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TANULMÁNYOK  



Ortutay  Gyula 

A MAGYAR 
NĚPMESEKUTATAS  
MÓDSZEREI 

A magyar népmese felfedezése és  -  antik európai hagyomány sze-
rint  -  nyomban elítéltetése is érintkezést mutat az európai m űvelődés-
sel, amint, hogy a magyar népmese története mindig kapcsolatban volt 
az európai mesével. Az els ő  magyar krónika, a  Gesta Hungarorum  szer-
zője, Anonymus, III. Béla király jegyzője francia műveltségű  egyházi 
férfiú,  ia  feltevések szerint a párizsi egyetem neveltje is volt: ő  nyilat-
kozik először  -  elítélően  -  a parasztok hitelt nem érdeml ő  énekeirő l 
és hamis meséiről. Nem elemezzük ezt a számunkra filológiailag és tör-
ténetileg is  iannyira  fontos korai középkori helyet, csak azt jegyezzük 
meg, hogy Anonymus  -  sokakhoz hasonlóan  -  bár elítélte, mégis fel-
használta a paraszti szó hagyományt  s véleménye szervesen kapcsolódik 
a mesét elítélő  európai formulákhoz. Igy hányódik ezután elítélés, fel-
használás és elismerés között a paraszti tündérmese és a vaskos  trufa  
hazánkban is. Bizonyítani tudjuk, hogy eleven élete, megújulása a szó-
hagyományban töretlen volt, a kéziratos kódexekt ől  ia  nyomtatott iroda-
lomig a legkülönbözőbb formákban,  s.okféle  műfaji álöltözetben mind-
egyre megjelenik a paraszti meseszó. Megemlíthetem, hogy a népmese 
elítélésében a századok során az egyházias Szigorú tiltás hazánkban is 
találkozik a felvilágosult racionalizmus elutasító véleményével. Ahogy  
Boileau  erkölcsi megbotránkozása mértéktelen a tündérmesék divata 
fölött, Ugyanúgy fáradhatatlan Voltaire is,  Swift  is iróniájában, ha a 
mesék képtelensége fölött mulat. Hazánkban is elítéli az egyházi prédi-
káció is, a felvilágosult, francia auktorokon nevelkedett irodalom is a 
népmesét. Részben ezek az egybehangzó s századokon át kísért ő  ítéletek 
tették, hogy a népmese Magyarországon igen sokáig csak álöltözetben, 
más és más műfajok köntösében, vagy csak említésekben jelenik meg. 
A népmese egyik legelső  s teljesebb megjelenése hazánkban csupán for-
dítás, és ez is francia kapcsolatainkra utal. 1763-ban jelenik meg Kassán 
egy kalendárium s abban, a kor divatja szerint, közölnek egy  tündéries  
mesét „Két leányairól egy asszonynak"  -  az egyik leány a  szelid  s ked-
ves, míg az idősebbik anyjuk gonosz természetét örökli  ...  Nem mondom 
el a jó leányka meséjét, kinek „minden szavára virág vagy drágak ő  
hullik a szájából"  -  ismerős ez  Perrault  nevezetes gyűjteményéből. 
A kassai kalendáriumba, mint  Turóczi-Trostler  József bebizonyította, 
fordításként kerül s az is érdemes lenne elemzésre, hogy ez a mesetípus, 
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mennyi ágon kapcsolódik mind tündérmeséink, mind pedig történeti 
mondáink anyagához s mennyi, e fordításon túlmutató francia—magyar 
történeti kapcsolatra - európai kapcsolatra utal. Nem ez a fordított 
mesei szöveg, hanem ,a szóhagyományban meg őrzött paraszti mesék őriz-
ték elsősorban ezt a bonyolult, sokágú hagyományt. 

1781-ben és 1782-ben jelennek meg az els ő  felhívások, amelyek a 
népmesék és népdalok gyűjtésére szol ĺtanak fel minden érdekl ődőt ha-
zánkban. A lassan kibontakozó érdekl ődés és az első  gyűjtemény a 
Grimm-testvérek példájára születik s nem véletlen, hogy az els ő  elmé-
leti megjegyzések elválaszthatatlanul kapcsolódnak a kor romantikus 
keletkezés-elméleteihez. Elmondhatjuk, hogy a magyar népmese gy űjtése 
s a magyar folkiore elméleti irodalma nem maradt el az európai fejl ő-
désmenettől: híven követte azt, s őt volt, amiben a kezdeményez ők, elő-
futárok közé tartoztunk. Nem utalnék azokra a romantikus irányzatokra, 
amelyek a mese és a néplélek kapcsolatát kutatták, az els ő  meseeredet-
elméletekre, a mitológiai iskolák naivitásaira, az els ő  összehasonlító kí-
sérletekre. Inkább azt emelném ki, hogy ia maga teológikus fogantatású 
művében Ipolyi Arnold (1854) már arra is rámutat, hogy a népmesék 
eredete után a helynevekben is érdemes nyomoznunk s ő  figyelmeztet 
arra, hogy egyes közmondások helyi mondákat, elhomályosult anekdotá-
kat, helyi paraszti történeteket őriznek; már a múlt században több ku-
tatónk felhívta ia figyelmet 'a mesemondók jelent őségére, a mese és tár-
sadalom összefüggéseire (Kriza, Erdélyi János, Greguss Ágost, stb.), s őt 
egyik legjelentősebb gyűjtőnk a múlt század utolsó évtizedeiben s szá-
zadunk elején, Kálmány Lajos már egyetlen mesemondó teljes anyagát 
kiadja (Hagyományok, II. 1913.) s egy másik gy űjtőnk, Török Károly 
pedig 1860-75 között már arra is felhívja ia figyelmet - igaz, eléggé 
vázlatosan -‚ hogy a népmese egyes m ű ajai mennyire összefüggenek a 
paraszti társadalom életével, egyes szokásaival s m űfaji vonásai éppen 
e szokások hatására alakulnak ki. Ha vázlatos is, de fontos megjegyzés ez, 
hiszen a folklore filológiai kérdéseit elválaszthatatlanul összeköti a nép-
rajz társadalmi szemléletével. Tán kiderül a kés őbbiekből, hogy ezt a 
szemléletet mi mennyire fundamentálisnak tartjuk. Arra is jogosan rá-
mutathatunk, hogy a finn földrajz-történeti iskola el őfutárai közt ott 
volt 'a mi Katona Lajosunk, aki 1908-ban (Ethnographia, 19:362 kk.) 
maga emlékeztet erre egy A. Aarne-ról szóló bírálatában, s valóban, 
csak sajnálhatjuk, hogy a magyar mesékr ől készített típusrendszerezése, 
az első  magyar katalógus-kísérlet, már 1904-ben félbemaradt, pedig 
módszerességével és teljességre törésével a Hahn-tól kezdeményezett 
európai kísérletek közül tán a legjelent ősebb volt. 

Sajnos, sokáig hazánkban Katona Lajos rendszerez ő  tevékenységét 
senki sem folytatta, pedig nálunk is uralkodóvá vált az a kutatási irány-
zat, melyet a finn iskola néven ismerünk. A tizennyolc éves Honti Já-
nosnak első  munkája a magyar népmesék vázlatos típusjegyzéke 1, s ezt 
az ifjú kísérletet csak Berze Nagy posthumus munkája is évtizedekkel 
később követhette2, s több kutatónk, Kovács Ágnes irányításával évek 
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óta dolgozik, hogy mi is olyan teljességre tör ő, félreértésektől ment 
katalógust készítsünk, amely a nemzetközi s a hazai kutatás számára is 
jó alapot adjon8. Sajnálatosan be kell vallanunk tehát, hogy az egyes 
mesetípusokra vonatkozó összehasonlító kutatás hazánkban nem ért el 
oly eredményeket, mint másutt Európában - az összehasonlítás alap-
jainak megteremtésében, a nemzeti katalógus kialakításában sokáig kés-
lekedtünk. 

Viszont van a népmese kutatásának egy területe, ahol a két világ-
háború közt s az utolsó két évtizedben némi tapasztalatra tettünk szert 
s talán remélhetjük, hogy bizonyos eredményeink megérdemlik a figyel-
met. Annak a tudatában ismertetem gy űjtési feldolgozó módszereinket, 
hogy ezek a módszerek ma már Nyugat-Európában egyre kevésbé al-
kalmazhatók, hiszen kiemelkedő  nagy epikus anyaggal rendelkez ő  mese-
mondóra egyre ritkábban találhatni. Talán az ír, spanyol, portugál ku-
tatásnak s néhány nyugat-európai reliktumterületnek van módja ilyen 
típusú gyűjtésre. Ügy vélem, talán mégsem haszon nélkül való ismerte-
tésem, hiszen Nyugat-Európában lazért helyi mondák, történeti-, hiede-
lem-mondák, tanekdoták gy űjtésére bőven van mód. A tanulságok - 
mutatis mutandis - ott is érvényesek. A mesemondó személyiségét, a 
mesehallgató közösséget, a mesetanulás, mesehallgatás szokásait s a me-
sének, általában a prózai epikus szóhagyománynak eleven életét, a tár-
sadalomban való funkcióját vizsgáltuk. Hangsúlyozni szeretn ők, hogy 
ezeket a kérdéseket a népmese XIX. századi, legújabb felfedezésekor 
nyomban felvetették, szerte Európában. A Grimm-testvérek is megörö-
kítik neves mesemondó asszonyukat, Katharina Dorothea Viehmann 
asszonyt, s már ők is szólnak a mesemondás szokásának néhány voná-
sáról, a lengyelek Zakopaneban már a múlt század végén szobrot állí-
tottak egyik nagy mesemondójuknak, Sabalának. Erre aligha kellene 
szót vesztegetni. Inkább azt emelném ki, hogy kutatási módszerünk ki-
alakítására két iskola hatott er ősen: először taz az orosz s annak nyomába 
lépő  szovjet folkiore-iskola, amely a bylina-énekesek, mesemondók 
anyagának gyűjtésével s az énekesek, mesemondók személyiségével fog-
lalkozott. 4  Másrészt hatott az a társadalmi központú szemléletmód, ami 
Malinowski funkcionalista iskolájában megmutatkozott 5  s természetesen 
ügyeltünk minden olyan tanulmányra (J. Schwietering, G. Henssen), 
Vagy van Gennep egy elejtett megjegyzésére, amit szándékaink igazolá-
sának véltük. Azt hisszük, ma már nem szükséges, hogy módszerünk 
igazolását keressük, hiszen a hagyományos módszerek mellett egyre több 
mű  tanúsítja, hogy a mesemondó személyiségének teljességre tör ő  fel-
tárása milyen gyümölcsöz ő  lehet. Elég ha most Tiilhagen, Uffer, Šatke 
műveire utalok° s azokra a törekvésekre, amelyek a népköltészeti gy űj-
tés újabb vitáiban megmutatkoznak. 

A két világháború közt több éven át gy űjtöttem, néha több éves 
megszakítással, néhány különösen kiváló mesemondó meséit, köztük Fe-
dics Mihály meséit is. 7  Fedics Mihály egyike volt azoknak az áldott te-
hetségeknek, akiknek az újraalkotó mesemondás volt a jellemző  vonása. 



Meséinek több évi gyűjtése, újramondatása,  hanglemezre  való felvétele 
közben erősödött meg bennem az a meggy őződés, hogy nem alakíthatjuk 
ki igazán a szóbeliség, az eleven szóhagyományozás filológiáját, ha nem 
foglalkozunk tüzetesen, teljességre törő  filológiai módszerekkel az el ő-
adókkal, a hallgató közösséggel, a szájhagyományozás valójában  leját-
szódó folyamataival. 8  Az első  vitákban többen attól féltek, hogy kutatá-
saink eltolódnak „egyéni esetlegességek" felé, s ebb ől Semmi törvény-
szerű  következtetésre nem juthatunk; többen is hangsúlyozták, hogy a  
folklore  középponti kérdése a közösségi alkotás s ha ett ől eltérnénk, 
tévútra kerülünk. Indokolatlannak tartottuk ezt az aggodalmat. Anélkül, 
hogy most az egyéniség és közösség bonyolult problémáit kezden ők  fe-
szegetni  az alkotási folyamatokban, leszögezhetjük ,  hogy sohasem az 
extrém, a kivételes esetek érdekeltek bennünket. A mesemondó szemé-
lyiségeket nem valami különleges személyiségi jegyek miatt, nem az 
eltérések miatt vizsgáltuk, ha különben ezek a részletek is mindig ér-
dekeltek bennünket. Nem, mi  ia  vizsgálataink középpontjába magát a 
mesei  szájhagyományozás  folyamatait állítottuk s e folyamatokban dia-
lektikus egységben van az újramondó mesél ő  és a hagyományos, a „ta-
nult" mese, másrészt a mesemondó és hallgatói, esetleges „versenytársai" 
(p1. katonaságnál,  favágók,  halászok, stb. kis munkaközösségeiben). Amel-
lett ezek a viszonylatok összetettek, többértelm űek, sajátosságaik, tör-
vényszerűségeik csak e folyamatok gondos elemzésével mutathatók ki. 

Hogyan akartuk, hogyan akarjuk 'a szájhagyományozás folyamatait 
jobban megérteni. Nemcsak egyetlen gyűjtési, kérdezési módszerrel. Hadd 
kezdjem el egy személyes példával. A harmincas évek elején gy űjtöttem  
Fedics  Mihály mellett egy másik mesemondótól is,  Lacza  Mihálytól. 
Mindketten ugyanegy megyéből valók voltak, de természetük, el őadási 
módjuk lényeges pontokon különbözött.  Laczától  vagy négy ízben is gyű j-
töttem 1935 és 1953 között, ugyanegy mesét fonográf hengerre is fel-
vettem, le is jegyeztem (még  ia  magnetofon előtti korszakban!) és a ľ  a-
luban  megkérdeztem mesemondásáról azokat a fiatal gyerekeket, akik 
szívesen hallgatták meséit: hogyan emlékeznek azokra s t őlük is leje-
gyeztem néhány  mesét. -  szinte tartalmi kivonatok  Lacza  előadásához 
képest. Volt ennek az öreg mesemondónak egy húsz éves mesemondó 
„tanítványa", aki már maga is szenvedéllyel mesélt s figyeltem: el ő-
adásában, egy kis közösségen belül, hogyan változik, milyen pontokon 
a hagyomány. Nem kell most részleteznem, hogy Csupán ez az egy meg-
figyelés, gyűjtés mennyi  -  s tipikusan szájhagyományozó filológiai  -  
problémát vet föl. Milyen konstans szerkezeti elemei vannak a mesei 
formáknak, tartalmaknak, hol változtathat könnyebben az el őadó, hol 
nem enged a hagyomány, mit jelent a pusztán reprodukáló típus, mi az 
invenció, az egyéni lelemény lehet ősége a hagyományos szövegeken, 
megszilárdul-e az egyéni ötlet a hagyományos szövegben? Sorolhatnám 
még a kérdéseket  -  s ezekre mind egyetlen ilyen vizsgálat nem adhat 
szabatos feleletet s nem állapíthatunk meg nyomban általánosítható 
törvényszerűségeket. 

Az a meggyőződésünk azonban, hogy a szóhagyomány jelenségeinek 
minél többoldalú vizsgálata segít ált alánosítható törvényszerűségek 
megállapításában. Kutatásaink kiterjedtek egy-egy nagytehetség ű  mese- 
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mondó lehető  teljes anyagának összegyűjtésére. Hangsúlyozni szeretném, 
hogy a teljes, a mesemondó által ismert teljes prózai epikus anyag ősz-
szegyűjtésére törekszünk. (Megörökítjük a mesemondó el őadásában éle-
tének eseményeit is - olyan részletességgel, ahogy maga kívánja elmon-
dani s feljegyezzük a mesére vonatkozó, a mesetanulásra, mesemondásra 
vonatkozó kijelentéseit is.) A közösségi hagyomány, ahogy nevezni szok-
tuk, W. Anderson 1ismeretes törvénye szerint mindig is visszaállítja 
önmaga hagyományos alakját. A visszaállításnak ez a törvényszer űsége 
azonban nem az egyetlen jellemz ője a mesei hagyományozásnak, hiba 
lenne ennyivel megelégednünk. Már a finn iskola vizsgálatai ialapján is 
megfigyelhettük, hogy egy-egy mesetípus története hogyan is alakul, ho-
gyan bontakoznak i fokozatokon keresztül eltér ő  csoportok s e csopor-
tok hogyan távolodnak, közelítenek egymáshoz; megfigyelhettük, hogy 
rokon szerkezetek közt milyen vonzás, affinitás támad s hogyan képz őd-
nek ily módon új típusok: formai és tartalmi eltéréseik hogyan állandó-
sulnak. Ezeket a folyamatokat másként mint a hagyomány és az el őadó, 
a mesemondó anyagának szembesítésével nem figyelhetjük meg. Minél 
több mesemondó teljes anyaga egy-egy etnikum, egy-egy nemzet terü-
letéről teszi lehetővé a hagyományos és a változó el őadás dialektikus 
viszonyát. Aligha elegendő , ha úgy tipizálunk, hogy a mesemondókat a 
hagyományőrző  és hagyományalakító csoportokra bontjuk. Ëppen ott 
kezdődik a filológiai vizsgálat a mi számunkra (elismerem, nagyon há-
látlan, nehéz mikrofilológia ez!), hogy a meseszövegek gondos elemzésén 
keresztül állapítjuk meg a változtatás, alakítás módszereit, formáit. Szé-
les skálája van ugyanis a változtatásnak, a rontásnak is, az alkot5, te-
remtő  értékű  változtatásnak is: az egyszer ű  felejtésből, száraz ismétlé-
sekből adódó rontások, kis részletek elhagyása, egyes jelentéktelenebb 
szerkezeti elemek felcserélése, ősszezavarása s az ilyen kisebb-nagyobb 
»szövegrontásoktól" kezdve az alkotó újramondás fokozatait is megtalál-
hatjuk. Dégh Linda egyik nagytehetség ű  mesemondója, özvegy Palkó Jó-
zsefné elmondott 40 nyomtatott oldalnyi terjedelemben is mesét, amit 
rendre 5-8 oldalas formában ismerünk. S ez a b ővítés nem valami 
erőszakolt, elnyújtott mese; az el őadás teli finom részlettel, az asszonyi 
élet ezernyi árnyalatával, lélektani természet ű  megfigyelésekkel. Fedics 
Mihály szerette máshonnan vett mozzanatokkal, epikus betétekkel b őví-
teni a mese hagyományos szerkezetét. Ismerünk magyar mesemondókat, 
akik a hagyományos elemeket szinte csak küls ő  szerkezeti formaként 
használják s merőben szokatlan tartalmi vonásokat építenek be a ha-
gyományos menetekbe. Viszont volt olyan mesemondóm (sajnos. kev 
meséjét jegyezhettem le halála miatt), aki mestere volt a sz űkszavú és 
mégis dramatikus előadásnak: szinte egy fölösleges szava sem volt s me-
semondása során a hármas ismétlődő  szerkezet mégsem vált szárazzá, 
mechanikussá. Most adtuk ki az  Oj  Magyar Népköltési Gy űjtemény leg-
utóbbi 3 kötetében egyetlen mesemondónak, Ami Lajosnak a meseanya-
gát. Ez a mesemondónk nemcsak elképeszt ő  emlékezetével tűnt ki, hi-
szen közel 1600 nyomtatott oldalnyi mesét mondott el, de meséi igen sok 
ponton különböznek a hagyományos anyagtól, merészen, szabadon rög-
tönöz, a szokásos mesetípusoktól eltér ően szerkeszt, különösen kedveli az 
ún. antimesék típusait. A hagyományos befejezést ől is szívesen eltér: azt 



hiszem, még sokáig kell foglalkoznunk a mesemondásában rejl ő  tanulsá-
gokkal. Különösen az orosz és szovjet folkloristák leírásaiból több jel-
lemzést ismerünk a tehetséges  mesemondókról.  Mi úgy gondoljuk, hogy 
vizsgálatainkban előbbre kell lépnünk az általános jellemzéseknél. A 
népmesék pontosan lejegyzett szövegein kell megmutatnunk filológiai és 
esztétikai elemzésekkel, hogy a mesemondó alkotó-alakító Szerepe hogyan 
erősíti, illetőleg hogyan változtatja (szépíti, rontja) a hagyományos mesei 
szerkezeteket, tartalmakat. S a mesemondók teljes anyagának ilyen  ösz-
szehaso.nlító  vizsgálata segít belelátnunk a szájhagyományozás  alkotó-
romboló  folyamataiba, így tapinthatunk rá egy újabb típus keletkezésé-
nek lehetőségeire, az adott típuson belül újabb csoport  kialakulásáiiak  
a módjára. Csakhogy ehhez egy nemzet körén belül végzett  vizsgá1atoi  
nem elegendőek. 

Maguknak a mesemondóknak, illetőleg  ianyagukri.ak  a vizsgálatát nem 
tartottuk elegend őnek s azt sem, hogy ezt az anyagot a megel őző  hagyo-
mányos típusokhoz viszonyítva vizsgáljuk. A kiemelked ő  tehetségű  me-
semondók anyagának gy űjtése és elemzése mellett többen is vizsgálták 
egyetlen falu meseanyagát, több mesemondó szerepét egy-egy kis közös-
ségben (Kovács Ágnes, Béres András munkái), egyik kutatónk egy pa-
rasztcsalád meséit, mesemondó szokásait, a hagyomány változásait e csa-
ládon  belül  vizsgálta (S. Dobos Ilona), míg  Balassa  Iván az  UMNGY  
egyik legújabb kötetében egy község történeti és egyéb mondáit vette 
vizsgálat alá s természetesen a mondák csoportosítása mellett bemutatta 
a község legkitűnőbb elbeszélő  tehetségeit is. Ezek  ia  kutatások, ismétlem, 
mind arra irányulnak, hogy a szájhagyományozás valóságos folyamatait 
megértsük, hogy a paraszti prózai epikumok költészeti és társadalmi 
funkcióit világosan értelmezhessük. Aligha egy rövid el őadás foglalhatja 
össze az ilyen vizsgálatok tanulságait. Csak néhányra utalnék. Egyre 
jobban ismerjük  ia  mesetanulás magyarországi módszereit, azokat a ki-
sebb-nagyobb csoportokat, munkában, szórakozásban, ahol a mesemondás 
szokásszerű ; megismerhettünk  olyan  jelenségeket is, amelyek arra val-
lanak, hogy milyen kritériumok alapján kedvel meg egy-egy m űfajt, 
mesetípust a hallgató közösség; hogyan alakul ki a kedvelt mesemondó 
fontossága, hogyan kérik Újra meg újra bizonyos kedvelt meséinek el-
mondását, mivel van sikere; hogyan alakulnak ki egyes m űfajoknak a 
specialistái. Az itt szerzett tapasztalatok viszont el ősegítik a meseszö-
vegek jobb  filológiai, .értelmezését  a variánsok alakulása szempontjából. 
A mesetanulás, mesehallgatás törvényszer űségei segítik megértetni, hogy 
a prózai epikumok milyen szerkezeti, tartalmi elemeit, milyen formuláit 
őrzi szigorúan a hagyomány, hol enged a változtató akaratnak, m űvészi 
újraformálásnak, a szövegek hagyományos reprodukálásában mi az a 
kisebb, nagyobb rés, ahol a névtelen, ismeretlen paraszti alkotó a maga 
tehetségét, rögtönz ő  kedvét kiélheti. S hosszabb vizsgálati periódusok, 
ugyanegy etnikumon belül több mesemondó személyiség vizsgálata azt 
is lehetővé teszi, hogy megállapítsuk:  ia  kezdetben magános, egyéni ötlet, 
szakszerűen szólva: invariáns miként válik elfogadottá, hogyan épül be 
a hagyományba s válik maga is variánssá, egy újabb hagyományos 
alakká a mesemondás végtelennek t űnő  árjában. 

Gondolom, ennyiből is világos, hogy a mi felfogásunk határozottan 
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szembenál  a Herder és a Grimm testvérek megfogalmazta romantikus 
„alkotó közösség" elvével, az alkotó népi közösség elméletével. Ez a fel-
fogás Új meg új megfogalmazásban, néha filozófiai, néha szociológiai, 
folklorista megfogalmazásban mindig el őkerül. Tudjuk, hogy ezzel szem-
ben már igen korán elhangzott az a nézet is, hogy minden alkotás mö-
gött egyéni alkotót, teremt ő  szándékot, tehetséget kell feltételeznünk. 
E nézetekben azonban bőven helyet kaphatott az írástudatlan paraszt-
ságért romantikusan lelkendez ő , vagy az azt lenéző  félfogás. Mi az ilyen 
előítéleteket elutasítjuk. Eddigi kutatásaink alapján úgy t űnik előttünk, 
hogy az alkotói, költészetteremt ő  folyamatok törvényei csak fokozatok-
ban, igaz, nem egyszer minőségi fokozatokban térnek el a szóhagyomány-
ban és az irodalomban. A sźó1tagyománybn  az időbeli közösségnek: az 
öröklött hagyományos mesei, etc. szerkezeteknek és a valóságos térbeli: 
falisi, etc. közösségnëk  lényegesen nagyobb, normatív szerepe van s ez 
a szerep meghatározza az ilyen szóbeli költészettel él ő  egyéni újramondó 
alkotók lehetőségeit is. Az a meggyőződésünk, hogy a szóhagyományozó 
költészeti műfaj okban a hagyományt őrző  névtelen 'közösség és e hagyo-
mány újramondásán, -éneklésén keresztül alkotó (vagy csak ismétl ő ) 
egyéni tehetség egymástól elválaszthatatlan, csak együtt vizsgálható; Mi 
tehát az egyes konkrét, valóságos paraszti közösségeknek, etnikai, tele-
pülési csoportoknak nagy fontosságot tulajdonítunk a népköltészeti alko-
tások hordozásában, sajátosságaik őrzésében, egy-egy stílus kimunkálá-
sában (ia névtelen, generációkon át tartó s finomító „csiszolásban"), de 
nem feledkezhetünk meg arról, hogy a költészeti hagyomány közösségi. 
jellegén a történeti, költészeti változtatásokon át az egyéni invenció, te-
hetség, ahogy C. J. Sharp mondotta: „javaslat" mindegyre módosít,, vál-
toztat. 

Mi ennek a költészetet őrző  és alakító folyamatnak néhány mozzä-
natát. vizsgáltuk eddig mesemondókon, mesehallgató közösségeken, egyes 
kiemelt műfajok társadalmi, esztétikai elemzésein keresztül. Voltak, akik 
a-mi törekvésein.ket empirikusnak nevezték" s azt nem is tagadjuk, hogy 
a népmese kutatásában a valóságos folyamatok érdekelnek s nem a kü-
lönböző  előjelű  előfeltevések. Nem hisszük, hogy ezekkel az elemzésekkel 
a népmese minden titkára, az eredet kérdéseire választ tudunk adni - 
céljaink szerényebbek. S arról sincs szó, mintha mi az összehasonlító 
módszerek eddigi iskoláit eleve elutasítanánk. A mesék típusainak, mo-
tívumainak, állandó formuláinak rendszerezését, a nemzeti és az ezekre 
épülő  nemzetközi típus-katalógusok fontosságát, éppúgy mint a szótára-
két készséggel elismerjük. Befejezésül nem akarnám el őadni, hogy mit s 
miért ellenzünk a finn iskola módszerében, többször kifejtettük már 
részint elvi, ha úgy tetszik filozófiai, részint módszertani ellenvetésein-
ket. Nem jelenti ez azt, hogy ne becsüln ők számos ás igen értékes rész-
leteredményeiket, s bizonyos, hogy a költészet egyik legcsodálatosabb 
műfajának, a mesének megismeréséért 'a finn iskola igen sokat tett. De 
legutóbb is láthatták J. L. Fischer áttekintéséb ől10, hogy mennyi rész-
letre bontható a népmese társadalom és alkotás-lélektani vizsgálata, 
mennyi még a feltárandó terület. A magyar kutatás a legutóbbi évtize-
dekben azt a feladatot vállalta, hogy a mesemondás és mese őrzés folya-
matainak mind gondosabb elemzésével segítsen egy-egy kérdés megol- 
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dásában.  Az a meggyőződésünk, hogy a népmesét létrehozó társadalmi, 
történeti, alkotás-lélektani tényez ők feltárásával magát az emberi alko-
tótehetséget ismerjük meg közelebbr ől. Sokszor hajlandók vagyunk el-
fáradni a tündérmesék, trufák, különböz ő  mondatípusok változatainak 
elemzésében, annyi az ismétl ődő  mozzanat, a változatok hullámzása 
annyi monotóniát is mutat - s a látszatra egynem ű  változatok mögül 
mégis laz alkotó ember tekint ránk. A hagyományokat is őrző  és a mind-
egyre megújító ember: a teremt ő , az alkotó, 'a homo divinans. 
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Bori Imre 

BORBÉLY MIHÁLY  

Kálmány  Lajos 1913-ban talált. Borbély Mihályra Egyházaskéren - 
Verbicán, s 1914-ben már kész is a könyv, amely a mesemondónak való-
ban „teljes" mesekészletét tartalmazza: a világháborÚ, äjdK ă1máný 
halála végeťvétett ëgyüttműköd'üknek-mely Háýóhán 
dik  kötete bizonysága szerint, igen gyümölcsöz őnek ígérkezett. 

Kivételes pillanata volt tehát a magyar folklórtudománynak 1913. 
januárja, minthogy Kálmány Lajos, nagyarányú gyűjtőmunkája ellenére 
is, akkor találkozott először egy olyan mesemondóval, aki nemcsak tu-
dott meséket, hanem aki egyéniség volt -. a folklórtudománynak olyan 
kritériumai szerint is, amelyeket csak kés őbb rögzítenek majd. Kálmány 
akkor még nem tudta levonnia Borbély Mihállyal való találkozása ösz-
szes következményeit, intuiciója azonban nem hagyta cserben, s annyi 
folklorista „ráismerését", jellemz ően, Borbély Mihály meséinek egybe-
gyűjtésével mintegy meg is koronázta. „A legutóbbi id őkig Kálmány 
Lajos népköltési gyűjteményeinek - Írta Ortutay Gyula 1940-ben - 
egy szempontból unikum jellege volt a magyar folklórban. Bünker híres 
soproni hienc mesélője, Kern Tóbiás mellett egyedül Kálmány gy űjtemé-
nyéből ismerhettünk meg egy gazdag mesemondó tehetséget, iaki maga is 
egy kötetre való mesét tudott, s anyagának formálásában egyéni jegye-
ket, az alkotó beleélés jegyeit fedezhetjük fel. Azóta magamnak is sike-
rült nem is egy ilyen mesemondói tehetségre rátalálrom, az egyiknek, 
Fedics Mihálynak anyagát éppen most rendezem sajtó alá. De Kálmány. 
előtt, s egészen mostanáig utána, kutatóink nem foglalkoztak vagy nem 
találkoztak ilyen mesemondó tehetséggel. . 

A Borbély Mihály meséi elé írt bevezet ője pontosan rögzíti a kuta-
tónak a felfedezés felett érzett örömét is: 

„Nyelvhagyományainkat gy űjtögetve, 1913. év január hó végén Egy-
házaskéren oly mesemondóra találtam, ki képes volt egész héten keresz-
tül újabb és újabb használható meséket mondani. A hét végén, miel őtt 
a falut elhagytam volna - mert elhalaszthatatlan dologra hívták embe-
remet - azt kérdeztem t őle: hogyha máskor, mikor már elvégezte a 
Sürgős dolgát, eljövök, tud-e még újakat mesélni? a kívánt feleletet kap-
tam: hogy még sok mesét tud. Ekkor már húsznál több hagyományt le-
jegyeztem tőle... Máskor, mikor folytattam a gy űjtést, már több Oly 
mese került a felszínre, melyet sikamlósságánál vagy drasztikusságánál 
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fogva semmiképpen sem lehetett leírni, de azért b ő  szüretje volt a hasz-
nálható meséknek. Igy jött létre e gyűjtemény, mintegy két hét alatt. 

Ne feledjük, az a Kálmány Lajos írta e sorokat, aki arra volt büszke, 
hogy ösztönére hallgatva ialig tévedett. „Míg más lefirkál értéktelen da-
rabokat - írta egyik levelében valószín űleg Berze Nagy Jánosnak -‚ 
én első  hallásra megmondom, hogy megvan-e, s van-e olyan sajátsága, 
amelyért érdemes lejegyezni. Újabban pár száz mesefélénél csak egyet 
hibáztam el, betegségem el őtt ezt se tettem volna." 3  Annál jelentősebb-
nek kell tehát tartanunk a Borbély Mihállyal való találkozását, s Bor-
bély Mihály mesetudását, hiszen Kálmánynak egyszerre sürg őssé vált a 
gyűjtés, s megragadt Borbély Mihály mellett. S valószínű  az is, hogy 
nemcsak mesetudása miatt: a mesemondói egyéniséget Borbély Mihály-
ban láthatta megtestesülve, és amikor megfesti életútját, különösen pedig 
amikor jelenéről beszél, lényegében magára mutató módon szól a kallódó 
tehetségnek egy olyan holtpont-helyzetér ől, amely felé maga is közele-
dőben volt már. „Borbély Mihály még nemrégen a legjobb mesemondók 
közé tartozott; ma már a napi gondok foglalkoztatják elméjét, nem a 
mesék. Róla sem fog ártani néhány sort ide jegyezni... "  - Írta a me-
sekötet bevezet őjében. S neki is Borbély Mihály meséinek kiadása volt 
az utolsó nagyobb vállalkozása. Mikor a Néprajzi Társaság 1913-ban 
Szegeden tartotta ünnepi ülését, Kálmány betegen fekszik, s elmagáno-
sodásának a végső  stációjához van közeledőben. Nyilvánvalóan nem vé-
letlen, hogy Juhász Gyula, aki a tragikus zárlatokra oly fájdalmasan 
tudott reagálni, a Borbély Mihály-kötet el őszavából ki is hallotta ezt a 
felhangot. „Kálmány megjegyzi - Írja recenziójának végén -‚ hogy 
Borbély Mihály, a mesemondó, most már nem fog többé mesélni. A gaz-
dasága foglalja el minden idejét. Meséljenek a fiatalok, ha tudnak!" 

S az is fölöttébb tanulságos, ahogy Juhász Gyula, Borbély Mihály 
meséit forgatva, „kiolvassa" a kötetb ől, mit Kálmánynak a szigorúan 
tárgyilagos közlésmódja elhallgatott, ami azonban Borbély Mihályt s me-
séit oly vonzóvá tette: 

„Borbély Mihály harmincegyéves volt juhászbojtár meséit tartal-
mazza ez a kötet javarészben. Kálmány Lajos fonografikus h űséggel je-
gyezte föl ezeket a meséket és így is adja. Nem változtat rajtuk, nem 
szépíti őket. Ez nem irodalom, ez igazi népi mesemondás. Szinte halljuk 
a mesélőt, sőt szinte látjuk a gesztusát. Igy kell népi hagyományokat 
megőrizni, ilyen elevenen, frissen, azon melegében. Milyen kedves, mi-
lyen pompás, milyen magyar dolgok ezek a mesék Igy. A nagy, ősi me-
sekincsből valók természetesen, az id ő  és a tér nem korlátozza őket, az 
örök nép és az örök világ égisze alatt élnek, de mégis érezzük, hogy 
most mondták el, most mesélték el őket, mintha most hallanánk el őször, 
mi, öreg, mesevágyó, csodaváró, szomorú nagy gyermekek. Ahogyan el-
mondja őket Borbély Mihály ifjú gazda, az kész tanulmány minden el-
beszélő  számára. Itt nem egy talentum, nem egy zseni nyilatkozik, ha-
nem minden fordulatában, minden ötletében és szeszélyében a legna-
gyobb és legelső  zseni maga: a nép, a. magyar nép. Pet őfi, Jókai, Tömör-
kény főf  Ő  tanító mestere. . 

Kálmány  Lajos, Péter László gondos kutatásaib61 5  tudjuk, soha nem 
az anonim „népet" látta, hanem az emberi soz-sokat, s Borbély Mihályé, 
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változataiban, az ilyen sorsnak akár felt űnő  példája is lehetett Megírja 
tehát Borbély Mihály életrajzát is .a következ őkben: 

„Iskolába járt ugyan egy kis ideig, akkor is szavai szerint tanítója 
a jogászok 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, juhász-
bojtár foglalkozása volt. Meséi jó részét Kerektón Horgosról került Öreg 
juhásztól tanulta, mi beszédjén meg is látszik; mert mikor a mesélésbe 
belemelegszik, a bácskai nyelvjárás nyomai fel-feltünedeznek... 

A nagyobb helyek közül Beodrán, Temesköz L őrincfalváj ăn, az ezek-
től nem messze es ő  Topolyán töltötte az idejét ş  4 év óta Egyházaskér 
lakosa. Az eddig felsorolt helyek közül Kerektót kivéve, mindenütt ő-vel 
beszélnek. 

Volt katona is, kérdésemre, hogy ekkor milyen meséket tanult? az 
volt a felelet, hogy ő  nem tanult meséket, hanem tőle tanultak, mint jól 
mesélni tudónak, neki kellett a 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 már örökáron. . 

A vándor Borbély Mihály, Kálmány tudósítása szerint is, Egyházas-
kéren - Verbicán, megállapodott: a juhász a föld mellé van elszegül ő-
ben, s aki harmincegy esztend ő  alatt végiglakta az északbánáti majorok 
legtöbbjét, Verbicától már nem távolodik el messzire, legfeljebb ki a 
tanyám, de az is Verbica közvetlen szomszédságában van, Crna Barán 
- Feketetón. 

Itt az alkalom tehát, hogy tovább írjuk Borbély Mihálynak Kálmány 
Lajos megkezdte életrajzát, mert 1913 után nem kereste senki, mintha a 
magyar folklórtudománynak elegend ő  lett volna az, amit Kálmány fel-
tárt. Borbély Mihály tehát visszahullott oda, ahonnan Kálmány figyelme 
1913-ban kiemelte: a szegény ember világának s űrűjébe. Pedig három 
évtizeddel is túlélte leglelkesebb mesehallgatóját. 1953. március 25-én 
halt meg Verbicán. 

Kutatásaink legkezdetén vagyunk tehát, s az a feladatunk, hogy pó-
toljuk, mit elmulasztottunk, hiszen Borbély Mihály még kortársunk 
volt. Borbély Mihály tüzetes életrajzának megírása, a falunak rá való 
emlékezései összegy űjtése van soron. Egyelőre viszont csak lányának, 
Borbély Verának leveléből7  idézünk (ki igen öntudatosan javítja ki a 
Borbélyt „Borbé"-ra!), hiszen mind apjának, mind pedig Kálmány La-
josnak az alakja felsejlik a sorokból: 

Az 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 költő , és odautasították az apámhoz, 
és kérte az apámat, hogy meséljen. Apám el őbb mentegetőzött, mert 
dolgozott, és ő  'azt mondta, hogy ő  meg fogja fizetni a napszámot, csak 
meséljen. És a költő , ahogy az apám mesélt, a költ ő  úgy írta, egy egész 
könyvet, ebben a könyvben benne volt, mikor született és hol. Meghalt 
53-ban 3. hó 25-én Verbicán, az anyám meghalt 60-ban 6. hónapban.. 

Kálmány  Lajos tehát az emlékezetben már nem pap s a verbicaiak 
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egykori szószólója, hanem „költő" - a ráérzés igazsága' alapján. A Bor-
bély-család ugyanis nem tudhatta, minthogy friss telepesek voltak Ver-
bicán, hogy Kálmány a verbicaiak földmegváltása körüli kérdésekben 
a falu szószólója volt 8, miként azt Pekárh Károlynak Kálmányhoz írott 
levele is bizonyítja. S különben is harminc esztend ős ügyekre kellett 
volna gondolni. Akkor mélypontján volt az élet Verbicán (', . . . így hát 
az van előttünk, hogy szökni kell, mert ezen kötelezettségnek megfelelni 
senki sem képes..." - írta Pekárh Károly), 1913-ban Borbély Mihály 
• földhözjutbtt ember mohóságával élhet, s már „napszámba" mesél - 
• mesélésből is pénzt csinálni akaró ember furfangjával. 

Borbély Mihály életrajzának azonban vannak még hézagai, s feltá-
ratlanok a Kálmány Lajos emlékének nyomai is - ismereteink térképé-
nek fehér foltjaiként. 

JEGYZETEK  

Ortutay  Gyula: Kálmány Lajos és a modern néprajzi gy űjtés. Halhatatlan nép. 
költészet. Bp. 1966. 175. old. 

Kálmány  Lajos: Hagyományok II. (Borbély Mihály mondása után), 1914. Az el ő- 
szóból. 

Idézi Ortutay Gyula a már jelzett tanulmányában. 167. old. 
A Juhász Gyula-idézetek a költ ő  Kálmány Lajos új könyve című  cikkéből. Ju-

hász Gyula OM. V. 1968. 505-506. old. 
Péter László: Kálmány Lajos. Egy nagy magyar folklorista élete. Bp. 1952. 
Kálmány Lajos már idézett előszavában. 
Borbély Vera levele a cikk szerzőjéhez 1971. II. 17. 
Kálmány-dokurnentumok.  Péter László kiadása a Tiszatáj 1969. decemberi számá-

ban. 1106-1107. old. s: Péter László: A falukutató Kálmány Lajos. Uo. 1100-1105. old 
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Katona Imre- 
Tripolszky  Géza 

HÁROM MAGYAR 
NÉPBALLADA 
VAJDASÁGI 
VÁLTOZATAI  

(Kőmíves  Kelemen  - 
Fia-rabolta anya  - 
Farkas Julcsa) 

Dr. Szeli István igazgató vezetésével 1970. jún. 18-20.-a között, az 
újvidéki Hungarológiai Intézet és a Zentai Múzeum rendezésében, nép 
költészeti gyűjtő-tanfolyamot tartottunk. Ennek során Dr.  Burány  Béla 
és  Tripolszky  Géza énekmondóját,  Mangurás Ferencné,  Nagy Anna 66 
asszonyt is felkerestük, aki a vártnál Is jobb énekesnek bizonyult. A 
tanfolyam hallgatósága jelenlétében faggattuk Őt s többek között ekkor 
mondta, ill. énekelte el a címben szereplő  balladákat is. Alig egy hónap 
elteltével  Tripolszky  Géza ezeket újramondatta vele, hogy a meglep ő-
désből eredő  esetleges hibákat kiküszöbölhessük. Igy a szóbanforgó al-
kotásokból - ugyanattól az adatközl őtől - két-két, egy esetben pedig 
három szövegünk van. Jelen alkalommal ezeket vesszük vizsgálóra és 
igyekszünk őket elhelyezni a magyar balladakincs egészében. Bár balla-
dáink nem tartoznak a legritkább típusok közé, vajdasági el őfordulásuk 
mégis ŤelentŐs és fokozott figyelmet érdemel. 

I.  KŐMIVES  KELEMEN 

(A falba-épített asszony) 

A  K őmíves Kelemen magyar balladatípus hiteles szövegváltozatai-
nak száma manapság mintegy 40-re rúg, beleértve a verses fogantatású, 
de időközben prózává vált néhány el őfordulást Is. Ez utóbbiakhoz so-
rolhatók zentai változataink is.  Vargyas  Lajosnak a  Kőmíves Kelemen 
balladatípusról szóló összehasonlító monográfiájia a felvet ődő  kérdések 
megválaszolását nagyban megkönnyíti.' 

A zentai Kőmíves  Kelemen-változatok els őrendű  fontossága a terü-
leti elhelyezkedésben van, nevezetesen: szinte majd minden balladánk 
erdélyi vagy moldvai, csak az utóbbi években sikerült a szlovákiai Zsé-
rén (Nyitra m.) ezt az értékes és fontos balladát megtalálni. Minden 
további adat hiányos vagy bizonytalan: így egy bodonyi (Heves m.) és 
egy niklai (Somogy m.), valamint a bennünket közelebbr ől érdeklő  tö-
rökbecsei (Torontál m.) említés: „Kriza Vadrózsák gy űjteményében le-
vőkből Kőmíves Kelemenné-nek pár sorát jegyezhettem le Törökbecsén. 
Érdekes volna tudni, hogy itt az Alföldön lev ő  változat mennyiben tér 
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el a székelytől: utánna jártam, de hasztalan volt fáradozásom, mert 
Török-Becse iskolaszéke... akadékoskodott. A nép között el volt ter-
jesztve, hogy ‚a ki nótát mond, befogik' ", - írja  Kálmány Lajos2, a dél-
vidéki magyarság legszorgalmasabb és egyben legeredményesebb nép-
költészeti gyűjtője. Kálmány e töredékes gy űjtését Sajnos nem közölte, 
a ballada sorai elkallódtak. Területi elhelyezkedése révén összeköt ő  
láncszem lehetne két kisiratosi (Arad m.) változat, de mindkett ő  nyil-
vánvalóan  Kríza  gyűjtésének iskolás, irodalmi forrásból táplálkozó le-
csapódása. 3  Igy csaknem 90 esztend ő  elteltével most találkozunk ismét e 
balladával, de immár végérvényesen prózává oldódva. E formaváltás a 
hanyatló balladahagyomány eléggé általános jelenségének mondható 4 , 

s e közös sorsban a  Kőmíves  Kelemen balladatípus is osztozik. Ugyanez 
korábban és még gyökeresebb átalakulást eredményezve zajlott le a 
Fia-rabolta anya-típus esetében is. Ezek után önként felvet ődhet az a 
kérdés, hogy e két vajdasági történet esetében nem a prózai epikum-e 
az elsődleges, ill. kizárólagos? Ez esetben Ugyanis felesleges lenne a bal-
ladák körében való tárgyalásuk. Hasonlóképp felvethet ő  az irodalmi 
eredet kérdése is. 

Először nézzük a Zentán gyűjtött szövegváltozatokat! 

1. 

Hany embër vót,  arra nem 
emlíkszek rája pontossan, 

de ők arra mëgesküdtek, hogy 
amíg építik, annak, 

amiknek a felesíge legelsőbb ki- 
hozza az ebédët, leghamarabb 
odaér, azét bëfalazzák, a várba. 

Akkor mindën embër azon 
sopánkodott, hogy: - jaj, Iste-
riëm, csak az üvé në gyünne! Jaj, 
Istenëm, csak az üvé ne gyünne!  

2. 
Hát ezt én így tudom, a Bálványos- 
vár építésit én így hallottam, hogy: 

Valamikor kezdték építem azt a 
Bálványosvávat. És amit építëttek, 
- kilenc embër dolgozott rajta, - 
azt, máma fölépítëttek ëgy darabot, 
akko másnapra összedő t. 

Akko  az embërëk egondóták, 
hogy ez addig nem lësz j ó, még va-
lamit nem csinálnak, valami áldoza-
tot nem hoznak rája. Akkor mëg-
esküdött ia kilenc embër, hogy úgy 
lësz ez jó, hogy: 

- Amíkünknek  a felesége leg-
hamarabb hozza az ebédët, aztat be-
építsük a várba. 

És még is kezdődött az építés 
rëggel. Mëntek az embërëk a Bál-
ványosvárhó. Lássák, hogy amit tëg-
nap építëttek, az össze van d őlve. 
Na és akko: - most, máma majd 
folytassuk az építést. 

Hát mindën embër szorongott, 
hogy most melliküknek a felesíge 
gyün. Ëgy nagyon nyugtalan vót, 
három családja vót nëki. Aszori...: 

- Biztos iaz én felesígëm az 
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Akkó ëgynek  három család-
ja vót.  És:  

-  Jaj, csak mi lësz a gyerë-
keimme, ha véletlenül az én fe-
lesígem hozza ki az ebídët?! 

Mán mikor odakerűt, hogy 
maj dél lësz, akko mindég néz-
ték. Hát éppen annak az embër-
nek... 

Akkor ekezdëtt az embër 
kiabáni: 

-  Eredj vissza! Eredj vissza! 
Dehát  az asszon nem hallot-

ta, az csak örömme vitte nëki az 
ételt, hogy: 

-  Én hoztam nëked az ebé-
dët hamarabb. 

Akko  nem ëvëtt az embër, 
henem ottan mondta az asszon-
nak: 

-  Jaj, mé gyütté, mé gyüt-
té? - aszondja. - 

-  Mikor mostan a halálod-
ra várnak! - aszondja. 

-  Mer úgy ëgyeztünk mëg 
a barátaimmal, akik itt dolgoz- 

nak, hogy amíkünknek a fele-
síge leghamarabb kigyün, aztat 
bëfalazzák.  

ebéddel majd fog kísni, mer három 
gyerëkëmnek, azt is rëndbe köU 
tënni. 

Tíz Óra, tizënëgy óra felé má 
izgút mind a kilenc embër, hogy: 

- Melhkünknek  a felesége 
(gyün először)? Jaj, bár az ënyim 
në gyünne! 

Másik is: 
-  Jaj, bár az ënyim... 
Ez, akinek három gyerëke vót, 

ez, ez nagyon elszomorodott: mos mi 
vÓna, ha az ő  Julissa gyürme most 
először? Jaj, csak talán nem? Csak 
most në gyünne. Ha mindég gyors 
vót is, csak most në gyünne! Hanná 
rëridbe a gyerëkëket! - Mi lësz a 
három gyerëkëmme? 

Eccé oan féltizënkett ő  felé néz 
ára jaz ucca sarka felé, a város felé: 
lássa, hogy az ő  Julissa libëg az 
ebéddel. 

Az embër nem tudott sëmmihő  
së hozzáfogni bánatába: - Mos mi 
lësz, Istenëm, vele? - Hát az asz-
szont bëfalazzák, mi lësz a három 
gyerëkëmxne? 

Odaér az asszony, köszönti lile-
dőképpen: 

- Lelke-m,  uram, mëggyüttem 
az ebédde. 

-  Jaj, bár most mé gyütté? 
Az asszony úgy mëgátalkodott: 
- Mé? Miko máskó  örömmel 

vártá? - Nem is tudja, hogy mi 
van az urával? - Mondjad lelkëm, 
mi a baja? Hogy, hogy hoztam az 
ebédët? Az a baja? 

-  Dehogy az a bajom! Csak 
tudnád, hogy mi vár most rád! 

-  Micsoda? 
Akko  mondta nëki, hogyhát 
-  Látod, amit építettünk, idáig 

mindég összedőt, oszt kilencen mëg-
esküdtünk arra: amíkünknek a fe-
lesíge mámma leghamarabb hozza 
az ebédët, azt bëfalazzák. 
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Akko  az asszony ekezdëtt 
sírni, hogy: 

-  Jaj, mi lësz veled - 
aszon... mi lësz? Én má ma-
gammal nem törődöm, de mi lësz 
a három árva gyermëkünkkel?! 
Aszon... Nem gondoltad aztat? 

Vigyetëk, vigyetëk,  falazzatok - 
aszondja, - ha úgy ëgyeztetëk, 
de neveid a három árvámat! 

-  Hát ennyit tudok rúla. 

(Na, azt mondja meg, Annus né-
ni, hogy ezt kitől hallotta?) 

Eztet  kitől hallottam? Hát 
eztet úgy, mint - tudja, - mikó 
munkába vótunk, dolgozgattunk, 
és akkor ottan hallottam én ez-
tet. 
(Hol volt ez a munka? Vissza-
emlékszik-e?) 

Hát tudja, visszaemlékëzëk 
rája, hallja. Mikor úgy nagyon 
sokat, tizënnégyéves koromtú 
egész 1960-ig nyírtam a birká-
kat, s én ottan, 'akko, vótunk 
tizënhatan, tizënheten, s ott akko 
mindën főgyütt, beszéd, ez is, 
amaz is, mindën, s akkor... 
(És hol volt ez helyileg?) 

Helyileg? Hát ezëk, tudja, 
olyan dolgok vótak, hogy mindën 
nap mëntünk máshova, mer nem 
vót annyi, hogy egísz nap... vá-
rosba, faluba, mëntünk mink 
egísz Elemérig Bánáton, itten a 
bácskai ódalon mëg egésszen, - 
hogy mondjam meg? - Ka-
nizsáig! 
(De visszaemlékszik, hogy ki me-
sélte ezt magának?) 

Akko  az asszony sírva fakadt. 
Asza: 

-  Nem gondoltá arra, - vagy: 
nem gondolt kend - akkor kedëz-
ték jobban ëgymást, - aszondja, 
hogy mi lësz a három gyerëkke? 

-  Hát, aszon..., gondótam, de 
nem gondótam, hogy te majd hama-
rabb gyüssz. 

-  Hát ha má így gondóták, 
hogy - aszon..., - lëgyën a vi-
lágnak ëgy emlíke, a Bálványosvár 
épüljön, falazzatok bë - aszondja 
-‚ majd csak főnevelëdik a három 
árvám! 

Én ennyit tudok rúla, többet 
nem tudok. 

(Kitől hallotta ezt, Annus néni?) 

Én eztet úgy hallottam, 

asziszëm,  hogy szëdtük a kukoricát, 
oszt ottan ráértünk, esëtt az es ő . 
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Hát mink ott, akik vótak 
asszonyok, ottan, ott mesélték. 
(Volt köztük székely?) 

Nem, idevaló vót mind, zën-
taiak. Azok meséték, azok az 
időssebb asszonyok. Vótak köz-
tünk má olyan időssek, hogy 
nyócvan körű  vót is, oszt ameny-
nyit csak birt... 
(És ebből nem énekeltek egy 
sort se?) 

Ebbű  nem énekölt sënki, 
csak így beszégették, hogy mi-
lyen borzasztó vót valamikó, 
ilyet, miko épftëtték a várat, 
hogy fölajánlották az asszonyt, 
az embërëk a felesígüket fölaján-
lották, hogy úgy... mer össze-
dőt. Igy mondták, Vagyis össze-
dőt mindég a vár. (Most má kap-
csolok rá!) S akkor elgondóták, 
hogy biztosan azé, mer gonoszok 
vannak ottan. Ezëk még vallá-
sossak vótak, a népek, s Így 
monták, hogy ők ilyen áldozatot 
hoznak, akkó mëgmarad a Vár. 
És még is maradt, hogy azt az 
asszont bëfal'azták. Mer így vót 
könyv is rúla, bár is... Mëg në-
kém is mëgvan égy meseköny-
vein, az - Ëccër vót, hol nem 
vót... Abba lë van festve bálvá-
nyosi vár. 

És aztat én..., szóval ëgy 
vitéz ëgy kërësztín lánt vitt bë 
a várba. Ez a vár égy nem ké-
rësztfnyé vót, ëgy pogányé vót... 
(Annus néni, akkor ezt maga ol-
vasta, amit most elmondott, vagy 
hallotta?) 

Nem, ezt hallottam, de itt 
mëgvan a könyvbe is... (A to-
vábbiakban Bálványosvárról be-
szél.) 5  

És ott beszéték az embërëk, hogy 
régëbben mit nem áldoztak ëgy va-
lamiér? Föláldozták a felesígüket. 

Én ezt így hallottam ottan. Én 
errű  többet nem tudok mondani. 

ELMONDTA:  Mangurás Fe- 	ELMONDTA:  Mangurás Ferenc- 
rencné  Nagy Anna, 66 éves, Zen- né Nagy Anna, 66 éves, Zenta. A 
ta,  1970. jún. 20. Gyűjtötte: Ka- 	kiegészít ő  gyűjtést 1970. júliusában 
tona  Imre és Tripolszky Géza. 	Tripolszky Géza végezte. 
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E szövegekből futó áttekintésre is kitűnik, hogy úgyszólván egyet-
len olyan fontosabb mozzanat sincs bennük, amelyet a megfelel ő  ma-
gyar balladákban, ill. azok valamelyikében ne találnánk meg, az eltéré-
sek inkább a vajdasági változatok kopottságából adódnak. (s mintha 
a versszerűség némi maradványai is el ősejienének!) Külső  ismérvek 
alapján a történet szóbeli eredete is valószín űsíthető . 

Mangurásné  először nem említ nevet, majd  Bálványosvárhoz  köti 
az eseményt. A magyar balladaváltozatok szinte kivétel nélkül Dévát 
említik, még a legészakibb zsérei változat is, mindez a monogenetikus 
eredet mellett vall. Az els ő  zentai változatunk névtelensége kopás ered-
ménye, a  Bálványosvár  elnevezés pedig Jókai Mór hasoncímű  regényé-
nek vagy Benedek Elek mondafeldolgozásának hatása lehet, amint erre 
adatközlőnk tesz is egy bizonytalan célzást.° Egyébként kézenfekv őbb 
lenne a közelebb eső  Hunyad  megyei Déva, mint a távoli Csík, Három-
szék és Szolnok -Doboka  megyei  Bálványosvár, ill. Bálványosváralja  ne-
vének említése. 7  Ha balladában nem is, de prózai mondaváltozatban 
előfordulhat hasonló névtelenség; mindenesetre a  Bálványosvár  elneve-
zéssel változatunk egyedül áll. (A niklai, Berzsenyi-féle adat Ság nevét 
említi, és a várépítést Vak Béla nevéhez, népünk pedig a pohárral való 
koccintás szokását is személyéhez köti.) 8  

Még következetesebb névtelenség jellemzi közl őnket atekintetben, 
hogy Kőmíves Kelement nem nevezi meg, s őt még csak f őpallérnak sem 
teszi meg, mindössze annyit lehet róla tudni, hogy három gyermeke van, 
tehát nyilván ő  a legidősebb. Bár a magyar balladák némelyikében a 
kőmíves neve szintén hiányzik, moldvai változatokban pedig a románból 
átvett  Manole  szerepel, a variánsok dönt ő  többségében a Kelemen név az 
általános. 9  A magyar balladákat  ,a balkániak elnevezésbeli sokféleségével 
szemben éppen az egyöntet űség, az egységes névhasználat jellemzi. Vaj-
dasági változatunk névtelensége minden bizonnyal kopás eredménye, az 
énekes ezúttal az elfeledett nevet mással nem helyettesíti, mint p1. a vár 
esetében. 

A balkáni balladák egy része a feláldozott h ősnő  nevét is említi, 
talán még változatosabb alakokban, mint a k őmívesét, ezzel szemben a 
megfelelő  magyar balladák n ői hősei mind névtelenek. Első  alkalommal 
Mangurásné sem adott nevet a k őmívesnének, az ismétlés során azonban 
elbeszélését öntevékenyen kib ővítve ezt mondja: -  az Ő  Julissa libëg  az 

ebéddel... Népköltészetünk és népies irodalmunk különböz ő  műfajainak 
talán legkedveltebb neve került így be az egyik változatba. (A  libëg  az 
ebéddel szókapcsolat is balladán kívüli eredetre árulkodik! ritmusképlete 
Arany Zách Klára c. versére emlékeztet.) Ez az esetleges elnevezés mit-
sem változtat a ballada lényegén, nem is tér el annak megszokott gya-
korlatától, mindenesetre „n ői" irányba tolódik el. 

A balkáni balladákban szerepl ő  kőmívesek száma eléggé eltér ő , 
9-es számmal azonban több-kevesebb gyakorisággal minden népnél 

(görög, bolgár, román stb.) találkozunk. A magyar  K őmíves  Kelemen 

következetesen a biblikus 12-es számot használja, esetleg kivételesen a 
9 + 1-et. Mangurásné els ő  ízben nem említett számot, másodszor azon-
ban már 9 kőmívesről beszél. Ez a változat tehát látszólag egy fokkal 
közelebb áll a balkáni, mint a magyar balladákhoz. Ne feledjük azonban, 
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hogy újkori betyárballadáink a ritkábban el őforduló 6, 7, 12, 24, 33, 44 
mellett éppen a 9-es számot kedvelik legjobban. (Igaz, többnyire 9 zsan-
dárról van  SZÓ.) 10  

Hasonló a helyzet a zentai változatokban említett 3 árvával is. 
A magyarban ugyanis következetesen majdnem mindig 1 gyermek sze-
repel, a különféle balkáni változatokban viszont 2 ikergyermek, 3 mes-
ter, 3 nővér (feleség) stb. A szálak látszólag tehát ismét a Balkán felé 
vezetnek. Ámde a Három árva  balladájának feltűnő  népszerűsége - a 
magyar nyelvterületen, beleértve a Vajdaságot is, 100-ná1 több válto-
zatát jegyezték le - inkább azt a gondolatot sugallja, hogy a végs őkig 
megkopott és „caládias"-sá lett zentai változat e motívumot más, ha-
sonló balladából kölcsönözhette. 

A magyar népballadákban annyira kivétel nélküli a várépítés 
motívuma, hogy még a töredékes, bizonytalan adatokban is csak ez sze-
repel. Ez alól egyik zentai változatunk sem kivétel, s így eggyel több 
szál fűzi ismét ia magyar néphagyományhoz, mivel a Balkánon a vár 
mellett gyakran szerepel híd, és egyes népeknél kolostor építésének mo-
tívuma is. 

Minden népnél, ill. valamennyi balladában közös a folyton le-
omló fal motívuma, amely 'a tulajdonképpeni cselekményt, a mágikus 
és egyben tragikus emberáldozatot elindítja. Az áldozathozatal gondolata 
a magyarban többnyire motiválatlan, egyes balkáni változatokban vi-
szont szellem, madár, jósálom stb. sugallja. 

Mangurásné  az 1. sz. zentai változathoz kérdésünkre utólag a követ-
kez őket f űzte hozzá:  - Összed őt mindég a vár... S akkor elgondóták, 
hogy biztossan azé, mer gonoszok vannak ottan.  Ezék még vallásossak 
vótak,  a népek, s így gondóták,  hogy 5k ilyen áldozatot hoznak, akkó 
mëgmarad  a vár. 

A 2. sz. változatban e magyarázat el őre kerül, de egyúttal szegénye-
sebb is:  - Akko az embërëk egondóták, hogy ez addig nem lësz jó, még 
valamit nem csinálnak, valami áldozatot nem hoznak... 

Zentai ba],1adaváltozataink e motívuma némileg eltér a magyar Kő-
míves Kelemen balladákétól, amelyekben azon tanakodnak, hogyan le-
hetne a falat megállítani és ezt követi a közös eskü. E zentai motiváció 
látszólag archaikusabb a közmagyarnál, valójában utólagos és kissé már 
„felvilágosultabb" szemléletre valló magyarázat, egyfajta népi társada-
lomszemlélet. Nem tekinthetjük a történet szerves tartozékának és így 
ez Sem szaporítja a balkáni vonatkozások számát. 

A magyar balladákban az emberáldozat meghoztaláról és annak 
módozatairól közakarattal döntenek, vagy pedig maga K őmíves Kelemen 
mondja ki a határozatot. E tekintetben is nagyon eltérnek egymástól és 
sokféle megoldást - s őt kijátszást! - találunk a balkáni változatokban. A 
zentai történet ezúttal is elég szorosan simul az egyszer űbb, egységesebb 
magyar változatokhoz: a mesterek közakarattal döntenek az ebéddel el-
sőnek érkez ő  iasszony befalazásáról. Ez a megoldás tehát mell őzi 'a fő-
pallér határozatát, amely végül is saját fejére hull majd vissza, és ezáltal 
csökken a tragikus feszültség is, de hiszen a zentai változatok esetében 
nem is balladai formáról van már szó, hanem prózai mondáról! Az el- 
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maradt konfliktus-lehetőséget Volna hivatva pótolni a 3 gyermek sorsára 
való többszörös utalás. 

Zentai szövegváltozataink legfelt űnőbb mozzanata, hogy mindig 
egyértelműen  befalazásról, ill. beépítésről  beszél, ha az élve szót nem is 
használja. A magyar balladákra Ugyanis sokkal inkább jellemz ő  az asz-
szony  hamvának mészbe keverése, mint az elevenen való befalazás, bár 
ez utóbbira is számtalan közvetett és nem egyszer ellentmondásos ada-
tunk is van. Ismét csak azt hihetnők, hogy a zentai változatok őriz-
ték meg az eredetibb megoldást: az élve befalazást, miként a balkáni 
balladák is, ámde újból csak azt kell mondanunk, hogy a variánsok a 
magyar balladakörön belül maradnak, csak kopottabb, ki nem bontott, 
az áldozat meghozatalára csak utaló megszövegezéssel van dolgunk. 

A magyarban szinte kivétel nélküli, de a balkáni balladákban 
is - különösen a délszlávban - elég általános motívum az ebéddel el-
sőnek érkező  asszony feláldozása. Nálunk viszont nem szerepel az áldo-
zati eskü otthoni eláruláea, ritka a jósálom és egyéb hátráltató mozzanat 
is, mindezek a balkáni balladákra jellemz ők elsősorban. Ugyancsak gya-
kori náluk az ebédvitel közben történ ő  késleltetés. 

Mindebből vajmi kevés maradt a zentai változatokban, helyette 
előbb a mester, majd a mesterek és ia 3 gyermekes apa lelki vívódása, 
ill. hiú reménykedése van beiktatva. A késleltetésb ől Is mindössze annyi 
maradt, hogy a végsőkig elkeseredett mester - társai fülehallatára! - 
a vár fokáról lekiált feleségének: -  Eredj vissza! Eredj vissza!  - Az 
asszony azonban nem hallja, s őt sietős örömmel és egy kicsit büszkél-
kedve is viszi az ebédet, annak tudatában, hogy otthon neki volt leg-
több dolga, mégis leghamarabb érkezett: -  Én hoztam néki az ebédët 
hamarabb! - kiáltja mitsem sejtve. (Ismét egy drámai fokozás lehet ő-
ségétől estünk el: a fordítva értett kérés, ill. üzenet motívuma maradt 
ki, ez csak balkáni változatokban szerepel.) Talán e naiv dicsekvést 
illetően van némileg közelebbi rokonság a délszláv balladákkal. 

A magyar balladákban jellemz ő  mozzanat az asszony köszönése 
és a mester (mesterek) szinte tüntet ő  némasága, ez az epizód a balkáni 
változatokban lényegtelen. Az 1. sz. zentai változatból ez a részlet is - 
valószínűleg egyszerű  feledékenység következtében - még kimaradt, 
annál szebben van viszont kidolgozva ia 2. variánsban, ahol a szokásos 
szemrehányás nem is egy-, hanem kétszeres: el őször a köszönés nem-
fogadása, másodszor pedig az áldozatra való kijelölés és a gyermekek 
árvaságra juttatása miatt. E párbeszédes részletek annyival hosszabbak 
és emberibbek is a szokásos balladai helyeknél, amennyivel kevesebb 
bennük a mesés-csodás, ill. rendkívüli elem (késleltet ő  zivatar, jós-ál-
mok, stb.). 

A balkáni balladákban az asszonnyal nem feltétlenül közlik 
várható sorsát, sok esetben csellel veszik rá a befalazásra. Mindenesetre 
• délszláv változatokban is éppúgy az őszinte közlés a gyakoribb, mint 
• magyarban. E szempontból zentai szövegeink is egyértelm űek: az asz-
szony nem a saját, hanem gyermekei sorsa miatt tesz szemrehányást 
férjének, de mindhiába! - Mangurásné mindezt eleven, párbeszédes 
formában adja elő ; története kevésbé epikus ugyan, mint a megfelel ő  
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balladai párhuzamok, Valamivel viszont emberközelibb és reálisabb is 
egyszersmind. 

A zentai történetek ezzel tulajdonképpen be is fejez ődnek, a 
balkáni, és részben ia magyar balladákra is jellemz ő  Oly sokféle záró-
rész (párbeszéd anya és gyermeke között, a gyermek szoptatása, stb.) 
itt teljesen elmarad: az asszony kényszer űen beletörődik sorsába. Az első  
változatban még gyermekei nevelésére kéri férjét, de a második már vá-
ratlan irodalmias fordulattal zárul:  - Lëgyën  a világnak  êgy emlíke,  a  
Bálványosvár  épüljön, falazzatok  bë -  aszondja  - maj  csak  főnevelë-
dik  a három árvám! 

Az asszony további sorsáról: a befalazás részleteir ől, továbbá a férj, 
a gyermekek, a mesterek és egyáltalán a vár történetér ől semmi többet 
nem tudunk meg, sőt még rákérdezésre sem derült ki semmi érdemle-
ges. Egy hagyományos szüzsé végs ő  elkopásának lehetünk tanúi. 

Bármennyire kopott történettel van is dolgunk, a hajdani verses 
megfogalmazás esetleges maradványait és nyomait is érdemes szemügyre 
vennünk, hiszen a balladák esetleges prózává oldódásuk folyamán még 
jó ideig őrizhetik a verses forma emlékeit. Hacsak a tömör fogalmazást, 
a párbeszédek meglehet ős kedvelését ide nem vesszük, zentai szövegeink 
- Sajnos - már ezen a fokon is jóval túljutottak. Csak nagy jóakarattal 
tekinthetünk egyet-mást verses maradványnak, ezek többsége is inkább 
a jobban átgondolt második változatban található. Az els ő  feljegyzésben 
jóformán csak szó, ill. szerkezeti ismétléssel találkozunk, ezek is mind-
össze egyetlen esetben jutnak el a rímlehet őségig: 

Vigyetëk, vigyetëk.  
Falazzatok, aszondja, 
Ha  úgy ëgyeztetek!  

A terjedelmesebb második változatban valamivel kevesebb Ugyan 
az ismétlés, több viszont a párbeszéd és itt-ott újabb rímlehet őségek is 
adódnak: 

Biztos az én  felesí  gém 
az ebéddel majd fog  kísni,  
mer három  gyerëkëmnek,  
azt is  rëndbe  köll  tënni! 

*** 

Ëccé oan féltizënkett ő  felé 
néz ára  jaz twca  sarka felé, 
a város felé: 
lássa, 
hogy az ő  Julissa 
libëg  az ebéddel.  

***  
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Látod, amit épitëttünk, 
idáig mindég összed őt, 
oszt kilencen mëgesküdtünk...  stb. 

A legszívósabban fennmaradó párbeszédes formulák is inkább a 
prózai epikumok, mint a népballadák hasonló helyeivel vethet ők össze. 

Összegezés.  Az építőáldozatról szóló zentai történet minden bi-
zonnyal népballadai eredet ű, egyetlen olyan fontosabb részlete sincs, 
amely a  K őmíves Kelemen vagy esetleg egy másik újkori magyar nép-
balladában elő  ne fordulna. A hajdani verses megfogalmazás nyomait 
viszont megnyugtató módon kimutatni már nem lehet, motivikailag és 
stilisztikailag annyira kopottak a szövegek. Küls ő  és belső  érvek egy-
aránt a népköltészeti eredet mellett vallanak. 

A zentai történetek magyar eredetéhez kétség nem férhet. Egyéni, 
ill. egyedi vonásai mind-mind esetlegesek, továbbá pótlólagosak és Új-
szerűek is egyszersmind; el őfordulásuk a magyar balladakincs, továbbá 
az egész magyar népköltészet és irodalom ismeretében maradéktalanul 
és megnyugtató módon értelmezhet ő . 

A zentai változatok nemzetközi viszonylatban kétségkívül a délszláv 
balladákkal mutatnak legtöbb hasonlóságot, e rokonság azonban nem 
közvetlen, hanem csak közvetett: a magyar balladakincs egészén át ér-
vényesül, holott a befalazott asszony balladája a vajdasági délszláv né-
pek körében éppúgy ismert, mint a magyar nyelvterület nagy részén is. 

A  K őmíves Kelemen-történet  zentai továbbélése e régies és fontos 
balladatípusnak területi elterjedését lényegesen kib ővíti, de a ballada 
legutóbb fellángolt eredetvitájához Új adalékokkal már nem szolgál. 11  
Ha  Kálmány  Lajos futó említése után majd 90 esztend ővel ilyen ada-
tokat találtunk, feltétlenül érdemes tovább folytatni a nyomozást. 

II. FIA-RABOLTA ANYA 

Második zentai mondánk helyzete némileg a K őmíves Kelemen-tör-
ténetéhez hasonló: ez is végs őkig lekopott, és prózai formában őrzött meg 
valami keveset az el őző  korszakok epikus hagyományaiból. Ha B. N. 
Putyilov  összehasonlító tanulmánya 12  nem állna rendelkezésünkre, e tör-
ténet rokonságát és epikus változásait jóval nehezebb lenne nyomon kö-
vetni, mint a Kőmíves Kelemen-mondáét. A Fia-rabolta anya-szerkezet 
Ugyanis még annyira sem zárt, mint az épít őáldozatról szóló balladáé 
volt: előképe már jóval a ballada m űfajának megszületése el ő tt kiala-
kulhatott és ez a történet magát a balladát is túlélte. A feltételezhet ő  
fejlődési rendbe rakott szüzsék között végül már csak nagyon kevés ha-
sonlóság maradt: ellenséges betörés következtében egy család egyes tagjai 
hosszú időre fogságba kerülnek és véletlen folytán ismét összetalálkoz-
nak. Attól függően, hogy ki(k) került(ek) fogságba, továbbá hogyan ta-
lálkoztak újra és mikor ismerték fel egymást, többféle konfliktus-lehet ő-
ség is adódik. A rendszerint versbetétes magyar mondák többségében 
az anya és a fia közötti találkozás és felismerés vált igazán hangsúlyossá, 
a típuselnevezés is ezt a tényt fejezi ki. A zentai változat már a lehet ő  
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legegyszerűbb: itt az anya fogságba kerülése elmarad s így a típusnév 
már nem ig illik a történetre. A zentai változatokban nincsenek balladai 
eredetre árukodó verses, ill. énekelt betétek sem: 

Vót ëgy asszonnak ëgy  fia, 
oszt ellopták a törökök tűle. És 
akkor az asszony, ugyë, sírt, ke-
reste a fiát, de nem, nem tudta 
mëgtaláni soha, sëhun, nem tu-
dott rúla, nem hallhatott sëmmit. 
Oszt mindég az vót nëki, hogy 
ëgy szëmőcs vót nëki, itten. És 
akkor az asszony mindég aztat: ű  
mëgismerné, ha elébe gyünne 
akárhunnan, mëgismerné, aszond-
ja, hófehér ingirű  mëg fekete 
szëmölcsirű, mëgismerné a gye-
rëkët. 

Oszt ëccé mëntek, katonaság 
mënt, ott vonút azon a városon 
vagy falun körösztű. (Ezt én így 
hallottam, hát ezt nem olvastam, 
hanem így hallottam.) És akkor 
mëgátak ottan a katonák, otten-
né, 'ahun az asszony szolgát. Cse-
léd vót ëgy uracialomná. Mëg-
átak, oszt ottan kértek vizet. 

Oszt bëmënt a parancsnok-
juk, az is ivott. S az asszony 
mëglátta, hogy ki vót gombóva 
az inge. Mëglátta, hogy ott vót a 
fekete szëmölcs. Akkó egondóta 
magába: 

Hát valamikor így hallottam, 
hogy iakkó törtínt-ë, mikó itt vótak 
a törökök, csak így meséték, hogy 
vót ëgy asszonnak ëgy, ëgyetlenëgy 
fia vót nëki. Kicsike vót, s akkor 
ellopták tűle a törökök. De az asz-
szonynak vót ëgy emléke, a fiának, 
illetve ëgy szëmőcs vót neki a mejje, 
mejje fölött. 

No, és akkor sírt az asszony, 
evitték a gyerëkit. Hát nincs a gye-
rëk, nincs a gyerëk. Az asszony öz-
vegy vót. Mindég bánatába kereste 
vóna val'ahun, ha tudta vóna, hogy 
hun köllene keresni, de sëhun nem 
tudott a nyomára gyünni. 

Hát má jó időssebb vót az asz-
szony, a fia is má, gondóta, hogy 
egész mëglëtt embër mán a korára, 
és ëgyszër a szolgálatba, ahogy vót, 
bëmënt ëgy katonatiszt, kért vizet. 
Mëntek ott a katonák és bëmënt, 
hogy: 

- Lëgyëriek  szíves, adjonak ëgy 
pohár vizet nëkik! 

Hát !az asszon ránézett, olyan is-
merős vót, hogy ez, ez talán az 5 
fija? Mer ez is olyan korabeli ép-
pen. Azt úgy, valahogy úgy vonzotta 
valami hozzája. Nem áhatta az asz-
szony mëgmondta, hogy: 

- Ugy-ë, maga hova való? Mő -
re való? 

Aszon...: 
-  Mit kérdëzi a néni, - aszond-

ja, - ha én magam se tudom, hogy 
hova való vagyok, - aszondjia. 

-  Azé kérdëzëm, - aszondja, 
- ha tetszik tunni, - aszondja, - 
mer nëkëm is vót ëgy ilyen id ős 
fiam. Ó, mëgismerném én azt akár-
hon is! 

Aszondja: - Honnan ismerné 
mëg a néni? 
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-  Ez az éri fiam! 
Nézi az 'asszony, nézi az asz-

szony, hát: - Ez az én fiam. 
Akkó odamënt  az asszony, s 

akkó mondta, hogy, hogy mi... 
És az a katonatiszt, az nem vál-
lalta az édësanyj át, aszondta, 
hogy: 

- Nem  Vagy të nékëm 
anyám! 

Akkó  mondta, hogy: 
-  Dehogynem. Én tíged ne-

veltelek, - aszondja. - Elrabolt 
a török, sötétpej paripán Vitt el 
- aszondja, - a török tígëdet 
éntűlem, kicsikorodba. 

S az,,-és a fiatalember nem 
vállalta. 

Aszondja: - Van nëki ëgy szë-
mőcs a mejje fölött, - szondja. - 
Mëgismerném száz közű  - aszond-
ja, - csak ha kigombóná az ingit, 
- aszondja. 

Akko  a katona szétgombóta az 
ingit, oszt szétnyitotta. 

Aszondja:  - Të  Vagy a fiam! 

Akko  a katonatiszt így mëg- 
lökte, aszon ... : 

-  Maga nem az én anyám! - 
aszondja. Ilyen, ilyen Öreg asszon, 
ilyen csúnya öregasszon nem lëhet 
az én édësanyám, aki cseléd, miko 
én - aszon... - olyan nagy Úr 
vagyok! - aszondja. - Énnëkëm - 
aszondja, - úriasszon lëhetëtt az 
édësanyám! 

Akko  az asszon nagyon sírt. 
Aszondja: 

-  Én mëgismertelek. Err ű  mëg-
ismertelek, és të vagy a fiam, de 
eltagadtá aszondja - kitagadtá. 
Maj mëgver az Isten érte! - 
aszondja. 

Akkó  a katonatiszt csak nem át 
szóba, hiába sírt az asszony. Lëbo-
rút a lábáhó, úgy könyörgött: 

-  Fiam, në zavarjá je! Në za-
varjá je, fiam, hát én vagyok ia të 
édësanyád, - aszondja. - Én Öz-
vëgyën neveltelek aszondja - M. 
Ellopott a török tűlem, - aszondja, 
- és evittek. 

De nem hallgatta az embër. 
Henem  aztán má jó időre, az 

asszont nagyon bántotta, nagyon 
sírt, betegsígbe mëg is halt az asz-
szon. 

S aztán úgy beszélték, hogy ez 
a katonatiszt is beteg lëtt, s akko 
eszibe jutott, hogy tényleg az vót 
nëki az anyja! 
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Igy meséték. Hát hogy mos-
tan tényleg így vót-ë? 

Hát ennyi. Ennyit tudok err űl. 

(Erről volt nóta Is?) 
Nótát nem tudtam róla. Szó-

val nem hallottam a nótát, csak 
eztet. 
(És ki mesélte, Annus néni?) 

Hát az öregebb asszonyok 
meséték, mer vótak olyan öre-
gëk, oszt mondták, hogy ük së 
köllenek a fiának, mëg a másik 
së, s akkor ezek oszt így... 

(És mi volt ennek a vége? Hogy 
fejeződött be?) 

Hát mi lëtt? Az asszon talán, 
ugyë, bánatába mëghalt, Vagy így 
valahogy meséték. Má nem em-
líkszek rá pontossan, hallja. Hogy 
bánatába mëghalt, hogy eltaszí-
totta a fia magátul. 

(Olyanról van-e nóta, hogy egy 
leányt elvisznek messzi idegen-
be. Az anyja, mondjuk, ismeret-
lenül meglátogatja, mint koldús-
asszony, és akkor a leány elza-
vartatja. Ilyenről van-e nóta?) 

Nem tudok róla. 
(Na, most a három árváról?) 

Azt nem hallottam. 

ELMONDTA:  Mangurás Fe-
rencné Nagy Anna, 66 éves, Zen-
ta: 1970. jún. 20. Gyűjtötte: Ka-
tona Imre—Tripolszky Géza.  

(Kitől hallotta ezt, Annus néni?) 
Hát ezt is így beszégettük, ahun 

dolgozgattunk, ottan. Mindég ottan, 
ráértünk, akkó, ugy-ë, unatkoztunk 
és ezekrű. Az idősebbek meséték, 
oszt mink Is odafigyeltünk, oszt 
meghallottuk ezt. 
(Milyen munka volt az?) 

Hát ott is allighanem ilyesmi, 
kukoricaszëdés őssze, mer akkó lë-
hetëtt úgy bënt az istállóba jobban 
űni bënt, esëtt az es ő, nem birtunk 
dógozni, s akkó ilyenëkën törtük a 
fejünket. 
(Kukoricaszedés, vagy birkanyírás?) 

Kukorieaszëdés vót. Birkanyi-
ráskor  nem vótak embërëk velünk 
akkó. 

ELMONDTA:  Mangurás Ferenc-
né Nagy Anna, 66 éves, Zenta. A 
kiegészít ő  gyűjtést 1970 júliusában 
Tripolszky Géza végezte. 

Putyilov  szerint az egymástól elszakadt és véletlen folytán ismét 
összekerülő  családtagokról szóló történetek már jóval a ballada m űfajá-
nak kialakulása előtt megjelenhettek, s ezekben az  incestus  (vérfertőzés) 
motívuma volt az elsőrendű  fontosságú. (E konfliktustípusok akár a 
görög sorstragédiákra emlékeztet ő  történetek megfogalmazására is ve-
zethettek.) Az incestus-motívum a kés őbbiek folyamán fokozatosan hal-
ványulni kezdett, s őt mivel ta történet hovatovább egyetlen gyermek és 
az 'anya személyére korlátozódott csupán, önmagától el is eshetett. Mm- 
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denesetre  a legrégiesebb balladai és prózai változatok is csak keveset 
őriztek meg az eredeti sorstragédiából. 

A bolgár és macedón nyelvterületen egyaránt el őforduló Janka és 
Jankula c. ének még eléggé kiélezett formában fogalmazza meg az in-
cestus tragikus történetét; valamivel enyhébb hangon szól ugyanerr ől a 
bolgár Mihály vajdáról szóló ének. Az incestus már némiképp elfedve 
szerepel a Fivér elrabolja nővérét (ukrán, szerb-horvát), A janicsár és 
a szőke Dragána  (bolgár és macedón), A tatár kán és Tódorka  (bolgár), 
a Testvér megvásárolja rab nővérét stb. történeti énekekben, ill. balla-
dákban. 

A magyar balladákban, ill. mondákban alig van már nyoma az in-
cestusnak, s mégha netán szerepel is, a gyermek(ek) és az anya közötti 
kapcsolat válik lényegesebbé, mintegy „gy őztessé"; úgyannyira, hogy 
még a testvérek közötti házasságot is megt űrtté teszi. E tekintetben épp 
Kálmány  Lajos deszki (Torontál m.) gy űjtése tartalomban-formában egy-
aránt a legrégiesebb: egy családból két testvért rabol el a török, akik 
később a fogságban összeházasodnak. Majd a törökké vált fiú rabolja 
el dajkának saját édesanyját. Az anya valamilyen testi bélyeg alapján 
ismer rá tulajdon gyermekeire, felismerését el őbb bölcsődalba foglalja, 
majd gyermekeivel is közli a történteket. 13  

Egy 1943-ban a Csongrád megyei Tápén gyűjtött szöveg már jóval 
egyszerűbb: tatár fogságból hazatért, házasságban él ő  testvérek anyjuk-
tól tudják meg a valót. Az incestus miatt: -  elfogta űket a rémület, 
jelzi meglep ődésüket az elbeszél ő , később azonban megenyhülve hozzá-
teszi: hát mosmá ebbe bele köll nyugodni! Mivel ez a tápai monda 
fontos összeköt ő  láncszemet jelent és a Vajdaság közvetlen szomszéd-
ságában került feljegyzésre, közlésre érdemes. (Megjegyzend ő , hogy az ún. 
Sári-Mári típusú mondával keveredett.) 14  Elsősorban többszörös moti-
válatlansága (a testvérek miért nem ismerik fel egymást, ha nem sza-
kadtak el, és anyjuk miről ismeri fel őket?) érdemel figyelmet: 

Hát az úgy vót, hogyhát átgyüttek a Tiszán a kutyafej ű  tatá-
rok. Oszt akkó mán a Tiszába kiabálták, hogy: 

- Gyertök  elő, Kata, Panna, Roza! Elmöntek má a kutyafej ű  
tatárok. 

Aztán akkó szödték össze, akit csak mög birtak fogni. Akit mög-
tanáltak, el birták kaparítani. Még az ablakon is beszóltak: 

- Gyertök  ki, Kata, Panna! Elmöntek má a kutyafej ű  tatárok. 
Két testvér mög a poszmatba elásta magát. De csak mögtanál- 

ták űket,  ezt a két ëgytestvért is elvitték a kutyafej ű  tatárok. 
Mikor tatár fogságba estek, és ott nem ismerték föl ëgymást. 

Ëgy üdő  múva mögesküdtek, aztán visszagyüttek az anyjukhó, de 
közbe mög lött kis családjuk. 

Kimönt  az új házaspár főzni a kalánvert galuskát (így mondták 
az öregasszonyok). Az anyjuk mög közbe énekölte: 

Lányomnak a lánya, fiamnak a fia: 
Fiamnak a fia, lányomnak a lánya, 
Magam unokája. 
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Begyüttek  a fiatalok, rögtön azt kérdözték: 
-  Anyám, mié énekölte eztet? 
-  Hát nem meröm mögmondani, hátha egymástul el is vátok. 
De aztán csak elmondta, hogy: 
- Eztet tërátok  a kutyafej ű  tatárok hozták. Të a fiam Vagy, 

të mög a lányom. 
Aztán néztek ëgymásra, elfogta űket a rémület. Osztán hát mos-

má ebbe bele köll nyugonni, hogy ük olyan nagy veszélybe vótak, 
hogy nem üsmert rá egyik a másikra, hogy ük ëgytestvérök. Me 
sokáig odavótak. Az anyjuk mög nem akarta mögmondani, hogy mié 
énekölte ű  eztet. 

ELMONDTA: Vincze Józsefné Karáji Mária 57 éves, Tápé, Csong-
rád m., 1943. máj. 13. Gyűjtötte: Katona Imre. 

A rokon történeti énekek, mondák és balladák többségében hiány-
zik a testvérházasság, mégha esetleg fivér-n ővér kerül is fogságba, mert 
valamilyen testi bélyeg (a balkániakban inkább természeti el őjel) révén 
kitudódik rokonságuk. Megmarad viszont az anya és gyermeke közötti 
konfliktus lehetősége: a fiú vagy a v ő  fogságba hurcolja az ismeretlen 
anyát, esetleg ő  magsa indül elveszett, fogságba vitt gyermeke keresé-
sére. Az anyajegyr ől ismeri őt fel, s miközben unokáját dajkálgatja, böl-
csődalban fedi fel kilétét. Ez utóbbi megoldás f őként a magyar mondákra 
jellemző , mint már említettük. 

A szláv balladaköltészetben rendkívül népszer ű  az Anyós a v ő  fog-
ságában (orosz, ukrán, fehérorosz, lengyel), továbbá a magyarhoz még 
közelebb álló Anya janiesár fia fogságában (morva) balladatípus, ezek 
többségében kett ős konfliktus van: az anyával történ ő  véletlen találko-
zás, és ezt megel őzően a leány idegennel kötött - rendszerint kényszer ű  
- házassága. Végeredményben mindkett őt az anya személyes megjele-
nése és kilétének felfedése oldja fel, ő  maga is idegenben marad, vagy 
pedig leányával (fiával) és unokájával, esetleg vejével együtt hazatér. 15  

A magyar mondák teljességgel ,anya-középpontúak": a testvéreket, 
ill. az  egyetlen (rendszerint fiú-) gyermeket is a török (tatár) rabolja el, 
s az anya addig keresi, míg csak rá(juk) nem talál. A fiú id őközben 
felnő  és házas emberként saját ismeretlen édesanyját fogadja fel dajká-
nak. Az anya bölcsődalban fedi fel a rokoni kapcsolatokat, mint már em-
lítettük. Egy hertelendyfalvi (Vojlovica) székely változatban a bölcs ődal 
elhangzik ugyan, de eredeti funkcióját mégis elveszíti: a törökké lett 
fiú döbben rá magyar voltára s anyja számára is meglepetés az új ra-
találkozás.' 6  Egy végsőkig lekopott változat szerint a fogságba vetett, 
gyermekétől megfosztott ianyát a török szánja meg, az elfoglalt város 
sáncárkába dobott kisfiát megkeresteti és visszaadja neki. Végezetül 
zentai mondánkhoz legközelebb talán egy kismartoni változat áll: két 
előkelő  török nagyúr látogatást tesz a helységben, amikor is kiderül, 
hogy valaha onnan rabolták el őket a törökök. 17  

A zentai változatok az említett mondák mindegyikénél kopottabbak: 
elmarad az anya fogságbaesése, s őt a keresésr ől is csak bizonytalan em-
lítés történik, nincs dajkálkodás sem, nem szükséges többé ia bölcs ődal 
beiktatása. A törökké lett, feln őtt fiú katonatisztként látogat „haza", s 
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mivel katonáinak semmi szerepük sincs, voltaképpen egyedül. Az el őző-
leg említett konfliktus-lehet őségek így sorra elesnek, ellenben a rangos, 
gazdag fiú és a Szegény (uradalmi cseléd) anya közötti ellentét kerül a 
helyére: drámai párbeszéd zajlik le közöttük. A K őmíves Kelemen-
mondában is előforduló megoldással találkozunk: oda a Három árva bal-
ladatípusból került át hézagpótló motívum, ide pedig A gazdag asszony 
anyja (Nagy Bihal Albertné) balladából. (Mangurásné viszont sem a Há-
rom árva, sem pedig A gazdag asszony anyja balladát nem ismeri!) 18  

A gazdag, gőgös idegen (török), valamint a Szegény édesanya talál-
kozásának jelenete mindkét zentai változatban kell ő  részletességgel van 
kidolgoz'va, ez az epizód tehát tipikusan prózai, elüt a tömör balladai 
megfogalmazástól. A Szegény asszonyt g őgös fia durván ellöki magától; 
a szükségtelen megalázkodás helyett anyai átkot várnánk, mint a balla-
dákban, ehelyett bizonytalan jóslás hangzik csak el, s így a zentai mon-
dák befejezetlenek. A folytatást csak rákérdezéssel lehetett megtudni: az 
anya bánatában meghal, fia azonban „csak" betegségbe esik, s akkor 
jutnak eszébe anyja szavai... Igy tehát egy másik balladából kölcsönzött 
pótlás, az Új drámai lehetőség, végeredményben kiaknázatlan maradt. 

A legtöbb fogsággal kapcsolatos magyar mondában rövidebb-hosz-
szabb versbetétek árulkodnak a balladai eredetre, ám mindennek a zen-
tai változatokban már szinte semmi nyoma. Talán csak egy-két formula 
emlékeztet a hajdani verses formára, így p1. az  első  változatban: Ü  mëg -
ismerné, ha elébe  gyünne;  ugyanez 1. személyben szerepel és csaknem 
egyezik a  Kálmány  által gyűjtött délvidéki változatokkal: -  Most is 
megismerném, ha elébem jönne; Most is  megismerném,  ha előttem  
gyünne;  Most is  megösmernérn,  ha elébem jönne...  stb. 19  Talán ide 
vonható még a fehér ing, fekete szemölcs, továbbá a sötétpej paripán 
érkező  török motívuma is?) 

Össze gezés.  A  Kőmíves  Kelemen és a Fia-rabolta anya-történet 
zentai változatai végs őkig lekopottak, az első  szerkezetileg zárt, a má-
sodik jóval nyitottabb ugyan, mégis mindkett ő  életmenete eléggé ha-
sonlóan alakult: az epikus változások során rövidülés, az „emberközeli" 
epizódok részletesebb kibontása, más balladai konfliktusok pótlólagos 
beiktatása következett be. Nemzetközi rokonságuk közvetett, a magyar 
anyagon belül foglalnak helyet és ez alapon minden egyes mozzanatuk 
maradéktalanul meg is magyarázható. Balladai eredetük nagyon való-
színű, bár verses maradványokat alig-alig őriznek. A  Kőmíves  Kelemen-
történet zentai el őkerülése az elterjedés területi határát jelent ősen ki-
bővíti, a Fia-rabolta anya viszont újabb adatokkal egészíti ki azt a 
mondakört, amelynek legjellemz őbb darabjait éppen Zenta távolabbi 
környékén jegyezték fel. Ezt a történetet is bizonyára tovább lehetne 
még nyomozni. 

III. FARKAS JULCSA 

(Cséplőgépbe esett leány) 

Egyáltalán nem tekinthet ő  véletlennek és nem is meglep ő , hogy ezt 
a harmadik történetet Mangurásné is verses formában mondta, ill. éne-
kelte el. A Farkas Julcsa ugyanis egyik legnépszerűbb balladánk, 100-nál 
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több változatát jegyezték fel és a Dunántúltól Bukovináig az egész ma-
gyar nyelvterületen ismert, Így természetesen a Vajdaságban is. E bal-
ladával kapcsolatosan is abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
Kríza  Ildikó összegező  tanulmányára'° támaszkodhatunk, de kell ő  szám-
adat híján egyel őre le kell mondanunk a nemzetközi összefüggések vizs-
gálatáról. (A szomszédságban aligha akad ennyire népszer ű  közeli ro-
kona.) 

Farkas Julcsa balladája egészében véve tipikus újkori alkotás; bár 
e balladatípus bizonyos fordulatai már korábban is megtalálhatók, ma-
gának az egyedi alkotásnak nincs el őzménye. Annál több viszont a kora-
beli tematikus rokona: a különféle vasúti, vagy traktorral, g őzekével stb. 
történt tragikus szerencsétlenség nem is egy újkori népballadánk tárgya, 
hasonlóképpen a gyári szerencsétlenségekr ől szóló alkotások, közülük Pl. 
Matyi Zsuzsi balladája tartalomban és formában egyaránt a Farkas 
Julcsa-történet közeli rokona. Egyáltalán, a különféle tragikus és rend-
szerint halálllal végz ődő  balesetek, gyilkosságok stb. központi helyet fog-
lalnak el a legújabb kor kisepikájában. 

E különféle balesetekr ől szóló balladák nagyobb része helyi jeUegíí 
maradt, csak szűk körben terjedt el. „A népköltészet hordozói számára 
különösen fontos a történet egyedisége, a valósággal való kapcsolatát 
csak egyediséggel látja biztosítottnak." 2' Ilyen viszonyok között a balla-
dai mondanivaló nem valami könnyen általánosítható s rendszerint a 
konfliktus kiteljesítése is elmarad. Egyetlen más balesetr ől szóló bal-
ladánk népszerűsége és művésziessége sem vetekedhet a Farkas Julcsa 
balladáéval, bár ezt a típust sem lehet a régi stílusú, klasszikus alkotá-
sok mércéjével mérni. 

Futó pillantásra úgy tűnhet, hogy a Farkas Julcsa-ballada esetében 
is a sokat emlegetett balladai homályról van szó, annyira előzmények 
nélkül és drámai gyorsasággal pereg le minden. Amennyiben egyáltalán 
legény szerepel e balladában, éppen csak megemlítik, de tettér ől, ill. 
tettének okáról, további sorsáról nem tudunk meg b ővebbet. Valószínű  
tehát, hogy e ballada már „ ősformájában" sem tartalmazott semmiféle 
szerelmi konfliktust, egyszer ű  véletlen balesetről szólhatott, amely bár-
mikor mindenütt megtörténhetett, nem egyszer valóban meg is történt. 
Elegendő  volt tehát a nevet, a helyet és az id őpontot kicserélni (Pl. 
Szarvas Julcsa, Vörös Anna, stb.), mint a népdalokban szokás, de anélkül 
is fennmaradt és országszerte elterjedt ez az alkotás. Az énekesek és a 
hallgatóság is legtöbb helyen meg volt gy őződve, hogy az esemény ott 
helyben vagy közvetlen szomszédságukban meg is történt. 

„Első  balladánk, melyben feltűnik a kapitalista gazdálkodásra való 
áttérés jelképe: a gép, egyel őre mint ellenséges, halált, szerencsétlensé-
get okozó szörnyeteg". 22  E ballada énekesei és egyáltalán a korabeli 
szóbeli-költészet legf őbb hordozói épp azok az agrárproletárok voltak, 
akiknek életéről ez az alkotás is szólt. „A parasztság tudatvilágától el-
szakadóban levő  agrárproletariátus nem tér vissza a feudális jelleg ű  
konfliktusokhoz... egy-egy valóságos esemény naturalista ábrázolása, 
érzelmes részletezése válik általánossá... a témáról eltolódik a hang-
súly annak utórezgése felé." 23  
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Bármennyire időszerű  legyen is egy-egy Újonnan felbukkant bal-
lada, természetesen nem áll magában, hanem társaival együtt bekerül a 
szóbeliség áramába, a korabeli népköltészeti alkotások  -  ez esetben 
első rendűen a balladák, verses históriák  -  vonzásába, s mindezek kö-
vetkeztében tartalmában és formájában is kénytelen idomulni. Ez tör-
tént Farkas Julcsa balladájával is. Mivel közönséges balesetr ől szólott, 
néha utólag és kívülr ő l került bele szerelmi ellentétb ől fakadó bosszút 
sejtető  utalás.  Kríza  Ildikó háromféle megoldást különböztet meg: 

A legtöbb ballada-énekes egyszer ű  véletlennek tulajdonítja a bal-
esetet, épp ezért nem is részletezi, jóval tovább id őznek viszont a hátra-
maradottak lelkiállapotának és a küls őségeknek ábrázolásánál. A vélet-
lenszerűséget esetenként meg is fogalmazzák, mint p1. a következ ő  
bernecebaráti  (Hont m.) változatban is: 

Vörös Annust felküldték a kazalra, 
Véletlenül beleesett a dobba... 

Több ballada-típusban szerepel és minden bizonnyal azokból ke-
rült át a Farkas Julcsa-történet némely változatába a szeretet (vagy 
szerelem) próbája, tehát az a jól ismert jelenet, amikor a csépl őgép dob-
jába esett leányt a fitestvérnek,  ill.  a szeretőjének kellene kivennie, de 
a korábbi ábrázolásoktól eltér ően, ezt a segítséget még a szeret ő  is meg-
tagadja. Még ezzel a negatív el őjellel sem illeszkedik ez az epizód szo-
rosan a balladába! 

A változatok kisebb részében kimondottan,  ill.  közelebbről meg 
nem határozható ok miatt (talán szerelmi) bosszú áldozata lesz a leány: 
esetleg utalnak a gépészre Vagy az etet őre (olykor mind a kett őjükre). 
De mindez oly kevés, hogy a gyűjtők rendszerint rákérdeznek, anélkül 
azonban, hogy megnyugtató választ kapnának: csupa bizonytalankodás, 
sejtetés, mintha csak a balladaénekesek valamit elfelejtettek volna! 

Farkas Julcsát viszik a temetőbe, 
Szabó Sándor ül-e már a börtönbe? 

Kérdezi maga a balladaénekes is, majd kés őbb prózában hozzátette: 
„Szabó Sándor, aki járt Farkas Julcsa után,  féltékenségből-e vagy egyéb 
okból haragudott Farkas Julcsára s belelökte  ia  dobba, de aztán meg-
bánta  tettét. 1124  E motívum minden bizonnyal eredetileg is hiányzott a  
balladából,  semmiképpen nem az  ún.  balladai homály esetével van tehát 
dolgunk. 

E 3. csoportba tartozik a  Mangurásné  által énekelt három változat 
is. (Mivel a legkorábban gyűjtött Variáns a dallammal együtt már közzé 
van  téve25 ,  a 3. pedig alig tér el a 2.-t (51, így csak ez utóbbit közöljük): 

Ezernyolcszáznyolcvanhatodik évbe 
Mi történt a szegedi nagy  széru'ibe?  
Farkas Julcsa föllépett az asztagra: 
Rögtön,  mindjár  bele  jesett  a dobba. 
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Juhász Imre elkiáltotta magát: 
-  Jaj, Istenem, álljon meg a masina! 
Jaj, Istenem, álljon meg a masina, 
Farkas Julcsa belejesëtt a dobba! 

Farkas Julcsát kivették a nagydobbul, 
Elvitték a zsidó orvos házához. 
Zsidó orvos elfordul és azt mondja: 
- Ennek már a jó Isten az orvossa. 

Farkas Julcsát föltették a kocsira, 
Elvitték az édesanyja házához. 
Farkas Julcsa két szál deszkán nyugoszik, 
Édesanyja mellette síránkozik. 

Farkasékná  meggyújtották a gyertyát: 
Talán bizon Farkas Julcsát virasszák? 
(:Farkas Julcsát édesanyja sirassa. 
Juhász Imrét három csendőr vasalja.:) 

(Miért vasalták meg a csend őrök Juhász Imrét?) 
Hát azé vasalták, mert ő  lökte a doba. 
(Á, értem. Kitől tanulta, Annus néni?) 
Hát ezt úgy hallottam, hogy ez úgy vót. Mer tudja, ez a lány 

szép vót, ahogy meséték, és iakkor ez a fiatalembër még hát szerette 
vóna. S a lán még nem iakarba. S akkor Így gondóta: magát meg-
bosszulja. Mikó főlépett a dobra, akkor a kív ĺt úgy vágta, hogy em 
még beleessën. 
(Ez nincs benne a nótában?) 

Ez nincsen benne. Mer, tudja, mikó az embër kimënt a tanyákra 
dolgozni, azt gondóták azok a tanyai bérësëk még kanászok, hogy 
azé mënt ki, hogy mit tudom én, mi mindën nem törtinhet ottan. 
S ez a lán is úgy vót szëgínkém, és el lëtt az áldozatja néki. Hát 
így van. 

Igy vót mindég, még Így is lëśsz. 

ÉNEKELTE:  Mangurás Ferencné Nagy Anna, 66 éves, Zenta, 
1970. jún. 20. 

GYŰJTÖTTE: Katona Imre és Tripolszky Géza. 

Az 1970-ben gyűjtött szövegek alig térnek el egymástól (2. versszak 
sor: álljon mëg  helyett álljon le és 3. versszak 4. sor: Ennek már a 

jó Isten... helyett A jó Isten már ennek. . .)‚  annál feltűnőbb viszont 
az 1965-ös változat jónéhány nem is jelentéktelen különbsége: p1. az  1. 
versszakban még  Ivánovics kis kert és asztal szerepel, a 2.-ban pedig 
jóbarát látja meg a balesetet! Továbbá 1965-ben még hiányzott az egész 

és 5. versszak; az 1970-es szövegb ől viszont a korábbi utolsó szakasz 
maradt ki: 
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Farkas Julcsát viszik a temetőbe, 
Juhász Imrét kísérik a börtönbe. 
Farkas Julcsát menné jobban sirassák, 
Juhász Imrét anná jobban vasalják! 

Egy énekesnél egy balladán belül 5 év alatt 3 versszaknyi eltérés; itt 
nem egyszerűen csak feledésről van szó, hanem egészen másvalamiről! 
A megfejtés kulcsa tulajdonképpen már a kezünkben is van: e baleset-
ről szóló balladás történet többféleképpen értelmezhet ő  és fejezhet ő  be; 
attól függően, hogy melyik korabeli, rokon jelleg ű  ballada hatott rá leg-
jobban, aszerint ialakult tovább.  Mangurásné  1965-ben még egy betyár-
balladából vett közhellyel fejezi be, 1970-ben pedig már két olyan köz-
ismert versszakkal toldja meg, amelyek újkori, f őként szerelmi félté-
kenységr ől szóló balladáinkban elég sűrűn szerepelnek. Egyik befejezés 
sem tartozik igazán szervesen a történethez! Mindenesetre itt nem csu-
pán a feledésből eredő  kopás jelenségével van dolgunk, bár a zentai-
nál kétségkívül vannak teljesebb változatok is, így p1. a  Kálmány  Lajos 
által gyűjtött, több szerepl ős variáns is. A többféle befejezés minden-
képpen e balladatípus eleven utóéletére vall.  Mangurásné  balladája meg-
lehetős kopottságia ellenére is a ritkább változatok közé tartozik. 

A ballada eléneklése után ő  következetesen mindhárom esetben azo-
nos magyarázatot adott, holott mindig másikunk tette fel neki a kérdést: 
egyértelműen szerelmi féltékenységre gondolt, ha ezt a versben nem is 
fejezte ki. Egy ízben saját észrevételeit is hozzáf űzte: „Mikó az embër 
kimënt a tanyákra dolgozni, azt gondóták azok a tanyai bérësëk még 
kanászok, hogy azé mënt ki, hogy mit tudom én, mi mindën nem tör-
tínhet ottan. S ez a Ián is úgy vót szëgénkém, és el lëtt az áldozatja 
nëki." Ez az utólagos magyarázat a történet hitelét természetesen nem 
emeli, mindössze arra utal, hogy az ilyesfajta alkotások els ősorban az 
agrárproletariátus körében s f őként a nők között voltak népszerűek. 

Minden ballada adott formája is magán viseli saját kora bélyegét: 
a századfordulón p1. a korabeli divatos verses  istóriák  példájára Újra 
polgárjogot nyert az évszámmal való kezdés és a néz őknek, ill. hallga-
tóknak feltett kérdés. Egyébként a korabeli balladák minden egyes vers-
szaka önálló kép, épp ezért cserélhet ő  és bizonyos határig el is hagyható; 
így természetesen újak beiktatása sem ütközik különösebb nehézségbe. 
Eszerint tehát nemcsak tartalmi, hanem formai-szerkezeti feltételei, ill. 
okai is lehetnek az eltér ő  befejezésnek és motiválásnak. Úgy t űnik, e 
szabály még egyetlen énekes - jelen esetben  Mangurásné - esetére is 
vonatkozik. 

Összegezés.  „A cséplőgép a legjelentősebb a parasztság életében, a 
mezőgazdaság kapitalizálódásának útján szinte jelképpé vált" 26, nem vé-
letlen balladai szerepeltetése sem, f őként mint szerencsétlenséget, halált 
okozó eszközé. A csépl őgépbe esett lányról szóló történet tehát id ősze-
rűségének és a korabeli átlagnál balladásabb jellegének köszönhette 
nagy népszerűségét. Terjedése és fennmaradása során - els ősorban a 
kovabeli balladák és históriák hatására - egyes részleteiben, f őként 
padig befejezésében némileg módosult, utóbb meg is kopott kissé, de 
népszerűségéből alig vesztett valamit. E módosulás esetenként a baleset 
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szerelmi indítékú motiválásának irányába haladt, így zentai szövegeinké 
fs, amelyek éppen ezáltal a ritkább változatok közé tartoznak. 

Ezzel e ballada gyűjtési lehetőségei éppúgy nem merültek még ki, 
mint előző  két történetünké sem, különösen fontos lenne - a valószí-
nűleg közvetlenebb - nemzetközi kapcsolatok felderítése. Erre pedig a 
soknyelvű  Vajdaság igen hálás területnek kínálkozik. 

Ha egyetlen gyűjtő-tanfolyam néhány röpke órája ilyen tanulságos 
eredménnyel zárult, a jövőt illetően még jobb reménységgel lehetünk! 

JEGYZETEK 
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S Kriza I., i.m. 235. 
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Burány  Béla 

EMBEREK, SORSOK,  
BALLADAK  

Két  zentai  népballada 
nyomában 

Itt  éltek. A világnak pont ezen a táján, mit 
otthonunknak mondunk, s amit annak mondott 
apánk, annak az apja s annak az apja, s amit 
szeretnénk ha annak mondana a fiunk s annak a 
fia is. 

Száz éve sincs. Vagy alig múlt ötven. Fejük 
körül balladát szült az esemény, melynek izgal-
mát ma ig őrzi a dal s pontos tetthelyét az em-
lékezet. 

Sorsuk felett t űnődve áll meg a tudomány 
szolgálatát kereső  toll, s elidőz felettük, egy hüm-
mögésnél tán kicsit hosszabb ideig a válaszokat 
kereső  gondolat. 

AZ ELSŐ  ADATOK 

Az 1950-es évek elején Zentán és vidékén gy űjtött népdal- s húsz-
egynéhány lejegyzett balladaanyagunk között mindössze három olyan 
balladáról tudtunk, melynek 'azon kívül, hogy „nálunk így éneklik", úgy 
látszott, több köze van e tájhoz. Ügy véltük, egyik közülük holt biztos, 
hogy zentai eredetű  (Piszár Fali), egyik 'alighanem az (Gömör Jani) (1.), 
s egyről nincs kizárva, hogy ezen a vidéken született (Smiller Géza). 
Az elsőről akkori anyagunk mindössze egy dallammal lejegyzett két 
versszakos töredék volt s néhány adat 'arról, hogy fiatal korukban töb-
ben is ismerték. 

Az első  ballada eseményéről egyszer konkrét bizonyítékot kínált egy 
régi újságba véletlenül beleolvasó kíváncsiság, melyben egy apró hír 
arról tanúskodott, hogy Piszár Pál gazdalegény verekedés közben le-
szúrta Kazinczi Ferenczet (2.), Zentán, - ekkor és ekkor... A gyorsan 
kijegyezni akaró igyekvéstől eltérített akkor a meggy őző  érv: „Itt min-
dig megtalálhatod. Hagyd. Most te is sietsz, meg én is." Annál is inkább, 
mert akkor elégnek véltük, hogy „tudjuk": zentai a lejegyzett töredék. 

Az akkori mulasztás egy kés őbb közbejött haláleset (3.) és sok egyéb 
körülmény miatt két heti hiábavaló keresésbe került. 
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A lassan összeálló anyag eredeti elgondolásakor s gyűjtése közben 
kialakult feladatként két f ő  célt követtünk: 1. - a balladát kiváltó ese-
ményekről s azok körülményeiről szerettünk volna minél több részletet 
megismerni, 2. - 'a megismert esemény vetületeit vizsgáltuk az össze-
gyűjtött hagyományanyagban. Mellékesen (vagy nemcsak úgy), sok más 
izgalmas kérdés is felmerült, már a munka elején, s közben is. Például: 
Ki írhatta a ballada eredetijét? Milyen szubjektív ok indította útjára, s 
milyen szerepet szánt neki a szerz ő, stb. 

Irásunk  a három említett ballada közül az els ő  kettőre vonatkozik. 
A harmadik eredetével kapcsolatban útmutató anyagot eddig nem ta-
láltunk. 

PISZAR  FALI 

1. -  A ballada 

Első  adatközlője: Lengyel Ilona, 16 éves varrólány. Ajkáról a kö-
vetkező  töredéket jegyeztük le 1964-ben, Zentán: 

1. 

(Egyes számú dallam.) 

Sej,  Píszár  Pali tulipános ládája, 
Abba van a  gyilkolószer  bezárva,  
-  Édesanyám, tüntesse el ha lehet, 
Sej, jön a csendőr, megköti a kezemet.  

Sej, harangoznak, jaj de szépen temetnek,  
Kazinczi  Janit viszik a temet őbe, 
Az van írva koporsó oldalára, 
Sej,  Píszár  Pali volt ennek a gyilkosa. (4.) 
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Természetes, hogy a töredék ismerete után rákérdezéssel, úgyszólván 
rendszeresen kerestük más, teljes változatát. Még ugyanaz évben Bollók 
István, akkor 43 éves fels őhegyi juhász szerint (aki gyermekkorában 
sokat hallotta, de már elfelejtette), tán ez a két sor is abból Való: 

 

Kifordult az  Üjkút  utca szögletén, 
Elébe állt a három gyilkos legény... 

Hosszú szünet után Mangurás Anna, 61 éves birkanyíróasszony aj-
káról jegyeztük le 1965-ben a következ ő  három versszakos formáját: 

 

(Kettes számú dallam.) 

Sej, hallották-e Szép  Zentába'  mi történt?  
Kazinczi  Janit az éjszaka megölték.  
Píszár  Pali volt annak a gyilkosa, 
Sej, aki annak (az) életét kioltotta. 

Sej,  Píszár  Pali tulipános ládája, 
Abba van a gyilkoló kés bezárva, 
Fontos lakatra van a keze verve, 
Sej, egész éjjel ül a sötét börtönbe'. 

Sej,  Píszár  Pali levelet ír anyjának,  
Siingölt  párnát küldjön feje aljának, 
Édesanyja  visszaírja  (ja)  fijának, 
-  Sej, Bandi  Flórinét hívjad  édesanyádnak! (5.) 
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Nem sokkal később Szuromi András 79 éves (1965). földműves 
ugyanerre a dallamra a következ ő  két versszakot énekelte: 

 

Sej, jaj de szépen harangoznak, temetnek, 
A Nagyutcán gyászkoporsót emelnek, 
Az van írva (ja) koporsó  (j)ódalára,  
Sej,  Piszár  Pali  vót  ennek a gyilkosa. 

Sej, jaj de porzik a  zëntai  Nagyutca,  
Piszár  Palit most  kisirtik bë  rajta,  
Fínyës csizsma  van az lábán, vas rajta, 
Sej, húsz esztend ő  van a számára szabva. (6.) 

Még ugyanebben az évben (1965.) Hanák József 89 éves földm űves 
éneklése szerint rögzítettük az eddigi leghosszabb, hatversszakos formá-
ját (gyűjtötte Fábri Jen ő , Zentán): 

 

(Hármas számú dallam.) 

Sej, ezernyolcszázkilencvenegy év végén. 
Mi történt a vásárnak az éjjelén, 
Szomorú hír szállotta meg a várost, 
Sej, átkozott légyen a híres kocsmáros.  

Sej,  Piszár  Pali belépett a kocsmába,  
Kazincz*i Fercsi  fellépett egy lócára,  
Piszár  Pali odalépett hozzája, 
Sej, mindjárt (a) kését beledöfte torkába. 
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Sej,  Piszár Pali  tulipános ládája, 
Abba van a  gyilkolószer  bezárva,  
-  Édesanyám, rejtsd el  eztet,  ha lehet, 
Sej, jön a csendőr, megköti a kezemet. 

Sej, Szép  Zentába'  harangoznak, temetnek, 
A Nagyutcán gyászkoporsót emelnek, 
Az van írva mind a két oldalára, 
Sej,  Piszár  Pali volt annak a gyilkosa. 

Sej,  Piszár  Palit  kisérik  a tömlöcbe,  
Kazinczi Fercsit  viszik a temet őbe,  
- Piszár  Pali, megbánod te ezeket, 
Sej, hogy egy lányért vetted el életemet! 

Sej,  Piszár  Pali  hazaüzent  anyjának,  
Slingölt  párnát küldjön feje aljának, 
Édesanyja visszaüzent fiának,  
-  Sej, másik asszonyt  vállalj  édesanyádnak! (7.) 

Gyűjtőmunkánkra, sajnos, igen jellemző  nagy kihagyás után 1970-

ben került lejegyzésre Zentán Új motívumokat hozó változata,  özv.  
Kovácsné Csépe Ágnes 80 éves földm űvesasszony közlése szerint: 

6. 

(Négyes számú dallam.) 

Jaj, de szépen harangoznak, temetnek, 
A Nagyutcán gyászkoporsót emelnek, 
Az van írva mind a két oldalára,  
Píszár  Pali volt ennek a gyilkosa. 
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Píszár  Pali tulipántos ládája, 
Abba van a gyilkos szerszám bezárva,  
Ědesanyám,  adja kend ki, ha lehet, 
Mert jön a zsandár, megköti a kezemet. 

„Most itt a strófát, hogy az anyja mé nem adta ki, ezt felejtëttem e. Mëg 
ëgy párat tudok:" 

Piszár  Pali hazaüzent anyjának, 
Küldje már az ebédet a  fijának,  
De az anyja visszaüzent  fijának, 
-  Bandi  Flórinét váflald  édesanyádnak.  

Píszár  Pali hazaüzent anyjának,  
SZin gölt  párnát küldjön feje aljának, 
De az anyja visszaüzent  fijának, 
-  Legénységed tedd a fejed aljának! 

(,‚De nem tudom tovább!") (8.)  

Özv.  Kovácsné nagyrészt kivehetetlen dallamon adta el ő  a fenti tö-
redéket. A szalagraszedett dallam egyetlen versszak esetében úgy-ahogy 
kivehető . Ezt közöltük. 

A dallama miatt közöljük Bálint Vince fels őhegyi földműves mind-
össze egyversszakos töredékét: 

7. 

(ötös Számú dallam.) 

Sej,  Piszár  Pali azt üzente anyjának,  
SZin gölt  párnát küldjön feje aljának, 
De az anyja azt üzente  fijának, 
-  Sej, Bandi  Fiórinét  vállaid édesanyádnak. (8.)  
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Ugyancsak 1970-ben özv. Szécsény Györgyné Illés aKtalin 80 éves 
moholi asszony a következő  változatot énekelte magnószalagra (gy űj-
tötte Bodor Géza, Mohol): 

8. 

(Hatos számú dallam.) 

Sej, hallottátok Mrës Zëntán mi történt? 
Horvát Jánost a Nagyutcán megölték. 
Géza Jani fogta hátra a kezét, 
Sej, Píszár Pali szivébe szúrta kését. 

Az édesanyja kiszalad a lármára, 
Piros vérét szedte a kötőjébe, 
Piros vérét szedte a kötőjébe, 
-  Sej, odavan a Lelkem gyönyör űsége! 

Sej, Píszár Pali hazaüzen anyjának, 
Délebédet küldjön már a fijának, 
De az anyja visszaüzent fijának, 
-  A legénysége legyen a délebédje. 

Sej, Píszár Pali hazaüzen anyjának, 
Siingölt vánkust  küldjön feje aljának, 
De az anyja visszaüzent fijának, 
-  A legénységét tegye feje aljának. 

Sej, porzik már a zëntai Nagyutca, 
Most kísérik mind a kett őt be rajta... 

(,‚Nem tudom tovább, hiába!") (9.) 
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2.  -  Az esemény írott emlékei 

Az elmulasztott újságcikk-kijegyzés helyrehozását nagyban nehezí-
tette a konkrét adatok hiánya. (10.) Kés őbb ugyanezt megkönnyítette a 
Történelmi Levéltár halotti anyakönyve, a balladában említett 1891. esz-
tendőből, melybe a meggyilkolt Kazinczi Ferenc (21 éves) legény halotti 
kivonatának iadatai szerint, az utolsó kenet felvétele nélkül beállt halál 
okaként „elvérzés" került. A temetés november 17-én volt. (11.) 

(A HALOTTI ANYAKÖNYVI KIVONAT)  

Protocollum Deýunctirum parochialis Ecclesiae ZENTAENSIS anni  1891 

Numerus  currens 	 590.  

DEFTJNCTI Kazinczi  Ferenc  
Nomen et Conditio defuncti  András és Tót Erzsébet fia.  
Item eius coniugis vel parentis róm. kath. polg. 

Locus originis et habitationis Zenta  
Numerus  Domus  644  

Sexus 
masculinis - foemininus  férfi  

Aetas  szül. 1870.  jan.  17.  

Morbus sive aluid  genus Elvérzés  
mortis Haemorrhagia 

Fuitne provisus Saeramentis 
Morbundorum?  Nem volt.  

Locus ed Dies Sepulturae Zenta 
Nov.  17.  

Udvardy  Géza  
Nomen Sepelientis  káplán  

Observationes  Orvos-rendörileg bonczoltatott  

átmásolta 
KATONA PÁL  
Zenta,  1969. november 14-én. 

A Hanák József által énekelt, egyébként leghosszabb változatnak 
tehát hinni lehet az esemény idejét illet őleg. 

A korabeli újságok 'a rendkívüli eseményt általában a „Hírek" ro-
vatban örökítették meg. A ,Zentai Közlöny" 1891. november 22-i szá-
mában olvasható a következ ő : 

„Gyilkosság.  Nov.  16-ra virradóra egy olyan gyilkosság történt 
Zentán, a milyenr ől már évek óta nem szólt a krónika. Vörös Flóri 
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kocsmájában mulatott nov. 15-én a legénység. Ügy éjfél tájban, mi-
kor a »bor be - ész ki« állapot már rendesen be szokott következni, 
a 

 '
tüzesebb vérű  legény emberek összeszólalkoztak, majd össze-pofoz-

kodtak. A rendőrség közbelépése megakadályozta ugyan a nagyobb-
fajta verekedést, de nem a véres bosszúállást. A pofozkodó s berú-
gott legényt: Kazinczi Ferencet nagy nehezen rábirták arra, hogy 
hazatávozzék. El is indult, de nem ért haza - élve, mert kocsmázó 
ellenségei: Piszár Pali, Tóth Antal és Farkas Péter elibe kerültek 
és majdnem ;a Kazincziék háza el őtt összeszurkálták, halálra verték. 
A gyilkosokat rögtön befogták, kik büneikr ől ma már töredelmes 
vallomást is tettek." (12.) 

A nyolc töredék közül háromban előforduló Bandi Flóri (13.) kocs-
mája szintén szorosan összefügg az eseménnyel. Bollók István mindössze 
kétsoros töredéke, („ .. .alighanem :abbul van. . .") melyet hajlamosak 
voltunk valamilyen más zentai ballada szövegtöredékének vélni, (mivel 
a sok énekelt töredék közül egy sem idézi), az újságcikk adatai alapján 
valószínűleg mégiscsak ebb ől a balladából való. 

Az eseménnyel összefügg a következ ő  hír is: 

„A mi a mult számunkból kimaradt.  Ujabb áldozata Bandi Flóri 
kocsmájának. Piszár Jánosnak feleségét m. hó 20-án temették el. 
Mikor az Istenben megboldogult értesült fiának tettér ől, szivében 
erős nyi]iaJást érzett, megbetegedett és fájdalmába bele halt." (1891. 
december 4-i számú Zentai Ellen őr.) (14.) 

3. -  A szájhagyomány 

1. 

MÁRKUS MIHÁLY, 93 éves (1970.) Zenta-Fels őhegy. Földműves. 

-  Hát az úgy történt, tuggya, hogy bál vót. Ott a gazda-
körbe. (15.) Hát osztán az a Kazinczi, akit megöltek, a Ferkót... 
(A báttyáná szógátam. A Gerg ő  bácsiná. A Kazinczi Gerg őné.) Oszt 
aszongya nëki a Píszár Pali: 

-  No, - aszongya, - Kazinczi, - aszongya, - van-ë öt fo-
rintod? 

-  Van ám! - Aszongya, el ővë... - Ehën van, tíz forintom 
van-ë! Tíz forint! 

No, mer há... oszt ezën nagyon mëkharagudott a Píszár Pali. 
No, akkó osztan a Kazinczi Ferkó, hát most együn haza. Akkó, 

hogy ü együtt, kigyütt a Gazdakörbü, a bálbú, iakkó a Píszár Pali 
• rëndőröknek aszonta, hogy engeggyék ki űket. Noakkó kiengették 
• rëndőrök, harmadmagává. Noakkó oszt a Kazinczi Ferkó, éppen a 
házuk... szóval még ëgy házat köllene mënni, oszt... noosztakkó 
ahogy odaért vóna, hogy ëgy házat köllene mënni, akkó odaért vóna 
az ű  házukhó, akkó emezëk, a Píszár Pali, úgy körűkerűték, harmad- 

47 



magáva,  erű  is mëg amárú  is, oszt akkó avva a rohamkés (vagy mi-
lyen) oan nagykés, kézné vót, (úgy néz ki mind a szurony! az ia kés). 
Akkó mëg összeakattak, akkó mingyá beleszúrták. Mingyá agyon-
szúrták. 

Noakkó osz főfektették oan  izére, vót ottan kint oan pad, arra 
fektették. Noakkó osz ük együttek. Ük otthatták. Emëntek. 

-  Misa bácsi, merre lakott ez a Kazinczi? 
-  A Kazinczi? Hát itten a Zëntai úton, (16.) bëfelé. Még ott 

van a ház! Apró cserépb ű  van. Ott van. Kazinczi Gerg ő ! Merd afféle 
ház a! Még ott van. Az vót az ű  házuk. A Kazinczi Ferkónak. 

Asztán  oszt akkó kitűzték a... nótázni kesztek a Píszár Falirú! 
Danóni! Akkó az Öreg Píszár János osz bëszëdette ja... Nem en-
gette, hogy danójják! Hát! No, akkó oszt így... Igy oszt akkó hat 
esztendő ... Aszonta, izé, a Kazinczi András vót taz apja a Kazinczi 
Ferkónak, aszonta, hogy: „Halá helëtt halá!" Nem enged! Nooszt-
akkó, annyira-annyira, hogy mégis osztakkó hat évet kapott a Pí-
szár Fali! Há! 'kkó bëlëtt csukva. 

Mikó osz kitőtötte  a hat évet, mondom, hogy kesztek danóni is 
rúla, de akkó oszt bëszëdette iaz Öreg Píszár, nem engette, hotyhát 
danójják, az ű  fiját! No, akkó oszt, a Píszár Fali, mikó kit őtötte ja 
hat évet, hazagyütt, akkó - vót az a Szentháromság, itt, ahogy 
van a virágoskert a! Akkó Öt trombitássa három nap, három éjjel 
ott mulatott. De osztakkó, annyi, mikó osz ennek vége lëtt, akkó - 
mëkhalt. Mëkhalt osztakkó a Píszár Fali! Há! Hát ijen... 

-  Hát írva is volt ez a nóta? 
-  Hát! 
-  S vajon ki írhatta? 
-  Hát úllëhet, hogy az ujság! Úllëhet, hogy az ujságírók! Nem 

szerették ia Píszárok, hogy danójják ezt a nótát. Nem hát! Vót írás 
rúlla. Cédula. Aszt bëszëdette, hogy tovább nem szabad danóni! 
Mëkfizette! Bëmënt, hogy në engeggyék, hogy danójják! Aki da-
nójja, iaz mëgbüntetődik! Hát! 

-  Mikor szolgált maga, Misa bácsi, a Kazinczi Gerg őnél? Az 
esemény előtt, vagy után? 

-  Nem szógátam még akkó, hanem asztán átam én bë, má 
mikó ez mëktörtínt. Meséte ia báttya, a Gerg ő  bá... A Kazinczi 
Gergő ! Anná szógátam én, a báttyáná. Êgy évig. Hát! Osztakkó ez 
meséte. De még a... benne v őt, ujságba is vót beletéve, hogy akkó 
az Öreg Píszár esztet bëszëdette! Nem engette, hogy hirdessék! Hát! 

Vót  ilyen csúnya dolog! Azon gyüttek Össze, hogy a Píszár Fali 
aszonta Kazinczi Ferkónak, hogy: 

-  No, Kazinczi, - aszongya, - van ë Öt pëng őd?! 
-  Van ám, - aszongya, - tíz pëng őm! 
Elővëtte,  mutatta tíz pëng őt. Hát! 
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GÖMÖR  ISTVÁN  



Szégyëlte  a Píszár asztat, hogy emez... Öt forinta több van 
néki. Ez vót a furcsa, mëk hogy mëgöli! 

 

TÓTH MÁRTON 72 éves (1970),  Híressor.  Földműves. 

Hogy min vesztek össze? Aszt én nem tudom, hogy minn. 
Csak onnan, onnand lesték, szóval ahol most a milicijia... a Tót 
Mihál házábú. De nem a Tót Mihálé, vagyis a zapjuké... (Mi vót 
az öreg? Nem tudom most, hogy Mihál vót-ë az öreg tulajdonkép-
pen?... Nem, nem tudom hajja.) Csak onnan lesték. Az öreg kinyi-
totta a nagykaput iannak a Píszár Palcsinak, kinyitotta a nagykaput, 
és onnan leste. És ezëk... nótaszó'vial jött a túlódalon. Onnan a kapu 
alú, körösztű  az utcán, kirohant, lëszúrta, osz bë vissza oda! Az öreg 
bëcsukta a nagykiaput, az mëg oszt az udvarukba hátú emënt. 

Ezé pészt kapott iaz öreg Tót. 
Vótak nëki bëtyáros dógai  is. Közössen, szabadkaiakkal ra-

boltak valahun pénzt valamënnyit és elásták ott az öregné a pin-
cébe, itt kint a tanyán. És mikó arra került vóna a sor, hogy osztani 
köllött vónia, az öreg mëktagatta. Nem adott a társaknak. 

Azok iakkor ëccé rtajtamëntek a pézé. Hát iaz öreg védekëzëtt, 
tuggya, régëbben divat vót az a kiszögezëtt kasza. Ügy hosszú rúdra, 
olyan könnyű  rúdra, amive lëhetëtt könnyen bánni, osz kaszát szö-
geltek rá. Avva védekëzëtt. De az ëgyik vascsigahajtó... kútcsiga-
hajtója vót az öregnek, iaz lëvëtte oszt avva mëkhagyította, me nem 
birtak köze mënni hozzá. Mer ü avval a kaszával védekëzëtt. Igen. 
Nem birtak közel mënni. Oszt avval 'a vas kútcsigahajtóval mëk-
hagyította. Etaláta, úgy, hogy iaz öreg eszéd űt, összejesëtt. 

Igy osztakkor - a péz azé nem lëtt még! De az öregët kocsi 
után kötötték, fejjel lëfelé és húzatták, ára föl a szabadkai f ődre. 

Most hogy - a felesége, ugyë, gondolom, a szomszédokat f öl-
hangóta, és akkor mëntek. Ott via]iahol utójérték ára szabadkai f ődön, 
oszt ott osz mëkszabadították az öregët. 

Onnan származott közöttük a vita, hogy nem akarta mëgosztani 
ja pészt. 

Hát akkor oszt haza is jött ű  a tanyárú, oszt gabonakereskëdésse 
foglalkozott itthon, hogy leplëzze ëgy kicsikét a pézszërzésnek a 
módját. 

Asztat nem tudom, hajj4a, hogy minn vesztek össze. Gondolom 
oan lány-valami lëhetëtt... 

 

Özv.  KALMÁR  JÁNOSNE GERE  JULIANNA, 75 éves (1970.)  Zënta-
Orom part. 
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Hogy min vesztek össze? Tudom. Azon, hogy a  Píszár gye-
rëk, má  inkább a  Píszárnak  az  édësapja aszonta,  hogy az ű  lovajit 
në haggya  e  sënki lovaji.  (Mer tanyai  gazdákodók vótak.)  És a  Ka-
zinczi gyerëknek mëg  jobbak  vótak  a... Vagy jobban hajtott, oszt  
ekerűte ia Píszárt.  Oszt  ja Píszár gyerëk  agyonüttette  j'a cselédëkke  
ja  Kazinczit.  Úgy, hogy harmadik ház ellen, ahogy  mënt  haza  űhoz-
zájuk,  harmadik ház ellen, ott érték utó a  bérësseji  annak a  Píszár-
nak, és  akkó  ottan 'agyonverték. Ügy, hogy még élt,  mikó  'a házbeli 
lakók hallották, hogy:  

- Jaaaj Istenëm, mëkhalok! Jaaj Ist... - Kiszalannak  az ut-
cára, hát a  Kazinczi  ott  fetrengëtt  vérbe fagyva. 

Nem a  Píszár  Fali szúrta  lë,  hanem fogadott  cselédëket.  Ü fo-
gatta  mëg  a  bérësëket,  hogy üssék agyon.  -  No és,  mikó  az  mëk-
törtínt,  (esz mán a nagymamád,  má  dédnagymamád sokat  emlëgette,  
hogy) ez a  Píszár  Fali együtt  űhozzájuk,  mer rokonság  vót.  (17.) A  
nagymamádnak...  szóval  unokatestvérëk vótak no,  a dédnagyma-
máddá! És  akkó  együtt,  osztakkó  mindég  rít, mikó má mëkszabadút  
a rabságbú.  

Akkó odagyütt, osztakkó: 
-  Rozi néném! Az anyám  mëkhalt  énértem, én  mëg mëkhalok  

az anyámé!  - Ráborút  a  dédnagymamádra  (én csak  űtüllük  tudom),  
osztakkor  ott siratgatta, hogy:  

-  Rozi néném! Az anyám  mëkhalt  énértem, éri  mëg mëkhalok  
az anyámé!  

Osz  nemsokára  mëg  is halt. 
Hogy  milyen betegsíge vót?  Fáj  ...  asz'  beszéte  mindég a  déd-

nagymamád,  hogy annyira fájt  nëki,  hogy az... hogy ű  mijent csi-
nátatott  a  cselédëkke,  hogy az  annya... zannyának  is  mëkhasadt  a 
szíve (vagy  mittudomén),  úgy halt  mëg, akkó  ű  is  utánna  adta  any-
nyira  az  anriyáriak  magát, hogy  ca fájdalomtú  ű  is belehalt. Belehalt. 

Hogy hun laktak  ezëk  a  Kazincziék,  azt  pontossan  nem tudom. 
(Ezt a Franci ángyi  tunná mëgmondani,  mer  űnëki nagybáttya vót.)  

És mikor az a  Kazinczi mëkhalt,  és  akkó jaz  ő  szüleji  nem szol-
gáltattak érte misét,  osztakkor  mindég hallották, hogy  csusszog  a 
folyosón. 

Hogy  mé  nem szolgáltattak érte misét? Hát 'akkor  - eha-
nyagóták!  Oszt aztán Franci ángyi  monta  mindég, hogy  osztán mikó  
misét  szógátattak osztán mëkszünt  a  csusszogás.  Hogy nem  csusszo-
gott sënki së  tovább a folyosón... 

Hogy az öreg Tótot, a Marcit  mëkhúzatták  a kocsi után kötve 
a cimborák a kanizsai  fődekre,  még ilyesmit? Hogy  őtet? -  Hát 
most  mikó má  ez a világ  bëgyütt,  hányat  mëkhúzattak?!  

Nem tudom. Csak azt tudom, hogy az a  Tótné, mikó  az én fiam 
nagybeteg  vót, dédniagymamádhó  járt. A Tót Marciné. Az  monta 
nëkëm,  hogy a  kisgyerëknek  fakanalat  tëgyek  a szájába, mer mind  

50 



összerágta száját, nyelvit, bel űrü, belső  részit a szájának. Fakanalat 
tëgyek, hogy asz' rágja, në a száját mëg a nyelvit. Józsi mikó ki-
csike vót. - Öreg vót. Mán az Öregasszony. A Tót Mártonné. 

4. 

ÖZV. KOVÁCSNÉ CSÉPE  ÁGNES 80 éves, (1970.) Zenta. 

-  Tudtam én! Kis libapásztor vótam, ott tanútam. 
-  Hogy mé ölte mëg? Tudom. Igen. Egy lányé. Egy lányé. 

Igen. 
A lány felű  aztán sëmmit së tudok, de azt tudom, hogy lányé 

mënt az egész. Hogy a Píszár Fali akarta vóna azt a lányt, és ez a 
Kazinczi, ez elcsalta t őle, vagy mi? És akkor ott mingyár a kocs-
maajtóba kijöttek, összevesztek, lëbirkózták ëgymást, akkor ez a Ka-
zinczi Fercsi, ez, ez kisebb vót és úgy a tetejibe ugrott, osz (amam-
mëg oan szép, derék embër vót, az a Píszár), és lëgy űrte. 

Akkor elmëntek még bë. Akkor nagyon bántotta 'az a Píszár 
Palit, hogy ő  ëgy szép, magas, derék, és az a kis Kazinczi őtet ottan 
lëverte?! Hazamënt, gondolom, hogy bicskát, vagy kést... Akkor... 
(itt laktak szomszédba ezëk a Kazincziék.) Akkor mikor jöttek haza 
felé végleg, akkor szaladt utánna, és itt lëgy űrte a kapujukb ąa, saját 
kapujukba és agyonszúrta. 

Igën,  ez vót az Új kút utca szöglet. 
És aztán, mikó kitőtötte a hat évet, vagy tízet, Vagy nem 

tudom hányat, de sokat, akkor mikor hazajött, azért akkor mikor 
mënt bëfelé, ezëk a Kazinczi... (hároman is vótak!), ezëk zavarták 
ám az Adai utcán is végig, osz bëugrott kerítésëkën köröszt ű, akar-
ták... 

Az a Píszár Fali, az szép fiatalembër vót. Magas, szép. Aztán 
még jött táncolni is oda a vendégl őbe, dehát sáppadt vót, tuggya, 
az a sok év az arcába, osz mëg Is halt. Az anyja azé halt mëg, mer 
őutánna, ő  mëg aztán... ugyë iaki annyi ideig rab, nem él az aztán 
soká! Mennyi évet kapott? Tizënkett őt hallottam abba az id őbe. De 
engedtek is talán nëki el. 

Szép fiatalembër volt iaz. Csakhát az a rabság mëgviselte. Igen. 

BÁLINT VINCE 89 éves (1970.) Fels őhegy. 

Hallottam! Édësapámtú. De a nótáját... csak ëgy verset va-
lamelyest, de... dehát ugyë azt nem. Merd ia ( ű  beszéte!) a Píszár 
Fali ezt a Kazinczi gyerëkët mëgölte. És a Bandi Fióriná vót az. 
Ésakkó - édësapám hogy is monta? 

(Ének.)  
Édësapám meséte, mëg danóta  is. Ugyë annyira fiatal vótam, 

ëngëm nem érdek őt. 
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6.  

ÖZV. SZËCSËNYI GYÖRGYNË  ILLÉS KATALIN 80 éves (1970.) 
Mohol.  (18.) 

- Mondjia  csak, Kati néni, ki volt az a Píszár Pali? 
-  Hát a Físzár Fali vót ëgy gazdag legény, oszt ëgy lánt sze-

rettek a Horvát Jánossa. A Horvát János mëg szëgínyebb legín vót, 
oszt a lány asz' szerette. Oszt a Físzár Fali azé tëtte je lábalú. Mer 
Ő  szerette ja lánt. 

Ketten a Géza Janiva. 
-  Hallott-ë olyasvalamit, hogy 'a Físzár Pali a cselédeivel ölette 

meg, nem ő  maga? 
-  Nem hallottam... A Géza Jani lëfokta, a Píszár Fali mëg 

szívën szúrta. Igy hallottam. 

4. -  Elemzés 

TÉR És IDŐ  

A „Fiszár Fali" tehát helyi eseményt tárgyaló, újkelet ű  ballada. 
Legteljesebb változatában helyenként még ponyvaballadákra jellemz ő  
részletek is megfigyelhet ők, (19.) melyeket a többi töredékb ől a feledés 
csiszolt ki, de átköltéssel való változtatásuk is el őfordul. (20.) A messzi 
múlttal, melyben a teljes magyar nyelvterületen, s őt, több nyelvterüle-
ten előforduló, nagy tárgytörténet ű  balladák születtek, legfeljebb a nép 
balladaalkotó ösztönein keresztül van köze. Népzenei s egyéb néprajzi 
értéke is elsősorban a helyi szellemi néprajzanyag értékelésein keresztül 
érvényesül. 

A ballada születésétől eltelt idő  mindössze 79 esztend ő . Ennek érté-
kelésekor meg kell jegyeznünk, hogy 'a Gömör Istvánról szóló ballada 
57 éves, de hallottunk balladás rabéneket a második világháború végén 
felállított „Járeki láger"-ról, sok régi rabének-formula alkalmazásával. 
Ez a vonal még közelebb is követhet ő , az ötvenes évek elejéig, a beszol-
gáltatások korából eredő , sokszor csak néhány versszakos rab-szövegeken 
keresztül, melyek a legtöbb esetben régi, lírai-, katona-, vagy egyéb 
szövegek átköltéséb ől születtek („Zatvor"-nóták.). 

A viszonylag nagyszámú, vidékünkön lejegyzett más balladaváltozat 
mellett ez a két helyi ballada (s egy nemrég lejegyzett kisszállási ballada 
is) arról tanúskodik, hogy vidékünkön az epikai dalforma meglehet ősen 
erős affinitást mutat úgyszólván napjainkig. 

Eddigi eredményeink alapján feltehet őleg ez a ballada, mint a helyi 
balladák túlnyomó része, meglehet ősen szűk területen terjedt el. (Zenta, 
Felsőhegy, Tornyos, Mohol, iazaz kb. 20-20 km Zentától déli és nyugati 
irányban.) Ez a feltevésünk azonban korántsem vehet ő  bizonyítottnak, 
hisz a megjelölt terület egybeesik eddigi gy űjtési területünkkel. Meg-
jegyzendő , hogy Csókán (Bánát), keresve sem találtunk nyomára. 
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SZEREPLŐK ÉS SZEREPÜK 

A Piszár Pali név változatlan formában jelentkezik úgyszólván va-
lamennyi töredékben. (21.) Ezzel szemben a megölt legény neve mind-
járt az első  változat lejegyzésekor hibásan került papírra (Kazinczi Jani 
Kazinczi Fercsi helyett). E név változékonyságára talán jellemz ő , hogy a 
harmadik változat lejegyzésekor Mangurás Anna a szalagrarögzítés el őtt 
Kazinczi Fercsit énekelt, s csak a rákérdezésünkre (az el őzőleg ismert 
töredék szövege alapján) változtatta Kazinczi Janivá (22.) Igy esett, hogy 
egyedül a Hanák József által énekelt változat említi helyesen az áldozat 
nevét. Több töredékben e név említése teljesen elmarad. 

A moholi változat els ő  versszakában szerepl ő  Horvát János (s tán 
Géza Jani is) lehet véletlen, ötletszer ű  névváltoztatás, esetleg (tekintet-
tel az esemény s űrített egészére ebben ia versszakban) más balladából, 
vagy csak gyilkosság-esetb ől kölcsönvett név. Nem tartjuk kizártnak 
azt sem, hogy csak a Horvát János a tévesen használt név, s nem cso-
dálkoznánk, ha bebizonyosodna, hogy a Géza Jani ilyen (vagy másmi-
lyen) szerepe e gyilkosság ügyben megfelel a valóságnak, vagy közel 
áll hozzá. 

Az eddig lejegyzett változatok közül három említi Bandi Flóriné 
nevét, s a Hanák József által énekelt változat els ő  versszakában szintén 
találunk egy utalást („Sej átkozott légyen a híres kocsmáros!"). Fábri 
Jenő  (megh. 1968.) szóbeli közlése szerint éneklője a végén az utolsó 
sorral kapcsolatban megjegyezte: „Énekelték ezt Bandi Flórinénak is 
valamikor." 

Bandi Flóri kocsmáros volt Zentán. Neve ragadványnév (csúfnév). 
Vörös Flórinak hívták. Bár a kocsma akkori helyét ma már nem tudjuk 
megnyugtató bizonyossággal megállapítani, :a város életében betöltött 
szerepét tekintve (és minden valószín űség szerint azonosíthatóan is) ez 
a kocsma volt az alig tíz éve lebontott „Hajduska kocsma" őse. Ideális 
lokációja folytán (a Nagyutcán, nem  ,a szűk értelemben vett központban, 
de nem messze tőle), nagy báltermével, állandó zenéjével, nagykocsma 
hírével s voltával a Város s a faluk, szállások lakóinak találkozó helyéül 
(néha „ütköző  pontjául") szolgált. Szerepe a város társadalmi életében 
külön tanulmányt érdemelne. 

A beltéri cívis élet rendjét s csendjét gyakran bolygató veszekedések 
s az élénk nagykocsmai élet s űrű  zaja mellett, mely szerves tartozéka 
volt a város életének egész a Haj duska kocsma lebontásáig, a századvég 
évtizedeire jellemző  élénk korteséletben is meghatározott szerepe lehe-
tett. (,‚Bandi Flóri els ő  kézből kapva a leczkét, kvalifikálódott korcsmája 
zsiványok barlangjává, nála lakván az útonálló zsidó bíró" - Zentai 
Ellenőr, 1891. Március 8. IX. évf. 10. sz.) 

Az, hogy Bandi Flórinénak volt-e bármilyen meghatározható sze-
repe az eseményben, Vagy csak a „híres kocsmáros" feleségeként került 
a ballada utolsó sorába, sem az eddig összegy űjtött töredékekb ől, sem az 
eseménnyel kapcsolatos száj hagyományból nem derül ki. 
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DALLAMA 

Tipikus újstílusú magyar népdal-dallam. ABBA-s rendszerű , néha 
kisebb eltérésekkel. A középs ő  két sor második (középs ő) üteme iaz öt 
dallam közül három esetben nyolcad, két esetben negyed hangokból áll. 

A Bálint Vince, de különösen az özv. Kovácsné által énekelt dallam 
a mély feledésből visszahozott, bizonytalanul énekelt forma. 

A dallamnak lírai szövegével eddig nem találkoztunk. 

SZÖVEGE 

tîgyszólván  az egész ballada ismert balladaformulák alkalmazásával 
épült, csiszolódott, a feledés mellett az átköltés eszközeivel is. A kezd ő  
motívumok bizonyultak a legváltozékonyabbnak. Az esemény id őpontját 
(Hanák féle változat), vagy helyét (Mangurás és Szécsényiné) meghatá-
rozó kezdősorok az újstílusú balladák s űrűn előforduló bevezető  motí-
vumai. Az évet jelz ő  kezdősorok néha vándormotívumként is jelent-
keznek. 

(„Ezernyócszáznyócvanhatodik  évbe, 
Ó mi történt ebbe ja nagy vidékbe!..."  

Biró  Margit balladája (23.)  

„Ezernyócszáznyóevanhatodik  évbe, (24.) 
Mi történt az Ivánovics kiskertbe? . . 

Farkas Julcsa balladája (25.) 

A Hanák-féle változat első  versszaka - úgy tűnik, - nem állhat 
messze a feltehet ő  első  írott, vagy íratlan balladaforma kezdetéhez. Apró 
kiforratlanságai is err ől vall'anak. 

A Mangurás Anna s az özv. Szécsényiné által énekelt els ő  versszakok 
valószínűleg későbbi alakulások. Mindkettőben a balladai cselekmény 
tágabb értelemben vett helyét meghatározó képnyitó sor után, az egész 
esemény egy versszakba s űrítve lép elő , régi balladák hagyományos for-
májának megfelelően. A versszak utolsó sorával a Mangurás Anna-féle 
változat tömörsége fellazult. 

A Bollók István által énekelt két sor valószín űleg az első  versszakok 
valamelyikének volt ialkotója. A „három gyilkos legény" megfelel az új-
ságcikkbeli közlésnek. 

A legteljesebb (Hanák..féle) változat második versszaka tárgyalja a 
szűkebb értelemben vett eseményt, kissé ponyvaballadákra jellemz ő  
részletességgel. S ha a mesterkéltsége miatt ezt a változatot tartanánk 
a feltehető  első  balladaformához legközelebb állónak, akkor itt meg kell 
jegyeznünk, hogy az esemény itt megjelölt helyét s formáját a lejegyzett 
töredékek egyike sem említi, s ta szájhagyomány sem igazolja. A száj-
hagyomány alapján kapott képhez közelebb van a Szécsényiné által éne-
kelt első  versszak esemény ábrázolása (utcán történt. Segítséggel?) En-
nek a változatnak 'a második versszaka egy megrendít ő, új motívummal 
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gazdagítja a balladát: „Piros vérét szedte a köt őjébe". A versszak máso-
dik sora eredetileg más volt. (Más, hagyományos formákra gondolva 
„Ráborult a. . ."-kezdet ű  vagy tartalmú sor lehetett, az els ő  sorra rímelő  
sorvéggel.) 

A Hanák-féle szöveg harmadik s negyedik versszakát viszonylag jól 
rögzítve őrzi az emlékezet. A nyolc iadatkõzlõ közül négynél megtalál-
hatók. A Mangurás Anna által énekelt szövegben a harmadik s negye-
dik sorát kiejti a feledés s helyét kontaminációval két másik sor fog-
lalja el, az elég szokványos zárómotívumok közül. A Lengyel Ilona 
ajkáról lejegyzett töredékb ől az „A Nagyutcán gyászkoporsót emelnek" 
sor helyére az áldozat nevét említ ő  sor kerül, a záró versszakok egyiké-
ből. A töredék Így szinte egésszé kerekedik. 

Hanák  József szövegének ötödik versszaka szintén a feledés sorsára 
jutott. Az előbb említett egyetlen (második) sora van meg Lengyel Ilona 
töredékében. Ez az egyetlen versszak, mely utal a gyilkosság okára. A 
száj hagyományban is előfordul ez iaz utalás, s bár ez helyenként határo-
zott, úgy tűnik, a motívum az igazi ok ismerete hiányában került a bal-
ladába. (,‚Aztat nem tudom, hajja, hogy minn vesztek össze. Gondolom 
oan lány-valami lëhetëtt. . 

A Szuromi András által énekelt szöveg a másik olyan, mely töredék 
voltában is kis egész. A régies kiejtéssel énekelt szép sorban hangsúlyo-
zott  „Fmnyës csizsma" s utána a disszonáns „vas rajta", s a záró sor a 
legénykedésb ől eredő  okra is mutat. E versszak kezd ősora a Moholon 
jegyzett változatban is ott van, a töredékben maradt versszakban. 

A ballada záró része egy ismétl ő  voltával hatásfokozó célú, kissé 
lírai hangú versszak-pár. Míg közülük az egyik csak két közl ő  ajkáról 
Zentáról és Moholról) került lejegyzés alá, az utolsó versszak a hét 
(Bollók Istvánt is beszámítva nyolc) adatközl ő  közül öt esetben teljes 
egészében jelen van. Egy esetben az adatközl ő  csak erre a versszakra 
tudott visszaemlékezni. A különbség mindössze az, hogy az Öt közül 
három említi Bandi Fiórinét, egy szándékosan kikerüli (Hanák), s egy 
esetben feledés eredményeképpen kikopott a lírai zárósorok csattanójá-
ból (Szécsényiné). Talán nem lényegtelen, ha hozzátesszük, hogy az itt 
jelzett jó megőrzés mellett iazonos motívumos záróverssziak más, vidé-
künkön született helyi ballada utolsó versszakaként is el őfordul: 

„Dániel Gyuri üzent a jó anyjának, 
Csipkés párnát küldjön feje aljának, 
A jó anyja visszaüzent fiának, 
Gyilkos kését tegye feje aljának." (26.) 

A CSELEKMÉNY 

Ideje 

Tekintettel az újsághír s a halotti levél egybehangzó adataira, a cse-
lekmény idejét bizonyosan tudjuk. A gyilkosság tehát 1891. nov. 16-ára 
virradóra történt. A pontos dátum ismerete mindössze annyiban érdekes 
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a ballada szempontjából, hogy megjegyezzük, az esemény valóban a no-
vember 15-i téli vásár éjjelén történt, a Hanák-f éle változat els ő  s má-
sodik sorának megfelelően. 

Helye 

A cselekmény helyének pontos ismerete nem érdektelen a ballada 
szövegek összevetésekor, a nem teljesen egybehangzó erre vonatkozó 
szövegrészletek miatt. (,‚Kifordult az újkút utca szögletén, Elébe állt a 
három gyilkos legény" - „Sej, Piszár Fali belépett a kocsmába,... Sej, 
mindjárt (a) kését beledöfte torkába" - „Horvát Jánost a Nagyutcán 
megölték".) A részletesebb megismerés kedvéért segítségül hívott száj-
hagyomány sem adott maradéktalan választ minden feltett kérdésre. 
Minden valószínűség szerint azonban, a gyilkosság utcán történt, s nem 
a kocsmában, a Hanák-féle szöveg második versszaka szerint. Emiatt is, 
de részint e szövegrésznek enyhén a ponyvaballadára emlékeztet ő  sza-
kaszaival kapcsolatban nyilván méltán vetődik fel a kérdés: nem szület-
tek-e ezek a versszakok (akár mint eredeti els ők, akár a népi versszakok 
átköltése útján) vásári célokra való felhasználás szándékából? 

Márkus Mihály szerint az esemény a Nagyutcán, a régi Szénatért ől 
(ahol a Bandi Flóri kocsma lehetett s kés őbb a Hajduska kocsma állott) 
kifelé, „a Kazinczi Gerg ő  féle ház" felé folyt le. Más forrás szerint 
(Tóth Márton) a Szénatért ől a városháza felé, szintén a Nagyutcán tör-
tént. Ezzel a közléssel kapcsolatban felvet ődik a kérdés, hogy nem vo-
natkozik-e esetleg egy másik eseményre, mert a Píszár Pali—Kazinczi 
Fercsi ügy ilyen lokációja nagyon valószínűtlennek látszik. 

A Bollók István által elmondott két balladasor hitelessége mellett 
szól özv. Kovácsné közlése, valamint a halotti levél egyik adata is, mely 
szerint a halott a 644-es házhelyen lakott. Az pedig azid őben (644/a és 
644/b) az újkút utca közepe tájára esett. (27.) Eszerint a teljesen ese-
ményhű  balladakezdő  szöveg a nagyon töredékesen fennmaradt (eleddig 
lejegyzett) Bollók István-féle szövegváltozat lehetett. 

Oka 

Lényegtelen, de legalább is hangsúlytalan tételként sikkad el a le-
jegyzett töredékek mindegyikében. Egyedül a Hanák-f éle változat hoz 
fel egy, az újstílusú balladákban elég sokszor el őforduló tartalmú (s őt, 
formájú) okot: „Sej, hogy egy lányért vetted el életemet!" 

Több esetben csak az okot firtató rákérdezés hoz többé vagy kevésbé 
határozott választ (özv. Kovácsné, özv. Szécsényiné, Tóth Márton). Bár 
mindhárom adatközlő  a „lány-ügy" felé tereli a balladát kiváltó ese-
mény okát kutató figyelmet, úgy t űnik, felszínesség lenne ennek kritikai 
megjegyzés nélküli elfogadása. Jellemz őnek találjuk ugyanis Márkus Mi-
hály és özv. Kalmár Jánosné különböz ő  okot elmondó közlését, melyek 
figyelembevételével más súlyt kap az el őzőleg egyéb helyekről hallott, 
tömören megfogalmazott ok: „Legínykëdésbül. . ." (28.) Talán erről  ta- 
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núskodik  a két változatban is lejegyzett, egyikben hangsúlyozott, visz-
szatérő  verssor: „Legénységed tedd 'a fejed aljának." 

Hogy ebben ia legénykedésb ől eredő , később gyilkosságig fajuló kocs-
mai összezördülésben közvetlenül kiváltó szikraként „lány ügy" szere-
pelt-e, nem tartjuk kizártnak. Bál volt. Korántsem véletlenül a vásárt 
követő  esten s éjszakán. (29.) A „lány-ügy" mint kiváltó ok gyakran 
előfordul a vásári fogantatású szövegekben is, s őt, a hagyományként 
rögződő  ilyenféle ok a köztudat szempontjából is hihet őnek, elfogadha-
tónak látszott a cslekmény részleteit nem ismer ők számára. De a rész-
letek ismerete nem is volt fontos a valószer ű  elemek tudatában. 

A balladaszületés szempontjából a tragédia volt a lényeg: a gyil-
kosság. Tragédia voltát csak emelte a gyenge megokolás. Az amúgy is 
mélyen megrendült köztudatra különös er ővel hathatott a gyilkosságba 
keveredő  fiú anyjának az eseménnyel kapcsolatba hozható hirtelen halála 
(„mëkhasatt a szíve"). 

A SZÁJHAGYOMÁNY 

Az esemény körülményeire s okára összpontosított szájhagyomány 
közlésekor szándékosan s örömmel hoztunk sok egyéb, a helyi néprajz 
szempontjából érdekes részletet, melyek a ballada tárgytörténetéhez 
kapcsolódó szerepükön túl az adatközl ők s rajtuk keresztül egy sz űkebb 
közösség szellemvilágára is jellemz ő  fényt vetnek. A börtönb ől szabadult 
Piszár Pali kissé legendás halála Márkus Mihály ajkáról (,‚az Aljról") 
számunkra szinte természetesnek hangzik. A csodák felé szívesen hajló, 
a rendkívüli eseményeket babonás áhítattal szemlél ő  kikerekítés szám-
talan más példájával is találkoztunk, ia Fels őhegyhez (a „falu"-hoz) s az 
Orompart szállásaihoz csak rövid periódusokban kapcsolódó gyermek-
kori évek babonás meséiben. 

A „jobb ló" elsőbbséget jelző  kritériumként ki tudja meddig nyúlik 
vissza az időben?! De tény az, hogy 'azt a mondatot, hogy „az ű  lovait 
në haggya e sënki lovai!" Így, vagy máshogy fogalmazva, nem ëgyszer 
és nem csak ezzel az üggyel kapcsolatban hallottuk az oromparti s más 
zentai határbéli szállások között. Az „ekerülés" Szó mindig egy kicsit 
nyomasztó csendet hagyott maga után ebben a leveg őben. 

A hazajáró halott, ezúttal az elhanyagolt miseszolgáltatás miatt, (más-
kor nem teljesített ígéret, vagy egyéb ok miatt), mint babonás hiedelem 
gyakran ott volt ebben a környezetben a két generációval ezel őtti kor-
osztályok tűnődő  beszélgetéseiben. 

A Tóth Márton ajkáról lejegyzett anyag, nem tudni, valamilyen-
képpen (a látszat ellenére is) összefüggésben van-e 'a balladát kiváltó 
eseménnyel? Ett ől függetlenül, de teljesen elvonatkoztatva attól is, hogy 
a mellesleg elmondott személyekhez f űzött eset így volt-e igaz, vagy 
sem, a lejegyzett anyag érdekes fényt vet Zenta századvégi életére. 
A kép intenzitása mellett részleteiben is érdekes (a néhai jobbágyfegy-
ver, a kiegyenesített kasza használata, a „meghúzatás", stb.). 

A moholi változatban a ballada már a valós eseményt ől távolodó 
külön életét éli. Ěneklője rákérdezés után a gyilkosság okaként klasz-
szikus társadalmi és személyi konfliktus-formulát mond el. 
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SZERZŐJE ISMERETLEN 

Ilyen irányban végzett kutató munkánk nem járt megnyugtató ered-
ménnyel. Lényegesnek tartjuk azonban Márkus Mihály ezzel kapcsolatos 
közlését: „Vót Írás rúlla. Cédula. Aszt bëszëdette..." Eszerint a ballada 
históriás énekként is forgalomban volt, bár feltehet ően nem hosszú ideig. 
(„Mëkfizette! Bëmënt, hogy në engeggyék, hogy danójják! Aki danójja, 
az mëgbüntetődik. Hát.") A dal napszámos körökben is tiltott volt. Fo-
ganatja ilyen irányban feltehet őleg csak a Píszárok földjein dolgozó 
napszámosokra terjedt. 

Énekes koldús a harmincas évek derekán még látható volt olykor 
Zenta külvárosi utcáin. Históriás dal- vagy balladakölt ő  szerepükr ő l 
eddigi helyi anyagismeretünk alapján nincsen konkrét adatunk. 

Márkus Mihály közlésén kívül, - bár nyomravezet ő  konkrétumot 
nem tartalmaznak, - megemlítésre érdemesnek tartjuk némelyik adat-
közlő  ezzel kapcsolatos véleményét: 

Tóth Márton:  „ . . . Hogy kik szokták csináni az ilyen nótát a régi 
időbe? Zenészëk leginkább. Leginkább zenészëk szokták az ilyesmit. Me 
tudom, itt Tornyoson is vót ëgy Gacsik. Mos halt mëg a fija nemrégën, 
zenész vót ajis. Az öreg az úgy ëlég jó mëg tutta osináni 'z ilyenëket, 
danóni. . 

özv.  Kalmár Jánosné:  A Piszár Pali nótára nem emlékszik: „Eszt éri 
nem hallottam." „Hogy ki csinálhatta ezt a nótát? Hát assë tudom" - 
mondja tűnődve. 

Kötetlen beszélgetés S őreg Pálné Mihályi Zsófi népdalénekes lakásán 
egyik szomszéddal: „Akár milyen nóta, ez majnem mind a n ő  személy-
zetëk, mëg veszekëdésr ű , mëg ilyesmirű ... szóval nagyon természetës, 
hogy a nőszemélyzet szerkeszhette. Má hogy - nëkëm vannak a test-
vér... lán testvérjeim. Hát én mëkkora gyerëk lëhettem? Mind a kis 
unoka ë! Hát már ők is... - Várjon csak, - tudom is én azt a nótát, 
csak ilyenkó jut az embërnek hirtelen eszibe  ... Hogy ez is... ők kint 
arattak, csép őtek, mit tudom én, oszt akkó ëgyike a másikárú má akkó 
szerkesztëttek is ëgy nótát. 

Hát most, izé (hogy akarom mondani!) mikó ez a szövetkëzet mëg-
alakút, az éppen... de én azt a nótát nem is tudom, csak ez a kolëgám 
a Kirá Pista. Saját maguk ük szerkesztëttek a szövetkëzetr ű  ëgy nótát. 
Hogy - tételëzzük, - hogy a „Sárga a para..." vagy izé: „Piros a pa-
radicsom, sárga a virágja... "  No erre. Osztakkó hát ugyë ott bosztány 
is vót, mëg mittudomén, osztakkó err ű  szerkesztëttek ëgy nótát. De 
hosszan Van ez. Csak néha, mikó így ëgyütt dógozunk, oszt kezdik da-
nóni, a fene ëgye mëg, hát még mindég nem felejtëtték! Há mikó vót 
a szövetkëzet?!" 

Az a generáció már nem él, mely az esemény idejében (1891.) olyan 
idős volt, hogy ma Vissza is emlékezhetne rá. A szájhagyománytól nem 
sokat vártunk e téren. A „hátha" kedvéért kérdeztünk. 

Ügy tűnik, meg kell említenünk, hogy énekes koldús, vagy vásári 
énekes felemlítésekor három esetben is nevetés volt a válasz. 

Míg gyűjtő  van, s az esemény dalban Vagy szövegben él az emlé-
kezetben, az anyaggy űjtés addig nem tartható befejezettnek. 
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GÖMÖR ISTVÄNY  (30.) 

Az 1964-ben közreadott 20  Zentavidéken  lejegyzett népballada kö-
zött (31.) a  Piszár  Pali balladáján kívül még egy balladával kapcsolat-
ban vetődött fel az  indokoltnak  látszó feltevés, hogy helyi eredet ű. A 
feltevés  iakkor  nehezen látszott bizonyíthatónak.  Bödéné  Zónai Rozál 
(1963-ban 55 éves felsőhegyi parasztasszony) közlése szerint, akinek az 
ajkáról egy másik, a  Smiller  Gézáról szóló balladát jegyeztük le, a bal-
ladában megénekelt esemény Fels őhegyen játszódott le. Ezt az állítást 
csak erősítette az  ia  tény, hogy a balladában előforduló, egyébként álta-
lánosan elterjedt Tót és Kálmán családnevek mellett a ritkább  Gömör  
családnevűek ma is élnek Felsőhegyen. Akkor még nem tudtuk, hogy a 
ballada utolsó sorában el őforduló, játékos befejezésnek vélt „Ördög -
jóska"-ként közölt név szintén személyt takar (Ördög József), s azt sem, 
hogy a főhős közölt neve  (Gömör Jiani)  hibásan került lejegyzés alá. A  
ball'ada Gömör  Istvánról szól. 

1.  -  A ballada 

Kis  Ferencné  Rác Szabó Etelka, 1963-ban 49 éves, el őbb munkás, 
majd parasztasszony ajkáról így jegyeztük le  Zentán:  

(Hetes számú dallam.) 

A Tiszának mind a két partja sáros,  
Në mënj  ára  Gömör  Jani,  mëgbánod, 

Elvëszik  a Piros nyelű  bicskádat, 

Amelyikkel  mëgölted  a komádat.  
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- Csöndbiztos  Úr, adjon Isten jónapot! 
- Fogadj Isten Gömör Jani, mi bajod? 
- Csöndbiztos Úr, régen volt ellenségem, 
Hogy Tót Klári nem lëtt a feleségem. 

Kálmányékná mëggyújtották  a gyërtyát, 
Talán bizony Kálmány Antalt virasszák, 
Kálmányékná virasszák a halottat, 
Gömörékné kötözik a rabokat. 

Kálmány  Antalt viszik a temet őbe, 
Gömör Janit kisérik a börtönbe, 
Gömör Jani ül a sötét börtönbe, 
Ördög-jóska ül mellette ködmönbe. 

Más változatára sokáig nem találtunk. Énekl őjére sem. Felsőhegyről 
Horgosra költözött 67 éves (1970.) Burány Vince ajkáról a következ ő  
töredéket jegyeztük le: 

2. 

(Nyolcas számú dallam.)  

Ez a falu gyászba van, 
Ez a falu gyászba van, 
Kálmány  Antal halva van, 
Kálmány Antal halva van. 

Még vasárnap délután, 
Még vasárnap délután, 
Sétált a lányok után, 
Sétált a lányok után. 

Utánna mënt  az anyja, 
Utánna mënt az anyja, 
Antal fiam, j őjj haza, 
Antal fiam, j őjj haza! 

Nem mëgyëk édësanyám, 
Nem mëgyëk édësanyám, 
Vérbe fürdök még máma, 
Vérbe fürdök még máma. 
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Bë  is  mënt  a kocsmába, 	 Kilenc legény ott mulat, 
Bë  is  mënt  a kocsmába, 	 Kilenc legény ott mulat, 
Mëgállott  az ajtóba, 	 •  tizedik rámutat, 
MëgáUott  az ajtóba. 	 •  tizedik rámutat.  

Gömör  Pista fölugrott,  
Gömör  Pista fölugrott, 
Antal fejére vágott, 
Antal fejére vágott. 

„Eddig tudom." 

Az esemény írott emlékére nem bukkantunk. B őven kárpótolt ben-
nünket azonban a részint szájhagyományként, részint a ballada él ő  sze-
mélyével folytatott interjúként lejegyzett emlékezés. 

2. -  A szájhagyomány 

MÁRKUS MIHÁLY 93 éves (1970.)  Zenta -Felsőhegy. Földműves:  

-  Hát az nëkëm unokatestvérëm vót, az a Kálmány Antal. 
Kálmán Fali vót &z édësapja, ez mëg Kálmán Antal vót. Unoka 
öcsém vót nëkëm. Mer annak az édësanyja az én apámma testvérëk 
vótak. Há. 

Hát, úgy törtínt, tuggya, hogy vót az a... a izé... micsoda 
hirtelen kiakartam mondani... Micsoda lán mán! ördög Vigye nevit 
no! Ejnye!... 

-  Tót Klári? 
- Egen!  Tót Klári! Az az! Tót Klári. No osztakkó, bál v őt ott 

fönt. Az Ila kocsmájáná. Ugyan a Zannusé vót Valamikó! - Azt is 
a Bandi Jani csinátatta, azt a kocsmát ott... 

No oszt, akkó osz táncótak. Ëlég a hozzá, hogy táncótak, akkó 
tán ehúszta esztet a Tót Marcsát. Akkó osztan... hát még osz, nem 
tom, evëtte ű  frissesbe. Akkó osz valahogy visszavëtte mëgin, akkó 
oszt ezën valahogy összeszólalkoztak. Ernmëg má bë is vót maradva 
katonának, ez az Antal. Az én unokaöcsém a! 

Ëlég  ah hozzá, akkó osztan ü gyütt haza, - most nem tom, 
hogy a lánt vezette-jë, oszt ememmëg utánaszíalatt, akkó asztán el-
vëtte tűle a lánt, akkó ű  még bë akart mënni űhozzájuk, akkó elé-
bekerűt oszt akkó agyonszúrta. A Gömör gyerëk. Agyonszúrta asztat 
az Antalt, a Kálmán Antalt. (Az apja Kálmán Fali vót!) Mëgölte. 

-  Emlékszik-e, hogy körülbelül mikor volt ez a gyilkosság? 
-  Hát ugyë, legén vótam nyilván. Nem is tudom, hogy hánba 

is, hogy... Az első  háború, a tizënnégyes háború el őtt vót. Má ré-
gén vót! Hát én még... legén vótam. Mëg hát öcsém vót énnëkëm! 
Én attú öregebb vótam mint ű . Bë is vót maradva szëgín katonának! 
Az a disznó még mëgölte! Há! Legín vótam én is... Hogy hánba? 
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(Márkus Mihály 1898-ban rukkolt. Jobb kezébe tetoválva az év-
szám, meg „V. század", aztán a korona és két kard. Huszár volt.) 

-  Huszár hát! Látni itt a kardot... 
t rëgruta vót, mikó mëgölte a Gömör gyerëk. 
-  Nem tudja véletlenül, Misa bácsi, iaz Ördög Jóska, az cimbo-

rája volt a Gömör gyereknek? Nem ketten szúrták le? 
-  Hát aszt nem tom, csak aszt tom, hogy ű ! O szúrta lë. Hogy 

amaz segíjjëtt vagy nem segíjjëtt-ë, - csak ű  szúrt! 
Én is emëntem mëgnézni, amikó lëszúrták! Kint feküdt az úton. 

Ott lë vót terítve, nem szabad vót odamënni. Sënkinek, még az 
édësanyj ának së, ott laz ű  házukhoz közel, ott 'a Nagyközön, tuggya, 
ahogy gyünnek a tempiomtú. Oszt ahogy csavarodik a... ehatták 
a... van ott ëgy út. 1' llë! Oszt attú léjjebb. Me léjjebb vót a házuk, 
azon az ódalon, ahogy mënyünk lëfelé, a balódalon. (32.) Emez, a 
lán háza mëg eminnen vót. Eminnent. Igy átalfurmán vót. 

-  És mi lett a Gömör gyerekkel az eset után? 
-  Hát, igazán, aszmán nem tudom, hogy bëcsukták-ë? Vagy mi 

törtínt vele? Nem tom rëndëssen asztat má, hogy mi törtínt vele. 
Bëcsukták-ë? Gondolom hogy bëcsukták. Zördög tuggya! 

Errű  nem tudok nótát. 
A báttyát Urbánnak hítták. De ammán rég mëkhalt. A Gömö-

rökbű  së tudom mëgvan-ë még...? Mer tuggya, vótam a Pancsovai 
rétbe bosztányos, osztan ajis ott vót, az a Gömör gyerëk, mëg az 
apja is. Osz még úgy beszégettünk... Mer kértek tüllem dinnye-
magot. Én napszámra vótam attand, a izé... mijafene Józsinak 
hítták má?! - No, ëlég iah hozzá, én napszámra vótam anná ja gaz-
dáná. Ok mëg bosztánt űtettek. Vetemínt. Én is Ütettem a gazdának, 
de napszámra. Én pízé! Oszt ott vót ez a Gömör gyerëk is ott vót. 
Kértek dinnyemagot. Merd én kikelesztëttem a dinnyemagot, de nem 
jó vót! Mer a hëgyirű ... a, az én gazdámnak  ,a hëgyi dinnyemagot 
atták oda nëki drága pízé, osztan ű  mëg nem tutta! Én montam 
nëki, hotyhá: 

- Kitű  vëtte  ezt a dinnyemagot? 
- Dejszën en  nagyon jói 
Jó, nem szótam én sëmmit. 
- Aggyon, -  mondom, - nëkëm ëgy fé tányírt, maj kicsírász-

tatom, elűtetëm, hogy maj mëglátom, hogy hogy dógozik! 
Adott is. Osz elűtettem. Folyt világnak, de nem hozott sërnmit! 
No, ezëk a Gömörék is, csírászbattak, mëgzabátatták, hátosz nem 

akart kikeni! Akkó énnëkëm idatták, hogy kelesszem ki. (Bëhoszták 
oda gazdasszonnak, oszt idatta gazdasszon, hogy kelesszem ki.) Mëg-
vót a... kiugrott a bele! 

- Há, -  mondom, - efosta magát! Hát ez ki van... mëg van 
zabáva! 

(Csinájják!  Én nem izëlëk velük!) 
-  Nem lëhet eszt, - mondom - kikeleszteni! Nem is jó mag! 

Mag nem jó! - Mondom. - Hát! Magát bëcsapták! - Mondom, - 
Tuggya maga - mondom - milyen dinnye magot? A hëgyir ű ! A 
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dinnye hëgyirű ! (Ott hoszta ki a dinnye.) Abbú kapott! Az nem jó! 
Amajjó, aki ott a töviné mingyá! Az a jó! 

-  De jó, jó, - aszongya. 
Jó van akkó... 
No akkó osz: 
- Aggyon nëkëm, maj  én csírásztatok! 
Adott, osz ütettek, folyt világnak, de nem hozott dinnyét. Á! 

KALMÁR  JÁNOSN Ě  GERE  JULIANNA 75 éves (1970.)  Zenta -  
Orompart: 

Arnikó  a Fölsőhëgyën törtínt az a gyilkosság, arrú tudok én! 
A Gömör Pistárú, mëg az Ördög Andrásrú: 

Gömör  István, kár  vót nëkëd aszt tënni,  
Tót  Klárijé  a komádat  mëgölni...  

Hát Mëg: 

Gömör Istvány  ül a sötét börtönbe, 
Mellette az Ördög András ködmönbe  

-  Ki csinálhatta ezt a nótát, ángyikám? 
-  Hát a népek. Egymás... mászóval valamík etanáta, hogy 

gyilkosságot csinát, osz nem is aszt iakarták mëgölni aki mëg lëtt 
ölve... Másik valakit. Osztan... 

Nagyon tudom, emlíkszëk rá, mikó ez mëktörtínt, osztan én mëg 
oan kis libapásztorlánka vótam, osztan gyüttek ki a csend őrök. Az 
Oromparton vótak ezëk... Szóval - morzsótak. Morzsolás vót. Osz 
gyüttek ki értük a csend őrök. Osz hajtották haza. Mer 'a halott még 
ott vót a zútonn a... lëtéve, nem szabad vót sënkinek së odamënni 
hozzá, ott őröszték. Ott ahogy a Kisközt ehaggyuk, oszt... lejt lë-
felé az út. Éppen ottan abba lej t őbe vót. Ott vót a halott. 

BÁLINT VINCE 89 éves, Fels őhegy (1970.):  

Emlékszëk  még az esetre is! Hogynë! Hát én láttam is a ha-
lottat. Mikó éri mëkhallottam. Mer akkó én nem mëntem el 'a bálba, 
mert akkó... (Jia, nem akkor vót az! Am másik gyilkosság vót!) Csak 
ëlég ah hozzá, - hogy mé? Valami lányhistória lëhetëtt! Valami lány 
miatt vót, mee... 

Gömör  Pista mëg az Ördög András, ük vótak ott, de hogy riel-
lik ölte? Igy hallatszott, hogy a Gömör Pista, dehát ugyë nem tu-
dom... 

Akkó  oszt mikó mëkhallottam, akkó én mingyá emëntem, korán 
rëgge, és még aszt is tudom, hogy hunvót. Az a kis sarokház a Kis- 
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közné,  ahogy lëfordulunk. Oszt űk emezënn... Itt fekütt... szóval 
itt szúrták lé. 

Én nem hallottam a nótát. Akkó nem tudhatom hogy ki írhatta. 

3. -  Akiről a ballada szól  

Gömörné:  Nincs is a Gömörök közt olyan aki oant danóna! 
Gömör István: Nem a Qõmõrõkrú van itt szó! Amikó az a fiatal-

embër mëkhalt, arrú lëtt ëgy nóta, azt keresik! Én má most értëm! 

-  Nem tudja véletlenül, hogy ki csinálhatta ezt a nótát? 
- Egyátlag!  Fogalmam sincs. Én csak a falubeli lányoktú mëg 

legínyëktű  hallottam. 
Hogy mikó? Mit mongyak magának? Hát... hát ez történt ti-

zënháromba... hát ez vót Így tavaszkor, és ezt azon a nyáron mán 
én hallottam. Merd csép őni vótunk a gépné s ott má én hallottam 
danóni ezt a nótát... 

Hallottam a nótát, hogy danóták, de ugyë az ëngëm apszolút 
nem érdekőt, mer én ojankor, akkor én mindënkit összeszidtam, 
hogy: basz' ki az anyád! - Parasztossan. Ugyë. - Mongy amit 
akarsz, de én mëgmarattamt 

-  Hogy hogy vesztünk össze? - Hát nézze. Mink a kocsmába 
vótunk, és Így - tavaszkó vót ez, nem is szabad lëtt vóna nëkëm 
odamenni a kocsmába akkó! (No mán én most eszt hát mind úgy 
sorbaszëdëm. Nomostan, nem is köllene tán ide?!) No és, én nem is 
ünneplő  ruhába vótam, csak köznapló ruhába. Me nëkünk köllött 
mënni rëggel morzsóni. Ügy köllött vóna nëkünk este kimënni, me 
rëgge ott nëkünk dolgozni köll. Abbul a társaságbul csak én magam 
vótam. A többi kolëgájim, azok, azok itthon maradtak. Azok máshol 
dógoztak, de én ojan - ojan átajjás morzsoló bandába vótam, 
tuggya, annak idejin ott. Hát oda köllött vóna. No,  ...  Géppel mor-
zsótunk. Átajjába. Ésakkor... nohátasztán, táncóni szerettem ugyë 
nagyon, - ésakkor, - hát az ëgyik ilyent beszét, a másik iamolyant 
beszét, nohátosztakkó, hát ëgyik is mulatott, másik is mulatott, hát-
osztakkó - végeredménybe annak a Tót Klárinak vót ëgy szomszéd 
legénye, aki nagyon szerette vóna aszt a lánt. Tuggya? Akkor... 
(No jó, én a kalapot nem tëszëm lë, mer nagyon izé, kopasz a fe-
jem és mëgfázik a  ... ) No, ëlég ah hozzá, hogy az velünk ëgyütt 
mulatott. Akkor nëkëm ami vótak kolëgájim, azok - mikó osztan 
vége lëtt 'a bálnak, akkor kísírtük a lányokat haza. No akkor én 
mëntem ëgyik lánnyal, a másikkal mënt a másik, a harmadikkal 
még mënt a harmadik. Nomostan, én ahogy mëntem, hát én mën-
tem leghátú. A két kolégám el őre. Akkor... ëccé csak az els ő  ko-
légámat elkezdik verni a bottal. Ügy el őrű  gyüttek rá, szëmbe. Töb- 
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ben. Noakkó én is odaszalattam, még amaz is odaszalatt. De mán 
akkó aszt lëütték, úgy, hogy úgy emeltük föl a f ődrű . 

No jó Van, hát most akkó fölállítottuk, nohát, mosinajd gyerünk 
mink tovább. A lányokat elkűdtük, mosmán mënnyetëk haza. Mink 
mëg gyüttürik visszafelé. 

Alighogy mëkfordútunk, akkor tíz-húsz lépésre mëntünk, mëgin 
elébünkgyütt kettő . Mink ketten vótunk, a harmadikat mëg vezet-
tük, mer annak öt foga ki vót ütve, annyira szájonvágták avval a 
kocsis stéciivel. Kocsistézli vót a bot a! No akkor, akkor aszmongya, 
hogy: 

- Mti  akartok tik?! 
Ugyë  nálam is nyíva vót a bicska, hát: 
-  Mit akartok TIK?! 
Akkó  jén - odavágtam néki, Így ide a balvállába. Akkor ott 

'eltört a bicska... Akkó jén a bicskát ehajítottam, a komámtú mëg 
kikaptam a kezibül a bicskát, oszt amaszt mëg Így - mejjbevágtam. 
És el lëtt az amejik mëkhalt. Amannak még az orvos ëgy hónap 
múván a hóna alatt vëtte ki a bicskadarabot. 

No most, emevvel ez bëfejez ődött. Én mëkfordútarn, mëntem ki 
ja munkahere, mer köznaplóruhába vótam, mezítlábas papucsba, úgy 
éfél után, ëgy-két órakkó mán. Mikó kezdëtt a bál szétmënni... 

(Nojóvan, mánmost, ugyë,  ez ugyë mán most ötven éve, nem is 
lëhet előidézni, ha még arrú vóna íz Szó...) 

No, ëlég az hozzá, hogy akkor én mëntem ki a tanyára. Ez, ez 
lëhetëtt úgy éfél után ëgy-két óra. Az én... az akinek a fogát ki-
ütték, amaz a másik kolëga, emez még az öccse vót. Az még evezette 
báttyát haza. Azok a Gombosfaluba laktak. 

No, hát rëgge ekesztünk dógozni, másnap rëgge, ëccécsak gyün 
két csëndőr. Mongyák ott a csutkázó lányok, mer azok is vótak 
ottan, mer hatan vótunk embërëk, még hat... hat izé, lány. Ésakkó 
mongyák ottan hogy: 

-  Jaj, Pista, gyünnek a csend őrök! 
Mer ezëk má tutták, hogy kiütött az éccaka a veszekëdés. 
- Hát,... az annyát, hát hagy gyűjjönek! 
No, mikor oszt odaérnek a csendőrök, hát mingyá mégállÍtanak, 

a gépet, - én éppen rostátam, me kettő-kettő  hajtotta a gépet, akkó 
ëgy ëtette, kett ő  ëtette, me kétlukú vót a gép, ëgy mëg rostát, ëgy 
még a górébú túrta ki a kukoricát. Hát Így a hat embër. Én vótam 
épp a rostáná. 

Kézihajtású vót  a gép. Kétkarikás. 
No, ëlég az hozzá, kérdëzik, hogy: 

Ki ia bandagazda? 
Mongya osztán ëgy  illető , aki vót a bandagazda, hogy: 
- Én vagyok. 
Aszongya hogy: 
-  Van itt valami Gömör Istvány? 
-  Van. 
Aszongya, hogy: 
-  Kérem, aszt elvisszük magunkkal. 
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Hát jó van.  
— Mellik  az? 
Mondom:  
— Ën  vagyok.  
Hátosztakkó: 
—  Jó van,  —  aszongya,  —  fogja a gúnyáját  ésakkó  hogy  gyűj -

jön velünk. 
Aszongya bandagazda, hogy:  
—  De,  —  aszongya,  — mikó gyün  ki?  
—  Hát majd  ëgy  pár óra  múván kigyün, — taszongya.  
Jó van.  Oszmikó elindútunk,  én  gyüttem  elő . Mondom én  nëkik,  

hogy:  
-  Nem jó  lësz  így, urak!  
—  Hát hogy?  
— Mënnyënek  maguk elő ,  maj  én  mék  hátú.  
—  Hát  mé? 
—  Nézzék, hát nem akarok én  eszökni!  Hát  mé  lássa itt az  egísz  

világ, hogy  ëngëm kísírnek  a csendőrök?!... 
Ügy is vőt.  
Ěsakkor bëjöttünk  a faluba, akkor  ëgy  kis utcasarkon, ahol az 

illető  feküdt,  iakkor  ott  bëfordútunk, akkó aszonta...  De a másik 
utcán ahogy  lëérürik,  itt fekszik a halott, a csend őrlaktanya  mëg  
így van. (33.) A  csendőrlaktanya  előtt  vót  ez az éjjeli eset. A Nagy-
közön. Mer az  Iláná,  az ha  néniné vótunk ia  kocsmába. A templom-
nak  srégan  átal. (34.) No,  ésakkó  ere  mëntünk lëfelé. Nomostan  va-
lami  Csipak  ház  vót  itten a sarkon, ott v őt  iaz  a kis  körösztutca.  Ott  
vót  az a kis utca  körösztű .  Az illető  itt feküdt... az a  kisutoa,  ahogy 
visz fő , ű  mëg  itt lakott a sarkon. 

No mos  mikó  ebbe  zuccába  (mer a Kisközön  gyüttünk  mink az  
Aljrú  föl),  akkó mikó  odaértünk :a sarokra,  akkó  aszongya a csendőr, 
hogy:  

—  No,  Gömör  barátom,  mosmán gyűjjön  előre,  —  aszongya. 
Odáig én mindég hátú  gyüttem. 
Noakkó bëkísírtek  a csendőrlaktanyára.  -  De éri nem tudtam, 

hogy az az illet ő  niëkhalt, tuggya,  hanem  mikó  ott  együttünk  a  
sarkonn, osztakkó  én úgy  ódalttekintëttem,  abba kisutcába, hát lá-
tom, ott valaki lé van  fehír lepedőve  terítve!  

—  Ejnye az  annya szencsígit! — Gondótam, —  Ez  alikhanem 
mëkszámót! 

Nojóvan, bëmëntünk  a  jizére.  A csendőrlaktanyára. Hát  mikó  
oda  bëmënyünk,  látom éri ott az éri  kolëgájim,  az  ëgyik bë  van kö-
tözve, az akit  mëgvertek,  a másik  mëg Ła  másik sarokba,  ëngëm mëg 
ëgy  harmadik sarokba, de  vót  ott öt-hat,  mindën  sarokba  vót ëgy,  
de nem szabad  vót ëgymáshon szóni sëmnuit së.  

No,  mikorosztan, — ezëk  mán mind  kivótak  hallgatva. De én-
rám  sënki së  vallott.  Tuggya?  

Akkor,  mikoroszt ëngëm ekesztek  vallatni, az én bicskám ott  
vót,  az  ia  törött bicska az asztalon.  

(—  Az a  pirosnyelű?  
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-  Igen. Másik darabja mëg még amannak 'a hátába vót.) 
Akkor, amit én a kolëgámtú evëttem, azt a másik bicskát, ajis 

ott vót a jizén. 
No, elég az hozzá, mikor oszt énrám ker űt 'a sor vallatni, hát 

mán többi mind ki vót vallatva, hátosztakkó kérdëzik, hogy hát mé 
vesztünk össze? Hát hogy vesztünk össze? 

-  Hát sëmmi. 
-  Hát haraguttunk? 
-  Nem haraguttunk, hát ëgyütt legínkëttünk. gyütt mulat-

tunk. És mikó mëntünk hazafélé, akkó tik mëktámattak minket. 
Hát akkó: 
- Ëngëm támat1ak mëg? 
-  Nem, hanem a kolégámat. És én annak mëntem védelmire. 
No jó van... Hátosztakkó... hát én... Mellik az én bicskám? 
Mondom: 
-  Ez. 
-  Hát hun törted e? 
-  Hát itt mëg itt. 
No jó van. 
-  Szóval ez a maga bicskája? 
Mondom: 
-  A zënyim. 
- Vót!  
No jó van. 
-  Hát akkó eszt mëg eszt maga szúrta mëg? 
Mondom: 
-  Én. 
Igyakkó  én mingyá bëvallottam ugyë mindënt. AkkÓ mikó kísz 

lëtt  az én jegyzőkönyvem, iakkó aszongya a csend őrőrmestër: 
-  Hát barátom, - aszongya, - ha maga ëgy szóval tagatta 

vóna, -  aszongya, - magára az Istenné ëgyéb nem vallott rá! 
Tuggya? A kolégák, sënki së vallott énrám. Së azt, hogy én ott 

vótam, së  hogy... së hogy én... üttem, vagy szúrtam... 
Nojóvanakkó, hát aszongyák: 
-  Maga itt marad. 
Többit mëg ekűdték. A többi legínyëket. 
Nohátakkó  én ottmarattam. De nem sokájig, merasztán ëtyket-

tőre ehosztak ëngëm Zëntára a börtönbe. Ügy, hogy nem mëntem 
asztán morzsóni, fő  lëttem mëntve... 

*** 

-  Mennyit kapott? 
- Sëmmit së!  De ütem én, félesztend őre ütem, mire mëggyütt 

a tárgyallás. Itt vótam hat hétig, akkó f ővittek Szab adkáa és onnan 
elbocsájtottak. A tárgyallás ott vót Szabadkán. 

Szóval hát úgy vót, tuggya, hogy, - hát énnëkëm is vótak ta-
nújajim, ilyen ismerősök, lányok is, mëg legínyëk is, mëg űnëkik 
is vótak, és az akinek a bicskám beletört ia vállába, az is az én pár-
tomra vallott, tuggya, a főtárgyalláson. Mer asz kérdëszték, hogy: 
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-  Hát rné veszekëttek? Bántotta magukat ez a Gömör Istvány? 
Aszongya: 
-  Nem. 
-  Hát akkó mé bántották? 
-  Hát - aszongya - mink së tuggyuk. 
És ez ëngëm kisegítëtt. Tuggya? Úgy, hogy én teljessen... a 

vizsgálati időt lëtőtöttem, hat hónapot, de ëgy óráva nem büntettek 
még! 

-  Ki volt az az Ördög Jóska? 
-  Ördög Jóska még Ördög András. Akinek bëverték a fogát, az 

vót ia Jóska. A másik, az Ördög András mëg a testvére vót. Az 
András. 

-  Tót Klárival mi lett? 
-  Hát, végin iaztán férh ő  mënt. 
-  És él még? 
-  Hát, nem tudom én kérem! Nem figyelëm én égyátlag azo- 

kat! 
Hátoszt -  így törtínt. 

Vótak  ottan nëkëm tanújajim. Egyik is, másik is. Az én ko-
légájimbul nem is vót •a tárgy'alláson ott, - szóval az Ördög gye-
rëkëk nem vótak a tárgyalláson, ëgyik së. Én vótam, még akkó én-
nëkëm vótak szintén legín kolëgájim, akik vállalkosztak iarra, hoty-
hát, hát tik tuggyák hogy én nem bántottam űket sosë, még azelőtt, 
hát nem veszekëdtem én sosë! Nem bántottam én sënkit së! Hát 
akkó is csak ugyë azé, azé keverëdtem én bele mer, hát ezëk vótak 
az én kolëgájim, ezëk az Ördög gyerëkëk. Mer tik a Gombosfaluba 
laktak, én rnëg a Rétparton laktam. 

Hát így lëtt ez kérem... Most 77 éves vagyok. 

-  Most megmutatom magának a verset. A nótát. 
-  Nem látom én ezt kérem elolvasni! 
-  Majd fölolvasom. Jó? Igy danolták-e: 
-  No hajjam! 

(Nevet) 
- Zannyuk Márijáj  át! 
(Később:) 
-  Még ez a nóta nincs itt mind, barátom! Me idehallgasson! Ez 

vót - várjon ëgy kicsit, ha gondókozok... Nem mos vót, embërék! 
Hát mondom! Ötven éve! Még nem is ötven éve! Mer most hetven-
hetedik éves vagyok, akkor még tizénnyóc éves vótam. 

No és, tuggya mit akarok még ehhöz fűzni? Hogy ebbe valami 
párna ügy is vót. Hogy a Gömörékné viszik a kispárnát a fija feje 
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alá... Ebbű  még, ahogy maga most elolvasta, ez kim'aratt belüle, a 
kispárna. Éppen ezt figyeltem, hogy a kispárna nincs benne! Mer az 
is benne vót! 

No mer én, ez az eset mikó mëgtörtínt, nem is nagyon jár-
tam Zëntára së, mer aztán emëntem katonának, mikó onnan haza-
gyüttem, akkó mëgnősűtem, akkó... 

-  Akkor elkerült a Pancsovai rétbe bosztányosnak... 
-  Nem vótam én ott! Én Bánátba vótam parádés kocsis. A Csó-

kai uraságná. Há. Aztán még vótam itt Zëntán is, még aztán vótam 
Szenttamáson a Dungyerszkyakná. 

-  Ha módom lesz rá, szerzek magának egy ilyen könyvet. 
- Micsinálok  én vele? Én tudom az egíszet! Igazam van? Nem 

kő  nëkëm emlík! Mer amíg én élëk, az énnálam mëgvan az em-
líkbe. No. 

4. -  Elemzés 

A Gömör Istvánról szóló ballada mindössze 57 éves. Keletkezésének 
ideje majdnem pontosan meghatározható (1913. tavasza végén vagy nyár 
elején). Mindössze két változatát jegyeztük le eddig. Bár az egyik le-
jegyzett formájában is teljesnek hat, tudunk eddig még lejegyzetlen vers-
szakairól. A másik változat az elterjedt „Bécsi erd ő  gyászba van, Rózsa 
Sándor halva van" ballada dallamára és szövegmintájára alakított tö-
redék. 

A Kis Ferencné által énekelt ballada dallam ABBA-s rendszer ű, ti-
pikusan újstílű  dallam. Szövegének majdnem minden sora (kivéve tán 
az utolsó sort), más újstílusú balladákban is el őforduló formula, azaz 
hasonlóan 'a Fiszár Fali balladájához, ez is ismert formulák alkalmazá-
sával épült ballada. Magvát képez ő  esemény is nagyon sokban rokon: 
legénykedésből (szinte meghatározott ok nélkül) történt gyilkosság. Az 
esemény balladát kiváltó, egy bizonyos fokig speciális ízét tán Kalmár 
Jánosné fogalmazta meg:  „...  gyilkosságot csinát, osz nem is azt akar-
ták mëgölni 'aki még lëtt ölve... Másik valakit." 

A falu életét mélyen felbolygató esemény, a gyilkosság ténye, az 
úttesten fehér leped ővel lebontott halott legény, akit őriztek s 'akihez 

nem szabad vót odamënni. Sënkiriek, még az édësannyának së. . ." 
s tamire (tán épp ezért) valamennyi adatközl ő  emlékszik ma is, s az okot 
körülvevő  (megokolást sem nyújtó) nyugtalanító homály jó talajt bizto-
sított a históriás énekként, vagy annak mintájára született dal gyors 
felkapásához, terjedéséhez. Erre vall a ballada két különböz ő  formában 
való előfordulása is egy mindössze 2000 lélekszámú falu területén. 

Az itt közölt változatok szám'a nem tájékoztat elterjedésér ől, mivel 
nem ilyen céllal végzett gy űjtőmunka eredménye. Ügy t űnik azonban, 
a Fiszár Fali balladájánál ez kevésbé ismert, bár id őben jóval fiatalabb 
annál. Az elterjedését, megrögzését gátló háború közbejöttén kívül ennek 
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oka lehet az eseményt közvetlen érdekl ődéssel kísérő  közösségek aránya 
is.  (Zenta város kb. 25 000, Fels őhegy alig 2000 lakosú falu.) 

Főszereplője, Gömör István 1970-ben 77 éves. Az esemény történte-
kor 20 éves volt. (És nem tizennyolc, közlése szerint.) Ma magas, s őt, 
délceg, nyílt tekintetű, érces hangú férfi. Maga körül egyenességet, biz-
tonságot sugároz. Ha nevet, (s azt szívesen teszi) azzal az érces, hangos 
farkasnevetéssel nevet, ami valamikor (úgy mondják), jellemz ő  volt a 
vérbő , egészséges és magabiztos, tegnapi bácskaiakra. Hosszú éveken át 
a csókai uraság, a Lédererek parádés-, Vagy ahogy ott mondják: prádés 
kocsisa. Később a Dungyerszkyaknál szolgál ugyanilyen min őségben. 
Akkor négy fehér lipicánert hajt. A szenttamási szerb templom szente-
léséhez az ő  fogatja hozza Karlócáról a pravoszláv f őpapot. 

A hajdani erős munkától hatalmas keze ma reszket. Háta is hajlik 
a 77 év súlya alatt. 

Tán a mérhetetlen id ők szellemi hagyatékát híven őrző  faluból ho-
zott, de mégjobban az ilyesmire fokozottan hajló foglalkozás alatt szer-
zett, törvényként ható hithagyományból (sámáni korok örökségeként) 
viszonylag hosszú beszélgetésünk alatt, mely magáról az eseményr ő l 
folyt, egyszer sem ejt ődött ki a fiatalember neve, „aki akkó mëkhalt". 

A „mongy amit akarsz, de én mëgmaradtam!" felment ő  igazsága 
mellett a tragédia nyoma múlhatatlanul „mëgvan az emlíkbe" mégis. 
Hosszú idők, valószínűleg nem olcsón szerzett nyugalma fedi: "Hát így 
lëtt ez kérem.. 

Második találkozásunkkor, feltehet ően hosszú tűnődés után szólt, 
hogy nem szeretné, ha a nóta miatt zöngés lenne a feje körül. „A család 
miatt..."  

Megígértem. 

ZÁRADÉK 

A bemutatott két népballada valószín űleg históriás énekként szüle-
tett s alakult helyi jelleg ű  népballadává. A cselekmény oka nem széles 
néprétegeket érdekl ő , társadalmi jellegű  konfliktus. Többek között ezért 
is nem várható nagyobb elterjedésük. Mindkettő  cselekménye hiteles 
helyi esemény. A két ballada keletkezési ideje között húsz év a távol-
ság. Mindkettő  (azonos?) szerzője ismeretlen. 

JEGYZETEK 

Akkor még nem tudtuk, hogy a lejegyzett név romlás következménye s hogy  Gö-
mör  István a  ballada  főszereplője. 

2  Ës  nem  KazincZi  Janit, a lejegyzett töredék szerint. 
Az elsősorban szándékában rendszeres népdalgy űjtést  Zentán Fábri  Jenő  plébá-

nossal kezdtük a negyvenes évek végén s az ötvenes évek legelején.  Fábri  Jenő  1968-
ban  hirtelen meghalt. Hagyatéka  nagyrészt ismeretlen s hozzáférhetetlen helyre került. 

'Megj.: „Zentavidéki  népballadák", Dr.  Burány  Béla gyűjtése. A Művelődési Köz-
pont s a Zentai Népkönyvtár kiadása, a „Zentai Füzetek" 8. számaként, 1964.  -  34. old.  

Megj.:  „Száraz kútgém, üres  válú, -  Juhásznóták, betyárdalok, balladák,  Zentán  
és vidékén", Dr.  Burány  Béla,  Fábri  Jenő  és  Tripolszky  Géza gyűjtése. A Zentai Mú-
zeum kiadása, 1966. A Zentai Füzetek 8/B számaként. 62. old.  

' Megj.: uo.,  63. old. 
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I  Megj.: uo., 64-65. old. 
Eddig nem publikált változat. Első  közlés. 
Eddig nem publikált ‚áltozat. Első  közlés. A beleegyezést köszönöm. 
„Nem tudod melyik újság?" - „Fogalmam sincs. A cikk a nyitott újságlap bal 

szélén, középtájt lehet..." - „Azt Sem, melyik évben?" - „Ha azt tudnám! De jóval 
közelebb az időben, mint azt előzőleg hittem volna." 

11  A Halotti Anyakönyvek adataiból kikereste ás átmásolta Katona Pál. Segítségét 
ezúttal is köszönöm. 

°  A Budapesti Széchenyi Könyvtár anyaga. Kimásolta Kósa László. Szívességét ez-
úttal Is köszönöm. 

12 A Bandi Flóri ragadványnév (csúfnév). Vörös Flórián-nak hívták. 
A Budapesti Széchenyi Könyvtár anyagából kimásolta Kósa László. Szívességét 

ezúttal Is köszönöm. 
15  Márkus Mihály közlései helyenként bizonyos korrekciókra szorulnak. 1970-ben 

93 éves. Egyébként még élénk emlékezetében néha a dolgok kissé összefolynak. Az em-
lékezetes bál egybehangzó vélemények szerint a Bandi Flóri kocsmájában zajlott le. 
Eddigi adataink szerint a Gazdakör másutt volt. .....a Zëntai úton,..." - Felsőhegyről a városba vezető  köves út. Török idők 
előtti korra visszamutató nevén Likasi Út. (Az akkori Zenta határában elpusztított hét 
falu közül az egyik Likasegyháza Volt.) Ma a Szabadka felé vezet ő  aszfaltos út, mely a 
városban a különböz ő  rendszerekben különböz ő  nevet viselő  főutcában, természetes ne-
vén a Nagyutcában folytatódik. 

°  Kalmár Andrásné Kovács Némedi Rozál. Szül. Zentán, 1860-ban. (Megh.?) Déd-
nagyanyám Volt. 

'  Bodor Géza gyű jtése. Eddig nem publikált anyag. Els ő  közlés. A beleegyezést 
köszönöm. 

‚  „Szomorú hír szállotta meg a várost," - Ugyanennek s változatnak a II. v. 
szaka, stb. 

20 
 

W.  a moholi változat első  két versszakával. 
21 A zentai Piszárok rövid „i"-vel írják nevüket. A helyi kiejtésben ez következe-

tesen hosszú „í"-re nyúlik, (olyannyira, hogy szinte affektálásnak t űnne az írásforma 
szerinti ejtés.). 

22 „Nem Kazinezi Jani volt az Véletlenül?" - „Ëntüllem lëhet Kazinczl Jani Is! 
Alighanem tényleg az vót, hallja!" 

11  Snekelte Cáráné  Körmendi Anna, Csókán, 1954-ben. Megj.: „Zentavidéki Nép-
balladák". 19. old. (Zentai Füzetek, 8. sz. 1962.) 

11  Máshol (Tard, Borsod megye): 

„Ezernyolcszázhatvanötödik évben, 
Mi történt a  belegrágyi  nagykertben?" 

(Szabó Z.: A tardi helyzet. 41. Old.) 
21  Enckelte Mangurás Anna, 61 éves (1965.). Tripolszki Géza és Dr. Burány Béla 

gyűjtése. Megj.: „Száraz kútgém, üres válú". Zentai Füzetek, 8/B. - 1966. 
22 Dániel Gyuri—Dániel Józsi f őszereplőkkel, szerelmi ügyből eredő  testvérgyilkos-

ságot megéneklő  kisszállási ballada, hitelesen helyi esemény alapján. Bodor Géza kéz-
iratos gyűjteményébő l. 

‚  Az „Üjkút utca" természetes utcanév. Nevét épp a balladában említett szöglete 
előtt lévő  kúttól kapta. Ma Is igy ismerik az őslakos zentaiak. A mai „Generala Petra 
Drapšina ulica" egy része. Magyarázólag. „A Gatyaszár utcának 5 Kakasos bolt felé 
eső  ága." A telekszám meghatározás egy korabeli részletes várostérkép alapján történt. 
Guelminó János zentai tanár tulajdona. Segítségét ezúttal is köszönöm. A Városi Levél-
tár munkatársának, Tóth tanító úrnak ebben az ügyben tett fáradozásait ás útmutatá-
sait is köszönöm. 

22 Ma divatos szóval ezt úgy mondanák: huligánkodásból. „  A szállási gazdák ilyenkor mind a városba tódultak. Ha nem eladni vagy venni, 
hát „tájékozódni" csupán, s találkozni Is egyben. A találkozások nagy része „házon 
kívül" bonyolódott le. S ami nem esett meg vagy csak elkezd ődött a sátrakban, a kocs-
mákban folytatódott. A vásár ürügyén összetömörült fiatalság 5 az áldomásokkal meg-
alapozott hangulat ‚jó bál"-at ígért. - A város s a környék lakosságának kés őbb főleg 
az alsóbb néprétegeit megmozgató Hajduska kocsmai bálak ritkán múltak el verekedés 
nélkül 50-~60 ,évvel a balladát szül ő  esemény után Sem, 

20  A zentai tájszólás kevert. Az „ë"-z ő , „á"-zó, „f"-ző  jellegek között az „ö"-z ő  
dominál. Ez az „ë" sokszor röviden ejtett „é"-vel azonos, máskor az „e' ás az „é" 
közt, különböző  helyen variál. A névejtésekben, nem következetesen, de sokszor lesz a 
Mártonból Mártony, a Kálmánból Kálmány, az Istvánból Istvány, vagy Isvány, ellenben 
a Kadványból Kandván, a Dékányból Dékán, a Burányból Búrán, kissé franciás nazális 
n-nel a Szavak végén. Fonetikusan írott szövegeinkben a szalagra rögzített formát 
használtuk. 

21  „Zentavjdéki népballadák", 32-33. old. s a jegyzetei a 4. pont alatt. 
2! A jobboldalon sokáig, még a harmincas évek végén sem volt folyamatosan tég 

lázott járda. 
23 A csendőrlaktanyából lett kés őbb az óvoda. Ma is sz. 
30 Ebből a kocsmából lett később (a hatvanas évek elején), átalakítással a Fels ő-

hegyi Egészségház. 1969-70-ben részint összed őlt, részint lebontották. A telek ma üres. 
Itt épül majd az Új egészségház. 
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Bányai  János 

A PINGÁLT SZOBÁK 

Kísérlet egy népmese 
struktúrájának leírására 

Mennyiben lehet tanulságos és eredményes a népköltészet egyes al-
kotásainak mint autonóm irodalmi szövegeknek a vizsgálata, ha tudjuk 
és elfogadjuk mindazokat a megszorításokat, amelyek nevében az iro-
dalomtudomány is és a folklorisztika is •a népköltészet alkotásait valami 
másnak, elveit és alaki elemeit a szépirodalom elveitől és alaki elemeitől 
eltérőnek tekinti?' Vagyis, ezeknek a megszorításoknak a tudatában le-
hetséges-e egyáltalán egy ilyen szempontú vizsgálódás? 

A folklorisztikai strukturalizmus 2, melynek a módszerei irányadók 
lehetnének, leginkább a népköltészet nagyobb egységeit vizsgálja, els ő-
sorban egyes műfajokat (mese, monda, szólások, találóskérdések), vagy 
a mítosz komplex rendszereit. Vladimir Propp ismert és mind nagyobb 
hatású mesemorfológiáj ában 3  száz varázsmesét vizsgál és ezek alapján 
általános érvényű  következtetéseket von le, melyek - szerinte -  minden 
varázsmesére érvényesek. Propp valószín űleg jogosan tételezi fel, hogy 
a vizsgált mesék alapján feltárta azt az „alapstruktúrát", aminek minden 
más mese csak variánsa. Claude Lévi-Strauss mítosz-elemzései 4  is, a 
mítosznak és általában a folkiornak tágabb, átfogóbb tartományait ölelik 
fel, mint amennyire egy-egy szövegelemzés alkalmat nyújthat. Arra fi-
gyelmeztet ez, hogy a népköltészet alkotásai sokkal inkább függnek egy 
rendszertől, attól a rendszertől, amelybe tartoznak, mint a szépirodalom 
alkotásai, és arra is, hogy a népköltészet alkotásainak értékvilága éppen 
ebben ia rendszerben látható a legpontosabban. S valóban, a mesekata-
lógusok, a motívum-vizsgálatok, a variáns és invariáns elméleteinek so-
kasága, alapossága, rendszeressége, s a mind teljesebb komparativisztikai 
elemzések is egyre inkább eltérítenek attól ia szándéktól, hogy a nép-
költészet egyes szövegeit vizsgáljuk; mintha ki sem tudnánk jelölni egy 
ilyen irányú kutatás helyét, feladatát. Külön nehézséget támaszt az az 
el nem hanyagolható tény is, hogy a népköltészet alkotásaihoz hozzá-
tartozik az előadás is, az arcjáték, a hanghordozás, a történet lej átszása 5 , 

vagyis, hogy a szövegvizsgálat az el őadás nélkül már eleve hiányos. 
Ezért valóban felmerül a kérdés, Vajon lehetséges-e a népköltészet 

szövegének irodalmi szempontú elemzése? 
Fropp  általánosításait éles bírálat érte: azok  ,a tanúságok, amelyeket 

a vizsgált tündérmesékb ől levont, nem mutatják ki a tündérmese minden 
fontos jellemvonását. Ha száz tündérmese alapján nem lehet általánosí- 
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tani, lehet-e ezer vagy még több mese alapján? És meddig lehetne nö-
velni a vizsgálandó anyag mennyiségét? És akkor is: a tapasztalatok 
valóban minden egyes tündérmese szövegére érvényesek lennének? Egy 
sor kérdés, mely nem arra céloz, hogy az ilyen irányú vizsgálatokat meg-
kérdőjelezze, hanem csak arra kíván figyelmeztetni, hogy lehetséges a 
teljesség igényének elhagyásával az egyes szöveg vizsgálata, az egyes 
népköltészeti alkotás elemzése: egy ilyen irányú kutatás figyelmeztethet 
valamely népköltészeti alkotás bizonyos sajátosságára, olyan sajátosságra, 
melynek ismerete nélkül a nagy összefoglalások rendszerében az egyes 
alkotás elveszne. Az a tény, hogy a népköltészeti alkotás voltaképpen 
„általános helyek" kombinációja, tehát az egyes szöveg sajátosságait 
csak az általános helyek rendszerének, forrásainak, elterjedtségének is-
meretében lehet megfigyelni, lényegében nem mond ellent annak, hogy 
az egyes szöveg önmagában, autonóm és öntörvény ű  értékmezőként is 
elemezhető, mert hisz nem az általános helyek, a motívumok stb. puszta 
megléte adja meg a szövegek lényegét, hanem mindezeknek a kombiná-
lása, mindezek láncolata, összefüzése, megszerkesztése. Az egyes szöveg 
elemzésének nyilván éppen ezekre az utóbbiakra: a szöveg strukturálá-
sára kell odafigyelnie, hogy láttathassa az általános helyek, a motívumok 
funkcionálását, az egész szöveg mozgásterét. S végül az sem ellenérv, 
hogy a népköltészeti alkotás els ősorban mint előadás fejti ki értékeit, 
hiszen a szöveg a maga rendszerében és a maga eszközeivel meg őrzi az 
előadást is, az előadás sajátosságait, s őt az arcjátékot is; ha „a költ ő  
hangja az írott szövegen keresztül is eljut hozzánk és ebben nincs semmi 
titokzatos" 6, annál inkább nyilvánvaló, hogy a népköltészeti alkotások 
írott szövege is közvetíti az ún. „beszéd-jelentéseket", az el őadást, az 
előadás sajátosságait, a mesemondó hangját. 

Mindez talán elég arra, hogy alapvet ő  kételyünket eloszlassa. 
Az ún. mesefák, az egyes mesemondó meseanyagának közlése - 

voltaképpen egy nagy meseanyag kiragadása az általános mesehagyo-
mányból és az előadó nevéhez való kötése -‚ és a gyakorlat elterjedt-
sége, valamint mindazok a tapasztalatok, amelyekre éppen az ilyen 
gyűjtés és prezentálás figyelmeztet, méginkább meggy őznek arról, hogy 
lehetséges és talán szükséges is az egyes népköltészeti alkotás szöveg-
vizsgálata. 

Ezt méginkább aláhúzza és kiemeli Kálmány Lajosnak az a meg-
figyelése, hogy a mesemondónak  meséje van. „Az a mese, melyet ő  Szo-

kott mesélgetni a hallgatóknak, az az 5 meséje. 117  (A kiemelés Kálmány 
Lajosé.) Az egyes mesemondó meséjének a vizsgálata, ezek szerint, egy-
aránt figyelmeztethet az egyes szöveg sajátosságaira és az egyes mese-
mondó egyéniségére, perszonalitására, arra, hogy mit választ ki és mit 
őriz meg a népköltészeti hagyományból, hogyan fejleszti azt tovább, ho-
gyan teszi „egyénivé". . . De ez már más kérdés. 

Ez a dolgozat csak kísérlet egy népmese szövegének alapjában véve 
Irodalmi szempontú megközelítésére. 
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A meseszerkesztés egy kivételesen „bonyolult és összetett" példájá-
val találkozunk Borbély Mihály egyházaskéri mesemondó A pingált szo-
bák8  című  meséjében. A mese Kálmány Lajos kiadásában jelent meg, ő  
jegyezte le és látta el jegyzetekkel. A mesét újabban átveszi a Magyar 
népköltészet népmeséket tartalmazó harmadik kötete. 9  

Kálmány  Lajos a Hagyományok második kötetében nem emeli ki 
külön ezt a mesét. Egyes motívumaira figyelmeztet, a „nem-emberré 
átkozottakra", arra, hogy itt is „az Öreg szerzi meg a hősnek a király-
leány kezét", továbbá a „hozzáférhetetlen kör" motívumára. Fontosnak 
tartja a Borbély Mihály meséiben többször is el őforduló „sorsváltozást 
jelző  mutatót", melyet „csak az egyik fél ad, mint Kádár Kata balla-
dánkban". Figyelmeztet még a „muzsikáló fa" 10  motívumára is. Ennek 
a mese szerkezetének vizsgálatában fontos helye lesz majd. 

Kálmány  Lajos azt állítja, hogy A pingált szobák „A Sárkányölő  
mesékhez tartozik, de a h ős, hogy elátkozottakat szabadított meg vitéz-
ségével, csak hőstette végeztével tudja meg." 1 ' Láthatjuk, Kálmány La-
jos a mese sajátos szerkezeti elvére nem figyelmeztet. 

Azt a megállapítását, hogy A pingált szobák  „a sárkányölő  mesék-
hez tartozik", elvitatja Berze Nagy János ,a mesegy űjtemény körültekint ő  
és alapos bírálatában, mégpedig azért, mert szerinte a mesében a szer-
kezet szerfeletti eltorzultságát láthatjuk. Szerinte a mesében, bár „Új-
szerű", a motívumok „a hiányos emlékezet folytán" összekúszálódtak. 
Mindezt azzal igyekszik magyarázni, hogy „Úgy látszik, Borbély Mihály 
mesestílusa még nem forrott ki. 1112 

 

Ha meglepőnek számít, hogy Kálmány Lajos fel sem figyel a mese 
sajátos szerkezetére, meglep ő  az is, hogy Berze Nagy János a mese hiá-
nyosságait éppen a szerkezetében véli felismerni. 

A mese Új kiadása, a Magyar népköltészet harmadik kötete ezzel 
szemben a mese sajátos formájára, szerkezetére mutat rá: „A mesére 
formailag elsősorban a szinte tükörszer ű  ismétlődő -szerkezet jellemz ő  ."3  

A régi és az újabb megítélés közötti különbség vonzó feladattá teszi 
éppen a mese szerkezetének vizsgálatát. Annál is inkább, mert „A nép-
mesék gazdag világa, kiderül, viszonylag éppoly kevés elemb ől épül, 
mint a pentaton dallamok számlálhatatlan sora az öt hangból." 4  Vagyis, 
éppen a megszerkesztés, a strukturálás szövegen megfigyelhet ő  műkö-
dése az, ami mindig felújítja, mindig tovább élteti a „viszonylag" „ke-
vés elemből" épülő  népköltészeti alkotást. 

 

Vladimir Propp mesemorfológiáj ának folytatásában összegezte a ko-
rábbi mű  tapasztalatait és állapította meg azt az alapsémát, aminek 
minden varázsmese - s ilyen A pingált szobák is - csak változata; 
Propp varázsmesének tartja a mesének azt a m űfaját, „amelyik vala-
milyen kár vagy veszteség (elrablás, el űzés stb.) bevezetésével kezd ődik; 
vagy valami birtoklásának óhajával (a király elküldi a fiát a t űzma- 
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dárért);  folytatódik a hős otthonról való távozásával, segít őjével való 
találkozással, akitől mágikus tárgyakat kap, amelyek segítségével a ke-
resés tárgyát megtalálja. A továbbiakban a h ősnek laz ellenséggel való 
találkozása (fő  formája a sárkányküzdelem) szerepel, majd visszatérés 
és üldözés. Ez a kompozíció gyakran tovább bonyolódik. A h ős már 

visszatérőben van, amikor testvérei szakadékba taszítják. Ezután ismét 
nehéz feladatok próbáján esik át; majd király lesz és megn ősül, Vagy 
saját országában, vagy apósáéban. Ez az a rövid kompozicionális mag, 
amely igen sok és nagyon sokféle szüzsé alapját képezi." 1 -5  

Ennek az alapsémának a perspektívájából, az eltérések ellenére is, 
belátható A pingált szobák tartalmi felépítése. A legfontosabb eltérés 
ettől a sémától az, hogy a történet megismétlése „az újabb nehéz fel-
adat próbája" és ez a megismétlés segíti hozzá a h őst, hogy király le-
gyen. Ez a sémától való lényeges eltérés osztja a mesét két részre: a 
történetre és a történet tükörszer ű  megismétlésére. Ez az ismétlés épp-
úgy a hős visszatérésének, célba jutásának a feltétele, mint más me-
sékben a segít őtársak, Vagy a csodás elemek. Ës ugyanezt a funkciót is 
tölti be: a h ős megtett útjának újbóli „lepergetése" 'menti meg és segíti 
hozzá választottját. Igy a sémától való eltérés az a pontja a mesének, 
amely sajátossá teszi, iamelynek a perspektívájából a mese szerkezete 
sarkaiban kifordítható. Els ősorban azért, mert a tükörképben a történet 
nem ismétlődik meg mechanikusan; a történettel azonos elemek térnek 
ugyan vissza, de más formában és más a funkciójuk is: a h ős megtett 
útjának a jelképei, szimbólumai lesznek. Ezt húzza 'alá, ezt emeli ki a 
történet strukturális elemeinek megjelenési módja is: a falfestmény for-
mája. Ezért mondhatta már Kálmány Lajos, hogy: „Mesénkben a m ű-
vészet egyik ágávial kell versenyre kelni"16 - a festészettel. A történet 
megismétlése, láthattuk, pontosan épül be abba az alapvet ő  sémába, 
amely alkalmas a varázsmesék egy nagy hányadának leírására, Ugyan-
akkor azonban le is választja a mesét err ől a émáról, mert 1) a történet 
elemeit jelképessé teszi, és 2) . a történet elemeit nem mozgásban, hanem 
képszerű  állapotokban láttatja. 

A mese első  tagja, a történet az, ami megegyezik Propp alapsé-
májával. A mese kezdetén a h ős valóban „valami birtoklásának 'az óha-
jával" indul el - tizenkilenc éves és még semmi vitézséget nem tanult, 
mert a király „egyetlen fiacskája vót; oszt nagyon kényin-kedvin ne-
velték.. . el is felejtötték valami vitézségre tanítani." Elindul hát vitéz-
séget tanulni. Kezd ődik bolyongása, majd a mese a „segít őjével való 
találkozással" ('az öreg ősz embör) folytatódik, „akit ől mágikus tárgyakat 
kap" - a három lovat, melyek „segítségével a keresés tárgyát megta-
lálja" - a vitézséget: „embör lössz belüle". Ennek feltétele az ellenség-
gel, a sárkánnyal való találkozás és annak legy őzése. A visszatérés he-
lyett itt, A pingált szobákban, a távozás áll: búcsú az „öreg ősz embör-
től" és a három segítőtárstól - a három elvarázsolt fiútól, akiket, az 
öreggel együtt, a hős vitézsége szabadította meg a „kilencvenkilenc esz-
tendő" óta tartó átoktól. Tovább bonyolódik a mese: most már a vitéz 

hős megy tovább és szolgálatot vállal egy királynál - újabb üldözés vár 
rá, szembekerül egy „bibájos" asszonnyal, akt, mert „irílte", elválasztjia 
a királylánytól, akivel „jegyben jártak". A körülmények tehát Újra „sza- 
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kadékba  taszítják" - az „ördöngös vénasszon" egy hordóba zárta, „le-
vitte .a Dunára, a vizön el.eresztötte, hogy a Víz vigye el, ide János többet 
ne juthasson, mert az ördöngös vénasszonnak is vót egy fia, annak akarta, 
hogy vögye el a királánt." 

A sémához viszonyítva a mese itt b ővül. Fontos annak a motívum-
nak a szerepe, amit A pingált szobák minden ismerője kiemel: a bajt 
jelző  kendő . Az Öreg Ősz ember így bocsátja útjára a h őst: „Adjál nekem 
abbul az üngbül egy darabot, amölik rúlad leszakadt, mikor ültél az 
aranszőrű  paripán, hogy ha valami bajba löszöl, oszt taz irigrül meglátom, 
én akkor röttön ott termök és segít ők rajtad!" 17  Ugyanez a motívum a 
Kádár Kata című  balladában így jelenik meg: 

Lovakat  béfokták,  útnak indítanak, 
Egy keszkeny őt adott neki Kádár Kata: 
„Mikor e szénibe vörösre változik, 
Akkor életöm is, tudd meg, megvátozik." 

Vagy egy másik változatban: 

„Állj meg, állj meg Márton diák, 
Hadd adjak egy fehér ruhát, 
Azt tödd belé a tarsóba. 
Fehér ruha vérré válik, 
Akkor tudod, hogy meghóttam." 18  

S valóban, amikor „láti az Öreg az üngrül, hogy mán János hetek óta a 
vizön van a Duna közepin", odasiet, kimenti, visszatérnek 'a király váro-
sába és a hős most itt „ismét nehéz feladatok próbáján esik át" - a ki-
rálylány kedve szerint kell kipingálni a palotát, különben életét veszti. 
Ismét az Öreg ősz ember segít  -  a palota falain megjelenik a hős addigi 
története. 

A képsor végén a királylány felismeri a h őst, ő  „az a fiatalembör, 
akit ű  valamikor szeretött". 

3. 

Az ismétlődő  visszatérés és a párhuzamosság 19  alkalmazásával jut el 
Borbély Mihály meséje Saját tartalmához és formájához; tartalmát is, 
formáját is dönt ően határozza meg, hogy két részre oszlik: a történetre 
és a történet tükörszer ű  megismétlésére. Minden motívum, a mese min-
den alkotó eleme kétszer jelenik meg, hol az egyszer ű  ismétlés fokán, 
hol az összetettebb párhuzamosság (s űrítés, vagy b ővítés, hozzáadás, vagy 
kihagyás, előrevetítés vagy hátrahagyás) szintjén. Ez nyilván nem puszta 
játékosság  - bár nyilván ennek is tekinthet ő  és úgy is szemlélhető ; és 
nem is pusztán a mese újramondása, hogy esetleg a mesemondásra fenn-
maradt idő  elteljen, hanem a mese megszerkesztésének, strukturálásának 
alapvető  elve. 

Figyeljük meg a mese kezdetét (A) és a visszatér ő  tükörképben 
mutatkozó változatát (A'): 
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Vót  a világon egy király, 
annak egyetlenegy fiacskája 
vót, oszt nagyon kényin-kedvin 
nevelték, mivelhogy egyetlen 
gyermök vót, mög kedves vót, 
el is felejtötték valami 
vitézségre tanítani. Mikor a 
gyermök tizenkilenc éves l ő tt, 
akkor mán fölérte az egyiket 
a másikával, azt mondja a 
gyermök az atyjának: 
-  Édesatyám! szégyön, hogy 
mán tizenkilenc esztend ős 
vagyok és mégse tanítottak 
semmi vitézségre, hanem mos 
mán édösatyám! el fogok mönni 
és tanulni fogok valami 
vitézségöt! 
A királ mög a felesége nem 
akarta elengedni a fiút, 
mivelhogy egyetlen vót, de oszt 
annyira könyörgött az apjának, 
hogy az apja ellátta sok 
kinccsel, szép ruhával útnak 
eresztötte. Aztán mögcsókolta 
az apját, anyját, oszt elindult. 

A' 

A királlán mikor bemönt, 
jobbkéz felül az öreg elhúzta 
mindjá a firhangot: oda az vót 
pingálva, hogy vót egy királ, 
annak a királ feleséginek l őtt 
egy kis gyermöke. 
Továbbmöntek, a másik 
firhang alatt mög le vótak 
pingálva: 'a királ, a felesége, 
mög a gyermök. Mikor a 
harmadikhón érnek, ott mög 
mán a gyermök egész legén 
sorba vót. Mikor a 
negyedikhön  érnek, a legén 
búcsúzik az apjátul és az 
anyj átul. 

A mese kezdete és annak visszatér ő  tükörképe több szempontból in-
dikatív, egyrészt figyelmeztet a két változat közötti eltérésekre, a s űrítés, 
a bővítés, az elhagyás strukturáló szerepére. Mindez kétségtelenül abból 
következik, hogy a mese tükörképe valóban képszerű .  Lessing a  Laokoon-
ban ezt fejti ki: „A festészet a maga együttlétez ő  kompozícióiban a cse-
lekménynek csak egyetlen pillanatát használhatja fel, ezért a legpreg-
nánsabbakat kell választania, melyb ől az előzőket is, a következ őket is 
a legjobban meg lehet érteni." 20  A mesemondó Borbély Mihály is  pilla-
natokra töri a cselekményt: a mese kezdetén közölt cselekvés szerinte 
pregnáns  pillanatait emeli ki. A történet állóképekben való újraközlésé-
nek lehetőségeit használja ki. A mese kezdetén szintaktikailag is jelzi, 
hogyan követik egymást a képek. Ez a jelzés a hatodik kép után, miután 
a hallgatóságban már tudatosodott a képsorozat egyes pillanatai közötti 
különbség, megszakad. Ennek az elhagyásnak (a képek számozásának el-
maradása) azért is lehetséges, mert az egyes képek mindig következtet-
nek az előzőből és mindig utalnak az elkövetkez őre. Ezt a mechanizmust 
így lehetne ábrázolni: 
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A 

1. születés 

a folyamatos 
történet 

„családi kép" 

a pregnáns 
pillanatok 

a hős feln ő tt 

I • búcsúzás 

Igy törik a mese kezdete, az a strukturális egység, ami a mese alap-
sémájában Viadimir Propp szerint megel őzi a hős otthonról való távo-
zását, apró, pregnáns pillanatokra. Ezért természetes, hogy a cselekmény-
nek a képekben való visszatérése a történet egyes részeinek, elemeinek 
kimaradását, elhagyását eredményezi, ugyanakkor iazonban a cselekvés-
nek egyes részei b ővülnek, gazdagodnak is a visszatér ő  képekben: a ki-
rály és a felesége és a gyermek egyszerre jelennek meg, szokásos „csa-
ládi képként" a firhang mögött, míg a cselekv ő  részben csak egymás 
után, ott sohasem jelennek meg hárman együtt. Ugyanakkor a történet-
nek olyan fontos részei maradnak ki, mint a fiú távozásának az oka 
(elfelejtették vitézségre tanítani), a fiú bejelentése, hogy távozni akar, a 
szülői tiltakozás, az útravaló... Nyilvánvalóan azért hiányoznak ezek 
a tartalmi elemek, mert a képek nem a cselekvést, hanem a cselekvés 
egyes, pillanatait, tényeit közlik. 

Előbbi ábránk tehát így b ővül: 

I , 1. születés 

2. „családi kép"  

a folyamatos 
történet 

o pregnáns 
pillanatok 

+ 	
3. a hős feln őtt 

 
- 	4. a búcsúzás 
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A + és - a történet képekben Való visszatér ő  alakjának bővülését 
és szűkülését jelöli. Ez a feltétele 'annak, hogy az ismétlés nem egyszer ű  
újramondás és feltétele annak is, amire már rámutattunk, ti. hogy a tör-
ténet a visszatér ő  tükörképben jelképessé válik. Ugyanakkor ez arra is 
rámutat, hogy a mese két tagja párhuzamos. Az ismétlés feltételezi az 
első  tag megértését. Az els ő  tagnak egyes részletei ismétlődnek csak a 
második tagban, de ezek a részletek a második tagban önálló, teljes 
képekké alakulnak át és Így bevilágíthatják az els ő  tag teljes szövegét 
is. Ez a mechanizmus felel meg legjobban a képekben való láttatás fel-
tételeinek: elhagyások és b ővítések ia pregnáns pillanat kedvéért és a 
pregnáns pillanat kiválasztása következtében visszahatás az els ő  tagra, 
annak kiteljesítése, gazdagítása. 

Igy bonyolódik tovább a mese. A folytatás: 

A 

Méri a fiú hetedhét ország ellen, 
beért egy rögeteg nagy erd őbe. 
Az erdőbe haladt napról napra 
előre: az erdő  nagyon szépen 
szólt, mert a faágak nagyon 
szépen muzsikáltak. Itt osztán ű  
bánatába azt se tudta mit 
csináljon, mert nem tariálkozott 
senkivel se, leszakajtott egy 
faágat, hogy mögnézi: mér 
muzsikál olyan szépen? Mikor 
a faágat leszakította, az erd őbe 
mögnémultak a fák. Üs 
mögnémult oszt a mönéssel, 
tudott mönni: egyik surnyótul 
a másikhun mönt. 

A' 

Mikor az ötödikhön érnek, 
látik, hogy a legén vándorol 
egymaga egy sík puszta födön. 
Továbbmöntek a. hatodikhón, 
akkor látik, hogy a legén 
beért már egy erd ő  szélibe, 
ott kezdődött egy nagy erd ő . 
Möntül beljebb haladnak a 
piktorolással, a lánnak annál 
jobban tetszik: 

E mán nagyoň  szépen van 
piktorolva! - mondja 
királláń .  Csak abba 
a piktorolásba haladtak, az 
erdőbe nagyon zépen 
muzsikáltak a fák. Egyször 
osztán másik firhangot 
elhúznak, ott látik, hogy a 
vándorlegén leszakított egy 
ágat és a fák mögnémultak. 
Látszik, hogy mölyen kárt 
csinált, ezen a vándorlegén 
nagyon szomorú lött, hogy a 
muzsikáló erdő  mögnémult. 
Itt osztán szomorúságába 
kivötte a zsebkésit és egy 
nagyon széphangú furulát 
csinát, akinek a hangját senki 
ki nem álhatta Szó nékü, 
mer aki azt möghallotta, 
akármilyen szomorú vót, 
vígságra fakadt. 
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Egy rendkívül fontos eltérés mutatkozik itt a két párhuzamos struk-
túra között:  ia  két struktúra nyelvi anyaga is eltér egymástól. A h ős 
vándorlását „hetedhét ország ellen" és nagy bánatát, „mert nem  tanál-
kozott  senkivel Se", a „sík puszta  födön"  való vándorlás képével eleve-
níti fel: jelképezi ezzel a hosszantartó, eseménytelen vándorutat. Ez az 
első  jele, hogy a két párhuzamos struktúra most már az ismétlésen és a 
képekben való láttatáson túl, egymást értelmezi és így az ismétlés útján 
a mese története, a történet egyes elemei, részletei szimbolikus jelentést 
nyernek. Ennek a szimbolikus jelentésnek a kisugárzása határozza meg 
a mese szövegének formáját és tartalmát is. Így a mese esztétikai hír-
értéke nagymértékben növekszik. 

Világos, hogy ez a szemantikailag és szintaktikailag is nyilvánvaló 
eltérés a két párhuzamos tag között, a nagy távolság a történet és a 
történet tükörképe között, esetleg el is választhatja egymástól  ţa  párhu-
zamosnak induló két struktúrát. A szövegnek ezt a nyilvánvaló veszélyét 
azonban megelőzi a következő  képsor, mely szintaktikailag is és  szernan-
tikailag  is egészen közel kerül a történetben el őadottakhoz: a képek 
majdnem teljes azonossággal ismétlik meg a cselekv ő  részt. Ez a közel-
ség ugyanakkor feltételezi a következ ő  képek nagy távolságát a cselekv ő  
résztől. Ezt a nagy távolságot egyrészr ől a bővítés, másrészről pedig az 
eltérés feltételezi. A közeledésnek és a távolodásnak ez a mechanizmusa 
erősen dinamizálja  ia  két szövegrészt. A kép-sorozatból elmarad a sor-
számozás; az előrehaladás ezentúl mindig egy új kép megjelenése. A kö-
vetkező  kép bővül a vándor szomorúságával, a következ őben viszont a 
szövegstrukturálásnak még egy fontos tényez őjével találkozunk: az elő -
revetítéssel. Ez egyúttal a legnagyobb eltérés a mese két struktúrájában. 

A hős már itt, a muzsikáló erd őben kifaragja azt a furulyát, aminek 
az eseményrész folyamán oly fontos funkciója van. Az eseményrészben 
csak jóval később kerül elő  a furulya, miután már a h ős megtalálta a 
„keresés tárgyát"  -  a vitézséget, tehát megállta a három paripával a 
próbát, megölte a sárkányt, felszabadította az elátkozottakat, Újra ván-
dorolt és elszegődött juhásznak egy királyi házba. Az eseményrészben 
csak ekkor közli a mesemondó Borbély Mihály, hogy a h ős „mikor az 
erdőben vándorolt, olyan széphangú furulyát csinált, hogy  aki  azt hal-
lotta, örömre fakadt". Ezt a furulyát faragja ki az ismétl ődő  képsorozat-
ban a hős  vándorútjának  első  szakaszán. Az eseményben lehet emlé-
kezni, a képek azonban nem tudnak visszaemlékezni  -  ezért is el őre 
kellett vetíteni a mesemondónak a furulya-motívumot. De ett ől jóval 
fontosabb szerepe is van ennek az eljárásnak. 

A furulya hangja az,  tami  a  királyiányban  szerelmet lobbant és a 
furulya hangja az amit, míg a kér ők,  „hercegök,  bárók, nagyülepű  tótok 
és válogatott  cigánygyerekök"  sikertelenül próbálkoznak körülötte, min-
dig visszavár... Minden kérőt elutasít, mert „a  furula  hangja mindig a 
fülibe csöngött". 

A furulyának a mese történetében betöltött fontos szerepével analóg 
az a hely, amit a furulya a két párhuzamos szövegstruktúrában elfoglal. 

Fontos, mert nyilvánvalóvá válik a kapcsolat a „muzsikáló erd ő" és 
a mindenkit örömre fakasztó furulya között. A „muzsikáló erd ő" csodás 
eleméhez kapcsolódik a furulya különös csodálatossága; ilyen furulyát 
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nyilván csak a „muzsikáló fa" ágából lehet faragni. Fontos továbbá azért 
Is, mert a hallgatóság látszólag egy Új elemet kapott, ha esetleg zúgoló-
dott az ismétlések sorozata miatt, most Újra érdekl ődéssel figyelhet; 
látszik, már nem pusztán ismétlésr ől van szó, ettől többről, a már hal-
lott elemek Új helyzetbe kerülnek és ezekben az Új helyzetesben új sze-
repük is lehet... Az el őrevetítés tehát a várakozást és ezzel a mese 
esztétikai hatását is növeli. 

Figyelmeztet a mesemondónak ez az eljárása arra is, hogy a szigorú 
párhuzamosság a szövegben elképzelhetetlen, vagyis  -  paradox módon  
-  a párhuzamosság a párhuzamosságtól való tudatos eltérítések rend-
szerében válik nyilvánvalóvá és szöveg- illetve esztétikum-strukturáló 
szerepe is éppen az ilyen eltérések, a párhuzamosság pillanatnyi megsza-
kadása révén válik nyilvánvalóvá. Nem biztos, hogy mindez a mese-
mondó tudatos meggondolásának eredménye, viszont a szöveg struktúrá-
jának halaszthatatlanul fontos eleme. 

A párhuzamosság a mesében így alakul: 

A 

o  folyamatos  
történet 

A- 
i

/ 

 

a pregnáns 
pillanatok 	I 

1/ 

5 vándorlás 

W erdő  

7 muzsikáló ja 

S a fák  megnéinutnak  

szomorúság 

kifaragja  a  
furulyát  

A két párhuzamos struktúra összetett oppozíciós és kapcsolódási 
rendszere a hatodik kép után, amikor a képek már nincsenek számozva, 
még tovább bonyolódik. Egyrészt a képekre kerülnek olyan elemek is, 
amilyeneket meglehet ősen nehéz „megfesteni": a szomorúság például, 
másrészt a képek  tartalmi  közlésének, a képek közvetlen láttatásának 
helyét a képek leírása foglalja cl. Ezek a leírások azonban lényegesen 
nem változtatnak azon a szándékon, amit a számozott képek indukáltak. 
Egyszerűen a nyelvi közlés erősödik fel a közvetlen képi közlés kárára, 
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de sohasem Oly mértékben, hogy ez megkérd őjelezhetné az elsődleges 
szándékot. Ezt feltételezi, hogy minden újabb kép megjelenését a „fir-
hang" elmozdítása jelöli. 

rffl 

A mesemondó Borbély Mihály tehát két sajátos, nyelvi illetve képi 
struktúrára osztja A pingált szobákat. Az első  részben az emlékezetben 
élő  varázsmese-vázat, a  mesei  sémát részletr ől részletre haladva kitölti, 
a második részben már nem a sémával dolgozik, hanem a teljes mesével, 
azt bontja  -  természetesen a sémának megfelel ően  -  darabokra, ké-
pekre, voltaképpen a mese alkotóelemeire és ezeket festi meg a falakon 
lógó függönyök mögött. Az els ő  részben tehát egy nagyrészt ismert me-
seséma; érdekessége az ismert mesemotívumok kapcsolása, Új viszonyba 
és új alakba helyezése. A mese párhuzamos részében, az ismétlésben, 
ezek a motívumok mind visszatérnek. De ez a visszatérés nem azonosítás 
is egyúttal. A második megjelenés elszakadás a motívumok els ő  előfor-
dulásától. Elszakadás, mert itt más a funkciójuk és más formában is 
jelennek meg. Funkciójuk szerint a második részben ezek a motívumok 
mind jelképesek. Fontosságuk ezzel növekszik. Ugyanis értelmezik az 
első  rész sematikus motívumait. Ezzel kihatnak arra is, hogy az els ő  
rész eredetileg szokásszer ű  motívumai más jelentéskörbe kerülnek. Ez 
a funkció növeli, sőt a szépirodalmihoz közelíti a mese esztétikai hír-
értékét. Persze, meg kell itt figyelni a kiválasztás mechanizmusát is. A 
mesemondó Borbély Mihály, természetesen, egyrészt a képekben való 
láttatás szempontjainak megfelel ően válogat a  meseséma  nyújtotta lehe-
tőségek között, de másrészt  -  s ez itt most fontosabbnak t űnik  -  a jel-
képesség szempontja szerint is. Azokat a mesei elemeket emeli ki tehát 
elsősorban, amelyek alkalmasak a szimbolikusság  funkciójának  betöl-
tésére. 

Amíg az első  részben tehát a motívumok valóban felismerhet ő  „ál-
talános helyek", melyeket Borbély Mihály csak kombinál a maga me-
semondó képzelete szerint, addig  ta  második részben ugyanezek a motí-
vumok  -  paradox módon  -‚  mert beszorulnak a kép kereteibe a 
formába, amiben megjelenhetnek  -  túlmutatnak önmagukon és túl-
mutatnak az első  rész általános helyein is  -  valahogy így lehetne ezt 
megfogalmazni: kifordulnak önmagukból és  kifordítják önmagából  az 
egész mesét is és a mese így determinálva kapja meg alapvet ő  formáját 
és tartalmát. 

Ez a formateremt ő  mechanizmus figyelmeztet arra is, hogy a mese-
mondó elsődlegesen képekben gondolkodik, vagyis valószínűleg nem a 
mesemotívum jelentését,  ia  motívum jelentés-vázát jegyzi meg, hanem 
a motívumhoz tapadó képet. Ezek a képek jelennek meg A pingált szo-
bák tükörszerű  ismétlődő  részében, mintegy példázva, hogy a népmesé-
nek és talán általában a népköltészeti alkotásnak is nemcsak  dramatur-
giáa2 '  van, melynek fontos  vonásait ,a  szöveg is megőrzi, hanem piktúrája 
is, mely hozzátartozik az el őadás  természetéhez,  de alapvetően struktu-
rálja ä mese szövegét is. S őt, kiemeli a népmese irodalmi meghatározóit. 
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S.  

Kíséreljük meg most a mese egy újabb, nagyobb részletén össze-
gezni iaz eddigieket, hogy kiemelhessük az ismétlésnek és a párhuzamos-
ságnak itt betöltött szöveg-strukturáló szerepét. 

A 

Harmadnapra kelve a dolog, 'az 
Öreg Ősz embör bemönt az 
fődgunyhój ába és kihozott egy 
kis aranyszínű  kantárt. Mikor 
mögrázi, aranysz őrű  paripa 
termött ott röttöri: azt mondja 
neki az Öreg, ősz embör: 
-  No fiam! no, még ha ezt 
möglovagolod, akkor bizonyosan 
embör lössz belüled! 
Ráült János az aranysz őrű  
paripára, de olyan veszött vót 
• paripa, hogy mindön lépésin 
• patkó szikrát hánt és t űzláng 
gyütt  a száj ábul. János erre mán 
egy kicsit félve ült föl, de azért 
mégis vissza nyerte a bátorságát 
és fölült a paripa hátára, a paripa 
fŐpattant a leveg őbe, úgy hogy 
Jánosnak elkezdte a gúnyáját és 
a húst szaggatni. Annyira 
hurcolászta Jánost Összevissza 
az erdőbe, hogy mikor előgyütt, 
fontonként szaggatta ki a húst a 
testyibűl, de azért csak igenyöst 
oda vágtatott a kilencfej ű  
sárkánnak a palotájáhun. Ügy 
mögrúgta, a palotának az ódalát 
az aranszőrű  paripa, hogy a 
kilencfejű  sárkány kiesött a 
palotábul. Akkor röttön mérögbe 
gyulladt, röttön viaskodásra mönt 
a Jánossal. Mikor ezt möglátta, 
hogy milyen vitéz János, hogy 
még a sárkánnal is Össze mer 
veszni, akkor az Öreg ősz embÖr 
röttön mögrázta a másik két 
paripának a kantárját, az Öreg 
ősz embör úgy érözte magát, 
mint egy húszéves vitéz és üs 
örömmel mönt Jánosnak a 

A' 

Itt osztán a másik firhangon 
mönnek, látik, hogy az Öreg 
veszi elő  az arankantárt, 
mögrázi és egy aransz őrű  
paripa gyün elő, akiůek a 
patkója szikrát hány és 
a száj ábul tűzláng gyün elő . 
Itt osztán a vándorló erre is 
fölül; elrepütt vele úgy - 
föl a faágak közé, olyan 
nagyon mérgesen szaladt vele, 
hogy a vándorló fontonként 
szödte ki a húst a testyibül. 
Mikor visszafelé gyütt, az is 
igenyüst a sárkánnak a 
kűsziklájáhun mönt és úgy 
mögrugba, hogy a sárkán 
rögtön leesött a tetejib űl. 
Itt osztán a sárkán nagyon 
mögharagudott és a vándorló 
rögtön elkezdött viaskodni; 
de mikor ezt az öreg möglátta 
örömibe ű  is mögrázta a két 
lónak a kantárját és 
harmadmagával odamönt a 
vándorlónak segíteni. De hogy 
hogy 'a lovak is 
mögszabadultak, mÖg az öreg 
is, mert elátkozottak vótak, 
segítöttek Jánosnak. Mikor a 
sárkánt legyőzték, akkor 
átmöntek a másik firhang 
alá, ott búcsúzott el az Öreg 
a vándorlegéntől, mög a 
paripák is. A vándorlegén 
adott az öregnek a vérös 
üngbűl egy darabot, az öreg 
pedig a vándorlegénnek egy 
vesszőt, azzal útnak indult az 
Öreg is, a vándorlegén is. 
A vándorlegén bemönt a 
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segítségére. A két kantárt mikor 
mögrázta, a két paripa röttön 
ott termött, így oszt mönt az 
Öreg harmadmagával segíteni 
Jánosnak. Itt oszt a kilencfej ű  
sárkánt legyőzték. Mikor a 
kilencfejű  sárkánt kivégezték, 
akkor az Öreg ősž embör 
visszahítta Jánost a kis 
fődgunyhóba. Itt osztán nagy 
szépen megköszönte Jánosnak 
a vitézségit, mert ütet is 
mögszabadította az elátkozástól: 
mert az Öreg úgy vót elátkozva 
már kilencvenkilenc esztendő  óta, 
még olyan vitézt nem tanál, aki 
ezt a három lovat möglovagolja, 
addig nem szabad neki az 
erdőbül sehova se mönni. Az a 
három ló is három elátkozott 
fiú vót, akkor fiúk löttek, ük is 
megköszönték Jánosnak a 
vitézségit, mert őket is 
mögszabadította az elátkozástul, 
akkor mögtisztultak, de röttön 
mög is haltak. Akkor azt monda 
az Öreg ősz embör: 

No, mos János! Nagyon Szépen 
köszönöm a jóságodat, hanem ne 
ez a három szálvessz ő , ha evvel 
a szálvesszővel - ha valami 
bajba löszöl - környes-körül 
kerekítöd magadat: olyan 
vasrostély teröm ott röttön, 
hogy odafelé állat vagy gonosz 
jutni nem bír. 
Mögcsókolták  az öreggel egymást 
és elbúcsúztak. Hanem azt is 
mondta neki az Öreg: 
-  Adjál nekem abbul az üngbül 
egy darabot, amölik rúlad 
leszakadt, mikor ültél az 
aranszőrű  paripán, hogy ha 
valami bajba löszöl, oszt az 
ingrül möglátom, én akkor röttön 
ott termök és segitök rajtad! 
Mos mán János elmönt a 
legközelebbi városba szolgálatot 
keresni. 

királhon  szolgálatot keresni, 
aki itt má kapott is 
juhászságot. Ez mind a firhang 
alatt látszik a piktoroláson. 
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A párhuzamos szöveg láthatóan lerövidült. Ezt a rövidülést azonban 
nem az elhagyások sora okozta, hanem a s űrűsödés folyamata. Ennek a 
sűrűsödésnek megfelelően strukturálódik át az eseményrész láncolata 
a tükörszerű  ismétlésben. Ugyanakkor a képi látásnak megfelel ően meg 
is változik az eseményrész a tükörképben: a sárkány nem a palotájából 
esik ki, hanem a kősziklájáról esik le. Arra  mutat  ez, hogy itt is, bár 
elmaradt már  ia képek számozása és a firhangot sem említi meg a me-
semondó minden kép előtt, a párhuzamos szövegét mégis a képi látás és 
láttatás feltételeihez  idomítja.  Ugyanakkor a történeti résznek egy-egy 
nagyobb, összefügg ő , együvé tartozó részlete is felbomlik, mégpedig a 
kép keretének mértéke szerint; az egyes motívumok is több képre tör-
nek szét, különösképpen azokon a helyeken, amelyeken a mesemondó 
Borbély Mihály valamit hangsúlyozni 'akar, ki akar emelni. 

Valójában az idézett két szövegrész a mese központi helye, ide s ű-
rűsödnek be a fontosabb motívumok: a sárkányölés, a hozzáférhetetlen 
kő, a  bajtjelző  kendő  motívuma, továbbá az elátkozottak felszabadítása. 
Ezért nyilván itt érik be a képi láttatás, a képi ismétlés funkciója is. 

A mese e részének fontosabb elemei a következ ők: 

A 
	

A' 

I. harmadik próbatétel 

1.  ia)  a paripa előhívása, 
az emberré levés feltétele, 
a paripa leírása, 

2. a) a hős félelme, 
a félelem legyőzése, 
a paripa röpte, 
a röpülés  követkeżménye,  

II. a sárkányküzdelem 

3. a) a sárkány palotája 

b) a sárkány kiesik a palotából 

a' 
—b' 

c i 

—a' 
—b' 

 
 

W.  a) a sárkány 
kősziklája 

b) a sárkány leesik 
a kőszikláról 

4. a) a viaskodás, 4 1 . 	 a' 
b)  sa  hős vitézsége, 
c) a segítség, 
d) az öreg öröme, d' 
e) harmadmagával megy  segíteni,  e' 
f) a sárkányt legyőzik, —f' 

S.  a) a sárkány legy őzése, 	 5'. 	a' 
b) vissza a  gunyhóba, 	 —b' 
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köszönet, 	 —c' 
az elátkozottak felszabadítása, 	—d' 
„megtisztultak, de röttön meg is  
haltak", 

III. elválás 

6. a) a szálvessz ő , 	 W. 	a' 
búcsúzás, 	 b' 
ingdarab a Veszély jeléül, 	 c' 
indulás, 	 d' 
a hős szolgálatot keres. 	 e' 

Az idézett és fontosnak nevezett szövegrész tehát három nagyobb 
szövegegységre bomlik (ezt a római számok jelölik), ezek a szövegegy-
ségek bomlanak tovább képegységekre (az arab számok), ezekben a kép-
egységekben a betűvel jelzett elemek jelennek, illetve nem jelennek meg. 

A leírásból az derül ki, hogy a párhuzamosság itt sem szakad meg 
és egészében az el őzőleg kifejtett és ábrázolt módon strukturálódik. És 
kiderül az is, hogy a lényegesen rövidebb ismétl ődő  szövegrész nagyobb-
részt megtartja mindazokat az elemeket, amelyek az eseményrészben 
fordulnak elő , azzal a különbséggel, hogy ezeket újszer űen rendezi el, 
hangsúlyozottan, mindig ia képi láttatás feltételeinek megfelel ően. Igy a 
tükőrstruktúráhan közvetlenül a sárkány legy őzése előtt búcsúznak el 
és csak azután látjuk, hogy az öreg átadja a szálvessz őt, a hős pedig 
az ingdarabot, míg az eseménystruktúrában a szálvessz ő  és az ingdarab 
átadása közé ékel ődik be a búcsúzás. A két struktúra közötti legfonto-
sabb eltérésre (a 3. kép) már figyelmeztettünk. 

Egy újabb kérdés merül itt fel: mit jelent az, hogy a történetrész 
egyes alkotóelemei eltűnnek a képstruktúrából? Jurij Lotman fejtette 
ki, hogy a költői szövegből hiányzó rím voltaképpen csak látszólag 
hiányzik, mert a szöveg megszervezésében, a költ ői szöveg modelljében 
eltűnése után is szerepe van, de ezt a szerepet negatív el őjele határozza 
meg.22  Az idézett és elemeire bontott szövegrészben is ennek a struktu-
ráló mechanizmusnak vagyunk a tanúi. A negatív el őjellel jelzett szö-
vegelemek, bár hiányoznak, így is, mint  mínusz' elemek,  részt vesznek a 
szöveg strukturálásában. S őt, kihangsúlyozzák a párhuzamosság elvét. 
Olyan értelemben, ahogyan azt, láthattuk, az eltérések tették 

6. 

A látszólag egyszerű , tükörszerűen megszerkesztett A pingált szobák 
közelebbi megfigyelése egy egész sor fontos  poetizáló  eszközre hívta fel 
a figyelmünket. Kiderült, hogy voltaképpen nem is puszta tükörszer ű  
ismétlésről van szó, hanem az ismétlésnek egy magasabb és összetettebb 
változatáról, párhuzamosságról. A mese eseményrészének megismétlése 
voltaképpen a két szövegrész viszonybaállítása a párhuzamosság eszkö-
zével. Ennek a viszonynak a következő  fontosabb meghatározóit kell 
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kiemelnünk: 1) a mese megismétlése már nem a történet, hanem a tör-
ténet képszerű  felidézése, ami kihat a történet jellegére is; 2) erre azért 
kerülhet sor, mert az ismétlés nem a történet, hanem a képi láttatás el-
veit követi, ezért 3) a h őst és a hősöket nem mozgásban, hanem külön-
féle helyzetekben, pregnáns pillanatokban, állapotokban látjuk viszont, 
és 4) az általános mesesémában is megvan a helye a történet képszer ű  
megismétlésének:  laz  utolsó próbatétel helyét tölti be. 

Minderre két  párhuzamos  szövegstruktúra megfigyelése figyelmez-
tetett, mert „Valamely adott költeményben fellelhet ő  különféle  morfo-
lógiai  osztályok és szintaktikai szerkezetek kiválasztásának, megoszlásá-
nak és kölcsönös kapcsolatainak elfogulatlan, figyelmes, kimerít ő , teljes 
leírása magát a kutatót is meglepi  ia  váratlan és felt űnő  szimmetriákkal, 
a kiegyensúlyozott struktúrákkal, az egyenérték ű  formák és szembetűnő  
ellentétek hatásos halmozásával, s őt meglepik a költeményben használt 
különböző  morfológiai és szintaktikai struktúrák er ősen korlátozott hal-
mazával; épp ez az elhatároltság teszi lehet ővé, hogy követni tudjuk a 
ténylegesen felhasznált alkotórészek mesteri  kölcsönhatását." 23  

Ha az alkotórészeknek erre a mesteri kölcsönhatására figyelmeztetni 
tudott ez a dolgozat, akkor nyilván a bekezdésben felmerül ő  kételyt jo-
gosan hárította el... 

JEGYZETEK 

„A népköltészetben más az egyes m űalkotás jellege, más a m űfaj, más a stílus, 
a módszer, az elterjedés, a fejl ődés fogalma, általában minden fontosabb kategória 
tobbé-kevésbé eltérő  értelmezést nyerhet."  Voigt Vilmos: A folkiorisztika és a modern 
irodalomtudomány kapcsolatai, in:  Irodalomtudomány, Budapest, 1970. 540. old. 

Áttekintést és alapos, bőséges irodalmat nyújt:  Voigt  Vilmos idézett tanulmánya 
és A folklorisztjkal strukturalizmus mérlege és távlatal cím ű  tanulmánya, In: MTA I. 
Osztályának Közleményei, 25, 1968. 169-183. old. Ugyancsak  Voigt  Vilmos tanulmánya: 
Az epikus néphagyomány strukturális-tipológiai elemzésének lehet őségei, in: Ethnog-
raphia, 1964. 

A mű  új kiadása: Vladimir J.  Propp: Morfologija szkazkl, Moszkva, 1969. 
Claude Lévl-Strauss:  La pensée sauvage, Plon, Paris, 1962. 
A mesemondásnak ezt a kérdését vizsgálja Sándor István: A mesemondás dra-

maturgiája című  tanulmánya, in: Ethnographia, 1964. LXXIV, 523-556. old. 
•  Fónagy Iván: A költ ői mű  ritmusairól, in: Magyar Műhely, VII. évfolyam, 27. 

szám. 65. old. 
Kálmány  Lajos: Hagyományok, II. Borbély Mihály mondása után, Szeged, é.n. 

Bevezet ő , VII. old. 
Kálmány  Lajos idézett gyűjtésének, ahonnan a mesét vettük, fontos szerepe van 

a magyar folklorisztikában. Berze  Nagy János ezt Igy fogalmazza meg: „Meseirodal-
munkban Kálmánynak ez a gyűjteménye az egyetlen, mely egy ember mesetudásából 
táplálkozik."  Berze  Nagy János:  Kálmány Lajos Új mesegyű jteménye, in: Ethnographia, 
1915. 104. old. Ma már, persze, nem az egyetlen, de az első . 

Magyar népköltészet, I., Ii., fi. Sajtó alá rendezte  Ortutay  Gyula, Budapest, 1955. 
A kötet 21. meséje, 316-324. old. 

10  Kálmány  Lajos: i.m. 161. Old. ° Kálmány  Lajos: i.m. 161. old. 
Berze  Nagy János: i.m. 106. old. ‚  Magyar népköltészet, 633. old. 
Magyar népköltészet, 633. old. 

15  Viadimir J.  Propp:  A varázsmese történeti gyökerei, idézi Voigt Vilmos: Az 
epikus néphagyomány strukturális-tipológiai elemzésének lehet őségei. Eleasar MeLetnsz -
ICI) Propp mesemorfológiája Új kiadásának utószavában a „cselekv ő  személy" mesében 
betöltött funkciója szerint írja le a sémát. Számunkra fontosabb a Propp új muveben 
megjelenő  alapséma. 

„ Kálmány  Lajos: i.m. 161. old. 
17  Az idézetek mind a Magyar népköltészet jelzett kiadásából valók. 
„  Magyar népköltészet, II. 48. illetve 50. oldal. 
'  A párhuzamosság vizsgálatára a népköltészetben lásd: Roman Jakobson:  Gram-

matikai párhuzamosság a népköltészetben, in:  Hang  -  Jel  -  Vers, Budapest, 1969. 329-
246. oldal. Jakobson itt a párhuzamosságot így határozza meg: „A párhuzamosság bár- 
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mely formája a változatlanok és a változók egymásutánja. Minél szigorúbban kötött az 
előbbiek eloszlása, annál hatásosabbak és jobban megkülönböztethet ők az egyes válto-
zatok. A nagyfokú párhuzamosság szükségszer űen tevékennyé teszi a nyelv valamennyi 
szintjét. Az inherens és prozódiai megkülönböztető  jegyek, a morfológiai és szintaktikai 
kategóriák és formák, a lexikai egységek és szemantikai osztályaik - mind konvergen-
ciájukban, mind divergenciájukban - önálló költiő  értéket kapnak." i.m. 361. old. Jurij 
Lotman  Igy határozza meg a párhuzamosságot: „A párhuzamosság alapvet ő  vonásait 
Igy lehetne meghatározni: a párhuzamosság olyan két tagú (szerkezet), amelyben az 
egyik részt a másik segítségével ismerjük meg, ez a másik rész az els ő  modelljeként 
jelentkezik: nem azonos vele, de nincs Is elkülönítve t őle. Analóg helyzetben van vele 
- közös vonásaik vannak, mégpedig éppen azok, amelyek az els őből a megismerés 
miatt kiválnak. Szem el őtt tartva, hogy az els ő  és a második tag nem identikus, egy 
meghatározott viszonyban kiegyenlítjük Őket és a párhuzamosság második tagjának 
vonásai és szerepe szerint ftélünk az els ő  tagról." Jurij Lotman: Predavanja iz struktu-
ralne paetike, Sarajevo, 1970, 137. old. Robert AusterUtz  Igy definiál: „Zwei Segmente 
(Verszeilen) können als parallel bezeichnet werden, wenn sie, mit Ausnahme eines ihrer 
Teile welches in beiden Segmenten dieselbe relative Stelle einnehmen muss, identisch 
sind." Robert Austerlftz: Parallelismus, in: Poetics, Poetylca, Poetika, I., PWN, Varsó, 
1961. 439. old. Az itt idézett szempontokat vettük figyelembe amikor a párhuzamosság 
szövegstrukturáló kategóriájával dolgoztunk. 

G. E.  Lessing: Laokoon, Hamburgi dramaturgja, Budapest, 1963. 128. Old. 
'  Sándor István: i.m. 

Jurij Lotman: i.fli. 
' Roman Jalcobson: i.m.  265-266. old. A grammatika poetikája és a poétika gram-

matikája. 
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DOKUMENTUM  



Bóna  Júlia  

NÉPHAGYOMANYOK  

A jugoszláviai magyar néphagyományok feljegyzése és megismerte-
tése még elvégzésre váró feladat. Els ősorban Kálmány Lajos nyomán 
ismerjük e táj, főleg Észak-Bácska és Bánát szép és gazdag néphagyo-
mányát. A XX. századi néphagyományokról azonban egyel őre nincsenek 
bővebb értesüléseink. 

E közleményemben ismertetett néphagyományokat falunevek szerint 
rendszereztem. A más helyen el őforduló változatokra is utalok, ha tudok 
róluk. A falu neve ebben iaz esetben könnyebben eligazít, mintha els ő-
sorban műfajonként csoportosítottam volna az anyagot. Értelmezést csak 
ott közlök a néphagyományról, ahol valóban a legszükségesebb. 

ZENTA  

Ha a kisbabának torkára szalad az étel, megveregetik a hátát és 
azt mondják: 

Kuc, kuc  bíró,  
Aggyál  diót. 
Nem  adok.  

(Tudtommal ismert még P'acséron és Zomborban. Félnépi.) 

Akik nem nősültek meg vagy nem mentek férjhez az adott 
farsangban, azt mondták ráj uk, hogy kimaradtak a farsangból. 
Mondóka erről: 

Ezen szólásomon 
ne  szomorkoggyatok,  
hogy a farsangból 
kimaradtatok.  
Gyün  majd a másik, 
kibe lesz részetek.  
Gyünnek  a legények, 
kikkel megesküdhettek. 
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Amikor régen a tuskót vontatták, ezt szokták mondani. A tuskóhúzás 
szokása a farsang utolsó napján csak a század végéig volt él ő  néphagyo-
mány Zentán. 

Kishomokon a következő  változatban jegyeztem fel ezt a néphagyo-
mányt: Farsang végén azok a legények, akik kimaradtak ta farsangból, 
tuskót vontattak, bekormozott képpel, kezükben vessz ővel. Megálltak az 
eladó lányok házának ablaka el őtt és ezt kiáltották: 

Kinek van eladó  jánya, 
Hajcsa  ki a  szüzgujába.  

A lány ilyenkor kinézett az ablakon és visszakiáltott: 

Tőkét vontatva szakagy  mög, 
mé  nem  házasottá mög.  

(Elavulóban.) 

Lakodalmi kurjantások: 

Ez az utca petrezselymes, 
A menyasszony Végig selymes,  
Ijjujujujú.  

Ez az utca végig sáros, 
Menyasszonyunk nagyon álmos.  
Ijjujujujuju  lakodalom.  

Megájjunk  az utcasarkon, 
a menyasszony.  

Ijjujujuju  lakodalom, 
nálunk is lesz, ha  akarom.  

Édesanyám,  gyújcs  világot, 
Most hozzuk a gyöngyvirágot. 

Gyermekmondóka Szent György napkor: 

Süss fel nap, 
Jöjj fel nap. 
Isten napocskája. 
Kertek alatt csibék vannak, 
megfagynak. 

Süss ki meleg ház alá. 
Bújj be hideg föld alá. 
Süss ki, süss ki, 
Isten napocskája.  

W.  a kishomoki változattal. 
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Betlehemezés. Zentán csak emléke él ennek a néphagyománynak. 
Subás pásztoroknak. öltözve vitték a betlehemet nagyobb fiúgyerekek. 
Amikor bekopogtak, ezt mondták: Beeresztik a betlehemeseket? Ha igen-
nel feleltek, akkor bementek. Csak vezet őjük maradt állva, a többiek 
lefeküdtek a leterített subára. A vezet ő  nagyot dobbantott a botjával: 
,,Ébredjetek pásztorok, pásztorok. Megszületett a kis Jézus. Eljüttünk 
köszönteni". És elénekelték a ház lakóival a Mennyb ől az angyalt. Illet 
megajándékozni őket. 

Pünkösdi regölés. Pünkösdkor leginkább bodzavirággal díszítették 
Zentán az ablakot és a kerítést. A pünkösdöl őt kisfiúk énekelték, akik 
bekopogtattak a házakhoz. A gyermekmondóka a következ ő : 

Mi van ma? 
Piros pünkösd napja. 
Holnap tesz a második napja. 
András bokrétás 
felesége jó táncos. 
Az ura bimbószál, 
Bim, bom bokorodjék. 
Ölelj akit szeretsz. 
Ezt öletem, ezt csókolom. 
Én már régen ezt akarom. 
Sárdi lom. Sári gerlicéje. 

Illett pénzt adni nekik. (Elavulóban.) 

A múlt század végén Zentán még szokásban volt esténként az 
utcán kikiáltani az órát. A város embere végig ment a f őbb utcákon és 
ezt kiabálta: 

Tizet ütött már az Óra, 
Térjünk nyugovóra. 

(Félpolgári.)  

A mindenféle apróságokat áruló vásárosok ezt kiabálták Zentán 
a vásárban: 

„Hét az ára, szabott ára. Hétér lesz ma elprédálva. 
Máma minden hét, hét, hét, válogatva akármelik hét". 

(Félpolgári.)  

Szemverés. Ha úgy találták, hogy a gyereket megverték szemmel, 
két szál szalmát keresztbe tettek a tányérban és ólmot öntöttek rá. 
Amilyen alak formálódott ki, azt tartották a rontónak. Ha egy szom- 
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szédasszony  jött át, kevés vizet vett a szájába,  ta tenyerébe eresztette, 
egy kicsit megmosdatta  ta  gyereket és a  pöndöle  aljával megtörölgette. 
(Elavulóban.) 

Gyermekmondóka:  

Gója, gójz,  gilice, 
Mit viszel a szádba? 
Sz őröcskét. Minek az a sz őröcske? 

Szitát kötögetni. 
Minek az a szitácska? 
Lisztet szitágatni. 
Minek az a lisztecske? 
Pogácsát sütni. 
Lányokat, legényeket idecsalogatni. 

Haraszti (Szlavónia) változat: 

Gólya, gólya, gilice, 
Mi lelte a Záóbad? 
Török gyerek vágta. 
Magyar gyerek gyógyította. 
Síppal, dobbal, nádi hegedűvel. 

Lásd még a kishomoki változatot. 

Kiolvasó versikék: 

Ádám Éva 
kertben voltak. 
Madarat fogtak; 
Hányat mondasz 
te kisleányka? 

(ötöt) (És olvassák, amennyit mondott.) 

Másik: 

Egyedem, begyedem sarkantyú, 
Nem vagyok én félnyakú. 
Isten lovát patkolom. 
Sárga szeggel szegezem. 
Irmár, fodormár.  
Te eregy ki, te hunnyál. 

(Zenta)  
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Kishomoki változat: 

Egyedöm, begyedöm 
Tengör  tánc. 
Hajdú sógor mit kívánsz? 
Nem kívánok egyeböt, 
csak egy karaj kenyeröt. 
mc, pinc te vagy kint. 

(Ismert Oromon, Szanádon, Kanizsán, Szentlászlón, az újvidéki Télepen.) 
Szentlászlói változat: 

Egyedöm, begyedöm 
tengör  tánc. 
Hajdú sógor mit kívánsz? 
Nem kívánok egyebet, 
Csak egy szelet kenyeret. 
Hajmát, fodormát, 
Üsd ki ezt a boszorkánt. 

Gyermekjáték:  
Körben járnak és közben éneklik: 

Kis kacsa fürdik 
fekte tóban 
Annyához  készül 
Lengyelországba. 

Termett a megyfa. 
Hajlik az ága. 
Levelében kis menyecske, 
fordúj  angyalmódra. 

(Elavulóban.) 

Bordalok. (Lakodalomban is kurjantgatják): 

Bor, bor, bor, - 
de jó ez a piros bor. 
Asszony iszik bel őle. 
Fére  áll a kontya tő le. 
Bor, bor, bor, 
de jó ez a piros bor. 

Bormondóka Kishomokról: 

Esik az es ő . 
Érik  a sző lő . 
Bodor a levele. 
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Le kéne szedni, 
Hordóba tenni, 
Hadd  fojjon  a leve. 
Derűre, borúra. 

Tűzugrálás: Szent Iván napján (jún. 24) tüzet gyújtottak Zentán 
a kocsiúton. Kisebb-nagyobb gyerekek átugrálták a tüzet és felszedeget-
ték az almát, amit az ott álldogálók dobáltak a t űz szélébe. (Ismert a 
tűzugrálás eddigi adataim szerint Kishomokon s Szanádon is. Kishomo-
kon tisztító, termékenyít ő  és bajelhárító hatást tulajdonítottak a Szent 
Iván tüzébe dobált gyümölcsnek. (Elavult.) 

Húsvéti locsolkodás. Ma szagos vízzel vagy szódával locsolkod-
nak. Régen a kútnál le szokták önteni •a lányt egy vödör vízzel. Ez már 
elavult. Ismert a szokás Kishomokon s Kanizsán is. Eliavulóban lev ő  
szokás. 

Adatközlők: édesanyám, 73 éves 
és Katona Márton, 66 éves. 

KISHOMOK 

Szent György napi gyermekmondóka: 

Süss jő  nap 
Szent György nap. 
A  székök  alatt a bárányunk 
majd  mögfagu. 
Tericsd  le a  köpönegöd,  
Aggon Isten  melegöt.  

Változatát feljegyeztem Zentán is. Vö. a két szöveget. 

A nagydókába (a kisebb fiúgyerekek öltözete régen Kishomokon) 
járó nagyobbacska fiút régen Így csúfolták: 

Nagdóka,  
Galuska.  
Szégy őd  magad 
Kis Pista. 

(Elavult.) 

Ha a gyerekek gólyát látnak, így kiabálnak: 

Cója, gója,  gilice 
Mit  visz ő  a szádba? 
Kisbabát. Aggyá  
neköm  is babát. 
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Halál. A halottat lemossák, és felöltöztetik az el őre előkészített 
ruhába. Felravatalozzák, rózsaf űzért adnak a kezébe. Lábánál két szen-
telt gyertyát gyújtanak meg. Szemét pénzdarabbal zárják le. Meghúzat-
ják a lélekváltságot (így is: lélekharangot). A halottat kb. fél éjjel vir-
rasztják (Szlavóniában), Zentán, Kishomokon, Horgoson kevesebbet. A 
szlavóniai nyelvjárást beszél ő  falukban a temetés után halotti tort ülnek. 

Ha a gyerekek csigát találnak, ezt mondják: 

Csigabiga 
gyere ki. 
Ég a házad ideki. 
Ha nem hiszed, tekincs ki. 
Majd möglátod ideki. 

Változatban ismerik eddigi feljegyzéseim szerint még: Zentán, Kanizsán, 
Horgoson, az újvidéki Telepen. Ime: 

Csigabiga 
gyere ki. 
Ég a házad ideki. 
Kapsz tejet, vajat. 
Holnapra is marad. 

Amikor a babát járni tanítják, megfogják a kezét s ezt mondják: 

Jár a baba jár. 

Egy hét múlva jár. 

Jár a baba, jár, jár. 

A kisbaba kezével tapsikolnak, és így játszanak vele: 

Tapsi, tapsi mamának 

Puszit küldünk tatának. 

(Változatát feljegyeztem még Zentán, Kanizsán s az újvidéki Telepen.) 

Síró gyereket csúfoló versike: 

Rívó, picsogó, 
Kerék alá  gyugható.  

Névre csúfolók: 

Julcsa, 
pitarajtó kulcsa. 
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Pista, Pista, 
pilárista,  
bezárták a záristomba, 
attak neki kisbicskát, 
avval eszik szalonnát. 

János, 
kisüt a lángos. 

Sándor, 

kis macskával táncol. 

Benedek, 

zsákba hozd a melegöt. 

Dezs ő , 

abroncsverő . 

A névrecsúfolók elavulóban vannak. 

Népi tudás: Ha kemény a szalonna b őre, nem lesz es ő. Ha meg-
puhul, lesz. 

Kiolvasó: 

An  tan 
ténusz 
Szó raka 
ténusz  
Szó raka tika taka 
Elem belem bambusz 
nád. 

 

Ez emönt vadászni, 
Ez mögfogta, 
E' haza vitte, 
E mögf őzte,  
E' kis huncut mög mind 
mögötte. Bizseri, bizseri 
Ide szalatt a nyulacska, 
Ide, ide, ide 

(és megbizsergetik a gyerek tenyerét és hónalját). Ismert az egész Bács-
kában. 

Adatközlők: Somogyi  Gyura  
és  Bagi  János 64 éves. 
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GOMBOS 

1. Lakodalmi kurjantások: 

Ki irigyli életünket, 
szopja meg az üvegünket 
Ijjujujujuju 

Kopasz csirke, vadliba, 
Gyere pajtás lakziba. 
Ijjujujuju. 

OROM 

1. Lakodalmi kurjantások: 

Cintányér, cimbalom, 
menyasszony. 

Uccu, uccu szilvalé 
lett az Andrásé. 

DALYI  HEGYEK (Szlavónia) 

1. Lakodalmi kurjantások:  

Sziva, sziva szivalé  
Pista lett a Marisé. 

Jaj de sokan néznek minket, 
Álgya meg az Isten űket. 

Sárga selem sujtás, 
férhő  ment a pajtás. 

Üsd meg kovács a vasat, 
Hadd korogjon a hasad. 

Fehér tányér a kezembe, 
Én leszek a napam menye. 

Egy Szem aranyos cseresznye, 
Ebb ől lesz a jó menyecske. 

Levendula ágastú, 
Juliska párostú. 
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Ez a lábam, ez, ez, ez, 
Jobban járja mind emez. 

Népi tudás: Luca naptól karácsonyig jegyzik, milyen az id ő . Min-
den nap egy hónapot jelent. Amilyen ezeken a napokon az id őjárás, 
olyan lesz egész évben. 

Lakodalmi leánybúcsúztató: 

Kocsira ládám, 
kocsira ágyam, 
magam is fölülök. 
Jaj, édesanyám, 
Aranyos dajkám, 
de hamar  itthagytalak.  
Isten veled édesanyám. 

Lakodalmi hívogató: 

Jónapot  kívánok a házi gazdának, 
A házban lev ő  családnak 
mind kicsit ől fogva öregig. 
Először tiszteljék az Atyaistent, 
aki minket teremtett. 
Másodszor Fiúistent, aki 
minket megváltott. 
Harmadszor Szentlélek Úristent, 
aki minket fölszentelt. 
Általam szállítja magukat 
v őlegényünk  ...‚  menyasszonyunk 

ha meg nem vetnék 
szíves kérésünket, eljönnének 
a lakodalomba. Kis Boldogasszony 
fölszentelt templomába esküv őre, 
onnan haza kisérésükre, 
egypár tányér ételükre, 
s egypár pohár borukra, és 

[egypár nóta 
táncukra, mert tudniillik, 
hogy az emberen háromszor 

[kell segíteni. 
Először mikor születik, 
másodszor mikor párosodik, 
harmadszor mikor a lélek 

fa testt ől  elvállik.  

Tánckezdő  szöveg a dályi lakodalomból: 
Amikor megvacsoráztak, a v őfély az 'ajtó mögül, amit megkopogtat, 

ezt mondja: - Uram, uram, násznagy uram. Hallgat, hallgat, hallgat-
lassék. Egy pár szólásom volna, ha meghallgatnák. 
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Násznagy: Halljuk. 
Vőfély: A kis királné szolgálóját kiadnák-e? Csak harmadszori ki-

kérés után adják. Mire a v őfély megtáncoltatja az öregebbik nyoszolyó-
lányt. A vőfély ezután az ajtó mögül, amit Újra megkopogtat, kéri a fia-
talabbik nyoszolyólányt. (A kikérés szövege iaz el őbbi.) Azt is csak har-
madszori kikérés után adják. Vele is táncol. Majd újra kopogtat, s ezt 
mondja: A kis királnét kiadnák-e? A menyasszonyt is csak háromszori 
kikérés után viheti táncba. Ezután jön a v őlegény és táncolnak. 

Adatközlő : Szénásiné, 59 éves. 

A  szlavóniai  nyelvjárást beszélő  faluk: 

(S z 1 a v 6 n i a) 

A felnőttek a kisbabával, a gyerekek pedig egymással játszva 
mondják: 

Dobi dobi háta, 
Rakoncai páca, 
Angyom tugya,  
meg ne mongya, 
meik  ujjam dobta. 

(közben játszva dobolnak ujjukkal a hátán). 

Lakodalmi kurjantások: 

Három ice szilvalé, 
Vica lett a Dávityé. 

Menyasszonyunk aranyos 
V őlegényünk csafatos. 

Aki kiáll ajtófa közt, 
viszket a lába közt. 

Aki minket meggyaláz, 
pokolba legyen kanász. 

Aki miránk bámészkodik, 
bőgősére kívánkozik. 

Adatközlők:  Illés Kuruc Julis, 
69 éves, Haraszti és Becze Bi-
rike, 23 év, Kórógy. 
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Katona Imre- 
Pataky  András  

KOPACSI NËPBALLADAK  

Kopács -Kopa čevo  (Baranya-Bartanja)  neve nem ismeretlen a ma-
gyar néprajzi és nyelvészeti szakirodalomban, e kis Dráva menti ha-
lászfaluban eddig els ősorban népmeséket gyűjtöttek és ezek egy részét 
publikálták. A falu legjobb ismer őjének,  Pataky  András  tanítónak  jó-
voltából, most Új oldaláról mutatkozik be e kis közösség: 8 énekest ől 33 
balladát közlünk. A szövegek elé érdemes néhány elöljáró szót f űzni. 

Az énekesek nevével nem találkozunk a mesemondók között, Úgy 
látszik, a népi előadói gyakorlatban is van bizonyos műfajok szerinti 
„szakosodás". A 8  balladamondóból  mindössze 2 férfi, tehát Kopácson is 
tanúi lehetünk az egész magyar nyelvterületre jellemz ő  „elnőiesedés-
nek", amely a nőkről szóló különféle egyéni és társadalmi konfliktusokat 
tárgyaló balladai történeteket helyezi el őtérbe. (A 6 nő  mindössze 5 be-
tyárballadát mondott a 28-ból, míg a 2 férfinak mind  iaz  5 balladája 
betyárokról szól.) 

Az énekesek életkora 60-86 között van, az átlag 71 év, tehát felt ű-
nően magas. Ez önmagában véve is jelzi, hogy 'a ballada nem eleven 
műfaj többé Kopácson, már csak visszaemlékezésekben él. A 8 személy 
közül 5 mindössze 1-1 balladát tudott, Gyenis Sándor 4-et,  Dujmovits  
Katalin 6-ot, míg Sípos  Istvánné  meglepően sokat ismert még: 18 epi-
kumot. (Az ő  balladái egyúttal a legszebbek is.) Eszerint a kollektív 
emlékezet is kihagy már, és a ma él ő  legidősebbek fiatalkorában. sem 
volt igazán id őszerű  műfaj a ballada. 

A 33 balladából mindössze 6 sorolható a régi,  ill.  az  átmeneti stílu-
súak közé (1:2.  Londorvári Idolka;  1:4. Fodor  Katërina;  1:15. Kéretik a 
nénémet; 1:16. Egy bohó királyfi; V:26. Sági bíró lánya;  VI:28.  Sági bíró 
lánya), valamennyit nők énekelték, itt is és ezzel is bizonyítva köztudott 
hagyományőrző  szerepüket.  ,A Londorvári Idolka  teljes és Szép változata 
(1:2.), de a töredékes Fodor  Katërina  (1:4.) felbukkanása is arra int, hogy 
még  ia  régi stílus tekintetében is van keresnivalónk! Feltétlenül jellem-
zőnek kell tartanunk, hogy az emlékezet azokat őrizte legtovább (A szé-
gyenbe esett lány  = Londorvári Idolka;  Az idegennek adott,  ill.  eladott 

lány  =  Fodor  Katërina), iamelyek  tartalmilag az Új stílusúakhoz kapcsol-
hatók (A gyermekgyilkos leányanya  =  Szabó Vilma, 1:1. balladájához.). 
E két ballada esetében a „régi stílus" kitétel nem is egészen helyes, hi-
szen stilisztikai szempontból  éppenhogy  újszerűek! (Ennek az átmenet- 
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nek mindkét szempontból Szép példája a Sági bíró lánya.) Ugyanez vo-
natkozik a másik két „régi stílusú" balladára is (1:15. Kéretik a nénémet 
és 1:16. Egy bohó királyfi), amelyek ráadásul vidám balladák is és  fenn-
maradásukkal,  jelenlétükkel jelzik azt a  derűsödő ,  tudatilag felszabaduló 
gondolkodást, amely a feudalizmus elmúltával az európai, Így a magyar 
jobbágyparasztságot is jellemezte. 

Az Új stílusú kopácsi balladák nagyon vegyesek, talán még az át-
lagosnál is újszerűbbek, mert itt a  betyárballada  „középréteg"-nek szá-
mít, olyan sok és irodalmi, ponyvai, históriás íz ű  szerelmi tragédiákról, 
gyilkosságokról stb. szóló alkotás. Ezek között találjuk Arany János  
Zács Klárá-jának  szinte változatlan átvételét 1:18.), de aligha módosí-
tottak a szentimentális, hatásvadász és biztosan ponyvai eredet ű  Rinaldo 
Rinadinin  (1:17.). Históriás-ponyvai eredetre árulkodik a Horvát Anna 
(1:3.) Bika  Etus  (1:5.), Dráva partján (1:10; ez országszerte ismert), Bíró 
Margit (V:25.)  balladája,  ez utóbbiban mintha maga a históriás is meg-
szólalna:  

Ezerkilencszáztizenkettedik  évben 
Szomorú hírt hallottam Szederkényben... 

Jónéhány olyan változat is akad, amelynek nem lenne könny ű  ro-
konságát felderíteni, és amint az sejthet ő  is, legtöbbje helyi történet: 
Huszár Jancsi (1:6.), Dani Jóska (1:7.),  Szálies Milos  (1:13.),  Ambruzs  
Anna  (I1:19), Darazsác Jërkó  (V:23.),  Ambruzs  András (V:25.), stb. A 
helyi megjelölés természetesen nem jelent kopácsit, hanem a távolabbi 
környezetet; e balladákban többek között  Kórógy,  Szabadka és más hely-
ségek is említésre kerülnek. 

A magyar-délszláv együttélés egyik szép balladabeli példája az em-
lített helyi jellegű  Darazsác Jërkó  (V:23.), melynek színhelye és szerepl ő i 
egyaránt délszlávok, mégis a magyar népballadák hagyományos költ ő i 
eszközeivel kerülnek ábrázolásra. (A  Szálics Milos,  helyesebben  Szávics 
Milos  egyéb változataiból tudjuk, hogy e rablógyilkosságot magyarok és 
délszlávok együtt követték el.) 

Mind a ponyvai-históriás, mind pedig a helyi jellegű  balladákra jel-
lemző  a nagyfokú csiszolatlanság: a sorok szótagszáma szabálytalan, a 
rímek döccennek vagy éppen hiányzanak, nem egyszer maga a történet 
is kihagyásos, ellentmondásos. Ezek esetében tehát arra kell gondolnunk, 
hogy az új alkotások a szájhagyomány eler őtlenedése korszakában ki-
csiszolódásuk előtt már széthullottak. (1:5, 1:6, 1:7, 1:13, V:22. stb.) 

De  ia  sikerültebb Új stílusú balladák sem érik el  ia  régiek szépségét: 
a konfliktus kibontatlan, az elbeszélés hézagos, a balladák olykor egy-
mással szervetlenül társulhatnak (p1. 1:12. Patkó Bandi  +  Nem messze 
van ide  Kismargita),  epikus jellegük rovására dalszerűekké válnak, sok-
szor annyira, hogy maga a  balliada  is dallal kezdődik (1:14. Megrakják a 
tüzet  +  Bogár Imre), esetleg közbe van  iktatva  egy-egy lírai szakasz. Az 
eltérő  tartalmú balladákból is sok egymással rokon, lírai vándorvers-
szakot lehetne kimutatni. 
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A helyi jellegűektől eltekintve, a kopácsi népballadák a magyar  
nyelvterület  nagyobb részén ismertek, sőt hasonlóképpen népszer űek is. 
Magán a falun belül három ballada (Lova lába megbotlott 1:11, 111: 21,  
VIII:30;  Nem messze van ide  Kismargita  1:12,  VIII:  33; A halálra tán-
coltatott leány V: 26, VI: 28.) került több változatban is feljegyzésre, ezek 
közül 2 betyárballada. Ugyancsak 2-2 címben szerepel még Bogár Imre 
és Rózsa Sándor neve is, de más-más ballada-típusról,  ill.  -változatról 
van szó. E 3 több változatban is feljegyzett ballada közül a Nem messze 
van ide  Kismargita,  valamint A halálra táncoltatott leány típus kopácsi 
változatai közel állnak egymáshoz, ellenben a Lova lába megbotlott be-
tyárballada mindhárom variánsa már valamelyest eltér őbb. (Igaz, e bi-
zonytalan, elmosódó határú ballada országosan is nagy különbségeket, 
erős variáltságot mutat.) 

A „balladaforgalom" Kopács és tágabb környéke között zajlott le, e 
műfaj kopácsi eseményt ugyan egyet sem dolgoz fel, annál inkább kö-
tődik a vajdasági,  szlavóniai  és baranyai magyarsághoz. A messzebbről 
érkezett balladai történetek egy része  -  kissé egyszerűsödve bár, de  -  
aránylag jó megtartásban vészelte át a tér- és id őbeli távolságot (Sági 
bíró lánya  VI:28),  míg más változatok alig felismerhet őre koptak meg, 
így a  tiszavezsenyi  (Szolnok m.)  Pápainé  balladája is, amely 100 év után 
ily messzire elkerülve már név nélkül, töredékesen szerepel  (VIII:31.).  
Persze, mindebben legfőbb szerepük a balladaénekeseknek van, mégsem 
lehet azonban véletlen, hogy a „közelibb" Rózsa Sándor neve még ott 
is szerepel, ahol bizonyosan más volt eredetileg  (Gacsaj Pesta),  sőt du-
nántúli betyárok nevét és helyét is kiszoríthatta (Rózsa Sándor,  VII:32),  
e halvány  nyomocskával  is bizonyítva, hogy Kopács falu inkább az Al-
földhöz, mint a Dunántúlhoz tartozik. E kérdés azonban ily könnyen 
nem intézhető  el! 

A ponyvai-históriás, továbbá egyes irodalmi  eredetű  balladák fel-
bukkanása jelzi az átalakulás útját, az irodalom felé való fordulást, a 
betű  szélesedő, erősödő  hatását. Ez sokszor még torz formát ölt, mint  
Lutter  Márton (az  Ambruzs  Anna balladában, 11:19.) gyilkosként való 
szerepeltetése esetében is, nem valószín ű  ugyanis, hogy a „hőst" való-
ban így is hívták! Mindenesetre az olvasottság terén Kopács aligha ma-
radt el jelentősebb mértékben a korabeli paraszti átlagtól, ha nem is 
kapott kell ő  színvonalú olvasmányanyagot. 

Megállapításaink mindaddig el őzetesek és hézagosak, amíg az eddi-
gieknél alaposabb balladagyűjtésre sor nem kerül. Ha csak annyi szöve-
günk lenne legalább minden jugoszláviai magyar helységb ől, mint Ko-
pácsról, teljes biztonsággal mozoghatnánk, és ki lehetne munkálni a 
magyar-délszláv balladabeli kölcsönhatások kérdését is. 

E feladatot más nem végezheti el helyettünk! 
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KOPÁCSI NÉPBALLADÁK 

A  GYÜJTÉS  IDEJE: 1963-1966. 
A  GYÜJTŐ : Pataky  András. 

I. 

AZ ADATKÖZLŐ  NEVE És KORA: Sípos  Istvánné Kuzman  Erzsé-
bet, 75 éves. (Ma már teljesen világtalan.) 

• GYÜJTÉS IDEJE:  1966. november 20. 
• GYÜJTÉS  MÓDJA:  Magnetofon/Ill.  

SZABÓ VILMA (1.) (A gyermekgyilkos leányanya) 

Szabó Vilma  kimënt  a  zerdőbe. 
Lëfekütt  a tölgyfa levelére. 
Ara  mëntem,  kiáltottam neki: 
„Kelj föl Vilma, mer  mëglát  valaki!" 

Szabó Vilma nem  vëtte  tréfára. 
Bejugrott a közeli csárdába. 
Parancsolja Miska kocsmárosnak: 
Tíz liter bort  aggyon  a Vilmának! 

Szabó Vilma borát  mëk sëm  itta, 
Három zsandár a zajtót rányitja. 
Zsandárkáplár  elkiáltya  magát: 
„Mi legények  elfoktuk  a Vilmát!" 

Szabó Vilmát hat zsandár kíséri. 
Szeret ője a zablakon nézi. 
„Ne nézd rózsám gyászos életemet, 
Mind  tëjérted szenvedöm ezöket."  

Szabó Vilmát hat zsandár  vallati.  
Szeret ője a zajtón  hallgati.  
„Ügy, úgy Vilma,  vald  ki b űne  jidet!  
Hová  tëtted  három gyermekedet?"  

„Ëggyet tëttem dijófa tüvibe.  
•  másikat Tisza  közepibe.  
•  harmadiknak én  gyilkossa  vagyok. 
Ügy is tudom, örökös rab vagyok." 

„Szabó Vilma, fáj-ë még a  szived?  
Hogy megölted három gyermekedet."  
„Fájik  bizony, talán még is hasad. 
Még én élek zörgetem a vasat." 
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LONDORVÁRI IDOLKA  (2.) (Szégyenbe esett lány) 

Egy özvegy asszonynak 
Tizenkét lánya volt. 
A tizenkettedik 
Londorvár  Idol volt. 

„Idolkám! Idolkám!  
Mi jannak a zoka? 
Zöld sejem ruhádnak 
Hosszabb a hátúja." 

„Szabó nem jó szapta. 
Varó nem jó varta. 
Verje még az isten, 
Aki elrontotta." 

„Kocsisom! kocsisom! 
Fogjál be hat lovat! 
Fogjál be hat lovat, 
Aszt is a legjobbat. 

Vigyétek lányomat 
• zakasztófára. 
• zakasztó  fának 
• legmagassára." 

„Anyám, édesanyám 
Engeggyél ëgy napot! 
Ëgy napot, ëgy órát 
Vagy ëgy fél minutát, 
Kiráj Kis Miklósnak 
Had irjak cédulát." 

„Sem napot, sem órát, 
Sem ëgy fél minutát! 
Jöjjetök hóhérok, 
Vigyétek a dámát!" 

„Fecském, édes fecském! 
Vidd el levelecském 
Kiráj Kis Miklósnak, 
Az én galambomnak. 

„Ha ebédlőjébe, 
Tëdd  a tányérjába! 
Ha nyugvó ágyába, 
Tëdd a párnájára!" 
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„Jójestét, jójestét! 
Ösmeretlen  anyám. 
Hol Van dz én rózsám, 
Londorvár Idolkám?” 

„Lëmënt  a kiskertbe, 
Virágot szëdöget. 
Virágot szëdöget, 
Koszorút kötöget." 

„Nincsen ott, nincsen ott 
Ismeretlen anyám. 
Hol van az én rózsám, 
Londorvár Idolkám?" 

„Lëmënt  a fojóra, 
Lábát mosogatja. 
Lábát mosogatja, 
Magát mutogatja." 

„Nincsen ott, nincsen ott 
Ismeretlen anyám. 
Hol van az én rózsám, 
Londorvár Idolkám?" 

„Mit tűröm, tagadom, 
Úgyis ki kell vallanom. 
A bels ő  szobába, 
Gyászkoporsójába." 

Bemënt  a vőlegény 
Bánat -örömibe. 
Bánat-örömibe 
Kést szurt a szivibe. 

„Testem a testeddel 
Egy sirba nyugoggyon! 
Vérem a véreddel 
Egy pata gba fojjon! 
Lelkem a lelkeddel 
Egy istent imággyon!" 

HORVÁT ANNA (3.) 

Fijatalok  hallgassatok szavamra! 
Tekincsetök Zalaszengrut városra! 
Szabó Ferenc Horvát Annát szereti. 
De az annya igen nagyon ellenzi. 
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„Édesanyám në ellenözz bahámtul! 
Ha még akarsz menteni a haláltul.” 
Az anya fájdalmába felszólamlott: 
„Édes fijam én tejérted mekhalok." 

„Édesanyám, të jén értem në halj még! 
Inkább én Horvát Annájér halok meg. 
Két éve már, hogy eljegyösztük ëgymást. 
Hát holtunkig el sem is haggyuk ëgymást." 

Szabó Ferenc Annával karonfogva 
A szengrudi temet őbe kimëntek. 
A szengrudi temet őbe kimëntek, 
A nagy köröszt elé letérdepöltek. 

„Látom, rózsám nálad van a revolver. 
Tölcsél eggyet, durrancs neki szivemnek!" 
A lány a duranásra leroskadott. 
A legén szíve mek kétfelé hasadott. 

Én azonnal jelentem a lelkésznek: 
Szóljanak a harangok szomorújan! 
Szóljanak a harangok szomorújan! 
Két szerelmest most tësznek lë a sírba. 

Mekszólamlott  a szengrudi nagyharang. 
Húzza asztat három fehér vadgalamb. 
Húzza jaszt a jaj szomorú verseket: 
Szerettelek, nem lëhettem a tijed. 

FODOR KATËRINA (4.) (Az eladott lány, lii: halva talált) 

„Mit ëszöl, mit ëszöl Fodor Katërina?" 
„Röpülő  madárnak a fekete máját." 

Fokta  ja puskáját, elment az erdőbe 
Röpüll ő  madárnak fekete májájér. 
Utánna mënt  az annya, hogy jöjjön már haza. 
Mëkhalt a babája, Fodor Katërina. 

BIKA  ËTUS  (5.) 

Hallották-ë itt minálunk 
Szép Szabadkán mi történt? 
Motlár Andus, Motlár Antus 
Szerette Bika  Must.  
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Csütörtökön kellett volna neki rukkolni. 
Hétfőn este  elmënt  
Kedves  babájáhol bucsuzni.  

„Mond még  neköm,  mond még  neköm 
Édös  kedves  Ëtuskám! 
Srecc-é még,  szerecc -ë még 
Tiszta  szivb ől,  igazán?" 

„Szerettelek, de még mos  së  utállak. 
Hogy  kiványod  tőlem, 
Hogy én  tégöd  három évig várjalak?" 

Erre szóra  Motlár Antus  
Bika  Must mégl őtte.  
De nem halt  mëg,  de nem halt még, 
Csak nagyon  meksértette.  

Bika  Jétus  haldoklik a  testvérnénnyinél. 
Motlár Antust  pedig a  börtömbe  kisérték. 
Bika  Ëtust,  Bika  Étust  
A korházba bontották.  
Motlár Antust, Motlár Antust  
A karjához áltatták. 

„Látod  fijam, té  voltál ennek  gyilkossa!"  
„Tekintetes urak, nem voltam  haragossa."  

Bika  Etus,  Bika  Etus 
Mekhatta  a  zuraknak:  
Az  Antusnak,  az  Antusnak 
Rapságot  né  aggyanak.  

„Magam voltam halálomnak az oka. 
Kivallottam neki, 
Három évig nem várom  őtet  haza." 

HUSZÁR JANCSI (6.) 

Hallották-ë,  Várpalotán,  mi történt? 
Huszár Jancsit Tégla-uccán  megölték. 
Huszár Jancsi hátra  fokta  ja kezét, 
Sági Gyula bele szúrta ja kését.  

Ságijéknak  van égy szalmakazaljuk. 
Abba  dukták  el a véres bicsakot.  
„Tagaggyuk  el édesanyám, ha  lëhet.  
Jön a csendőr,  mëkköti  a kezemet." 
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„Hol voltál të akasztófára-való? 
Nem ivott még sem a tehén sem a ló. 
Nem ivott még sem a tehén, sem a ló, 
Hol voltál të akasztófára-való?” 

Várpalotán harangoznak, nem dére. 
Huszár Jancsit viszik a temet őre. 
Kocsicsapás piros vérrel van tele. 
Éjfél után ëggyet ütött az óra. 

Várpalotán harangoznak, temetnek. 
Ëgy fekete gyász-koporsót emelnek. 
Az van irva az ëggyik oldalára: 
Tégla-uccába történt meg a halála. 

Várpalotán  harangoznak, nem dére, 
Huszár Jancsit viszik a temet őre. 
Gyászkoporsó, végig virágkoszorú. 
Szeret ője sír utánna szomorú. 

DANI JÓSKA (7.) 

Mikor mëntem vacsorakor mulatni, 
Elkesztem én eszt a nótát danolni: 
Dani Gyuri megüti a nagy asztalt, 
„Megáj öcsém, még a zéjjel kikaphacc!" 

Mikor esztet Dani Jóska hallotta, 
Csizmaszárbul a nagy kést kirántotta. 
Ügy megszúrta, úgy mëgvákta, nem bánta. 
Piros vére száraz földet ásztatta. 

„Testvére jim tëgyetök a szekérre! 
Víg yetök el édesanyám elébe! 
Agg yátok a fehér slingölt kend őmet! 
Piros vérem ne jásztassa a földet." 

Mikor esztet édesannya hallotta, 
A két kezét a fejére kapcsolta. 
„Jaj, de nagy bút hosztatok a fejemre! 
Mëgáj Jóska nem lësz ez elfelejtve!" 

Dani Jóska levelet ir annyának: 
Siingölt vánkost külgyön feje-ajjának. 
De ja zannya aszt írta ja fijának: 
Báttya vérit tëgye feje-ajjának! 
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Dani Jóska levelet Ír annyának: 
Száz forintot külgyön a Katicának. 
Száz forintér vëgyen neki bokrétát, 
Két karjára fekete gyász-pántlikát. 

ENDRŐ  BÁRÓ LÁNYA (8.) (A báró lánya) 

Túl a Tiszán az endr ődi határba, 
Levelezik ëgy nagy nyárfa magába. 
Az endr ődi határ legszëbb nyárfája, 
Juhászlegény búsulni jár alája. 

Juhászlegény szive nagyon szomorú. 
Elëvëszi furujáját, belëfúj. 
Furujaszó  behallik ëgy ablakon: 
„Kel jön hát föl a nagyságos kisasszony!" 

Kinyíllott  az Endrő  báró ablaka. 
A kisasszony maga nézett ki rajta. 
Felsóhajtott a kisasszony magába: 
„Mér is vagyok én a báró lëjánya?" 

Másnap rëggel Endrő  báró gunyába, 
Kijugratott az Endrődi határba. 
Mekkérdeszte  legidősebb juhásszát: 
Nem-ë látta az ő  kedves lëjányát? 

„Báró uram, én a lányát nem láttam. 
Lekkissebbik  juhászomat së láttam. 
Lekkissebbik juhászomat së láttam. 
Talán bizony a kisasszony vele van." 

Másnap rëggel kifarakták aszt a fát, 
Amire a juhászle gént akasszák. 
Fújja ja szél gyolcs ingét és gatyáját. 
Nem öleli Endrő  báró lëjányát. 

A BOSNYÁK LÁNY (9.) (A kisasszony gulyája) 

Szépen legel a kisasszony gujája. 
A kisasszony maga sétál utánna. 
Még messzirül kiáltya a gujásnak: 
„Szivem gujás, tercsd lë a subádat!" 

„Nem teritöm én lë ja zén subámat, 
Mer jön a csősz, behajtya a gujámat." 
„De të avval szivem gujás në gondolj. 
Maj kiváltya jédesapám, ha mondom." 
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„Lányom, lányom, lányomnak  së  mondalak, 
Ha jén  tëgöd ëgy gujásnak odadlak.”  
„Nem bánom én édesapám,  tagaggy  meg! 
De a  szivem  a  gujásér  hasad meg." 

Bosnyák alatt van egy szomorú  füszfa.  
Magyar  gujás  halva fekszik alatta. 
Koporsóra ráborult  ëgy  bosnyák lány. 
Gyöngykönnyeket hullajt a koporsó ján. 

DRAVA PARTYÄN*  (10.) 

Dráva  partyán  megy a g őzös Pécs felé. 
Sok magyar huszár halálát ott  lelé.  
Kit  mëg  nem ölt  Bosznijába  a  gojó,  
Eltemette a sebes Dráva  fojó.  

Szabolcs megye sok szép  fija  elveszett. 
Dráva vize  jadott  nekik  nyukhejet.  
Dráva vize, Dráva vize  száraggy  ki! 
Mert sok anyának a könnyét csaltad ki. 

Dráva part  yán,  Eszék  várossa  mellett, 
Ferenc József egy sírkövet emeltet. 
Föl Lesz arra  jarany  betűkkel írva: 
Itt  van huszonhét huszárnak a sírja. 

Édesanya, szemed ott kisírhatod. 
Barna kislány galambod sirathatod. 
Nem  láttyátok  többet, akit sirattok, 
Csak porukból nyílnak  nefelejcsbokrok.  

Verd meg isten a g őzkocsi kerekét, 
Mert elvitte a legénység elejét. 
Dráva vize, Dráva vize  száraggy  ki, 
Mer sok anyának a könnyét csaltad ki. 

CSALI PISTA (11.) (Lova lába megbotlott) 

Esik es ő,  sürü  csöppen csöpörög. 
Csali Pista a kocsmába keserög: 
„Kocsmárosné, bort hozzon a  zasztalra!  
Marcsa lányát  állittassa  ja posztra!"  

*  Megtörtént esemény Bosznia és Hercegovina megszállásakor: 1878. 
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„Ëclesanyám,  én a poszton nem álok. 
Innen jönnek a vegyverös zsandárok.” 
Csali Pista nem vëtte eszt tréfára, 
Fölugrott a kis pej lova hátára. 

Kis pej lova el is vitte messzire. 
Bukovina feny őerdő  szélire. 
Lova lába mëgbotlott ëgy feny őbe. 
Ott fokták el Csali Pistát örökre. 

Csali Pistát föltëtték a kocsira. 
Bússan  kérdi: Hol van az ő  pej lova? 
Aszt feleli rá a csend őr kapitány: 
„Csali Pista nem ülsz többet paripán." 

„Megizenem  én a feleségemnek: 
Gongyát  viselje ja zén gyermekemnek! 
Në taniccsa  sem csikósnak, gujásnak. 
Aszt a zëggyet taníttassa bëtydrnak." 

PATKÓ BANDI (12.) (Patkó Bandi - Nem messze van 
ide Kismargita) 

Puszta csárda, két ódalán ajtó. 
Oda váktat ez a híres Patkó. 
Cśárdásnéval  igy váitya fel a szót: 
„Létottë már ëgy lovon hét patkót? 

„Ha nem látott, jöjjön ki mos lásson. 
Négyet visel lábán ez a Bársony. 
Az ötödik magam vagyok névbe. 
Kett ő  meg a csizmámra van verve." 

Nem messze van ide ja Kismargit. 
Körös-körül elfokta ja zárvíz. 
Közepibe ja lebuki csárda. 
Abba mullat ëgy bëtyár magába. 

Inen-onnan jönnek a zsandárok. 
Még messzirül fénylik a csákójok. 
Elöl jün a zsandárok káplárja. 
Ëgyenöst a lebuki csárdába. 

„Jójestét  hát lebuki csárdásné! 
Hát ott az a pej paripa kijjé?" 
„Jó bort iszik annak a gazdája. 
Most érközött, nincs másfél órája." 
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„Külgye  ki hát annak a gazdáját! 
Nem kössük  mëg,  ha  mëgaggya  magát.” 
Ki  së mëgyök, mëg së  adom magam. 
Kinek  teccik, hajcsa  jel a lovam. 

A lovamat nem annyira bánom. 
Csak a nyerget és kantárt sajnálom. 
Nyereg alatt van a  bugyellárom.  
Abba hever százezer forintom.  

Ëgy  százasom  attam  a  lovamér,  
A másikat nyeregér, szerszámér, 
Harmadikat  ëgy  szép barna lányér, 
Negyediket rávaló  ruhájér." 

szÁLIcs MILOS  (13.)  

Üjfaluba  mi  tizönketten,  
Mikor nagy  Kórógyba mëntünk  el, 
A kóró  gyi  papnak  pénzijér,  
És önmagának életé  jér.  

Ráfogadott  Egyöd Milossal; 
Mejik  talál több  pészt  a  zéjjel?  
De a  Milos  annyit nem  talát,  
Mind  Egyöd  a kóró  gyi  papnál.  

„Milos, Milos,  kedves pajtásom!  
Hogyan teccik  a vándorlásod? 
Rajtad a sor, verik a dobot, 
Hogy fogják el  Szálics Milost"  

BOGÁR IMRE (14.) (Megrakják a tüzet  -  Bogár Imre) 

„Esik  esső,  esik. 
Kis pej lovam ázik. 
Cifra kantáromnak szárán 
Gyönge kezem fázik.  

Ragá  meg Rózsám,  ragd  meg 
Lángoló  tüzedet!  
Had  melegitem  meg nála 
Gyönge  kezejimet."  

Megrakta ja tüzet, 
Már el is aluszik. 
Nincsen  ojan  nagy szerelem, 
Aki el nem  mullik.  
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Zavaros a Duna. 
Nem akar tisztulni. 
Ez a  hires  Bogár Imre 
Át akarja úszni. 

Át akarja úszni. 
Lovat akar lopni. 
A  zészéki  nagy vásárba 
El akarja adni. 

Harangoznak  dére,  
De nem a  zebédre.  
Most  kisérik  Bogár Imrét 
A  veszt őhejére.  

Harangoznak  dére,  
De nem a  zebédre.  
Hóhér  mongya:  „Bogár Imre!  
Aljon fäl  a székre!" 

Felállott a székre, 
Föltekint a  zégre:  
„Jaj, istenem, sok  rablásim  
Mos jutnak  eszömbe." 

KËRETIK  A  NËNËMET...  (15.) (Kétféle menyasszony) 

Kéretik a nénémet, 
Cifra  szabólegény.  
Kéretnek ám  engömet,  
Szegény juhász legény. 

Öröm, öröm  nenémnek,  
A cifra szabó legény. 
De siralom énnekem 
A szegény juhászlegény. 

Fektetik a  nénmet  
Szép paplan  yos  ágyba. 
Fektetnek ám  engömet  
A marhás istállóba. 

Öröm, öröm  nenémnek  
A  cifra  szabólegény, 
De siralom énnékem 
A Szegény juhászlegény. 
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Keltik föl a nenémet 
Kétágús korbáccsal. 
Keltenek ám engömet 
Szép hajnali csókkal. 

Öröm, öröm énnekem 
A szegény juhászlegény, 
De siralom neněmnek 
A cifra szabólegény. 

EGY BOHÓ KIRÄJFI... (16.) (A házasuló királyfi) 

Egy bohó kirájfi, mit gondolt magába? 
Dínom-dánom - Mit gondolt magába? 

Felöltözött mázsba, paraszti ruhába. 
Dínom-dánom - Paraszti ruhába. 

Bekopogott etycer a gazdag bírólányhoz. 
Dínom-dánom - A gazdag bírólányhoz. 

„Mënnyön  el előre, újön Zë ja székre!" 
Dínom-dánom - Üj lë a székre! 

„Nem azér jöttem én, hogy én itt lë űjek. 
Dínom-dánom - hogy én itt lë űjek. 

Hanem azér jöttem, jösszë hozzám vagy sëm? 
Dínom-dánom - jösszë hozzám vagy sem?" 

„Nem megyek, nem megyek szëgény paraszt fijú. 
Dínom-dánom - szëgény paraszt fijú." 

„Elmegyek tet őled Szegény paraszt lányhoz. 
Dínom-dánom - szegény paraszt lányhoz. 

Jónapot, jónapot!  szegény paraszt lányka! 
Dínom-dánom  -  Szegény paraszt lányka." 

„Mënyen  el előre, újön lé ja székre! 
Dínom-dánom - újön lé ja székre!" 

„Nem azér jöttem én, hogy én itt lë űjek. 
Dínom-dánom - hogy én itt lë űjek. 

Hanem azér jöttem, jössz-ë hozzám vagy sëm? 
Dínom -dánom - jössz-ë hozzám vagy sëm?" 
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„Elmegyek, elmegyek,  szekény  paraszt  fijú. 
Dínom -dánom  -  szegény paraszt  fijú.”  

Haza  mënt  hát Újra a szép  kiráj fijú. 
Dínom -dánom  -  a Szép  kiráj fijú. 

Elmënt  Újra hozzá, gazdag bírólányhoz.  
Dínom -dánom  -  gazdag bírólányhoz. 

„Jó napot, jó napot gazdag bíró lánya!  
Dínom -dánom  - gazdaý  bíró lánya!  

„Fogaggya  isten,  fogaggy, kiráji fijúcska! 
Dínom -dánom  - kiráji fijúcska! 

Mennyen  el előre,  űjön  le a székre!  
Dmnom -dánom  -  Üljön le a székre!" 

„Nem  azér  jöttem én, hogy én itt  leüjek. 
Dínom -dánom  -  hogy én itt  elűjek.  

Hanem  azér  jöttem,  jösszë  hozzám vagy  sëm? 
Dínom -dánom  -  Jössz-ë hozzám, Vagy sem?" 

„Elmegyek, elmegyek  kiráji fijúcska. 
Dínom -dánom  - kiráji fijúcska."  

„Nem kellesz, nem kellesz,  të bestija,  szajha.  
Dínom -dánom  - të bestija,  szajha. 

Elmegyek én t őled a szegény paraszt lányhoz.  
Dmnom -dánom  -  Szegény paraszt lányhoz. 

Jó napot, jó napot,  szégény  paraszt lányka!  
Dínom -dánom  - szëgény  paraszt lányka." 

„Mennyen el el őre,  újön lë  ja székre!  
Dínom -dánom  - Üjön lë  ja székre!" 

„Nem  azér  jöttem én, hogy én itt  lëűjek, 
Dínom -dánom  -  hogy én itt  lëűjek,  

Hanem  azér  jöttem,  jösszë  hozzám vagy  sëm? 
Dínom -dánom  - Jösszë  hozzám vagy  sëm?" 

„Mekkéretött  engem Szegény paraszt  fijú. 
Dínom -dánom  -  Szegény paraszt  fijú."  

„Én voltam az nem más,  ölejük mëg ëgymást! 
Dínom -dánom  - Ölejük mëg ëgymást!"  

117  



RINALD Ő  RINALDINI  (17.) 

Az erd őnek süruljébe 
Barlangokba elrejtve 
Szunnyad a legbátrabb bëtyár, 
Míg rózsája szól keltve: 
Míg rózsája szól keltve: 

„Rinaldini!" -  szól hízeigve. 
„Rinaldini! Ëbredj  fel! 
Embere jid már éberek, 
A nap is már rég felkelt, 
A nap is már rég felkelt." 

Ő  felnyitja a Szeme jit. 
Láttya Szépen moso ját. 
Szendén karjajiba omlik, 
Csók éri az ajakát. 
Csók éri az ajakát. 

Kinn a kutyák üvöltenek. 
Mindenki sürög forog. 
Harcra készül, duló harcra, 
• lövésre kétszer tölt. 
•  lövésre kétszer tölt. 

A kapitány imár készen. 
Most közéjük lébdegél: 
„Szép jó reggelt, Mi cimborák! 
Ij korán már mi történt? 
Ij  korán már mi történt?" 

„Ellene jink immár készen 
Vonulnak im ellenünk." 
„Jól van, tehát had lássuk még 
Vadon fijak hogy küzdünk? 
Vadon fijak, hogy küzdünk? 

Mekhalunk  vagy pedig gy őzünk!" 
Mind felkiált: „Ügy legyen!" 
Harci kiáltás zúg erdőn, 
Zúg keresztül a hegyen. 
Zúg keresztül a hegyen. 

„Lázsd  harcolni lázsd küzdeni! 
Most nől a baráccságunk." 
Jaj, de jaj, hát válni juk kell. 
Hasztalan vérrontásuk. 
Hasztalan vérrontásuk. 
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A kapitány  bekeritve.  
Bátran kivágja magát. 
És a  zerdő  sűrűjébe 
Leli ő  szikla várát. 
Leli ő  szikla várát. 

Magas sivár falak között 
Szerelem vár  mosojgva.  
És  lekét felvidámítja 
Dianóra  varázsa.  
Dianóra  varázsa.  

zÁCS  KLÁRA (18.)  

Kirájasszony kertye  
Kivirul hajnalra: 
Fehér rózsa, piros rózsa; 
Sz őke kislány, barna.  

„Kirájasszony  néném, 
Az egekre kérném!  
Eszt  a rózsát, piros rózsát 
Jaj, de szeretném én. 

Beteg vagyok érte, 
Szívdobogást érzek. 
Ha  mekhalok, ëgy  rózsának 
A  halottya  leszek. 

„Jaj, jaj, öcsém  Kazmir! 
Aszt  nem adom  százér. 
Ereggy  innen! Nem  szégyelled?  
Félek, bizony gyász ér.  

Sijetős  a  zutam  
Reggeli templomra. 
Ha beteg vagy, hát  feküggy  le 
Bársony pamlagomra!"  

Megyen  a  kirájné, 
Megyen  a templomba. 
Szép virágok, deli szüzek, 
Mind követik nyomba. 

Könyörög, de nem tud, 
Nem tud  imátkozni.  
Olvasó ját hon feledé. 
„Ki  megyen  elhozni? 
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Ereggy fijam  Klára! 
Ereggy édes lányom! 
Mektalálod a térdeplőn, 
Ha nem a diványon," 

Keresi a Klára, 
De nem akad rája. 
Kirájasszony a templomba 
Oj nehezen várja. 

Keresi a Klára 
Teljes ëgy órája. 
Kirájasszony  a templomba 
Már hijába várja. 

Vissza së mëgy többé 
Deli szüzek közé. 
Inkább mënne temet őbe 
A halottak közé. 

Inkább temet őbe, 
A fekete földbe, 
Mind ama nagy palotába 
Ösz attya jelébe. 

„Ejnye lányom, lányom! 
Mi bajodat látom? 
Jössz te, borulsz az ölembe 
Mond meg édes lányom!" 

„Jaj, jaj atyám, nem, nem. 
Jaj, hová kell lennem? 
Mekcsókolom lábod porát, 
Taposs agyon engem." 

Harangoznak dére, 
Udvari jebédre. 
Akkor menne Feliciján 
A kiráj elébe. 

A kiráj elébe, 
De nem a zebédre. 
Rettenetes bosszuálló 
kargya van kezébe. 

„Ëleted  a lányér! 
Erzsébet kirájné!" 
Jó szerencse, hogy megváltya 
Gyenge négy tíjájér. 
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„Gyermekemért, gyermek! 
Lajos, Endre halj meg!” 
Jó szerencse, hogy Gyula fi 
Rohan a fegyvernek. 

„Hamar a gazembert! 
Fijajim, cselédim."  
Ott levákták Felicijánt 
A kiráj cselédi. 

„Vérzik-ë a zujjod? 
Nem vérzik hijába. 
Mond meg nekem, hogy mit kivánsz 
Fájdalmad dijjába?" 

„Mutató ujjamér 
Szép hajadon lányát. 
Nagyujjamér legény fija 
Borzasztó halálát. 

A másik kett őjér 
Veje, lánya végét! 
Piros vérem hulásájér 
Egész nemzeccségét." 

Rossz id őket élünk. 
Rossz csillagok járnak. 
Isten óvja ij csapástól 
Mi magyar hazánkat. 

(Majdnem teljesen egyezik Arany János szövegével.) 

II. 

ADATKÖZLŐ : Szalai Ferenené Tóth Zsófi, 62 éves. 
DÁTUM: 1963. április 11. 

AMBRUZS  ANNA (19.) 

Haljátok-e Kizsgörb őbe  mi történt? 
Ambruzs Annát a konyhába megölték. 
Ambruzs Anna piros vére elfojott. 
Luttër Márton gyöngy élete lëfojott. 

Ambruzs  Annát viszik a temet őbe. 
Lëtëszik a sötét sír fenekére. 
Ambruzs  Annát édesannya sirattya. 
Luttër Márton gonosz tettét megbánta: 

Önként magát a hóhérnak átatta. 
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M.  

ADATKÖZLŐ :  Karakas  Pál, 60 éves. 
DÁTUM: 1964. szeptember 4. 

LOPTAM CSIKÓT... (20.) 

Loptam csikót, talán lopok ëgy százat. 
Átugratom a hét-vármegye-házat. 
Föltëszöm a sallangos nyergömet. 
Hét vármegye talán kereshet engömet. 

Eszt  a legént zsandárok késérik. 
Szeret ője a zablakon nézi. 
„Ne nízd rózsám gyászos életömet! 
Mind teérted szenvedöm ezöket." 

Iv.  

AZ ADATKÖZLŐ :  Takácsné Déra  Mária, 76 éves. 
DÁTUM: 1964. október 5. 
A GYŰJTÉS MÓDJA: Hallás utáni lejegyzés. 

BOGÁR IMRE (21.) (Lova lába megbotlott) 

Esik eső, szép csöndessen csöpörög. 
Bagár Imre a kocsmába keserög. 
„Kocsmárosné, bort ide a zasztalra! 
Lekszëbb lányát állíccsa ki sztrázsára!" 

„Ědösanyám,  én a sztrázsát nem álom. 
Amott gyünnek fölfegyverzött zsandárok." 
Bogár Imre, amikor eszt hallotta, 
Fölugrott a kis pej lova hátára. 

Kis pej lova viszi, viszi sebessen, 
Igyenös a Bakony-erd ő  méjjébe. 
Lova lába mëgbotlott ëgy gyökérbe. 
Ott fokták el Bogár Imrét örökre. 

Bogár Imrét kötözik a kocsiba. 
Csak aszt kérdi, hol a z ű  kis pejlova. 
Büszkén feleli a zsandár kapitány: 
„Bogár Imre nem űsz többet paripán!" 
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Amodalë  van ëggy dëszka kerittés. 
Bogár Imre lova benne legelész. 
Lova legel a kerittés közepén. 
Bogár Imre sir a börtön fenekén. 

Bogár Imre levelet ír nejének. 
Két gyermekére gondot viseljenek. 
Së  csikósnak, së gujásnak në aggya, 
Mer ott csak a bëtyárságot tanúja. 

,,Édesanyám  csikós leszek, nem gujás. 
Ostort veszek a kezembe, karikást. 
Kiszakítok a ménesbül hat derest. 
Engem a vármegye hijába keres. 

V. 

AZ  ADATKÖZLO: Dujmovits  Katalin*,  78 éves. 
DÁTUM: 1963. szeptember 9. 
A GYŰJTÉS MÓDJA: Hallás utáni lejegyzés.  

DARAZSAC JËRKÖ  (22.) 

„Jertek lányok natykocsmába múllatni! 
Hazafelé fogunk szépen danolni." 
Zsuzsity  Pista mëgzörgette a zasztalt: 
„Mëgájj Jërkó,  még ma este kikaphacc!" 

Zsuzsity  Pista nem monta eszt tréfábul. 
I{irántotta a nagykést a csizmábul. 
Ügy mëkszúrta, úgy mëgvákta, nem szánta. 
Poros vérén gyalogutat csináltak. 

„Jertek ide ti legények, pajtások! 
Tëgyétek fel holtestemet szekérre! 
Tëgyétek fel holtestemet szekérre! 
Vigyétek el édesanyám elébe!" 

„Nanica  néni, aggyon isten jójestét! 
Itt hozzuk a Jërkó fija holtestét." 
„Elég nagy bút hosztatok a fejemre. 
Mëgáj Zsuzsity  nem lëssz ez elfelejtve!" 

Darazsacéknál mëggyújtották  a gyërtyát. 
Talán bizony Jërkójukat virasztyák? 
„Jertek lányok, öltözzünk föl fehérbe! 
Mënnyünk el a Jërkó temetésire!" 

•  Az  adatIöz16  már nem él. Igy csak a szövegek maradtak fenn dallam nélkül. FA. 
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Jaj, de szépen harangoznak, temetnek. 
A legényök gyászkoporsót emelnek. 
Az volt írva a koporsó fájára: 
Natykocsmába  történt még a halála. 

Zsuzsity  Pista tulipányos ládája. 
Abba van a zű  öldökl ő  szërszámja. 
„Zsuzsity  Pista, nem fáj néked a szíved? 
Hogy a druszád ëgy lëjánér mëgölted. 

„Hogynë  fájna, csakhogy még nem is hasad. 
Három évig pöngethetöm a vasat." 

BÍRÓ MARGIT (23.) 

Ezerkilencszáztizenkettedik évben 
Szomorú hírt hallottam Szederkényben. 
Biró Ferenc Margit nevű  lëjánya, 
Kinek az els ő  tizedbe nincs párja. 

De Margitot sok legény csalogatta. 
De legjobban Kis Imre bisztogatta. 
„Ne félj Margit szivem, bizony szeretlek. 
Jöv ő  őszre feleségül elveszlek." 

De Imrének más lány járt az eszébe 
Cserép Zsuzsi, kit a szíve úgy szeret. 
El is mëntek a zannyával ëgy este. 
Cserép Zsuzsit a számára kikérte. 

Másnap rëggel kilencet üt az Óra. 
Biró Margit mëgy a sör főző  kutra. 
Oj Szomorú hírt hallott ott a kuton, 
Alig tudott haza mënni a zuton. 

Alig várta, hogy korsóját lëtëgye, 
Sijetve mënt Imre háza elibe. 
„Igaz Imre, hogy mëgházasodtál? 
A szivemre ijen bánatot hosztál?" 

„Igaz, Margit. Szivem Margit, szeress mást. 
Ügy is régóta szerettük mi ëgymást." 
„Nahát Imre, add ide jobb kezedet! 
Hagy mondjak én neked boldog életet! 
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Tizenhat év és harminchat hónapig 
Nyomjad babám betegágyad fenekit. 
Së ég së föld be në vëgyön gyomrába. 
Dobjon ki a sirhantod oldalára!" 

Mikor esztet Biró Margit elmonta 
Haza mënt és magát fölakasztotta. 

BARNA JANCSI (24.) (Barna Jani) 

Barna Jancsit arra kérte babája, 
Hogy a zannyát külgye a másvilágra. 
És a zannya lëfekütt a zöld f űre. 
Barna Jancsi kést nyomott a szivébe. 

Véres lëtt a Barna Jancsi gatyája. 
Majd kimossa az ő  kedves babája. 
„Mozsd  ki babám fehér ingem, gatyámat! 
Holnap megyek csendbisztos Úr elébe." 

„Aggyon  isten, csendbisztos Úr, jó napot!" 
„Aggyon isten Barna Jancsi, mi bajod?" 
„Csendbisztos Úr, szivem öli a bánat. 
Égy kislányér mëgöltem a zanyámat." 

„Kár volt neked Barna Jancsi eszt tenni. 
Egy kislányért a zanyádat megölni. 
Barna Jancsi, kár volt néked eszt tenned. 
Az a kislány sosë lëssz feleséged. 

Új lé Jancsi, új lé a zén lócámra! 
Majd elláttyuk a bajod nemsokára!" 
„Csendbisztos úr në halassza sokára. 
Elhervad a babám piros orcája." 

Túl a Dunán kifarakták aszt a fát, 
Amejikre Barna Jancsit akasztyák. 
Fújja ja szél szélösszárú gatyáját, 
Más öleli Barna Jancsi babáját. 

„Fecském, fecském, édes kicsi fecském! 
Nem láttad-e a zén kedves szeret őm?" 
„Láttam bíz én Erdélyország szélébe. 
Most késérték akasztófa tüvébe." 
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AMBRUZS  ANDRÁS (25.) 

Hallottátok Kizsgörb őbe mi történt? 
Ambruzs  Andrást a konyhába megölték. 
Piros vére úgy fojik mind a patak. 
Barna kislány siratná, de nem szabad. 

Ambruzs  András piros vére elfojott. 
Óber Márton gyöngy élete lëfojott. 

Barna kislány kimënt a temet őbe. 
Gyöngykoszorút vitt mind a két kezébe. 
Nem talája Ambruzs András sirhalmát. 
Hová tëgye gyöngyvirág-koszorúját? 

SÁGI BIR Ő  LÁNYA (26.) (A halálra táncoltatott lány) 

„Jó estét, jó estét Sági biróné asszony! 
Itthon van-ë a lánya, az én kedves galambom? 
Itthon van, itthon van a belső  szobába. 
Jó izűt aluszik, paplanyos ágyába." 

„Mënnyön  be, kölcse fel, hivja el a bálba! 
Tiz arany gy űrűjét húzza a zújjára! 
Zöld sejem szoknyáját kösse a dërëkára. 
Ebelsztin cip ő  jit fölhúzza lábára!" 

„Picikét, picikét engeggyen pihenni. 
Ebeisztin cip őmbül véremet kiönteni." 
„Picikém! Picikém! Nem lëhet pihenni! 
Ebelsztin cip ődbül véredet kiönteni." 

„Jó napot, jó napot Sági biróné asszony! 
Itthon van-ë a lánya, a zén kedves galambom?" 
„Itthon van, itthon van, a belső  szobában. 
Bent Van a szobában a gyászkoporsójában." 

Bemén a v őlegény bánat örömibe. 
Bánat örömibe kést szúr a szivébe. 
Verje még a zisten aszt az édesanyát, 
Ki estét ől rëggelig bálba haggya lányát! 

FARKAS JULCSA (27.) (A csépl őgépbe esett lány) 

gyenössen belëesött  a dobba. 
Farkas Julcsa föllépött a zasztagra. 
Mi történt az akkori szürüben? 
Ezernyolcszáznyolcvanötödik évben 
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„Ferkó  bátyám! Vëgyön kend ki engömet!” 
„Kivënnélek  Julcsa hugom. Nem lëhet. 
Mer a dob már elsodorta kis ingödet." 

Farkas Julcsát ki is vëtték a dobból. 
FÖL is tëtték háromszin ű  dëszkára. 
Piros vére úgy fojik, mind a patak, 
Ëdösannya gyönge szive mëkhasad. 

Farkas Julcsát föl tëtték a kocsira, 
Elvitték a zsidó doktor házára. 
Zsidó doktor elfordulva aszt monta: 
„Ennek csak a jó isten a doktora!" 

Farkaséknál mëggyúllatt  a mécsvilág. 
Talán bizony kis Juliskát virasztyák? 
Virasztya a zédösannya és apja, 
Hogy a lányát öt órakkor nagy 

[masina kinoszta. 

A daróci árpatarló de széles. 
Azon röpül kis pacsirta énekel. 
Aszt énekli kis Juliska annyának. 
Szomorú halála lëtt a lányának. 

VI. 

ADATKÖZLŐ : Dobó Mária, 86  éves.  
DÁTUM: 1966. november 6. 

SÁGI BIRÓ LÁNYA (28.) (A halálra táncoltatott lány) 

„Jó estét, 36 estét, Sági biróné asszony! 
Itthon vanë lánya, az én kedves galambom?" 
„Itthon van, itthon van, a legbelső  szobába 
Jóizűt aluszik paplan yos ágyába." 

‚3Mënnyön bek, kölcse  fel, küggye el a bálba! 
Szép driner cipőjét húzza fel a lábára! 
Két arany gyűrűjét huzza fel a zújjára! 
A legszebb ruháját vëgye fel magára! 
Sárga selöm kendőjét tericcse a nyakára!" 

„Nem kel fel, nem kel fel, nem is megy el 
[a bálba. 

Szép driner cip őjét nem húzza a lábára. 
Két arany gyűrűjét nem húzza az újjára. 
A legszëbb ruháját nem vëszi magára. 
Sárga selöm kendő  jit nem teríti nyakára." 
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„Mënyen  be, kölcse jel, küggye el a bálba! 
Ott lëssz az a legény, aki ütet beváltya.” 

„Fel kelt már, jel kelt már, el is mëgy 
[a bálba. 

Szép driner cip őjét felhúzza a lábára. 
Két arany gyűrűjét felhúzza az újjára. 
A legszëbb ruháját fölvëszi magára. 
Sárga selöm kendőjit teriti a nyakára. 

„Hangászok, hangászok, most rëggelig húzzátok! 
Most rëggelig húzzátok a Sági Mariskának!" 

„Eressz ki galambom! Eressz ki galambom! 
Sárga selöm kendőm izzad a nyakamon." 
Nem lëhet kimënni, magadt mëkMiteni, 
Sárga selöm kendődet nyakadról lëvënni." 

„Picikét, picikét eressz ki pihenni! 
Szép driner cipőmbül véremet kiönteni." 
„Nem lëhet kimënni, nem lëhet pihenni, 
Szép driner cipődbül véredet kiönteni." 

„Jó rëggelt, jó rëggelt Sági biróné asszony! 
(Jgy hallottam, hogy mëkkalt a zén kedves 

[galambom." 
„Mekhalt  már, mekhalt már, el is van temetve, 
De azér a zű  neve nincs nálunk elfeledve." 

VII.  

ADATKÖZLO: Bakk  Judit, 68 éves. 

A GYŰJTÉS MÓDJA: Lejegyzés. 

RÓZSA SÁNDOR (29.) (Bakony erd ő  gyászba van) 

Bakony erd ő  gyászba van, 
Bakony erd ő  gyászba van. 
Rózsa Sándor fogva vau, 
Rózsa Sándor fogva van. 

Még csütörtökön délben, 
Még csütörtökön délben 
Vigan inënt a pincébe, 
Vigan mënt a pincébe. 
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Édesannya utánna, 
Édesannyą  utánna.  
„Sándor fijam gyuíjj vissza! 
Sándor fijam gy űjj vissza!" 

„Ëdösanyám  nem mëgyök, 
Ëdösanyám nem mëgyök. 
Én még máma mëkfürdök, 
Én még máma mëkfürdök. 

Vagy a Tisza vizébe, 
Vagy a Tisza vizébe, 
Vagy a magam vérébe, 
Vagy a magam vérébe. 

Ëdösanyám,  édesem 
Édösanyám,  édesem 
Van-ë ruhám szennyessen? 
Van-ë ruhám szennyessen? 

Ha nincs ruhám szennyessen, 
Ha nincs ruhám szennyessen, 
Adok ëtypárt véressen, 
Adok ëtypárt véressen." 

VIII. 

AZ  ADATKÖZLO  NEVE: Gyenis Sándor, 68 éves. 
DÁTUM: 1966. október 11. 
A  GYJTS  MÓDJA: Hallás utáni lejegyzés. 

SÉTA PISTA (30.) (Lova lába megbotlott) 

Esik es ő, szép csendesen csöpörög. 
Séta Pista a csárdába nyöszörög. 
„Amind  látom hat zsandár gyün ëty-trabba, 
Igen yöst a csárda ajtóba." 

Séta Pista nem vëtte eszt tréfára, 
Fölugrott a kis pej lova hátára. 
Lova lába mëgakatt ëgy feny őbe. 
Igy fokták el Séta Pistát örökre. 

Séta Pista írt a feleséginek: 
Két gyerökét taníttassa mestörnek. 
A zëggyiket taníttassa csikósnak. 
A másikat taníttassa bëtyárnak. 
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EJ DE GIRBE, EJ DE GÖRBE EZ A  ZÜT  (31.) (Pápainé) 

Ej de girbe, ej de görbe jez a zút, 
Mere ez a kilenc bëtyár elindút. 
Igyenöst a csárdaajtón befordút. 

„Aggyon  isten, kocsmárosné, jójestét!" 
„Fogaggya  isten, a bëtyárnak szöröncsét." 
„Kocsmárosné, në kivánnyon szöröncsét, 
még a zéjjel kés járja át a szívét!" 

Mikor eszt a kocsmárosné hallotta, 
Két kezit a feje fölé kulcsóta: 
„Jaj, istenöm, hogy kell néköm mëghalni, 
Három lëjánt - árvaságom itthanni." 

RÓZSA SÁNDOR (32.) 

A szëgedi bëtyárok, 
Heten vannak zsiványok. 
Mind lëjíítek kereghe; 
Sándor a közepibe. 

„Kocsmáros a záldó ját! 
Hozzál nekünk vacsorát! 
Bort ide a zasztalra! 
Mer még végzök veled ma." 

„Sándor a mindönödet, 
Në vëdd  el életömet! 
Inkább adok ëgy vágót, 
-  Hej! - Ëgy vacsorára valót." 

NEM MESSZE VAN IDE KISMARGITA (33.) 

Nem messze van ide Kismargita. 
Körös-körül fojja jaszt a Tisza. 
Közepibe  van ëgy rongyos csárda. 
Abba iszik ëgy bëtyár bújába. 

Allúrul mëg gyünnek  a zsandárok. 
Már messzirül fénylik a csákójuk. 
Elű  gyün a zsandárok káplárja, 
Igyenös a csárda ajtajába. 

„Aggyon  isten, kocsmáros, jó estét! 
Hát ez a szép szilaj csikó kijjé?" 
„Itt bent iszik annak a gazdája, 
Most érközött tán ëgy félórája." 
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„Külgye  ki hát annak a gazdáját! 
Vagy gyüjjön ki, vagy aggya még magát!” 
„Ki së mëgyök, még së adom magam, 
Inkább vigyék el a deres lovam. 

Lovamat még nem annyira bánom, 
Csak a rajtavaló szërszámot sajnálom. 
Nyerög alatt van a bugyëllárisom. 
Abba vagyon százezör forintom. 

Ëggyet  adok ëgy szép pej csikójért. 
A másikat rávaló szerszámért. 
Harmadikat ëgy szép barna lányér. 
Negyediket vele hálásájért. 
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Penavin  Olga  

LATOGATAS  EGY  
JAVASASSZONYNAL  

(népi gyógyítások, 
ráolvasások, babonák, 
hiedelmek) 

A falu végén lakik egy bogárhátú kis házban. A kapu nyitva. Kutya 
nincs. Zavartalanul eljutunk a tornácajtóig. Illend ően kopogtatunk a 
konyhaajtón. „Szabad!" Belépünk a konyhába. Vasárnap déltájt lévén, 
a tűzhely mellett találjuk a ház asszonyát. A 30-35 év körüli, formás 
menyecske éppen az aranyszín ű  tyúklevesbe eregeti a hosszúra és haj-
szálvékonyra vágott laska tésztát. 

Előadjuk jövetelünk célját. Szeretnénk, ha súlyos szívbántalmainkra 
javallna valami írt. Tiltakozik. Végigmér bennünket. Mi sem maradunk 
tétlenül, megfigyeljük, hogy az aránylag szép arcú menyecske állán éles 
tüskék ágaskodnak. Szakállnyomok. (A „tudó"-k ismertet őjele?!) Ismét 
megkíséreljük gyanúját eloszlatni. Hiába, nem akar „segíteni". El ősze-
dem minden javas tudományomat, amit Figura szülét ől tanultam Szia-
vóniában. Áthatóan vizsgálgat. Az eredmény: „Látom, maga is tud!" 
(Nem fejezi be gondolatát, úgy látszik, szaktársnak vél!) Némi t űnődés 
után kiröppen a száján: „Igen, tudok éri gyógyítani, de amióta bépöröl-
tek és törvény előtt voltam, nem akarok segíteni senkin, még ha hason 
csúszik is előttem." Rontani is tudna - közli már kissé bizalmasabban -‚ 
de azt nem szokta gyakorolni, isten ments, csak a bajba jutottakat párt-
fogolja. 

Hogy szóra bírjam, fitogtatom javas tudományomat, az eredmény 
igen csekély. Végül mégis csak elmeséli, hogy ezt a nagy tudományát 
a nagyanyikájától kapta. Mikor haldoklott az öregasszony, aki „tudós" 
asszony volt, nem birt meghalni, mert a körülötte álló rokonságból senki 
sem akarta átvenni a tudományát, nem akarta senki megfogni a kezét. 
De ő, az ötéves leányka megszabadította öreganyját, s azóta segít ő  is 
az embereken. Ha majd úgy érzi, hogy neki is közeleg a vég és senki 
sem akarja megszabadítani tudományától, akkor egy sepr őt készít ágya 
mellé, annak nyelét megérintve eltávozhat eme árnyékvilágból. Na de 
hol van még az az idő ! 

Tehát ötéves kora óta tudója és gyakorlója a „tudomány"-nak. 
Kérdésünkre, hogy mit érez gyógyítás közben, szívére tett kézzel 

feleli: „Itt bent fáj! Nagyon fáj a szivem! Különösen utána!" (Sámán 
tulajdonság?!) Elmondja még azt is, hogy „főnökasszonyuk" is van, aki-
nek feltétlen engedelmességgel tartoznak. Egy román asszony ez, egy 
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bánsági községben. Ő  a fő-fő , Ő  hívja őket gyűlésekre is (a Gellért-
hegyre?). 

Tudván azt, hogy a sámánok megbetegszenek, ha nem segítenek a 
hozzájuk fordulón, azzal próbáljuk fokozni rábeszélésünket, hogy ezek 
után, mivel nem segített rajtunk, nehéz szívfájdalmai lesznek. Komo-
lyan, igenlően bólint, de továbbra is kitart álláspontja mellett. Mást 
nem mondhat, mást nem tehet, nem akar még egyszer bajba keveredni. 

Kissé leforrázva távozunk, hisz eredményünk szinte a nullával 
egyenlő . Hiába volt minden ékesszólás, rábeszélés, hiába fitogtattuk a 
„tudomány"-ban való jártasságunkat is! 

De hát miket is tudunk mi? Mit is tanultunk Figura szülét ől meg 
a többiektől? 

Ilyeneket: 
Gyerekágyas asszony feje alá rontás ellen fés űt, bicskát, fokhagymát 

kell tenni. 
Ha a csecsemő  megbetegszik, Vagy nem fejlődik, igen Sovány, mert 

megigézték, akkor főzzük. Újhold vasárnapján éjfélkor nagy, kétfül ű  
cserépfazékba teszi az anya a gyereket, a nyitott t űzhelyen a parázshoz 
állítja a azekat, egy másik, 'a szakácsasszony f őzőkanállal kevergeti a 
gyereket. Közben az anyja meztelenül kerülje meg háromszor a házat, 
azután szóljon be: „Mit főz?" A szakácsn ő  felelje rá: „Agg húst!" (Rossz, 
romlott húst!) Háromszor tegyenek így. Akkor Vigye ki valamelyik az 
edényt szemétlapáton a szemétdombra, fordítsa ki gyerekest ől az edényt. 
Ez után tegye lapátra 'a gyereket és dobja be a kemencébe, mint a ke-
nyeret, de rögtön Vegye ki. Háromszor ismételje meg, közben mondja: 
„Javuljon meg!" Utána tegye az anya a gyereket a bölcs őbe, - biztosan 
megjavul. (Szentiászló) 

Ha nem használna a f őzés, akkor szenet hányunk igézet ellen. Kez-
detlen vizet hozunk a kútról. Hét vagy kilenc parazsat kiveszünk a t űz-
ből. Belévetjük az els ő  három parazsat a vízbe, közben a rontóra gon-
dolva mondjuk: „Süveg alá" (ha férfi); bedobunk ismét három parazsat, 
„konty alá" (ha asszony), újból bedobunk három parazsat: „párta alá" 
(ha lány). A parázs ha leszáll a vízben, az a rontó, akinél leszállt. Most 
ebből a vízből meg kell mosni a kicsi 'arcát, homlokát, nyakát, mát ke-
resztben háromszor, a szájába is csöppentenek a „növetlen" ujjal. A 
vizet nem szabad letörölni. Mikor ez készen van, vizet kell csepegtetni 
háromszor az ajtósarokra, ezután ki kell önteni az egészet napnyugat-
nak, ha már lement a nap. Másra száll laz igézet. (Szentiászló) 

Ha valaki elismeri, hogy az ő  szeme árt a gyereknek, állatnak, ma-
gának kell megmosakodnia a kezdetlen vízben, ebben kell megmosni a 
gyereket is, de mindig keresztben. El őször bal kezefejét, jobb térdét, 
szemét, majd jobb kezefejét, bal térdét. Mikor ez megtörtént, napnyu-
gatra és északra kell kidobni a vizet. (Haraszti) 

Ha nem akar aludni a gyerek, naplemente után meglódítjuk a gye-
reket kezünkben tartva, el őbb északra, mondván: „Északnak fia", keletre: 
„Keletnek fia", délre: „Délnek fia", nyugatra: „Nyugatnak fia!" Most 
magunkhoz szorítjuk a gyereket, úgy folytatjuk: „Vidd el a sírását, vidd 
el nyavalyáját, hadd meg őmagát!" (Szentiászló) 

Ha kiütése van a gyereknek, babvízben kell megmosni háromszor, 
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azután a keresztútra kell kilöttyinteni a vizet. Ha nem akarjuk ma-
gunkra venni a betegséget, akkor nem szabad belelépnünk a babvízbe. 
(Általános) 

Ha ótvaros a gyerek, fiú részére 3 özvegyembert ől, lánynak 3 öz-
vegyasszonytól kell kérni egy marék babot. Ezt vadonatúj cserép bög-
rében kell rnegfŐzni. Éjfélkor ki kell vinni a keresztútra, bögrést ől oda 
kell vágni. Aki először megy át rajta, az lesz a sebes. De mindezt csak 
szerdán este, holdfogyatkozáskor lehet eredménnyel elvégezni. (Velika 
Piszanica) 

A babrontástól is meg lehet szabadulni, ha egy száraz fehér vászon 
rongyot vesz elő  az illető  és ledörgöli vele a lábát, amelyikkel keresztül-
ment a babon, a rongyot pedig a feje felett átdobja a bab közé. (Velika 
Piszanioa) 

Rézgarassal  is lehet sebeket gyógyítani. A garasokat meghuzgáljuk 
a seben, elfordulva a keresztúton eldobáljuk a garasokat. Aki észreveszi 
és felveszi őket, meg van rontva. Csak úgy tud megmenekülni a rontás-
tól, ha a felvett pénzt ia lába között dobja vissza. (Szécsiszentlászló) 

Hogy ne legyünk betegek, az elsó hóban meg kell hemperegnünk - 
tartják Bodolán. 

Sebre húgyos cicfarkot tesznek Bodolán. 
A sárgaságban szenved őnek kifúrt sárgarépán kell átpisilnie. (Szent-

lászló) 
Akinek eltört a lába, öntsön pálinkát a sepr űre, menten meggyó-

gyul. (Székelykeve) 
Ha tyúkszem nő  a kézen, döglött békával kell megkenni, elmúlik. 

(Sándoregyháza) 
Ha valaki megvágja a kezét, bojtorján teával kell mosogatni. (Bo-

dola) 
Szívbeteg fodormenta teát igyon. (Bodola) 
Gennyes sebre cinadóriát tegyünk, az kiszívja a gennyet, begyógyul 

a seb. (Bodola) 
Tüdőbajos testét vöröshagymával kell kenni a betegség észrevétele-

kor. Azután minden nap negyedkiló vöröshagyma egy részéb ől teát fő-
zünk, a többiből pedig naponta háromszor adunk a betegnek, hogy el-
fogyassza. A hagyma után fél köcsög tejet itatunk meg vele. Szomjúság 
ellen hagymateát fogyasszon a beteg. (Bodola) 

A nagyon beteg tüd őbeteget választófűvel készült fürd őben kell 
megfüröszteni. 3 napra vagy meggyógyul vagy meghal. (Kórógy) 

Ha valakinek árpa nő  a szemén, azt le kell aratni. Ezt úgy végzik, 
hogy az illető  a kezével kaszáló mozdulatokat végez, közben azt mondja: 
„Árpát aratok, árpát!" (Kórógy) 

Ilyen hjta kuruzslást - gurucsmázást (Székelykeve) nemcsak asz-
szonyok végeznek, nem csak Ők lehetnek :a titkok tudói, hanem férfiak 
is. Ludason számon tartanak egy férfi boszorkányt is. Mindenki messze 
elkerüli a házát, a rossz nyelvek szerint a kocsiszögb ől is tejet fej, a 
lovak sörényét reggelre befonja, hogy elvegye az erejüket. Állítólag 
úgy vált boszorkánnyá, hogy igen gyakran számolgatta a pénzét, végül 
is az ördög megkísértette. A fej ős tehén tejét is el tudta venni, mert 
összegyűjtött mindenfélét abból a házból, ahol kárt akart tenni, fés űt, 
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a jószág szőrét, ezt egy zacskóban az istálló küszöbe alá vagy a tehén 
alá ásta. Ha rájöttek a rontásra, akkor az egész istállót felásták, ki- 
hányták a földet, a megtalált zacskót elégették, Új földet hordtak be. 

Az ajtóküszöbre vert patkó megvédte a lovakat a boszorkánytól. 
Ha nagyon bőgött a tehén, tudták, hogy baj van. Ezért meg iakarták 

lesni a boszorkányt. Ha este a levetett ruhát az asztalra teszi az ember, 
akkor éjjel megláthatja a boszorkányt. 

Luca napján kisszéket kezdenek faragni a boszorkányokra kíván-
csiak. A szék karácsony estére kell hogy elkészüljön. jféli misén ha 
felállnak erre a székre, meglátják a boszorkányokat. De azok is figyel-
nek. A mise Vége előtt a székfaragónak el kell t űnnie a templomból, 
nehogy a boszorkányok elintézzék. Menet közben mákot kell elszórni 
az Úton, amiből sűrű  erdő  kerekedik, az erd ő  feltartja az üldöz ő  gono-
szokat. (Csúz'a) 

A boszorkányok nem egykönnyen nyugszanak bele a vereségbe, a 
székfaragónak a házáról kórósepr űvel leseperik a vakolatot. Szél alak-
jában. (Csúza) 

Hogy némi védelmet érezzen az ember a gonosz ellen, bizonyos 
rendszabályokhoz folyamodik. 

Napnyugta után kiadott tejbe kenyérmorzsát kell tenni, hogy ne 
legyen baja a tehénnek, újhold péntekjén sem szabad kiadni tejet, mert 
megrontják. (Bodola) 

Este nem szabad kinyitni az ablakot, valami bejön és nem lesz 
nyugodalom. 

A kiscsirkék ketrecére kössünk virágot, hogy ne babonázzák meg 
őket. (Székelykeve) 

A kislibákat le kell köpködni, hogy ne pusztuljanak el. (Székely-
keve) 

Ne együnk laz utcán, megesszük a szerencsénket. 
Naplemente után ne hányjuk ki a trágyát az istállóból, kihányjuk 

a szerencsénket. (Általános) 
Ha valaki meg akar gazdagodni, egy mit-mitkét szerez, azaz lidér-

cet. Meg van ennek is a módja: a fekete tyúk tojását Luca napkor kell 
a hónaljba tenni és ott kikölteni. Az így kiköltött lidérc minden kí-
vánságát teljesíti gazdájának. De ha már terhére van gazdájának a li-
dérc, akkor megparancsolja neki, hogy hozzon rostában vizet. Ezt kép-
telen teljesíteni, inkább elpusztul a lidérc. 

Ha valakinek a halottja visszajár macska, kutya, borjú képében, 
akkor ki kell mennie a temetőbe és az illető  halott szemfödeléb ől kell 
hoznia egy darabot, azzal kell füstölnie. 

Hogy megelőzzük a halott visszajárását, legjobb, ha kökénytövist 
teszünk a halott hasára, az aznapi szemetet pedig a lábához öntjük. 
Az ajtó mögé a sarokba feltámasztjuk ia sepr űt, de gatyamadzagot is 
köthetünk az ajtó elé. Ha mindezek ellenére is visszajárna a holt, töm-
jént kell cserépfazékban égetni, ezzel kell kifüstölni a padlást, az ólakat, 
minden sarkot. Az asztalra sót, paprikát, fokhagymát kell tenni. Ezek-
től fél a halott, nem mer megjelenni. (Szécsiszentiászló) 

A, „tudó" a jelekb ől is 'tud következtetni a beálló eseményekre. 
H-aláljelek a következ ők: halálmadár, bagoly huhog a házon, denevér 
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száll be a lakásba, ha a kutya elnyújtott hangon üvölt, s amerre tartja 
az orrát, arrafele eregeti a halált, ha a harangok Szomorúan szólnak, 
valaki meghal. Aki a legelső  tüzet gyújtotta a házban, meghal. A kést 
iem szabad az asztalon hagyni, valaki elköltözik az él ők sorából. Ha 

a szilveszter estéjén felállított kanál újév napjára eld ől, gazdája hamar 
meghal. Aki karáncsony napján lóra ül, 3 nap múlva jobblétre szenderül. 

Ha a halott szeme kinyílik, ha halottas menettel kocsi jön szembe, 
ha lehull az égen egy csillag, ha perceg a bútor, ha a tükör leesik a 
falról és eltörik, mind-mind beszédes jel a „tudó"-nak. De az álom is 
figyelemre méltó. Ha valakinek a foga fáj álmában, valakijét elveszíti. 
Kicsi babával, fehér lóval, foghúzással álmodni szintén halált jelent, 
éppen úgy mint feketét látni álmában. 

Vigyázni kell a halottra, mert még halálában is ártalmas lehet. Ha 
valaki meghal, nem szabad benézni iaz ablakon, mert megvakul az illet ő . 
Ha a temetőből viszünk haza virágot, a halott ezt nem hagyja megbosz-
szulatlanul, éjjel eljön és megtépi a hajunkat. (Székelykeve) 

A Holdnak, csillagoknak, Napnak csodálatos ereje van. Ezek az egy-
más fölé boruló hét ég egyikén helyezkednek el. A Holdban egy kis 
emberke ugrál, Cicelle ugrál a holdvilágban. (Bodola) Ha valaki ujjat 
mutat a csillagra, seb n ő  az ujján. Ha nyugszik le a Nap, nem szabad 
lefeküdni, mert örökre elalszunk. (Székelykeve) 

Mikor a Hold újul, tegyél sok aprópénzt a zsebedbe, menj ki, nézz 
szembe a Holddal, forogj akármerre, közben mondd: ,újhold, újhold, 
tiéd az ujság, enyém az egészség!" Ha így teszel, abban a hónapban 
egészséges leszel és sok lesz a pénzed is. (Kórógy) 

Mikor fogy a Hold, 'a gazdasszony azzal a seprüvel, amivel a szo-
bát sepri, miután kinyitotta az ablakot, megkereszteli a szobát ezeket 
mondva: „Azt mondják, hogy az én szobámban kilenc bogár van, nem 
igaz, mert egy. De most az az egy sem lesz!" Ekkor kifele csap a sep-
rűvel, mire minden bogár kitakarodik. (Kórógy) 

Virágmagot csak teleholdkor szabad elvetni, dupla virágot hoz. 
Holdfogyatkozáskor kell ültetni a muskátlit. 
Holdfénybe nem szabad nézni szülés után. (Haraszti) 
A falusi ember és természet között igen szoros a kapcsolat, anélkül, 

hogy „tudó" lenne, a természeti jelenségekb ől is tud olvasni. 
Ha a tyúk kukorékol, veszedelem fenyeget. 
Ha a tyúkok szaladgálnak, kotkodácsolnak, saját pusztulásukat je-

lentik. 
Ha a magasan szálló madarak csicseregnek, veszély közeleg. 
A ház tetejére szálló tyúk vendéget jelent. 
Ha a kutya beugat az ablakon, idegen érkezik. 
Ha a kakas az ajtóban kukorékol, vendég jön. 
Karácsonykor az anyák kisöprik a szobát. Öt órakor kiviszik a sze-

metet, meghallgatják, merr ől ugatnak a kutyák. Amerről ugatnak, arról 
érkeznek megkérni a menyasszonyt. (Csúza) 

Ha nagypénteken esik az es ő , férges lesz a gyümölcs. (Kórógy) 
Ha télen sok a jégvirág az ablakon, jó termés lesz. 
Ha Illés napján dörög az ég, lyukas lesz a mogyoró. (Székelykeve) 
Az időre is lehet következtetni bizonyos jelekb ől. 

136 



Ha több kakas egymás után kukorékol, es ő  lesz. (Székelykeve) 
Ha ta kutya a házfal tövében, vagy lakárhol kapar, id őváltozás lesz. 

(Lendva) 
Ha a macska kora tavasszal kifele fordulva törli a pofáját, jó id ő  

lesz, ha befele, továbbra is hideg. (Székelykeve) 
Ha dél és egy óra között kukorékol 'a kakas, rosszra fordul az id ő . 
Ha a vakond tél végén feltúr, id őváltozás következik. 
Ha a csókák a magasban keringenek, elromlik az Id ő . 
Ha magasra rajuk a szénaboglyát, felh őszakadás várható. 
Ha tavasszal 'a gólyák tisztán érkeznek vissza, jó id őt várhatunk. 

(Székelykeve) 
Védekezhetünk is a természet kegyetlensége ellen, legalább is meg-

próbálhatjuk megfékezni. 
Ha villámlik, szúrjunk kést az lasztalba, vagy dobjuk ki az udvarra 

a vaslapátot, esetleg vessük ki a fejszét. (Pince) 
Az embernek hasznos dolog a szellemekkel is jóban lenni. Az épít ő -

áldozat nem hiábavaló. Különféle áldozatot hoznak az építkezési hely 
szellemének, hogy a ház ne omoljon le, hogy jól meg lehessen építeni. 
Kórógyon egy vizespohárba aprópénzt tesznek, mellé egy cédulát, ame-
lyen a gazda neve, az építkezés ideje olvasható. A poharat egy malomk ő  
mélyedésébe helyezik, vagy két terméskövet úgy fordítanak össze, hogy 
a lyukba beférjen a pohár. Ezután a pohár tetejére téglát tesznek és 
építik tovább a falat. - Tettek még a küszöb alá egy megölt tyúkot, 
esetleg fésűt, fokhagymát, (Muravidék). - Székelykevén kakasfejet ás-
nak el a ház négy sarkán az alapba, még taprópénzt is tesznek oda. Az 
Új házban először az öregek alszanak, nekik úgy is kevés idejük van 
már. 

Aki a legelső  tüzet gyújtja meg az Új házban, •az meghal. Ezt a 
teendőt is az öregek vállalják magukra. Ha valakinek el kell menni, 
akkor ne fiatal legyen. 

Egy házikígyó sem árt, ha van a házban. Ez rendszerint a kútban 
tanyázik. Azért mondják Székelykevén, amelyik kútban kígyó van, ott 
ó az ivóvíz. 

A sok kígyó azért nem kívánatos, de ez is bekövetkezhet, ha 'a park-
ból kígyóvirágot visznek haza. 

Kígyóval álmodni sem jó, ellenséget jelent. (Szentlászló) 
Az ember nem akkor tesz valamit, amikor akar, mert vannak tilal-

mas napok is. 
Luca napkor nem szabad varrni, mert bevarrják a tyúkok fenekét, 

nem tojnak. 
December 28-án, aprószentekkor nem szabad mosni. 
Január 8-án, vízkeresztkor nem szabad fonni. 
Április 24-én, Szent György napkor nem szabad kiteríteni a ruhát, 

mert az ördög felcsavarja a fára. (Kórógy) 
Halottak hetében nem szabad mosni. (K ő) 
Kedden, pénteken nem szabad tiszta ruhát felvenni. (K ő) 
Vasárnap nem szabad körmöt vágni. (K ő ) 
Karácsony bővöd napján nem szabad ruhát szántani. (K ő) 
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Karácsony estén nem szabad megtörni a diót, mert aki megtöri, 
annak szerencsétlen lesz a keze. (Csúza) 

Nagyasszonykor ne mossunk kezet, lábat, mert nyomorultak leszünk. 
(Bodola) 

Ojhold  péntekjén semmit sem jó kiadni ka házból, mert nem ad tejet 
a tehén. 

Pénteken ne mossunk, mert valaki beteg lesz. (Székelykeve) 
Péter-Pál el őtt nem szabad késsel vágni az almát, elveri a jég a 

határt. 
Péter-Pál napján nem szabad a rétre menni, jég lesz. 
Vasárnap és pénteken nem jó mosni. 
Teli hold idején ne meszeljünk, ellepnek a bogarak. (Kórógy, Szé-

kelykeve) 
Bizonyos cselekvéseknek Is megvan ia,szabálya, hogyan kell végezni, 

hogy eredményt is lássanak az illet ők: 
Ha dinnyemagot vetünk, bukfencezni kell, hogy a dinnyék olyan 

nagyok legyenek, mint a bukfencek voltak. (Székelykeve) 
Mákvetéskor ne beszélgessünk, hogy nagyok legyenek a mákfejek. 
Hamarabb kikél ta krumpli, ha olyan magasra ültetjük, hogy meg-

hallja a déli harangszót. (Székelykeve, Sándoregyháza) 
Az ember a maga szerencséjének kovácsa, ezért a babonás ember 

újesztendőkor babot főz, hogy úgy forogjon a pénz, mint a bab a fazék-
ban, ha forr. Űjévkor fánkot Vagy más éleszt ős tésztát, kalácsot is süt-
nek, hogy úgy keljen meg a pénz, mint a kalács (Kórógy). Újévkor a 
baranyaiak is sok nanó babot f őznek, hogy sok pénzük legyen az Új 
évben. Disznót kell készíteni újévkor, mert az befele túrja a szerencsét, 
nem ajánlatos iaprójószágot f őzni, mert az kikaparja a szerencsét a 
házból. 

Sorolhatnánk még a „tudomány"-unkat, de mutatóba talán ennyi 
is elég. 

Források: saját gyűjtésünk; Bordás Győző  IV. éves egyetemi hallgató 
bodolai gyűjtését tartalmazó szemináriumi munkája. 
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KISEBB KtiZLEMËNYEK 



Matijevics  Lajos 

NÉPI  MAGYARAZATOK  
KÉT SZABADKAI  VIZNÉV 
KELETKEZÉSÉROL  

Szabadka földrajzi névanyagában két olyan adat is szerepel, amely-
ből vízi szent helyre következtethetünk. Egymástól távol es ő  fogalmat 
jelölnek: az egyik utcát - „Szentkút ucca" -‚ a másik pedig kegyhelyet 
- „Szentkút" -‚ nevükb ől mégis arra következtethetünk, hogy mind 'a 
kettőnél gyógyerej ű  Víz játszhatott szerepet a névadásban. 

Hasonló víznevek már az Árpád-korban vannak, és feltételezhetjük, 
hogy ezek is a feljegyzett kutakhoz f űződő  csodálatos események, val-
lásos szertartások alapján kapták nevüket. Ilyen p1.: aldo cut, 1193. 
(Inde ad aldo cut) 1 , Aldoucuth, 1214. (iuxta quam habet mebas iuxta 
quandam fossam conucator Aldoucuth) 2. Ezek a források, kutak a ter-
mészet alkotásai, gyógyhatású ásványvizet tartalmaznak, de a nép kép-
zelete felnagyítja gyógyító erejüket. Sokszor az áldozatot is itt mutatják 
be, a kutat pedig Áldókútnak, Báj kútnak 3  vagy Szentkútnak nevezik el. 
Rendszerint látomások is fűződnek egy-egy ilyen kúthoz, és ezek a cso-
dás események aztán szájról szájra terjednek, gyakran népmondává, le-
gendává kerekednek. 

Az említett szabadkai „Szentkút ucca" és a „Szentkút" nevének 
eredete után kutatva a környékbeli id ősebb személyek 4  értékes adatokat 
közöltek velem, több, a névadással kapcsolatos vallásos történetet me-
séltek. 

I. SZENTKÜT UCCA 

Ez az utca a mai Pru.ška ulica, népi nevén „Prágaji híd ucca" egy 
részének („a Görög malomtú az Ovoda uccájig") a neveként szerepel az 
idősebbek nyelvében. Nevét arról a Szentkútról kapta, amelyik sokáig 
látogatott volt, még vidékr ől is felkeresték. A kút vizében megmosakod-
tak, és otthagyták alsóruhájukat vagy rongyukat, mert meggyógyultak. 
A gyógyvíz tisztaságáról Szent Domonkos gondoskodott. Bármennyire is 
bepiszkolták a vizet, Szent Domonkos harmadnapra megtisztította.° 

A kút ugyan még létezik, de vizének csodálatos hatása már egészen 
a feledésbe merült, csak a következ ő  töredékek emlékeztetnek gyógyító 
erejére és nevének születésére. 
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Nëkëm  a Szëgedi lika meséte, az üvéké vót az a ház, amejjiknek 
az udvarán, vagy ia kertyibe a Szentkút fojt. Közönségës ásot kút vót. 
Állandójan vód benne víz, mer mindig újap fojt, ot fojt e a Sándor 
zsidójékná mëg az Olajos Roza nénijékné a Jaszi barába, a Jaszi barán 
pedig körösztű . A Sömléki Iskola mellett ot mënt az árok. 

Ëccé  egy nagyon szép iasszony mënt ara. Szomjas lëhetëtt mer a 
kúthó lépëtt, bisztossan belüle akart inni. A kút fölé hajút, hogy majd 
úgy iszik, nem vót edínykéje, arnibül ugy-ë ivot vónia. Nagyon kristájos 
víz vót a kúdba, mëg is kívánta. De abba :a pillanadba, mikó a vísz  fölé 
hajút, csuda törtínt. A szüz Márija képit mëglátta a kút vizébe. Szüz 
Márija vót a kis Jézussa, nagyon szépen mëgmutatkosztak a kristájos 
vízbe. Akkor oszt az asszony mëgrëttent, és ahoty fölëgyenësëdett, na-
gyon csunya lëtt. Mëkcsunyút annyira, hoty tán ű  lëtt a lekcsunyább a 
világon, a 1ekcsúabb asszony. Ha kérdëszték tüle, mi lëtt vele, emeséte 
mindënkinek a csudálatos látványt. A népek aszmonták, hogy ia szépsí-
git evëtte a kút, oszt így lëtt abbul a kútbul Szentkút. Az erevalók még 
emlékëznek is a Szentkútra, de csak az öregëk ijenëk, mind mink va-
gyunk. 

 

A Szëgedi Ilka aszt is meséte, hogy nagyon sokan jártak a Szent-
kútra. Töpsző  mëg is haraguttak a népekre, mer nem fizettek nëkik. 
Ojankó, ha nagyon haraguttak. bëtemették a kutat. F ődet, szemetet, 
piszkot, mëg mindënt dobátak bele. Gondóták, niaj többet nem gyün a 
víz, mëg a betegëk së gyünnek. De bizony csináhattak nëki akármit, 
harmanriapra mindik kitisztút a víz, ugyanojan kristájos lëtt, mind 
amijen vót. Egy éccaka asztán ëgy erevaló öregasszony nagyon kíváncsi 
vót, és kileste mi történik a Szentkútná, mikó bëtemetik. El is meséte, 
hogy ëty toprongyos öregembërre tanákozott, aki át a kútná és az égre 
nézëtt. Amikor az öregasszony egész közeért hozzá aszt monta nëki: 

- Ën  vagyok a Szend Domonkos. Imátkozz értem, akkó mëktisztí-
tom a të lelkëdet is éppen így, mëg ijen tiszta lësz, mind ennek a Szent-
kútnak a vize. 

Akkor oszt etünt. Hát íty tutták még, hogy mit ű  lësz ojan tiszta a 
víz. Meséték, hogy hijába is piszkótág bë, Szend Domonkos mëktisztí-
totta. A horvátok vagyis a bunyëvácok, vidékijek is jártak a Szentkútra. 

 

Kísűbba  a Györgyi Tërusék laktak ott. A Tërus meséte, hogy nagyon 
sokan mëntek akkó is a Szentkútra. Mindën újhold pintëkin gyüttek 
messzirű  is. Kislány korába aranypízëket dobátak a vízbe, evve fizettek. 
A fájós szëmű, fájós lábú, fájós kezű  betegëk mind mëggyógyútak. Sok 
gyënge, maródi gyerëkët is odahosztak. A kútná ojan naty sönf ű  kerítés 
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nyőt.  Arra Rggatták a ruhát, akinek a szëme fájt a zsepkend őt, akinek 
a lába fájt a harisnyát hatta ott. Ami rajtuk vót a betegëkën, mind ott-
maratt. Sok fésű  is vót, mëg mindënféle rongyok. A gyerëkëknek a kis-
ingjeji marattak a sömfü kerítésën, mikó mëggyógyútak. Elég vót, ha 
a beteg lëmosta magát, tán némejjiknek azé háromszó is köllött. Még-
nagyobb híre lëtt a kútnak, mikó ëggy öregembër mankókka gyütt oda, 
és mozsdás után edopta a mankójit. A Szentkútnak ojan nagy ereje vót, 
hogy még eszt is mëggyógyította. 

II. SZENTKÚT 

A város délkeleti határában található ez a hely. Magát a kutat és 
a körülötte elterül ő  részt is Szentkútnak nevezik. Nemcsak a víznév és a 
határrésznév él ma is a nép között, a mindennapi beszédben, hanem a 
kegyhelyhez fűződő  hagyományok, vallásos szokások, szertartások is. 
Minden esztendő  augusztusában ide zarándokolnak az országból a ka-
tolikusok meg a görög-keletiek, hogy megmosakodjanak a csodálatos 
szent vízben, mert csak így nyernek lelki üdvösséget 7. A vízből jut a 
hozzátartozóknak is és a háziállatoknak is, mert haza is visznek bel ő le. 
„Mëkszentölik vele az istállót, az óläkat, hogy në legyën körömfájás, 
szájfájás, mëk hogy a baromfira në gy űjön a bënga, a vész." 

Ehhez a földrajzi névhez adatközl őin a következő  két történetet 
fűzték: 

A régijektű  hallottam, azok így meséték. Vót ëty szerb lány. Na-
gyon nagyon szép lány vót, mëg nágyon fij atal, de tiszta vak. Etyszer 
álmot látott. Aszt álmotta, hogy ëty kicsi csörgedëz ő  vízné van, mosak-
szik. Ahogy a szëmit is mëgmosta a vízzel, naty fényëssíg lëtt el őtte és 
mindënt látott. Rëgge miriygyá eszt a csudálatos álmát az apjának is 
emeséte, és kérte nagyon, mënriyën e vele oda ahun ez a Víz Van. 

-  Elmék, de hoty tanájuk mëg aszt a hejet? - kérdëszte az apja. 
-  Majd én odavezetlek, álmomba jó láttam az utat, és odatanálunk 

- monta a vak kislány. 
Ü ugy-ë tiszta vak vót, de mëkfokta az apja kezit és mëgindútak. 

Sokájig mëntek a fődekën körösztű, a kislány még mindig monta az 
apjának, mere köll mënni. Etyszër asztán odaértek ëty kis fóráshó, a 
fődbű  úty szivárgott a víz, akkor a kislány mëkszólat: 

-  Itt vagyunk ëty kicsi vízné, ájunk csak még! 
-  Igen - szót vissza az édësapja - no, kislányom, eszt láttad-ë? 
- Igen, eszt a vizet láttam, mer hallom ahoty csörgedëzik - felete 

a kislány. 
Akkor a kislány a fóráshó térgyet, az apja is mëg ű  is ekeszték a 

kezükke merigetni a vizet, és a vak kislány mëgmosakodott. Mëgmoso-
gatta a szëmejit is és ëccër csak fölkijátott: 

- Ëdesapám,  látok! 
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Csakugyan mindënt látott, mer még is indút, soróta az apjának, 
hogy mi van a környékén. De ahogy ű  soróta ezëket, ia Víz mindig job-
ban mindig vastagabban kezdëtt fojni, bugyogni. Igy monygyák, hogy 
akkó az édësapja is még a kislány is nagyon ekesztek kijabáni. Ara 
nem lakott sënki a közelbe, de a környëgbe ety kicsit távolabb vótak, 
azok mind összeszalattak, mer mëghallották a kij abálást. Igy neveszték 
el aszt a vizet Szentkútnak, nem vót még Ugyan kút formája, de így 
neveszték el, mer íty szokták. Még most is nagyon sokan mënnek a 
Szentkúthó, hogy mëggyógyúj anak, nemcsak magyarok, hanem szer-
bek Is. 

Úty  hallottam, az a terület ojan legel ő  féle vót, nagy legelő . Pász-
torok jártak oda ki legetetni. Eccé az eggyik pásztor nagyon csunya 
betekségët kapott, még mënni së birt. Többet nem járhatott legetetni 
së. Ahoty fekütt othun, emonta a kívánságát a felesíginek. Az vót a 
kívánsága, hogy mégëccé ihasson abbú a Jó vízbú, ami ott kint a legel őn 
fakatt a fődbül. Ki is vitték a társaji, és amikor a fórásvízbül ivott, 
minygyá fölëgyënësëdëtt, saját lábára át és teljessen elmút a beteksíge. 
Eszt mások is mëkhallották, és akik betegëk vótak emëntek oda. Többen 
is mëggyógyútak. Aszt monygyák, hogy ezé neveszték el aszt a hejet 
Szentkútnak. 

JEGYZETEK 

III. Béla megerősíti birtokaiban a kereszteseknek (Johannitáknak) Marthirius esz-
tergomi érsektői alapított és a király anyjától, Euphrosinától gazdagított székesfehér-
vári házát 1193. 

Knauz  Nándor: Monumenta Ecel. Strigoniensis I. 142-146. - Esztergom, 1863-66. 
Gertrud királyné és segédbirái ítélete Urias sz. mártoni apát Pozson vára jobbá-

gyai ás a pozsonl polgárok közt 1214. 
Wenczel  Gusztáv: Codex dipl. Arpadianus Continuatus I. 1001-1235, 135. - Pest, 

1860. 
'Bájkűt,  a doroszlói (Doroslovo) kegyhely népi neve. 

Adatközlőim: Horváth Erzsébet, 83 éves, háztartásbeli, Szabadka; Horváth Teréz, 
66 éves, háztartásbeli, Szabadka, 

„Ipolyi, Wlislocici, Hermann több adatot sorolnak fel arra nézve, hogy a magyar 
nép egyes vizeknek gyógyító erőt tulajdonított (aminek gyakran természetes alapja is 
Van) és a betegek a víz körüli fák ágaira rongyokat, szitadarabokat, hajfürtöket ag-
gattak". 

Donáth  György: Néhány sz ő  őseink istentiszteletéről, HID, 1934. L 6-8. 
Szent Domonkos víztisztító „csodálatos" cselekedetér ől a Domonkos kódexben is 

találunk adatot: 
„Kerevnk tyteket, mykeppen my atyankat  es felseges istennek zolgayt, hog myert 

ez helyen tyzta vyzevnk nynchen, imadyatok az vr istent, hog az my kvtoriknak  vize 
meltoltassek meg gyogyviny, mely vyz zauaros es meg tevrettet... 

zent domancos atyank kezereyteteek zent ferenchtevl es az vízre vete zent ke-
reztnek jegeet, es paranchola az edenbevl az kutban tevlteny az vyzet, Ki meg leuen 
hagya az vyzben mereyteny, ki legottanmegtyztvala mynden zauarossagtwl, es meg 
tyztula, es az tyztasagot meg tarta az vyz lsteny myeikevdet mige mynd ez may napyg" 

Domonkos codex: It kezdetyk egy pelda azrol hog zent domancos atyank az kwt-
nak vizeet megjobbeyta - Nyelvemléktár UI. 282-283. - Budapest, 1874. 

„A lelki megtisztulást, azaz a szentséghez járulást testi tisztálkodás szokta meg-
előzni. Bácska kegyhelyei mellett is találunk szent kútakat, amelyeknek rendeltetése 
nyilvánvaló. A népi felfogás szerint evvel a kultikus mosakodással teszi magát méltóvá 
a hívő  lélek a szentségekhez járulásra. A szent kutak vize különben népies szentel-
mény, amelyből a búcsúsok haza is visznek, hogy betegségükben orvosságul hasz-
nálják.. 

Bálint Sándor: Bácska kegyhelyei, Kalangya, 1943. XII. 4. 162-165. 
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KtJNYVEKRÔL 



Penavin  Olga 

BALLADAK KiNYVE  

Élő  hazai magyar népballadák, Kallós Zoltán gyűjtése. Szabó T. 
Attila gondozásában. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1970. 

A bukaresti Kriterion Könyvkiadó, az Irodalmi Könyvkiadó utódjá-
nak jóvoltából tarthatjuk kezünkben ezt a szép, kalotaszegi írásos min-
tával hímzett vászon borítású és átlátszó véd őburkolattal ellátott, a nem 
szakembert gyönyörködtet ő, a szakembert tudományos elemzésre, vizs-
gálatra vagy csak számvetésre ösztönz ő  értékes kiadványt, mely az 
utolsó két évtizedben megjelent kiadványokat messze felülmúlja a kö-
zölt balladák és balladás énekek számával, valamint az els ő  közlésü 
anyag számával. 

A gyűjtemény kelendőségét és népszerűségét annak köszönheti, hogy 
nemcsak a folklórkutatókn'ak szánta a Kallós Zoltán sok meglepetést 
tartalmazó gyűjtését gondozó Szabó T. Attila, •az erdélyi magyarság 
szellemi kincseinek avatott és nagy tudású ismer ője, hanem a szélesebb 
körű  érdeklődő  olvasóközönségnek is. A balladákhoz fűzött jegyzetek, 
a tájszavak szótára és nem utolsó sorban a Hazai magyar népdalgy űjtés 
életútja című  bevezetés könnyítik meg a nem szakembernek a gyönyö-
rűséges, szivet, lelket melenget ő  balladák élvezetét. 

A Balladák könyvének anyagát Kallós Zoltán kora ifjúságában 
kezdte gyűjteni. Szerencsésen először a balladakutatás szempontjából 
szinte szűz területnek számító Észak-Mez őségen fogott gyűjtőmunkájá-
hoz. Előbb gyermekkora lakhelye, Válaszút, majd a közeli Kötelend, 
Magyarszovát, Vajdakamrás, Vice, Visa, a távolabbi Buza, Tacs, Mez ő-
veresegyháza, Ördöng ősfüzes, Szépkenyer űszentmárton voltak gyűjtő-
pontjai. Gyermekkori környezetéb ől, Mezőség 16 falujából kimerész-
kedve még három ballada-term ő  vidéken gyűjtött. Moldva 14, a Gyi-
mesvölgy 16 és a Nádasvölgye—Kalotaszeg 4 községét járta be fárad-
hatatlanul, nagy-nagy lelkesedéssel. Nem egy csángó faluban el őtte még 
egyetlen gyűjtő  sem járt. 

Adatközlői között az 1869-ben született özv. Bálint Jánosné Kallós 
Makó, válaszúti lakos a legöregebb alany, közte és az 1957-ben született 
Eke Annuska (Buza) között kiteljesed ő  sorban a legkülönbözőbb évjáratú 
123 férfi és női adatszolgáltató énekelt, szavalt Kallósnak. 
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A gyűjtő  Kallós egyik érdeme ezek szerint az, hogy növelte a gy űj-
tőpontok számát, illetve kitágította a gy űjtőterület földrajzi határát. 

Másik érdeme pedig az, hogy eddig még egyetlen balladakiadvány-
ban sem szerepelt ilyen gazdag, forrásérték ű  anyag, ilyen sok eddig 
gyűjteményben nem szerepl ő  elsőközlésű  ballada, románc, dal. Az itt 
található Új változatok többnyire teljesebbek az eddig ismerteknél, il-
letve vagy a legkeletibb vagy a legnyugatibb területekr ől kerültek elő . 
Gondoljunk csak A kegyetlen anya 5 változatára, Az elcsalt feleség Új, 
aranyosszéki és gyimesvölgyi változatára, A nagy hegyi tolvaj 8 válto-
zatára, A halálra ítélt húga 3 mez őségi változatára, A megesett leány 
gyimesi és mezőségi változatára, A hajdukkal útnak induló leány észak-
mezőségi változatára, Az eladott leány Klézsén és Bogdánfalván lejegy-
zett változatára, A gazdag asszony anyja két gyimesvölgyi változatára, 
A katonalány itt megjelent legterjedelmesebb, legteljesebb változatára, 
A rossz férj egyetlen mez őségi változatára, A megcsalt férj legteljesebb 
alakjára, Az elrabolt és visszatért leány, A lusta feleség, Elbujdosom, 
megpróbálom..., Ha felmegyek Kolozsvárra... eddig ismeretlen szö-
vegeire. 

Kallós harmadik érdeme az, hogy a szövegek jórészét modern mód-
szerekkel gyűjtve dallammal együtt közli. Mivel magnetofonos és hallás 
utáni lejegyzésról van szó, megbízható szöveg- és dallamközlésr ől bizto-
sít a kötet gondozója. Egyébként a dallamokat Jagamas János, a moldvai 
csángó népballadák és népdalok kiváló gy űjtője is ellenőrizte, a szöve-
geket pedig Szabó T. Attila. 

A szövegek elrendezése folklórföldrajzi szempontok szerint történt. 
Ez látszott valóban a legcélszer űbbnek. Nyugatról kelet felé haladva, 
első  helyen állnak a Moldvából származók, ezeket követik a Gyimes-
völgyéből, Aranyosszékr ől, a Mezőségből és Kalotaszegb ől gyűjtöttek. 

A balladákat két nagy csoportra osztotta Szabó T. Attila: A) régi 
stílusú (138 darab), B) •az újabb stílusú (121) népballadák csoportjába. 
Külön csoportba kerültek a balladai és románcos elemeket tartalmazó 
dalok, s végül a balladák meseváltozatai zárják le a kötetet. Igen sze-
rencsés gondolat volt a balitadák meseváltozatait is közölni! (A mi szé-
kelyeinknél, p1. Hertelenden is élnek még mesei részletekkel kombinált 
balladák [Nagy hegyi tolvaj - Kovács Juli néni el őadásában]), nem 
önálló mesék ezek, hanem a ballada dallamtalan szerves részei. 

A szövegközlés nem fonetikus lejegyzéssel történt, tekintve, hogy 
nem nyelvjáráskutatók Számára készült kiadványról van szó, de nyom-
daműszaki nehézségek miatt megoldhatatlan is lett volna, s őt felesle-
gesen meg is drágította volna a kiadást a nyelvészeti mellékjelek al-
kalmazása. A nyelvjárás szépsége, íze, hangulata azért nem sikkadt el, 
a nagyolt lejegyzés megőrizte az illabiális á-kat, a kett őshangokat. 

A bevezető  tanulmányról is okvetlen meg kell még emlékeznünk. 
A népballadagyűjtés életútját vizsgálva a tanulmányt író Szabó T. 
Attila több érdekes mozzanatra hívja fel figyelmünket. Megemlíti Pet-
rás Incét, a moldvai Klézse plébánosát, aki a XIX. század 30-as, 40-es 
éveiben Döbrentei Gábor ösztönzésére két év alatt egy 34 és egy 54 
csángó éneket tartalmazó népdalgy űjteményt állított össze. Sajnos, Döb-
rentei nem gondozta a kéziratot, az anyag 100 évig kéziratban lappan- 
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gott,  1956-ban került Szabó T. Attila kezébe. A Petrás-féle gy űjtésben 
szerepel először A nagy hegyi tolvaj, A pakulár, Molnár Anna, Budai 
Ilona, A kegyetlen anya legrégibb változata. Ezek szerint Döbrenteié az 
ösztönzés elsősége, nem Gyulai Pálé; Petrás megel őzte Krizát, de ezzel 
nem csökkent Kriza úttör ő  és további gyűjtésre serkent ő  érdeme. 

Egy másik, hasonlóképpen figyelemre méltó adat: Szabó Sámuel, a 
marosvásárhelyi ref. kollégium természetrajz szakos, de irodalmi érdek-
lődésű  tanára a diákönképz őkör tagjaival százada legjelent ősebb diák-
gyűjtőmozgalmát szervezte meg. Az eredmény: 1859-1864 között a diá-
kok egy 900 népköltési darabból álló gyűjteményt hordtak össze. Sajnos, 
a kézirat egészében még valahol lappang, csak az önképz őkör kéziratos 
folyóiratában jelent meg 20 ballada, néhány Arany János Koszorújában, 
néhány a marosvásárhelyi Székely Közlönyben és a Magyar Népköltési 
Gyűjtemény I. kötetében látott napvilágot. Ez a nagyarányú és ered-
ményes gyűjtőmozgalom a Vadrózsák 1863-as megjelenése el őtt meg-
mutatta, mit tehet egy lelkes tanár diákjaival a kultúra értékeinek meg-
mentésében. 

Az értékes bevezető  tanulmány, a szívet-lelket gyönyörködtet ő  régi 
és Új stílusú balladák, románcok, dalok megismerése után benyomásain-
kat így sommázhatnánk: a Balladák könyve legf őbb érdeme, hogy a 
gyűjtő  új balladatermő  vidékeket kutat és tár fel, minél több változat 
feljegyzésére törekszik, nem elégszik meg csak a szöveg megmentésével, 
hanem legtöbbször a dallamot sem hanyagolja el. 

Mi magunk is tanulhatunk ebből a műből, mégpedig azt, hogy a 
gyűjtőterület rendszeres átkutatására van szükség. Még sok népi érték 
vár felkutatásra, összegy űjtésre, nemcsak a székelyeinknél és Szlavóniá-
ban. De mit ér, ha csak az asztalfióknak gy űjtünk s nem tudjuk köz-
readni! 
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Dávid András 

MUSLIMANSKE 
JJNACKE PJESME 

Odabrao, priredio  i predgovor napiscio N ci s k o F r n d i ć. Stvar-
nost, Zagreb, 1969; 625 (különös tekintettel a kötet hungaricáira). 

1. 

A boszniai szóbeli énekhagyomány gy űjtésében Vuk KaradžiĆ  pél-
damutatását legkorábban  Jukić  Franjo  és  Martié Grga (Narodne pjesme 
bosanske i hercegova čke. Mostar, 1892) követi. Rendszeresnek mondható 
gyűjtőmunkájuk előtt a boszniai mohamedán vonatkozású énekek el-
szórva ugyan, de megtalálhatók egyes kiadványokban, amilyen Marja-
nović  Lukáé ( 1864), újabban pedig  Parry Milmané  (1953) stb. 

Mintegy nyolcvanhárom esztendővel ezelőtt  Hörinann Kosta az első  
gyűjtő , aki már kizárólag mohamedán énekmondók ajkáról jegyzi le 
több kötetes anyagát (Narodne pjesme Muhamedovaca u Bosni i Hercego-
vini. Sarajevo, 1888; a II. kötet egy évvel kés őbb, 1889-ben; a III. pedig 
- Buturovi ć  Djenana  szerkesztésében - csak 1966-bari, s akár a II., 
ugyancsak, Sarajevóban). Gy űjteményei kiváló költőiségű  anyagot tar-
talmaznak jóllehet Hörmann „praktikus okokból" nem retten vissza a 
szövegek nyelvjárási alapú különbségeinek elsimításától. 

A boszniai és hercegovinai énekkultúra gazdag termésének betaka-
rítását, rendszeres publikálását és ápolását újabban többen is szemmel 
láthatóan szívügyüknek tekintik. Elegend ő , ha ezt az állításunkat csupán 
a Közlemények 2. számában a jelen sorok írója által is bemutatott 
könyvvel,  Orahovac Sait  munkájával nyomatékosítjuk, amelyet szerz ője 
reprezentatív lírai kötetnek szánt Hörmann és Marjanovi ć  epikus anyagú 
kollekciói mellé. S ezt az ialkalmat is arra fogjuk megragadni, hogy egy 
Bosznia és Hercegovina területéhez f űződő , mohamedán jellegű, Új ének-
kötetet mutassunk be. 

Ez a kötet Frndić  Muslimanske juna Čke pjesme  címen közzétett vá-
logatása, amely kizárólag epikus vitézi énekeket tartalmaz, s amelyeket 
a szerző  megjelent gyűjteményekből válogatott össze, és tematikai ro-
konságuk alapján sorakoztatott egymás mellé. Sajnos, Frridi Ć  abban nem 
igazítja el az olvasót, hogy melyek ezek a csupán általánosságban emlí-
tett források, ti. a kötet végén közölt bibliográfia semmiképpen sem 
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azonosítható  az ilyen jellegű  forrásokkal. Ez a körülmény egészében je-
lentős fogyatékosság, amelynél az elmélyültebb, igényesebb kutató máris 
megakad: nem tudva, nem ismerve azt az irányt, amelyben az eredeti 
lelőhelyeket kereshetné. 

Az énekszövegeket Frndić  egyébként hat fejezetben rendezte el, 
Összesen 625 oldalon. (Miután az egyes énekeknek nincs szokásos sor-
számuk, a rájuk hivatkozásnál a megfelel ő  lapszámot fogjuk jelölni.) 
Az énekanyagot bevezető  előzi meg, amelyben a szerz ő  olyan értelemben 
határozzá meg publikációja célját, hogy azzal a népköltés, illetve a ha-
gyományos énekköltés mai kedvelőivel óhajtja megkedveltetni, az ő  kö-
rükben népszerűsíteni ia mohamedán vitézi énekeket, mert ezek meg-
különböztető  helyet érdemelnek a jugoszláv népek gazdag énekkultú-
rájában. 

Az énekszövegek után, a már említett bibliográfiai jegyzéket kö-
vetően, a főként török, illetve török eredet ű  jövevényszavak kisszótárát 
láthatjuk, amely legnagyobb sajnálatunkra igen-igen hiányosnak fog 
bizonyulni mindazok számára, akik nem nagyon otthonosak a boszniai 
és hercegovinai szerbhorvát nyelv táj szókincsében. 

A mohamedán epikus énekhagyománynak s ennek megfelel ően kö-
tetünknek is  Derzelez  Ali a legnépszerűbb hőse, aki egyébként a XV. 
század végén és a XVI. század els ő  fejében hiteles személy. Epikai figu-
rája Andrićot a  Put  Alija  Djerzeleza (Djerzelez Ali útja) c. elbeszélés 
megalkotására ihlette. Az énekekben Djerzelez áll ki a szultán helyett 
a hősi viadalokra, s Ő  csapja le •az epikai Hunyadi János vagyis Sibi-
njanin Janko fejét is. 

Ezen énekek másik jellegzetes h őse  Budalina Tale  (a legújabb kuta-
tások szerint a.m. Budai Tale!), aki bátorsága mellett sajátos életszem-
lélete miatt tűnik ki, s ebben központi helyet foglal el az ember bels ő  
értékei alapján történ ő  megbecsülése, szemben a társadalmi rang és va-
gyon alapján történővel. 

Említsük meg még azt is, hogy az énekmondók minden esetben nagy 
gonddal ecsetelik a h ősök vitézi külsejét: dúsan iaranyozott öltözéküket, 
fegyvereiket, majd vitézségük egyik alapvet ő  zálogát, 'a paripát. 

2. 

A kötet, főként mennyiségét tekintve, gazdag magyar vonatkozású 
anyagot tartalmaz. Ezt a gazdagságot illusztráljuk azzal az adattal is, 
hogy az összesen 33 ének közül 24-ben találkozunk magyar elemekkel. 
Ezek a magyar vonatkozású elemek általánosított és konkrét szemé-
lyekre, földrajzi megjelölésekre, tárgyakra és egyébre vonatkoznak. Do-
mináns helyet azonban nem a személyek, hanem a tárgyak csoportjába 
tartozó MAGYAR PÉNZ vagyis a magyar aranydukát  („madžarija", 
„žuta madžarija") foglalja el. Emlegetésével mintegy tizenhat énekben 
találkozunk. Az énekmondók egyes esetekben ugyanis aranyló színét 
(„žute madžarije") hangsúlyozzák, máskor meg egy-egy tárgy vagy egyéb 
értékének a kifejezésére szolgáló nagyobb mennyiségét („trista madža-
rija", „tovar madžarij!a") emlegetik. 
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Ha nem is az előbbihez hasonló gyakorisággal, de többször esik 
Szó más, magyarokra utaló tárgyakról, például a MAGYAR RUHÁ-r61 
(»rnadžarske haljine", „ma đarsko odijelo"), a fegyverek közül meg a 
MAGYAR SZABLYÁ-r61 („sablj a madžarkinja"). 

Az énekek cselekményei több ízben, összesen nyolc énekben, MA-
GYARFÖLDÖN („zemlja madžarska", „Madžarska") játszódnak le. A 
magyar földet egyes ésetekben csak általánosságban jelölik („Undjuro-
vina"?, „zemij a mađarska", ‚ ‚Unđerovina", „Unđuros"), máskor szelíd 
magyar földnek  (,‚pitoma zemlja Ungarija") mondják, esetleg csak Er-
délyre  (,‚Erdeij"), a mohácsi síkra  („MuhaČko ravno"), a Bakonyra 
(„Bakonj, zelena planina", „Bakonj, visoka planina", „Bakonj gora", 
„Bakonj") utalnak. 

Ezen túlmenően magyar helységekr ől, főként városokról esik szó e 
hazai mohamedán darabokban. Igy BUDÁRÓL öt énekben is, amikor 
fehér Buda  („b'jeli Budim", „bijeli Budim", „Budim grad") vagy „Budim 
misto vezirevo" szerkezetekben használják, Vagy azzal kapcsolatban hoz-
zák szóba, hogy a budai vezírt  („budimski vezir"), a budai körzetpa-
rancsnokot  („budimski valija"), a budai mohamedán papot  („budimski 
imam") emlegetik. 

Buda mellett három énekben esik szó GYŐR városáról (,‚Janok grad", 
„Janjok"), amikor az énekes k őből épültnek mondja (,‚Janjok kameni"), 
vagy amikor a gy őri bán  (,‚ban janjočki") útján kerül szóba. KANIZSÁ-
VAL ugyancsak három énekben találkozunk, ti. magát a várost („Kaniža 
grad", „Kaniža") vagy az ottani pasát („paša Kanižlija", „paša od Ka-
niže") emlegetik. A többi városról leginkább csak egyszer-egyszer esik 
Szó, például SZEBENRŐL („Sibinj"), s ebben az énekben Szebeni Jankó 
(,‚od Sibinja Janko") is szerepet kap. Aztán KOLOZSVÁR („zen đil vlaški 
Kološvar"), TEMESVÁR („Temišvar"), SZIGET (,‚Siget"), a nemes GYULA 
(,‚Dula plemenita"), VÁRAD (,‚Varadin"), KOMÁROM (,‚Komorhan", „ko-
morhanski ban"), PEST két ízben is (a Pesten tartózkodó Musztaj bég 
kapcsán, illetőleg csak helynévkéńt), majd végül PÉCS (egy török leány 
„Bejza Pe čujkinja" kapcsán) fordul el ő . 

A folyók közül csupán a Rábáról  (,‚Raba") esik szó. 
A magyar személyek sorát nem a konkrét, történetileg hiteles vagy 

fiktív személyek sorával kell nyitnunk, hanem az egészében általánosí-
tott MAGYAR személyekkel. Az ilyen személyekre vonatkozó „magyar" 
megjelölés a mohamedántól eltér ő  szereplők megkülönböztetésére Vagyis 
a magyar földön él őkre, majd pedig a gyaurokra Vagyis keresztényekre 
vonatkozik elsősorban, s mindez egységes és általánosított fogalomként 
a „magyar" jelzőben nyer kifejezést. Ilyen értelemben emlegeti a gy űj-
temény mintegy hét éneke a magyar férfit  („Madžarin", „Madar", 
„fisan-Madžarin", „Madarin") és a magyar nőt  („Madžarica"). Másutt 
csoportosan esik róluk szó, amikor epikai közhelyként harminc magyar-
ról  (,‚trideset Madžara") szólnak. Hrnji čié Omer, a neves mohamedán h ős 
kócos magyarnak  („ čupavo Madžarče") álcázza magát, és Zára városában 
ugyancsak magyar ifjút  („zad.arsko MadžarČe") tesz meg az énekes hír-
vivő  futárnak, sőt négy magyarra  („ četiri Madžara" - giasorioše bana 
od Zadarja) is ezt a szerepet bízzák. Hasonlóképpen esik szó még  ma- 
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gyar  katonákról  („madžarska vojska") és magyar foglyokról  („madžarski 
jesiri"). 

A magyar személyek második csoportját képezik egyrészt az elsze-
mélytelenedett, de az el őbbieknél mindemellett jóval konkrétabban és 
közelebbről megjelölt, ma már azonban fiktívnek számító szerepl ők, ami-
lyen a magyar bán  (,‚ban madžarski") és a kolozsvári bán  (,‚ban kološ-
varski", „kološvarski ban"). 

Ezt a csoportot másrészt a történelmi szempontból hiteles magyar 
személyek köre alkotja, amelyben egy-egy énekkel szerepel OZORAI 
PIPO (1369-1426) - „Filip Madžarin", illetve HUNYADI JÁNOS  (?-
1456)  — „od Sibinja Janko", két énekben pedig II. RÁKÓCZI FERENC 
(1676-1735)  — „đidija Rakocija kraij", „Rakocija ban" szerepel. 

Szóljunk most ezekről az énekekről valamivel behatóbban is! 
Az Ozorai  Pipóról  szóló,  „Filip Madžarin  i  Gojeni Halil"  című , 

1878 (!) verssort számláló, valóságos kiseposszá duzzasztott ének azonos 
szöveggel megtalálható Hörmann említett kötetei közül az els őben (1./32), 
s innen tudhatjuk meg azt is, hogy Sarajevóban került papírra. H ősünk, 
Filip Madžarjn ebben az énekben a boszniai h ősepika egyik ugyancsak 
ismert, kiváló vitézével, Gojeni Halillal méri össze erejét. El őzményként 
arról értesülünk, hogy Madžarin hét esztendeig épitteti Prilep városá-
ban tüneményes várpalotáját: 

A magyar jó bástyát építtetett: 

Karcsú bástyát, s 'rá hét emeletet, 
A bástyára húsz éles szegletet, 
Minden szeglet egy utcára nézett.  
És cifrázza  mindenféle színnel, 
Merő  üveg ablakokat tárat, 
Ablakokon aranyalma díszlik, 
Aranyalmát ezüstlánccal f űzi,  
Ezüstiáncot aranypénzzel  terhel, 
Aranypénzre  sólyommadarkat.  
Mikor szell ő  támad  Prilip  táján,  
Ezüstláncok  csörgése hallatszik, 
Sikong a sok sárarany pénzecske, 
Rikoltoznak a sólyommadarak. 
Bástyatetőt  sárgarézzel  fedte, 
Sárarannyal mindezt betetőzte. 
Alma került a bástya fokára, 
Benne arany tizenkét  okányi.  
Ha fölragyog  Prilip  alatt a nap, 
Tündököl a szép  prilepi  bástya. 

A szépséges bástya építési díja igen magas, Filipnek azonban megéri, 
mert tündöklésével még a szultáni palota ragyogását is fölülmúlja. A 
főépítész távozása után azonban pénz nélkül marad, s a pompás épít-
mény kínálkozó öröme mellett is, f őként pedig egyedülléte, rokontalan-
sága miatt néhány pillanatra magába roskad: 
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Sok kincsemet mind elfecséreltem, 
Hogy k őbástyám ígyen fölrakhassam. 
De rokonom sehol sincsen nékem, 
Jefimiján, szép húgomon kívül. 
Lelkem hogyha holnap elszállana, 
A k őbástya másokra maradna. 

Mindezért elrugaszkodik Istentől és •a szultántól  (!)‚  s egész  Ruméliára  
súlyos adóterheket ró, majd Boszniába megy: 

Felzokogott mindenütt a pórnép, 
A szultánhoz panaszkodva szólnak: 
„A magyarnak igen :jól megy dolga, 
Már hét éve, hogy adókkal terhel. 
A császári utakat lezárta, 
Szétzülleszti terhelt rakományink, 
Hodzsákat és hádzsikat akasztat 

Tengernyi kincset halmoz össze tehát a boszniai népt ől, s most a szultán 
hatalmát kívánja megszerezni. Levélben 'a szultán aranyát és nejét kö-
veteli, ellenkező  esetben viszont párviadalra várja. Ha ezt is elutasítaná,  
Madžarin Stambul, Belgrád, Szemendra,  Mohács és Buda ostromával fog 
válaszolni. A megszeppent szultán küldi a vitézeket, de  Filip  három esz-
tendeig minden jelentkez őnek könnyűszerrel lecsapja a fejét. Idestova 
már nincs is olyan dalia, aki a diadalmaskodó  Madžarinnal  ki merne 
állni.  Čuprilić  vezír a fővesztésre ítélt, de az ő  jóvoltából titokban meg-
mentett  Halilt  ajánlja a  szultánniak  végső  próbaként.  Halil  tehát csak-
hamar a magyar dalia tündökl ő  bástyája alá ér, de ott könnyeket hullat, 
amikor a várfalakon megpillantja a vesztes török vitézek szikkadó ko-
ponyáit. 

A hosszúra nyújtott és minden apró részletre kitér ő  vitézi tusában  
Filip  semmiképpen sem tud  Halilhoz  férkőzni, mert tulajdon testvér-
húga,  Jefimija -  aki szemet vetett a bosnyák vitézre  -  lemetszi táltos 
paripája szárnyát, s őt a menekülni igyekvő  bátyja előtt bezárja  ia  vár-
kapukat is. Ily módon  Halil  a már különben is halálos fáradtsággal 
küszködő  magyar vitézt könnyűszerrel beéri,  Jefimij  át magával viszi,  
Filip  levágott fejét pedig a szultánnak nyújtja át, aki a tehetetlen, ha-
lott fejtől is rémesen megijed  (!).  

Az Ozorai  Pipóról  alakult délszláv epikus énekhagyományban ezt a 
darabot igen jelent ős hely illeti, ti. hősünkre vonatkozóan számos élet-
rajzi és más autentikus elemet őriz. Ez  ialkalommal  mégis arra hívjuk 
föl a figyelmet, hogy a  Madžarin  testvérhúgával, pontosabban annak 
magatartásával kapcsolatos rész, valamint az epikai Ozorai és  Halil  pár-
viadalának utolsó része közvetlen téma-, illetve motívumrokonságot 
mutat egyrészt szent László királynak és a kun vitéznek a XVI. századi 
Képes krónikában található  párviadalával,  másrészt meg a XV. századi 
régi szerb irodalom közismert, „TJbijanje zlo častivog Batija u Ugarskoj" 
c. szöveg megfelel ő  részeivel, amelyben Batu kán ellenfele ugyancsak 
a magyar szent László király. Egy kés őbbi periódusban, a XIX. századi 
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gyűjtések között, Vuk Karadži ć  II. könyvében („Banovi ć  Strahinja"; II. 
k., 43. sz. é.) ugyancsak megtalálható ez a téma-, illetve motívumkör. 

A következő , némileg részletesebb bemutatásra kerül ő  ének a  „De'r-
zelez  Alija,  ca'rev mejdandžija" (Derzelez Alija, a szultán bajvívója) cí-
met viseli,  Hunyadi  Jánossal van kapcsolatban, 1009 verssort számlál, 
tematikus alapja pedig annak a ténynek az emlékét őrzi, hogy Hunyadi 
a szultánnak, a török hatalomnak igen kemény harci ellenfele volt. Az 
ének egyébként a Matica hrvatska közismert gy űjteményében is meg-
található (111./1.). 

Az ének szerint a török Császárság megalakulása óta nem volt rá 
eset, hogy a nagyhatalmú szultánok megkegyelmeztek volna egyetlen 
kereszténynek is, kivéve Muratot, aki Sibinjanin Jankóval ezt mégis 
megtette. A vajda így három évig szolgál Sztambulban, a negyedikben 
pedig kitűnő  paripát kap a szultántól. Közben eszébe jut Szeben, ott él ő  
kedvese és hat fivére. Haza megy tehát, s egy napon versenyre kel test-
véreivel, miközben mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy a szul-
tántól kapott paripa sokkal különb fivérei féltve őrzött lovainál. Jankó 
ki is jelenti: gyönyörű, tüzes paripáján bárkivel, még a szultánnal is 
harcra kelne. Testvéröccsei figyelmeztetésével mit sem tör ődve, fölszó-
lítja a szultánt, hogy jelenjen meg Szebenvár alatt; ha erre nincs bátör-
sága, küldje el hetedik feleségét és hetedik pénzverdéjét. A vakmer ő  
kihívást hét esztendeig titkolják a szultán el őtt, a nyolcadikban már 
Jankó készül Sztambul alá; nem hallgathatnak tehát a veszélyr ől, sőt 
olyan daliát keresnek, aki a szultán helyett szerencsét próbálna. Nagy-
sokára egy kávéfőző  inas, Ibro jelentkezik. A szultán f őlovássza, Jure 
(aki valójában Jankó unokaöccse inkognitóban!) 'a legrosszabb lovat adja 
az inasnak, S a többi előkészületről is értesíti nagybátyját. 

A vitézi mérkőzésen Jankó a török ifjú lova elé dob egy csúf med-
vefejet, mire a megriadt paripa futásnak ered, s a vajda így könny ű-
szerrel végez ellenfelével. Erre a sorsra jut a következ ő  tizenkét dalia is. 

A viadalokon jelenlevő  Mehmed pasa csüggedten tér Sztambulba 
az „átkozott" Szeben alól, s ekkor állapítják meg a portán, hogy Jan-
kónak Törökhonban nincs méltó ellenfele. Az egyetlen igazhit ű  vitézre, 
Derzelez Alira nem számíthatnak, mert Bosznia a bécsi császárhoz tar-
tozik. Mehmed pasa mégis titokban értesíti Alit, s a h ős nyomban Sze-
benvár alá siet, harcokban edzett lova pedig a párviadal folyamán nem 
torpan meg az eléje dobott medvefejt ől. Sibinjanin az annyiszor bevált 
cselvetés kudarca láttán futásnak ered, Ali viszont minden nehézség nél-
kül megöli. 

II. Rákóczi  Ferencrő l,  amint jeleztük is, két ének (229-270. 1. és 
557-568. 1.) található Frndi ć  gyűjteményében. Az első  ének („Džanan 
Buljuk-baša i Rakocija") szerint •a szultán kenézei által vezetett nép 
Erdélyből Temesvárra érkezik, hogy elpanaszolja a Rákóczi királytól  
(„Rakocija kraij") eltűrt szenvedéseit. Rakocija ugyanis katonáival el-
ragadja tőlük jószágaikat, a legényeket levágja, a leányokat elhurcolja. 
Az érkez ők mindezért arra kérik a temesvári vezíreket, hogy szabadítsák 
meg őket Rakocijától Vagy ők hódolnak be neki nyugalmuk visszanye-
rése érdekében. A vezírek levélben megfenyegetik Rákóczit, aki azonban 
azt válaszolja, hogy Sztambulban nincs olyan erő , amelytől megijedne. 
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Amint a tavasz beköszönt, hét királyt fog szövetségre bírni (hozzá fog 
csatlakozni ugyanis az orosz cárn ő , az osztrák, francia, angol, olasz és 
német király), hogy a törököt ki űzzék Európából. A szövetségesek segít-
sége meg is j ő , s a hatalmas sereg Erdélybe hatol. A temesvári törökök 
másfél hónapos haladékot kapnak a királyoktól, s így értesíthetik a szul-
tánt szorongatott helyzetükr ől. A szultán a dervisek között éldegél ő  agg 
Ćuprilić  vezírt hívatja magához tanácsadónak. A vezír a szultán környe-
zetében inkognitóban él ő  keresztényeket vágja le, ezek ti. Rákóczit vár-
ják. Ezután Temesvár alatt, Orahovo mez őn a szultán fő  támaszai, a 
bosnyák vitézek foglyul ejtik a királyokat, a sereget meg futásra kész-
tetik. 

A második, Rákóczit szerepeltet ő  énekben („Zarobljenje Rakocija 
bana na Mrkalju" Rákóczi bán foglyul ejtése a Mrkalj hegységen) 
Ajan aga leányát, Ziatkát Boji Čić  Ali határőr szeretné nőül venni, de a 
hajadont Rákóczi  („Rakocija ban") kérte meg, miután a leány hét el őbbi 
nászseregét levágta. Ali mégis elgy űrűzi a leányt, s a nászünnepre ké-
szülve nagyszámú lakodalmas népet gyűjt, amiért Rákóczi párviadalra 
szólítja. Nagy harc kezd ődik, amelyben Thököly  (,‚Tukalija bari") is Rá-
kóczi segítségére siet, de a híres mohamedán vitézt ől, Haliltól rövidesen 
megfutamodik, Ali pedig Rákóczit ejti foglyul, s elküldi Sztambulba, a 
szultánhoz. 

A hiteles magyar hősök közül Frndić  mohamedán énekanyagot tar-
talmazó kötetében legtöbbször, összesen négy énekben, THÖKÖLY IMRE 
(fejedelem: 1678-1685, + 1705) szerepel, hol egyedül, hol pedig harminc 
magyarjával. Az énekszerz ők a báni, illetve a török katonai aga tisztség-
gel ruházzák föl („Tukunlija ban", „Tukalija ban", „aga Tokalija"). Az 
Őt szerepeltető  első  énekben („Derzelez Alija", 9-20. 1.) Thököly („Tu-
kunlija ban") levelet intéz a sztambuli szultánhoz, hogy fejeztesse le 
Derzelez Alit, 'amiért kivételesen nagybecs ű  ajándékokkal fogja elhal-
mozni. A szultán tanácsosaival elfogadja az ajánlatot, s elrendeli Cupri-
hé vezírnek, hogy küldje Thökölynek Ali fejét, lovát és fegyverét.  Cup-
rilić  sajnálja a hőst, ezért külsőre hozzá hasonlót kerestet, s Ali uno-
kaöccsét fejezteti le. Thököly azonban megtagadja az ígért ajándékok 
átadását, ellenben párviadalra szólítja a szultánt. Ćuprilić  most az élet-
ben maradt bosnyák daliát, Derzelez Alit küldi. 

Thökölynél senki sem meri megközelíteni Ali lovát, de az álruhás 
Derzelez1erre is vállalkozik. A saját lován ülve már bátran jelenti ki, 
hogy párviadalra jött, s rövid harc után foglyul ejti Thökölyt, majd a 
szultán elé viszi, akit inkognitóban ugyancsak keresztények vesznek 
körül. 

A második éneket („Nevjerna ijuha Hrnjice Muje" - Hrnjica Mujo 
hűtlen hitvese, 517-530. 1.) 1956-ban jegyezte föl Nametak Alija a Gra-
dačac melletti Međiđa faluban a hetvenéves Šišié Serif énekmondó ajká-
ról. Arról szól egyébként, hogy a kladušai Mujo, öccsével Halillal bos-
nyák vitézeket gyűjt, hogy Szulejmán szultán segítségére siessen. A Se-
reggyűjtés híre Janjokba (Győrbe),  Tukunlija  (Thököly) bánhoz is eljut. 
A bán éjnek idején hajtat Mujo vára alá, ott azt állítja Mujo nejének, 
hogy férje és sógora elesett, ő  tehát elfoglalja a várat, Őt pedig nőül 
veszi. Mujo és Halil anyját megöli, a bosnyák dalia két gyermekfiát 
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gott,  1956-ban került Szabó T. Attila kezébe. A Petrás-féle gy űjtésben 
szerepel először A nagy hegyi tolvaj, A pakulár, Molnár Anna, Budai 
Ilona, A kegyetlen anya legrégibb változata. Ezek szerint Döbrenteié az 
ösztönzés elsősége, nem Gyulai Pálé; Petrás megel őzte Krizát, de ezzel 
nem csökkent Kriza úttörő  és további gyűjtésre serkentő  érdeme. 

Egy másik, hasonlóképpen figyelemre méltó adat: Szabó Sámuel, a 
marosvásárhelyi ref. kollégium természetrajz szakos, de irodalmi érdek-
lődésű  tanára a diákönképz őkör tagjaival százada legjelent ősebb diák-
gyűjtőmozgalmát szervezte meg. Az eredmény: 1859-1864 között a diá-
kok egy 900 népköltési darabból álló gyűjteményt hordtak össze. Sajnos, 
a kézirat egészében még valahol lappang, csak az önképz őkör kéziratos 
folyóiratában jelent meg 20 ballada, néhány Arany János Koszorújában, 
néhány a marosvásárhelyi Székely Közlönyben és a Magyar Népköltési 
Gyűjtemény I. kötetében látott napvilágot. Ez a nagyarányú és ered-
ményes gyűjtőmozgalom a Vadrózsák 1863-as megjelenése el őtt meg-
mutatta, mit tehet egy lelkes tanár diákjaival a kultúra értékeinek meg-
mentésében. 

Az értékes bevezet ő  tanulmány, a szívet-lelket gyönyörködtet ő  régi 
és Új stílusú balladák, románcok, dalok megismerése után benyomásain-
kat így sommázhatnánk: a Balladák könyve legf őbb érdeme, hogy a 
gyűjtő  új balladatermő  vidékeket kutat és tár fel, minél több változat 
feljegyzésére törekszik, nem elégszik meg csak a szöveg megmentésével, 
hanem legtöbbször a dallamot sem hanyagolja el. 

Mi magunk is tanulhatunk ebből a műből, mégpedig azt, hogy a 
gyűjtőterület rendszeres átkutatására van szükség. Még sok népi érték 
vár felkutatásra, összegy űjtésre, nemcsak a székelyeinknél és Szlavóniá-
bari. De mit ér, ha csak az asztalfióknak gy űjtünk s nem tudjuk köz-
readni! 
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Dávid András  

MUSLIMANSKE 
flJNACKE PJESME 

Odabrao, priredio  i  predgovor napisao  N a s k o F r n d i ć .  Stvar-
nost, Zagreb,  1969; 625 (különös tekintettel a kötet  hungaricáira).  

ífl 

A boszniai szóbeli énekhagyomány gy űjtésében Vuk KaradžiĆ  pél-
damutatását legkorábban  Jukić  Franjo  és Martié  Grga (Narodne pjesme 
bosanske i hercegova čke. Mostar, 1892) követi. Rendszeresnek mondható 
gyűjtőmunkájuk előtt a boszniai mohamedán vonatkozású énekek el-
szórva ugyan, de megtalálhatók egyes kiadványokban, amilyen Marja-
novi ć  Lukáé  (1864), újabban pedig  Parr, Milmané  (1953) stb. 

Mintegy nyolcvanhárom esztendővel ezelőtt  Hörmann  Kosta az első  
gyűjtő , aki már kizárólag mohamedán énekmondók ajkáról jegyzi le 
több kötetes anyagát (Narodne pjesme Muhamedovaca u Bosni i Hercego-
vini. Sarajevo, 1888; a II. kötet egy évvel kés őbb, 1889-ben; a III. pedig 
- Buturovi ć  Djenana  szerkesztésében - csak 1966-ban, s akár a II., 
ugyancsak, Sarajevóban). Gy űjteményei kiváló költő iségű  anyagot tar-
talmaznak jóllehet Hörmann „praktikus okokból" nem retten vissza a 
szövegek nyelvjárási ialapú különbségeinek elsimításától. 

A boszniai és hercegovinai énekkultúra gazdag termésének betaka-
rítását, rendszeres publikálását és ápolását Újabban többen is szemmel 
láthatóan szívügyüknek tekintik. Elegend ő , ha ezt az állításunkat Csupán 
a Közlemények 2. számában a jelen sorok Írója által is bemutatott 
könyvvel,  Orahovac Sait  munkájával nyomatékosítjuk, amelyet Szerz ője 
reprezentatív lírai kötetnek szánt Hörmann és Marjanovi ć  epikus anyagú 
kollekciói mellé. S ezt az ialkalmat is arra fogjuk megragadni, hogy egy 
Bosznia és Hercegovina területéhez f űződő, mohamedán jellegű, új ének-
kötetet mutassunk be. 

Ez a kötet Frndić  Muslimanske juna Čke pesme  címen közzétett vá-
logatása, amely kizárólag epikus vitézi énekeket tartalmaz, s amelyeket 
a szerző  megjelent gyűjteményekből válogatott össze, és tematikai ro-
konságuk alapján sorakoztatott egymás mellé. Sajnos, Frndi ć  abban nem 
igazítja el az olvasót, hogy melyek ezek a csupán általánosságban emlí-
tett források, ti. a kötet végén közölt bibliográfia semmiképpen sem 
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azonosítható az ilyen jellegű  forrásokkal. Ez a körülmény egészében je-
lentős fogyatékosság, amelynél az elmélyültebb, igényesebb kutató máris 
megakad: nem tudva nem ismerve azt az irányt, amelyben az eredeti 
lelőhelyeket kereshetné. 

Az énekszövegeket Frndić  egyébként hat fejezetben rendezte el, 
összesen 625 oldalon. (Miután az egyes énekeknek nincs szokásos sor-
számuk, a rájuk hivatkozásnál a megfelelő  lapszámot fogjuk jelölni.) 
Az énekanyagot bevezető  előzi meg, amelyben a szerz ő  olyan értelemben 
határozza meg publikációja célját, hogy azzal a népköltés, illetve a ha-
gyományos énekköltés mai kedvelőivel óhajtja megkedveltetni, az ő  kö-
rükben népszer űsíteni a mohamedán vitézi énekeket, mert ezek meg-
különböztető  helyet érdemelnek a jugoszláv népek gazdag énekkultú-
rájában. 

Az énekszövegek után, a már említett bibliográfiai jegyzéket kö-
vetően, a főként török, illetve török eredet ű  jövevényszavak kisszótárát 
láthatjuk, amely legnagyobb sajnálatunkra igen-igen hiányosnak fog 
bizonyulni mindazok számára, akik nem nagyon otthonosak a boszniai 
és hercegovinai szerbhorvát nyelv tájszókincsében. 

A mohamedán epikus énekhagyománynak s ennek megfelel ően kö-
tetünknek ig  Djerzelez Ali a legnépszerűbb hőse, aki egyébként a XV. 
század végén és a XVI. század els ő  felében hiteles személy. Epikai figu-
rája Andrićot •a  Put Alija Djerzeleza (Djerzelez Ali útja) c. elbeszélés 
megalkotására ihlette. Az énekekben Djerzelez áll ki a szultán helyett 
a hősi viadalokra, s ő  csapja le •az epikai Hunyadi János vagyis Sibi-
njanin Janko fejét is. 

Ezen énekek másik jellegzetes h őse  Budalina Tale  (a legújabb kuta-
tások szerint a.m. Budai Tale!), aki bátorsága mellett sajátos életszem-
lélete miatt tűnik ki, s ebben központi helyet foglal el az ember bels ő  
értékei alapján történ ő  megbecsülése, szemben a társadalmi rang és va-
gyon alapján történővel. 

Említsük meg még 'azt is, hogy az énekmondók minden esetben nagy 
gonddal ecsetelik a hősök vitézi külsejét: dúsan aranyozott öltözéküket, 
fegyvereiket, majd vitézségük egyik alapvető  zálogát, a paripát. 

A kötet, főként mennyiségét tekintve, gazdag magyar vonatkozású 
anyagot tartalmaz. Ezt a gazdagságot illusztráljuk azzal az adattal is, 
hogy az összesen 33 ének közül 24-ben találkozunk magyar elemekkel. 
Ezek a magyar vonatkozású elemek általánosított és konkrét szemé-
lyekre, földrajzi megjelölésekre, tárgyakra és egyébre vonatkoznak. Do-
mináns helyet azonban nem a személyek, hanem a tárgyak csoportjába 
tartozó MAGYAR PÉNZ vagyis a magyar aranydukát („madžarija", 
„žuta madžarija") foglalja el. Emlegetésével mintegy tizenhat énekben 
találkozunk. Az énekmondók egyes esetekben ugyanis aranyló színét 
(„žute madžarije") hangsúlyozzák, máskor meg egy-egy tárgy vagy egyéb 
értékének a kifejezésére szolgáló nagyobb mennyiségét („trista madža-
rija", „tovar madžarija") emlegetik. 
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Ha nem is az előbbihez hasonló gyakorisággal, de többször esik 
Szó más, magyarokra utaló tárgyakról, például a MAGYAR RUHÁ-ról 
(„madžarske haljine", „ma đarsko odijelo"), a fegyverek közül meg a 
MAGYAR SZABLYÁ-ról (,‚sabij a madžarkinja"). 

Az énekek cselekményei több ízben, összesen nyolc énekben, MA-
GYARFÖLDON („zemlja madžarska", „Madžarska") játszódnak le. A 
magyar földet egyes esetekben csak általánosságban jelölik („Undjuro-
vina"?, „zemlja ma đarska", „Underovina", „Unđuros"), máskor szelíd 
magyar földnek  (,‚pitoma zemija Ungarija") mondják, esetleg csak Er-
délyre  (,‚Erdeij"), a mohácsi síkra  („MuhaČko ravno"), a Bakonyra  
(,‚Bakorij, zelena planina", „Bakonj, visoka planina", „Bakonj gora", 
„Bakonj") utalnak. 

Ezen túlmenően magyar helységekr ől, főként városokról esik szó e 
hazai mohamedán darabokban. Igy BUDÁRÓL öt énekben is, amikor 
fehér  Budâ („b'jeli Budim", „bijeli Budim", „Budim grad") vagy „Budim 
misto vezirevo" szerkezetekben használják, vagy azzal kapcsolatban hoz-
zák szóba, hogy a budai  vezírt („budimski vezir"), a budai körzetpa-
rancsnokot  („budimski valija"), a budai mohamedán papot  („budimski 
imam") emlegetik. 

Buda mellett három énekben esik szó GYŐR városáról (,‚Janok grad", 
„Janjok"), iamikor az énekes k őből épültnek mondja („Janjok kameni"), 
Vagy amikor a gy őri bán (,‚bari janjočki") útján kerül szóba. KANIZSÁ-
VAL Ugyancsak három énekben találkozunk, ti. magát a várost („Kaniža 
grad", „Kaniža") Vagy az ottani pasát („paša Kanižlija", „paša od Ka-
niže") emlegetik. A többi városról leginkább csak egyszer-egyszer esik 
szó, például SZEBENRŐL („Sibinj"), s ebben az énekben Szebeni Jankó 
(,‚od Sibinja Janko") is szerepet kap. Aztán KOLOZSVÁR (,‚zendil vlaški 
Kološvar"), TEMESVAR („Temišvar"), SZIGET (,‚Siget"), a nemes GYULA 
(„Đula plernenita"), VÁRAD (,‚Varadin"), KOMÁROM (,‚Komorhan", „ko-
morhanski bari"), PEST két ízben is (a Pesten tartózkodó Musztaj bég 
kapcsán, illetőleg csak helynévként), majd végül PĚCS (egy török leány 
„Bejza Pe čujkinja" kapcsán) fordul el ő . 

A folyók közül Csupán a Rábáról  („Raba") esik szó. 
A magyar személyek sorát nem a konkrét, történetileg hiteles vagy 

fiktív személyek sorával kell nyitnunk, hanem az egészében általánosí-
tott MAGYAR személyekkel. Az ilyen személyekre vonatkozó „magyar" 
megjelölés a mohamedántól eltérő  szereplők megkülönböztetésére vagyis 
a magyar földön élőkre, majd pedig a gyaurokra vagyis keresztényekre 
vonatkozik elsősorban, s mindez egységes és általánosított fogalomként 
a „magyar" jelz őben nyer kifejezést. Ilyen értelemben emlegeti a gy űj-
temény mintegy hét éneke a magyar férfit  („Madžarin", „Madar", 
„fisan-Madžarin", „Ma đarin") és a magyar nőt  („Madžarica"). Másutt 
csoportosan esik róluk szó, amikor epikai közhelyként harminc magyar-
ról  („trideset Madžara") szólnak. Hrnji čić  Omer, a neves mohamedán h ős 
kócos magyarnak  („ Čupavo Madžar če") álcázza magát, és Zára városában 
ugyancsak magyar ifjút  („zadarsko Madžarče") tesz meg az énekes hír-
vivő  futárnak, sőt négy magyarra  („ četiri Madžara" - glasonoše bana 
od Zadarja) is ezt a szerepet bízzák. Hasonlóképpen esik szó még ma- 
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gyar  katonákról  („madžarska vojska") és magyar foglyokról  („madžarski 
jesiri"). 

A magyar személyek második csoportját képezik egyrészt az elsze-
mélytelenedett, de az el őbbieknél mindemellett jóval konkrétabban és 
közelebbről megjelölt, ma már azonban fiktívnek számító szerepl ők, ami-
lyen a magyar bán  (,‚ban madžarski") és a kolozsvári bán  (,‚ban kološ-
varski", „kološvarski ban"). 

Ezt a csoportot másrészt a történelmi szempontból hiteles magyar 
személyek köre alkotja, amelyben egy-egy énekkel szerepel OZORAI 
PIPO (1369-1426) — „Filip Madžarin", illetve HUNYADI JÁNOS (?-
1456) — „od Sibinja Janko", két énekben pedig II. RÁKÓCZI FERENC 
(1676-1735) — „ đidija Rakocija kraij", „Rakocija ban" szerepel. 

Szóljunk most ezekr ől az énekekről valamivel behatóbban is! 
Az Ozorai  Pipóról  szóló,  „Filip Madžarin  i  Gojeni Halil"  című , 

1878 (!) verssort számláló, valóságos kiseposszá duzzasztott ének azonos 
szöveggel megtalálható Hörmann említett kötetei közül az els őben (1./32), 
s innen tudhatjuk meg azt is, hogy Sarajevóban került papírra. H ősünk, 
Filip Madžarjn ebben az énekben a boszniai hősepika egyik ugyancsak 
ismert, kiváló vitézével, Gojeni Halillal méri össze erejét. El őzményként 
arról értesülünk, hogy Madžarin hét esztendeig építteti Prilep városá-
ban tüneményes várpalotáját: 

A magyar j6 bástyát építtetett: 

Karcsú bástyát, s rá hét emeletet, 
A bástyára húsz éles szegletet, 
Minden szeglet egy utcára nézett.  
Ës cifrázza  mindenféle színnel, 
Merő  üveg ablakokat tárat, 
Ablakokon aranyalma díszlik, 
Aranyalmát ezüstlánccal fűzi, 
Ezüstláncot  aranypénzzel  terhel, 
Aranypénzre sólyommadarkat.  
Mikor szell ő  támad  Prilip  táján, 
Ezüstláncok csörgése hallatszik, 
Sikong a sok sárarany pénzecske, 
Rikoltoznak a sólyommadarak. 
Bástyatet őt  sárgarézzel  fedte, 
Sárarannyal mindezt betetőzte. 
Alma került a bástya fokára, 
Benne arany tizenkét  okányi.  
Ha fölragyog  Prilip  alatt a nap, 
Tündököl a szép  prilepi  bástya. 

A szépséges bástya építési díja igen magas, Filipnek azonban megéri, 
mert tündöklésével még a szultáni palota ragyogását is fölülmúlja. A 
főépítész távozása után azonban Pénz nélkül marad, s a pompás épít-
mény kínálkozó öröme mellett is, főként pedig egyedülléte, rokontalan-
sága miatt néhány pillanatra magába roskad: 
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Sok kincsemet mind elfeséreltem, 
Hogy k őbástyám ígyen fölrakhassam. 
De rokonom sehol sincsen nékem, 
Jefimiján, szép húgomon kívül. 
Lelkem hogyha holnap elszállana, 
A k őbástya másokra maradna. 

Mindezért elrugaszkodik Istentől és a szultántól  (!)‚  s egész  Ruméliára  
súlyos adóterheket ró, majd Boszniába megy: 

Felzokogott mindenütt a pórnép, 
A szultánhoz panaszkodva szólnak: 
„A magyarnak igen jól megy dolga, 
Már hét éve, hogy adókkal terhel. 
A császári utakat lezárta, 
Szétzülleszti terhelt rakományink, 
Hodzsákat és hádzsikat akasztat. 

Tengernyi kincset halmoz össze tehát a boszniai népt ől, s most a szultán 
hatalmát kívánja megszerezni. Levélben  ia  szultán aranyát és nejét kö-
veteli, ellenkez ő  esetben viszont párviadalra várja. Ha ezt is elutasítaná,  
Madžarin Stambul, Belgrád, Szemendra,  Mohács és Buda ostromával fog 
válaszolni. A megszeppent szultán küldi a vitézeket, de  Filip  három esz-
tendeig minden jelentkez őnek könnyűszerrel lecsapja a fejét. Idestova 
már nincs is olyan dalia, aki a  diadalmaskodó Madžarinnal  ki merne 
állni.  Cuprilić  vezír a fővesztésre ítélt, de az ő  jóvoltából titokban meg-
mentett  Halilt  ajánlja a szultánnak végs ő  próbaként.  Halil  tehát csak-
hamar a magyar dalia tündökl ő  bástyája alá ér, de ott könnyeket hullat, 
amikor a várfalakon megpillantja a vesztes török vitézek szikkadó ko-
ponyáit. 

A hosszúra nyújtott és minden apró részletre kitér ő  vitézi tusában  
Filip  semmiképpen sem tud  Halilhoz  férkőzni, mert tulajdon testvér-
húga,  Jefimija -  aki szemet vetett a bosnyák vitézre  -  lemetszi táltos 
paripája szárnyát, s őt a menekülni igyekvő  bátyja előtt bezárja a vár-
kapukat is. Ily módon  Halil  a már különben is halálos fáradtsággal 
küszködő  magyar vitézt könnyűszerrel beéri,  Jefimiját  magával viszi,  
Filip  levágott fejét pedig a szultánnak nyújtja át, aki a tehetetlen, ha-
lott fejtől is rémesen megijed (1). 

Az Ozorai  Pipóról  alakult délszláv epikus énekhagyományban ezt a 
darabot igen jelent ős hely illeti, ti. hősünkre vonatkozóan számos élet-
rajzi és más autentikus elemet őriz. Ez  ialkalommal  mégis  ari,a  hívjuk 
föl a figyelmet, hogy a  Madžarin  testvérhúgával, pontosabban annak 
magatartásával kapcsolatos rész, valamint az epikai Ozorai és  Halil  pár-
viadalának utolsó része közvetlen téma-, illetve motívumrokonságot 
mutat egyrészt szent László királynak és a kun vitéznek a XVI. századi 
Képes krónikában található párviadalával, másrészt meg a XV. századi 
régi szerb irodalom közismert, „TJbijanje zlo častivog Batija u Ugarskoj" 
c. szöveg megfelel ő  részeivel, amelyben Batu kán ellenfele ugyancsak 
a magyar szent László király. Egy kés őbbi periódusban, a XIX. századi 
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gyűjtések között, Vuk Karadži ć  II. könyvében („Banovi ć  Strahinja"; II. 
k., 43. sz. é.) ugyancsak megtalálható ez a téma-, illetve motívumkör. 

A következő , némileg részletesebb bemutatásra kerül ő  ének a  „Đer-
zelez  Alija,  carev mejdandžija" (Derzelez Alija, a szultán bajvívója) cí-
met viseli, Hunyadi Jánossal van kapcsolatban, 1009 verssort számlál, 
tematikus alapja pedig annak a ténynek az emlékét őrzi, hogy Hunyadi 
a szultánnak, a török hatalomnak igen kemény harci ellenfele volt. Az 
ének egyébként a Matica hrvatska közismert gy űjteményében is meg-
található (111./1.). 

Az ének szerint a török császárság megalakulása óta nem volt rá 
eset, hogy a nagyhatalmú szultánok megkegyelmeztek volna egyetlen 
kereszténynek is, kivéve Muratot, aki Sibinjanin Jankóval ezt mégis 
megtette. A vajda Így három évig szolgál Sztambulban, a negyedikben 
pedig kitűnő  paripát kap a szultántól. Közben eszébe jut Szeben, ott él ő  
kedvese és hat fivére. Haza megy tehát, s egy napon versenyre kel test-
véreivel, miközben mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy a szul-
tántól kapott paripa sokkal különb fivérei féltve őrzött lovainál. Jankó 
ki is jelenti: gyönyörű, tüzes paripáján bárkivel, még a szultánnal is 
harcra kelne. Testvéröccsei figyelmeztetésével mit sem tör ődve, fölszó-
lítja a szultánt, hogy jelenjen meg Szebenvár alatt; ha erre nincs bátor-
sága, küldje el hetedik feleségét és hetedik pénzverdéjét. A vakmer ő  
kihívást hét esztendeig titkolják a szultán el őtt, a nyolcadikban már 
Jankó készül Sztambul alá; nem hallgathatnak tehát a veszélyr ől, sőt 
olyan daliát keresnek, aki a szultán helyett szerencsét próbálna. Nagy-
sokára egy kávéfőző  inas, Ibro jelentkezik. A szultán főlovássza, Jure 
(aki valójában Jankó unokaöccse inkognitóban!) a legrosszabb lovat adja 
az inasnak, s a többi előkészületröl is értesíti nagybátyját. 

A vitézi mérkőzésen Jankó a török ifjú lova elé dob egy csúf med-
vefejet, mire a megriadt paripa futásnak ered, s a vajda Így könny ű-
szerrel végez ellenfelével. Erre a sorsra jut a következ ő  tizenkét dalia is. 

A viadalokon jelenlevő  Mehmed pasia csüggedten tér Sztambulba 
az „átkozott" Szeben alól, s ekkor állapítják meg •a portán, hogy Jan-
kónak Törökhonban nincs méltó ellenfele. Az egyetlen igazhit ű  vitézre, 
Derzelez Alira nem számíthatnak, mert Bosznia a bécsi császárhoz tar-
tozik. Mehmed pasa mégis titokban értesíti Alit, s a h ős nyomban Sze-
benvár alá siet, harcokban edzett lova pedig a párviadal folyamán nem 
torpan meg az eléje dobott medvefejt ől. Sibinjanin az annyiszor bevált 
cselvetés kudarca láttán futásnak ered, Ali viszont minden nehézség nél-
kül megöli. 

II. Rákóczi Ferencrő l, amint jeleztük is, két ének (229-270. 1. és 
557-568. I.) található Frndié gy űjteményében. Az els ő  ének („Džanan 
Buljuk-baša i Rakocija") szerint a szultán kenézei által vezetett nép 
Erdélyből Temesvárra érkezik, hogy elpanaszolja a Rákóczi  királytól 
(,‚Rakocija kraij") eltűrt szenvedéseit. Rakocija Ugyanis katonáival el-
ragadja tőlük jószágaikat, a legényeket levágja, a leányokat elhurcolja. 
Az érkezők mindezért arra kérik a temesvári vezíreket, hogy szabadítsák 
meg őket Rakocijától vagy ők hódolnak be neki nyugalmuk visszanye-
rése érdekében. A vezírek levélben megfenyegetik Rákóczit, aki azonban 
azt válaszo1a, hogy Sztambulhan nincs olyan er ő , amelytől megijedne. 
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Amint a tavasz beköszönt, hét királyt fog szövetségre bírni (hozzá fog 
csatlakozni Ugyanis az orosz cárn ő, az osztrák, francia, angol, olasz és 
német király), hogy a törököt ki űzzék Európából. A szövetségesek segít-
sége meg is j ő, s a hatalmas sereg Erdélybe hatol. A temesvári törökök 
másfél hónapos haladékot kapnak a királyoktól, s így értesíthetik a szul-
tánt szorongatott helyzetükr ől. A szultán a dervisek között éldegél ő  agg 
Ćuprilić  vezírt hívatja magához tanácsadónak. A vezír a szultán környe-
zetében inkognitóban él ő  keresztényeket vágja le, ezek ti. Rákóczit vár-
ják. Ezután Temesvár alatt, Orahovo mez őn a szultán fő  támaszai, a 
bosnyák vitézek foglyul ejtik a királyokat, a sereget meg futásra kész-
tetik. 

A második, Rákóczit szerepeltet ő  énekben („Zarobljenje Rakocija 
bana na Mrkalju" - Rákóczi bán foglyul ejtése a Mrkalj hegységen) 
Ajan aga leányát, Zlatkát Boji čić  Ali határőr szeretné nőül venni, de a 
hajadont Rákóczi  (,‚Rakocija ban") kérte meg, miután a leány hét el őbbi 
nászseregét levágta. Ali mégis elgy űrűzi a leányt, s a nászünnepre ké-
szülve nagyszámú lakodalmas népet gyűjt, amiért Rákóczi párviadalra 
szólítja. Nagy harc kezd ődik, amelyben Thököly  („Tukalij.a ban") is Rá-
kóczi segítségére siet, de a híres mohamedán vitézt ől, Haliltól rövidesen 
megfutamodik, Ali pedig Rákóczit ejti foglyul, s elküldi Sztambulba, a 
szultánhoz. 

A hiteles magyar h ősök közül Frndié mohamedán énekanyagot tar-
talmazó kötetében legtöbbször, összesen négy énekben, THÖKOLY IMRE 
(fejedelem: 1678-1685, + 1705) szerepel, hol egyedül, hol pedig harminc 
magyarjával. Az énekszerz ők a báni, illetve a török katonai aga tisztség-
gel ruházzák föl (,‚Tukunhija ban", „Tukalija ban", „aga Tokahija"). Az 
Őt szerepeltető  első  énekben („Derzelez Alija", 9-20. 1.) Thököly („Tu-
kunlija ban") levelet intéz a sztambuli szultánhoz, hogy fejeztesse le 
Derzelez Alit, 'amiért kivételesen nagybecs ű  ajándékokkal fogja elhal-
mozni. A szultán tanácsosaival elfogadja az ajánlatot, s elrendeli Čupri-
hó vezírnek, hogy küldje Thökölynek Ali fejét, lovát és fegyverét. Čup-
rilić  sajnálja a hőst, ezért külsőre hozzá hasonlót kerestet, s Ali uno-
kaöccsét fejezteti le. Thököly azonban megtagadja az ígért ajándékok 
átadását, ellenben párviadalra szólítja a szultánt. Cuprili ć  most az élet-
ben maradt bosnyák daliát, Derzelez Alit küldi. 

Thökölynél senki sem meri megközelíteni Ali lovát, de az álruhás 
Derzelez erre is vállalkozik. A saját lován ülve már bátran jelenti ki, 
hogy párviadalra jött, s rövid harc Után foglyul ejti Thökölyt, majd a 
szultán elé viszi, akit inkognitóban ugyancsak keresztények vesznek 
körül. 

A második éneket („Nevjerna ljuba Hrnjice Muje" - Hrnjica Mujo 
hűtlen hitvese, 517-530. 1.) 1956-ban jegyezte föl Nametak Alija a Gra-
daěac melletti Međiđa faluban a hetvenéves Šiši ć  Serif énekmondó ajká-
ról. Arról szól egyébként, hogy a kladušai Mujo, öccsével Halillal bos-
nyák vitézeket gyűjt, hogy Szulejmán szultán segítségére siessen. A se-
reggyűjtés híre Janjokba (Győrbe),  Tukunlija  (Thököly) bánhoz is eljut. 
A bán éjnek idején hajtat Mujo vára alá, ott azt állítja Mujo nejének, 
hogy férje és sógora elesett, ő  tehát elfoglalja a várat, őt pedig nőül 
veszi. Mujo és Halil anyját megöli, a bosnyák dalia két gyermekfiát 
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pedig a hegyekbe viszi (noha anyjuk őket is megöletné), ahol a gyerme-
kek éhezve bolyonganak. Három hónap múltán Mujo egy erdei ösvényen 
akad rájuk, s velük együtt hazatér. Tukunlija, az asszony tanácsára, 
lesből akarja leütni Mujót, de az utolsó pillanatban megijed, s inkább 
Segít neki leszállni a lóról. A két vitéz ezután együtt iszogat, majd Mujo 
a várból a mélybe veti Tukunhiját. A hűtlen feleséget szurokkal vonja 
be, és nagyobbik fiának megparancsolja, hogy lobbantsa lángra. 

Megjegyzendő, hogy a hűtlen feleség megbüntetésének itt fölt űnő  
motívuma székely népballadáinkban is közismert, s a délszláv epikus 
énekhagyomány nem mohamedán részében ugyancsak gyakori. 

A Thökölyvel kapcsolatos harmadik éneket („Zarobljenje Rakocija 
bana na Mrkalju", 557-568. 1.) a Rákóczira vonatkozó énekek ismer-
tetésekor már bemutattuk. Marad tehát még az utolsó ide tartozó darab 
(„Ženidba Ahmed-bega Vezirovi ća" - Vezirović  Ahmed bég házassága, 
465-484. 1.), amelyben arról esik szó, hogy az Ahmed béghez feleségül 
készülő  Ziatka leány, egyéb vendégek mellett,  Tokalija  agát (Thökölyt) 
hívatja vőfélynek. A leányt azonban egy dalmáciai vitéz is n őül akarja 
venni, majd sereget gy űjt, hogy ezt erővel is megtehesse. A békít ő  le-
velet csupán Tokaüja aga meri neki elvinni, de az összecsapás már el-
kerülhetetlen, s ekkor vitézségével különösen Halil és Tokalija t űnik föl. 

rdekesnek  látszik megemlíteni, hogy noha Budáról és a Bakonyról 
is szó esik, tehát a magyar környezet jelenléte állandó; Tokalija mégis 
mindenben az igazhitű  bosnyák hősök módján cselekszik, s éppen a dal-
máciai keresztény sereg ellen. 

3. 

A  Muslimanske juna čke pesme  c. kötet rendkívül hosszúra nyújtott 
epikus énekekből áll, amire többször utaltunk is. Közülük csupán egy-
kettőnél mutatható ki a balladai jelleg, míg a többi hosszadalmas, eszté-
tikai szempontból fokozatosan elszíntelened ő  elbeszélő  költemény, valós-
valótlan mese. Az énekekben fölt űnő  a mohamedán hősök iránt tanúsított 
nyílt szimpátia, tetteik dics őítése, s ezzel párhuzamosan a keresztény vi-
tézek becsmérlése és tetteik kicsinylése. Akad azonban olyan ének is, 
amelyben a mohamedán és keresztény h ősök kölcsönösen fölfedezik egy-
másban az egyenrangú vitézt („Jankovi ć  Stojan i Hodžić  Husein"), s ezt 
kellőképpen értékelni is tudják. 

A verselés nem kifogástalan minden esetben, a tízes sorokat ugyanis 
tizenegyesek tarkítják, s ez nem kis mértékben csökkenti a versélmény 
és versesztétikum integritását. 

A magyar vonatkozású anyag gyakorisági, illetve mennyiségi szem-
pontból tűnik szembe elsődlegesen, jóllehet a Thökölyvel és Rákóczival 
kapcsolatos énekek egy ilyen gy űjtemény alapján is erő teljesen aktuali--
zálják a róluk szóló délszláv epikus énekanyag teljes, monografikus 
számbavételét és bemutatását. 
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Tóth Ferenc 

KËT ZENTAI  
KIAD VANY 

(Zentavidéki népballadák, dr. Burány  Béla gy űjtése, 
Zenta, 1962., Sz á r a z kútgém,  üres v á i ú, gy űjtötték dr. Burány 
Béla, Fábri Jenő  és Tripolszky Géza, Zenta, 1966.) 

„Ügy vagyunk a népköltés adataival is, mint egyéb 
becses régiségekkel, melyeket töredékesen találva, fáj-
dalom támad keblünkben, hogy az egészet nem bírhat-
juk: de ha az ily töredéket a nem oda ill ő  részekkel 
eltorzítva látjuk, a fájdalom mellett bosszúságot és szá-
nakozást is érzünk. Nekünk feladatunk nem magunkat, 
hanem a népet, a népköltést, nem pedig a magunkét 
bemutatni, mit ha szem el őtt tartunk, feladatunkat h űen 
teljesítjük." 

(Kálmány  Lajos: Szeged népe, 
Szeged, 1891. III. 195. 1.) 

Vidékünk népköltészeti értékeinek összegyűjtéséért, megmentéséért 
igen nagy, talán a legnagyobb elismerés és tisztelet Kálmány Lajost 
illeti. Gyűjtőmunkája éppen arra az id őre esik, amikor a társadalmi át-
szerveződés folytán a népköltészet szóbeli továbbélésének alapfeltétele: 
a közösségi jelleg veszíteni kezdte határozott körvonalait, s ennek kö-
vetkeztében elkerülhetetlenné vált a régi klasszikus szóhagyomány rom-
lása és veszendőbe menése. Nem véletlen tehát, hogy „az ünnepek s 
egyúttal a szerencsés napok közé számítjia azt a napot, melyen ily ha-
gyományt mentett meg az enyészett ől". S bár a „népek országútja" volt 
ez a táj, Kálmánynak éppen a gy űjtésével sikerült érvénytelenítenie 
azt a felfogást, mely szerint a mi vidékünk nem lehet táptalaja a tra-
gikumot hordozó szóhagyományniak. Az ő  népköltészeti gyűjtése óta 
eltelt idő, ha nem is bővelkedik annyira kiadványokban és tudományos 
eredményekben, mint a magyarországi vagy az erdélyi folklorisztika, 
nálunk is jó néhány figyelemre méltó munkát hozott. Elég, ha csak 
Kiss Lajos, Katona Imre, Bálint Sándor, Paksa Katalin, fjjváry Zoltán, 
Király Ernő, Penavin Olga, Burány Béla, Fábri Jen ő , Tripolszky Géza 
gyűjtő- és kutatómunkájára gondolunk, vagy az olyan kiadványokra, 
mint Kiss Lajos 108 magyar népdal  (Bp., 1943.) vagy Rozmaring  (Bp., 
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1970.) c. gyűjteményei; Penavin Olga  Szlavóniai (kórógyi)  szótár (I. köt., 
Forum Könyvkiadó, Novi Sad, 1965.) c. tájszótára; Ú'váry Zoltán Nép-
dalok és balladák egy al-dunai székely közösségb ő l (Debrecen, 1968.) c. 
munkája; Király Ernő  magyar népdalgyűjteményei és kórusfeldolgozásai; 
Burány Béla  Zentavidéki  népballadák  (Zenta, 1962.) c. gyűjtése, valamint 
a Burány Béla, Fábri Jenő  és Tripolszky Géza gy űjtőmunkájának kö-
szönhető  Száraz  kútgém,  Üres  válú (Zenta, 1966.) c. kiadvány. Még to-
vább sorolhatnám ia neveket és a szervezett munka hiánya ellenére Is 
fel-felbukkanó eredményeket, jelen esetben azonban Csupán a két utóbbi 
népköltészeti gyűjteményre szeretném fölhívni a figyelmet. 

A  Zentavidéki  népballadák és a Száraz kútgém, Üres  válú  huszon-
kilenc balladát és majdnem ugyanennyi juhásznótát, betyárdalt és rab-
nótát magába foglaló anyaga jórészt Zentáról és Csókáról, kisebb részé-
ben Felsőhegyről való, tehát azokból a helységekb ől, amelyekben vagy 
amelyek szomszédságában alig Száz esztend ővel ezelőtt Kálmány Lajos 
gyűjtött. Magától jelentkezik a kérdés: mi maradt meg és mi született 
a kivételes érdemű  gyűjtő  munkája óta Zentán és vidékén? Igaz, az em-
lített két gyűjtemény ismeretében adható válasz nem felelhet meg teljes 
egészében a valóságnak, mivel gy űjtőink még korántsem tekintik befe-
jezettnek a gyűjtést, valamelyest mégis fölmérhetjük népünk hagyo-
mányőrző  készségét. 

Ha a Halálra táncoltatott lány, A szégyenbe esett lány és A halálra-
ítélt húga balladákat is ide soroljuk, akkor a huszonkilenc ballada közül 
hat klasszikust választhatunk ki. A felsoroltakhoz társulnak még A sze-
retet próbája, Az eladott lány és A megcsalt lány balladák. 

A halálra táncoltatott lány balladának három változatát jegyezték 
le. A  Zentavidéki  népballadák című  gyűjteményben levő  felsőhegyi va-
riánsát Csáki bíró Mariska, a Száraz kútgém, Üres  válú  gyűjteményben 
levő  csókai és zentai változatát pedig Szegvári Juliska, illetve Sári  bíróné  
lánya címmel. A felsőhegyi és a zentai változat motívumrendszerében 
teljesnek mondható, csakhogy •a bálba hívott lány ellenkezése elmarad, 
a halálra táncoltatás motívuma pedig majdhogynem elsikkad. Varián-
sainkban a tragédia, a lány halálra táncoltatása nem társadalmi ellen-
tétből vagy természetfeletti lény tettéb ől következik, hanem a lány csal-
faságából. A lány kiöltözködését leíró részben mind a csókai (Két pár  
aran  gyűrűt húzza az ujjára), mind a felsőhegyi (Két pár arany gyűrű-
det húzd föl az ujjadra) változat két pár arany gy űrűt említ, s a zentai 
is - azonos meggondolás eredményeként - hasonlóan hangzik: Két 
arany gyűrűdet  gyugd  föl az ujjadra. Az általánosabb sok vagy tíz pár 
arany gyűrű  helyett a két, illetve két pár arany gyűrű  következetes 
megjelenése a mindössze egy-két szónyira szűkült kiöltözködés-motí-
vumban ma már a lány hűtlenségét, csalfaságát hivatott kifejezni, még 
ha eredetileg a gazdagságot szimbolizálta is. Emellett tanúskodik az is, 
hogy a csókai Szegvári Juliska balladában - a gyűrű  kivételével - 
még csak halvány utalás sincs a lány gazdagságára. 

A temetésre harangozás motívuma elé vagy után került átok mind-
három változatban helyet kap. A zentai  Sári  bíróné  lánya balladában 
ugyanilyen hangsúlyozottnak látszik a lány temetése is, a ballada záró 
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része (Csináltatsz-e, anyám, valami koporsót? stb.), amely a „kilenc be-
tyár" szerepeltetésével együtt más, ismert balladákból került bele. 

A szégyenbe esett lány ballada mindkét gyűjteményben megvan 
Londováli  lika illetve  Rondonváldi  Idol címmel. Az 1966. évi kiadvány-
ban levő  utóbbi variáns teljesebb, de a ballada szinte állandó formulái 
mindkettőben megtalálhatók. A néphitb ől következő  halál utáni egy-
másra találás képe a Fölmentem a hegyre (Az eladott lány) kezdetű  
balladánkban is megtalálható: 

Testem a testeddel egy sírba'  pihenjen,  
Vérem a véreddel egy patakba folyjon!  

(Rodonvádi Idol, Zenta,  1965.) 

Vérem a véreddel 
Folyjék egy patakban, 
Testem a testeddel 
Nyugodjék egy sírban. 

(Fölmentem a hegyre, Csóka, 
1965.) 

A Zentán lejegyzett Fehér László ballada (Száraz  kútgém ... )  mind-
össze öt, néhány soros részletb ől álló töredék. Jó példa arra, hogy a bal-
lada töredékessé válása az alkotás széthullását okozhatja, s lehetetlenné 
teszi a megértést. A balladakezd ő  lólopási epizód után teljes egészében 
hiányzik a Fehér László elfogatását és börtönbe vetését tárgyaló rész, s 
majd csak a bátyjához beszél ő  Fehér Anna kérdését (-  Bátyám, bátyám, 
Fehér László,  /  Kicsoda most itt a bíró?) s a választ látjuk felbukkanni 

(-  Húgom, húgom, Fehér Anna,  /  Fehér Anna, szép viola,  /  Horvát Mik-
lós itt a bíró.). A következő  - Fehér Anna és Horvát Miklós párbeszédét 
rögzítő  - részletből ugyan tudomást szerzünk Fehér László börtönbe 
kerüléséről s a kiszabadítás bíró megszabta föltételeir ől is, ám a Fehér 
Anna újabb, bátyjánál tett látogatásáról szóló epizód már hiányzik. A 
következő  részlet - Fehér László óvó intelme - után a régi stílusra 
jellemző  átokformulából fennmaradt két sor (Mosdó vized vérré váljon,  /  
Törülköz őd lángot hányjon...) zárja a nagyon is töredékessé vált bal-
ladát. Itt kell hangsúlyozni, hogy tljváry Zoltán 1966. évi jugoszláviai 
kutatómunkája során Hertelendyfalván száztizennégy soros változatát 
jegyezte le a Fehér László balladának (Újváry Zoltán i.m. 24-27. 1.). 
Ez a terjedelmes variáns nem zárul le az átokformulával, hanem igen 
részletesen kifejti az átok valóra válását is, s őt Kovács Júlia, nyolcvan-
éves énekesasszony moralizáló magyarázatával is kiegészül: „Igy bün-
tette meg az isten a hamis esküt, mert ő  megesküdött Annának, hogy 
nem akasztatja fel a bátyját. Elkövette a rettent ő  bűnt, és mégis fel-
akasztatta Lászlót. Igy lett aztán vége Lászlónak is, de Horváth Miklós-
nak is." (27. 1.) 

A Fölmentem a hegyre kezdetű  balladánk tragédiájának magvát az 
anya konok akaratának, házasságellenzésének kiszolgáltatott lány halála 
képezi. Motívumaival (az ismétlődő  keresés és az öngyilkosság motívu-
mával) a Szégyenbe esett lány  balladtípushoz kapcsolódik, de ugyan- 
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akkor  -  bár ellenkező  előjellel  -  a kényszerített házasság tragédiáját 
feldolgozó balladával, a  Fogarasi Istvánnal is kapcsolatba  kozható.  Fi-
gyelemre méltó jelenség, hogy ez a ballada is vonzza A szégyenbe esett 
lány záróformuláját. 

A szeretetet próbára tev ő  hitvestárs történetét feldolgozó áspis kígyó 
balladatípus csókai változata az 1962-i  Zentavidéki népballadákban jelent 
meg. Mérges sátán kígyó címmel. Valószínűleg töredékessége folytán el-
tér az általános kifejlést ől. Az anya  -  igaz, csak ismételt kérésre  -  
kiveszi a leány kebeléb ől a kígyót, így  ia  csoport egyes darabjait egybe-
fogó motívum, a férfi h ős áldozatkészségének, szeretetének próbája el-
marad. 

Bár a  strófaismétlő  balladák sorából való, csak egyetlen szakasza 
ismétlődik: 

Mérges Sátán kígyó bújt a gelebömbe, 
Vëdd  ki édesanyám, hogyha nem fész t ő le! 

Az utolsó két szakasz azonban a mesei és valóságos történés szép egy-
ségét  ada:  

Nyúlt a gelebébe, vötte ki bel őle, 
Vágta az ajtóhoz, pénz csordult bel ő le. 

Szedd fel édes rózsám, fehér kötényedbe, 
Jó lesz az minékünk, a mi esküv őnkre! 

Az  újstulusú balaldaköltészet  egységes csoportját alkotó betyárbal-
ladák is megtalálhatók vidékünkön.  Üj  költői nyelven, Új kifejezési mód-
szerekkel szólnak a társadalom peremére szorított, szabadságukért küzd ő  
betyárokról. A líraivá oldódás folyamata ezekben a balladákban különö-
sen megfigyelhető ; a drámai tömörítés eszközeit felváltja az epikus-
lírai hang. 

A  Szaladjak-e vagy megálljak? balladatípushoz tartozó csókai va-
riáns, a Tisza partján elaludtam  (Zentavidéki  népballadák,  Zenta,  1962.) 
a Tisza mindkét oldalán fellelhető . A nagyobb részében epikus ballada 
tragikuma a 4. versszakban tömörül  ta  betyárlegény tanácstalanságának 
kifejezésében: 

Jaj, Istenem, micsinájjak!? 
Szaladjak-e  vagy megálljak!? 
Ha szaladok, fejbe l őnek, 
Ha megállok, megkötöznek. 

A látszólag kevésbé hozzá tartozó befejez ő  szakasz a legény további 
sorsát, foglyul ejtését fejezi ki: 
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Daru madár, mondom néked: 
Üt szélire ne rakd fészked, 
Mert az úton sokan járnak, 
Fiaidra rátalálnak. 

A  Csehoj  István, Csehó Pista, Csaló Pista néven is ismeretes ballada  
zentai változatából (Csali Pista, Zentavidéki népballadák,  Zenta,  1962.) 
ugyan szintén kikopott a párbeszéd, a 7. versszak után következ ő  for-
dulat a megdöbbentő  tragikum erejével hat. A fölakasztását tudomásul 
vevő, s a gyermeke jövőjéről gondolkozó betyár rosszallóan nyilatko-
zik a betyárságról: 

Megüzenem én a feleségemnek, 
Gondját viselje az én gyerekemnek, 
Se kanásznak, se bojtárnak ne adja, 
Mert ott csak a betyárságot tanulja. 

Ám a fiú az apa iránti tiszteletb ől és szeretetből hetykén, magabiztosan 
mégis a betyárságot választja. Ki kell emelni, hogy változatunkban a 
betyárballadák gyakori motívuma, a: „Lova lába megbolott egy fe-
nyőbe' / Így fogták meg Csali Pistát örökre" közbevetett kétsoros vers-
szakként jelentkezik. Az 1966-i Száraz kútgém, üres válú c. gyűjtemény-
ben közölt Dobos Gábor ballada is ide kapcsolódik. 

A közkedvelt betyárh ősről, Rózsa Sándorról nálunk is legendák szól-
nak. Vajdaságban való népszer űségét mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy 'a Bakony erd ő  gyászba van (Zentavidéki népballadák,  Zenta,  1962.) 
c. ballada vidékenként cserélődő  hőse itt éppen Rózsa Sándor, s az is, 
hogy a dallamot és a szöveget hiánytalanul ismer ő  énekes  (Űjházi  Éva) 
i-na mindössze huszonhat éves. Az eredetileg  Gacsaj  Pistáról szóló bal-
lada vajdasági változata  -  az utolsó szakaszok révén  -  a búcsúztató 
balladák típusába hajlik. 

A két  zentai  gyűjteményben igen nagy azoknak az újtípusú balla-
dáknak a száma (19), amelyek családi eseményt, gyilkosságtörténetet, 
balesetet vagy szerencsétlenséget mondanak el Némelyeknek két, s őt 
három variánsát is  lejegyezték.  

A báró leánya ballada mindkét gyűjteményben megtalálható, Endre 
báró leánya, illetve  Szendre báró címmel. A  zentai  variáns  (Zentavidéki  
népballadák,  Zenta,  1962.) a juhászlegény felakasztását s a bárólány 
szégyenérzetét kifejez ő  szakasszal ér véget. Olyan változata is ismert, 
amelyben a kegyetlen, mindenekel őtt a társadalmi  rangjára  büszke báró 
lelkében is megindul a konfliktus:  

Szendre  báró a lányát megtalálta 
A babája sírjánál, de meghalva, 
Szendre  báró így sóhajt fel magába: 
„Mért tiltottam szerelmét a lányomnak!" 

(Kálmány  Lajos: Alföldi nép-
balladák,  Juhászboj tár) 
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A Száraz kútgém, üres válú  jegyzeteinek tanúsága szerint nálunk is ta-
lálható hasonlóan záruló változata. 

A báró leánya balladánkhoz igen közel áll a Csendes este szállott le 
a pusztára kezdetű, A kisasszony gulyája  ballada csoportjába tartozó vál-
tozat. (Száraz kútgém, üres válú, Zenta, 1966.) A kettő  kontaminált vál-
tozatát is megtalálták. A hét versszakból álló variáns 1., 4., 5., 7. sza-
kasza a  Szendre báró leánya, a 2., 3. és 6. versszaka pedig A kisasszony 
gulyája balladából való (Száraz kútgém, üres válú,  Jegyzetek.). 

A gyermekgyilkos leányanya igen részletesnek tekinthet ő  zentai vál-
tozatát  (Zentavidéki népballadák, Zenta, 1962.) érdemes összehasonlítani 
a Kálmány Lajos lejegyezte csókai szöveggel. (Kálmány Lajos: Alföldi 
népballadák, 1954.). Az utóbbi ugyanis annyira töredékes, hogy még a 
hősnő  elfogatásának oka is hiányzik bel őle. A Burány Béla lejegyzésé-
ben ismert zentai változat a zsandárok vallató kérdésében az elkövetett 
bűnt is kifejezi: 

„Valld ki, Vilma, minden b űneidet, 
Hová tetted három Szép gyermeked?" 

Jó példa annak bizonyítására, hogy a gy űjtést sohasem tarthatjuk be-
fejezettnek. 

A szerencsétlenséget elbeszél ő  események, tragikus baleseteket ki-
fejező  új balladák közül való a Jaj de magos a kendergyár teteje kez-
detű  ballada (Száraz kútgém, üres válú).  Jellemző , hogy a ball'adaénekes 
nem a szerencsétlenül járt h őst okolja a vigyázatlanságból bekövetkezett 
tragédiáért, hanem a gépet tekinti ellenségének, az el őre nem látó szü-
lőket pedig átokszóval sújtja: 

Verd meg Isten, verd meg azt a 56 édesanyát 
Ki a kendergyárba adja a lányát. 

A Farkas Julcsa balladai ábrázolásmódjával kiemelkedik a baleset 
ihletésű  balladák közül. Zentán eleddig három változatát jegyezték le. 
A Mangurás Anna által énekelt változat s 'a verses szöveg után a kö-
vetkező  rövid beszélgetés külön figyelmet érdemel, mert a balesetet nem 
véletlen szerencsétlenségnek tünteti fel, mint például iaz Ortutay Gyula 
szerkesztésében megjelent Magyar népballadák-ban  közölt két változata 
Is, hanem szerelmi bosszúból elkövetett gyilkosságnak. A ballada férfi 
hősének a neve igen gyakran elmarad vagy megváltozik. A Vidács Já-
nos, Dombi Imre, Juhász Imre stb. nevek közül az említett zentai vál-
tozat férfi h őse az utóbbit viseli. Burány Béla, zentai gy űjtőnk így ér-
deklődik utána: 

„-  Annus néni! Miért vasalták meg ezt a Juhász Imrét? 
-  Azé vasalták mëg, mer - úgy hallottam, úgy volt a beszéd 

akkor -‚ hogy ezt a lán't ő  szerette volna. Ez a lány nem akart nëki 
engedelmeskënni, nem akarta elvállalni a szerelmit. És kamikó a lány 
fölmënt váltania másik dobos lán't a dobra, ez az Imre fönt volt amav-
val, ëtetëtt. S akkó úgy vágta a kévét a dobba, hogy beleesëtt a dobba. 
Nem ugrott, hanem beleesëtt." 
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A gyilkosságtörténetek (Smiller Géza, Özvegyasszony sírva jár az 
utcán, Szarvas Istvány, Kovács Erzsi - Szabó Antal, Barna Jancsi, Tá-
painé, Kilenc betyár, Bíró Margit, Piszár Pali, Gömör Jani, Szabó Gyula, 
Balázs Sándor, Kozma Pista, Két gyilkos n ő) hosszú sorából kett ő  érde-
mel különösebb figyelmet, a  Piszár  Pali és a  Gömör  Jani című . Nem-
csak azért, mert - Burány Béla kutatómunkája révén - bebizonyo-
sodott róluk, hogy zentai eredet űek, hanem azért is, mert híven igazol-
ják, a balladaszületés nem zárult le a múlt században, vannak balla-
dáink, amelyeknek a h ősei még ma is élnek. A  Piszár  Pali c. balladánk 
születésétől eltelt idő  Ugyanis nyolcvan esztend ő , a Gömör Istvánról 
szóló  Gömör  Jani c. balladánk pedig még hatvan éves sincs. 

Ha a leírottakhoz hozzávesszük, hogy ugyanezen a vidéken a Fia-
rabolta anya és a  K ővtíves Kelemenné története is él prózai változat-
ban, akkor csakis érdemesnek és értékesnek mondhatjuk a Zentai Fü-
zetek összeállítóinak gy űjtő- és kutatómunkáját. Gyűjtőmunkájuk során 
több mint húsz énekest szólaltattak meg, Mangurás Anna, Banka János, 
Károlyné, Döme Klára, és Bodor Veronka személyében pedig igazi nó-
tafákat fedeztek fel. Gy űjteményeik értékét sokban növeli a szövegekhez 
mellékelt dallamanyag, valamint a fonetikus lejegyzés. Igaz, a jegyze-
tekhez írott el őszóban hangsúlyozzák, hogy a tájnyelvi ejtés igen kö-
vetkezetlenül érvényesül a megszólaltatott énekesek nyelvében, mégis 
éppen ennek rögzítésével maradtak igazán hívek Kálmány Lajoshoz és 
a szóhagyományhoz. 
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AZ INTÉZET  ÉLETÉBOL 



Szeli István 

PÉNZÜGYI ÉS 
PUBLIKÁCIÓS  
TERVEINKROL  

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei szerkeszt ő  bizott-
ságának határozata értelmében az 5-6. kett ős számtól kezdve folyó-
iratunk az Intézet szervezésében sorra kerül ő  tanácskozások és értekez-
letek anyagát, valamint iaz egyes szakterületeken végzett kutatómunkát 
mutatja be. Ily módon alkalom nyílik arra, hogy átfogóbb képet adjunk 
eredményeinkről, s jobban megvilágítsuk a bennünket foglalkoztató 
kérdéseket. Ennek az elgondolásnak a jegyében született meg ä novem-
beri összehasonlító irodalmi értekezlet anyagát bemutató kett ős számunk, 
a jelen folklór-szám, s az Ősz folyamán megjelen ő  nyelvészeti (nyelv-
járáskutatás, kontrasztív nyelvtan, nyelvtörténet stb.), valamint magyar 
művelődéstörténeti számunk, iamely az október végére tervezett m űve-
lődéstörténeti értekezlet el őadásait tartalmazza. 

Előző  számunkban az Intézet 1971-1 munkatervének f őbb vonalait 
ismertettük, most pénzügyi és publikációs terveinkr ől számolunk be. A 
Tartományi Tudományügyi Közösség 1971. április 29-én tartott ülésén 
jóváhagyta Intézetünk ez évi költségvetését, amely az alaptevékenységre 
462 000 dinárt irányoz ęlő, 92 000 dinárral többet, mint a tavalyi terv-
évre, de kevesebbet, mint amennyi az -Intézet folytonosan b ővülő  mun-
kájára elegendő  lenne. Igy az idén is le kell mondanunk személyi állo-
mányunk bővítéséről (magyar nyelvész asszisztens). Ezenkívül a Közösség 
jóváhagyta a kongresszusokra és tanulmáiiyutakra kért keret nagyobb 
részét is. 

Idei kiadási tervünkbe felvettük a Szerbhorvát—magyar szótár II. 
kötetének megjelentetését, a magyar és szerbhorvát nyelv kontrasztív 
nyelvtani tanulmányok els ő  kötetét, a Szlavóniai (kórógyi) szótár II. kö-
tetét, Közleményünk soron következ ő  négy számát, valamint a Szerbhor-
vát—magyar jogi-közigazgatási szótárt is. Kiadási tervünk anyagi fede-
zetéről a Tartományi Tudományügyi Közösség és a Tartományi M űve-
lődésügyi Közösség júliusban hoz döntést. Itt említjük meg, hogy a 
Tartományi Tankönyvkiadó Intézet 220 000 dinárral járult hozzá a nyom-
dában lévő  Szerbhorvát—Magyar Szótár nyomtatási költségeinek fede-
zéséhez. 

A magyarországi tudományos intézetekkel már korábban létrejött 
megállapodásaink értelmében a folyó költségvetési évre is biztosítottuk 
az együttműködés anyagi feltételeit (a MTA Nyelvtudományi, Irodalom- 
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tudományi és Néprajzi Intézetével 14-14 nap, a debreceni Kossuth La-
jos Tudományegyetem Néprajzi Intézetével és a MTA Dunántúli Inté-
zetével 10-10 nap munkatárs-csere). 

Intézetünk az elmúlt jelentés-id őszakban vendégül látta: 
Dr. Ortutay Gyula akadémikust, egyetemi tanárt, a MTA Néprajzi 

Kutató Csoportja részér ől (1971. március 21-24.) és Dr. József Farkas 
tudományos főmunkatársat, a MTA Irodalomtudományi Intézete részér ől 
(1971. április 4-11). 

Állandó munkatársaink közül: 
Dr. Mikes Melánia, a Hungarológiai Intézet tudományos munkatársa 

résztvett a TIT és a F.I.P.L.V. nemzetközi konferenciáján, Budapest, 
1971. IV. 1-6, és kutatómunkát végzett a MTA Nyelvtudományi Inté-
zetében, 1971. V. 10-16. 

Az Intézet társadalmi akciói között megemlítjük a már folyamatos-
nak tekinthető  gyűjtőmunkát, amit a Jó Pajtás c. gyermeklap és a belg-
rádi Televízió újvidéki szerkesztősége jelentős mértékben támogat. Eddig 
igen Szép számú könyv-, lap- és folyóirat-anyag gy űlt össze az Intézet 
könyvtárában, jórészt e két intézmény hírverésének eredményeképpen. 
Ezúton köszönjük meg a magánszemélyek, intézetek és intézmények ér-
tékes adományait. 1971 márciusa óta az alábbiak járultak hozzá könyv-
és dokumentumtárunk gazdagításához: 

Gál László, a Magyar Szó, a Jó Pajtás, a Híd, a belgrádi Televízió 
magyar szerkesztősége - ÜJVIDÉK; Arhiv SR Hrvatske - ZÁGRÁB; 
Arhiv SAP Vojvodine - SREMSKI KARLOVCI; Országos Széchényi 
Könyvtár, Állami Gorkij Könyvtár, Dr. Fábián Pál - BUDAPEST; Egye-
temi Könyvtár, Néprajzi Intézet - DEBRECEN; Veszprém Megyei Mú-
zeum Igazgatósága - VESZPRÉM; Ungarischen Institut - MÜNCHEN; 
Mérleg szerkesztősége - BÉCS; Dr. Ortutay Gyula, Dr. Kiss Lajos, Dr. 
Zaicz Gábor - BUDAPEST; Szabó József - BÁCSTOPOLYA; Morvai 
György, Thurzó Lajosné, Baráth József, Tóth Péter, Népkönyvtár - 
ZENTA. 

E SZÁM MUNKATÁRSAI 

BANYAI JÁNOS, EGYETEMI TANÁRSEGÉD,  UJVIDÉK; DR. BONA JZLIA,  TUDOMÁ-
NYOS KUTATÓ,  UJVI13ÉK; DR.  BORI IMRE, EGYETEMI  RENDKIvLI  TANÁR,  U3-
VIDÉK; DR. BURANY  BÉLA, EGYETEMI TANÁRSEGÉD,  tľJvIDÉK; DR. DÁVID  AND-
RÁS, PEDAGÓGIAI TANÁCSOS,  CJVIDEK, DR.  KATONA IMRE, EGYETEMI TANÁR ,  
BUDAPEST;  DR. MATIJEvIcs  LAJOS, EGYETEMI TANÁRSEGÉD,  ÜJvIDÉK; DR. OR-
TUTAY  GYULA, AKADÉMIKUS, BUDAPEST;  PATAKY  ANDRÁS,  TANITÓ,  KOPÁCS;  
DR. PENAvIN  OLGA, EGYETEMI RENDES TANÁR,  tJvIDÉK; DR.  SZELI ISTVÁN, 
EGYETEMI  RENDKľVtYLI  TANÁR,  UJVIDÉK;  TÓTH FERENC, A  HUNGAROLÖGIAI  
INTÉZET ASSZISZTENSE,  gJvIDÉK; TRIPOLSZKY  GÉZA, MUZEOLÓGUS,  ZENTA.  

168 



TARTALOM 

TANULMÁNYOK 

Ortutay  Gyula:  A ńiagyar népmesekutatás módszerei ........5 
Bori Imre: Borbély Mihály ...................13 
Katona Imre—T ripolszkv Géza: Három magyar népballada vajdasági 

változatai (K őmíves Kelemen - Fia-rabolta anya - Farkas Julcsa) 	17 
Burány  Béla: Emberek, sorsok, balladák (Két zentai népballada nyomában) 	39 
Bánijai János: A pingált szobák (Kísérlet egy népmese struktúrájának 

leírására) ........................72 

DOKUMENTUM 

Bóna  Júlia: Néphagyományok .................91 
Katona Imre—Pataky András: Kopácsi népballadák ........102 
Penavin Olga: Látogatás egy javasasszonynál (népi gyógyítások, ráolva- 

sások, babonák, hiedelmek) 	................132 

KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Matijevics  Lajos: Népi magyarázatok két szabadkai víznév keletke-
zéséről .........................141 

KÖNYVEKRŐL 

Penavin  Olga: Balladák könyve ................147 
Dávid András:  Muslimanske junaČke pjesme ...........150 
Tóth. Ferenc: Két zentai kiadvány ...............158 

AZ INTÉZET ËLETEBÖL 

Szeli István: Pénzügyi és publikációs terveinkr ől .........167 

169  



S AD  R Ż  AJ  

STUDIJE 

Dula Ortutai: Metodologija istraživanja mađarskih narodnih bajki . 	5 
Imre Bor:  Mihaij Borbeij 	.................. 13 
Imre Katona—Geza Tripolski: Vojvođanske varijante triju madarskih 

narodnih balada  (Kelemen  Kemiveš - Mati oteta sinoni - Jul Ča 
Farkaš) 	........................ 17  

Bela Buranj: Ljudi, sudbine, balade (Tragom dveju sen Ćanskih balada) 	39  
Janoš Banjai: Molovane sobe (Pokušaj da  se  opiše struktura jedne  na-

rodnepriče) ....................... 72  

DOKUMENTI  

Julija Bona: Narodna predanja ................ 91 
Imre Katona—Andra ă  Pataki:  Narodne balade iz Kopa Čeva ..... 102 
Olga Penavin: Poseta jednoj vra Čari (Narodna celjenja, bajalice, prazno- 

verice, verovanja) 	.................... 132  

KRAČA SAOPŠTENJA 

Lajoă  Matijevi č : Narodno tumačenje nastanka dvaju hidronima . . .  141  

PRIKAZI  

Olga Penavin: Knjiga balada ................. 147  
Andraš David: Muslimanske junaČke pjesme ........... 150 
Ferenc Tot: Dve senćanske publikacije ............. 158  

IZ ŽIVOTA INSTITUTA 

Ištvan Seli:  O  finansijskim  i  izdavačkim planovima ........ 167  

CONTENTS 

STUDIES 

Ortutay  Gyula:  Methods of researching Hungarian folk-tales ..... 5 
Bori Imre: Borbély Mihály  .................. 13 
Katona Imre—Tripolszky Géza:  Three Hungarian folk-ballads in Voj- 

vodinian variations (K őmíves  Kelemen  -  A  Mother Abducted by 
Her Son -  Farkas Julcsa) 	. . . . . . . . . . . . . . . . 	17 

Burány  Béla:  Men, fates, ballads (Tracing two ballads from Senta) . . 	39 
Bányai János:  Painted rooms (An attempt to describe the structure of  

a  folkstale) ....................... 72 

170  



DOCUMENTS 

Bóna  Júlia:  Popular traditions 	 91 
Katona Imre—Pataky András:  Folk-ballads from  Kopács  ...... 102  
Penavin Olga: A  visit at  a  wise-woman (Popular healings, spelis, super- 

stitions, beliefs) 	..................... 132  

SHORTER PAPERS 

Matijevics Lajos: Popular explanations of the origin of two hydronemes 
at Subotica ....................... 141  

REVIEWS 

Penavin  Olga: A  book  ot  ballads ................ 147 
Dávid András:  Mohammedan heroic poems ............ 150 
Tóth Ferenc:  Two publications from Senta ............ 158  

WORK IN  THE  INSTITUTE  

Szeli István: A  bout financial plans and publishing activity ..... 167  

INHALT 

STUDIEN 

Ortutay  Gyula:  Forschungsmethoden der ungarischen Volksmärchen . 5 
Bori Imre: Borbély Mihály 	.................. 13 
Katona Imre—Tripolszky Géza:  Drei ungarische Volksballaden iri Voj- 

vodinaer Variationen (K őmíves  Kelemen  - Sohnentführte  Mutter  
- 	Farkas 	Julcsa) 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 17 

Burány  Béla:  Menschen, Schicksale, Balladen (Auf der Spur zweier Sen- 
taer 	Balladen) 	..................... 39 

Bányai János:  Gemalte Zimmer (Ein Versuch zur Besehreibung einer 
Volksmärcheristruktur) 	.................. 72  

DOKUMENTE 

Bóna  Júlia:  Volkstraditionen ................. 91 
Katona Imre—Pataky András:  Kopácser Volksballaden ....... 102  
Penavin Olga:  Besuch bei einer Wahrsagerin (Volkstümliche Heilen,  Be- 

schwören, Aberglauben, Glauben) .............. 132  

KTJRZERE MITTEILUNGEN 

Matijevics  Lajos:  Volkstümliche Erklärungen zur Entstehung zweier 
Wassernameri in Subotica ................. 141 

171  



BJCHER 

Penavn  Olga:  Buch der Balladen 	 147 
Dávid András:  Mohammedanische Heklengedichte ......... 150 
Tóth Ferenc:  Zwei Sentaer Publikationen ............ 158  

AUS DEM LEBEN DES INSTITUTS  

Szeli István:  Planierte Publikationstätigkeit  und  unsere finanzielle  Pláne 167 

172  




