadár` helyett,
- azokból, az id őkből való, amikor az ősibb hiedelmek kopásával mindenképpen
ésszerű en megokolni és megérteni törekedtek, hogyan iš tud az ,álom`-, .a
,révület-, az ,elveszett-lélek` a koponya foglalatából távozni, majd oda
visszabújni."8
4. Néhány szót a hiedelemmondákban szerepl ő lényekről! Viszonylag
erősen gyökerezik a hitvilág talajában a hazajáró lélek képzete, ami annál
is inkább érdekes, mivel a katolikus egyház (Temerin lakosságának többsége
katolikus) hagyományosan szembeszegül az említett hiedelemmel. A hazajáró
lélek leginkább egykori „porhüvelyének" képében jelentkezik, néha láthatatlan,
de érezni vagy hallani jelenlétét: Pl. kinyitja az ajtót, edényeket mozdít el,
tör össze. Inkább ijesztő, figyelmeztető, mint ártó lény. „Ha esznek, el őször
imádkozzanak” -- üzeni egyikük az ájtatoskodásban nem túl serény családjának. Határozott kívánságai legtöbbször az áhitatosságra, jámborságra intenek,
Mondánkhoz nagyon hasonló történetre bukkant egy csókai származású adatközl őné
Kónya Sándor. E tény egyebek között arra figyelmeztet, hogy az ősi hitvilág nyomai
vidékünkön is szélesebb körben kutathatók, mint ezidáig.
7 Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága. Budapest, 1978. L. különösen Az emberi
és lelkei c. fejezetet.
S Dieneš István Opponensi véleménye Bálint Csanád „Dél-Magyarország a X. században"
c. értekezésér ől. In. Archeológiai Értesít ő, 19781:, 119. 1.
6

,
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olykor arra, hogy szolgáltassanak misét az elhunyt lelki nyugalmáért. Itt
kell szólni a jelentkez ő halott képzetér ől is. Máig élő hiedelem a túlvilágról
való jelentéstételr ől. A hiedelmekhez való racionálisabb viszonyulás térhódításának szemléletes kifejez ője az, amit mesél őnk így magyarázott meg:
„Ahogy tanútam beszéni, úgy tanútam m e g ezeket a meséket is. És ánynyira bennem élt, hogy én akkor mög vótam gy őződve arrul, hogy
nem álmodtam, ébren vótam. De hát persze, hogy ámodhattam azé."
- Kísértetekkel olyan hiedelemközlésekben találkozunk, amelyek már a
hiedelemvilág bomlását tanúsítják. A kísértetet a temerini hiedelemvilágban
megkülönböztetik a szellemekt ől. A kísértet birodalma el sősorban a temet ő
és környéke, s fehér ruhájáról, ill. leplér ől ismerni rá. Kitartó figurája máig'
a temerini népi képzeletvilágnak, 1966-ban szinte a falu apraja-nagyja kísérteteket. hajszolni járt a temet őbe. Az itt közölt szövegekben azonban csak
szellemékr ő l esik szó, akik vagy láthatatlan, légies teremtmények, vagy állatok, alakját öltve rémisztgetik az éjjeli járókel őt. A szellem egymagában
erőtlen, egy emberer ővel . hét szellem ereje vetekedhet. Nemcsak rontó,
de védő szellemek is vannak, akik segítik az ember gyógyulását, pl. a következő — Pásztor Pál által elmondott — történetben:
„Olyanforma idős vót a gyer e k, mind én, csak lánygyerek vót. Tolvaj
Erzsébetnek híták. Eggyéves korába egy kiló vót. A zannya nem tutta sehógy
se kitalálni, hogy hát mi l őhet ez. No akkor a zöregasszonyok javasolják
aztat, hogy:
Rozi, t e dd a sütőlapátra!
Mer abba zidő bé hát odahaza . banyakemencébe sütötték a kenyeret. .
Gyúdzs be a kemencét, oszt tedd a süt őlapátra a gyereket, és mintha
tolnád be a kemencébe, hogy nohát,, te belököd. Majd akkor — aszongya
—, aki szereti, az majd lekapja a süt őlapátrul, nem engedi be ja ..."
A rontó szellemeket viszont okkal nevezik rosszaknak. , A rosszakat
házszenteléssel tanácsos el űzni, de megteszi a kakukkfű is, ha Szent György
nap elő tt szedik, mivel Szent György napjának éjszakáján „mind leszaggassák a rosszak a hegyit nekije. (...) És akkó má nincs érvínye, ereje nekije."
Különben ők azok, akik a gyereket megkeresztelés el őtt kicserélik közülükvalóra, rosszra, akinek aztán az anyja sem érti a szavát, míg vissza nem váltják,
A rosszlelkekkel az állandó kontaktust a bíbdjosok tartják. Bíbájosság=
gal foglalkozó idősebb asszonyokat máig számon tartanak. F ő tevékenységi
körük — a hiedelem szerint — rontás okozása, ami betegséggel, anyagi
romlással kapcsolatos, vagy annak orvoslása. Amit az egyik bíbájos megront,
azt a másik orvosolhatja. Újabban — szerb hatásra — vracsáknak is nevezik
őket; a közfelfogás leginkább Kulpinhoz köti a vracsák székhelyét. Ritkábban
boszorkányoknak nevezik a kuruzslással, gyógyítással foglalkozókat, azonban a boszorkányok inkább másféle kontextusban szoktak megjelenni:
természetfeletti mivoltuk kifejezettebb, mint a bíbájosoké. A szemmelverésen,
rontáson, tejhaszon elvételén kívül ők azok, akik a szentgyörgyi harmatszedést
végzik, olykor meglovagolják áldozatukat, máskor megülik a mellét macska
vagy nagy k ő alakjában, de átváltozhatnak lóvá, vagy akár szalmaszállá is.
Az ilyen szalmaszál, ha ollóval elvágják, vérzik. Karácsonykor, az éjféli
misén a lucaszékr ől felismerhet ők, kik a falu boszorkányai, mert valamenynyien nagy . ökörszarvat hordanak a homlokukon. A menekül ő mákot, borsót, gombost űt szór, amib ől aztán erd ő nő ki a földből, s mire azon'a boszorká252

nyok áttörik magukat, a menekül ő rendszerint megmenekül. A boszorkány
tehát rászedhet ő, éppúgy mint a népmesékben az ördög. A lóvá változott
boszorkányt - gatyamadzaggal fogták meg, s nyomban megpatkolták, hogy
a visszaváltozás után ráismerhessenek. Különben éppen a metamorfózis
képessége különíti el a bíbájosokat, a boszorkányoktól. A különbségtétel
elhalványodott ugyan, de még észlelhet ő .
Az ördög a hiedelemmondákban - ritkábban jelentkezik, legalábbis mi
csupán egy adattal rendelkezünk, ahol a bíbájossághoz ért ő szerepl ő megidézi
az ördögöt. A tüzes hintón érkez ő .ördögtől a bűvös kör óvja h őseinket'.
Bűvös kört a boszorkányok el ől menekülők is szoktak rajzolni. Az ördög
mellesleg népszerű figurája több eredet- és névmagyarázó mondanak. .A
pálinka eredetét magyarázó • mondának a kapcsán mesélte Salamon István
a következő — a népi hitvilágra, közfelfogásra, normatívákra is fényt vet ő
— történetét: •
;,Eztet be is tiltották. Ezt a mesét..(:..) Azér; mer egy bácsi olyan betegsígbe került evve a mesével, hát ott vót, hogy belehál. No oszt akkor egy
öreg bácsi mondta neki, hogy: — Te. ilyen meg ilyen mesét folytatsz. De
hát eztet • nő folytasd, akkor egíssíges leszel . to v ább.`.`
A garaboncijások (garabonciások) és a tótosok alakja összemosódott. A
tátos-hiedelemkör hullott ki egyébként a legnagyobb mértékben a népi
hitvilág rostáján. A tátos foggal születik, ,a pap, amikor az újszülött szájába
nyúl, mindig jelenti, van-e annak foga. Hétéves korukig vigyázni kell az
ilyen gyerekeket, borús id őben különösen, hogy „akik a fölh őket kórmányozzák" — ti. rivális táltostársai — el ne lopják, vagy. jobbik esetben fogától
meg ne fosszák, hiszen abban lakozik emberfeletti tudománya. (A csökkent
értelmi képességűeket ilyen, foguktól megfosztott tátosoknak tartották.
Egyiküket Giga Ignácnak, másikukát Pú Pistának nevezték. Érdekes, hogy
többször előforduló ragadványnév a Pú, s kizárólag értelmi fogyatékosokat
csúfoltak ezzel. Pl. Pú Mári, Pú Jancsi, Puppa). A tátosok els ődleges funkciója
az időjárás irányítása. Minden falu határának megvan a maga tátosa (garabonciája), s az vigyáz arra, hogy a határt el ne verje a jég. A felh ők közt úgy küzdenek
egymással; mint az emberek idelent. Máskor bika képében mérik össze
erejüket. A kisbika úgy gy őzi le a nagybikát, hogy segít őtársai verik annak
a körmét. A legyőzött tátosnak hét esztendeig kell szolgálni a földön, mire
összeszedi erejét. Kizárólag tejen és tojáson él. Ha nem adnak neki, akkor
könyörtelenül bosszút áll. („— No jó, ha nincsen tejed, akkor maj lösz vized!
És olyan essőt zúdítottak ott a fődre, hogy a küszöbön, ablakon folyt be
a víz.") Azoknak, akik teljesítik kívánságát, , el őre" jelzi a vihar közeledtét.
A garaboncijást arról is felismerni, hogy az orrán fütyülve irányítja a felh őket,
máskor sárkányokon lovagol, b űvös kört rajzolva visszavarázsolja bojtárját
a csordához, „úgy elt űnik, hogy nem is látja senki, meg mög is jelenik, annélkül, hogy a kaput kinyissa, öcc örre csak otteröm a zembör el őtt.” (Pásztor
Pál) Egyesek a közeledő viharfellegekben olykor látni vélik a garaboncijás
farkát, amint ide-oda csapkod.
A. lidércet fekete jérce tojásából keltik a hónuk alatt. Ha nem kel ki,
mert nem viselik gondját, elszáradhat az ember keze. Emberek, családok
hirtelen fölemelkedését, gazdagodását általában a lidérccel hozzák összefüggésbe. A lidérccsirke állandóan gazdája kívánságát lesi, s szinte mindet
teljesíti. Lidérccsikó alakjában szárazmalmot hajt, segítségével nyulakra
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vadásznak (az elkészített nyúlból az els ő falat mindig a lidércé), de magára
öltheti más állat, pl. disznó alakját is. Gazdája az ő segítségével csípi el a
mozgásképtelenné tett tolvajokat, s őt a lidérc, akárcsak -a garaboncia, el őre
jelzi az időjárás alakulását. Megszabadulni t őle igen nehéz, néha lehetetlen.
Abszurd kívánsággal képesek ártalmatlanná tenni. Pl. a Duna mélyére küldik,
hogy kötélbe kössön homokot.
A szemfényvesztő, a hipnot ezáló „korszer űbb" figurája a népi fantáziavilágnak. ,Egyben-másban örököse a bíbájosoknak. Tudományát már könyvekb ől
szerzi. Patarica Mátyás viselt dolgairól a történetet mesél ő Pásztor Pálon
kívül másoktól is értesültünk. Különben a szakirodalom is ismeri a hiedelemmondák szemfényveszt ő-hőseit. Legismertebb talán az ördöngös Hatvani
professzor.
S

• 5. Előadási alkalmak. — A hagyományos falusi jelleg ű közösségi életmód
felbomlásával, valamint - a közösen végzett mez őgazdasági munkálatok háttérbeszorításával egyre kevesebb el őadási alkalom kínálkozik a népmonda
esetében is. Hogy a közösen végzett munka (kendervágás, kubik, aratás stb.)
egyik éltető eleme volt a folklórműfajoknak is, azt hadd illusztráljuk Pásztor
Pali bácsi alábbi, a mesemondás körülményeire is rávilágító elbeszélésével
„Valamikor régébben, még fi(j)atalabb ember vótam, eljártam kendért
vágni. Mer mink mentünk, bárhun vót valamilyen munka. 9 Temerinbe mindenféle szakmára találtak emberéket. Hát akkor is elméretünk Tolna megyébe,
Tolnára. Kendért vágnyi. No, elég az hozzá, hogy úgy vót az égyessíg, hogy
ha kivágjuk a kendért, és nem esik. nyomba, vagyis negyvennyolc órá(j)ig
nem esik a zess ő, akkor elgyühetünk haza. Mer lombozni kölött vóna a kendert.
De a -zesső bevágott, lombozni nem birtunk, hát kínytelenék vótunk, bé űttnk
a zistálóba ... No, elég az hozzá, hogy Pásztor Sándor bácsit ismerték a
mesé(j)irül, hát aztán egyik is, másik is :
Sándor bácsi, meséjj én ke!
Hát jó van, ném bánóm, mesélek, de azt hozzáteszem, — aszongya
— , aki akarja hallgatni a mesémet, hát az adjon tíz krajcárt, húsz fillért. Ha
végighallgatja a mesémet, visszaadom neki. De hogyha elalszik közbe, annak
elveszett a húsz fillérje. Hát úgy is vót. De az mesét éjjel-nappal! Egyik
mesét a másikba fűzte. Akkó közbe a Sándor bácsi úgy id őnként r beszóta,
hogy:
Csont!
Hát aki szóval fönt vót, nem aludt el, annak válaszolni köllött, hogy:
-- Hús!
No, mikor mán a zutóját járta, hogy nem válaszót senki se, tisztában
vót vele, hogy alszanak."

9

A temerini nép mobilitására jellemz ő, hogy hatósugaruk északkeletre az E ćsedi lápig
terjedt — nádat vágni jártak oda —, délre pedig, persze már kés őbbi időszakban, a Crna
Gora-i tengermellékig, aholis a kubikoskézre volt szükség.
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A hatvanas évekt ől errefelé a szinte egyetlen mesélési alkalmat a népmonda esetében is a még viszonylag életképes. Sandázás, az ismer ős családok
összejárása, télesti, kés őőszi szórakozása biztosítja. A televízió térhódításával
azonban az öregek méséi is elveszítették egykori rangjukat. S hogy esetünkre is igaz legyen a mondás, miszerint Minerva baglya
alkonyatkor kezdi röpülését, megkezd ődött a mesék, mondák, a talán leginkább
veszendő prózai műfajok lejegyzése. A tizenkettedik órában?
Csorba Béla

(1980)

•

10 Az erédeti (vö. 117-141. p.) a köv. mondaközléseket tartalmazza: 1.. Hazajáró lélek
(Ikotín Imre, 57 é.), 2. Hazajáró lélek `(Kovács Ferenc, 52. é.), 3-4. A jelentkez ő halott
(Kovács Ferenc, 52 é.), 5. Kísért ő éjszakai lények (Pásztor Pál, 87 é.), 6-7. Szellemek
(Pásztor Pál, 87 é.), 8. A tüzes hintó (Ikotín Imre, 57 é.), 9. Rontás (Salamon Antal,
68 é.), 10. Rontás (Németh Mária, 51 é.), 11: Bíbájosság (Salamon István, 72 é.), 12.
Szent György napi harmatszedés (Salamon Antal, 68 é.), 13. A rosszak távoltartása
(Salamon Antal, 68 é.), 14. A váltott gyerek (Nagy Mártonné Greguss Franciska, 65
é.), 15-16. Boszorkányok (Novák Istvánné Kocsicska Regina, 75 é.), 17. Boszorkánypatkolás ( Nagy Mártonné Greguss Franciska, 65 é.), 18. Boszorkánypatkolás (Salamon István,
72 é.), -18. A tátos gulyás (Salamon Antal, 68 é.), 20. Táltosok (Novák Istvánné Kocsicska
Regina, 75 - é.), 21. Garabonciák (Pásztor Pál, 87 é.), 22. A garaboncijás (Salamon Antal,
68 é.), 23. A kisbika és a nagybika harca (Nagy Mártonné Greguss Franciska, 65 é.),
24. Kutya Pista (Salamon Antal, 68 é.), 25. Lidérc (Nagy Mártonné Greguss Franciska,
65 é.), 26. Lidérc (Pásztor Pál, 87 é.), 27. Lidérc (Novák Istvánné Kocsicska Regina,
75 é.), 28. A lidérćcsikó (Ikotín Imre, 57 é.), 29. Lidérc (Ikotín Imre, 57 é.), 30. A hipnotézáló (Pásztor Pál, 90 é.), 31. Zárat nyitó f ű (Pásztor Pál, 90 é.), 32. Illés (Tóth Mihály,
70 é.). — Az 1975-1979 között végzétt gy űjtésben a szerz ő mellett részt vett még: Péter
Sándor, Zavarkó László, Bóka Szilvészter, Kocsicska Kornélia, Tóth Anikó és Varga
Magdolna. =, A szerk.
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3. JUGOSZLÁVIAI MAGYAR HIEDELMEK, NÉPMONDÁK
A TÖRÖKÖKRŐL ÉS TATÁROKRÓL

Többször rámutattunk, külön kifejtettük, hogy a történelmi tárgyú
népmondák és egyéb hagyományok megkülönböztetett figyelmet érdemelnek
összetett (históriai, társadalmi, képzettörténeti, elbeszél ő-műfaji) forrásértékük
miatt.' Az eddig elért gy űjtői és kutatási eredmény nagyra becsülhet ő, mégis
indokolt a további tervszer ű gyűjtés és földolgozás szorgalmazása. Ezt a
feladatot szolgálta e sorok írója a huszita-, a hajdú-' és kuruc-mozgalomhoz,
a törökellenes küzdelmekhez, továbbá a Mátyáshoz, Bocskaihoz és Rákóczi
Ferenchez fűződő szájhagyományok, mondakörök gy űjtésével, föltárásával.
Most az 1973. évi jugoszláviai falklór-gy űjxéšünkből a törökökhöz és
a tatárokhoz kötődő etimológiai magyarázatokat, hiedelmeket és mondákat
adjuk közre. 2 Adataink a bánáti, a baranyai-drávaszögi és szlavóniai falvakból
származnak. 3 A néphagyomány szövegközlésében a szokásos középutat
követjük. Jelöljük a jellemz őbb fonetikai sajátságokat, de lemondunk a
nyelvészetnek oly becses számos árnyalat feltüntetésér ől. A folklorisztikai
értelemben vett forrásérték megtartására törekedtünk. 4
—p ,

A fölsorolás végére értünk. 4/a Megjegyzendő, hogy kötetnyi folklórgyűjtésből emeltük ki közleményünk adatait, más mondák, mesék és hiedelmek
társaságából. A kettős táji csoportosítást (Bánát és Baranya-Drávaszög
1 Vö. Történelem, szájhagyomány, mondahagyomány (Egy magyar népmondakör történeti
"és társadalmi összefüggései). Etnographia, LXXVII. (1966), 49-73. — Function and
Quality of the Historical Popular Legend. In: Studia Ethnographica et Folcloristica
in honorem Béla Gunda. Műveltség és Hagyomány XIFI.—XIV. k. Debrecen, 1971.
631-647.
2 Az eddigi publikációink: Népi gyógymódok a bánáti magyarok körében. Néprajz és
Nyelvtudomány, XVII—XVIII. (1973-1974), 281-297. — A táltos és garabonciás
képzete a jugoszláviai magyaroknál. Etnographia, LXXXV. (1974), 262-275. — Rózsa
Sándor és társai — Jugoszláviai magyar néphagyományok. In: Somogy-könyvtári M űhely
13. évf. 3. sz. (1974 július) 309-320..
3 Utalunk a táji (bánáti és a többi jugoszláviai) érdek ű egyéb (xnešei 'stb.) már publikált
párhuzamokra is.
4 Archaizmusokban gazdagabb kórógyi és általában szlavóniai adatoknál igyekszünk hívebben visszaadani adatközl őink stílusát.
4 /a Az eredeti (i.h. 182-208. p.) tematikus és táji fejezetbeosztásban b ő adatközlést nyújt:
I. A kutyafej ű tatárok (Bánát), II. A török emléke (Bánát), III. A zentai csata (1697)
emléke (Bánát), IV. Török-kincs (Banát), V. Török — titárdúlás és hódolás emléke
(Baranya-Drávaszög — Szlavónia), VI: Harc a törökkel (Baranya-Drávaszög — Szlavónia), VII. Török építmények és tárgyak hagyománya (Baranya-Drávaszög —
Szlavónia), VIII. Török-kincs (Baranya-Drávaszög — Szlavónia). — A szerk.
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Szlavónia) a területi távolság, valamint a hódoltság után új ótthont teremt ő
magyar lakosság származási összetétele indokolta.. A XVIII. századi, s részben
a XIX. századeleji betelepítés 5 után az alapvet ő hasonlóság ellenére a szájhagyományban is számolnunk kell bizonyos eltérésekkel. A baranyai-drávaszögiszlavóniai magyarság alaprétege úgy-ahogy átvészelte az emberölt őkre nyúló
hódoltságot. A bánáti részen viszont a török kiszorítása után létrehozott
katonai védővonal teljesen megváltoztatta a demográfiai képet. 6
Az adatokból kiviláglik,, hogy a Bánátban jobban hajlanák a sztereotíp
képzetekre, de pl. a zentai csata (1697) emlékeinél érezni lehet a mondainspiráló
effektus fokozottabb jelenlétét, az emlékezés elevenségét. A baranyai-drávaszögi-szlavóniai oldalon szintén körbejárnak a megkövült hiedelem- és mondamotívumok, mégis erősebb hajszálgyökerekkel kötődnek a szülőföld történelméhez. További fontos feladat a bácskai magyar történelmi érdek ű szájhagyomány gyűjtése, föltérképezése, amely a török és tatár emlékhagyomány
táji sajátosságainak jobb megfogalmazásához segíthet:
Közleményünkre, a hozzátehet ő publikált adalékokra és eddigi tapasztalatokra támaszkodva a következ őkben foglalhatjuk össze a fontosabb
tanulságokat.
1. A monda forrása a valóságos élmény, továbbá a hagyomány (hallomás) és a képzelet. A sz űkebb lakóhelyhez (falu, város és határa), a tágabb
szülő földhöz (Bánát, Baranya-Drávaszög — Szlavónia) köt ődik. Ezen belül
természetes képz ődményekhez (hegy-völgy, domb, folyó, erd ő, dülőút stb.)
vagy mesterséges építményekhez (út, híd, kút, vár, templom stb.) kapcsolódik.
Mint elbeszélés az egyszer ű (prózai) közlés' és a költészet felé törekv ő tartalmi-formai immanencia törvényeinek engedelmeskedik. Alapvet ő vonása a tényközlés és magyarázat, még akkor is, ha az elbeszél ő már kételkedik a hagyomány
igazában. Jól látható, hogy milyen könnyen születnek a fikciók, s milyen
könnyén veszi szájára w nép a történelmi leírások megkápó mozzanatait. A
szűkebb földrajzi (falú és határa) mérethez szokott elbeszél ő azzal árulja
el és igazolja önmagát, hogy példáit a környez ő világhoz köti. A másik szembetű nő vonás, hogy forrásokra (el ődök, tekintélyt élvező tapasztalt emberek,
csáládtagok, rokonok és olvasmányok) hivatkozik. Ha messzebbre tekint,
akkor a hallomás („azt hallottam, hogy ...") támogatja mondandóját. Ebben az esetben, különösen akkor, ha térben és id őben távolabbi eseményekre
vagy személyekre vonatkozik, nagyobb. a „tévedés" lehet ősége, s vele párhuzamosan tágabb lehet őséget kap a fantázia. Ezt azonban csak a jól tájékozott
kutató (kívülálló) veszi észre. Ezek számát szaporítják mindazok, akik iskolai
tanulmányokra és olvasmányokra támaszkodnak, s azt tekintik mérvadónak,
hitelesnek. A szájhagyomány folyamata azonban így sem akad meg.
A népmonda
némi túlzással — mindenki m űfaja. A mikrotársadalm;akban, a szájhagyományozó közösségekben a szavahihet ő idős nemzedékek
tanúságtétele. - De a ' fikcióra, az etimologizálásra és a különös (megkapó)
cselekmény-,. ill. eseményepizódokra, valamint a rendkívüli emberi teljesítményekre irányuló állandó érdekl ődés és érzékenység tápot ad a képzeletnek,
s vele a költészet születésének.. A jó elbeszél ő bátrabban szövi el őadásába
—

L. Bács-Bodrog vármegye, Temes vármegye és Torontál vármegye köteteit. A népköltészetre
vonatkozóan útbaigazítóul ld. PENAVIN OLGA: Jugoszláviai magyar népmesék, bevezető : 6 — R.
6 Lásd az előbbi jegyzetben említett monográfiákat.
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'a mesei elemeket, így akarva-akaratlanul növeli a történet érdekességét. A
fantázia más úton is érvényesül. A néphagyomány hatalmas folyamában,
mindig kéznél vannak a megrögzött hiedelmek, amelyek egyeseknek jelenthetnek valóságot, másoknak felidézésre alkalmas szóbeszédet vagy így-úgy
magyarázható régiséget. Akárhogy nézzük, a hiedelmi képzetek puszta létükben rejtélyek, s mint ilyenek, kivonják magukat a racionális ellen őrzés köréb ől.
A szájhagyomány becsülésére nevel ődött és reája utalt nemzedékek súlyban
és minőségben változatos hiedelmeket ismernek, s természetes, hogy a
megítélésben számos árnyalatot képviselnek. A hiedelmek tehát serkentik
a fikciókat, b ő alkalmat nyújtanak a magyarázatra, mert nehezen pattintható
föl a titkuk. Megbélyegezni, kritizálni, megtagadni egyszer űbb, de rációval
fölébe kerekedni nehéz. Ahhoz tudós készültséggel foghatnának. -A hagyományon belül körbejáró okoskodás újabb naivságokat szülhet és táplálhat. Ez
és sok más forrása van a népmondának. Külön lapra tartozik az ún. hiedelemmondák 'megítélése, amelyek a képzelet szárnyán járó b űvös lényeket állítják
elénk. Atörténelmi tárgyú monda és hagyomány abban mutat szemmellátható
eltérést, hogy a különböz ő származású és ihletésű szájhagyományt a történelmi
emlékežésnek rendeli alá. Megfordítva úgy mondhatjuk, hogy a történelmi
esemény — hely -- személy alkalmat ad bizonyos hiedelmek, fikciók és
ismeretek kifejezésére, megfogalmazására. Ilyenképpen foghatjuk föl a közölt
hagyományokat, s mint korábban, most is hangsúlyozzuk, összetett (históriai
— költészeti - hiedelmi) forrásból ered ő és sajátos műfaji törvénynek engedelmeskedő szájhagyományról van - szó. 7
Szövegeink fényt vetnek á monda, a .,,mindenki m űfaja" elevenségére,
változatosságára. A megszorítás annyi, hogy els ősorban a mai legidő sebb
generációra vonatkoztatható. Korunk szemléletváltozása gyöngíti közösségi
érvényüket. Magyarán : 'sekélyül a népmonda forrása, gyöngül közösségi
funkciója. Szembet űnő pl. az elbeszélésék redukálása, szürkülése. Másrészt
sohasem kicsinyelhető le az adatközlők elbeszélő tehetsége. Sok múlik rajta.
Akárhogy nézzük, a mondagy űjtő jól teszi, ha, kivonja magát a népmesékb ől
'sugárzó költői bűvkörből. Azzal a monda nem tud versenyre kelni. De észre
kell vennünk az apró költ ői morzsákat is, a kalászokat kévébe kell kötnünk.
Mi jön felszínre a történelmi , szájhagyorhányban? A névtelenek Sok-sok
apró vallomása, panasza, múltunk megannyi emléke. Szinte hihetetlen,
hogy a temérdek megpróbáltatás és egyszer-másszor következ ő fellélegzés
emléke úgy elmerült a feledésbe. Miért? A válasz egyszer ű. A történelem
végtelen folyamában új meg új események váltják egymást, s ezekr ől szüntelen
szövődnek az elbeszélések. A régi toposok, hiedelmi és elbeszél ői motívumok
új relációba kerülnek. Miként az írott történelem lapjai fakulnak, úgy sárgulnak
és peregnek le a hagyomány lombjáról az öreg levelek. Avar rakódik le,
televény humusz lesz bel őle, újabb hagyomány termékeny talaja. Az emlékezet
ápolja, neveli az új hajtásokat. A történetbúvár rendbe rakott íráscsomókhoz,
könyvekbe írott emlékezésekhez nyúl. A folklorista a nép emléktárát szólaltatja
meg. S íme, fölmerülnek az egykori élet-halál küzdelem'emlékei. A szájhagyomány sajátos törvényei módot adtak és adnak arra, hogy a különböz ő korú
emlékek rögződjenek. Ez a megkötés és elraktározás, de éppúgy a fölidézés
kiváltképpen érdekli a folkloristát. Voltaképpen mégis az a legfontosabb,
7

A népmonda (Valóságélmény — hagyomány — költészet) c. kandidátusi értekezésben
(1967) részletesen kifejtéttük.
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hogy mi a nép emléke és fölfogása saját történelmér ől. Itt kézbe adunk föltárt
adatokat, hagyományokat. Ránk is és a historikusra is tartozik, hogy szembesítse
a valósággal. Úgy véljük, hogy roppant bonyodalmas 6 nehéz az eligazodás,
ezért-a munkamegosztás el őnyeire támaszkodunk. Munkánk egyik láncszeme
, mostani közleményünk, s majd nagyobb tapasztalat birtokában fogunk a
szájhagyomány történeti hitelének alaposabb kifejtéséhez. Ezúttal, megelégszünk a jugoszláviai magyar hagyományok jellemzésével, tekintettel a terjedelmi
korlátokra is.
2. A kutyafej ű tatár. A . félelemből és gyűlöletb ől, a barbár ellenség
nyakába varrt hiedelem toposa. Elvétve el őfordul (Csóka, Rábé) a kutyafej ű
török említése .(I/2, 8, 9) a tatárokkal párhuzamosan. A kutyafej ű nép-jelző
nálunk az egymást követ ő mongoltatárinváziók következtében vert gyökeret
a köztudatban, de szívós fönnmaradását a törökkel szövetségben és mások
zsoldjába szegődő harcias lovas tatárcsapatok dúlásai tovább er ősítették.
A magyar szájhagyományban a tatárok és törökök cselekedetei lassan egymás
mellé kerültek, ahogy SZENDREY ZSIGMOND már jóval el őttünk megfogalmazta. 8 A történelmi Magyarország déli tája á XVII. šzd. végéig szenvedte a sanyarú emlék ű portyázásokat. Elegend ő utalni az 1692. év nyarán
Szabadkára zúduló lovas tatárok tetteire. A maradék ,lakosság a Ludasi-rét
nádasába, s még messzebbre, Bajmok és .Mélykút határába futott. A város
tatárpréda sorsára került, és sokan estek rabságba 9
Az I. csoportban _ólvásható mondákóri kívül el őfordul a kutyafej ű , (tatár)
alakja a jugoszláviai magyar népmesékben, pl. egyházaskéri,r° magyarszentmártoni, 11 péterrévil 2 és domonkosfail 3 hagyományban. A mesékben a legyőzendő szörnyet testesítik meg. Mondáink a vérebekhez hasonló küls ő
(piszeorrú, széles, kiálló pofacsontú, kutyához hasonló ábrázatú) és belső
(szaglásuk, támadásmódjuk kutyáéhoz hasonló) tulajdonságokkal ruházták fel
a tatárokat. Ezek a rút hasonlatok afféle pošt--etirimologiák. Elárulják az ilyen
érvelések: ijesztésül . kutya-álarcot viseltek, kutyafejet húztak magukra.
Lovas-harcosként élnek a tudatban (I/7). Felgyújtották a falvakat,, templomokat (I/6; V/9), a lakosság apraját-nagyját • legyilkolták és -kegyetlenkedtek (I/6, .7; V/3, 6, 27). Különösen a n őket üldözték: megbecstelenítették
és lemészárolták (I/6; V/9, 20). Olvasott és nagyemlékezés ű magyarpadéi
elbeszél őnk szerint (IJ6) megszerezték IV. Béla király pecsétjét, a magyar
urakat pecsétes levéllel összehívták és kivégezték. 14 Házról házra jártak,
keresték a lányokat, asszonyokat~ (I/11), a kezükbe esetteket elhurcolták
(Ii2; 3). A lakosság kémlelőfán (látófán), fürkészte á határt,. s á tatárok közeedésekor nádasba, mocsárba menekült (V/5, 6). Gyakori utalás történik
alrra, hogy a „Sári, Mári, gyertek elő! Elmentek a kutyafej ű tatárok!" -•

Törté,neti népmondáink. Ethnographia, X.XXVII. (1926) 3. közlemény: 29-35. L. a
31. lapalji jegyzetben.
9 Bács-Bodrog vármegye, II. k. 122-123.
10 KÁLMÁNY LAJOS :Hagyományok (Mesék és rokorinem űek). I. k. Vácz, 1914. No.
2. Zrínyi Miklós c. relésében.
11 KÁLMÁNY LAJOS: U. ott: No. 1.. Köles c. mesében.
1ti PENAVIN OLGA: Jugoszláviai magyar népmesék, 'No. 61. A kutyafej ű tatárok c.
történet.
13 PENAVIN OLGA: U. ott: No. 193. Mirkó királyfi c. mesében a félelmetes' tatárokra
történik utalás.
14 E cselfogás párhuzamait ld. SZENDREY ZSIGMOND: Történeti népmondáink.
Ethn. 1926. Tatárjárás címszóban (31-34.) 32. 1.
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típusú kiáltással csalogatták el ő a rejtőzködő lányokat. Aki előbújt, rabszíjra
fűzték (I/5, 6, 11 ; V/4, 20). Ritka eset áz elmenekülés (I/2) vagy visszaszökés
(I/3). A rabságra vetetteket megalázták (IJ1), s a kegyetlenség tetézéseként
a rabságba hajtott nőket a mellükbe fűzött madzaggal, dróttal, lósz őrrel
(I/4, 5, 6, 11; V/20) kötözték egymáshoz. Naiv magyarázat, hogy a tatárrakat
kizavarták az országból (1/10), de hihet ően hangzik, hogy a nép akkoriban
földkunyhókban húzódott meg (I/5). Még inkább elhisszük, hogy az itt
maradt vagy véletlenül kézrekerült tatárokat nem kímélték (I/6), és hogy
a gyermekeket azzal ijesztgették: '„Elvisz a tatár!” (I/7). Sokáig visszhangzott
ez a fenyegetés. 15 Egyszóval alig fokozható kegyetlenkedésekkel vádolják a
tatárokat. A hagyomány közhelyeit és túlzásait leszámítva rászolgáltak a megbélyegzésre. Hisz gondoljuk el, miként bántak a védtelen falvak lakóinak
ezreivel. A rettegés méretéhez egy példa, egy XVII. századi regula' Komárom
várában, védett falak között. TAKÁCS SÁNDOR érzékletes sorait idézzük:
„A Dunán éjjel átjönni nem volt szabad. Aki mégis megcselekedte, fejével
játszott ... Aki éjjel l őni mert, puskáját elvették s a farára százat . vertek.
így járt az is, aki jókedvében vagy részegségében zendülést támasztott,
hangosan ordítván: jön a török, jön a tatár !" 18 Hogy mi történhetett a falvak
népévet, a szájhagyomány-teremt ő névtelenekkel? Sejtetik mondáink. A
kutyafej ű jelző, mint hiedelmi topos, amelyet a kalandozó magyarokra is.
ráaggattak, külön összehasonlító vizsgálatot érdemel. A helynevek is őrizhetik .
a gyűlölt ellenség emlékét, Bánátban jegyeztek föl Tatár-út d űlőnevet. 17
3. A török hódítás és hódoltság adatait együtt jellemezzük. Néhány
példában szó esik az oszmán-török vallási elfogultságról. A keresztények
ellenségei (II/2; V/8; VII/9, 17) a felekezeti • küzdelemben jobban pártolják
a protestánsokat (VII/17). Az elbizakodott pogány hódító ereje azonban
csodás módon -megtörik, amikor a Mária-kegyképre támad (II/2). 18 A
török se_ eg jelvényér ől (lófarkas zászló) és kegyetlenkedésér ől egy-egy közlés
(I/9; V/22) , szól. Helynévek őrzik a kisebb csatározások emlékét (V/1,
3, 4, 7), főképpen a baranyai-drávaszögi falvak határában. Utalnak az ellenség
táborbzásúa (V/2), vonulási útjára (V/4, 5). Tudormásunkra hozzák elpusztult
települések nevét ,Szlavóniában (V/29, 30; VII/17). Id ős adatközl őink elevenebben ecsetelték a hódítók és sarcolók el ől bujkálók rejtőzködését. Leginkább nádasokba, az ingatag mocsarú határba húzódtak (V/13, 18, 22, 28,
30; VI/8),` olykor az erd őségbe menekültek (VII J2). Ő r jelezte a falura
leselkedő veszedelmet (V/30), s ha elfogott lakost kényszerítenek nyomra
vezetés-e, akadt okos és bátor h ős, aki az ingoványba vezette és vesztére
hagyta' a törököt. Az ilyen tettnek híre támadt (VII/8). A rejt őzködők víz
alá bújtak, nádszálon lélegeztek (VI/8), míg a veszedelem el nem múlt.
Emlegetik a réti emberré vált rejt őzködőt (V/28). A lappangásra el őnyös
vidék volt a Drávaszög és Szlavónia. Kit űnik, hogy többet tör ődtek a rejtőzködő önvédelemrnel, mert csak egy példa említi a harcos modorú és
15 Párhuzamokat ld. SZENDREY ZSIGMOND: U. ott: 31-34.
16 Művelődéstörténeti tanulmányok a XVÍ—XVrI. századból. Sajtó alá rendezte BENDA
KÁLMÁN. Budapest, 1961. 271. Vö. 291, 300.
17 Torontál vármegye, 71. Kumán község határában.
i8 A radnai búcsújáró templomhoz (Arad m.) f űződő hagyományban—HANUSZ ISTVÁN :
Népköltésünk a geológiában. Földrajzi Közl. XXI. (1893) 343. A k ővéválás motívumához:
SZENDREY ZSIGMOND: Magyar népmonda-típusok és tipikus motívumok. Ethno. graphia, XXXIII. (1922) (45-64.) Ld. No. 65. az 56. lapon.
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sikeres lesvetést (V/6). A népre mért szenvedés között a gyermekrablás
(II/1, 3) és a nők rabszíjra fűzése (II/1,-3;V/23) volt az egyik legfájdalmasabb.
Szlavóniában sokat emlegetett történetté vált a Dóra nev ű lány szerendsétlen
esete (V/17, 19, 21, 31), s a verziók szerint leginkább a török szerepel b űnösként. Ők sem átallották el őcsalogatni a rejt őzködőket (II/1). Két baranyaidrávaszögi községben tudni vélik, hogy ,;Kata, Panna, gyertek elő !"
típusú szólongatással hívták el ő a bújkáló lányokat (V/7, 14, 15), s aki el őmerészkedett, súlyosan meglakolt. Az elhurcolás módjaként utalnak a rabszíjra-fűzésre (V/14) 's a hihetetlenül kegyetlen (vállon áthúzott zsineg)
módszerű egymáshoz, láncolásra (V/2). Egyédi utalásban (V/2) róják föl
a hódítóknak a rabok agyondolgoztatását és agyonverését. A tatárokhoz
mérve jóval enyhébb az elmarasztalás, azért nincsen szó szerecsenmosdatásról. A kényszerű együttélés békésebb hangulatát tükrözi az „Ebadta bo-

londja, Szákállas törökje" kezdet ű kórógyi versike (V/24) gunyoros csipkelődése. Az egymástól elszakított, hódító és rab viszonyában egymásra talált
fiú és anya (Fia-rabolta anya esete) különös históriáját prózai történetként
hallottuk bánáti (II/3) és szlavóniai (V/23), községben. 19
Számánál és hagyományköt ő jelentő ségénél fogva különös figyelmét
érdemelnék a török nevével összekapcsolt helynevek, építmények stb. A
zentai csata vonatkozásait itt mell őzve, a bánáti területen szerepel g hódoltság •
emléke települések nevében: Alibunár, Űjalibunár (tanya), Basahíd, Törökbecse, TTörökkánizsa, Töröktopolya, 20 Ada és Törökszákos 21 . Dombok és halmok
hagyományában: Kingya-domb (II/4), Sokhalom, 22 török sereg emelte
halom,23 testhalom (II/5) keletkezésében ; 24 dűlőnevekben: Despotovac-dül ő,
amely a hagyomány : szerint Despotov aga tulajdona volt és a Munduka jama
(határnév). 25 Ilyen a Kloster-dülő26, Sátra-puszta (Sátorpuszta). 27 A törökkel
kapcsolódott össze várrom2$ magyarázata, forrás, kút mondája.2a A jóízű ,
kutakat és forrásokat 'akkoriban nagyra becsülték, mert különben posványos
vízre fanyálodtak. A várak vízellátása szintén gondot jelentett, s hogy milyen
kegyetlen `munkát végeztettek a rabokkal a sziklavárakban, azt a Trencsén
várhoz fűződő Szerelem kútja mondából kiolvashatjuk. 30 A Bánát .területén
maradva még, fölemlíthető a Sólyomk ő várához,31 a Szászbánya környéki
19

L. a 24. sz. jegyzetet. (A tanulmány eredeti forráshelyén! — A szerk.)
Torontál vármegye; 15, 22, 127, 131, 132, 1.
21
Temes vármegye, 22. 119. 1.
22
Szaján (Torontál m.) határában. Torontál vármegye, 112.
23
Lovrin (Torontál m.) határában. HANS DIPLICH ALFRED KARASEK: Donauschwábische Sagen, Márchen und Legenden. München, 1952. 21. 1.
24
Ílyen Orlód Torontálalmás és Zichyfalva határában. Torontál vármegye. 100, 125,
136. Zichyfalvát a románok Mormintyének (Teremt őnek) nevezték.
25 Az elő
bbi Ecsehida, az utóbbi Újszentiván helyneveként. Torontál vármegye, 44, 134.
26
Hajdani kapucinus kolostor helye. Temes vármegye, 88.
27 Bázos határában. Torontál vármegye, 28.
28 Zsidóvár. Temes vármegye, 52.
29 A föntebb említett Alibunár helynév (Ali Bunar —. Ali forrása, kútja) t őle kapta eredetét. Deliblát és Máslak határában Török-kút található. Temes vármegye, 36, 71.
30
HANUSZ ISTVÁN: Csodakutak hazánkban. Földrajzi Közl. XXX. (1902) 71.
31
HANS DIPLÍCH —.ALFRED KARASEK: I. m. 20. Der kleine Falkenstein címmel (Arad m.).
20
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Ocube tengerszemhez, 32 a verseci Törökfej-nev ű sziklához,33 s szintén verseci
kötődésű vízvezetékhez34 fűződő monda. Elképzelhető, hogy mennyi szóbeszéd és monda kapcsolódott Temesvár várához, az ottani török hagyatékokhoz.35 Ha valaki hozzáfog ennek gy űjtéséhez és földolgozásához,
mintául veheti KOVÁCS VALÉRIA írását Szigetvárról. 36 .A török emléke
fölbukkan bánáti népmesékben sés gyermekversekben. 37 E tájhoz is forrásul
és tanúlságul szolgál ELEK OSZKÁR tanulmánya,' amelyben m űveltségtörténeti és egyéb példák b őven szerepelnek. 38 írása azért is érdekes, mert
a török vonatkozású mondák tanulságát a SALAMON FERENC 'és TA.KÁTS . SÁNDOR' nézőpontjának megítélésére is fölhasználja. Szerinte a
népmondák tónusa Salamon Ferenc álláspontját igazolja.

=

A. baranyai--drávaszögi szlavóniai oldalon fölidéződik (V/6; VI/4;
VII/1, 2, 10) a török fő útvonalának (Belgrád, Pétervárad, Eszék, Buda)
egy-egy kisebb szakasza: Török-út, Csobogát, Szamár-szurdok, Begovác,
Csete-völgy, Világos-vár helynevekben. Szlavóniában a Vukánál (Valkónál)
épült hajdani Török-vár helyét tartják számon (VII/16, 17), ugyanígy Haraszti
esetében (VIÍ/13). Élénk hagyomány a török-emelte templom (VII/3, 4, 5,
14, 16). Várakat '(VII/5), várakat és templomokat összekapcsoló földalatti
alagutakat hoznak tudomásunkra (VII/5, 6, 12, 14, 16, 18). Jeles pont lett
a Csatár-dűlő (VI/l, 3), a gyilkos-ér (V/11), többféle magyarázat fűződik
a Királykúthoz (VII/7, 8). A régi Baranya természetesen szintén b ővelkedik török emlékekben. Elegend ő volna , Mohácsot említeni, amelynek
hagyományképző jelentőségét már SÓLYMOSSY', SÁNDOR méltatta, a
Mohácsi Bmlékkönyvben. 39 A horvátországi magyar hagyományok a Szerémségben és a Mura vidékén is nyomon követhet ők: így pl. fölkeltheti
figyelmünket az alsólendvai Töröktemetés helynév. 40 PENAVIN OLGA
jugoszláviai magyar mesegyű jteményében meglép ő célzásokat találni a törökkel bajlódó (magyar) királyról, természetesen szívmelegít ő fordulattal. 41
Ha töredékesen is, ha epizódikusan is, a szájhagyományból is er ősítést kap
SALAMON FERENC megállapítása: „Bárhol nyissuk fel azon id őszak
krónikáját, az egész hosszú határvonalon a Mátrától az Adriáig folyton foly
a guerilla-harcz." 42 Mondáink, szájhagyományaink többet vallanak a hódítás
és a hódoltóág elszenvedésér ől.
'
-

32

-

HANUSZ ISTVÁN: Hazánk állóvizei. Földrajzi Közl. XXIV. (1896) 3. (KrassóSzörény m.)
33
HANS DIPLICH — ALFRED KARASEK: I.m. 21. Der Türkenkopf címmel.
34
HANS DIPLICH — ALFRED KARASEK: I.m."21-22. Die Flora-Leitung címmel
35 L. Temes vármegye, 58, 123.
36 . Szigetvári történeti néphagyományok I—I I. A Janus Pannonius Múzeum évkönyve
1961. (Pécs, 1962. 129-138.) és 1962 (Pécs, 1963, 249-285).
.37 KÁLMÁNY LAJOS: - Hagyományok, I. k. No. 8. mesében: 47. 1. Egyházaskér és
gyermekversben: 193. 1. Pécska.
38 Török emlékek a magyar nyelvben. Magyar Nyelv őr, LVII (1928) 3-7. 42-47.
39
Mohács emléke a néphagyományban. Mohácsi 'Emlékkönyv 1526. Budapest, 1926:
335-348.
49 BELLOSICS BÁLINT: Helynevek (címmel). Magyar Nyelvőr, XXIII. (1899) 48.
41
A várdaróci. (Drávaszög) A Vénusz-madár c. mesében (No. 30.). PENAVIN OLGA:
Jugoszláviai magyar népmesék, ld. különösen: 233, 234, 248. 1.
42
Magyarország a török hódítás korában. Budapest, 1885. (2. kiad. 115.)
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:

A kincsekről regél a nép a legtöbbet. Dugdosta a menekül ő, rejtegette
a török, s egész fűzér jut tudomásunkra a kincses-k őkecskér ől. Számos. írott
forrás er ősíti a kincselrejtést, 43 nagy számban közölték a vonatkozó népmondákat. 44
A kincses-k őkecske bánáti adatainkban Csóka (IV/ 1), Feketetó (IV/3),
Hódegyháza (IV/5), Magyarpadé (IV/8; 9), Nagykikinda (IV/10), Rábé
(IV/11), Száján, (IV/12, 13), Törökbecse (IV/5). Rendszerint boronára
rakják tehernek, egyébként ide-oda dobálódik. Valaki idegen, éppenséggel
török nemzetiség ű keresi és vészi ki bel őle a kincset, aranyat. •
Ugyanezek á verziók fórdulnak el ő a baranya--drávaszögi tájon: Laskón
(VIII/4, 5), Vörösmarton (VIII/7, 8), Kopá čson (VIII/9), Várdarócon
(VIIIJI0). Mesében olvashatunk. további párhuzamot. 45 Szerepel még kincses k őkutya (IV14), faló (IV 111); k őoszlopocska (VIII J6), aranyhintó (VIII/8).
Találni vélik török-vár helyén (VIII/1.2, 13).- A bánáti részen nem egészen
alaptalanul asszociálják a kincshagyományt csehékkel és spanyolokkal is,
mert valóban telepítettek bel őlük erre a vidékre. 46 A régi Torontál megye
területér ől további irodalmi utalások adnak példát a kincs-elrejtés és megtalálás hiedelmére, rnandájára. 47
Külön szót érdemel a zentai csata (1697. XI. 11.) hagyománya. Zenta
és vidéke, a bánáti magyar falvak lakossága élénken őrzi a nagy esemény
emlékét. A Zentáról közölt adatok mellett 48 ezekr ől szólnak a mi újabb mondáink:
Á harmadik kakasszóra legyilkolták a törököket, a maradékot a zentai
hídnak hajtották (III/12). A man őverező magyarok cselfogásként nádkúpokat gyújtottak föl, hogy. átkelésre ösztönözzék az ellenfelet (III/2). A szultán
lánya figyelmezteti a neki Udvarló magyar vezért a szultán támadására. Mert
ellenfelet segített, apja kivégezteti. Róla kapta nevét a Macahalom. ,(IIIJ5,
-6). Verziók a szultán tartózkodási helyér ől (III/2, 3, 5), amelynek emlékét
a bánáti svábok körében, mondáiban szintén megtaláljuk. 49
A csata egy-egy mozzanatával függ össze á Török-sánca helynév
Tudni vélik, hogy bőrhíd (III/2, 15). vagy fáhíd (III/5) kötötte össze a Tisza
két paxtját. Zavarták (III/4), á szultán kancsikával hajtotta a hídra katonáit
43

SALAMON FERENC: Magyarország a török hódítás korában, 205. — TAKÁTS
SÁNDOR: Rajzok a török világból. II. k. Budápest, 1915. .87. Vö.. I. k. Bp. 1915.
330. és III. k. Bp. 1917. 301.
44 SZENDREY ' ZSIGMOND: ' Magyar népmonda-típusok, Ethn. 1922. VI: fejezet.
Kincsmondák. 49-53.
45 PENAVIN OLGA: Jugoszláviai magyar népmesék, No. 68. A zentai k őkecske címmel.
46 Torontál vármegye, 566. és Temes vármegye, 60, 130. Gondólhatunk a hódoltság idején
a várainkban zsoldosként szolgáló spanyolokra és csehekre is. Mindkét nemzet adott
katonákat a felszabádító háborúkhoz is. '
47 Tórontál vármegye, 60. és Rajka József gazda esetét valkányi (Torontál m.) tanyáján.
A temesvári basa kincsével hitegette és nagy összeget csalt ki t őle egy„pénzlátó” cigányaszszony. Bírósági ügy lett bel őle. Ld. Ethnographia, XXI. (1910) 225.
48 BODOR GÉZA: I. m. 225-230.
49 Magyar mondák olvashátók a Szanád (Torontál m.) község határában látható Vujanadombról. Az egyik szerint a török f ővezér feleségét temették oda a zentai csata idején,
s "a szultán meghagyta katonáinak, hogy mindegyik dobjon egy marék földet a sírra. ,
Igy keletkezett volna a domb. Másik hagyomány szerint a török fővezér neje err ől á
dombról nézte az ütközetet, s róla kapta a nevét. Torontál vármegye, 113. ,.Az előbbi
változathoz hasonló az ugyancsak szanádi sváb mondaváltozat: HAN S DIPLICH
ALFRED KARASEK: I. m. 21-22. Der Wujanahügel címmel.
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(III/9). Azután egymást szorították az átkelésre (III/12), a tisztek „curukkot"
parancsoltak, s így a Tiszába estek (III/14). Egyetlen adat mondja, hogy
fölrobbantották a hidat (III/5). Perdönt ő volt a hidat leszakító, sikerült
ágyúlövés. Tudni vélik, hogy ki tette: Patierek (Patijerök) nev ű (III/1),
félszemű tábornok (III/2), félszem ű tüzér (III/6), magyar vitéz (III/7),
félszemű tiszt (III/8), félszem ű tüzér (III/12), félszem ű ember (III/16,
18). Egy verzió szerint a híd lábát l őtték el (III/14).
A híd ellövése és a torlódás következtében a török katonák nagy törvege
belezuhant (III/9, 13, 15, 17), belefulladt a folyóba (III/16). A Tisza elnyelte
(IIIJ 14), elsodorta őket (III/8). Egyik váltoiat (III/5) annyi halottat említ,
hogy a víz nem bírta . élnyelni. Csókai verzió szerint 42 ezer török pusztult
el, kivéve 32 vagy 42 hírmondót: Magyarpadén 30 ezer áldozatot említettek
(III/1), 14). A legszerencsésebbek a ló farkát fogva úsztak ki,a partra (III/13). ,
Külön említendő a Hódegyháza újabb nevének, Jázovának az etimológiája. A török jajgatásával (III/4), a basa elpusztult fiának nevével (III/10)
vagy egyszerűen a török rámondásával (névadásával) hozzák összefüggésbe.
TAKÁTS SÁNDORnak a XVI. századra utaló megjegyzése, a. hiúz akkoriban divatozó javoz nevének elterjedtsége talán közelebb vihet az igazsághoz.
A népi magyarázatok inkább mosolyogni valók. 50
Továbbá ezt mondja a szájhagyomány. A török halottakat csak azután
temették el, miután a szultán megszemlélte őket (III/18). A történtek arra
késztették, hogy vérszerz ődéssel pecsételje meg 2 magyar --- török békét
(III/18). A csata helyére vonatkozó adatok: Töröksziget (III/8), Sziget (1II/12,
15, 17), Geogén-sziget (IIIJ8), 51 Vérerdő (111/1 5, 18), Törökerdő (III/1).
További támpontul fölhozott adatok : Orompart (III/14), Oromhegyes (III/7)
Zenta alatt, ill. a város közelében. Az Orompartnál (III/14), Hódegyháza és
Tiszaszentmiklós között állott volna a magyar sereg (III/5).
A Töröksziget, Törökerd ő, Geogén-sziget, Vérerd ő és Oromhegyes úgy
említtetik még, hogy ott emlékm űvet emeltek a csata miatt és kereszttel
jelölik meg azt a helyet (III/1, 5, 7). Utalnak a törökök temet őjéül tekinthető
Parthalomra (III/18). A nevezetes helyen emlékünnepséget (majálist) tartottak, ezt a törökök nem nézték jó szemmel (III/ 14). Ellenkez ő érvelés:
ezt a helyet a török kormány örökáron megvásárolta Zenta városától. Fával
beültették ; s 1920-ig eljártak ide emlékünnepségre (III/1).
A szájhagyomány körüljárja a csata helyét, keresi, tapogatja a históriai
esemény történetét. KALMÁR SIMON a Zenta történetér ől írott tanulmányában fölemlíti a szájhagyományt, hivatkozik rá, de históriai források
alapján kétkedéssel fogadja bizonyító erejét. 52 Igaza lehet, de voltaképpen
ki tudja elképzelni is, hogy mi minden történt Zentánál 1697. szeptember
11-én.
(1978-79)

Ferenczi Imre

50 Rajzók a török. világból. III. k. Budapest, 1917. 42-43.
51 Savoyai Eugen (Jen ő) herceg, a Zentánál gy őztes császári fővezér nevét kapcsolták a
nevezetes helyhez. Adataink és BODOR GÉZA idézett közlése mellett utalunk sváb
mondai hagyományra: HANS DIPLICH. -= ALFRED KARASEK: I. m. 23. Prinz
Eugen bei Zenta címmel.
52 Bács-Bodrog vármegye, I. k. 277. - -
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I. KUTATÁSTÖRTÉNET

Bevezet ő. — Azonos címen vö. a szerz ő Idő, idő, tavaszidő. A jugoszláviai magyarság népköltészetéb ől c. antológiájában. (Válogatta, a bevezet őt és a jegyzeteket írta Bori
Imre. Forum; Újvidék 1971.', 3-26.p.)

Népköltészetkútatásunk mérlege 1976-ban. --- Elhangzott a Hungarológiai Intézet
1976-ban tartott zentai folklórszemináriumán. Közlése : Mérleg. Hungarológiai Közlemények,
VIII. .évf. 1976. szept., 28. sz. 5-9. p.
.

II. FOLKLÓR LÍRA
ti 1. Dráva menti népdalok. — Mielőtt elnémulnak... Válogatás a Dráva menti népdalainkból címen vö. Évkönyv 3. A Horvátországi Magyarok Szövetsége kiadása, Eszék
1981., 291-303. p. - Jelen közlésünkb ől elhagytuk a népzenekutatás fontosságával kapcsos
latos bevezet őt, valamint — az El őszóban jelzett okok miatt — a kottamellékleteket is;
utóbbiak eredeti közlésének lapszámára szerkeszt ői lábjegyzettel (*) utalunk.

2. Legrégibb bordalunk szövegemlékei. — „Vetus illa cantilena" főcímmel vö.: Hungarológiai Közlemények, IX. évf. 1977. szept., 32. sz. 111-1 15. p.
•
.

Vajdasági és szlavóniai siratóparódia-szövegek. — Első közlése : A Hungarológiai
Intézet Tudományos Közleményei, V. évf. 1973. jún., 15. sz. 107-120. p. — Az eredeti
közlés gazdag példatárából a paródia-típusok variánsait elhagytuk, csak egy-egy példát
közlünk szemléltetésül. A kihagyásokra lábjegyzetben utalunk.
Társadalmi jellegű vajdasági népdalok. — Ugyanezen címen vö. A Hungarológiai
Intézet Tudományos Közleményei, VII. évf. 1975. jún.-szept., 23-24. sz. 7-40. p. — A
gazdag szövegközlést ezúttal is a minimálisra sz űkítettük; a kihagyott dalszövegek filológiájára megfelel ő helyen zárójeles szerkeszt ői jegyzet utal.

Katonadalaink és az •aktualizálás. — Vö.: Hungarológiai Közlemények, VIII.
évf. 1976. szept., 28. sz. 59-106. p. — A 41 dallam és néhány variáns kottáját jelen közlésünkből elhagytuk, miközben címüket/kezd ősorukat feltüntettük a főszövegben; felsorolásukat vö. 17.sz. jegyz.
A Pet őfi brigád dalai Topolyán. — A Petőfi brigád dalai. Munkásmozgalmi' és
háborús folklór hagyományok Topolyán fő- és alcímmel vö.: Hungarológiai Közlemények,
XII. évf. 1980. márc.-jún., 42-43.sz. 65-87.p. — A 18 dal kottáját elhagytuk, ugyanakkor
viszont a szövegfolklorisztikai tanulmányhoz csatoltuk Kónya Sándor dallamtani jegyzeteit.
Vajdasági magyar munkásmozgalmi dalok nyomában. — Első közlése : A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, I. évf. 1969. szept., i.sz. 153-204.p. — Az els ősorban muzikológiai és népzenei tartalmú dolgozatból kihagytuk a szövegterjedelmet jócskán ,
meghaladó kottaanyagit; a f őszövegben emiatt minimális adaptálást végeztünk, a kihagyá.sokra pedig lábjegyzetekkel utalunk.
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III. FOLKLÓR EPIKA
A. Verses epika

Tisza menti epikus énekek és balladák. — Utószóként jelent meg a Hagyományaink
sorozat VIII. kötetében: Hallották-e hírét? Pásztordalok, rabénekek, balladák. Sájtó alá
rendezte dr. Burány Béla. Az utószót írta és a jegyzeteket készítette ugyan ő. A dallamrendi
mutatót és a dallamjegyzeteket készítette Bodor Anikó. Gy űjtötték dr. Burány Béla, Bodor
' Anikó, Tripolszky Géza, Bodor Géza. — Forum, Újvidék 1977., 543 p. — Jelen közlésünkben az utószó szövegéhez (i.m. 429-435.p.) csatoltuk Bodor Anikó etnomuzikológiai
összefoglalóját is. (A dallamokról, i.m. 492-493.p.)
•
•
Gombosi népballadák. — Összevont Előszó és Bevezetés Kovács Ilona — Matijevics
Lajos; Gombosi népballadák c. kiadványából (Hungarológiai Intézet, Újvidék 1975., 81
p.). A szövegfolklorisztikai eredetihez csatoltuk a kiadvány dallamjellemzését is Horváth
Valéria tollából, a kottaanyagot viszont ezúttal is kénytelenek voltunk elhagyni.
,

Topolya és környéke népballadái. — Bevezetésként jelent meg Tóth Ferenc posztumusz könyvéhez: Topolya és környéke népballadái (A balladákat gyűjtötte Borús Rózsa,
Tomik Erika, Tóth Ferenc és Vass Éva. A dallamokat lejegyezte és a népzenei apparátust
írta Kónya Sándor. A kéziratot szakmai szempontból gondozta és sajtó alá rendezte Jung
Károly). Forum Könyvkiadó — A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások
Intézete, Újvidék 1981., 182 p. — A szövegfolklorisztikai Bevezetéshez ezúttal is csatoltuk
a könyv zenefolklorisztikai záradékát, Kónya Sándor munkáját.

.

Az észak-bánáti népballadák élete. — Kálmány Lajos nyomán az Észak-Bánátban
címmel elősžóként jelent meg a szerz ő könyvében :Kálmány Lajos nyomában. Az észak-bánáti
népballadák élete. (A balladákat gy űjtötte Katona Imre éš Tóth Ferenc. A dallamokat
lejegyezte és bevezetővel ellátta Székely Mária.) Hungarológiai .Intézet, Újvidék 1975.,
301 p. — Az el őszó szövegéb ől elhagytuk a Kálmány Lajos gy űjtőútja, gyűjtési módszere
és Borbély Mihállyal való találkozása az adatközl ők emlékezetében c. fejezetet (vö. i.m
11-13. p.). A szövegfolklorisztikai bevezet őhöz — módosított címmel - csatoltuk Székely
Mária A kották elé c.' zenefolklorisztikai adalékát.

A Kálmány Lajos nyomán gy űjtött régi stílusú észak-bánáti balladák dallamvilága.
— A régi stílusú lehatárolás nélkül vö.: A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei,
VII. évf. 1975. jún.—szept., 23-24. sz. 51-77. p. — Az eredeti közlés 16 kottapéldáját
elhagytuk.
Drávaszögi magyar népballadák. — Az Erdők, mez ők, vad ligetek. Drávaszögi
magyar népballadák c. kötet el őszava. (Újvidék, 1980. Megjelent a Forum Könyvkiadó, a
Magyar Képes Újság és a Horvátországi Magyarok Szövetsége közös kiadásában. Tanulmány és jegyzetek kíséretében közzéteszi Katona Imre és Lábadi Károly. A dallamokat
lejegyezte és rendszerezte Olsvai Imre).
A bevezető tanulmányhoz csatoltuk a kötet
irodalomjegyzékét, valamint — módosított címmel — Olsvai Imre összefoglaló jellemzését
'
a drávaszögi balladák dallamkincsér ől.

B. Próza — epika

Népmese
A kopácsi népmesék: — Utószóként jelent meg a Sárkányölő ikertestvérek. Kopácsi
népmesék c. kötetben. (Gy űjtötte és sajtó alá rendezte (az utószót írta és a jegyzeteket
készítette) Katona Imre. Hagyományaink III. Forum, Újvidék 1972., 414 p.) — Függelékként csatoltuk a könyv jegyzeteinek Kopácsra és a kopácsi mesehagyományra vonatkozó
szakirodalom-jegyzékét.
Borbély Mihály meséi. — Részletek a Pingált szobák. Borbély Mihály meséi. Kálmány Lajos gyűjtése c. kötet utószavából. (Sajtó alá rendezte, az utószót és a jegyzeteket
írtá Katona Imre. Borbély Mihály életrajzát Bori Imre írta. A kiegészít ő gyűjtés Beszédes
Valéria munkája. Hagyományaink VI., Forum, Újvidék 1976., 420 p.). — Közlésünkhöz
csatoltuk .az Utószó Borbély Mihály gyermekeinek meséi c. adalékát is, elhagytuk viszont
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a köv. fejezeteket: Kálmány Lajos egyénisége, gy űjtőmódszere a népi visszaemlékezésekben; Kálmány Lajos gy űjtése Borbély. Mihálytól; Borbély Mihály mesél; Az eredeti és
az újonnan kiadott Kálmány-Borbély-féle mesekötet.
3. Vajdasági magyar erotikús népmesék. — Előszóként jelent meg a szerz ő Szomjas
a vakló. 66 vajdasági magyar erotikus népmese c. kötetében. (Gy űjtötte és az el őszót írta
dr. Burány Béla. Forum, Újvidék 1984., 133 p.)

Népmonda
1. A Szlavóniából és Boszniából Majsra települt magyarok mondái. — Vö.: A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, VII. évf. 1975 júl.-szept., 23-24. sz. 147-156.
p. = Az eredetib ől elhagytuk a 15 eredetmagyarázó-, hiedelem-, ill. történeti .monda közlését.
.
2. Temerini hiedelemmondák. — Vö.: Hungarológiai Közlemények, XII. évf. 1980.
márc.—jún., 42-43. sz. 111-141. p. — Az eredeti szöveg ,32 mondaközlését elhagytuk.
3. Jugoszláviai magyar hiedelmek, népmondák a törökökr ől és tatárokról. — Vö.:
Néprájz és Nyelvtudomány. JATE Bölcsészettudományi Kara XXII—XXIII. köt. Szeged
1978-79., 181-224. p. — Az eredetib ől elhagytuk az anyagközlést, a filológiai apparátust
pedig a :kihagyástikhoz idomítottuk.
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NËVMUţATÓK

I. TAJEGYSÉGEK, HELYSÉGEK ÉS MÁS FÖLDRAJZI NEVEK
Ada 15 95 97 261
Uda—Utrina 95 97
Adria 174 262
Aj 163
Aladár-major 20
Al—Duna 11 16 24 113 126 190 192
Alföld 23 68 79 '108 112 121 125 142
•149 150 173 174 175 188 192 193
234
Dél—Alföld 57 58 69 70 190
Alibunár 261
Almás 33 36 39 40 41
Alpok 16 '
Alsólendva 262
Amerika 16 58 90 98
Andrásfalva 16
Anglia 90 245
Apatin 39
Aracs 14 21
Arad/Arad megye 22 72 '79 108 175
188 189 260 261
Ázsia 245
Bács—Bodrog vármegye 257 259 264
Bácska 11 14 15 18 . 20 24 26 28 105
162 233 247 257
Észak-Bácska 16 118 .119
Közép-Bácska 26 111 168 _ .
Nyugat-Bácska 15
Bácskertes/Kupusina - 16 65
Bácsordas/Karavukovo 111
Bácstapolya/Topolya/Ba čka Topola
— Topolya és környéke 5.26 83—
—90 117-124 ' 187 189 267 268
Bács vára 14
Bajánháza 12
Bajmok 259
Bajsa 94
Bakony-erd ő 67 - 106 114 116 120
144 170 171
Balaton 65
Balkán-félsziget 91 174
Bánát 11 14 15 16 18 20 26 28 105
107 108 113 142 143 149 150 152
162 165 168 189 256 257 260 261
262 263

18

'

Észak-Bánát 5 16 18 26 27 108
124 125-146 147-1'60 162 163 164
179 180 184' 188 190 268
Közép-Bánát 18
Dél-Bánát . 7 16 17 19 20 26 ' 28 53
Baranya/Drávaszög '5 11 12 13 14 16
19 27 •28 '33 40 41 88 98 127 151
161-194 197 232 247 256 257 260
261 262 263 268
Barcs- 34
Basahíd/B aš aid 261
Bázos 261
'Bécs 21 96
Becskerek/Nagybecskerekl
/Zrenjanin 18 43 79 94 95 97 '
Begovac 262
Békés/Békés megye 157 188
Belgrád/Beograd 96 239 243 262
Beliš ćé 36 39
Beodra .20 21
Bezdán 26
Bihar 59
Bistrinci 35 38
Bogdánd 205
Bogolya 114
Boldogasszonytelke 111
Bolmány 88 98
Bologna 245 ,
Boly 247
Borsod/Borsod megye 15 68' 123
Bosznia/Bosznia-Hercegovina Szocialista Köztársaság 6 247-248 269
Brassó 76 '
Bratislava 122
Brazília 247
Budakóc/ Budakovac 34 37
Budapest _ 22 23 24 '26 42 43 44 45
72 73 74 77 79 84 93 99 108 109
112 113 122 124 125 126 128 129 •
130 132 134 142 147 149 150 152 155
157 159 174 186 187 189 190 232
233 234 249 251 260' 262 .263 264
Buda 14 245 262
Pest 73 94 148
, Pest ,megye 15 44 •
.
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Bukarest 80 108 112 113 186 187 189
,250
Bukovina 11 16 24 53 151 192 247 ,
Cinkota 245
Cleveland 72
Crna Gora 254
Csallóköz 192
Csanád 14
Csantavér/ Čantavir 26 27 49 51 52
64 65 83 95 97 98 99
Csatár-dűlő 262
Csepel 96
Csete-völgy 262 '
Csíkjen őfalva 152
.
"Csitár/Csitári hegyek 11 98
Csobogát 262
Csóka 15 18 59 62 74 76 105 128
129 130 131 132 143 151 152 156
251 259 263 264
Csóka — Réti major 81
Csóka — jfalu 81
Csongrád megye 200 204 207,
Csúza/Suza 14'162
Daróca 197
Daruvar 33
Dávidháza 12
Debrecen 20 24 108113 126 186
190 256
Deliblát/Deliblato 261
Despotovac-d űl ő 261
Djelina 248
Doberdó 81Domonkošfalva/BÜkkal j a/
/Domanjševci 12 259
Donji Miholjac 35
Doroszló/Doroslovo' 19 111
Dózsa-major 130
Dráva/Dráva mente 5 12 13 33-41
79 83 153 154 171 173 174 175
197 267 •
Duna/Duna mente 14 16 17 27 80
81 106 107 111 115 122 173 174
1 . 75 197 229 254 260 261
Dunántúl 15 68 91 1 . 73 174 189 192
193 `
Duna. — Tisza köze 174
Egyházaskér/Verbica/Vrbica
- 20 21 58 66 74 81 125
129 130 131 132 136 137'
144 150 151 '152 156 157
- 162 234 259 262
Ecsedi láp 254,
Ecseg 45
Ečséhida 261
Elemér/Elemir 18
Emusity-puszta 118
Erdély 11 13 15 34-35 125
163 164 165 17-3 174 179
185 192
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18 19
126 128139 143
158 159

155 162
181 183

Erdőd/Erdut 115
Ernestinovo 12
Eszék/Osijek 12 13 36 39 40 79 87
262 267
Esztergom megye '15 119
Európa 43 80 91 93 97 106 112 124
146 242 243 245
Közép-Európa 90 127 186
Nyugat-Európa 147
Kelet-Európa 90 '
Fejér megye 15 119
Feketetó/Crna. 'Bara 130 263 .
Feketics 96
Felföld-173 174 175
Felsőhegy/Gornji Breg 68 152
Felsőirey 150
Fels őrákos 12
Fogadjisten. 16
Fagaras 35
Franciaország 174
Fülöpszállás 147
Füred 44
Galícia 81
Genf 243
Geogén-sziget 264
Gerencsér 11
Gombos/Bogojevo 5 18 19 24 26 27
50 . 51 80 108 111-116 123 151
152 158 162 168 179 180 189 268
Gorba 197
Göcsej 12 45
Gömör 190
Gradec 37
Gutai szállások 152
Gyála 18
f
Gyimesi szoros 192
Gyimesközéplok 157
Gyöngyös " 42
Gyöngysziget 19 _
Győr/Győr megye 72 119
Gyula 128 190
Gyulafehérvár 76
Gyűd 44'
Hadikfalva 16
Hadiknépe/Szőreg/Sirig 247
Haraszti/Harastin 12 13 23 33 92 262
Háromszék/Háromszék megye 15 162
163'180
Hertelendyfalva/Hertelend/
/Vojlovica 16 20 21 48 49 '50 53
54 92
Hetény/Hetin 48 49 51
Hetés 12
Heves megye 15 119
Hódegyháza/Jázova/Jazovo 18 74 81
128 129 131 132 136 139 144 157
158 263'264
Hódmezővásárhely. 188
Hodos 12
Hont megye 15

•

Horgas 20 23 24 80 93 108 123 126
188
Hortobágy 108 187
Horvátország/Horvát Szocialista
Köztársaság 12 33 88 192 262 267
268

Köveškál 44
Krassó-Szörény megye 262
Kucora 18
Kukucska 24
Kulpin 252
Kumán/Kumane 260

Ispánk 12
Istensegíts 16

Laskó/Lug 13 14 .162 164 263
Leipzig/Lipcse 72 147
.
Lovrin 261 •
L őrincfalva/Terján/Terján- puszta 15
18 21 129
Ludas/Lud asi-tó/Ludasi-rét 16 20 26
113 189 259

Jászság 15
Jásztelek 150
Jenőfalva/Derfli/Podravlje 40
Józseffalva 16
Jugoszlávia/Jugoszláv Szocialista
Szövetségi Köztársaság 6 7 8 11
16 19 20 33 34 83 89 126 127 158
161 162 163 164 166 167 169 170
171 172 178 183 187.188 192 232
233 256-264 267 269
•
Kalocsa 118 174
Kamonc/Kamenica 14
Kanizsa/Kanjiža 15 18
Kápolnásfalu 12
Kapornak/Klprivnik 12
Kaposvár. 123 187
Karašica 35 36
Karcag 188
Karkatur 118
Kárpátalja 192
Kárpátontúl 189
Kartal 44
Kecskemét 126
Kerektó- major 20
Kerka/Krka 12
Kérsemjén 123
Kibéd 128 162 164 165 179.181 189
Kikinda 129 135 139 156 263
Kingya-domb 261
Kisagárd 60-61
Kisbikács-majár 20
Kishegyes/Mali Idjoš 24 26 27 83
Kiskőszeg/Batina 151
Kiskunság 190
Kismargita 80 114 144 171
Kisorosz 18
Klézse 155
Kloster -dűlő 261
Kolon 11
Kolozš megye 158'
• Kolozsvár 40 42 72 113 155
Komárom 260
Konstantinápoly 174
Kopács/Kopa čevo 5 13 14 16 26 113
126. 161 162 164 180 189 197-232
263 268
Korčula/Kurtzola 174
Kórógy/Korodj 12 13 17 18 20 21
22 23 24 26 33 48 49 50 52 97
108 123 126 162 186 189 256 261
Korosfő 158
Kő/Kamenac 188
Königgr5.tz 77
18*

Macahalom 263
Madrid 96
Mágócs 247
Magyarcsernye/Nova Crnja• 136
Magyarország/Magyar Népköztársaság 11 12 14 -16 19 34 63 73 78
84 87 93 118 127 142 147 149 150
157 159 163 169 174 178 183 190
232 247 248 251 259 262 263
Magyarszentmárton 18 59 68 259
Magyarszentmihály/Szentmihály/
/Mihajlovo 18
Majdány/Majdan 18 128
Majs 6 247-248 269
Makó 130
Máriafő d/Marienfeld 16
Marino Selo 247
Maros 153 154
Maroslele 63
Máslak 261
Mátra 262
Mátyusf öld 152
Mecklenburg 245
Mélykút 259
Mezőberény 60
Mićunovo 118
Milwaukee 72
Miskolc 190
Mitrovica 87 97
Mohács 14 43 247 262
MohollMol 105 .
Moldva 11 14 61 72 126 155 187
Monostor/Monostorszeg/Ba čki
Monoštor 18
Monostor-puszta 129
Moravica/Stara Moravica 83 96
Morotva-puszta 18 129
Munduka jama 261
Muraköz/Muravidék/Murántúl 7 11
12 19 28 33 127 262
Miüzsla/Mužlja 18 23 95 97
München 261
-

.

Nagybikács-major 20
Nagybadalya/Bodolya/Podolje 162
Nagyharsány 44
Nagyhegy 197
Nagyszalonta 152 157 158
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Nagyszombat 150
Nándorfehérvár 14
Németország 245
Németújvár 12 •
Nógrád/Nógrád megye 15 45 148

Nyírség 163 •
Nyitra/Nyitra megye 11 119
Őbecse/Becse/Be čej 14 18 95 96 97
Ocube 262
Ohio 72
Orahavo/Zentagunaras/Gúnaras 120
Orlód 261
Ormánság 13 161 193
Oromhegyes/Sen ćanski Trešnjevac
105 264
Orompart 264
Oroszlámos/Banatsko Aran đelovo 18
128 129 130 131 132 138
Osztopán 247
Osztrák—Magyar' Monarchia 35 40
76 78
-

Őriszentpéter -12
Őrmihályháza '12
Őrség 11 12 24
Pacsér/Pa čir 26 83
Padé/Magyarpadé/Padej 18 48 49 51
60 61 62 63 128 129 130 131 132
135 136 138 139 144 157 158 259
263 264
Palacsa-mocsár/Palacsa-tó 12 13
Palics/Pali ć 96
Palócföld 68
Pankasz 12
Párizs 94 174 245
Parthalom 264
Pécs 14 187 189 232 262
Pécska 60 188 262'
Perlak/Perlez 14
Péterréve/Ba čko Petrovo Selo 259
Pétervárad/Petrovaradin 21 262
Petrőce/Petrijevci 36
.Požarevac 98
Pozsony megye 119
Püspökladány 187
Rába 12
Rábé 18 128 259 263
Radná 260
Rácmiletics/Srpski Mileti ć 111
Rétfalu/Retfala 13 33 39
Románia/Románia Szocialista
Köztársaság 26 80 81 90 178 187
205
Sándoregyháza/Ivarnovo 16 53
Sárköz 161 193
Sárrét 15 187
Sátra-puszta/Sátorpuszta 261
Senyeháza 12
Simony 21
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Sólyomkő vára 261
Somogy 123 125 174 187 247 256'
Somogyszob 247
.
Surány 92
Szabács/Šabac 14 217
Szabadka/Suboticá 48 49 50 .53 54
67 79 81 95 97 98 120 238 259
Szabolcs-Szatmár megye 58 192
Szaján 18 19 24 58 59 60 63 64 69
128 129 130 131 132 .135 136 139
151 152 155 156 157 158 159 162
238 261 263
Szaknyér 12
Szala 12
-Szalaf ő 12
Szalka 155
Szamár-szurdok 262
Szanád 263
Szarvasvár/Jelengrad. 36-39 41
Szászbánya 261
Szatmár 65 92
Szatta 12
Száva 12
Szeged/Szeged és környéke 15 18
19 22 23 24 44 59 63 68 72 79 80
81 92 107 108 125 129 130 134
137 138 188 233 235 269 •
Székelykeve/Skorenovac 16 24 53 54
95
Szendr ő/Smederevo 174
Szentföld/Jeruzsálem 174
Szentlászló/Lászlófalva/Laslovo 1213
17 23 33 49 91
Szenttamás/Srbobran 130
Szerbia/Szerb' Szocialista
Köztársaság 83 174
Szerém/Szerémség 11 14 20 26 28
42-46 105 -262
Szibéria 137
Szicília 245
Sziget 264
Szigetvár 262
Szilágyi/Svilojevo 156 158
Szilágyság/Szilágy megye 155 205
Szkopje 96
Szlavónia 5 6 11 12 13 16 17 18 .19
20 23 24 26 27 28 33-41 47-54
83 91 92 97.112 123 126 127-161
162 167 168 173 174 175 179 184
186 188 189 192 193 247-248 256
257 260 261 262 267 269
Szlovénia/Szlovén Szocialista
Köztársaság 12 16 192
Szolnok/Szolnok megye 188
Szombathely 189
Szomoróc 12
,

.

Taktaszada 249
Tápé 200 204 207
Tápiószele 152
Tatár-út 260
Telecska 26 120 151 152

Temerin 16 18 23' 81 115 247 249-255 269
Temesköz 20 21 60 108 142 152 188
233
Temesvár 18 79 262 263
Temes vármegye 257 261 262 263
Tetény 245
Tisza/Tisza mente 5 15 20 66 80
81 105-110 114 115 116 122
168 173 174 175 188 263 264 268
Tiszahegyes/I đoš 18
Tiszaszentmiklós/Gstoji ćevo 128 129
130 131 132 264
-Tóba 136
Tokaj 44 45 46
Tolna megye 15 150 254
Torda 18
Torontálalmás 261
Torontál vármegye 19 257 260 261
263
Törökbecse/Novi Be čej 18 19 •60 188
261 263
Törökerdő 264
Törökfej 262
Törökkanizsa/Kanizsa/Novi
Kneževac 18 75 129 261
Török-kút 251: "
Törökország 174
Török-sánca 263
Törökszákos 261
Töröksziget 264
Töröktemetés 262
Töröktopolya/Topolya/Banatska
Topola 21 .261
Török-út 262 _
Török-vár 262
Trautenau 77
Trencsén megye/Trencsén vára 119
261
Tréáenföld/Terezi•nopolje 33 34
'

Újalibunár 261
Új Puszta 118
Újszentiván 261
Újvidék/Novi Sad 20 21 23 24 26
33 72 80 83.95 108 111 113 118
122 123124 126 127 128 129 130
137 151 161 186 187 188 189 198
199 233 267 268 •
..

Uzshorod 189

.

Vác 23 259
Vajdaság/Vajdaság Szocialista
Autonóm - Tartomány 5 23 2.7 47-54 55-73 83 90 91-99 105 107
112 119 126 156 173 174 188 235
238 241-246 267 269
Valkány 263
Valkó/Vuka 12 262
Valpovo 36 Várdaróc/Vardarac 13 162 180 262
263
Varsó 79 81
Vaskút 247
Vedresház 129
Vémely 197
Várerd ő 264
Verőce/Virovitica 34
Versec/Vršac 95 97 262
Vésztő 150 157158
Veszprém 174
Viharsarok 64 66 70
Világos-vár 262
Vilmatér 19
Vinkovci 12 13
Visztula 79 81
Volga 87 90
Vörösmart/Zmajevac 13 14 162 263
Vujana-domb 263
Wales 90
Zagorje 33
Záječar 135
Zala megye 15 Zenta/Senta/Zenta és vidéke 15 18
20 21 23 24 25 26 27 59 -61 62
65 67 68 80 95 96 97 105-110
" 112 122 123 126 127 128 138-143
151 152.156 167 168 170 187 188
256 257 261 263 264 267
Zemplén 59
Zichyfalva/Mormintye 261
Zoborvidék 11 150 - Zombor/Sombor 96.114
Zsidóvár 261
Zsigárd 152
Zsombolya 81

II. NÉPKÖLTÉSZETI ALKOfiASOKBAN
ELŐFORDULÓ SZ EM É LYNEVEK «

Ádám (Bibi.) 208
Arribruzs András 177
Angoli Borbála 150
Angyal Bandi 144 168
Argirus/Árgyélus 122 143 155 215
231 238
Bacskó Pista 114
Bakter Julcsa 114

Bálint Jóci 136
Bán Kata 113 125 168
Barát György 135
Barcsai 128
Barna Jancsi 114 171 172 173 175
176 177 `
Barna Péter 156
IV. Béla király 259
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Bíró Margit 176
Bocskai István 256
Bodri Gyuri 136
Bohó Misi 239,
Bogár. Imre 113 139 143 144 149
158 171 173 175 176 177 188 206
Brunszvik 206
Budai Ilona 125 166
Budai Jóci 137
Csali Pista/Csehó-, Csehoj-, Cseh ő-,
Csenyő Pista 114 138 167 170
171 172 175 176
Csalóka Péter 199 200 207 215 219
230
Cseuz János 249
Dani Gyuri/Dániel-, Dáner-, Deák
Gyuri '(Jóska) 114 136 177 187
Despotov aga 261
-Egyed János 176 177
Éva (Bibl.) 208 215 229
Farkas Ferkó 176
Farkas Julcsa 170 171 172 176 188
Fehér László 106 138 167 168 169
170
Fejér százados 79
Fekete Rác Péter 113 116
Ferenc József 78 79 176
Finta Fali 114
Fodor János 114
Fodor Katerina 176
Genovéva 206
Geszti Jóska 114
Giga Igná ć 253
Gyula gróf 176
Hadzsi doktor 176
Hajmási (Hagymási) László 166 176
190
Halász Vendel 137
Hatvani professzor 254
Horty Miklós 87
Horvát Julcsa 114
Hunyadi János 206 215
Huszár Jancsi 176 17.7
Jankovics 239
Janus Pannonius 35 37
Jézus/Krisztus 166 167 168 176
212 215 238
Juhász András 168
Kádár Kata 166 175,
Károly király 78 79
Kilinkó Jankó 201 215 218
Kinizsi Pál 206
Király Kis Miklós 176
Kis Katica 176
Klapka György 90
Kossuth Lajos 88 90 93 94
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208-

Kőmíves Kelemenné 166 175 176 177
188
Kutya Pista 251 255
Londorvár Idor/Londonvári Idolka/
/Roridorvár Ilonka 113 151 171
Lutter/Ober Márton 176 177
Mária Terézia 247 248
Mátyás király 187 204 206 208 215
229 243 247 248 256
Milánovics János 114
Mirkó királyfi/Kraljevi ć Marko 259
Molnár Anna 125 166 175
Molnár János 218
Nagyétű Péter 215
Noé 215
Pákainé/Pápainé/Pápai 13 114 116
171 173 175 176
Pásti Lajos 114
Patai Áron 208 215
Paátarica Mátyás 254
Patierek/Patijerök (sic) 264
Patkó Bandi 144 145.168 176 206
Pet ő Miska 135 - .
Piros szép Istvánné 125
Pú Jancsi/Mári/Pista 253
Rákóczi Ferenc 92 256
Rinaldo Rinaldini 176
Rózsa Sándor 92 ' 138 144 145 '175
- 176 177 206 256
Sági bíró/bíróné 113 152 170 171
175 176
Sági bíró Katica 113
Sági Gyula 177
Sándor király 79
Séta Pista 168
Sobri Jóska 168
Szabó Pál/Palkó 140 144
Szabó Vilma 114 116 144 170 176
Szálics/Savié Miloš 176 177
Szendre báró/Szendr ő-, Szendrey-,
Szebri-, Endre báró 80 106 114
116 138 170 171 172 176
Szegvári Juliska 152
Szent György 247
Szent Péter 176 208 212 215 238
Szent Tobiás 155
Szerencsés Ferká 23
Szép Etelka 215
Szilágyi Mihály 166 176 190
Szolócki Gyuri 114
Sztáncsics Horváth Márk/Bátor
Márkó 37
Szűz Mária 156 159 260
.

'

Tisza István 86 95
Tito, Josip Broz 81 87 88 135

.

Toldi Miklós '206
Tolvaj. Erzsébet 252
Tót vitéz 92

Tündérszép Ilona 215

'

Zrínyi Miklós 37 259
Zsizsik -János 69 135
Zsuzšity Pista 176 177

Túró Marcsa 176

III. ÉNEKESEK, MESÉL ŐK, MÁS ELŐADÓK ÉS ADATKÖZLOK
Ambrus József 144
Bajcsiné Gregus Erzsébet' 115
Baka János 204 206
Bakos Erzsébet 98
Ballarigó Pál 247 248
Báló Ferencné Tóth Agnes 152
Banka János 59 62.
Banka Mihály 152 156
Banka Mihályné Hecskó Erzsébet
81
Bazsó Teréz 151
Benák Margit 130 131 144 145
Benyócki Istvánné Dékán Katalin
136 139 143 144 156 157 158
Béres Pál 415
Béresné Szobonya Mária 115
Blinka Ferenc 95
Blinka Ilona 99
Blinka Péter 97
Blinka Viktória 99 "
Bognár Mihályné 60-61
Bollók István. 152
Borbély Etel 238 240
Borbély Lajos 238.239-240
Borbély Mária 238
Borbély Mihály 5 20-21 23 28 125
126 129 233-240 268 269
Borbély Vera 234 238 239-240
Bosnyák István (Budakovac/Budakóc) 34-35
Buják. Jánosné Bényei Ágnes 156
Bukor Bandi 139
Bunford Györgyné Szabó Erzsébet
64 139 140 144 145 157 158
.

Cára Istvánné Körmöndi Anna 151
Csordás Sándor 81
Csordás Sándorné Lóczi Mária 81
Csőkéné Farkas Erzsébet 119 121
Dobsai András 115
Dognár Andrásné Csernus Mária 86
8&
Dósa András 95 97
Erdősi János 207 209 211 214 215
216 225 230
Farkas Anna 115
Farkas János 202 206 207 213 217
221 224 227 230

Farkas József 204 205
Fehér János 140
Fehér Teréz 156
Fejel József 76 '
Fercsik Etel 140
Forró Éva 115
Fuksz János 95
Fülöp Jánosné 204 210 218 219 232
Gajnok Erzsébet 97
Gál András 81
Gligar Jánosné Zsifkó Magdolna 81
Gyarmat György 105
Gyöke Illésné 22 91
Győrfi Kálmán 200 202 203 204
206 209 210 216 218 224 225 227
229 232
Győri Jánosné 95 97
Hornyák Mihályné Rajcsán Jusztina 86 88
Horváth Ágnes 115
Horváth Antal 198 200 201---202 203
204 205 206 207 208 209 210 211
212 213 214 215 216 217 218 219
220 221 222 223 224 225 226 227
228 229 230 231
Horváth Borbála 86 88
Horváth Mária 200 201 204 205
207 213 216 220 221, 225 230 231
Ikotín .Imre 255
Istye Marci 36-39 41
Jankovics Jánosné Sándor Vera
15.2
Jasuva József né Gyémánt Rozália

8,1>
.Juhász Jánosné Gera Verona 157
158._

Kajáriné Kormányos Ilona 144
Karácsonyi Ilona 115
Károlyné Döme Klára 151
Kati néni (Horgos) 24
Katona Györgyné Kajára Mária 139
143 145. 151 152 158,
Kecskés János 94 .
Kelemen András 95
Kenyeres Mihályné 93
Késa apó (Kórógy) 21
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Király Józsefné 97 98
Kiss Mária 115
Klamár Józsefné Magó Jusztina 119
Kocsis Éva 151
Kónya Mihály 81
Korponai Mihály 156 •
Korponai Mihályné Holló Erzsébet
152 155-156
Kovács Ferenc 255
Kovács Jánosné Szemerédi Kata-_
lin 144 157 158
Kovács - Júlia/Juli . néni 21 22 23
92
Kovácsné Bogyó Borbála 115
Kovács Péter 22
Kovács Tamás 67 68
Kökény- József 81
-

László Jánosné Virág Teréz 84 86
87 88 89 119
László Sándor 95
Lenc Jakab 247
Loboda Bálint 115
Lobodáné Garai Ilona 115
Lovász Mária 115
Lőbl Árpád (Lőrinc Péter) 95
Lőrinc Jánosné Sz űcs Anna 114•
157 158
Lőrincz Irma 200 201 204 211 218
• 220 225 227 228 230 231
Lukács Mihály 81
.Magócs bácsi (Bistrinci) 36
Mangurás Ferencné Nagy Anna 105
Márton Erzsébet 2Ó0 209 226 230
Martonosi Ferencné Vastag Vera 81
Martonosi Józsefné Kólinger Teréz
81
Medve Sándor 136
Megyesi Istvánné. 97
Mészáros Lajos 81
Mihók Antal. 66 81 133 143 144
145"152 156 157 158 159
Mihók Antalné Kiss Mária 137
Molnár G. Károly 21 23 24
Móra Lajosné Fehér Vera 58 61
133 135 136 140 143 144 145 150
151 152 155 156 157 158
Mraznica Józsefné Korponai Katalin 81
Muzslainé Szobonya Éva 115 152
Nagy Jakab 138
Nagy Mártonné Gregušs Franciska
25 5
Németh Mária 255
Novák Andrásné Pintér Mária 135
144 157 158
Novák Istvánné Kocsicska Regina
255
.

Orosz Jánosné 15
Orvos István 115
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Orvos Kiss Jánosné 96
Palkó Jánosné 200 203 204 209 21,6
217 222 226 229 232
Papp Mária 115
Papp Teréz 143 145 156 157 158
Pásztor Sándor 254
Pelle Károlyné Szenti Margit 86
87 88
Pintér Istvánné Keszég Etel 139
144
Pópity Pálné Ambrus Mária 133
143 144 145 156 157 158
Pothorcki Mihály 158
Pozsár Julis 92
Rapos József 81
Rapos Józsefné 81
Rumi Rozália 115 158
Salamon Antal 255
Salamon István 253 255
Simovics Ferenc 95
Soltis Ferencné Sipos Verona 86
88
Somorjai József 62
Soós Simonné Szűcs Erzsébet 143
144 1'45.151 157 158
Sotonyi Mihály 247 248
Spániel Árpád 39 41
Steinfeld Sándor 97 98
Süli Sándorné Erdei- Anna 145
Szabó István 97
Szalai Antal 22
Szalai Áron 197 200 201 203 204
206 207 208 211 214 215 217 218
219 220 221 223 226 227 228 229
230 231
Szalai Ferencné 200 204 206 232
Szász István 138 144
Szécsényi István 105
Sziveri János Apó 95
Szoldics mester (Almás) 39
Szűcs Katalin 115 158
Tamaskó Rozália. 115
Téglás Mihályné Hatvani Ilona 86
88 89
Tombácz János 249
Tóth Bubora István 83 86 89
Tóth Horti Viktória 65
Tóth Mihály 255
Tóth (Szanda) Istvánné Balázs Piros 81
Törköly Verona 69 135
Törteiné 105
Tukmány apó (Kórógy) 21
Ugori József _ 138 145
Új Anna 115

Varga Áron 200 204 206 208 210 212
214 218 219 220 223 227 228 229
231 232
Vastag Mária 63Vastagh Matild 238

Vince Apolló 115
Virág Antal 98
Zóni Erzsébet' 115
jslikó István 81

IV. EGYÉB SZEMÉLYNEVEK

Aarne, Antti 197 198 200 201 2 02
203 204 206 207 209 210 211 212
213 214'215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228
229 230 231 242 247
Ádám Jen ő 99
Ág Tibor 122
Afanaszjev, Alekszandr Nyikolajevics 243
Albert Ern ő 163 164 183 186
Albusz 35
A. Méri Béla 92
Anonymus 141 223
Apor család 13
Aragoniai Beatrix 244
Arany János 141 147 186 225
Archipoeta 43
Árpád 114 232
,

Bach, Alexander 93 118
Bach, Johann Sebastian -141
Baki Ferenc 83
Balassi Bálint ' 43 188 190
Balázs Béla 250
•
Balázs juhászdinasztia 105
Bálint Csanád 251
Bálint _Sándor 24 44.129 186 249
Banka juhászdinasztia 105
Bánk bán 93
Banó István 21 23 24 126
Bányai János 27
Bárány Ágoston 18
Baranyai Júlia 13 24 186
Bárczi Géza 186 '
Bárczy István 71 72
Bartalus István 71 72 147 148 149
155
•
Bartók Béla 23 45 87 90 92 93 99
108 '122 142 147 149.150 152 155
157 158 164 186-187 192
Batthyány gróf 130
Beethoven, Ludwig van 92 141
Beke Ödön 23
Békés István 187
Bellosics Bálint 262
Benda Kálmán 260
Bencze Lászlóné 187
Benedek Elek 207
Berger 130
Berlioz, Hector 92

Berze Nagy János 161. 163 169 187
206 207 209 211 213 214 215 217
219 220 223 224 225 228 229 230
231 233 242 243
Beszédes Valéria 237 .238 268
Biernaczky Szilárd 187
Bihari János 92 93
Blaskó vicebán 14
Bodnár Lajos 108
Bodgál Ferenc 189
Bodor Anikó 5 110 122 123 268
Bodor Géza 70 71 72.108 122 123
263 264 268
Bodrogi Zsigmond . 58 70 72
Bogdán István 70 72
Bognár 147
Bóka Szilveszter 255
Bolla Gábor 147
Bóna Júlia 23 25 112
Borenich Hugó 5 41
Bori Imre 5 24 29 112 126 187 199
234 237 267 268
Bornemisza Péter 245
Borsai Ilona 71 72 122
Borús Rózsa 119 187 268
Borús Sándor 94
Bosnyák István 5 8 269
Bosnyák Sándor 6 248
Botka József 24
Botond 11
Bozóki Mihály 150
_Brahms, Johannes 92
Brindza Károly 83 "118
Burány ' Béla 5 20 23 25 27 56 59
61 62 65 70 71 72 108 112 122
123 126 128 131 137 143 151 152
163 164 167 168 170 187 246 268
269
Csajkovszkij, Pjotr Iljics 90 98
Csál nemzetség 13
Csanádi Imre 106 108 112 157 187
Csemák Antal 93
Csiper 245
Csizmadia - Sándor 64 70 71 72 84
86
Csizovszki Ferenc 118
Csokonai Vitéz Mihály 141
Csorba Béla 6 255
• Dankó Pista 59 63 70 73, 93
Dávid András 187
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Dávid Gyula 187
Davorin, J. 96
D.' Bartha Katalin 186
Dégh Linda 71 75 188 234
Dienes István 251
Diószegi • Vilmos 251.
Diplich, Hans 261 262 263 264
Dobó Sándor 71 72
Dobszay László 109
Dóczy József 93
Domokos Pál Péter 71 72
Dózsa György 14
Dömötör Sándor 24
Dömötör Tekla. 42 128 187 234 250
Dragi ć, Vujin 130
Dunđerski 130
Ecsedi István 108 134
Egressy Béni 61 90 96
Együd Arpád 123 187
Elek Oszkár 262
Engels, Friedrich 94
Eperjessy Ferenc 18
Erdélyi János 8 18 22 112 147 148
187
Erkel Ferenc 93
Fábri Jen ő 20 23 56 59 65 70 71
. 72 108 112 122 126 187
Fajcsek Magda 187
Faragó József 80 112 113 115 128
162 163 164 166 183 186 187
Fembach 120
I. Ferenc, 118
Ferenczi Imre 6 264
Filep Antal 188-189
Finály Henrik 42
Fintur 245
Fogarasi János 142 147 148
Franco, Francisco 96 97
Frankel Leó 94
Fülöp Lajos 62 63
Füredi 147
• Gáborján Alice 79
Gara család 13
Garay Ákos 23 24 28 149 168 179
Gellért- püspök 14
Goranov 96
Gönyei Sándor 232
Grassalkovich Antal 118
Greguss Ágost 125 148 187
Gromm, K. 96
Gulyás Év'a 164 181 182 183 184
187-188
Gunda Béla 256
Győrffy György 232
Gyulai Pál 125
Gyulák 11
Habsburgok 118 Hajnal Ignác 24
Halasy Bálint 14
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Halmos István 123
Hanusz István 260 261 262
Haydn, Franz Joseph 92
IV. Henrik császár 12
Hertelendy 16
Hitler, Adolf 96 97
Hoblik Márton 18
Hoffgreff György 155
Horváth Iván 188
Horváth Valéria 5 116 123 268
Illyés István 150
Ipolyi Arnold 125
I. István 14
Jagamas János 80 90 187
Járdányi Pál 71 72 80 109 110 123
József Attila 141
Juhász Ferenc 141
Juhász. Gyula 233
Jung Károly 268
Kalapis (Egyházaskér) 130
Kalapis Zoltán 188
Káldy Gyula 92
Kallós Zoltán 26 80 108 113 123 155
157
Kálmány Lajos 5 15 18-19 20 22
23 24 27 28 56 58 59 60 62 63
65 66 68 69 70 71 72 74 75-77
78 79 80 81 107.108 112 124 125
126 127 128 129 137 142-146 147-160 162 163 164 169 170 188
189 190 233 234 235 237 238 239
259 262 268 269
Kalmár birtokos 120
Kalmár Simon 264
Kán nemzetség 13
Karasek, Alfred 261 262 263 264
Kardos Tibor 43 245
Katona Imre 5 23 26 27 33 42 44
56 .62 63 64 66 67 68 69 76 71 72
73 78 108 122 126 127 128 132
150 159 179 181 186 188 189 190
232 234 237 240 268
Kerényi György 45 64 71 72 90
108
Kerényi Károly 188
Király Ernő 5 20 23 27 33 56 64
'70 71 72 80 83 90 99 111 126 188
Kiss Lajos etnomuzikológus 13 19
22 23 26 27 33 65 71 72 80 108
109 111 123 126 .174 188
Kiss Lajos etnográfus 188
Kiss Simon 15
Kray Ferenc 118Kray Pál 118
Kriza Ildikó 24 108 113 132 149
157 189
Kriza János 4
Kocsicska Kornélia 255

Kodály Zoltán 17 45 77 78 98 99
109 124 142 147 149 150 151 152
155. 157 158 159
Kónya Sándor 5 81 85 89 90.251
267 268
Koroghy család 13
Kósa László 126 161 188 188-189
Kossuth Lajos 93
Kovács Ágnes 247
Kovács Ilona 26 27 48 80 108 111
123 151 152 158 162 164 168 179
180 183-184 189 268
Kovács Valéria 262
Kölcsey Ferenc 147
Körmöci Erzsébet 24
Kuhač, Franjo 36
Kun László 71 72 91
Küllős . Imola 189
Lábadi Károly 5 33 186 268
Lábadi Károlyné Kedves Klára 161
Lajos Arpád 44 123
Lajtha László 155
Lányi Ern ő 95
Lavotta János 93
Lenin, Vlagyimir Iljics 96 98
Leuš nemzetség 13
Limbay Elemér 71 72 147
Lipo nemzetség 13
L' Isle, Rouger de 96
Liszt Ferenc 93 147
Lizanec, P. M. 189
Loja nemzetség 13
Losonczi László 59
Lukács György 250
Major Ervin 123
Mándoki László 189
Marczibányi Lajos 15
Márki Sándór 233
Maróthy család 13
Maróthy János 72 73 122 189
Marx, Karl 94
Matijevics Lajos 5 24 26 27 48 54
80 108 113 115 123.151 152 158
162 164 168 179 1.80. 181 183-184
189 268,
Mátray 147
Mátyás király 118, 243 244 245
Mayer István- 18
Melich János 42
Mészáros István 43
Méza 245,
Mikolay család 13
Mindszenty Dániel 148
Mónus József 84 86
Móra Ilona 128 131
Morócz Jenő 85 96
Mosónyi Mihály 93
Mozart, Wolfgang Amadeus 141
Mussolini, Benito 96 97
Müller József 90

Nagy Benedek 14
Nagy Dezs ő 84
Nagy János 23
Nagy Lajos király 14
Nagy László 141
Nagy Olga 250
Nemcsik Pál 189
Oláh' Sándor 95
Olsvai Imre 5 123 194 26.8
Ortutay Gyula 42 44 70 71 72 78
108 112 113 125 126 132 134 142
149 157 188 189 .198 221 232 234
Pais , Dezs ő 245
Paksa Katalin 108 113 128 131 150
151 152 157 189
Pálóézi Horváth Ádám 91 147 152
155
Papp Géza 150 155 156
Papp Gyula 148
Papp Pál 97
Pataky András 27 108 113 174 189
198 232
Pável. Ágoston 189
Penaviri Olga 7 12 17 19-20 21
23 24 25. 26 27 48 112 113 119
123 126 161 162 167 178 179 182
184 189 198 232 257 259 262 263
Péter László 24 125 188 233 234
Péter Sándor 255
Petőfi Sándor 61 141 144 147 187
189 190
Pogatschnigg, G. 96
Pominóczky Fülöp 14 18 43
Pósa Lajos 59 73
Pörge Pista (pszeud.) 64
Prandau-Normann grófok 36
Prógli vízirYiolnár 34
.

,

Ráduly János 162 163 179 181 187
189
Rajka József 263
Rapos Ilona 76
Réffy G. 96
Rohonczy Gedeon 19
Rózsavölgyi Gyula 92 99
Rudolf királyfi 60
Rum.pf Kálmán. 37.
Ruzitska Ignác 92
Salamon Ferenc 262 263
Sárosi Bálint 77 123
Savoyai Eugen (Jen ő) 14 264
Schram Ferenc 42
Seprődi János 80
Sebestyén Gyula 125
Seprő di János 80
Simonffy Kálmán 64 77 86 90 95
152
Sinkovics Ferenc 27
Solymossy Sándor 232 262
Sonkoly István 99
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Stark, Henrich 96
Stoll Béla 42
Süpek Ottó 189-190
Sváb Károly 1.5
Szabadi Frank Ignác 97
Szabó Ferenc 190
Szabó Jolán 24
Szabó László 164, 181 182 183 ' 184
187-188
Szabolcs Ottó 78
Szabolcsi Bence 91 92 99
Szabó- T. Attila 108 113 123
Szalontai Madass Sándor 147
Szatmári Antal 72 73 87 122 189
Szatmári Sándor 87
Szegő Júlia 187
Szegő S. 96
Székely Balázs 155
Székely Mária , 5 27 124 146 152
158 160 268
'Szekf ű Gyula 99
Szeli István 24
Szendrei Janka 109
Szendrey 'Zsigmond 259 260 263
Szénfy Gusztáv 148
Szentirmáy Elemér 93 108 158
Szentpéteri család 13 •
Szerérci György .14 •
Szigligeti Ede 61
Szilágyi Erzsébet 118
Színi Károly 71 73 147 148
Szomjas-Schiffert György 123
Szűcs 75
Szűcs Budai József 33
Tajnay János 129.
Takács Lajos 190
Takács Sándor 260 262 263 264
Tálasi István 190 199
Tárkányi Bóta László 190
Thompson, Stith vö. Aarne, Antti
Tél József 24 111
Terbe Lajos 190
Tinódi Lantos Sebestyén 91 155
Tolnai Vilmos 233
Toka 245
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Tomik Erika 119 268
Tordai Zádor . 187
Tóth Anikó 255
Tóth Ferenc 5 26 27 28 56 62 63
64 66 69 74 80_89 108 120 124
128 142 150 157 159 162 163 168
179 180 181. 182 184 190 237 268
Tóth István 147
Tóth László 23 25
Tőke István 24 27
Tőzsér Árpád 122
Trágár Balázs 245
Travnyik 147
Tripolszky Géza 20 23 56 70 71 72
108 112 122 123 126 127 187 188
190 268 T. Szerémi Borbála 71 73 190
Uj1a.ky család 13 •
Ujvári Zoltán 20 22 24 56 113 126
164 181 182 190
Unger ' Mátyás 78
Vajda Gáborné Sárvári Zsuzsanna
48
Varga Gyula 233
Varga János 190
Varga Magdolna 255
'Vargyas Lajos 80 106 .108 109 112
121 124 157 163 166 167168 169
175 185 187 190 232
Vass Éva 119 268
Vaszócsik, V. J. l P9
Vébel Lajos 83
Vérbujcsu 11
Veress Ignác 42
Verseghy Ferenc 155
Vikár Béla 148
Voigt Vilmos 42 70 73 234
Vojnits .birtokos 120
Wedermayer birtokos 34
Zavarkó László 255
Zéd-ity juhászdinasztia 105
Zichy, Nepomuk János 118
Žganec, Vinko 33 37

