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1. KÁDÁR KATA 


A 


 
 
 


Nem engedlek házasodni, 
Inkább katanának adlak. 
Nem engedlek házasodni, 
Inkább katanának adlak. 


S ha nem enged házasodni, 
Vagyon nekem egy tarisnyám, 
Süssön nekem egy pogácsát, 
Hogy én menjek katanának. 


Elindula, menegete, 
S amíg odaéregete, 
Megtalálá Molnár Bálint. 
Isten áldja, öregapám. 
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Isten hozott, kicsi fiam. 
Mi hír van a falujikba? 
Mi falunkba jó hír sincsen, 
Mi falunkba rossz hír sincsen. 
 
 
S az a hír van a faluba, 
Kádár Katát elvesztették, 
Kádár Katát elvesztették, 
Feneketlen tóba tették. 
 
 
Neki adom rend gúnyámat, 
Vigyen ingem arra helyre, 
Hová Kádár Katát tették, 
Hová Kádár Katát tették. 
 
 
S elindultak menegetni, 
S menegettek, menegettek, 
S amég odaéregettek, 
S amég odaéregettek. 
 
 
Élsz-e rózsám, vaj meghóttál, 
Vaj csak felőlem gondolkossz? 
Se nem élek, se nem halok, 
Csak felőled gondolkozom. 
 
 
–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
 
 
S onnat kinőtt két liljomszál. 
Addig nőttek, növögettek, 
Addig nőttek, növögettek, 
S amég összeölelkeztek. 
 
 
S azt meghallá Gyulainé. 
Elindula, menegete, 
Elindula, menegete, 
S amég odaéregete. 
 
 
S a körmivel lecsípette, 
S a talpával elsúrolta, 
S a körmivel lecsípette, 
S a talpával elsúrolta. 
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S az egyiknek csináltatott 
Fehér mármántkőkoporsót, 
S a másiknak csináltatott 
Kőből s cimintkőkoporsót. 


S az egyiket temettette 
Az ótárnak elejibe, 
S a másikat temettette 
Az ótárnak háta mellé. 


S azon szóla édes fia: 
Anyám, anyám, édesanyám, 
Nagyobb átkot nem kévánok, 
Csak mekkorát felgondolok. 


Mejik asztalnál kend eszik, 
S az az asztal összetörjék, 
S mejik könyérből kend eszik, 
A kend előtt kővé váljék, 


Mejik késvel kend azt szeli, 
Az a kés es összetörjék, 
Mej kendőhez kend kendőjzék, 
Az is langval borítkojzék. 


(Lábnik, 2720. sz. 21–5) 


 


B 


 


 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Moldvai csángó népdalok és népballadák 


 


Azt az edzset nem engedem, 
Azt az edzset nem engedem, 
Kádár Katal menyem legyen. 


Elindul ez edzs katana, 
Elindul ez edzs katana, 
Hăsszus útba, rengítősbe.1 


Megtalálkozik ménárval. 
Ménárgazda, ménárgazda, 
Mi hír még van e făluba?2 


Az a hír van e făluba, 
Az a hír van e făluba, 
Kádár Katal bément tóba. 


Bément feneketlen tóba, 
Bément feneketlen tóba, 
Kurva anyja osz-szem hagyta. 


Onnat isz kiveszesztette, 
Onnat isz kiveszesztette, 
Templom elejibe tette. 


(Ploskucén, 3260. sz. F 461a. 62–4) 


1  Hăsszus útba, rengítősbe: hosszú útra, rengetegbe. 
2  Az énekes úgy is énekelte, hogy e szakaszból kettőt formált: az első sort három- 


szor ismételte (:egyik szakasz), majd a második sort kétszer és hozzá a harmadik sort 
egyszer (: második szakasz). 
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2. KŐMŰVES KELEMENNÉ 
 
 


 
 


 
 


Kit nappal felraknak, 
Az éjjel mind lehull, 
Kit nappal felraknak, 
Az éjjel mind lehull. 


Azt az álmot látá1 


Mestere2 Manole, 
Azt az álmot látá 
Mestere Manole: 


Kinek odatalál 
Asszon-felesége, 
Annak vegyék fejét, 
Rakják a kócába.3 
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Azt az álmot látá 
Legnagyobb kümesné, 
Kerek udvarába, 
Kerek közepibe; 


Kerek udvarába, 
Kerek közepibe 
Vérkút fokadt vala, 
Vérkút fokadt vala. 


Kejj fel szógám, kejj fel, 
Hámold e lovakat, 
Hámold e lovakat, 
Hogy induljunk útnak. 


Hat ló, hintó zenyém, 
S ez ostor e tiéd. 
Hat ló, hintó zenyém, 
S ez ostor e tiéd. 


Magas Gyéva várnál 
Talán nincs jó dolgik, 
Magas Gyéva várnál 
Talán nincs jó dolgik. 


Mestere Manole 
Ő es eléálla, 
Ő es eléálla 
Vigyázkodó helyre. 


Messzünnet meglátá, 
Úgy menen, úgy menen, 
Úgy menen, úgy menen 
Asszon-felesége. 


Istenem, istenem, 
Mivel térissem meg? 
Adj egy fene farkast, 
Térjenek meg vissza. 
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Azt es ad az isten, 
Még sem térének meg. 
Kezével es inté, 
Szájával es mondá: 


Térjetek meg vissza, 
Me nem jóra jöttök. 
Térjünk meg, asszonyunk, 
Me nem jóra menünk. 


Adj egy fene medvét, 
Térjenek meg vissza. 
Azt es ad az isten, 
Még sem térének meg. 


Istenem, istenem, 
Szerelmes istenem, 
Adj egy nagy kőesőt, 
Térjenek meg vissza. 


Azt es ad az isten, 
Még sem térének meg, 
Csak odaérének 
Magas Gyéva várhoz. 


Jó napot, jó napot, 
Tizenegy kőmijes. 
Azt egy sem fogadá 
Magas Gyévo várnál. 


Talán nincs jó dolgik? 
Eggyig es jártam itt, 
S örökké köszöntem, 
S örökké fogadták. 


Mindját es elmene 
Mestere Manole; 
Mindját megölelte. 
Ez ölébe vette. 
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Felvitte e zidra,4 


Letevé e zidra. 
Tréfálni akarunk, 
Bé akarunk rakni. 


Felrakák őt térgyig, 
Felrakák őt térgyig. 
Tréfa-je, vagy való, 
Tizenegy kőmijes? 


Való ez, asszonyunk, 
Zurad tette törvint. 
Való ez, asszonyunk, 
Zurad tette törvint. 


Felrakták hónyaljig, 
Felrakták hónyaljig. 
Tréfa-je, vagy való, 
Tizenegy kőmijes? 


Való jez, asszonyunk, 
Urad tette törvint. 
Való jez, asszonyunk, 
Urad tette törvint. 


Az én gyermekemet 
Ki fereszgeti meg? 
Vannak genge esők, 
Azok megferesztik. 


Az én gyermekemet 
Ki kötözgeti bé? 
Vannak jó asszonyok, 
S azok békötözik. 


Az én gyermekemet 
Ki ebélteti meg? 
Vannak jó madarkák, 
Azok ennik hoznak. 
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Az én gyermekemet 
Ki rengetgeti el? 
Vannak genge szellők, 
Sz azok elrengetik. 


Meştere Manole, 
Meştere Manole, 
Zidul că mă strînge, 
Viaţa mi se stinge.5 


(Klézse, 1976. sz. F 369c. 83–3). 


1 Változat (e szakasz harmadik sorában, valamint az 5. szakasz első sorában is): 
Ulyan álmot látott. 


2 Mestere: a magyarból kölcsönzött román meşter (mester) megszólító formája. 
3 Kóc: sarok. (Román colţ.) 
4 Zid: fal. (Románul.) 
5 A szakasz magyar jelentése: Manole mester, / Manole mester, / Szorít a fal, / 


Vége az életemnek. 
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3. MOLNÁR ANNA 
 
 


A 
 
 


 
 


Addig csalá, csalogatá, 
Míg elcsalta ő magával 
A Dunának a martjára, 
Citromfának árnyékába. 


Ül le ide, Mónár Anna, 
Nézz egy kicsit a fejembe. 
Le is üle Mónár Anna, 
Nezni fogá a fejibe. 


Feltekinte Mónár Anna 
Citromfának tetejibe, 
Hát hét leány, nincsen feje. 
Megijedett Mónár Anna, 
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Talán ő lesz a nyócadik. 
Sírni foga Mónár Anna. 
Egy csepp könyve lecseppene 
Katonának orcájára. 


A katona felébrede. 
Mé sírsz, mé sírsz, Mónár Anna? 
Én nem sírok, te katana, 
Citromfának hull harmatja. 


Mit hazudsz, te Mónár Anna. 
Mikor mostan álló dél van. 
Hogy eshetik harmat mostan. 
Hogy eshetik harmat mostan? 


Hág fel ide, Mónár Anna, 
Én es felhágok utánad. 
Hág fel előbb, s én utánad, 
Hág fel előbb, s én utánad. 


Elindula a katana, 
Visszaejti fényes kardját. 
Elindula a katana, 
Visszaejti fényes kardját. 


Add fel, add fel, Mónár Anna. 
Fel es kapá Mónár Anna, 
Összevágá ja katanát, 
Összevágá ja katanát. 


Felöltözött tolománba,1 


Felpattana paripára, 
Elindula hazájába, 
Elindula hazájába. 


Jó napot, te jámbor gazda! 
Adsz-e szállást éccokára? 
Én nem adak, te katana. 
Kicsi fiam vagyon sírva. 
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Ne búsulj, te jámbor gazda, 
Szoktuk mi a gyermeksírást. 
Bé es csapá2 jámbor gazda, 
Kicsi fia nagyon síra. 


Hallod-e, te jámbor gazda, 
Van-e jó bor a faluba? 
Vagyon itt es a szomszédba, 
Vagyon itt es a szomszédba. 


Hozz egy kupát kóstolóba, 
Hozz egy kupát megivásba. 
Hozz egy kupát kóstolóba, 
Hozz egy kupát megivásba. 


Kibongolá tolomántját, 
Megszoptatá kicsi fiát. 
Elalítá kicsi fiát, 
Elalítá kicsi fiát. 


Hazajött a jámbor gazda, 
Elaludt a kicsi fia. 
Hazajött a jámbor gazda, 
Elaludt a kicsi fia. 


Tudja jaz én kicsi fiam, 
Idegen van a házunkban. 
Megitták az egy kupa bort, 
Megitták a másikat es. 


Tudod-e, te jámbor gazda, 
Feleséged visszajönne, 
Megszidnád-e, megvernéd-e, 
Orcájára felvetnéd-e? 


Meg se szidnám, meg se verném, 
Orcájára fel se vetném. 
Meg se szidnám, meg se verném, 
Orcájára fel se vetném. 
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Ha megszidsz es, ha meg nem es, 
Én vagyok a feleséged. 
Össze es csókolkozának, 
Össze es ölelkezének. 


(Pusztina, 2555. sz. 47–5) 


1  Tolomán, tolománt: dolmány. 
2  Bécsapá: beengedte, bebocsájtotta. 


B 
 
 


 
 
 


Jere velem Mónár Anna, 
Jere velem Mónár Anna. 
Nem menek i̯én, te katana, 
Nem menek i̯én, te katana. 


Kici fiam e rengőbe, 
Kici fiam e rengőbe, 
Genge uram ez erdőbe, 
Genge uram ez erdőbe. 


Gyere velem Mónár Anna, 
Gyere velem Mónár Anna. 
Gyere velem Mónár Anna, 
Gyere velem Mónár Anna. 


Cak elindul Mónár Anna, 
Cak elindul Mónár Anna. 
Elindula Mónár Anna, 
Elindula Mónár Anna. 
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Mennek, mennek, menegetnek, 
Mennek, mennek, menegetnek. 
Elérének e burkuszfát, 
Elérének e burkuszfát. 


Ül le ide, Mónár Anna, 
Ül le ide, Mónár Anna. 
Nézz e kicit e fejembe, 
Nézz e kicit e fejembe. 


Cak leüle Mónár Anna, 
Cak leüle Mónár Anna. 
Nezni fogá az ő fejit, 
Nezni fogá az ő fejit. 


Feltekinte burkuszfára, 
Feltekinte burkuszfára. 
Meglátá ő e teszvérét, 
Meglátá ő e teszvérét. 


Mónár Anna szírni foga, 
Mónár Anna szírni foga. 
Mé sírsz, mé sírsz, Mónár Anna, 
Mé szírsz, mé szírsz, Mónár Anna? 


Hanne szírjak, te katana, 
Hanne szírjak, te katana. 
Jő a humály2 alalunnét, 
Jő a humály alalunnét. 


Sz abbúl ceppent ez arcodra, 
Sz abbúl ceppent ez arcodra. 
Cak felkele e katana, 
Cak felkele e katana. 


Felindula burkuszfára, 
Felindula burkuszfára. 
Visszaejté az ő kardját, 
Visszaejté az ő kardját. 
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Add fel ide, Mónár Anna, 
Add fel ide, Mónár: Anna. 
Mónár Anna cak felveté, 
Mónár Anna cak felveté. 


Megtalálá genge nyakát, 
Megtalálá genge nyakát. 
Visszaeszék e katana, 
Visszaeszék e katana. 


Mónár Anna felkészüle, 
Mónár Anna felkészüle 
Katanának gúnyájába, 
Katanának gúnyájába. 


Mónár Anna hazamene, 
Mónár Anna hazamene. 
Mit cánsz, mit cánsz, jámbor gazda, 
Mit cánsz, mit cánsz, jámbor gazda? 


Rengetgetem e fiamat, 
Rengetgetem e fiamat. 
Háram napja rengetgetem, 
Háram napja rengetgetem. 


Háram napja rengetgetem, 
Háram napja rengetgetem, 
Szoha el nem rengethetem, 
Szoha el nem rengethetem. 


Mónár Anna visszajőne, 
Mónár Anna visszajőne, 
Megszidnád-e, megvernéd-e, 
Megszidnád-e, megvernéd-e? 


Sze nem szidnám, sze nem verném, 
Sze nem szidnám, sze nem verném. 
Sze nem szidnám, sze nem verném, 
Sze nem szidnám, sze nem verném. 
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Menj el, menj el, jámbor gazda, 
Menj el, menj el, jámbor gazda. 
Hozz ed kisz bort zidegennek, 
Hozz ed kisz bort zidegennek. 


Elmene e jámbor gazda, 
Elmene e jámbor gazda. 
Elmene e jámbor gazda, 
Elmene e jámbor gazda. 


Mónár Anna kibongolá, 
Mónár Anna kibongolá, 
Kibongolá dolományát, 
Kibongolá dolományát. 


Elrengetgeté e fiát, 
Elrengetgeté e fiát. 
Elrengetgeté e fiát, 
Elrengetgeté e fiát. 


(Nicolae Bălcescu, 1629. sz. 55–6) 


1  Rengő: bölcső. 
2  Humály: felhő (homály). 


C 
 


 
 


Nem mehetek, te katona, 
Kicsi fiam sír bőcsőbe, 
Jámbor uram ződ erdőbe, 
Jámbor uram ződ erdőbe. 
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El es rablá Mónár Annát, 
El es rablá s a katona... 


–  –  –  –  –  –  –  –  –  – 


Le es veti dolományát, 
Le es veti dolományát... 


Felőtözött Mónár Anna 
Katonának gúnyájába. 
Felőtözött katonáson, 
Katonáson, káplároson. 


Jó estét, te jámbor gazda. 
Isten hozott, te katona. 
Jó estét, te jámbor gazda. 
Isten hozott, te katona. 


Jámbor gazda, jámbor gazda, 
Mi az oka, jámbor gazda, 
Hogy úgy sír a kicsi fiad, 
Hogy úgy sír a kicsi fiad? 


Hogyne sírna, hogyne sírna, 
Harmadnapja nincsen anyja. 
Hogyne sírna, hogyne sírna, 
Harmadnapja nincsen anyja. 


Jámbor gazda, jámbor gazda, 
Van-e közelibe korcsma? 
Hozz te nekem egy kupa bort, 
Hozz te nekem egy kupa bort. 


El es mene jámbor gazda, 
El es mene korcsomába. 
El es mene jámbor gazda, 
El es mene korcsomába. 


Mónár Anna, szép menyecske 
Kibongolá dolományát, 
Kibongolá dolományát, 
Megszoptatá kicsi fiát. 
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Hazamene jámbor gazda, 
Hazamene korcsomából. 
Mi az oka, te katona, 
Hogy elaludt kicsi fiam? 


Jámbor gazda, jámbor gazda, 
Én vagyok a Mónár Anna. 
Jámbor gazda, jámbor gazda, 
Én vagyok a Mónár Anna. 


(Pusztina, 2554. sz. 76–5) 


D 
 
 


 
 
 


Jere vélem, Mónár Anna. 
Én nem menyek, te katana, 
Kicsi fiam sír bőcsűbe, 
Jámbor uram ződ erdőbe. 


Fémlik a kard a kezibe,1 


Mind úgy írja levelibe, 
Mind úgy írja levelibe, 
Mónár Anna ül ölibe. 


Addig csalta, csalogatta, 
Míg Mónár Annát elcsalta. 
Addig mentek, mendegéltek, 
Míg a burkusfához értek. 
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Ül le ide, Mónár Anna, 
Nézz e kicsit e fejembe. 
A nézésnek a képibe 
Feltekinte burkusfára. 


Oda kilenc felakasztval, 
S a tizedik az ő bátyja. 
Sírni fogott Mónár Anna, 
Hogy ezét nincs az ő bátyja. 


E csepp könnyü rájacseppen 
Katanának orcájára. 
Felszökik ő, a katana: 
Mit sírsz magad, Mónár Anna? 


Én nem sírok, te katana, 
Egy felhő itt elémene, 
Egy felhő itt elémene, 
S abból cseppent e csepp esső. 


Hág fel ide, Mónár Anna. 
Én nem hágok, te katana, 
Én nem szoktam fára hágni. 
Hág fel magad, te katana. 


Fel es hágott a katana, 
Fényes kardját visszaejté. 
Vess fel ide, Mónár Anna, 
Vess fel ide fényes kardot. 


Fel es veté Mónár Anna, 
El es vágá gyenge nyakát. 
Visszaesett a katana. 
Sírni fogott Mónár Anna. 


Felőtezett Mónár Anna 
Katanának gúnyájába. 
Visszamene hazájába, 
Visszamene hazájába. 
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Gazda, gazda, jámbor gazda, 
Engedjen bé zécakára. 
Nem engedlek, te katana, 
Kicsi fiam sír bőcsűbe. 


Kicsi fiam sír bőcsűbe, 
Mónár Anna ződ erdőbe. 
Primiljon be,2 jámbor gazda. 
Beprimilta jámbor gazda. 


Jámbor gazda, jámbor gazda, 
Messze van-e a korcsoma? 
Nincs es messze, nincs es közel. 
Hozzon nekem egy kupa bort. 


El es mene jámbor gazda. 
Mónár Anna megszoptatá, 
Megszoptatá a kicsikét. 
Ahogy szopott, úgy elaludt. 


Futuj3 bátran, jámbor gazda, 
Hogy most meghótt a kis fia. 
Ne fusson kend, jámbor gazda, 
Kicsi fia úgy elaludt. 


Amíg itták, illogatták, 
Kérdni kezdi a katanát, 
Amíg itták, illogatták, 
Kérdni kezdi a katanát: 


Te katana, mennyit jártál, 
Nem halltad-e, nem láttad-e, 
Nem halltad-e, nem láttad-e 
Feleségem, Mónár Annát? 


Hazajönne, megvernéd-e, 
Megvernéd-e, megszidnád-e, 
Megvernéd-e, megszidnád-e, 
Vaj órára felhánnád-e? 
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Meg se szidnám, meg se verném, 
S az órára fel se hánnám. 
Meg se szidnám, meg se verném, 
S az órára fel se hánnám. 


Kibongolja Mónár Anna, 
Megörvend a jámbor gazda. 
Megörvend a jámbor gazda, 
Mónár Anna főkatana. 


(Lészped, 1897. sz. F 332a. 75–8) 


1  Változat: az övibe. 
2  Primiljon be: fogadjon be. (Román a primi: befogadni.) 
3  Futuj: minden bizonnyal a román fugi tu, népiesen fu tu (fussál te) 


elváltozott formája. 
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4. MÁRTON SZÉP ILONA 
 
 


 
 
 


Édes az almája, 
Kedves a gazdája. 
Édes az almája, 
Kedves a gazdája. 


S az alatt ül vala 
Márton Szép Ilona. 
S az alatt ül vala 
Márton Szép Ilona. 


Köti koszorúját 
Fejér liliombúl. 
Köti koszorúját 
Fejér liliombúl. 
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S amivel nem éri, 
Könnyüvel nyomtassa. 
S amivel nem éri, 
Könnyüvel nyomtassa. 


Csak elésajdula1 
Fehér fodor bárán. 
Csak elésajdula 
Fehér fodor bárán. 


Jó napot, jó napot, 
Márton Szép Ilona. 
Jó napot, jó napot, 
Márton Szép Ilona. 


S isten hozott, isten, 
Fehér fodor bárán. 
S isten hozott, isten, 
Fehér fodor bárán. 


Mi járásbeli vagy, 
Fehér fodor bárán? 
Mi járásbeli vagy, 
Fehér fodor bárán? 


Szűzeknek sergibűl 
Csak egy bárán híja. 
Szűzeknek sergibűl 
Csak egy bárán híja. 


Magad odajönnél, 
Véled be es telnék. 
Magad odajönnél, 
Véled be es telnék. 


Várj kicsit, várj kicsit, 
Fehér fodor bárán. 
Várj kicsit, várj kicsit, 
Fehér fodor bárán. 
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Vegyek bocsánatot 
Apámtól s anyámtól. 
Vegyek bocsánatot 
Apámtól s anyámtól. 


Apámtól s anyámtól, 
Leány-barátimtól. 
Apámtól s anyámtól, 
Leány-barátimtól. 


Leány-barátimtól, 
Legén-szeretimtől. 
Leány-barátimtól, 
Legén-szeretimtől. 


Isten megfizesse, 
Lelkem édesanyám, 
Isten megfizesse, 
Lelkem édesanyám, 


Hogy kilenc hónapig 
Méhilvel2 hordozott, 
Hogy kilenc hónapig 
Méhilvel hordozott, 


Kilenc hónap mulval 
S e világra hozott, 
Kilenc hónap mulval 
S e világra hozott, 


Rengő bölcső mellett 
Sokat viradodzott, 
Rengő bölcső mellett 
Sokat viradodzott. 


(Diószeg, 2869. sz. 58–2) 


1  Elésajdul: elécsillan, elévillan; felbukkan. 
2  Méhilvel: méhivel, méhiben. 
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5. SZEGÉNY ÁRVA ASSZONY 
 
 


 
 


 


Jobb karjára vette 
Síró fiecskáját, 
Bal karjára vette 
Síró lyányecskáját. 


Ő es odaére 
E rózsamezőbe, 
Ő es csak letevé 
Rózsabokor alá. 


Ő es csak megcsalá 
Rózsavirágszálval, 
Ő es csak megcsalá 
Rózsavirágszálval. 
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Ő es elindula 
E nagy hosszú jútra, 
S e nagy hosszú júton, 
Rengeteg erdőkön. 


Mindjár találkozik 
Egy baromállatval. 
Egyesztendős borját 
E szarvába vitte, 


Félesztendős borját 
E szájába vitte, 
Kétesztendős borját 
Utána elcsalta. 


Ez egy baromállat, 
Há jén lelkes állat, 
Mét tudám letenni 
Síró lyányecskámat? 


Mét tudám letenni 
Síró lányecskámat? 
Mét tudám megcsalni 
Rózsavirágszálval? 


Ő es visszatére 
Rózsamező felé, 
Messzünnet meglátá, 
Há kürülbe vette;1 


Há kürülbe vette 
Három fene farkas. 
Legnagyobb azt mondja: 
Szakasszuk háromba. 


Középső aszondja: 
Szakasszuk, nem bánom 
Legküssebb aszondja: 
N e  szakasszuk szegint, 
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Ha mük es vigyük el 
E mi ballangunkhoz, 
Mük es neveljük fel 
Genge báránhúsval. 


Genge báránhúsval, 
Genge malachúsval. 
Genge báránhúsval, 
Genge malachúsval. 


Apám, édesapám, 
Fene farkas-apám, 
Erejszen el engem 
Erdőre sétálni. 


Erdőre sétálni, 
Mezőbe játszodni. 
Erdőre sétálni, 
Mezőbe játszodni. 


Ne menj, lányom, ne menj, 
Met vadászok járnak, 
Met vadászok járnak, 
Gengén feltalálnak. 


Anyám, édesanyám, 
Fene farkas-anyám, 
Erejszen el engem 
Erdőbe sétálni. 


Erdőbe sétálni, 
Mezőbe játszani. 
Erdőbe sétálni, 
Mezőbe játszani. 


Ne menj, lányom, ne menj. 
Met vadászok járnak, 
Met vadászok járnak, 
Gengén feltalálnak. 
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Bácsim,2 édes bácsim, 
Fene farkas-bácsim, 
Erejszen el engem 
Erdőre sétálni. 


Erdőre sétálni, 
Mezőbe játszodni. 
Erdőre sétálni, 
Mezőbe játszodni. 


Ne menj, húgom, ne menj, 
Met vadászok járnak, 
Gengén feltalálnak. 
Úgy is úgy elmene 


Erdőbe sétálni, 
Mezőbe játszodni, 
Erdőbe sétálni, 
Mezőbe játszodni. 


Ő es találkozik 
Egy öregasszanval. 
Lyányam, édes lyányam! 
Hallgass, asszan, hallgass! 


Anyám lettél lenne, 
Anyám lettél lenne, 
Lyányod lettem lenne, 
Lyányod lettem lenne, 


E rózsamezőbe 
Le sem tettél lenne, 
Rózsavirágszálval 
Meg sem csaltál lenne. 


(Klézse, 1978. sz. F 370b. 83–3) 


 
 


1  Kürülbe vette: körülvette. 
2  Bácsim: bátyám. 
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6. A SÁRIG KÍGYÓ 
 
 


D 
 


 
 
 


Sárig1 es kis kégyó 
Bébútt kebelembe. 
Sárig es kis kégyó 
Bébútt kebelembe. 


S aki azt kiveszi, 
Fél karját megeszi.2 


S aki azt kiveszi, 
Fél karját megeszi. 


Mintsábbad ellegyek 
Én fél karom nékül, 
Inkábbad elleszek 
Nyirel-fiam3 nékül. 
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Menj el te apádhoz, 
Talán ő kiveszi. 
Menj el te apádhoz, 
Talán ő kiveszi. 


Apám, édesapám, 
Csobánlegény vótam, 
Lefeküdtem vala 
S a patak martjára. 


Sárig es kis kégyó 
Bébútt kebelembe. 
Aki azt kiveszi, 
Fél karját megeszi. 


Mintsábbad ellegyek 
Én fél karom nékül, 
Inkábbad elleszek 
Nyirel-fiam nékül. 


Inkábbad elleszek 
Nyirel-fiam nékül, 
Menj el te mátkádhoz, 
Talán ő kiveszi. 


Mátkám, édes mátkám, 
Csobánlegény vótam, 
Lefeküdtem vala 
A patak martjára. 


Sárig es kis kégyó 
Bébútt kebelembe. 
Aki azt kiveszi, 
Fél karját megeszi. 


Gyer ide, gyer ide, 
Te jén édes mátkám. 
Gyer ide, vegyem ki. 
Azt mondja a legény: 
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Sűrüsd el4 orcádat, 
Nyulj bé kebelembe. 
Mikor ő kiveszi, 
Min szép sárig arany. 


Most kitudta ezen 
Az anyjának szüvit, 
És azon es pedig 
Tátájának szüvit. 


(Lészped, 1898. sz. F 332b. 75–8) 


1  Sárig: sárga. 
2  Változat: Fél karját elveszti. Ugyanígy a 7. és a 11. szakaszban is. 
3 Nyirel-fiam: nagyfiam, legény-fiam. (Román mire: vőlegény, jegyes.) 
4  Sűrüsd el: takard el. 


B 
 
 


 
 


Bébútt kebelembe 
Sárighasú1 kégyó. 
Bébútt kebelembe 
Sárighasú kégyó. 


Vegye ki kegyelmes2 


Lelkem édesapám. 
Vegye ki kegyelmes 
Lelkem édesapám. 


Mintsább kezem nékül, 
Inkább lányom nékül. 
Mintsább kezem nékül, 
Inkább lányom nékül. 
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Vegye ki kegyelmes 
Lelkem édesanyám. 
Vegye ki kegyelmes 
Lelkem édesanyám. 


Mintsább kezem nékül, 
Inkább lányom nékül. 
Mintsább kezem nélkül, 
Inkább lányom nékül. 


Vegye ki kegyelmes 
Lelkem édes bácsám. 
Vegye ki kegyelmes 
Lelkem édes bácsám. 


Mintsább kezem nékül, 
Inkább néném nékül. 
Mintsább kezem nékül, 
Inkább néném nékül. 


Vegye ki kegyelmes 
Lelkem édes húgom. 
Vegye ki kegyelmes 
Lelkem édes húgom. 


Mintsább kezem nékül, 
Inkább néném nékül. 
Mintsább kezem nékül, 
Inkább néném nékül. 


Vegye ki kegyelmes 
Lelkem édes ecsém. 
Vegye ki kegyelmes 
Lelkem édes ecsém. 


Mintsább kezem nékül, 
Inkább néném nékül. 
Mintsább kezem nékül, 
Inkább néném nékül. 
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Vegye ki kegyelmes 
Lelkem édes mátkám. 
Vegye ki kegyelmes 
Lelkem édes mátkám. 


Mintsább mátkám nékül, 
Inkább kezem nékül. 
Mintsább mátkám nékül 
Inkább kezem nékül. 


Az énekes még hozzáteszi: 


Pénz vót a kebelibe sok. Ő megcserkálta3 mind- 
egyiket. Mátkája aranyat kapott. 


(Gajdár, 2674. sz. 85–5) 


1  Sárighasú: sárgahasú. 
2  Kegyelmes: a balladában végig mindenütt eredetileg „kegyelmed” lehetett. 
3  Megcserkálta: próbára tette. (Román a încerca: próbára tenni.) 


C 
 
 


 
 


 


Aki jazt kiveszi, 
Fél karját megeszi. 
Aki jazt kiveszi, 
Fél karját megeszi. 


Anyám, édesanyám, 
Vegye el ezt tőlem,1 


Anyám, édesanyám, 
Vegye el ezt tőlem. 
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Lányom, édes lányom, 
Hogy vegyem el tőled? 
S aki ezt kiveszi, 
Fél karját megeszi. 


Mintsább én ellegyek 
A fél karom nékül, 
Inkábbad ellegyek 
Szép leányom nékül. 


Apám, édesapám, 
Vegye el ezt tőlem. 
Apám, édesapám, 
Vegye el ezt tőlem. 


Lányom, édes lányom, 
Hogy vegyem el tőled? 
S aki ezt kiveszi, 
Fél karját megeszi. 


Mintsább én ellegyek 
A fél karom nékül, 
Inkábbad ellegyek 
Szép leányom nékül. 


–  –  –  –  –  –  –  –  –  – 


(Lészped, 1905. sz F 337a. 79–4) 


1  A fonográfhengerre e sort (és a negyediket) így énekelte: Vátson ki ingemet. 
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7. KÉT RAB TESTVÉR 


S a törökök s a tatárok 
Kihatának Moldovába. 
Két szép rabot elrablának. 
Egyik szép rab Bíró János, 
Másik szép rab Bíró Kata. 


Harminc esztendeig török rabjai voltak s akkor 
megszöktek. Útközbe Bíró János megsebesül, mert 
verekedett a törökökkel. 


Húgom, húgom, Bíró Kata, 
Bújj be ebbe vízmosásba. 
Hasítsd ketté keszkenyődet, 
Kösd bé nékem jobb karomat 
Összevágák a jobb karát. 


Bíró János, Bíró Kata elindulának haza 


Az énekes innen dallammal énekli tovább: 
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Szegény Bíró Kata, 
Menjél, kérjél szállást, 
Menjél, kérjél szállást 
Erre éccakára. 


Gazdáim, gazdáim, 
Nagy tisztes gazdáim, 
Gazdáim, gazdáim, 
Nagy tisztes gazdáim, 


Mé nem adnak szállást 
Erre éccakára? 
Mé nem adnak szállást 
Erre éccakára? 


Egy bátyámmal vagyok 
Egyen1 megvagdalva. 
Egy bátyámmal vagyok 
Egyen megvagdalva. 


Menj ki kúdus, menj ki, 
Menj ki a házamból, 
Met én a kúdusnak 
Bűzit se állhatom. 


Bátyám, édes bátyám, 
Szegény Bíró János, 
Szállást nem adának, 
Kicokigatának.2 
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Menj bé húgom, menj bé, 
Szegény Bíró Kata. 
Menj bé húgom, menj bé, 
Szegény Bíró Kata. 


Meleg tűzhejikre 
Ha bé nem csapnak3 es, 
Bár az ajtó mellé 
Hogy béfogadnának. 


Gazdáim, gazdáim, 
Nagy tisztes gazdáim, 
Mé nem adnak szállást 
Erre éccakára? 


Egy bátyámmal vagyok 
Egyen megvagdalva. 
Egy bátyámmal vagyok 
Egyen megvagdalva. 


Meleg tűzhejikre 
Ha bé nem csapnak es, 
Bár barmok jászlába, 
Bár barmok jászlába. 


Menj ki kúdus, menj ki. 
Menj ki a házamból, 
Met én a kúdusnak 
Bűzit se állhatom. 


Bátyám, édes bátyám, 
Szállást nem adának, 
Szállást nem adának, 
Kicokigatának. 


Csak még menj bé, húgom, 
Szegény Bíró Kata. 
Csak még menj bé, húgom. 
Szegény Bíró Kata. 
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Kérd meg a gazdát es, 
Adjon nekünk szállást. 
Kérd meg a gazdát es, 
Adjon nekünk szállást. 


Gazdám, édes gazdám, 
Adjon nekünk szállást. 
Adjon nekünk szállást 
Erre éccakára. 


Egy bátyámmal vagyok 
Egyen megvagdalva. 
Egy bátyámmal vagyok 
Egyen megvagdalva. 


Házamba nem csaplak, 
Marhák hajlékjikba. 
Házamba nem csaplak, 
Marhák hajlékjikba. 


Húgom, édes húgom, 
Ugyan reám ügyelj, 
Ugyan reám ügyelj 
Ezen az éccakán. 


Első kakasszókor 
Egy mirigyem szökik. 
Első kakasszókor 
Egy mirigyem szökik. 


Másod-kakasszókor 
Szavam megfoganik. 
Másod-kakasszókor 
Szavam megfoganik. 


Harmad-kakasszókor 
Világból kimúlok. 
Harmad-kakasszókor 
Világból kimúlok. 
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Bátyám, édes bátyám, 
Szegény Bíró János. 
Bátyám, édes bátyám, 
Szegény Bíró János, 


Harminc esztendeig 
Török rabja valál. 
Harminc esztendeig 
Török rabja valál. 


Most eljöttünk mink es 
Az apánk házához. 
Most eljöttünk mink es 
Az apánk házához. 


Szállást nem adának, 
Kicokigatának. 
Szállást nem adának, 
Kicokigatának. 


Meghallta a szolga, 
Mondta az asszonynak, 
Meghallta a szolga, 
Mondta az asszonynak: 


Asszonyim, asszonyim, 
Nagy tisztes asszonyim, 
Asszonyim, asszonyim, 
Nagy tisztes asszonyim. 


Egyik szép rab meghalt, 
Másik úgy siratja, 
Egyik szép rab meghalt, 
Másik úgy siratja: 


Bátyám, édes bátyám, 
Szegény Bíró János. 
Bátyám, édes bátyám, 
Szegény Bíró János, 
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Harminc esztendeig 
Török rabja valál. 
Harminc esztendeig 
Török rabja valál. 


Most eljöttünk mink es 
Az apánk házához. 
Most eljöttünk mink es 
Az apánk házához. 


Szállást nem adának, 
Kicokigatának. 
Szállást nem adának, 
Kicokigatának. 


Kiküd egy másikat. 


Menj ki, hallgasd csak meg, 
Lehet, ez hazudott. 
Menj ki, hallgasd csak meg, 
Lehet, ez hazudott. 


Asszonyim, asszonyim, 
Nagy tisztes asszonyim, 
Asszonyim, asszonyim, 
Nagy tisztes asszonyim. 


Egyik szép rab meghalt, 
Másik úgy siratja, 
Egyik szép rab meghalt, 
Másik úgy siratja: 


Bátyám, édes bátyám, 
Szegény Bíró János. 
Bátyám, édes bátyám, 
Szegény Bíró János, 


Harminc esztendeig, 
Török rabja vótunk. 
Harminc esztendeig, 
Török rabja vótunk. 
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Most eljöttünk mü es 
Az apánk házához. 
Most eljöttünk mü es 
Az apánk házához. 


Szállást nem adának, 
Kicokigatának. 
Szállást nem adának, 
Kicokigatának. 


Kiment a harmadik, 
Annak se hitték el. 
Kiment a harmadik, 
Annak se hitték el. 


Asszonyom, asszonyom. 
Nagy tisztes asszonyom, 
Asszonyom, asszonyom, 
Nagy tisztes asszonyom. 


Egyik szép rab meghalt. 
Másik úgy sirassa, 
Egyik szép rab meghalt. 
Másik úgy sirassa: 


Bátyám, édes bátyám, 
Szegény Bíró János. 
Bátyám, édes bátyám. 
Szegény Bíró János, 


Harminc esztendeig 
Török rabja voltunk. 
Harminc esztendeig, 
Török rabja voltunk. 


Most eljöttünk mü es 
Az apánk házához. 
Most eljöttünk mü es 
Az apánk házához. 
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Szállást sem adának, 
Kicokigatának. 
Szállást sem adának, 
Kicokigatának. 


Kiment maga. 


Anyámé, anyámé, 
Ha én tudtam vóna, 
Ha én tudtam vóna, 
Gyermekeim vattok, 


Meleg hajlékomba 
Bécsaptalak vóna, 
Meleg hajlékomba 
Bécsaptalak vóna, 


Meleg kebelembe 
Bézártalak vóna, 
Meleg kebelembe 
Bézártalak vóna. 


Leesett és meghalt. 


Az énekes még hozzáteszi: 


Pusztinán történt, hogy mikor őket rabságba vit- 
ték, Pusztinán csak két ház vót. Mikor visszatértek, 
akkor harminc házat találtak, s az apjik nem ismerte 
meg őket. 


(Pusztina, 2556. sz. 47–5) 


1 Egyen: egen, azaz igen. 
2  Kicokigatni: kiűzni, kikergetni. (Vö, co ki!) 
3  Bécsapni: befogadni, beengedni. 


 
 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Moldvai csángó népdalok és népballadák 


101 


 
 


 


8 .  AZ  ELRABOLT  LEÁNY 


– Dallamát lásd e kötetben a 34B sz. alatt – 


Anyám, édesanyám, 
Vátson el ingemet. 
Jönnek a katonák, 
S rabolnak el ingem. 


Anyámé, anyámé, 
Hová rejtselek el? 
Menj bé kamarába, 
Bújj be egy ládába. 


Csak odazúdula 
Hetvenhét katona. 
Hetvenhét katona, 
Egész kompánia. 


Hol van a leányod, 
Adjátok kezünkbe! 
Hol van a leányod, 
Adjátok kezünkbe! 
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Nincsen a leányom, 
Me meg vagyon halva. 
El es van temetvel, 
El es van siratval. 


– Hagyjad a lyányodat, 
Viszlek el tégedet. 
– Menj bé kamarába, 
Ott van egy ládába. 


Anyám, édesanyám, 
Zisten engedje meg, 
Zisten engedje meg, 
S a nyüvek egyék meg. 


* 


Fúdogál egy nagy szél, 
Asse tudom, merről. 
Alul-e vagy felül, 
Vaj édesem felől? 


Fúdd el, jó szél, fúdd el 
Hosszú jútnak porát, 
Fúdd be édesemnek 
Meleg kebelibe. 


(Pusztina, 2559. sz. 47–5) 
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9. MERINKA 
 
 


A 
 


 
 


Száz katanám közül 
Melyiket szereted? 
Napot-e, vaj hódat, 
Vaj fényes csillagat? 


Napot es szeretem, 
Hódat es szeretem, 
De fényes csillagat 
Legjobban szeretem. 


Anyám, édesanyám, 
Édes kedves anyám, 
Üselje jó gondját 
Ez én Merinkámnak, 
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Met én el kell menjek 
Hadba hadakozni, 
Jó hírt hazahozni, 
Neki megmondani. 


Lyányom, édes lyányom, 
Édes, kedves lyányom, 
Azt megengeded-e, 
Nyársba felhúzzalak? 


Nyársba felhúzzanak, 
Langon pirissanak? 
Meg nem engedhetem, 
Megszakad e szívem. 


Lyányom, édes lyányom, 
Édes, kedves lyányom, 
Ketszerikszer mondom, 
Ketszerikszer mondom, 


Azt megengeded-e, 
Azt megengeded-e, 
Favágó tőkém légy, 
Favágó tőkém légy? 


Meg nem engedhetem, 
Megszakad e szívem. 
Harmadikszor mondom, 
Lyányom, édes lyányom, 


Azt megengeded-e, 
Asztali vendégnek 
Gyortyatartója légy, 
Gyortyatartója légy? 


Este meggyujtsanak, 
Reggel eloltsanak? 
Azt megengedhetem, 
Ha annyira lettem. 
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Csak kapun szóla meg 
E katana-legén: 
Rományul Merinka, 
Magyarul Margitka, 


Nyisd kapumat nekem, 
Eressz bi̯é ingemet, 
Mert i̯én hazajöttem, 
Jó hírt hazahoztam. 


Jó hírt hazahoztam, 
Neked megmondanám. 
Állj meg, fiam, állj meg, 
Hogy én nyithassam ki. 


Nem kell, anyám, nem kell, 
Nem kell, anyám, nem kell. 
Hol ez én Merinkám, 
Hogy maga nyissa ki? 


Elment, fiam, elment 
E rúzsamezőbe, 
Kössön bokrétákat, 
Tegye kalapodba. 


Tér meg, lovam, tér meg, 
Hogy mük es menjünk el 
E rúzsamezőbe. 
Kössél bokrétákat, 


Tegyék kalapomba, 
Tegyék kalapomba. 
Ő es csak elmene, 
E katana-legény. 


Rományul Merinkám, 
Magyarul Margitkám, 
Szól nekem bár egyet, 
Hogy én szóljak hármat. 
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Met én hazajöttem, 
Jó hírt hazahoztam. 
Jó hírt hazahoztam, 
Neked megmondanám. 


Tér meg, lovam, tér meg, 
Hogy mük es menjünk el, 
Hogy mük es menjünk el 
Ez édesanyámhoz. 


Anyám, édesanyám, 
Édes kedves anyám, 
Hol az én Merinkám, 
Hol az én Merinkám? 


Elment, fiam, elment 
Virágos küs kertbe, 
Virágos küs kertbe, 
Rúzsabokor alá. 


Ő es be van nyujtva 
Rúzsabokor alá, 
Mend egy porgolt1 csutak, 
Mend egy porgolt csutak. 


Anyám, édesanyám, 
Édes kedves anyám, 
Ha ezt cselekedted, 
Ha ezt cselekedted, 


Hozza ki, hozza ki 
Aranybütű2 kését, 
Aranybütű kését, 
E kerek karszékét, 


Met én is halálétt 
Halált kell szenvedjek. 
S ő es csak beüle 
E kerek karszékbe. 
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Ő es csak elcsapá 
Maga gyenge nyakát. 
Őket es felvették, 
Őket es elvitték 


E nagy templom alá, 
E nagy templom alá. 
Zegyiket temették 
Az ótár seggihez, 


Másikat temették 
Zótár elejibe. 
Nőttek, nődegeltek, 
Zótárt meghaladták. 


Zösszekapcsolódtak, 
Zösszekapcsolódtak, 
De zördöngös bába3 


Ott se férhetett el. 


Oda es elmene, 
Oda es elmene. 
Őket leszakasztá, 
Őket leszakasztá. 


(Klézse, 1744. sz. F 270b 54–4) 


1 Porgolt: pörkölt; megszenesedett. 
2 Aranybütű: aranyvégű. 
3 Bába: öregasszony, vénasszony. 


 
 


B 
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Kiküldöttem, fiam, 
Kici rózászkerbe, 
Kici rózászkerbe, 
Búza-mezejére. 


Hozzon neked búzát, 
Hozzon neked búzát, 
Szúrd e kalapidba, 
Szúrd e kalapidba. 


Ű isz cak kimene, 
Ű isz cak kimene 
Búza-mezejére, 
Búza-mezejére. 


Fittyentészt nem halla, 
Fittyentészt nem halla. 
Rikojtászt nem halla, 
Rikojtászt nem halla. 


Ű isz cak megti̯ére, 
Ű isz cak megti̯ére 
Az ő házájához, 
Az ő házájához. 


Kivevé szervetjét,1 


Kivevé szerevetjét, 
Megtörlé szemeit, 
Megtörlé szemeit. 


Ű isz hazamene, 
Ű isz hazamene. 
Anyám, jedeszanyám, 
Anyám, jedeszanyám, 


Minek kell hazudjan, 
Minek kell hazudjan? 
Hol az i̯én Marinkám, 
Hol az i̯én Marinkám? 
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Bi̯éküldöttem, fiam, 
Bi̯éküldöttem, fiam, 
Cipkerúzász kerbe, 
Cipkerúzász kerbe. 


Hozzon neked rúzát, 
Hozzon neked rúzát, 
Szúrd e kalapidba, 
Szúrd e kalapidba. 


Ű isz cak bi̯émene, 
Ű isz cak bi̯émene, 
Cipkerúzász kerbe, 
Cipkerúzász kerbe. 


Ű isz cak meglátá, 
Ű isz cak meglátá 
Sz az ő Marinkáját, 
Sz az ő Marinkáját. 


Mend egy porgolt cutak, 
Mend egy porgolt cutak, 
Rúzabokor alatt, 
Rúzabokor alatt. 


Kivevé je kardját, 
Kivevé je kardját, 
Felekleli magát, 
Felekleli magát. 


(Nicolae Bălcescu, 1630. sz. 55–6) 


1  Szervet: kézbevaló kendő. (Román şervet: asztalkendő.) 
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10. A PAKULÁR 
 
 


A 
 
 


 
 


 
Új jőnek, új jőnek 
Három purkárlegény.3 


Jó napot, jó napot, 
Szegény csobánlegény. 


Isten hozott, isten, 
Három purkárlegén. 
Tudod-e, mét jöttünk?4 


Add ide te nekünk 


Ezer báránkádot, 
Néztelen sok johod. 
Nem adom, nem adom 
Ezer báránkámot. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Moldvai csángó népdalok és népballadák 


111 


Ha nem adod nekünk, 
Mük es fejed vesszük. 
De tük ne mondjátok, 
Hogy fejem vettétek, 


Hanem azt mondjátok, 
Hogy megházasodtam 
Fődnek e zsírjával, 
Napnak e húgával. 


Egy útval mellékest, 
Tük hol elémentek, 
Ott es vagyon nekem 
Egy füstes házecskám. 


Abba van nekem es 
Egy öreg mámikám. 
Jól tudom, megkérdi: 
Hogy vagyok, mint vagyok? 


Mondjátok azt neki, 
Hogy megházasodtam 
Napnak e húgával, 
Fődnek e zsírjával. 


Hol meg elémentek, 
Egy kertvel mellékest, 
Ott es vagyon nekem 
Két kicsi húgecskám. 


Virágot gyomlálnak, 
Mind engem gyászolnak. 
Jól tudom, megkérdik: 
Hogy vagyok, mint vagyok? 


De tük ne mondjátok, 
Hogy fejem vettétek, 
De tük ne mondjátok, 
Hogy fejem vettétek. 
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Hanem úgy mondjátok, 
Hogy megházasodtam 
Napnak e húgával, 
Fődnek e zsírjával. 


E küssebb sültümet5 


Lábomhoz tegyétek, 
Alulul fújja szél, 
Fújja, fúdogálja. 


Aki azt meghallja, 
Mindenki azt mondja, 
Szegény csobánlegény 
Magát hubojgassa.6 


(Klézse, 1944. sz. F 353b 29–4) 


1  Csobánlegény: juhászlegény. (Román cioban.) 
2  Néztelen sok: beláthatatlanul sok, nagyon sok. 
3  Purkárlegény: kanászlegény. (Román porcar.) 
4  E sort a fonográfhengerre így énekelte: De mik azért jöttünk. 
5  Sültü: süvöltő, azaz furulya. 
6  Hubojgassa: siratgatja. 


B 
 


 
 


Csak odatekinte, 
Új jőnek, új jőnek, 
Új jőnek, új jőnek 
Három purkárlegény... 


Többi szövege azonos a fennebbi változat szövegével. 


 
(Klézse, 1945. sz. F 353c. 29–4) 
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Sz ahol tük elmentek, 
Ott nekem isz vagyon 
Egy édesz mámikám, 
Fejér gyapjut fonogat. 


Fejér gyapjut fonogat, 
Sz mind ingem gyászolgat... 


Mondjátok meg neki, 
Hogy megházaszodtam 
Fődnek e zírjával, 
Sz napnak e húgával. 


Sz ahol tük elmentek, 
Ed kertvel mellékeszt, 
Ott nekem isz vagyon 
Ed húgom, teszvérem. 


Virágat gyomlálnak, 
Sz mind ingem gyászolnak. 
Mondjátok meg nekik... 


Akkor leszen nekem 
Visszafordulászom, 
Akkor sz még akkor szem, 
Tudják, hogy szohaszem. 


(Trunk, 1937. sz. F 350c 14–9) 


 
1  Pekurár: juhász. (Román păcurar.) 
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Ezer báránkádat, néztelen sok johod. 
Nem adom, nem adom, fejemet árulom. 
Ha biza nem adod, mi fejedet vesszük. 
Ha biza nem adod, mi fejedet vesszük. 


Ha fejem veszitek, temessetek engem 
Egy útval mellékest, egy útval mellékest. 
Nagyobb furulyámból koporsót csánjatok, 
Kissebb furulyámot fejemhez tegyétek. 


Mikor fújja szél alulunnat, fújja-fújdogálja, 
Aki azt meghallja, mindjárt es azt mondja, 
Szegény árva legény magát havajgassa. 


(Klézse, 1972. sz. F 364b. 83–4). 


1  Havajgassa: siratgatja. 
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Isten hozott, isten, három disznópurkár. 
Isten hozott, isten, három disznópurkár. 
Tudod-e, mét jöttünk, szép fehér pekurár? 
Nem adod-e nekünk ezer báránkádat. 


Ezer báránkádat, néztelen sok johod? 
Nem adom én nektek, három disznópurkár. 
Ha nem adod nekünk, mi fejedet vesszük. 
Ha fejem veszitek, ingem temessetek 


Tellám1 kapujábo, bárányom jászlábo. 
Egy út van mellékest s ahol elémentek, 
Ott nekem es vagyon egy füstös házecskám, 
Abba vagyon nekem egy öreg mámikám. 


Szürke gyapjucskát fon, mind ingemet gyászol, 
Tudom jól, azt kérdi, hogy vagyok, mint vagyok? 
Tudd rea felelni, hogy vagyok, mint vagyok, 
Karcsi derekamon rabszíjut hordozok. 


(Trunk, 1767. sz. F 292. 65–4) 


1  Tella: akol, (Román tîrlă) 
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11. A HÁROM ÁRVA 


A 
 
 


 
 


 
Hosszú útra, bódorgásro, 
Kinek nincsen apjok, anyjok. 
Hosszú útra, bódorgásro, 
Kinek nincsen apjok, anyjok. 


Ne menjetek, három árvo, 
Vagyon nektek mostohátok, 
Aki mossa a ruhátok, 
Aki mossa a ruhátok. 


Mikor mossa a ruhátok, 
Vérvel habzik a hátatok. 
Mikor mossa a ruhátok, 
Vérvel habzik a hátatok 


(Templomfalva, 2930. sz. 46–2). 
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Diófának három ága, 
Diófának három ága, 
Az alatt van három árva. 


Hova mésztek, három árva? 
Menünk, menünk hosszú jútra, 
Hosszú jútra, szolgálatra. 


Metek1 nektek három vesszőt, 
S menjetek el anyátokhoz, 
S csappintsátok temetejit. 


S mondjátok meg: keljen, keljen. 
Keljen, keljen, édesanyám, 
Mert elszakadt a gyászruhám. 


S nem kelhetek, édes fiam, 
Nem kelhetek, édes fiam, 
Mert elfogott a föld murha.2 


Nektek leszen mostohátok, 
Nektek leszen mostohátok, 
Ki fejért adjon reátok. 


S mikor fejért ad reátok, 
S mikor fejért ad reátok, 
Vérvel habzik a hátatok. 


S mikor fősüli fejetek, 
S mikor fősüli fejetek, 
Könyvvel habzik a szemetek. 


* 


Mikor árván elmaradtam, 
Mikor árván elmaradtam, 
Csak én két esztendős voltam. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Moldvai csángó népdalok és népballadák 


118 


Csak én két esztendős voltam, 
Csak én két esztendős voltam, 
Világon semmit sem tudtam. 


(Újfalu, 2904. sz. 37–2) 


1  Metek: metszek, vágok. 
2  A föld murha: a föld moha 


C 
 
 


 
 


 
Metek nektek három vesszőt.1 


Csoplintsátok2 a temetőt. 
Keljen, keljen, édesanyám, 
Met elszakadt s a gyászruhám. 


Nem kelhetek, édes fiam, 
Me béfogott a főd muha. 
Adja ide ládo kócssát, 
Kócsuljam ki koporsóját. 


Kócsuljam ki koporsóját, 
Csókuljam meg kezit-lábát. 
Csókuljam meg kezit-lábát, 
S még emellett két orcáját. 


* 


Árva vótam apa nékül, 
De még árvább anya nékül. 
Árva vótam, s az es leszek, 
Még a főden fejül leszek. 
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Felsütött a nap sugárja 
Minden ember ablakjára. 
Jaj istenem s mi az oka, 
S az enyimre nem süt soha. 


(Lészped, 1674 sz. F 257a. 5–9) 


1  Változat: Metek nektek aranvessző. 
2  Csoplintsátok: csappintsátok, csapjátok 


D 
 
 
 


 
 


 


S az alatt ül három árva, 
S az alatt ül három árva, 
Odamene szép szűz Márja. 


Merre mentek, három árva, 
Merre mentek, három árva? 
Hosszú útra, szógálatra. 


Metek nektek három vesszőt, 
Metek nektek három vesszőt, 
Menjetek ki temetőbe. 


Csapdossátok keresztfáját, 
Csapdossátok keresztfáját, 
Keresztfáját háromfelé. 
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Keljen, keljen, édesanyánk, 
Keljen, keljen, édesanyánk, 
Met elszakadt a gyászgúnyánk. 


Nem kelhetek, édes fiam, 
Nem kelhetek, édes fiam, 
Met béfogott főd muhuja.1 


Fogjatok el hazafelé, 
Fogjatok el hazafelé, 
S kapulábnál van egy asszony. 


S az az nektek mostohátok, 
S az az nektek mostohátok, 
S aki fejért ád reátok. 


Mikor fejért ád reátok, 
Mikor fejért ád reátok, 
Vérbe hobzik a hátotok. 


Mikor fejetek fésüli, 
Mikor fejétek fésüli, 
Hajatokat mind kitépi. 


S azt se fésüli egyebkor, 
S azt se fésüli egyebkor, 
Csak szombaton éjfélekor. 


(Frumósza, 2649. sz. 31–5) 


1 Főd muhuja, főd mohója: a föld moha.  
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S odamene szép szíz Márja. 
Minek sírtok, három árva? 
S odamene szép szíz Márja. 
Minek sírtok, három árva? 


Hogy ne sírjunk, szép szíz Márja, 
Hogy ne sírjunk, szép szíz Márja 
Édesanyánk meg van halval, 
S a gyászruhánk elszakadval. 


Metek nektek három vesszőt, 
Menjetek ki temetőbe. 
Csoppintsátok s a temetőt, 
Csoppintsátok a temetőt. 


Azt fogjátok tük mondani: 
Keljen, keljen, édesanyánk. 
Keljen, keljen, édesanyánk, 
Met elszakadt s a gyászgúnyánk. 
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Nem kelhetek, édes fiam, 
Zegyik lábom elsennyedett, 
Zegyik lábom elsennyedett, 
S a kezem es elrothadott. 


Nektek vagyon mostohátok, 
Ki fejért adjon reátok. 
Mikor fejért ad reátok, 
Vérvel virágzik hátotok. 


Fejeteket megfésöli, 
Hajatokat min kitépi, 
S ágyacskátokat megveti, 
Hollérával1 min megveri. 


(Lábnik, 2721. sz. 21–5) 


1  Hollérával: az énekes szerint „vadrózsával” (?) 


 


F 


 


Dallamát lásd e kötetben a 138. sz. alatt 


Ihol menen három árva, 
Ihol menen három árva. 
Mēre mentek, három árva, 
Mēre mentek, három árva? 


Menünk ki a temetőbe, 
Menünk ki a temetőbe, 
Hogy megverjem a murmentját,1 
Hogy megverjem a murmentját. 


Keljen, keljen, édesanyám, 
Keljen, keljen, édesanyám, 
Met ēszakadt e gyászruhám, 
Met ēszakadt e gyászruhám. 
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Nem kelhetek, három árvám, 
Nem kelhetek, három árvám, 
Met befogott főd mohója, 
Met befogott főd mohója. 


Vagyon nektek mosztohátok, 
Vagyon nektek mosztohátok, 
Ki fejért adjon rivátok, 
Ki fejért adjon rivátok. 


Mikor fejért ad rivátok, 
Mikor fejért ad rivátok, 
Kíkvel virágzik hátatok, 
Kíkvel virágzik hátatok. 


Mikor fejeteket mossza, 
Mikor fejeteket mossza, 
Könyübe borul orcátok, 
Könyübe borul orcátok. 


(Nicolae Bălcescu, 1633 sz. 90–8) 


1  Murment: sír, sírhalom. (Román mormînt.) 
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12 A NAGYHEGYI TOLVAJ  
 
 
 


 
 


Apám kapujából 
S anyám ajtajára, 
Hogy lássák meg űk es, 
Kinek adtak ingem. 


Nyóc ökrös gazdának,1 


Cifra katanának, 
Jobb lett vóna, adjon 
Disznyópásztorának. 


Mer én má meguntam 
Jó regvel felkelni, 
Jó regvel felkelni, 
S a patakra menni. 
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Véres ruhát mosni, 
Jajszókval sujkolni, 
Jajszókval sujkolni, 
S könyvemvel áztatni. 


Me most es oda van 
Keresztút állani, 
Keresztút állani, 
Örmény papot ölni. 


Egy pénzétt, kettőétt 
Nem szán vért ontani. 
Egy pénzétt, kettőétt 
Nem szán vért ontani. 


Azt meghallá-hallá 
A nagyhegyi tolvaj. 
Megrugá az ajtót, 
Megrugá az ajtót. 


Erejsz bé, erejsz bé, 
Te nagy híres kurva. 
Erejsz bé, erejsz bé, 
Te nagy híres kurva. 


Álljan meg, álljan meg, 
Csendes jámbor uram. 
Fődig fátyolomat 
Tegyem a fejemre. 


Piros patkós csizmám 
Húzzam a lábomra, 
Piros patkós csizmám 
Húzzam a lábomra. 
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Második szovára 
Bérugá jaz ajtót. 
Második szovára 
Bérugá jaz ajtót. 


Mé sírsz rnagad, mé sírsz, 
Te nagy híres kurva? 
Mé sírsz magad, mé sírsz, 
Te nagy híres kurva? 


Nem sírok, nem sírok, 
Csendes jámbor uram. 
Nem sírok, nem sírok, 
Csendes jámbor uram. 


Cserefát égetek, 
Gyermeket rengetek. 
Cserefának füstje 
Húzta ki könyvemet. 


Kíszijj asszan, kíszijj 
A búzamezőbe, 
A búzamezőbe, 
S a fejvevő székre. 


Jánaskám, Jánaskám, 
Nagyhajú szógacskám, 
Húzd elé a kocsit, 
Fogd bé hat lovamat. 


Vígy el ingem magad 
A búzamezőbe, 
A búzamezőbe, 
S a fejvevő székre, 
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Hol fejemet veszik. 
Szívemet, májamat 
Mos meg ürmös borba, 
Takard gyenge gyócsba. 


Tedd fel réztányérra, 
Vidd el Barassóba. 
Vidd el Barassóba, 
Tegyék várkapura. 


Minden apa s anya 
Vegyen példát róla, 
Hogy adja a lányát 
A hideg havasra. 


Nyóc ökrös gazdának, 
Cifra katanának. 
Inkább adja oda 
Disznyópásztorának. 


* 


Beli bubát, beli,2 


Kicsi Ráduj Péter, 
Mer rninnyá jő mámá. 
Hoz neked cicikét. 


Hoz neked cicikét, 
Nekem hoz kalácskát. 
Hoz neked cicikét, 
Nekem hoz kalácskát. 


Azt meghallá-hallá 
A nagyhegyi tolvaj, 
Szíve megszakada, 
Gyermeke marada. 


(Lészped, 1686. sz. F 268a. 79–6) 


1  Változat: Nagyhegyi tolvajnak. 
2  Beli bubát, beli: gyermekringató. 
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B 
 
 


 
 


Hoj vijen el engem 
Apám kapujára, 
Hoj vijen el engem 
Apám kapujára. 


Apám kapujára, 
Anyám asztalára. 
Apám kapujára, 
Anyám asztalára. 


Hoj kérjem meg őket, 
Kinek adtak férhez? 
Hoj kérjem meg őket, 
Kinek adtak férhez? 


Cifra katanának, 
Nagyhegyi tolvajnak. 
Cifra katanának, 
Nagyhegyi tolvajnak, 


Aki most es el van 
Keresztút állani, 
Aki most es el van 
Keresztút állani. 


Keresztút állani, 
Embert legyirkolni. 
Keresztút állani, 
Embert legyirkolni. 
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Egy pénzért, kettőért 
Nem szán vért ontani. 
Egy pénzért, kettőért 
Nem szán vért ontani. 


(Pusztina, 2520. sz. 59–5) 


C 
 


 
 


Híresz tolvaj után, 
Híresz tolvaj után, 
Ki moszt isz oda van, 
Ki moszt isz oda van 


Hadba hadakozni, 
Vaszkaput rontani. 
Vaszkaput rontani, 
Ermén papot ölni. 


Met i̯én nem szoktam vót 
Jó regvel felkelni, 
Jajszóval szujkolni, 
Könnyüvel vigyítni. 
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Cak ajtómnál szólla 
Egy kevél katana: 
Eressz bé jingemet... 


Kíszülj asszany, kíszülj 
Fejvevő mezőbe, 
Rengeteg erdőbe... 


Met ha nem, fejedet veszi e nad híresz tolvaj... 


(Trunk, 1931. sz. F 348c. 15–9) 
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13. AZ ELÍTÉLT 
 
 


 
 


 


Menyek fiam, menyek, 
Menyek az urakhoz. 
Megkérem urakot, 
Lesz-e maradásod? 


Jártam fiam, jártam, 
Jártam az urakhoz. 
Azt felelték urak: 
Nem lesz maradásod. 


Csütörtökön délkor 
Lesz felakasztásod. 
Csütörtökön délkor 
Lesz felakasztásod. 
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Anyám, édesanyám, 
Édességes dajkám, 
Ki kilenc hónapig 
Méhedbe hordoztál, 


Kilenc hónap mulva 
E világra hoztál, 
Jobb lett vóna, anyám, 
Méhedbe elveszni, 


Hogy ne értem vóna 
Íj nagy bánatokat, 
Az akasztófára 
Kegyetlen ítilnek. 


Anyám, édesanyám, 
Jobb lett vóna nekem, 
Mikor fereszgettél 
Gyenge meleg vízbe, 


Fereszgettél vóna 
Forró bojgó vízbe, 
Hogy égett vóna el 
Minden ízem csontja, 


Hogy ne éltem vóna 
Íj búbánatokat, 
Bánat a szüvemen 
Halálra búsított. 


Anyám, édesanyám, 
Én keserves dajkám, 
Mikor takargattál 
Gyenge meleg gyócsba, 


Takargattál vóna 
Forró parazsába, 
Hogy égett lenne el 
Minden ízem csontja, 
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Hogy ne értem vóna 
Sok keserves napot. 
Anyám, édesanyám, 
Édességes dajkám, 


Kár vóna énnekem 
A fán megszáradnyi, 
Szép sarkantyús csizmám 
Széllel kocogtatni, 


Szép bogláros szijjam 
Rozsdával étetni, 
Ropogós gyócsingem 
Széllel lobogtatni, 


Szép sárga hajamat 
Széllel elfútatni, 
Szép szálkás húsomat 
Hangyákval hordatni, 


Szép fejér csontomat 
Csókákval liggatni, 
Szép piros véremet 
Fődvel elitatni. 


(Lészped, 2004. sz. 87–3) 
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14. IFJÚ MÁTYÁS KIRÁLY 
 
 


 
 
 
 


Nagy hosszú jalmának 
Tizenkét szép ága, 
Tizenkét szép ágán 
Hatvanhat virágja, 


Hatvanhat virágja, 
Háromszáz levele. 
Jéfjú Mátyás király 
Sírogatni kezde. 


S ez ő kicsi lyánya 
Ő es csak azt mondá: 
Mét sír, mét kesereg, 
Jédes kedves apám? 
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Had ne keseredjek, 
Ides kicsi lyányom. 
Nekem azt mondották, 
Hogy fejemet veszik. 


Ne sírj, ne keseredj, 


Jédes kedves apám. 
Nagy hosszú almafa 
Nagy hosszú esztendő, 


Tizenkét szép ága 
Tizenkét szi̯ép hónap, 
Háromszáz levele 
Háromszáz miesnap,1 


Hatvanhat virága 
Hatvanhat vasárnap, 
Hatvanhat virága 
Hatvanhat vasárnap. 


(Klézse, 1754. sz. F 274b. 53–4) 


1  Miesnap: műves nap, azaz hétköznap, munkanap. 
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15. TÜNDÉR ILONA 
 
 


 
 
 
 


Tekergős patakra 
Tündér Ilonához. 
Tündér Ilonának 
Brostás1 e kapuja. 


Brostás e kapuja, 
Csitargós2 ajtaja. 
Csitargós ajtaja, 
Pántlika padlatja. 


Négy évegablakja, 
Sinor-gerendája. 
Mármonykő ház-fődje, 
Boglár e sutuja.3 
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Mármuly az asztala, 
Babér ez abrossza... 


–  –  –  –  –  –  –  –  – 


(Klézse, 1977. sz. F 370a. 83–3) 


1  Brostás: záros. (Román broască: zár, lakat.) 
2  Csitargós: csikorgós, csikorgó. 
3  Sutuja: tokja (pl. az ablak tokja). 


 


 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Moldvai csángó népdalok és népballadák 


138 


 
 
 
 


16. SZEGÉNY SZABÓ ERZSI 
 
 
 


A 
 


 
 
 


Az ő kicsi fiát 
Aprón elaprítá, 
Aprón elaprítá, 
Csihánybo takará. 


Csihánybo takará, 
Disznyóknak kihányá. 
Csihánybo takará, 
Disznyóknak kihányá. 


Főispán úrfi es 
Két szemivel látá, 
Két filivel hallá 
Magzatja kénzását. 
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Főispán úrfi es 
Tervénszékbe üle, 
Tervénszékbe üle, 
S azt a tervént tevé: 


Lélekétt lélek kell, 
Halálétt halál kell. 
Lélekétt lélek kell, 
Halálétt halál kell. 


Szegény Szabó Erzsit 
Térgyig vasba verék, 
Térgyig vasba verék, 
S az ereszbe tevék. 


Szegény Szabó Erzsi 
Egy éjjel álmodta, 
S azt az álmot látta, 
S azt az álmot látta: 


Két fekete holló 
Feje felett jártak, 
Két sing sejemsinor 
Körme között vala. 


Odamene, oda 
Az ő édesanyja. 
Anyám, édesanyám, 
Vátsanak ki ingem. 


Fiam, Szabó Erzsi, 
Ki es vátanálak, 
Ha kivátó vónál, 
Ha kivátó vónál. 


Anyám, édesanyám, 
Az éjjel ámodtam, 
Azt az álmot láttam, 
Azt az álmot láttam: 
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Két fekete holló 
Fejem felett jártak, 
Két sing sejemsinor 
Körme között vala. 


Fiam, Szabó Erzsi, 
Két fekete holló 
Hóhérjaid lesznek, 
Hóhérjaid lesznek, 


Két sing sejemsinor 
Istarangid1 lesznek, 
Két sing sejemsinor 
Istarangid leszenek. 


(Lészped: 1899. sz. F 333a. 75–8) 


1  Istarang: kötél. 
 
 


B 
 
 


 
 


S az ő kicsi fiát 
Aprán elaprítá, 
Aprán elaprítá, 
Csihánbo takará. 


Csihánbo takará, 
Disznyóknak kiadá. 
Csihánbo takará, 
Disznyóknak kiadá. 


–  –  –  –  –  –  –  –  – 


(Lészped, 2167. sz. F 380c. 79–1). 
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17. A HALOTT TESTVÉR 
 
 
 


 
 
 
 


Házasítá kilenc fiát, 
S eladá az ő leányát. 
Házasítá kilenc fiát, 
S eladá az ő leányát. 


Csak eljöve az az idő, 
Hejzajöttek leánykérni. 
Csak eljöve az az idő, 
Hejzajöttek leánykérni. 
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Idegen országból jöttek, 
Elmene nagyobb fiához. 
Idegen országból jöttek, 
Elmene nagyobb fiához. 


Fiam, fiam, édes fiam, 
Hojzánk jöttek leánt kérni. 
Fiam, fiam, édes fiam, 
Hojzánk jöttek leánt kérni. 


Idegen országból jöttek, 
Odaadjuk, vaj ne adjuk? 
Idegen országból jöttek, 
Odaadjuk, vaj ne adjuk? 


Odaadjuk, vaj ne adjuk? 
Soha többet meg nem lássuk. 
Odaadjuk, vaj ne adjuk? 
Soha többet meg nem lássuk. 


Jaj, ne adjuk, édesanyám, 
Soha többet meg nem lássuk. 
Jaj, ne adjuk, édesanyám, 
Soha többet meg nem lássuk. 


Mene közbelső fiához. 
Fiam, fiam, édes fiam. 
Mene közbelső fiához. 
Fiam, fiam, édes fiam, 


Hojzánk jöttek leánykérni, 
Idegen országból jöttek. 
Hojzánk jöttek leánykérni, 
Idegen országból jöttek. 


Odadjuk-e, édes fiam? 
Odadjuk-e, vaj ne adjuk? 
Odadjuk-e, édes fiam? 
Odadjuk-e, vaj ne adjuk? 
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Jaj, ne adjuk, édesanyám, 
Soha többet meg nem látjuk. 
Jaj, ne adjuk, édesanyám, 
Soha többet meg nem látjuk. 


Mene legküssebb fiához. 
Fiam, fiam, édes fiam. 
Mene legküssebb fiához. 
Fiam, fiam, édes fiam, 


Hojzánk jöttek leánykérni, 
Idegen országból jöttek. 
Hojzánk jöttek leánykérni, 
Idegen országból jöttek. 


Odadjuk-e, vaj ne adjuk? 
Soha többet meg nem látjuk. 
Odadjuk-e, vaj ne adjuk? 
Soha többet meg nem látjuk. 


Adjuk oda, édesanyám, 
Odaadjuk, édesanyám. 
Adjuk oda, édesanyám, 
Odaadjuk, édesanyám. 


Csak eljöve egy nagy humáj, 
Felemelé s az ő lyányát. 
Csak eljöve egy nagy humáj, 
Felemelé s az ő lyányát. 


Úgy elvitték, úgy elvitték, 
Többet soha meg nem lássák. 
Úgy elvitték, úgy elvitték, 
Többet soha meg nem lássák. 


Édesanyja megátkozá 
Az ő legküssebbik fiát. 
Édesanyja megátkozá 
Az ő legküssebbik fiát: 
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Isten engedje meg, fiam, 
Még a főd se primiljen bé. 
Isten engedje meg, fiam, 
Még a főd se primiljen bé. 


Csak eljöve az az idő, 
Meghala legküssebb fia. 
Csak eljöve az az idő, 
Meghala legküssebb fia. 


Kivivék a temetőbe, 
Még a főd se primilte bé. 
Kivivék a temetőbe, 
Még a főd se primilte bé. 


Csak elindula az a hótt, 
Csak elindula az a hótt. 
Csak elindula az a hótt, 
Csak elindula az a hótt. 


Addig mene, mendegéle 
Nagy mezőkőn, nagy erdőkőn, 
Addig mene, mendegéle 
Nagy mezőkön, nagy erdőkön, 


Csak elére egy nagy házat. 
Az a ház fordult kereken. 
Csak elére egy nagy házat. 
Az a ház fordult kereken. 


Nem tetszedett az ajtója, 
Sem ajtója, sem ablakja. 
Nem tetszedett az ajtója, 
Sem ajtója, sem ablakja. 


Meglátá az ő testvére, 
Az a kurtyé1 jár kereken. 
Meglátá az ő testvére, 
Az a kurtyé jár kereken. 
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Mit kerestél te magad itt, 
Mer az fejedet elveszik. 
Mit kerestél te magad itt, 
Mer az fejedet elveszik. 


Jere magad haza velem. 
Csak felvevé s a hátára. 
Jere magad haza velem. 
Csak felvevé s a hátára. 


Elindulnak visszafele, 
Mennek, mennek, mendegélnek. 
Elindulnak visszafele, 
Mennek, mennek, mendegélnek 


Nagy erdőkőn, nagy mezőkőn, 
Nagy mezőkőn, nagy erdőkőn. 
Nagy erdőkőn, nagy mezőkőn, 
Nagy mezőkőn, nagy erdőkőn. 


S a madarak mind azt mondják: 
Né min visz’ a hótt az élőt. 
S a madarak mind azt mondják: 
Né min visz’ a hótt az élőt. 


Né min visz’ a hótt az élőt, 
Né min visz’ a hótt az élőt. 
Né min visz’ a hótt az élőt, 
Né min visz’ a hótt az élőt. 


Mit mondanak a madarkák? 
Ne hallgass a madarkákra. 
Mit mondanak a madarkák? 
Ne hallgass a madarkákra. 


Ne hallgass a madarkákra, 
Me nem igaz, amit mondnak. 
Ne hallgass a madarkákra, 
Me nem igaz, amit mondnak. 
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Elmén az öreg házához, 
Hazavivé s a testvérit. 
Elmén az öreg házához, 
Hazavivé s a testvérit. 


Csak mikor hazaérének, 
Elmene a temetőbe. 
Csak mikor hazaérének, 
Elmene a temetőbe. 


S a főd es béprimilé őt, 
S a főd es béprimilé őt. 
S a főd es béprimilé őt, 
S a főd es béprimilé őt. 


(Magyarfalu, 2758. sz. 45–5) 


1  Kurtyé: ház, palota. (Román curte.) 
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18. AZ ÖREG DANCIA 
 
 
 


 
 
 


 
Aki megváltsa őt 
Katona-rabságból. 
Legkissebb leánya 
Ajtóján hallgatja. 


Mé sírsz, apám, mé sírsz, 
Öreg édesapám? 
Hogy ne sírjak, hogy ne, 
Hogy ne sírjak, hogy ne: 


Kilenc lyányom közül 
Még egy fiam sincsen, 
Aki megváltson már 
Katona-rabságból. 
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Vágassák hajamat 
Vitézek módjára, 
Őtöztessen engem 
Katona-gúnyába, 


Ültessen fel engem 
Serény paripára, 
Hogy váltsam meg kendet 
Katona-rabságból. 


Ugyan úgy es leve, 
Ugyan úgy elmene. 
Ugyan úgy es leve, 
Ugyan úgy elmene. 


(Pusztina, 2591. sz. 3–5) 
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19. ILONA 


A 


 


 
 
 
 


Tudd meg, Ilonacska, hogy én holnap mejek, 
Hogy én holnap mejek, hogy legyek katana. 
De nem sok időre, három esztendőre, 
De nem sok időre, három esztendőre. 
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Ha el nem vársz éngem, magad Ilonacska, 
Krisztus engedje meg, mikor eléjövek, 
Kerek udvaridat ki kapjam seperve, 
Kerek udvaridat ki kapjam seperve. 


Örök koporsódat ajtód előtt lássam, 
Örök koporsódat ajtód előtt lássam. 
Anyád s testvéreid téged sirassanak, 
Anyád s testvéreid téged sirassanak. 


* 


Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom, 
Nem seper meg többet az én gyenge karom. 
Sepertem eleget, seperjen meg más es, 
Öleltem babámat, ölelje meg más es. 


(Lészped, 1910. sz. F 838c. 78–4) 


B 
 


 
 


Tudod-e, Ilankám, 
Mit mondak én neked? 
Vár meg te ingemet 
Három esztendeig. 


Három esztendeig 
Szok szép üdő várni. 
Három esztendeig 
Szok szép üdő várni. 
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Ziszten megengedje, 
Meg nem találsz várni, 
Mikor hazajövök, 
Mikor hazajövök, 


Citárgósz1 kapudat 
Végre nyitva kapjam, 
Dobagósz ajtódat 
Kitámaszva lásszam, 


Sz e papot sz e gyákot2 


Lábaidnál lásszam, 
Sz e legküsszebb bácid8 


Téged sziratgasszan. 


(Trunk, 1903. sz. F 348b. 17–9) 


1 Citárgósz: csikorgó, csikorgós. 
2  Gyák: diák, azaz kántor. 
3  Bácid: bátyád. 
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20. HEGYEN, FÖLDÖN 


A 


Hegyen, földen járogatok vala, 
Virágecskát szedegetek vala, 
Csincsecskékbe1 csincselgetem vala, 
Bokrétába kötegetem vala. 


Lányok, lányok, jó lánybarátaim, 
Hájtok2 este hezzám guzsajasba. 
Néktek adom húgom koszorúját, 
Met most kötik az én koszorúmat. 


Ágból, bogból, fehér csemetéből, 
Tiszta-tiszta fehér liliomból, 
S e levele hulla ez ölembe, 
S e virágja hulla kebelembe. 


Szíp illatja száll e víg szívemre, 
Szíp illatja száll e víg szívemre. 
Szálljon, szálljon, csak megvígasztaljon, 
S e jó isten engem el ne hagyjon. 
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Elindultam este guzsajasba, 
Esszegyültem Jancsi szeretőmvel, 
S e bal kezit tevé jobb vállamra, 
S e jobb kezit tevé bal vállamra. 


Elábájgám3 búmat, bánatimat. 
Hazamentem este guzsajasból, 
Vevé apám vékony nádpálcáját 
S jól felveré karcsú derekamra. 


Bi̯esétáltam padlott istállóba, 
Kivezettem vékony pejlovamat, 
Felnyergeltem domború nyeregbe, 
Felöveztem sejem övedzővel. 


Elindultam hosszú útra vele, 
Elszürkültem egy vadászerdőbe. 
Ágyat vettem lovamnak, lovamnak, 
Én magamnak cserefalapibúl. 


Én magamnak cserefalapibúl, 
S e lovamnak ágja-bojaibúl. 
Elaludtam legelső álomba, 
Megebredtem szép piros hajnalba. 


Feltekintek fejem felett ágra, 
Há ott van egy kis gericemadár. 
Körme között hoza cédulácskát 
S e körmivel riváírogatta, 


S e körmivel riváírogatta, 
S e szájával rivámosojgotta, 
Zén szeretőm hogy írja szándékját, 
Zén szeretőm hogy írja szándékját. 


(Somoska, 32–8) 


1  Csincs: tincs. 
2  Hájtok: jertek. (Vö. romám hai, haide: jer, jere és haideți: jertek.) 


3  Elábájgám: elsírám, elkesergém. 
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B 
 


 
 
 
 


S e virágja hulla jez ölembe, 
Szép illatja szálla víg szívemre. 
Szálljon, szálljon, csak megvígasztaljan, 
E jó isten engem el ne hagyjan. 


(Klézse, 1941. sz. F 352a. 29–4) 
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21. SZEGÉNY LEGÉNY, GAZDAG LEÁNY 


A 
 


 


 


S a gazdag leánynak 
Szavát nem értettem. 
S a gazdag leánynak 
Szavát nem értettem. 


Mondj ingem uradnak, 
Kincsem, feleségem. 
Mondj ingem uradnak, 
Kincsem, feleségem. 
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Nem mondlak én bizony 
Teljes életemben. 
Nem mondlak én bizony 
Teljes életemben. 


S az én apám házát 
Nagyobb urak járták, 
Azkot sem uraltam, 
Téged sem urallak. 


A városba mentem, 
Piros csizmát vettem, 
Azt es hazavittem, 
S az asztalra tettem. 


Híj uradnak ingem, 
Kincsem, feleségem. 
Nem hílak én bizony 
Teljes életembe. 


Az én apám házát 
Nagyobb urak járták, 
Azkot se uraltam, 
Téged se urallak. 


Az erdőbe mentem, 
Somfapácát vágtam, 
S azt es hazavittem, 
Ajtó mellé tettem. 


Mondj ingem uradnak, 
Kincsem, feleségem. 
Akkor nyírni kezdtem, 
Akkor nyírni kezdtem. 


Uram vagy, uram vagy, 
Láncos teringette! 
Uram vagy, uram vagy, 
Láncos teringette! 


(Lábnik, 2748. sz. 20–5) 
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Háj cs azt i̯én hazavittem. 
Azt i̯én hazavittem, 
Divánba bi̯étettem, 
Divánba bi̯étettem. 


Háj cs elmenék e városzra, 
Elmenék e városzra, 
Pirosz fotát1 vejék, 
Pirosz fotát vejék. 


Cs elmenék e városzra, 
Elmenék e városzra, 
Szárig2 cizmát vejék, 
Szárig cizmát vejék. 


Cs elmenék ez erdőre, 
Elmenék ez erdőre, 
Serebotot vágék, 
Serebotot vágék. 


Cs azt i̯én hazavittem, 
Azt i̯én hazavittem, 
Zajtó utá tettem, 
Zajtó utá tettem. 


Köl fel rózám, mit cinász, 
Köl fel rózám, mit cinász? 
Kösszed fel a fotádat, 
Húzzad fel a cizmádat. 
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Felkölnék, de nem ura,3 


Felkölnék, de nem ura. 
Mikor elévettem, 
Jól megveregettem. 


(Ploskucén, 3273. sz. F 469a. 24–4) 


1  Fota: általános szóhasználat szerint a moldvai román és csángó nők gyapjúból 
szőtt, négyszögű darabból álló szoknyája, amelyet maguk köré csavarva, derekukon színes 
gyapjúövvel erősítenek meg. (Román szó: fotă.) A csángók kivételképpen e ruhadarabot 
katrincának nevezik. (Román szó: catrinţă.) A fota náluk ugyanilyen szoknyaféle, azon- 
ban készen vásárolják. Anyaga fekete selyem, s alul néhány körbefutó keskeny lila vagy 
rózsaszínű csík díszíti. Csak nagyleányok hordják. 


2  Szárig: sárig, azaz sárga. 
3  Nem ura: nem bírok, nem vagyok képes. Ploskucéni kifejezés. 
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22. MOLNÁR BÁLINT 
 
 
 


 
 
 


Csináltatunk ezüst malmot, 
Odagyülnek szép éfiak. 
Köztük leszen Szép Ilona, 
Köztük leszen Szép Ilona. 


Csináltattak ezüst malmot, 
Odagyültek szép éfiak. 
Köztük nincsen Szép Ilona, 
Köztük nincsen Szép Ilona.1 
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Fiam, magad, Mónár Bálint, 
Meg ne hajj te Ilonáétt, 
Ilonának szépségiétt, 
S az ő karcsú derekáétt. 


Csináltatunk arany malmot, 
Odagyülnek szép éfiak. 
Köztük legyen Szép Ilona, 
Köztük legyen Szép Ilona. 


Csináltattak arany malmot, 
Odagyültek szép éfiak. 
Nehol nincsen Szép Ilona, 
Nehol nincsen Szép Ilona. 


Fiam, magad, Mónár Bálint, 
Meg ne hajj te Ilonáétt, 
Ilonának szépségiétt, 
S az ő karcsú derekáétt. 


Tejed hótté te magadot, 
Húzassuk meg nagyharangot. 
Idegyülnek szép éfiak. 
Köztük legyen Szép Ilona. 


Hótté es tevé ő magát, 
Meghúzaták nagyharangot. 
Kiszökik ő, Szép Ilona, 
Kérdi-kérdi s a szomszédját: 


Vajon kinek harangoznak? 
Meghótt, meghótt Mónár Bálint. 
Bémene ő, Szép Ilona, 
Mondá-mondá az anyjának: 


Anyám, anyám, édesanyám, 
Nem eresztett csudájára, 
Nem eresztett csudájára, 
Erejszen bár halálára. 
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Nahát szaladj, Szép Ilona. 
Elindula Szép Ilona, 
Elindula Szép Ilona, 
Meglátá a legin anyja. 


Fiam, magad, Mónár Bálint, 
Meg ne hajj te Ilonáétt. 
Ne hol mos jő Szép Ilona, 
Ne hol mos jő Szép Ilona. 


Kezedet tartsd ölelőleg, 
Szájadat tartsd csókolólag. 
Szájadat tartsd csókolólag, 
Lábadat tartsd felugrólag. 


(Lészped, 1895. sz. F 331b. 75–8) 


1  Amidőn az énekes e balladát fonográfhengerre énekelte, a 2–3. versszakot össze- 
vonta, olyanképpen, hogy mindkettőből kihagyta a 3–4. sort. Ugyanakkor „ezüst” malom 
helyett mind a két helyen „arany” malmot énekelt. 
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23. A HALÁLRA TÁNCOLTATOTT LEÁNY 


A 
 
 


 
 
 


Honn vagyon, honn vagyon, benn van a szobába, 
Honn vagyon, honn vagyon, benn van a szobába. 
Most fekszik, aluszik fejér vetett ágyba, 
Most fekszik, aluszik fejér vetett ágyba. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Moldvai csángó népdalok és népballadák 


163 


Menjen bé, költse fel, készítse ja bálba, 
Menjen bé, költse fel, készítse ja bálba. 
Ződ sejemruháját vegye fel magára, 
Ződ sejemruháját vegye fel magára. 


Lukszórú1 cipőjét húzza a lábába, 
Lukszórú cipőjét húzza a lábába. 
Két karikagyűrűt tegye jez ujjába, 
Két karikagyűrűt tegye jez ujjába. 


Elindul, elindul Mariska ja bálba, 
Elindul, elindul Mariska ja bálba. 
Kerüljön, Mariska, üljön a diványra, 
Kerüljön, Mariska, üljön a diványra. 


Mindjár parancsoljuk szegedi bandának, 
Mindjár parancsoljuk, szegedi bandának: 
Húzzátok, cigányok, nem szabad nyugunni, 
Szépvári Mariskát muszáj mulattatni. 


Eressz ki, eressz ki, hűtsem ki magamat, 
Eressz ki, eressz ki, hűtsem ki magamat. 
Lukszárú cipőmből aludt vért öntsem ki, 
Lukszárú cipőmből aludt vért öntsem ki. 


Ne menj ki, ne menj ki, ne hűtsd ki magadat, 
Ne menj ki, ne menj ki, ne hűtsd ki magadat. 
Két karikagyűrűd az ujjadba dagadt, 
Két karikagyűrűd az ujjadba dagadt. 


Verje meg az isten azt az édesanyát, 
Verje meg az isten azt az édesanyát, 
Ki vasárnap este elbocsássa lányát, 
Ki vasárnap este elbocsássa lányát. 


Este elbocsássa, regvelig nem lássa, 
Este elbocsássa, regvelig nem lássa, 
Regvel nyóc órákkor halval viszik haza, 
Regvel nyóc órákkor halval viszik haza. 
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Harangoznak délre, de nem dél-ebédre, 
Harangoznak délre, de nem dél-ebédre, 
Szépvári Mariskát viszik temetőbe, 
Szépvári Mariskát viszik temetőbe. 


Apja, édesanyja zokogva sirassa, 
Apja, édesanyja zokogva sirassa. 
Tíz legény kíséri s úgy teszik a sírba. 
Tíz legény kíséri s úgy teszik a sírba. 


(Esztufuj, 2699. sz. 27–5) 


1  Lukszórú, s alább, a 7. szakaszban lukszárú: mindkettő valószínűleg a „lakkszárú” 
(lakkosszárú) elváltozott alakja. 


B 
 
 
 


 
 
 


Lefeküdt, lefeküdt 
Szép paplanyos ágyábo. 
Menjen csak bé, költse fel, 
Készítse jel a bálbo. 


Bémene, felkőti, 
Felkészíti ja bálbo, 
Veresszárú cipőkéjit 
Felhúzza a lábábo. 


Elindult, elindult 
Erzsi babám a bálba, 
Akkor az ég felette 
Bé es borult humájba. 
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Béborult, béborult, 
El es setétedett már, 
Akkor az Erzsi babám 
El es keseredett már. 


Bémene, bémene, 
Hosszú padra leüle, 
Akkor a két naj legén 
A cigánra tekinte. 


Húzzad cigán, húzzad, 
Reggelig nyóc óráig, 
Reggelig nyóc óráig 
Erzsi babám nem nyugszik. 


Eressz ki, eressz ki, 
Eressz ki, hogy hüljek ki, 
Veresszárú cipőkömbűl 
Az aludt vért öntsem ki. 


Ne menj ki, ne menj ki, 
Ne hűtsd ki te magadat, 
Met az arany gyűrűidet 
Az ujjadba dagasztad. 


Leányok, leányok, 
Mos róla tanujjatok, 
Szeretőt tik párjávol 
Soha se es tartsatok. 


Átkozott, átkozott, 
Átkozott az az anya, 
Ki az édes leányát 
A bálba odaadja. 


Harangoznak délre, 
De nem déli ebédre, 
Mos viszik Erzsi babám. 
Mos teszik be a fődbe. 


(Lészped, 1672. sz. 7–9) 
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24. MEGÖLTEK EGY LEGÉNYT 


 


 
 
 


S odamenyen s oda 
S az ő édesanyja. 
Kelj fel, fiam, kelj fel, fiam, 
Jere velem haza. 


Nem kelhetek, anyám, 
Kă1 meg vagyok halva, 
Ez a kicsi aranykucsma 
Fejemre van fagyva. 
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S odamenyen s oda 
S az ő édesapja. 
Kelj fel, fiam, kelj fel, fiam, 
Jere velem haza. 


Nem kelhetek, apám, 
Kă meg vagyok halva, 
Ez a kicsi gyócs-ingecske 
Testemhez van fagyva. 


S odamenyen s oda 
Az ő édes nénje. 
Kelj fel, ecsém, kelj fel, ecsém, 
Jere velem haza. 


Nem kelhetek, néném, 
Kă meg vagyok halva, 
Ez a kicsi gyócs-gagyácska 
Lábamhoz van fagyva. 


S odamenyen s oda 
S az ő édes bátyja. 
Kelj fel, ecsém, kelj fel, ecsém, 
Jere velem haza. 


Nem kelhetek, bátyám, 
Kă meg vagyok halva, 
Ez a kicsi aranybocskor 
Lábamhoz van fagyva. 


S odamene s oda 
S az ő kicsi babba. 
Kelj fel, babbám, kelj fel, babbám, 
Jere velem haza. 


Nem kelhetek, babbám, 
Kă meg vagyok halva, 
Ez a kicsi aranygyűrű 
Ujjamra van fagyva. 
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Megsiratsz-e, meg, 
Egy-két ember előtt? 
Megsiratlak, megsiratlak 
Zegész világ előtt. 


Elkísérsz-e, el, 
Bár a te kapudig? 
Elkísérlek, elkísérlek 
Örökös házadig. 


(Lábnik, 2746. sz. 20–5) 


1  Kă: mert. (Román că: hogy, mert.) 
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25. BALOG JÓZSI 
 
 


 
 
 
 


Bort, pálinkát összeittam, 
Egy ódalba lefeküdtem. 
Én ott álmomba jazt láttam, 
Egy medvével küsdelődtem. 


Letörött a csűröm szarva1 
Zén véletlen halálomra. 
Én csak abba megebredtem, 
Két nagy selét2 a fejemnél. 
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Hát ti ide mé jöttetek, 
Talán ingem elvigyetek? 
Azér jöttünk, hogy elvigyünk, 
Két bánatfa közé tegyünk. 


Pojánai utak széjjin 
Rogyog3 a vér a fű színin. 
Balog Józsi vérontása 
Sok nemzetnek könnyhullása. 


Zegész világ megengedett, 
Csak egy rossz szív elveszesztett. 
Neki es vagyon gyermeke, 
Jussanak azok es erre.4 


(Pusztina, 2558. sz. 47–5) 


1  Szarva: szarvazata, gerendázata. 
2  Selét: serét, sörét. (Hiányos szöveg; lehetséges, hogy a Balog Józsit foglyul ejtő 


pandurokról, illetőleg a puskájukról van szó. Valószínűbb azonban, hogy a „selét” helyén 
eredetileg egyszerűen „csendőr, zsandár” vagy ehhez hasonló szó állott. Lásd például 
hátrább 28A. sz. alatt a Vajda János című ballada 6–7. szakaszát. 


3  Rogyog: buzog. 
4  Egy korabeli leírásból tudjuk, hogy Háromszékről, Kézdicsomortánból Balogh 


József 22 éves katonarendű székely legényt sócsempészésért a katonai törvényszék halálra 
ítélte. Főbelövése – miként a ballada 5. versszaka is megörökítette – Kézdipolyánban, 
ezrek szemeláttára történt. (Dömötör Sándor: Balogh Józsi balladája. Erd. Múz. 1930: 
196–7). – A ballada 2. szakaszában a hős álma, vagyis küzdelme a medvével, valamint 
a 3. versszakban a csűr szarvazatának letörése mind halálának baljóslatú előjelei. Az 
utolsó szakaszban Balogh Józsi a katonai törvényszék elnökét átkozza, amiért az nem 
kegyelmezett meg neki. 
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26. BARNA JANCSI 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


Barna Jancsi azt mondja barátjának, 
Ne jölelje az ő kedves babáját. 
Barna Jancsi azt mondja barátjának, 
Ne jölelje az ő kedves babáját. 


Barna Jancsi lefeküdt a ződ fűre, 
Barátjának kést ütött a szívébe. 
Barna Jancsi lefeküdt a ződ fűre, 
Barátjának kést ütött a szívébe. 
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Bevérezve fehér inge, ruhája, 
Majd kimossa az ő kedves babája. 
Bevérezve fehér inge, ruhája, 
Majd kimossa az ő kedves babája. 


Mosd ki babám s az ruhámat fejérre, 
S holnap megyek csendbiztos úr elibe. 
Mosd ki babám s az ruhámat fejérre, 
S holnap megyek csendbiztos úr elibe. 


Csendbiztos úr, adjon isten jó napot. 
Barna Jancsi, adjon isten, mi bajod? 
Csendbiztos úr, adjon isten jó napot. 
Barna Jancsi, adjon isten, mi bajod? 


Csendbiztos úr, nagyon nagy a bánatom, 
Egy kislányért megöltem a barátom. 
Csendbiztos úr, nagyon nagy a bánatom, 
Egy kislányért megöltem a barátom. 


Barna Jancsi, kár volt néked azt tenni, 
Egy kislányért barátodat megölni. 
Barna Jancsi, kár volt néked azt tenni, 
Egy kislányért barátodat megölni. 


* 


Házunk előtt fojik el a halastó, 
Abba úszik egy fekete koporsó. 
Házunk előtt fojik el a halastó, 
Abba úszik egy fekete koporsó. 


Koporsóból kilátszik a szemfedél, 
Ugye babám, de hejjába szerettél. 
Koporsóból kilátszik a szemfedél, 
Ugye babám, de hejjába szerettél. 


(Újfalu, 2851. sz. 42–8) 
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27. RÓZSA SÁNDOR 


Gyokor-erdő1 gyászba van, 
Gyokor-erdő gyászba van, 
Róza Szándor halva van, 
Róza Szándor halva van. 


Még vaszárnap dílután 
Vígan szítált az utcán. 
Még vaszárnap dílután 
Vígan szítált az utcán. 


Hazafelé mentiben, 
Hazafelé mentiben 
Rézfokosz a fejiben, 
Párasz kész a szíviben. 


Édeszanyám, kedveszem, 
Édeszanyám, kedveszem, 
Van-e ingem szennyeszen, 
Van-e ingem szennyeszen? 
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Ha ninc ingem szennyeszen, 
Ha ninc ingem szennyeszen, 
Hoztam kettőt víreszen, 
Hoztam kettőt víreszen. 


Vigye le a Tiszára, 
Vigye le a Tiszára, 
Mossza ki ja tisztára, 
Mossza ki ja tisztára. 


Kilenc lihán fejírbe, 
Kilenc lihán fejírbe. 
Szeretőm feketíbe, 
Szeretőm feketíbe. 


(Nicolae Bălcescu, 49–8) 


1  Gyokor-erdő: sűrű erdő. (Eredetileg Bakony-erdő volt.) 
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VAJDA JÁNOS 


A 


Vajda János, mit gondoltál, 
Mikor hazúl elindultál? 
Én egyebet nem gondoltam, 
Három kútnál fölindultam. 


Szíjam csattja leszakada 
A véletlen halálomra. 
Szíjam csattja leszakada 
A véletlen halálomra. 


Lunguj Tódor, jó barátom, 
Béküljünk meg, én nem bánom. 
Lunguj Tódor, jó barátom, 
Béküljünk meg, én nem bánom. 


A harmadik szózatomra 
Úgy elvesztem a nagy vérbe, 
Úgy elvesztem a nagy vérbe, 
Mint kicsi hal a tengerbe. 
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Erdő, erdő, mit vétettem, 
Mikor rajtad átalmentem? 
Én egyebet nem vétettem, 
Csak rajtad keresztül mentem. 


Árnyékodba lefeküdtem, 
Ott egy cseppet szenderedtem. 
Mikor szemem felvetettem, 
Három csendőr áll mellettem. 


Érted jöttünk, el is viszünk, 
Érted jöttünk, el is viszünk, 
Tömlec házáig kísérünk, 
Tömlec házáig kísérünk. 


Arra kérem az urakot, 
Engedjenek bár egy napot. 
Engedjenek bár egy napot, 
Míg egy levelet íratok. 


Ha egyet nem, bár egy felet, 
Ha egyet nem, bár egy felet, 
Öleljen meg, aki szeret, 
Öleljen meg, aki szeret. 


Csereg-bereg a vasajtó, 
Talán jön a tömlecbíró. 
Vizitálja fejem alját, 
Nem ástam-e meg az alját? 


Nem aluszom tollupárnán, 
Nem aluszom tollupárnán, 
A rekesznek két deszkáján, 
A rekesznek két deszkáján. 


A lájbimmal takaródzom, 
A lájbimmal takaródzom, 
Fájó szívvel gondolkozom, 
Fájó szívvel gondolkozom. 
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Rózsám, rózsám, édes rózsám, 
Mondd meg te édesanyádnak, 
Ne örüljön bánatimnak, 
Ne örüljön bánatimnak. 


Mert ha bánatimon örül, 
Kíst verek a szívem körül. 
Mert ha bánatimon örül, 
Kíst verek a szívem körül. 


(Lészped, 1679. sz. 79–6) 


B 
 


 


S ott egy kevest szenderedtem, 
S ott egy kevest szenderedtem, 
Tra–la–la–la–la–la–la. 


Három zsendár1 a fejemnél, 
Három zsendár a fejemnél, 
Tra–la–la–la–la–la–la. 


Tük, zsendárok, mét jöttetek, 
Tük, zsendárok, mét jöttetek? 
Tra–la–la–la–la–la–la. 


Eljöttetek, elvegyetek, 
Eljöttetek, elvegyetek? 
Tra–la–la–la–la–la–la. 
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El sem viszünk, itt sem hajunk, 
El sem viszünk; itt sem hajunk, 
Tra–la–la–la–la–la–la. 


* 


Galac város nem nagy város, 
Még a pap is korcsomáros, 
Tra–la–la–la–la–la–la. 


A gyeákok2 mind huszárok, 
Harangozók mind vákárok,3 


Tra–la–la–la–la–la–la. 


S e legények virágszálak, 
S e leányok csokros rózsák, 
Tra–la–la–la–la–la–la. 


(Gyoszény, 1711, sz, 80–9) 


1 Zsendár: a „zsandár” szónak a román népies jendar hatására keletkezett alakja. 
2 Gyeák: diák, azaz kántor. 
3  Vákár: gulyás, tehénpásztor. (Román văcar.) 
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29. SZABÓ VILMA 


 
 
 


 
 
 


Szabó Vilma bémene korcsomába, 
Parancsolá korcsomáros lyányának, 
Adjon ki egy akó bort es Vilmának. 
Adjon ki egy akó bort es Vilmának. 
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Szabó Vilma meg sem ivá a borát, 
Káplár-zsendár bényitá az ajtóját. 
Gyertek fiúk, met megfogtuk s a Vilmát, 
Gyertek fiúk, met megfogtuk s a Vilmát. 


Szabó Vilmát s a nyóc zsendár vallatja, 
S a babbája ajtó megett hallgatja. 
Valld ki, Vilma, valld ki s a bűneidet, 
Hová tetted a három gyermekedet? 


Egyet tettem a diófa tövire, 
Kettediket a Duna fenekire. 
Harmadiknak én lettem a gyilkosa, 
Harmadiknak én lettem a gyilkosa. 


(Frumósza, 2616. sz. 23–5) 
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30. SZOLGALEGÉNY HALÁLA 
 
 
 
 


 
 
 
 


S a gazdámtól nem búcsúztam, 
Marhát a kútra hajtottam. 
Mikor a kútba hajlottam, 
S a halálval kezet adtam. 


 


Az énekes még hozzátette: 


Igaz történet. Ezt az éneket kezdte egy magyar 
asszony. – Sokféleképen van az ének es. 


(Pusztina, 2551. sz. 74–5.) 
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DALOK 
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SZERELMI DALOK 


 
31. A PÁRJAVESZTETT GERLICE 


 
 


B 
 
 


 
 
 


Hogy nem kapja párocskáját, 
Hogy nem kapja párocskáját. 


Mét sírsz, mét sírsz, te gerice? 
Társad hejjett társad leszek. 


Nekem nem kell senki társa, 
Senki társa, senki átka. 


Nekem kell az igaz társam, 
Nekem kell az igaz társam. 
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Fēreppene s úgy elmene, 
S úgy elmene ződ erdőbe, 


S ott sem szállott szép ződ ágra, 
S ott es szállott szároz ágra. 


Csattogtassa szárnyacskáját, 
Hogy nem kapja párocskáját. 


Fēreppene s úgy elmene, 
S úgy elmene ződ mezőbe, 


S ott sem szállott szép ződ fűre, 
S ott es szállott szároz fűre. 


Csattogtassa szárnyacskáját, 
Hogy nem kapja párocskáját. 


Fēreppene s úgy elmene, 
S úgy elmene nagy mezőbe, 


Nagy mezőbe, ződ búzába, 
Nagy mezőbe, ződ búzába. 


S ott sem szállott búzaszálra, 
S ott es szállott konkojszálra. 


Csattogtassa szárnyacskáját, 
Hogy nem kapja párocskáját. 


* 


Kilenc esztendőtől fogva 
Hejzád járok guzsajasba. 


Elkőtöttem hat ökrömet, 
Kilenc bornyús tehenemet. 
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Kilenc bornyús tehenemet, 
Vasastalpú szekeremet. 


Kűbűl kezdtem hidat rakni, 
S azon kezdtem hejzád járni. 


(Magyarfalu, 2754. sz. 45–5) 


 
 


B 
 
 


 
 
 


Ha elhagyott az én társom, 
Ha elhagyott az én társom. 
Ne sírj, ne sírj, te nagy madar, 
Ne sírj, ne sírj, te nagy madar. 


Társad hellett társod lészek, 
Társad hellett társod lészek. 
Nekem nem kell senki társo, 
Senki társo, senki átko. 


Ēreppene ződ erdőben, 
Ēreppene ződ erdőben, 
Ott sem üle szép ződ ágro, 
Ott es üle szároz ágro. 
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Ēreppene ződ mezőben, 
Ēreppene ződ mezőben, 
Ott sem üle búzaszárro, 
Ott es üle konkolyszárro. 


Ēreppene mély víg vízre, 
Ēreppene mély víg vízre, 
Ott sem üle szép víg vízre, 
Ott es üle szároz kőre. 


Hátravette nyakecskáját. 
S siratgatta társecskáját... 


(Lujzikalagor, 1920. sz. F 343a. 52–4) 


 
32. TAVASZI SZÉL UTAT SZÁRASZT 


 
 


A 
 
 


 
 
 
 


Há én immán kit válasszak? 
Te ingemet s én tégedet. 
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Írok neked egy levelet, 
Kivel világból kimehetsz. 


Íram, íram levelemet, 
Íram édesem keblébe, 
Hadd tegye bé kebelébe, 
Bár arról jussak eszébe. 


(Trunk, 1768. sz. F 293a. 65–4.) 


B 


 


 


Minden burján1 társot váloszt, 
Virágom, virágom, 
Minden burján társot váloszt, 
Virágom, virágom. 


Hát én immá kit válosszak, 
Virágom, virágom, 
Hát én immá kit válosszak, 
Virágom, virágom. 


Te ingemet s én tégedet, 
Virágom, virágom, 
Te ingemet s én tégedet, 
Virágom, virágom. 


 


(Lujzikalagor, 1923. sz. F 344b. 52–9) 
 


1  Burján: vadon termő növény, növényzet. 
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33. VETEK, VETEK BÚZÁT 
 
 
 
 


 
 
 


Közepibe csokros rózsát, 
Györgyice, Györgyice, 
Közepibe csokros rózsát, 
Györgyice, Györgyice. 


Hozd fel isten azt a napot, 
Györgyice, Györgyice, 
Hozd fel isten azt a napot, 
Györgyice, Györgyice. 


Hogy vegye fel a harmatot, 
Györgyice, Györgyice, 
Hogy vegye fel a harmatot, 
Györgyice, Györgyice. 


(Lujzikalagor, 1915. sz. F 340b. 52–4) 
 
 


1 Györgyice. Gyurka (Román Gheorghiţă.) 
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34. A PÜNKÖSDI RÓZSA 
 
 
 


A 
 
 
 


 
 
 
 


Ha fojóvíz vónék, 
Bánatot se tudnék, 
Fát, füvet növelnék, 
Porondot hajtanék. 


Hegyek-völgyek között 
Zengedezve járnék, 
Gyér füvet kaszálnék, 
Gyakor-bugját1 raknék. 


Minden bugja tövén 
Egy pár csókot adnék, 
Minden bugja tövén 
Egy pár csókot adnék. 


Vedd fel a villára, 
Vesd fel a bugjára, 
Hogy ne menjen kárba 
Szerelem munkája. 


Szerelem, szerelem, 
Átkozott szerelem, 
Mér nem termettél vót 
Minden fa hegyibe? 
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Minden fa hegyibe, 
Dió levelibe, 
Hogy szakasztott vóna 
Mindenki belőle. 


Mer én szakasztottam, 
S el es szalasztottam, 
Leánybarátimnak 
Mind elosztogattam. 


De még szakasztanék, 
Ha jóra találnék. 
Vaj jóra, vaj rosszra, 
Vaj hóttig bánatra. 


A pinkesti rózsa 
Nyárba virágozik, 
Az én édesem es 
Akkor házasodik. 


Vaj egyél, vaj igyál, 
Vaj megházasodjál, 
Más ember ajtaján 
Ne arcátlankodjál. 


(Lészped, 2163. sz. F 378b. 79–4) 


1 Gyakor-bugja: sűrű buglya. 
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B 
 
 
 


 
 
 


Ahol kitírülnék, 
Porondot hajtanék, 
Kaszáló rétekbe 
Virágot növelnék. 


Leányok leszednék, 
Bokrétába kötnék, 
S az ő édesiknek 
Kalapjikba tennék. 


* 


Istenem, istenem, 
Mi lele ingemet, 
Három sing pántika 
Nem ér be ingemet. 


Mostanig csak egy vót, 
Az es csukrosan vót... 


(Pusztina, 2559. sz. 47–5) 


 
 


Az énekes e dal után folytatólagosan, ugyanerre a dallamra, Az elrabolt leány című 
balladát énekelte. Ezt lásd e kötetben a 8. sz. alatt. 
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35. ADJON ISTEN ANNAK JÓT 
 


Adjon isten annak jót, 
Kinek szüve gondol jót. 
Adjon isten annak rosszat, 
Kinek szüve gondol rosszat. 


Én istenem, add nekem, 
Be igazán szeretem. 
Ha nekem nem adhatod, 
Felakasztom magamot. 


Gyere rózsám az kútra, 
Adjak csókot az útra, 
Met adtam, és adok es, 
Ha tudom, meghalok es. 


(Templomfalva, 2884. sz. 46–2) 


 


36. ÉDESANYÁM, MIT HAJTOTT A 


Édesanyám, mit hajtott a szerelem, 
Édesanyám, mit hajtott a szerelem, 
Mind elégett a rokojám kereken, 
Mind elégett a rokojám kereken. 


Úgy elégett, meg se tudom fódani... 


* 


Eme csillag földre esik s elterül, 
Eme csillag földre esik s elterül, 
S az én rózsám, ha meglát es, elkerül, 
S az én rózsám, ha meglát es, elkerül. 
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S ha elkerül, kerüljön el örökre, 
S ha elkerül, kerüljön el örökre, 
Tudom, Dunába nem szököm érette, 
Tudom, Dunába nem szököm érette. 


* 


Édesanyám, ha meguntál tartani, 
Édesanyám, ha meguntál tartani, 
Vígy el engem a piacra árulni, 
Vígy el engem a piacra árulni. 


Tán történik édesemnek most pénze, 
Tán történik édesemnek most pénze, 
Nem ereszt el ingem idegen kézre, 
Nem ereszt el ingem idegen kézre. 


Nem történt vót édesemnek most pénze, 
Nem történt vót édesemnek most pénze, 
Elereszte ingem idegen kézre, 
Elereszte ingem idegen kézre. 


Lefelé az úton menjünk csak ketten, 
Lefelé az úton menjünk csak ketten, 
Két szememet a földről fel nem veszem, 
Két szememet a földről fel nem veszem. 


Két szememet a földről fel nem veszem, 
Két szememet a földről fel nem veszem, 
Met azt mondják, édesemet ügyeltem, 
Met azt mondják, édesemet ügyeltem. 


(Lábnik, 2722. sz. 21–5) 
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37. HA MEGÉREM, JÖVENDŐBE 


 


 


Ha megérem, jövendőbe 
S árpát vetek a földembe. 
Sej, haj, ha megérem, jövendőbe 
S árpát vetek a földembe. 


S vetek árpát, s vetek búzát, 
S közzepibe csipkerózsát. 
Sej, haj, vetek árpát, s vetek búzát, 
S közzepibe csipkerózsát. 


Csipkerózsa, ne virágozz, 
S utánam, babám, ne várkozz. 
Seh, haj, csipkerózsa, ne virágozz, 
S utánam, babám, ne várkozz. 


S ha utánam várakozol, 
Soha meg nem párosodol. 
Sej, haj, ha utánam várakozol, 
Soha meg nem párosodol. 


Csipkerózsa bingó nélkül, 
Jaj, be rossz szerető nélkül. 
Sej, haj, csipkerózsa bingó nélkül, 
Jaj, be rossz szerető nélkül. 


* 


S édesanyám sok szép szóval, 
S én vagyok a legszebb ága. 
Sej, haj, édesanyám rózsafája, 
Én vagyok a legszebb ága. 


S édesanyám sok szép szóval, 
Kit hallgattam, kit nem sohan. 
Sej, haj, édesanyám sok szép szóval, 
S kit hallgattam, kit nem sohan. 
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S meghallgatnám, de mán késő, 
S jaj, letőtt a sok szép idő. 
Sej, haj, meghallgatnám, de mán késő. 
S jaj, letőtt a sok szép idő. 


Utca, utca, bánat-utca, 
S bánatkőből van kirakval. 
Sej, haj, utca, utca, bánat-utca, 
S bánatkőből van kirakval. 


S azt es tudom, hogy ki rakta, 
Hogy én járjak sírval rajta. 
Sej, haj, azt es tudom, hogy ki rakta, 
Hogy én járjak sírval rajta. 


S nem járok én sírval rajta, 
S járjon, aki rakogatta. 
Sej, haj, nem járok én sírval rajta, 
S járjon, aki rakogatta. 


* 


Kicsi leány, mi az oka, 
Hogy harmatos a rokoja? 
Sej, haj, kicsi leány, mi az oka, 
Hogy harmatos a rokoja? 


Harmatos búzát arattam, 
Szeretőmtől elmaradtam. 
Sej, haj, harmatos búzát arattam, 
Szeretőmtől elmaradtam. 


Úgy elmaradtam szegénytől, 
Mint az elmult esztendőtől. 
Sej, haj, úgy elmaradtam szegénytől, 
Mint az elmult esztendőtől. 


(Onest, 2815. sz. 71–2) 
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38. KUTYA FIKOM TEREMTETTE 


 


 


Kutya fikom teremtette, 
Kutya fikom teremtette, hojahoj, 
Megért nálunk a cseresnye, 
Megért nálunk a cseresnye, hojahoj. 


Felhágék a tetejébe, 
Felhágék a tetejébe, hojahoj, 
Válaszgaték az értjébe, 
Válaszgaték az értjébe, hojahoj. 


S az értjébe s a javába, 
S az értjébe s a javába, hojahoj, 
S a legesszebb pirosába, 
S a legesszebb pirosába, hojahoj. 


Sárig csitkó, sejem nyereg, 
Sárig csitkó, sejem nyereg, hojahoj, 
S este hojzád eregelek, 
S este hojzád eregelek, hojahoj. 


(Magyarfalu, 2766. sz. 45–5) 


39. IDEKI A PIACON 
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Gyere rózsám, nezzük meg, nezzük meg, 
Libidári dombon, lombárdi hegyen 
Ha szépecske, vegyük meg. 


Köss bokrétát belőlle, belőlle, 
Libidári dombon, lombárdi hegyen 
Küldjük el egy legénynek. 


Küldjük el egy legénynek, legénynek, 
Libidári dombon, lombárdi hegyen 
Gyurka nevezetűnek. 


Ha megkérdi, ki kötte, ki kötte, 
Libidári dombon, lombárdi hegyen 
Maris lián kötötte. 


Köss te illent máccor es, máccor es, 
Libidári dombon, lombárdi hegyen 
Megdicsirlek száccor es. 


Zén szeretőm egy csíki, egy csíki,1 


Libidári dombon, lombárdi hegyen 
A bocskorát úgy köti. 


S a bocskorát úgy köti, úgy köti, 
Libidári dombon, lombárdi hegyen 
Klézse-utcát megsepri. 


S a bocskora kötetlen, kötetlen, 
Libidári dombon, lombárdi hegyen 
Klézse-utca sepretlen. 


S a bocskora madzagja, madzagja, 
Libidári dombon, lombárdi hegyen 
Fluturval2 van megrakva. 


(Somoska, 2114. sz. 32–8) 


1  E sorba többnyire belefoglalják valamelyik csíki falu- nevét. Például Zén szeretőm 
egy csíki, dánfalvi. 


2  Flutur: pillangó, flitter, azaz ruhadíszül szolgáló csillogó fémlapocska (Román 
fluture.) 
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40. KICSI ÖKÖR, NAGY A JÁROM 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


Mint szeretném az egyiket, 
Mint szeretném az egyiket, 
A háromból a szebbiket. 
Inima mea, inima mea, 
Iar incepe-a mă durea. 


Úgy elmenek, meglássátok, 
Úgy elmenek, meglássátok, 
Soha hírem sem halljátok. 
Inima mea, inima mea, 
Iar incepe-a mă durea. 


Mikor híremet halljátok, 
Mikor híremet halljátok, 
Levelemet olvassátok. 
Inima mea, inima mea, 
Iar incepe-a mă durea. 


Levelemet olvassátok, 
Levelemet olvassátok, 
Könyveitek hullassátok. 
Inima mea, inima mea, 
Iar incepe-a mă durea. 
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Hull ölembe, hull a fődre, 
Hull ölembe, hull a fődre, 
Hull az árva kebelembe. 
Inima mea, inima mea, 
Iar incepe-a mă durea. 


Aki miánt hull ölembe, 
Aki miánt hull ölembe, 
Annak hulljon kebelibe. 
Inima mea, inima mea, 
Iar incepe-a mă durea. 


(Lészped, 2015. sz. 8–3) 


1  Magyarul: A szívem, a szívem / Ismét fájni kezd. 


 
41. KICSI FECSKE JAJ DE FENN JÁR 


 
 


 
 


 


Ne haragudj, édes rózsám, sokáig, 
Ne haragudj, édes rózsám, sokáig, 
Mert nem hagylak koporsóm bézártjáig, 
Mert nem hagylak koporsóm bézártjáig. 


(Lujzikalagor, 1922. sz. 52–9) 
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42. MEGYEK AZ ÚTON LEFELÉ 


 


 


Mejek az úton lefelé, 
Mejek az úton lefelé, 
Trajla–la–la... 


Senki se mondja, jere bé, 
Senki se mondja, jere bé, 
Trajla–la–la... 


Jere bé, tiszteljelek meg, 
Jere bé, tiszteljelek meg, 
Trajla–la–la... 


Ha bémész es, kérdjelek meg, 
Ha bémész es, kérdjelek meg, 
Trajla–la–la... 


Széket adak, leültetlek, 
Széket adak, leültetlek, 
Trajla–la–la... 


Ágyot vetek, lefektetlek, 
Ágyot vetek, lefektetlek, 
Trajla–la–la... 


Reggel jókor megöbresztlek, 
Reggel jókor megöbresztlek, 
Trajla–la–la... 


Megmosdatlak s eleresztlek, 
Megmosdatlak s eleresztlek, 
Trajla–la–la... 


(Lujzikalagor, 1611. sz. 44–4) 
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43. ÉN NEM BÁNOM, HA ÚGY IS 
 
 
 
 


 
 
 
 


Ha te ingem szeretnél, 
Minden eszte keresznél. 
Ha te ingem nem szeretsz, 
Még ed eszte szem keressz. 


(Jugán. 3248. sz. F 448b. 11–4) 


 


44. BUNĂ ZIUA, KISLEÁNY 


Bună ziua, kisleán,1 


Mé sírsz a Duna martján? 
Hod ne sírjak, bácsikám, 
Ha elhagyott Jancsikám. 


Tennap regvel, hajnalba 
Vígan ment le csónakba. 
Tennap regvel, hajnalba 
Vígan ment le csónakba. 


Csónakomnak teteje, 
Bárányomnak mezeje. 
Bárányomnak ződ mező, 
Lyánoknak szép szerető. 
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Csilyánkoró-koszorú,2 


Mért vagy szívem szomorú? 
Hod ne legyek szomorú, 
Elhadott ed nyomorú. 


(Trunk, 26–9) 


1 Magyarul: Jónapot, kisleány. 
2 Csilyánkóró: csalánkóró. 


 
 


45. NEM JÖTTEM ÉN IDE 
 
 


A 
 
 


 
 
 
 


Cak az i̯én ideszim 
Ki̯ét feteke szeme 
Hozott ingem ide, 
Erre messze hejre. 


(Trunk, 1929. sz. F 348a. 81–4) 


B 


 


– Dallama ugyanaz, mint az előbbié – 


Nem jöttem én ide 
Szenki öremire, 
Cak az i̯én ideszim 
Gyenge szerelmire. 
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Eccer jöttem ide, 
Retket adtál ennem, 
Retket adtál ennem 
Sz az esz feteke lőn. 


Veszett lenne retek 
Feteke fődjibe, 
Veszett lenne retek 
Feteke fődjibe. 


(Trunk, 15–9) 


46. KICSI LOVAM TÉRDIG MEGYEN 


 


 
 


 


Kicsi lovam, jobb az árpa, mint a zab, 
Rózsámnak es jobb a szíve, ha mást kap. 
Kilenc ezüst gyűrű van az ujjábo, 
Tízszer csókolom meg én egy órábo. 


Füzességi ződ erdőbe születtem, 
Anyám se vót, mégis felnevelkedtem. 
Úgy nőttem fel, mint erdőbe ja rózsa, 
Szeretőm es vót tíz éves koromba. 


(Lészped, 2170. sz. F 382a. 79–4) 
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47. KAPUM ELŐTT FOLY EL A VÍZ 
 


 


– Dallamát lásd e kötetben a 93. sz. alatt – 


 


 


Kapum előtt foj el a víz, 
Kapum előtt foj el a víz, 
Gyenge babbám, bennem ne bízz, 
Gyenge babbám, bennem ne bízz. 


Ha bízol es, csak keveset, 
Ha bízol es, csak keveset, 
Mer én téged nem szeretlek, 
Mer én téged nem szeretlek. 


Csak egy úton jártam hejzád, 
Csak egy úton jártam hejzád, 
S arról es eltiltott anyád, 
S arról es eltiltott anyád. 


S én istenem, adj egy halált, 
S én istenem, adj egy halált, 
Hogy haljon meg, babbám, anyád, 
Hogy haljon meg, babbám, anyád. 


Maradjon nekünk a világ, 
Maradjon nekünk a világ, 
Hogy éljünk mi kedvünk után, 
Hogy éljünk mi kedvünk után, 


Mint kicsi hal a tengerbe, 
Mint kicsi hal a tengerbe, 
Kövecses mart közepibe, 
Kövecses mart közepibe. 


(Pusztina, 2612. sz. 63–5) 
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48. ÉDES BABÁM, TEVELED 
 
 
 
 


A 
 
 
 


 


Bár azt tudod, te virág, 
Belőled áll a világ. 
Nekem es van virágom, 
Leszakasztom a nyáron. 


Bort iszom én, nem vizet, 
Értem senki se fizet. 
Bort iszom én, látod, pajtás, 
Nem élek én búval, mint más. 


Jaj istenem, add nekem, 
Be igazán szeretem. 
Ha ezt nekem nem adod, 
Jaj istenem, meghalok. 


(Pusztina, 2600. sz. 3–5) 
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B 
 
 


 
 


(Pusztina, 2613. sz. 63–5) 
 


 
49. KIMENÉK A HEGYRE 


 
 


 
 


 
Akarom kérdeni, 
Szánom búsítani, 
Egy szóval, kettővel 
Megszomorítani. 


De méges megkérdem, 
Merre mész, édesem? 
Csak kikapá kardját, 
Mejben irányozá. 


Ne vágj el, édesem, 
Met megadom magam, 
S kösd meg a jobb karom 
Hét sing pántikádval. 


(Pusztina, 2605. sz. 3–5) 
 


1  Lűtő: lejtő. 
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50. KAMARÁTÓL JŐ EGY ESŐ 
 
 
 


 
 
 
 


Sárig haja szerte lobog, 
S az én szívem érte dobog. 
Sárig haja szerte lobog, 
S az én szívem érte dobog. 


Búsulj szívem, met én sírok, 
Met bánatimval nem bírok. 
Búsulj szívem, met én sírok, 
Met bánatimval nem bírok. 


Búsulok es, bánkódok es, 
Ha sírok, reám fér az es. 
Búsulok es, bánkódok es, 
Ha sírok, reám fér az es. 


Ne búsulj, babbám, érettem, 
Mást ád az isten hejettem. 
Ne búsulj, babbám, érettem, 
Mást ád az isten hejettem. 


Szebbet, jobbat, mint én vótam, 
Met én igen csendes vótam. 
Szebbet, jobbat, mint én vótam, 
Met én igen csendes vótam. 
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Met én igen csendes vótam, 
Met én igen jámbor vótam. 
Met én igen csendes vótam, 
Met én igen jámbor vótam. 


Csendes vótam, jámbor vótam, 
Bánatnak elég nem vótam. 
Csendes vótam, jámbor vótam, 
Bánatnak elég nem vótam. 


Bánat, bánat, be nehez vagy, 
Be rég, hogy a szívemen vagy. 
Bánat, bánat, de nehez vagy, 
Be rég, hogy a szívemen vagy. 


Amíg azok eloszolnak, 
Tőllem minden jók elmulnak. 
Amíg azok eloszolnak, 
Tőllem minden jók elmulnak. 


Kerek a szőllő levele, 
Vártalak, babbám, az este. 
Kerek a szőllő levele, 
Vártalak, babbám, az este. 


Hozzám várva el nem jöttél, 
Máshoz váratlan elmentél. 
Hozzám várva el nem jöttél, 
Máshoz váratlan elmentél. 


(Pusztina, 2599. sz. 3–5) 
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51. ÉN ELMEGYEK, BABÁM 
 
 


 
 


Mondá babbám, üljek az ölébe, 
Gyenge kezem tegyem kebelébe... 


Parancsolám korcsomárosnénak, 
Adjon jó bort jó borivóinak. 
Bort nem iszom, fogadásom tartsa, 
Pálinkát sem, mert anyám nem hagyja. 


Vizet iszom, mikor kedvem tartsa, 
Azt es csak úgy, ha galambom adja. 
Azt es csak úgy, ha galambon adja, 
Mint küs galamb s a fiát itassa. 


(Pusztina, 2597. sz. 3–5) 


52. HADD EL BABÁM, ÚGY KELL NÉKED 


 
A 


 
Hadd el babám, úgy kell néked, 
Sokszor mondtam én ezt néked, 
Hogy ne szeress kettőt-hármat, 
Met egy es elég nagy bánat. 
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Szeress egyet, hogy legyen szép, 
Ha szenvedsz es, hogy legyen mét, 
Met én csak egyet szerettem, 
Méges eleget szenvedtem. 


Szenvedtem es, szenvedek es, 
Ha tudom, hogy meghalok es. 
Búsulj szívem, me nincs kedvem, 
Elhagyott a víg örömem. 


Víg örömem, régi kedvem, 
Kiért holtig fáj a szívem. 
Fáj a szívem, nem tagadom, 
S akiért fáj, nem láthatom. 


Met a tőllem távul vagyon, 
Hét határon es túl vagyon, 
Gyöngyes ruhám nála vagyon, 
Met húsz frankom1 nála vagyon. 


(Újfalu, 2912. sz. 33–2) 


1  Frank: lei (Román franc: a lej régi, franciás neve.) 


B 
 


Hadd el babám, úgy kell neked, 
Hadd el babám, úgy kell neked, 
Hányszor mondtam én azt neked, 


Ne szeress te kettőt-hármat, 
Ne szeress te kettőt-hármat, 
Met egy es elég nagy bánat. 


Met én csak egyet szerettem, 
Met én csak egyet szerettem, 
Méges eleget szenvedtem. 


(Diószeg, 2856. sz. 9–2) 
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C 


Fejér virág a fejemen, 
Fekete gyász a szívemen, 
Fekete gyász a szívemen. 


S amég én azt el nem tőtöm, 
Senkivel sem cserélhetem, 
Senkivel sem cserélhetem. 


Sem apámval, nem anyámval, 
Csak a régi szeretőmvel, 
Csak a régi szeretőmvel. 


* 


Hadd el babám, úgy kell néked, 
Sokszor mondtam én azt néked, 
Sokszor mondtam én azt néked, 


Hogy ne szeress kettőt-hármat, 
Met egy es elég nagy bánat, 
Met egy es elég nagy bánat. 


Már én csak egyet szerettem, 
Méges eleget szenvedtem, 
Méges eleget szenvedtem. 


Szeress egyet, hogy legyen szép, 
Ha szenvedsz es, hogy legyen métt, 
Ha szenvedsz es, hogy legyen métt. 


De én csak egyet szerettem, 
Méges eleget szenvedtem, 
Méges eleget szenvedtem. 


Sír a szemem mind a kettő, 
Hull a könyvem, mint az eső, 
Hull a könyvem, mint az eső. 


Hulljon annak kebelébe. 
Ki ezt hullattassa véllem. 
Ki ezt hullattassa véllem. 
 
(Újfalu, 2921. sz. 73–2) 
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53. IPA, IVA PÁVA 
 


 
 


Jó regvel felkelnék, 
Folyóvízre mennék, 
Szárnyom csattogtatnám, 
Szép tollam hullatnám. 


A lyányok felszednék, 
Bokrétába kötnék, 
S az ők édesiknek 
Kalapjikba tennék. 


(Pusztina, 2594. sz. 3–5) 


54. A SZALONCI NAGY HEGY ALATT 


A szalonci nagy hegy alatt 
Van egy forrás a föld alatt, 
S aki abból vizet iszik, 
Babájától elbúcsudzik. 


Én es abból vizet ittam, 
S a babámtól elbúcsúztam. 
S úgy elbúcsúztam szegénytől, 
Mint az elmult esztendőtől. 


Ez az utca ojan utca, 
Bánatkőből van kirakva. 
S azt es az én babám rakta, 
Hogy én járjak sírva rajta. 
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Ne járj sírva, járj kedvedre, 
Tőllem mehetsz akármerre. 
Ne járj sírva, járj kedvedre, 
Tőllem mehetsz akármerre. 


A gőzösnek hat ablakja, 
Nyujtsd ki, babám, karod rajta. 
S kinyujtanám, de meghalok, 
S magyarföldi részen vagyok. 


Ha én kis gerlice lennék, 
Babám ablakjára szállnék, 
S ott is aztat tudakolnám, 
Aluszol-e, gyenge babám? 


Nem aluszom, öbrön vagyok, 
Most es róllad gondolkozok. 
Nem aluszom, öbrön vagyok, 
Most es róllad gondolkozok. 


(Templomfalva, 2933. sz. 46–2) 


55. ERDŐ MELLETT NEM JÓ LAKNI 


 
 
 
 


Nékem es egy szeretőm vót, 
De már ojan vót, de már ojan vót, 
Ha egy nap nem láttuk egymást, 
Két nap beteg vót. 
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Add ide a jobb kezedet, 
Forduljunk egyet, sirüljünk egyet, 
Menjünk ki a gyümölcsösbe, 
Szakítsunk meggyet. 
 
(Diószeg, 2842. sz. 13–2) 


 


56. MEGYEN A TYÚK A PIACRA 


 
 
 


 


Megeszem a zúzát, máját, 
Megcsókolom babám száját.1 


Kicsi leán, nagyot nőttél, 
Férhez eddig mét nem mentél? 
Mentem vóna, de nem kértek, 
Ingem itthon felejtettek. 


(Újfalu, 2907. sz. 33–1) 


1  E két sor a dallam második felére éneklendő. 
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57. NE JÁRJ HOZZÁM 
 
 
 
 


 
 
 
 


S addig jártál, megvakultál, Lina mea, 
S addig jártál, megvakultál, Lina mea, 
Örökre megbolondultál, 
Örökre megbolondultál, 
Leana, Lina, draga mea. 


Verje meg az isten őket, Lina mea, 
Verje meg az isten őket, Lina mea, 
Elvették a szeretőmet, 
Elvették a szeretőmet, 
Leana, Lina, draga mea. 


S ha elvették, éljen vélle, Lina mea, 
S ha elvették, éljen vélle, Lina mea, 
Csak előttem ne ölelje, 
Csak előttem ne ölelje, 
Leana, Lina, draga mea. 
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Ha előttem ölelgeti, Lina mea, 
Ha előttem ölelgeti, Lina mea, 
Szívemet es kesergeti, 
Szívemet es kesergeti, 
Leana, Lina, draga mea. 


(Újfalu, 2894. sz. 41–2) 


1  Magyarul: Linám (Ilonám). 
2  Magyarul: Leána, Lina, drágám (kedvesem). 


58. KIASZOTT A BODZAFA 


 


 
 
 
 


Kötők szegény nyakamra, 
S e láncok e kalapra, 
Fogja joda je rozsda, 
Hogy ne járjon több nyakra.2 


(Klézse, 1942. sz. F 352c. 29–4) 


1  Kötő: gyöngyös, bojtos kalapdísz. 
2  E dal tárgyával kapcsolatban tudnunk kell, hogy a leány kötőkkel, azaz gyöngyös, 


bojtos kalapdíszekkel szokott kedveskedni udvarlójának, a legény viszont cserébe láncot 
(nyakláncot) vesz szeretőjének. E dal a kettejük közötti viszony megszakadására utal: 
az elkeseredett legény a kalapra való kötőket a nyakára köti, a nyakláncot viszont a 
kalapjára illeszti, e visszás használatukkal jelezve, hogy a leánnyal való jóviszonya is 
a visszájára fordult. 
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59. KEREK UTCA, KICSI HÁZ 
 
 


– Lakodalmas – 
 


 


 


Csinosítom magamat, 
Tra–la–la–la–la, 
Várom a galambomat, 
Tra–la–la–la–la. 


Kerek almafalapi, 
Tra–la–la–la–la, 
Szeret engem valaki, 
Tra–la–la–la–la. 


De nem mondom meg, hogy ki, 
Tra–la–la–la–la, 
Meg ne tudja, meg, hogy ki, 
Tra–la–la–la–la. 


(Lészped, 2053. sz. 6–6) 
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60. ZÖLD AZ ERDŐ 
 
 
 
 


 
 


Nem is megkőtt, meg is fogyatkozott, 
Zén szívemre nagy bánatot hajtott. 


(Lészped, 1907. sz. F 337c. 79–4) 


61. ELINDULÉK HÁZASODNI 


Elindulék házasodni, 
Elindulék házasodni, 
Nem akarnak leányt adni, 
Nem akarnak leányt adni. 


Mind azt mondják, úri vagyok, 
Mind azt mondják, úri vagyok, 
Nem gazdának való vagyok, 
Nem gazdának való vagyok. 


Éjjel iszom, nem aluszom, 
Éjjel iszom, nem aluszom, 
Nappal döglöm, s nem dolgozom, 
Nappal döglöm, s nem dolgozom. 


(Frumósza, 2622. sz. 16–5) 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Moldvai csángó népdalok és népballadák 


221 


62. INDULJ EL EGY ÚTON 


 


 


Indúj el egy úton, én es e másikon, 
S ehol esszegyülünk, egymásnak ne szóljunk, 
S aki meglát minket, mit fog a mondani, 
Azt fogja mondani, idegenek vagyunk. 


S ők es azt gondolják, idegenek vagyunk, 
Idegenek vagyunk, szeretetet tartunk... 


Szeretlek, édesem, mint a lágy kenyeret, 
Sóhajtok éretted egy nap százezeret. 
Nem is sóhajtanék, ha nem szeretnélek, 
De én úsz szeretlek, maj meghalok érted. 


Vaj meghalok érted, vaj enyimmé teszlek, 
Vaj piros véremmel fődet festek érted. 
S e te piros véred s ez én piros vérem 
Egy árokba fojjon, s egy malmot meghajtson. 


Zegyik az a malom háromkövű legyen, 
S a legelső kövön szeretetet járjon, 
S e második kövön virággyöngyöt járjon, 
S e harmadik kövön aprópénz szórlása.1 


* 


Kimenénk az útra, lenézénk az úton, 
Látám édesemet, ő is láta engem. 
Akarám szólítni, magát búsítani, 
Illen szép ifijút megszomorítani. 


Úgy es megszólítom egy szóval, kettővel: 
Merre mensz, édesem, hova mensz, édesem? 
Menek ide s ide, nagy magas hegyekre 
Szép virág keresni, hegyi te’s2 édesem. 
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Vaj bánod, édesem, zén jó életemet? 
Nem bánom, édesem, te jó életedet, 
Csak bánom, édesem, keserűségedet... 


Ha meguntad, rózsám, velem világidat, 
Csinátass koporsót, temettes el ingem. 
Írd fel keresztfámra, s ott fekszik egy árva, 
Kinek szeretetből történt e halála. 


(Somoska, 32–8) 


1  Aprópénz szórlása: aprópénzt szórlasson, szórjon. 
2  Hegyi te’s: gyere te is. (Román haide.) 


63. GYERE KI, TE GYÖNGYVIRÁG 
 


 


A 


 


 


Csak a lájbim bongolom, 
Szeretőmet gondolom, jaj. 
Csak a lájbim bongolom, 
Szeretőmet gondolom, jaj. 


Sz csak a láj’ bongolatlan,1 


Szeretőm gondolatlan, jaj. 
Sz csak a láj’ bongolatlan, 
Szeretőm gondolatlan, jaj. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Moldvai csángó népdalok és népballadák 


223 


Sz a te vaszasz kăpudat 
Mász nyissza ki, sze2 nem i̯én, jaj. 
Sz att had nyissza, sze nem i̯én, 
Még eszedbe jutok i̯én, jaj. 


Sz a te vaszasz ajtódat 
Mász nyissza ki, sze nem i̯én, jaj. 
Sz att had nyissza, sze nem i̯én, 
Majd eszedbe jutok i̯én, jaj. 


Sz a te tarka kucsádat 
Mász hergessze, sze nem i̯én, jaj. 
Had hergessze, sze nem i̯én,  
Még eszedbe jutok i̯én, jaj. 


Sz a te szeprett házadat 
Mász ganézza,3 sze nem i̯én, jaj. 
Had ganézza, sze nem i̯én, 
Majd eszedbe jutok i̯én, jaj. 


Sz a te vetett ágyadat 
Mász duncolja,4 sze nem i̯én, jaj. 
Had duncolja, sze nem i̯én, 
Még eszedbe jutok i̯én, jaj. 


Sz a te karci derekid 
Mász ölölje, de nem i̯én, jaj. 
Mász ölölje, de nem i̯én, 
Még eszedbe jutok i̯én, jaj. 


Sz a te pirosz arcodat 
Mász csókolja, de nem i̯én, jaj. 
Had csókolja, de nem i̯én, 
Még eszedbe jutok i̯én, jaj. 


(Ploskucén, 3267. sz. F 466a. 4–4) 
 


 
1  Sz csak a láj’ bongolatlan: s csak a lájbim gombolatlan. 
2  Sze: és. 
3  Ganézza: szemeteli. 
4  Duncolja: gyűri. 
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B 


Gyere ki, te gyöngyvirág, 
Me feljött a hódvilág, jaj. 
Maj kimenek hajnalba, 
Magasfejű kalapba, jaj. 


Nyitva zajtó, béjöhetsz, 
Üres a pad, leülhetsz, jaj. 
Vetett az ágy, lefekhetsz, 
Nyitva zajtó, elmehetsz, jaj. 


(Esztufuj, 2695. sz 27–5) 


64. ÉN KIMEGYEK KIS KERTEMBE 


 


 
 


Hát elverte égi harmat 
Virágom színyit, 
Hát elverte égi harmat 
Virágom színyit. 


Küs gelice rajta sétál 
Sárga lábával, 
Küs gelice rajta sétál 
Sárga lábával. 


Sárga lába, kék a szárnya, 
Jaj be gyengén jár, 
Sárga lába, kék a szárnya, 
Jaj be gyengén jár. 
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Jer be hozzám, jer be hozzám, 
Légy aranyalmám, 
Jer be hozzám, jer be hozzám, 
Légy aranyalmám. 


Szépen mulass énnálamnál, 
Ne bátorkodjál, 
Szépen mulass énnálamnál, 
Ne bátorkodjál. 


Én nem járok, én nem járok, 
Me’ meg es untál, 
Én nem járok, én nem járok, 
Me’ meg es untál. 


Nezd meg babám, nezd meg babám, 
Kit választottál, 
Nezd meg babám, nezd meg babám, 
Kit választottál. 


Tiszta víznek szinnye alól 
Mérget ne igyál, 
Tiszta víznek szinnye alól 
Mérget ne igyál. 


(Frumósza, 2672. sz. 31–5) 
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65. FEHÉR ÜRÖM, FEKETE NÁD 


 


 
 


Anyád hejett anyád leszek, 
Anyádnál es még jobb leszek, 
Met én hitestársad leszek, 
Met én hitestársad leszek. 


(Pusztina, 2606. sz. 8–5) 


Az énekes e dal után folytatólagosan, ugyanerre a dallamra, a Ver az Isten.... kez- 
detű dalt énekelte. Ezt lásd e kötetben a 139. sz. alatt. 


66. A PÜNKÖSDI RÓZSA 


 
 


Vaj igyál, vaj egyél, 
Vaj megházasodjál, 
Más ember ajtaján 
Ne arcátlankodjál. 
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Nem eszem, nem iszom, 
Meg se házasodom, 
Más ember ajtaján 
Nem arcátlankodom. 


Vaj menj el mellőllem, 
Vaj ülj le melléjem, 
Karcsú derekodat 
Ne ringasd előttem. 


Vaj elmejek vélled, 
Vaj meghalok érted, 
Vaj piros véremmel 
Fődet festek érted. 


S ha gondolod, rózsám, 
Hogy megélhetsz véllem, 
Fogd meg a jobb kezem, 
S úgy beszélgess véllem. 


S ha gondolod, rózsám, 
Nem élhetsz meg véllem, 
Fogd meg a bal kezem, 
S úgy búcsúzz el tőllem. 


A búcsú végire 
Sírjon egyik szemed, 
Sírjon mind a kettő, 
Mint a záporeső. 


(Pusztina, 2574. sz 47–5) 
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67. KIMEGYEK ÉN 
 


 


Zegyediket megölelem, csukallom, 
Zegyediket megölelem, csukallom. 
Sză1 mászikat féleckébbre toszítom, 
Sză mászikat féleckébbre toszítom. 


(Szabófalva, 3220. sz. F 452a. 18–4) 
1  Sză: s a, és a. 


68. VERD MEG ISTEN, VERD MEG 
 


A 
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Mer neki lánya vót, 
Nekem szeretőm vót, 
Mer neki lánya vót, 
Nekem szeretőm vót. 


Sír az út előttem, 
Bánkódik az ösveny, 
Még az es azt mondja, 
Verjen meg az isten. 


Verjen meg, verjen meg, 
Veretlen ne hagyjon, 
Verjen meg, verjen meg, 
Veretlen ne hagyjon. 


(Újfalu, 2907a. sz. 37–8) 


B 
 
 


 
 


Ha néki fia vót, 
Nékem szeretőm vót, 
Ha néki ides vót, 
Nékem idesebb vót. 


Szeretet, szeretet, 
Átkozott szeretet, 
Mé nem termettél vót 
Minden fa tetejin. 
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Minden fa tetejin, 
Diófa levelin, 
Hogy szakasztott vóna 
Minden leány, legény. 


Mert én szakasztottam, 
S el es szalasztottam, 
Mert én szakasztottam, 
S el es szalasztottam. 


De még szakasztanék, 
Ha jóra találnék, 
Vaj jóra, vaj rosszra, 
Vaj holtig bánatra. 


(Onest, 2832. sz. 69–2) 


C 


S az én szeretőm is 
Falu végin lakik, 
Itatgassa lovát, 
Fitogtassa magát. 


* 


Verje meg az isten 
Azt az édesanyát, 
Miét tiltsa tőlem 
S az ő édes fiát. 


Ha neki fia vót, 
Nekem szeretőm vót, 
Ha neki édes vót, 
Nekem édesebb vót. 


Elháltunk lenne es 
Ketten egy párnánd es, 
Ketten egy párnánd es, 
Egy tőtés lócánd es. 
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Egy tőtés lócánd es, 
Bent ez ágy alatt es, 
Bent ez ágy alatt es, 
Egy csúr hijujánd es. 


(Gyoszény, 1712. sz. 19–9) 


69. ELMÉSZ, RÓZSÁM, ELMÉSZ 


Elmész, rózsám, elmész. 
Hát engem kire hagysz, 
Hát engem kire hagysz? 


Hagylak, rózsám, hagylak 
A nagy úristenre 
S a jó emberekre. 


Mondd meg, rózsám, mondd meg, 
Lesz-e valahára 
Visszafordulásod? 


Leszen, rózsám, leszen, 
Mikor a vadlúdak 
Görögül beszélnek. 


Tudd meg, rózsám, tudd meg, 
A sohasem leszen, 
A sohasem leszen. 


Mondd meg, rózsám, nekem, 
Lesz-e valahára 
Visszafordulásod? 


Leszen, rózsám, leszen, 
Mikor a vadrécék 
Deákul beszélnek. 


Tudd meg, rózsám, tudd meg, 
A sohasem leszen, 
A sohasem leszen. 
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Mondd meg, rózsám, mondd meg, 
Lesz-e valahára 
Visszafordulásod? 


Leszen, rózsám, leszen, 
Mikor szem búzából. 
Száz kalangya leszen. 


Tudom, rózsám, tudom, 
Hogy sohasem leszen, 
Hogy sohasem leszen. 


(Lábnik, 2733. sz. 28–5) 


70. OLYAN NAP NEM JŐ AZ ÉGRE 


 


 
 


S búsulj szívem, mer nincs kedvem, 
S búsulj szívem, mer nincs kedvem, 
Mer elhagyott víg örömem, 
Mer elhagyott víg örömem. 
Of, of, of. 


Víg örömem s régi kedvem, 
Víg örömem s régi kedvem, 
Kiétt hóttig fáj a szívem, 
Kiétt hóttig fáj a szívem, 
Of, of, of. 


Fáj a szívem a szivedétt, 
Fáj a szívem a szivedétt, 
A két fekete szemedétt, 
A két fekete szemedétt, 
Of, of, of.
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Elérte a víz a pallót, 
Elérte a víz a pallót, 
Nem az a szeretőm, ki vót, 
Nem az a szeretőm, ki vót, 
Of, of, of. 


Visszahozza víz a pallót, 
Visszahozza víz a pallót, 
A lesz a szeretőm, ki vót, 
A lesz a szeretőm, ki vót, 
Of, of, of. 


Vót szeretőm, de most nincsen, 
Vót szeretőm, de most nincsen, 
Ad az isten, kinek nincsen, 
Ad az isten, kinek nincsen, 
Of, of, of. 


(Újfalu, 2804. sz. 37–8) 


71. KISZÁRADT A CSEREFA 
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Írjátok fel keresztem fájáro: 
Itt fekszik1 egy szerencsétleny árvo, 
Kinek nincsen sem apja, sem anyja, 
Sem egy igaz atyafia-fia. 


Orditai zöld erdő, zöld erdő, 
Abba vagyon csipkebokor-vessző. 
Arra reászállott bús gerlice, 
Arra reászállott bús gerlice. 


Körme között úti cédulája, 
Körme között úti cédulája. 
A szájával mind azt magyarájza, 
Itt fekszik egy szerencsétlen árva. 


(Lészped. 1906. sz. F 337b. 79–7) 


1  Változat: Itt nyugszik. 


 


72. ELMENT AZ ÉN RÓZSÁM 


Elment az én rózám 
Idegen országba, 
Küldi levelibe, 
Hogy menjek utána. 


Nem menek utána 
Idegen országba, 
Meggyászolom itthon 
Feteke gúnyába. 


Di̯élig fetekébe, 
Di̯élután fehérbe, 
Esztefelé után 
Aranyszín köntöszbe. 
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Úgy halltam, jédeszem 
Betegszégbe fekszik, 
Két feteke szeme 
Könnyüvel feredik. 


(Trunk, 1742. sz. 65–4) 


73. FEHÉR ÜRÖM, FEKETE NÁD 


Fehér üröm, fekete nád, 
Verd meg isten azt az anyát, 
Fehér üröm, fekete nád, 
Verd meg isten azt az anyát. 


Verd meg isten azt az anyát, 
Aki tőlem tiltsa fiát. 
Verd meg isten azt az anyát, 
Aki tőlem tiltsa fiát. 


Tőlem tiltsa, mástól tiltsa, 
Kinek a fenének tartsa? 
Tőlem tiltsa, mástól tiltsa, 
Kinek a fenének tartsa? 


Hagyjuk el a mámájának, 
Keres ő leányt fiának. 
Hagyjuk el a mámájának, 
Keres ő leányt fiának. 


Szebbet s jobbat, mint én voltam, 
Mer én igen csendes voltam. 
Szebbet s jobbat, mint én voltam, 
Mer én igen csendes voltam. 


Mer én igen csendes voltam, 
Csendes fojóvízből ittam. 
Mer én igen csendes voltam, 
Csendes fojóvízből ittam, 
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Csendes fojóvízből ittam, 
S avval magam elrontottam. 
Csendes fojóvízből ittam, 
S avval magam elrontottam. 


Felsütött a nap sugára 
Minden ember ablakára. 
Felsütött a nap sugára 
Minden ember ablakára. 


Jaj istenem, mi az oka, 
S az enyémre nem süt soha. 
Jaj istenem, mi az oka, 
S az enyémre nem süt soha. 


(Lészped, 2062. sz. 35–7) 


74. AHOL ÉN ELMEGYEK 


A 


 


Ahol én elmegyek, 
Még a fák es sírnak, 
Gyenge ágairól 
Levelek lehullnak. 


Hulljatok, levelek, 
Takarjatok engem, 
Mer az én édesem 
Sírval keres engem. 


Keress fel, angyalom, 
Szeret martján lakom, 
Csendes fojóvíznek 
Zúgását hallgatom. 


 
* 
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Leszállott a páva 
Vármegyeházára, 
Csattogtassa szárnyát 
Szívem fájdalmára. 


Adta volna isten, 
Ne láttalak volna, 
Híredet, nevedet 
Ne hallottam volna. 


Két fekete szemem 
Ki nem sírtam volna, 
Két szép piros1 orcám 
El nem hirvadt volna. 


Szép nagy sárig hajam 
El sem hullott volna, 
Szép nagy sárig hajam 
El sem hullott volna. 


Istenem, istenem, 
Szerelmes istenem, 
Hogy kell e világom 
Búval eltőtenem? 


Búval éltem, búval, 
Búval világomot. 
Búval tőtötték volt 
S az én poharomot. 


Egy esztendő, kettő 
Búval is eltelik, 
De az egész világ 
Soha el nem telik. 


(Diószeg, 2867. sz. 1–2) 
 
 
 


1  Változat: gyenge. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Moldvai csángó népdalok és népballadák 


238 


B 
 


 
 


Bársonyszínű hajam meg se őszült vóna, 
Két szép piros orcám el se hirvadt vóna. 
Két feteke szemem ki nem sírtam vóna, 
Két feteke szemem ki nem sírtam vóna. 


Könnyű kősziklának lágy viasszé válni, 
Mint két édes szűvnek egymástól megválni. 


(Lábnik, 2707. sz. 25–5) 


 
 
 


75. EGYSZER JÁRTAM SZILÁGYRA 
 


A 


Eccer jártam Szilágyra, 
Kéccer Magyarországra. 
Ott tanultam magyar szót, 
Nyisd meg rózsám az ajtót. 


Megnyitanám, de félek, 
Met a legény rossz lélek. 
Megnyitanám, de félek, 
Met a legény rossz lélek. 
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Ne félj, rózsám, ne, ne, ne, 
Met nem vagyok rosszféle. 
Ne félj, rózsám, ne, ne, ne, 
Met nem vagyok rosszféle. 


Nyisd az ajtót csendesen, 
Bémenek lábujjhegyen. 
Nyisd az ajtót csendesen, 
Bémenek lábujjhegyen. 


Tedd a széket rendesen, 
Leülök legényesen. 
Tedd a széket rendesen, 
Leülök legényesen. 


Vesd az ágyat pompásan, 
Lefekszem katonásan. 
Vesd az ágyat pompásan, 
Lefekszem katonásan. 


Tégy vagy kettő párnát es, 
Teszek tizenhatot es. 
Tégy vagy kettő párnát es, 
Teszek tizenhatot es. 


Teszek tizenhatot es, 
Lefekszem én magam es. 
Teszek tizenhatot es, 
Lefekszem én magam es. 


Ne fordulj a fal felé, 
Fordulj szép orcám felé. 
Ne fordulj a fal felé, 
Fordulj szép orcám felé. 


Adj egy csókot, s én egy mást, 
Úgy nem csaljuk meg egymást. 
Adj egy csókot, s én egy mást, 
Úgy nem csaljuk meg egymást. 
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Gyere este setétbe, 
Hogy üljek az ölödbe. 
Gyere este setétbe, 
Hogy üljek az ölödbe. 


Ott sem ülök sokáig, 
Csak huszonnégy óráig. 
Ott sem ülök sokáig, 
Csak huszonnégy óráig. 


Az a huszonnégy óra 
Nékem csak egy minuta. 
Az a huszonnégy óra 
Nékem csak egy minuta. 


Szép a fekete bárány, 
Szép a fekete leány. 
Szép a fekete bárány, 
Szép a fekete leány. 


Szép a legény, a barna, 
Kinek kondor a haja. 
Szép a legény, a barna, 
Kinek kondor a haja. 
(Diószeg, 2838. sz. 13–2) 


B 
 


 
 


Vess egy párnát, vess kettőt, 
Vess egy fehér lepedőt. 
Vess egy párnát, vess kettőt, 
Vess egy fehér lepedőt. 
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Vetek biza ötöt es, 
Beléfekszem magam es. 
Vetek biza ötöt es, 
Beléfekszem magam es. 


Ne fordulj a fal felé, 
Fordulj az arcám felé. 
Ne fordulj a fal felé, 
Fordulj az arcám felé. 


Vess egy csókot, én egy mást, 
Ne felejtsük el egymást. 
Vess egy csókot, én egy mást, 
Ne felejtsük el egymást. 


(Gajdár, 2677. sz. 84–5) 


76. SZÁLLJ LE MADÁR 


 


 
 
 


Pendítsd meg nyelvednek 
Gyönyörű szólását. 
Pendítsd meg nyelvednek 
Gyönyörű szólását. 


Csak azér szeretem 
Falu végén lakni, 
S az az én édesem 
Odajár itatni. 
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Lovát itatgassa, 
Magát fitagassa, 
Két piros orcáját 
Véllem csókoltassa. 


Vaj üjj le melléjem, 
Vaj menj el előlem, 
Karcsú derekadat 
Ne ingasd előttem. 


(Frumósza, 2643. sz. 89–5) 


77. HARAGUSZNAK A LEÁNYOK 


 
 
 


Ne haragudjatok, jányok, 
Hogy én guzsajasba járok. 
Ne haragudjatok, jányok, 
Hogy én guzsajasba járok. 


Követ hordok, hidat rakok, 
Hezzátok es átoljárok. 
Követ hordok, hidat rakok, 
Hezzátok es átoljárok. 


(Esztufuj, 2701. sz. 27–5) 
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78. KÖSZÖNÖM, ÉDESEM 
 
 


Köszönöm, édesem, 
Mostanig szerettél, 
Arról sem tehetek, 
Hogy immá megvettél, 


Nálamnál szebbeket 
S jobbakat kerestél. 
S adjon es az isten 
Szebbet, jobbat, mint én. 


Kivel a te szüved 
Sohase nyugudjék, 
S a te gyenge tested 
Kövek közt aludjék. 


S a te gyenge szüved 
Mind értem bánkódjék, 
Mind éjjel, mind nappal 
Rólam gondolkojzék. 


* 


Verje meg az isten 
Édesemnek házát, 
S azt se mindeniket, 
Csak az édesanyját. 


Eltijtotta tőlem 
Virágszál szép fiát, 
Eltijtotta tőlem 
Virágszál szép fiát. 


Ha neki fia vót, 
Nekem szeretőm vót. 
S ha neki édes vót, 
Nekem édesebb vót. 


* 
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Szeretlek, édesem, 
De ne mondd senkinek, 
Míg a templom fődjin 
Össze nem esketnek. 


Szeretlek, szeretlek, 
Mint egy lágy kenyeret, 
Sóhajtok én érted 
Egy nap százezeret. 


Nem csak százezeret, 
Ezernyi ezeret, 
Nem csak százezeret, 
Ezernyi ezeret. 


Gondolod, édesem, 
Hogy megéjsz te velem, 
Hacca jobb kezedet, 
Fogjunk kezet ketten. 


Gondolod, édesem, 
Hogy meg nem élsz vélem, 
Hacca bal kezedet, 
Búcsúzzál el tőlem. 


Te fogj el egy úton, 
Én es egy másikon, 
Hol egymást találjuk, 
Egymásnak se szóljunk. 


Minden azt gondolja, 
Haragosok vagyunk, 
Minden azt gondolja, 
Haragosok vagyunk. 


Írd fel babám, írd fel 
Kalányod nyelire, 
Mikor eléveszed, 
Hadd jussak eszedbe. 
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Arról sem egyébről, 
Csak a szeretetről, 
Arról sem egyébről, 
Csak a szeretetről. 


Könnyebb kősziklának 
Lágy viasszá válni, 
Mint két édes szűvnek 
Egymástól megválni. 


(Frumósza, 2617. sz. 16–5) 


 


79. KETTEN EGY PÁRNÁN IS 


 
 
 
 


Könnyebb kősziklának lágy viasszé válni, 
Könnyebb kősziklának lágy viasszé válni, 
Mintsább két édes szív egymástól megválni, 
Mintsább két édes szív egymástól megválni. 


Köszönöm, édesem, mostanig szerettél, 
Köszönöm, édesem, mostanig szerettél, 
Arról se tehetek, hogy immá megvettél, 
Arról se tehetek, hogy immá megvettél. 
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Nálamnál szebbeket s jobbakat kerestél, 
Nálamnál szebbeket s jobbakat kerestél, 
Kivel a te szíved sohase nyugodjék, 
Kivel a te szíved sohase nyugodjék. 


Sohase nyugodjék, rólam gondolkojzék, 
Sohase nyugodjék, rólam gondolkojzék, 
De az se egyebről, csak a szeretetről, 
De az se egyebről, csak a szeretetről. 


(Frumósza, 2642. sz. 30–5) 


Az énekes ugyanerre a dallamra a 136. sz. búcsúdal szövegét is énekelte. 


80. HA MEGUNTAD, RÓZSÁM 


 


 
 
 


Írd a keresztfámra, 
Mott1 fekszik egy árva, 
Kinek szeretetbűl 
Történt e halálja. 


(Klézse, 1948. F 354c. 29–3) 


1  Mott: amott, ott 
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81. ADDIG MONDÁD: ELMÉSZ 
 


 


Lábod akárhol sétáljon, 
Szemed ingemet ügyeljen. 
Karod akárkit öleljen, 
Szüved ingemet gondoljon. 


Fáj a szüvem s a szüvedért, 
Két feteke szemeidért; 
Hogy a hollók hagy szedjék ki, 
Két karóra hagy tegyék ki. 


Menek az úton lefelé, 
Senki sem mondja, gyere bé. 
Menek az úton felfelé, 
S mind azt mondják, hogy gyere bé, 
Gyere bé rózsám, gyere bé.1 


S egyedül hagyott a világ, 
S egyedül búsulok immánd. 
Búsulhatok, amíg élek, 
Mert én arra rejaérek. 


 
(Diószeg, 2881. sz. 58–2) 


 
1  E sor a negyedik dallamsorra éneklendő. 
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82. AHOL ÉN ELMEGYEK 
 


 
 


Gyenge ágairól 
Ződ levelek hullnak. 
Gyenge ágairól 
Ződ levelek hullnak. 


Hulljatok, hulljatok, 
Szép ződ leveleim, 
Hulljatok, hulljatok, 
Szép ződ leveleim. 


Rejtsetek el ingem, 
Rejtsetek el ingem, 
Met az én édesem 
Mást szeret, nem ingem. 


Szerethettél vóna, 
Ha szép nem vótam es, 
Szerethettél vóna, 
Ha szép nem vótam es. 


Met én szerettelek, 
Ha szegény vótál es, 
Met én szerettelek, 
Ha szegény vótál es. 


Elfekhettünk vóna 
Ketten egy párnán es, 
Elfekhettünk vóna 
Ketten egy párnán es. 
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Ketten egy párnán es, 
Még a jég hátán es, 
Ketten egy párnán es, 
Még a jég hátán es. 


Könnyebb kősziklának 
Lágy viasszé válni, 
Könnyebb kősziklának 
Lágy viasszé válni, 


Mint két édesegynek 
Egymástól megválni, 
Mint két édesegynek 
Egymástól megválni. 


Indulj el egy úton, 
S én es egy másikon. 
Indulj el egy úton, 
S én es egy másikon. 


Hol egymást találjuk, 
S egymásnak se szóljunk. 
Hol egymást találjuk, 
S egymásnak se szóljunk. 


Senki se gondolja, 
Édesegyek vagyunk, 
Senki se gondolja, 
Édesegyek vagyunk. 


Hogy gondolja minden, 
Hogy mostohák vagyunk, 
Hogy gondolja minden, 
Hogy mostohák vagyunk. 


(Magyarfalu, 2755. sz. 45–5) 
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83. FÚDD EL JÓ SZÉL, FÚDD EL 
 
 
 


 
 
 
 


Fúdd bé kebelébe, 
Szálljon a szél vélle, 
Szálljon a szél vélle, 
Jussak én eszébe. 


* 


Verd meg isten, verd meg 
Azt az apát s anyát, 
Aki tőllem tiltsa 
Az ő édes fiát. 


Ha neki fia volt, 
Nékem szeretőm volt, 
Ha neki édes volt, 
Nékem édesebb volt. 


Mikor két édes szűv 
Egymástól elválik, 
Míg az édes méz es 
Keserűvé válik. 


Elment az én babám 
Idegen országra, 
Azt üzente vissza, 
Menjek el utána. 
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Nem menyek utána 
Idegen országra, 
Inkább meggyászolom 
Fekete gúnyába. 


Délelőtt fejérbe, 
Délután veresbe, 
Este tíz órakor 
Talpig feketébe. 


* 


Köszönöm, édesem, 
Mostanig szerettél, 
Erről sem tehetek, 
Ha immánd megvettél. 


Nállamnál szebbeket 
S jobbakat kerestél, 
Mikor számát veszed, 
Még ojan sincs, mint én. 


Szerethettél volna, 
Ha szegény voltam es, 
Met én szerettelek, 
Ha te csúf voltál es. 


S a te szíved soha 
Nyugodva ne legyen, 
Hányódjék, vetődjék, 
Mint a Duna habja. 


(Diószeg, 2878. sz. 51–2) 
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84. SZERELEM, SZERELEM 
 
 


Szerelem, szerelem, 
Átkozott szerelem, 
Mért nem termettél ott 
Minden fa tetején. 


Minden fa tetején, 
Divónak levelin, 
Hogy szakasztott vóna 
Minden liján sz legén. 


Mert én szakasztottam, 
Sz el isz szalasztottam, 
Mert én szakasztottam, 
Sz el is szalasztottam. 


Jén még szakasztanék, 
Ha jóra találnék, 
Egy jóra sz egy szépre, 
Régi szeretőmre. 


Régi szeretőmért 
Mit nem celekedném: 
Tengerbűl a vizet 
Kalánval kimerném. 


Tenger fenekirűl 
Gyöngyszemeket szednék, 
Mégesz a rúzámnak 
Gyöngykoszorút kötnék. 


(Trunk, 26–9) 
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85. AZ UTCÁNKON N FÜTYÖRÉSSZ 
 


 


Az utcánkon ne fütyüréssz, 
Kis kertünkön ne csinálj rést, 
Mert én szegény leány vagyok, 
Nem tehozzád való vagyok. 


(Diószeg, 9–2) 


86 RÉG MEGMONDTAM 


 


 


 
 
 
 
 


Szeress ojat, kinek ökre, szekere, 
Szeress ojat, kinek ökre, szekere, 
Egyen meg a bú s a bánat mellette. 
Üssön meg a tüzes menykő előtte. 


(Frumósza, 2639. sz. 67–5) 
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87. GYÖNGYÖM, GYÖNGYÖMNEK AZ ÁRA 
 


 


Gyöngyöm, gyöngyömnek az ára, 
Kéret engem a csobán, hogy menjek hozzája. 
Jaj anyám, s a csobán minden hegyet összemász, 
Nem menek hozzája. 


Gyöngyöm, gyöngyömnek az ára, 
Kéret engem s a deák, hogy menjek hozzája. 
Jaj anyám, s a deák ojan, mint egy liszteszsák, 
Nem menek hozzája. 


Gyöngyöm, gyöngyömnek az ára, 
Kéret engem a legény, hogy menjek hozzája. 
Jaj anyám, s a legény ojan, mint egy zablevél. 
Nem menek hozzája. 


Gyöngyöm, gyöngyömnek az ára, 
Kéret engem a zsendár, hogy menjek hozzája. 
Jaj anyám, a zsendár ojan, mint egy rossz bendár,1 
Nem menek hozzája. 


Gyöngyöm, gyöngyömnek az ára, 
Kéret engem a kovács, hogy menjek hozzája. 
Jaj anyám, a kovács, keze-lába kalapács, 
Nem menek hozzája. 


Gyöngyöm, gyöngyömnek az ára, 
Kéret engem az ember, hogy menjek hozzája. 
Jaj anyám, az ember ojan, mint egy fej kender, 
Nem menek hozzája. 


(Újfalu. 2910. sz. 33–2) 
 
 
 
 


1  Bendár: dongó (Román: bondar.) 
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88. ÁLOM GYÖTÖR 
 


 


Álom gyötör, álom kénoz, 
Nem tudom nyugunni. 
Édesanyám, gondolkozom, 
Hova akar adni? 


Menj el, lyányom, kecskés után, 
Jó dolgod fog lenni. 
Elmenek én brutár1 után 
Meleg kenyér enni. 


(Klézse, 29–7) 


1  Brutár: pék. (Románul.) 


89. NE FÉLJ, LÁNYOM, NE FÉLJ 


 


 
 


Nem kell, anyám, nem kell, 
Nem tudok aludni. 
Hát mét, lányom, hát mét? 
S a sok júhbőgéstől. 


Ne félj, lányom, ne félj, 
Mert én eladtalak. 
Kinek, anyám, kinek? 
Egy deáklegénynek. 
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Nem kell, anyám, nem kell, 
Nem tudok aludni. 
Hát mét, lányom, hát mét? 
S a sok imádságtól. 


(Újfalu, 2909. sz. 33–8) 


90. MÁR MIKOR ÉN 


 


 
 
 


Zelödiknek1 igen kicsike vótam, 
Másodiknak gengeségire vótam. 
Harmadiknak, ihaj, hogy a szemem kékellett, 
S negyediknek kacsintásom nem tetszett. 


Zötödiknek, hogy nem mentem paripán, 
Hatodiknak, hogy nem vót édesanyám. 
Hetediknek, ihaj, hogy a pénzem kicsi vót, 
Nyócadiknak vagyonságom nem sok vót. 
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Kilencedik szivarfüstöt nem szeret, 
S a tizedik más legényeket szeret. 
Tizenegyediket nem adja zédesanyja, 
Tizenkettődik nem menen férhez soha. 


Látom, nekem hogy nem lesz feleségem, 
Bú s bánatval tőtem el az életem. 
Bú s bánatval, ihaj, nem tőtöm világomat, 
Íratom bé magamot katanának. 


* 


Zoktóberbe telik bé az én időm, 
Kedves pajtás, add vissza a szeretőm. 
Élted vele, ihaj, világodat ideig, 
Én es éljem koporsóm bezártáig. 


(Klézse, 2037. sz. 82–3) 


1  Zelödiknek: egyediknek, elsőnek. 
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KATONADALOK 


91. MEGFOGÁK A SZEGÉNY LEGÉNYT 


A 
 


 


 


Lenyírik a sárig haját ollóval. 
Lenyírik a sárig haját ollóval. 
Hadd el bíró, kutya bíró, megbánod, 
Hadd el bíró, kutya bíró, megbánod. 
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Barassónak híre jött, hogy nagy város, 
Zén rózsámnak híre jött, hogy nem páros... 


(Lábnik, 2735. sz. 68–5) 


B 
 
 


 
 


 


Megfogák a szegény legényt erővel, 
Hátraköték s a két karját kötélvel. 
Elindíták hosszú útra dobszóval, 
Leültetik karosszékbe jajszóval. 


Lenyírik a sárig haját ollóval... 
Hadd el bíró, kutya bíró, megbánod... 


(Lábnik, 2743. sz. 2–5) 


92. KAPUM ELŐTT NAGY ALMAFA 


A 


 


Kapum előtt nagy almafa nem tetszik, 
Kapum előtt nagy almafa nem tetszik, 
Méges minden jó hajnalba virágzik, 
Méges minden jó hajnalba virágzik. 
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Csinyál almát, pirosat s e homorút,1 
Csinyál almát, pirosat s e homorút, 
Édesanyám, mét kend ojan szomorú, 
Édesanyám, mét kend ojan szomorú? 


Édes fiam, hogy ne legyek szomorú, 
Édes fiam, hogy ne legyek szomorú, 
Kapum előtt most van a nagy háború, 
Kapum előtt most van a nagy háború. 


Nagygazdának öt-hat fia, nem bántsák, 
Nagygazdának öt-hat fia, nem bántsák, 
A szegénynek, ha egy is van, elzárják, 
A szegénynek, ha egy is van, elzárják. 


Hátraketik gyenge karját kötélvel, 
Hátraketik gyenge karját kötélvel, 
S úgy kísérik Fehérvárra fegyvervel, 
S úgy kísérik Fehérvárra fegyvervel. 


Leültetik karosszékbe erővel, 
Leültetik karosszékbe erővel, 
Lenyíretik sárga haját ollóval, 
Lenyíretik sárga haját ollóval. 


Kiásassák két szemeit hollókval, 
Kiásassák két szemeit hollókval, 
Elhordassák apró csontját férgekvel, 
Elhordassák apró csontját férgekvel. 


S édesanyám kihajlott az ablakba, 
S édesanyám kihajlott az ablakba, 
S úgy sirassa, hogy a fia katona, 
S úgy sirassa, hogy a fia katona. 


Édesanyám, ne sirasson engemet, 
Édesanyám, ne sirasson engemet, 
Menjen haza, mossa meg az ingemet, 
Menjen haza, mossa meg az ingemet. 
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S édesanyám kihajtott a kapuba, 
S édesanyám kihajtott a kapuba, 
S úgy sirassa, hogy a fia katona, 
S úgy sirassa, hogy a fia katona. 


S édesanyám, ne sirasson engemet, 
S édesanyám, ne sirasson engemet, 
Menjen haza, nevelje s az ecsémet, 
Menjen haza, nevelje s az ecsémet. 


Met az ecsém nem katonának való, 
Met az ecsém nem katonának való, 
Gyenge legén, hamar megrugja a ló, 
Gyenge legén, hamar megrugja a ló. 


Édesanyám, mi van a kebelibe, 
Édesanyám, mi van a kebelibe? 
Ha dió van, adjon nekem belőle, 
Ha dió van, adjon nekem belőle. 


Úgy sem eszem soká még a dióját, 
Úgy sem eszem soká még a dióját, 
Üselem a Ferenc József csákóját, 
Üselem a Ferenc József csákóját. 


Édesanyám, mi van a kebelibe, 
Édesanyám, mi van a kebelibe? 
Ha kenyér van, adjon nekem belőle, 
Ha kenyér van, adjon nekem belőle. 


Úgy se eszem soká még a kenyerit, 
Úgy se eszem soká még a kenyerit. 
Üselem a Ferenc József fegyverit, 
Üselem a Ferenc József fegyverit. 


(Frumósza, 2619. sz. 16–5) 


1  Homorú: gömbölyű. 
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B 
 
 


 
 


(Lábnik, 2753. sz. 10–5) 
 
 


1  Változat: nem tetszik. 
 


93. NYÍLIK A FŰZFA LEVELE 


 
 
 
Visznek a verekedésbe, 
Meghallom a gorna1 hangját, 
Felejtem a babám szavát, 
Felejtem a babám szavát. 
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S ad a császár nekem gúnyát, 
S ad a császár nekem gúnyát, 
Ráncos inget, bő harisnyát,2 


Ráncos inget bő harisnyát, 


Kurtaszárú kicsi csizmát, 
Kurtaszárú kicsi csizmát, 
Rezesvégű kicsi puskát, 
Rezesvégű kicsi puskát. 


(Pusztina, 2612. sz. 63–5) 


E dal után az énekes a Kapum előtt foly el a víz... kezdetű dalt énekelte. Ezt lásd 
e kötetben a 47. sz. alatt. 


1  Gorna: kürt, trombita. (Román goarnă.) 
2  Harisnyát: nadrágot. 


94. ÍRD MEG, BABÁM, LEVELEDBE 


 


 


 


Én es megírom enyémbe, 
Én es megírom enyémbe, 
Örökké te fősz elmémbe, 
Örökké te fősz elmémbe. 


Nyílik a ficfa levele, 
Megírták a levelembe, 
Visznek a verekedésbe, 
Visznek a verekedésbe. 
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Téged lovak letapodnak, 
Téged lovak letopodnak, 
Ingem gojók elszaggatnak, 
Ingem gojók elszaggatnak, 


Még az sincs, aki sirasson, 
Még az sincs, aki sirasson, 
Ki egy pohár vizet adjon, 
Ki egy pohár vizet adjon. 


Megsiratnak idegenyek. 
Idegenyek sirathatnak, 
Ha testvérim nem láthatnak, 
Ha testvérim nem láthatnak. 


* 


Árok, árok, csendes árok, 
Árok, árok, csendes árok, 
Csendes jóccakát kívánok, 
Csendes jóccakát kívánok. 


Többet babbámhoz nem járok, 
Többet babbámhoz nem járok, 
S akit jártam, azt es bánom, 
S akit jártam, azt es bánom. 


Gyenge lábom fárasztottam, 
Gyenge lábom fárasztottam, 
Édes álmom megszaggattam, 
Édes álmom megszaggattam. 


Álmom, álmom, édes álmom, 
Met az álom nyugodalom, 
S a szeretet szívfájdalom, 
S a szeretet szívfájdalom. 
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A szeretet szivet éget, 
A szeretet szivet éget, 
Ki nem tudja, próbát tehet, 
Ki nem tudja, próbát tehet. 


Én nem tudtam, próbát tettem, 
Én nem tudtam, próbát tettem, 
Jaj de szerencsétlen lettem, 
Jaj de szerencsétlen lettem. 


 


(Pusztina, 2596. sz. 3–5) 


95. ERDÉLY-ORSZÁGÁBA 


 
 
 
 


Felírtam nevemet 
Regiment-táblára, 
Felírtam nevemet 
Regiment-táblára. 


(Lábnik, 2711. sz. 72–5) 
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96. JERE VELEM KATONÁNAK 
 
 
 


 


Hét esztendő nem a világ, hallod-e, 
Hét esztendő nem a világ, hallod-e. 


Se nem aratsz, se nem kaszálsz, hallod-e, 
Se nem aratsz, se nem kaszálsz, hallod-e. 


Csak a császár útján sétálsz, hallod-e, 
Csak a császár útján sétálsz, hallod-e. 


Mind meguntam s azt a császárt szolgálni, 
Mind meguntam s azt a császárt szolgálni. 


Este-regvel kazármáját1 seperni, 
Este-regvel kazármáját seperni. 


Este-regvel s a gúnyáját kefélni, 
Este-regvel s a gúnyáját kefélni. 


Este-regvel s a lavát megitatni, 
Este-regvel s a lavát megitatni. 


(Magyarfalu, 2768. sz. 45–5) 


1  Kazárma: a „kaszárnya” szónak a román cazarmă hatására keletkezett alakja. 
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97. PORUMBICA, KIS GERLICE 


 


 


Porumbica1, kis gerlice, 
Ne szállj ablakomra sírval, 
Ne szállj ablakomra sírval, 
Katonának vagyok írval. 


Katona jaz igaz nevem, 
S a lovam es felnyergelem. 
S a lábam es ez kengyelbe, 
S a lábam es ez kengyelbe. 


S a dob es a jobb vállamba, 
S a dob es a jobb vállamba. 
Mikor én azt megzendítem, 
Sirat ingem az kedvesem. 


Sirat ingem ez madár es, 
Lehajlik értem az ág es, 
Azér hajlik, árnyékojzék, 
Az én rózsám búcsúzódjék. 


Kezem, lábam indulóba, 
Szemem, szájam búcsúzóba. 
Kezem, lábam indulóba, 
Szemem, szájam búcsúzóba. 


(Lábnik, 2719. sz. 21–5) 


1  Porumbica: galambocska, gerlice. (Román porumbiţă.) 
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98. KEREK ERDŐ, KEREK MEZŐ 


 


A 


 


Kerek erdő, kerek mező, 
Közepébe gyásztemető. 


Engem abba temetnének, 
Katonának ne vinnének. 


Katonaságom nem bánom, 
Csak anyám s apám sajnálom. 


Csak apám s anyám sajnálom, 
Sok szép lyántól meg kell válnom. 


De én attól ha megvállom, 
Megöl engem bú s a bánat. 


Háborúnak nagy mezeje, 
Piros vérvel meg van festve. 


Ott e legényeknek szépje 
Nyugszik háború-mezőbe. 


Nyugodjatok, szép virágok. 
Éltetek nem sajnáltátok. 


Véreteket ontottátok, 
Testetek fődbe zártátok. 


(Klézse, 2035, sz. 83–3) 
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B 


 


Kerek erdő, kerek mező, 
S abba van egy gyásztemető. 
S abba ingem temetnének, 
Katanának nem vinnének. 


Katanának gyüngy a neve, 
De keserű a kenyere. 
Csak eccer ettem belőle, 
Meg es elégedtem vele. 


Ha még eccer ettem lenne, 
Mindjárt meg es haltam lenne. 
S ettem lenne, haltam lenne, 
Ennyi bút nem ettem lenne. 


(Klézse, 29–7) 


99. KESERŰ CSÁSZÁR KENYERE 


 
 


Met kételen vagyok vele, 
Többet könyvet, mint kenyeret, 
Többet könyvet, mint kenyeret, Leano. 
 
 


* 
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S az ég alatt s a főd színén 
Több ojan árva nincs, mint én, 
Több ojan árva nincs, mint én, Leano. 


Járva vagyok apa nékül, 
Hétszer árvább anya nékül, 
Hétszer árvább anya nékül, Leano. 


Árvaságomat se bánom, 
Csak a hazámat sajnálom, 
Csak a hazámat sajnálom, Leano. 


Ver az isten, jól ver, látom, 
Verjen is meg, azt kívánom, 
Verjen is meg, azt kívánom, Leano. 


Ha megver is, úgy verjen meg, 
Hogy a világ hagy tudja meg, 
Hogy az isten értem vert meg, Leano. 


(Pusztina, 2603. sz. 3–5) 


100. FELSÜTÖTT A NAP A SÍKRA 


Felsütött a nap a síkra, 
Felsütött a nap a síkra, 
Katanának vagyok írval, 
Katanának vagyok írval. 


Katanaságom nem bánom, 
Katanaságom nem bánom, 
Csak apám s anyám sajnálom, 
Csak apám s anyám sajnálom. 


Katanának szép a neve, 
Katanának szép a neve, 
De keserű a kenyere, 
De keserű a kenyere. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Moldvai csángó népdalok és népballadák 


271 


Árva kenyeret én eszem, 
Árva kenyeret én eszem, 
Idegeny vizet én iszam, 
Idegeny vizet én iszam. 


(Gajdár, 2679. sz. 66–5) 


101. A BARACKOM VERESET VIRÁGZIK 


 
 
 


Édesanyám, ne sirasson ingem, 
Menjen haza, mossa meg ez ingem, 
Mer nem tudja jaz én bú-életem, 
Este-reggel siratgatna ingem. 


(Klézse, 1747. sz. F 272a. 29–4) 
1  Kolozsmári: (az énekes szerint) rozmaring. 


102. VISSZAIZENT FERENC JÓSKA 


Viszraizent Ferenc Jóska, 
Legény kell e háborúba, 
Kedves barátom. 
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Legének e háborúba, 
Leányok keserű búba. 
Kedves barátom. 


Galacvári templom alja 
Zászlókkal van támogatva, 
Kedves barátom. 


Fekete ászlók lobognak, 
S e liányok szépen sírnak, 
Kedves barátom. 


Ne sírjatok, ti szép lyányok, 
Viszrajönnek e legények, 
Kedves barátom. 


Viszrajönnek, akik élnek, 
S ott maradnak, kik meghóttak, 
Kedves barátom. 


Budapesti be szép mező, 
S ott nyugszik az én szeretőm, 
Kedves barátom. 


Nyugodjatok tük, virágok, 
Testetek nem sajnáltátok, 
Kedves barátom. 


Vi̯éreteket ontottátok, 
Testetek fődbe zártátok, 
Kedves barátom. 


(Klézse, 56–7) 
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103. SÍRVA SÍRHAT AZ ANYA 


 


 


A 


Sírva sírhat az az anya, 
Sírva sírhat az az anya, 
Kinek hat fia katana. 


Három zsendár,1 három kăprár,2 
Három zsendár, három kăprár, 
Pesti kăzármában3 szolgál.4 


Pesti kăzárma, repedj meg, 
Pesti kăzárma, repedj meg, 
Édes fiam, szabadulj meg. 


Szabadságom el van zárvo, 
Szabadságom el van zárvo 
Kăpitányom5 ládájábo. 


Elveszett a ládo kulcsa, 
Elveszett a ládo kulcsa, 
Meg sem szabadulok soha. 


Üdő, üdő, sok szép üdő, 
Üdő, üdő, sok szép üdő, 
Sok kedvetlen jó esztendő. 


Egy esztendő, pedig kettő, 
Egy esztendő, pedig kettő, 
Aztat búval is eltőti, 
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Jaj de nékem az harmadik, 
Jaj de nékem az harmadik 
Soha tőllem el nem telik. 


(Újfalu, 2917. sz. 73–2) 


1  Zsendár: a „zsandár” szónak a román népies jendar hatására keletkezett alakja. 
2  Kăprár: a „káplár” szónak a román népies căprar hatására keletkezett alakja. 
3  Kăzárma: a „kaszárnya” szónak a román cazarmă hatására keletkezett alakja. 
4  Változat: sétál. 
5  Kăpitány: a „kapitány” szónak a román căpitan hatására keletkezett alakja. 


B 
 
 


 
 
 


Három zsendár, három kăprár, 
Pesti kăzármában sétál. 
Három zsendár, három kăprár, 
Pesti kăzármában sétál. 


Pesti kăzárma, repedj meg, 
Édes fiam, szabadulj meg. 
Pesti kăzárma, repedj meg, 
Édes fiam, szabadulj meg. 


Szabadságom el van zárval 
Kăpitányom ládájábo. 
Szabadságom el van zárval 
Kăpitányom ládájábo. 
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Elvesztettem ládo kóccsát, 
Meg sem szabadulok immánd. 
Elvesztettem ládo kóccsát, 
Meg sem szabadulok immánd. 


Megkaptam a ládo kóccsát, 
Meg es szabadulok immánd. 
Megkaptam a ládo kóccsát, 
Meg es szabadulok immánd. 


Édesanyám, gyujts gyertyáro, 
Hazajövök vacsoráro. 
Édesanyám, gyujts gyertyáro, 
Hazajök vacsoráro. 


Forralj nékem édes tejet, 
Apríts belé zsömlebelet. 
Forralj nékem édes tejet, 
Apríts belé zsömlebelet. 


Hogy egyem én egy vacsorát. 
Akit édesanyám csinált. 
Hogy egyem én egy vacsorát, 
Akit édesanyám csinált. 


(Diószeg, 2839. sz. 13–2) 


104. ÉDESANYÁM POSTÁN KÜLDÖTT 


S édesanyám postán küldött levelet: 
Gyere haza, édes fiam, ha lehet. 
S édesanyám postán küldött levelet: 
Gyere haza, édes fiam, ha lehet. 


Hazamennék, édesanyám, nem lehet, 
Holnapután masirodzunk, úgy lehet. 
Hazamennék, édesanyám, nem lehet, 
Holnapután masirodzunk, úgy lehet. 
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Menjen haza, édesanyám, szomorán, 
Nevelje fel kissebb ecsém nyomorán. 
Menjen haza, édesanyám, szomorán, 
Nevelje fel kissebb ecsém nyomorán. 


Hogy szolgálja ki ja császárt igazán... 


(Diószeg, 2871. sz. 58–2) 


105. LÁNYOK, FALUMBELI LÁNYOK 


A 


Lyányok, (de) falumbeli lyányok, 
Van-e még piros rózsátok? 
Tegyétek a mejjetekbe, 
(De) gyertek velem Bukarestbe. 


Ott az ágyúk szépen szólnak, 
Fegyverek egyre ropognak, 
Fényes kard nyakunkra illan, 
Piros vérünk fődre csorran. 


Főorvos úr, arra kérem, 
Kösse be a sebjeimet, 
Kösse be a sebjeimet, 
Mentse meg az életemet. 


Megmenteném, de nem érem, 
Mer elfojt a piros véred. 
Megmenteném, de nem érem, 
Mer elfojt a piros véred. 


Zeste babám kapujába 
Megbotlott a lovam lába. 
Szikrát vetett a patkója, 
El sem szabadulok soha. 


(Frumósza, 2668. sz. 31–5) 
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B 


Lányok, falumbeli lányok, 
Szedjetek piros virágot. 
Küldjétek el Bukarestbe, 
Gyertek velem a harctérre. 


Hol az ágyúk úgy bufognak, 
Apró fegyverek ropognak. 
Fejem felett kard megfordul, 
Piros vérem földre csordul. 


Száz orvos úr, arra kérem, 
Kösse be ja sebeimet, 
Kösse be ja sebeimet, 
Mentse meg az életemet. 


Megmentem én, de már késő, 
Elfojt mind a piros véred. 
Megmentem én, de már késő, 
Elfojt mind a piros véred. 


(Újfalu, 61–2) 


106. DOMBON VAN A BUKARESTI 


Dombon van a bukaresti1 kăzárma, 
S akármerre fújja ja szél, találja. 
Fújja ja szél, ingassa ja magas tetejét, 
De sok kislány sirassa ja kedvesét. 


Három kislány kimegy a temetőbe, 
Mind a három letérgyepel egyszerre. 
A háromból a legküssebb sóhajt az égre: 
Mét es lettem rekluta szeretője. 


(Onest, 2829. sz. 69–2) 


 


1  Változat: bălcseszkui. 
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107. TÚL A VIZEN 


 


Túl a vizen, mandulafa tövibe 
Szír a kiszlán a rúzsája ölébe. 
Ne szírj kiszlán, ihaja, 
Rekruta ja szeretőd, 
Fiatal vagy, várhatsz három esztendőt. 


Milyen szépen ragyognak a csillagok, 
Kelj fel rúzsám, mert indulni akarok. 
Fel isz kelek, ihaja, 
Mert nem bírom aludni, 
Szerettelek, el akarom búcsúzni. 


Nincsen kedvem, mer a fecske elvitte, 
Románia közepibe letette. 
Kicsi fecske, ihajaj, 
Hozd vissza a kedvemet, 
Kedvem után a régi szeretőmet. 


(Trunk, 26–9) 


108. MÁMA VAGYON PÉNTEK 


Máma vagyon péntek, hónapután vaszárnap, 
Szepergetnek bălceszkui szíp lyányok. 
Szeperjétek ki az utcát fényesz-tisztáro, 
Jönnek a reguták, szír az annyik utáno. 


Aj de tova-felé jön egy fekete felhő, 
Sz abbúl megver minket e záporesző. 
Záporesző üti-veri gyenge vállamot, 
Tizenötödikén elhagyom a bubámot. 
(Nicolae Bălcescu, 50–8) 
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109. ZÖRÖG AZ AJTÓ KILINCSE 


A 


Zörög ez ajtó kilincse, 
Zörög ez ajtó kilincse, 
Megtért vissza e szerencse. 


Csütörtökön hete este, 
Csütörtökön hete este 
Orgyint1 adtak e kezembe. 


Orgyint adtak e kezembe, 
Orgyint adtak e kezembe, 
Hogy induljak katanának. 


Hogy induljak katanának, 
Hogy induljak katanának, 
Bé Bákóba darabásznak.2 


Dorohojra léniásnak,3 


Dorohojra léniásnak, 
Botosányba kălărásnak.4 


(Klézse, 2028. sz. 29–3) 
 


1  Orgyin: parancs, behívó. (Román ordin.) 
2  Darabász, darabánc: gyalogos. (Román dorobanţ.) 
3  Léniás: gyalogos. (Vö. román trupe de linie.) 
4  Kălărás: lovas. (Román călăraş.) 
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B 
 
 
 


 
 


Hogy indujjak katonának, 
Hogy indujjak katonának, 
Bé Bakóba darabáncnak. 


Bé Bákóba darabáncnak, 
Bé Bákóba darabáncnak, 
Dorohojra kălărásnak. 


Visszaizent az anyjának, 
Visszaizent az anyjának, 
Nincsen nyereg a lovának. 


Mikor nyerget igazított, 
Mikor nyerget igazított, 
Akkor féket sem kaphatott. 


(Trunk, 1725. sz. 39–6) 


1  Primiltem: kaptam, vettem. (Román a primi.) 
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110. ANYÁM, ÖREG ÉDESANYÁM 
 


A 
 


 


Pakétálja1 ződ ládába, 
Tegye, vigye a postára, 
Tegye, vigye a postára, Leano. 


Küldje bé Dzsermániába,2 


S ott őtezzem fel gúnyába, 
S ott őtezzem fel gúnyába, Leano. 


S ott őtezzem fel gúnyába, 
Menjek el bé Rusziába,3 


Menjek el bé Rusziába, Leano. 


Hol az ágyúk szépen szólnak, 
S az én lyátjaim4 elhullnak, 
S az én lyátjaim elhullnak, Leano. 


Lő orosz es, levem én es, 
Amíg megrenyilnek5 ingem, 
Amíg megrenyilnek ingem, Leano. 


Feltesznek a perszonálra,6 


Elvisznek be Odesszába, 
Odesszának a széjjibe, Leano. 
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Lyányok, pusztinai lyányok, 
Szedjetek kerti virágot, 
Szedjetek kerti virágot, Leano. 


Kössétek a keresztekre, 
Jertek a temetésemre, 
Jertek a temetésemre, Leano. 


Hol az ágyúk szépen szólnak, 
S a szép legények elhullnak, 
S a szép legények elhullnak, Leano. 


(Pusztina, 2539. sz. 34–5) 


1  Pakétálja: csomagolja. (Román a pacheta: csomagolni, becsomagolni.) 
2  Dzsermániába: Németországba. (Román Germania.) 
3  Rusziába: Oroszországba. (Román Rusia.) 
4  Lyát, ját: társ, bajtárs: ugyanazon korosztálybeli. 
5  Megrenyilnek: megsebesítenek. (Román a răni.) 
6  Perszonálra: személyvonatra. (Román tren personal.) 


B 


Anyám, anyám, édesanyám, 
Gyűccsön össze minden gúnyát, 
Tegye fel a gyászpostára, 
Küldje ki Magyarországra. 


Ott az ágyúk szépen szólnak, 
Apró fegyverek ropognak, 
Apró fegyverek ropognak. 
Szép legének fődre hullnak. 


Lyányok, kalugari lyányok, 
Gyüjtsetek kerti virágot. 
Kössétek a koszorúba, 
Vigyétek a temetőbe. 


Sirassátok magatokat, 
Szép legének fődre hulltak... 


(Lujzikalagor, 40–9) 
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HÁZASDALOK 


 


111. ÉDESANYÁM, ADJON ISTEN 


S édesanyám, adjon isten jó estét, 
Most hoztam egy barnaszemű menyecskét. 
De nem azért hoztam, hogy én nagyon szerettem, 
Szegény vótam, gazdagságot kerestem. 


(Újfalu, 2900. sz. 38–2) 


 


112. ESTE LETT AZ IDŐ 


Este lett az idő, 
Haza kellne menni, 
Szeretetlen társsal 
Egy ágyba feküdni. 
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Mikor megölelem, 
Karjaim zsibognak, 
Mikor megcsókolom, 
Könyveim csordulnak. 


(Lészped, 77–7) 


113. MEG AKARTAM HÁZASODNI 


Meg akartam házasodni, 
Csirkét akartam elvenni. 


Csirke helyett kotlót kaptam, 
Bánom, hogy megházasodtam. 


* 


Elhagyott a feleségem, 
Húsz gyermekvel hagyott ingem. 


Kettőt vettem az ölömbe, 
Hármat tettem a bölcsőbe. 


Kilenc úton karikádzik, 
Hat meg a szobában jádzik. 


* 


Eltörött a kávéscsésze, 
Édesanyám megvert érte. 


Nem ér annyit az a csésze, 
Mint amennyit sírtam érte. 


 
(Újfalu, 60–8) 
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114. MÍG URAM A KÚTRA JÁRT 
 
 
 


 
 
 


Édes uram, be jó kend, 
Be jó vizet hozott kend. 
Hojzon ijent máskor es, 
Megcsókolom százszor es. 


Téged, asszan, kérdezlek, 
Téged, asszan, kérdezlek, 
Ezt az ágyat mi lelte, 
Hogy-hogy el van gyötörve? 


Macska fogott egeret, 
Jáccott véle eleget. 
Macska fogott egeret, 
Jáccott véle eleget. 


(Lészped, 2166. sz F 380b. 79–4) 
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115. RÁNCOS INGEM, BŐ GAGYÁM 
 
 


 
 


Káposzta meg retekmag, 
Ingem anyám majd megrak. 
Úgy elbúok, meg sem kap, 
Úgy elbúok, meg sem kap. 


Ingem uram úgy szeret, 
A kürtőn es kikerget. 
Cseberrúdval fenyeget, 
Cseberrúdval fenyeget. 


Az én uram ujan jó, 
Mint a likas magyaró. 
Télbe szomár, nyárba ló, 
Télbe szomár, nyárba ló. 


Kikeresi mindenkor, 
Mit igyam én ijenkor. 
Kikeresi mindenkor, 
Mit igyam én ijenkor. 


(Újfalu, 2915. sz. 73–1) 
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KESERVESEK 


116. FÚDD EL JÓ SZÉL 


 
 


(Pusztina, 2527. sz. 63–5) 


 


117. TAVASZ, TAVASZ 


A  
 


 
 


(Klézse, 1955. sz. F 356c. 57–3) 
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B 


Üdő, üdő, tavasz-üdő, 
Mindeniket megújítasz, 
Erdőt levélbe borítasz, 
Csak engemet szomorítasz. 


(Diószeg, 1–2) 


118. FELSÜTÖTT A NAP SUGÁRA 


 


 
 


Én istenem, mi jaz oka, 
Az enyimre nem süt soha, 
Az enyimre nem süt soha. 


Talán meg vagyok átkozva 
Vaj apámtól, vaj anyámtól, 
Vaj apámtól, vaj anyámtól. 


Vaj apámtól, vaj anyámtól, 
Vaj apámtól, vaj anyámtól, 
Vaj vajegy testvérbátyámtól. 


Én istenem, mé vertél meg, 
Met én nem érdemlettem meg, 
Met én nem érdemlettem meg. 


(Lészped, 1892. sz. F 333a. 75–8) 
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119. BESÜTÖTT A NAP SUGÁRA 
 
 
 
 


 
 
 


Idegenyek, idegenyek, 
Ne egyetek meg ingemet. 
Én es idevaló vagyok, 
Hol a fényes csillag ragyog. 


Csukros bú járja szívemet, 
Elzárta minden kedvemet. 
Amíg azok eloszolnak, 
Talán minden jók elmulnak. 


Jaddig élem világimat, 
Míg szél fújja pántlikámat. 
S a pántlika könnyű gúnya, 
Met azt a szél könnyen fújja. 


(Pusztina, 2568. sz. 48–5) 
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120. MADÁR, MADÁR, KICSI MADÁR 


Madár, madár, kicsi madár, 
Madár, madár, kicsi madár, 
Szájj le zágról, ne csirikolj, 
Szájj le zágról, ne csirikolj, 


Met meghallják a dusmányok,1 


Kizaklásznak fészkecskédbűl, 
Met meghallják a dusmányok, 
Kizaklásznak fészkecskédbűl. 


Árvo vagyok apa nékütt, 
Mint a madár, anya nékütt. 
Eszem az árvo kenyeret, 
Iszom a szalanci vizet. 


Én istenem, mit csináljok, 
Hogy a búból még kitérjek? 
Hogy én abból ki nem térek, 
Míg a világon én élek. 


(Templomfalva, 2935. sz. 64–1) 


1  Dusmány: ellenség. (Román duşman.) 


121. ANYÁM, ANYÁM, ÉDESANYÁM 
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Anyám, anyám sok szép szóval, 
Kit fogadtam, kit nem sohol, 
Anyám, anyám sok szép szóval, 
Kit fogadtam, kit nem sohol. 


Megfogadnám, de már késő, 
Mert eljött a gyászos idő. 
Megfogadnám, de már késő, 
Mert eljött a gyászos idő. 


Jobb lett volna, kis koromba 
Zártál volna koporsóba. 
Jobb lett volna, kis koromba 
Zártál volna koporsóba. 


–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 


Annyi bánat a szívemen, 
Kétrét hajlott az egeken. 
Annyi bánat a szívemen, 
Kétrét hajlott az egeken. 


Egek, egek, szánjatok meg, 
Könnyhullásim, álljatok meg. 
Egek, egek, szánjatok meg, 
Könnyhullásim, álljatok meg. 


Ha az egek meg nem szánnak, 
Könnyhullásim meg sem állnak. 
Ha az egek meg nem szánnak, 
Könnyhullásim meg sem állnak. 


Sír a szemem mind a kettő, 
Hull a könyvem, mint az eső. 
Sír a szemem mind a kettő, 
Hull a könyvem, mint az eső. 


(Onest, 2826, sz. 70–2 
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122. ÁTALMENÉK A TEMETŐN 
 


 


 
 
 


Jutnak eszembe szavai, 
Csordulnak elé könyveim, 
Ki zölömbe, ki a fődre, 
Ki bánatos kebelembe. 


Irigyeim sokak s nagyok, 
S én közöttük kicsid vagyok. 
Kicsid vagyok, gondolatlan, 
Hamis vagyok, nyughatatlan. 


(Klézse, 1947. sz. F 354b. 29–7.) 


123. JAJ ISTENEM, JAJ HALÁLOM 


Jaj istenem, jaj halálom, 
Ha meghalok, úgy se bánom, 
Úgy sincs, ingem ki sojnáljon, 
Ki koporsómra boruljon. 
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Ki koporsómra boruljon, 
Keservesen megsirasson. 
Sirat engem a madár es, 
Meghajlik értem az ág es. 


(Lészped, 2051. sz. 6–7.) 


124. OLYAN ÁRVA NINCS TÖBB, MINT ÉN 


 


 
 
 


Sírhatok es, bánkódok es, 
Sírhatok es, bánkódok es, 
Illik nekem, ha sírok es, 
Illik nekem, ha sírok es. 


Fekete sár, fehér üröm, 
Fekete sár, fehér üröm, 
Nekem a bú nem nagy öröm, 
Nekem a bú nem nagy öröm. 


Úgy teli vagyok bánotval, 
Úgy teli vagyok bánotval, 
Mint a fűszál vízharmatval, 
Mint a fűszál vízharmatval. 


Úgy meg vagyok keseredve, 
Úgy meg vagyok keseredve, 
Mint a nyírfa tekeredve, 
Mint a nyírfa tekeredve. 
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Annyi bánat a szüvemen, 
Annyi bánat a szüvemen, 
Kétrét hajlott s az egeken, 
Kétrét hajlott s az egeken. 


Még ha egyet hajlott vóna, 
Még ha egyet hajlott vóna, 
Szüvem meg es szakadt vóna, 
Szüvem meg es szakadt vóna. 


Fehér ruha a fejemen, 
Fehér ruha a fejemen, 
Fekete bú a szívemen, 
Fekete bú a szívemen. 


Úgy elmenyek, meglássátok, 
Úgy elmenyek, meglássátok, 
Soha hírem nem halljátok, 
Soha hírem nem halljátok. 


Mikor hírem meghalljátok, 
Mikor hírem meghalljátok, 
Levelemet olvassátok, 
Levelemet olvassátok. 


Talán akkor megbánjátok, 
Talán akkor megbánjátok, 
Hogy vélem rosszul bántatok, 
Hogy vélem rosszul bántatok. 


Nézem az eget s a fődet, 
Nézem az eget s a fődet, 
Eszem az árva kenyeret, 
Eszem az árva kenyeret. 


Többet könyvet, mint kenyeret, 
Többet könyvet, mint kenyeret, 
S iszom a sanyarú vizet, 
S iszom a sanyarú vizet. 


(Frumósza, 2650. sz. 31–5.) 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Moldvai csángó népdalok és népballadák 


295 


125. TESTVÉR, MIKOR AZ ÚTON JÁRSZ 
 


 
 


De ja fáj es, mit tudsz tenni, 
De ja fáj es, mit tudsz tenni, 
Jeccer ennek így kell lenni. 


Júgy megválunk mü egymástól, 
Mint a lapi az ágától, 
A malinfa1 virágjától. 


Én elmenyek közületek, 
Én elmenyek közületek, 
Me köztetek nem élhetek. 


(Pusztina, 2587. sz. 43–5) 


1  Malinfa: vadcseresznyefa. (Román mălin.) 
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126. KERÜLJ, SZÍVEM, KERÜLJ 
 


 
 


Mert én ott kerültem, 
Búval megmerültem, 
Piros pünkösd napján 
Hajnalba születtem. 


Ki jakkor születik, 
Nincsen szerencséje, 
Jén akkor születtem, 
Szerencsétlen lettem. 


(Klézse, 1751. sz. F 273b. 29–4) 


127. SIRASS, ANYÁM, SIRASS 


 


 
 
 


Met ugyan nem tudom, 
Hol lészen halálom, 
Met ugyan nem tudom, 
Hol lészen halálom? 
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Erdőn-e, mezőn-e, 
Tenger tetején-e, 
Erdőn-e, mezőn-e, 
Tenger tetején-e? 


Tengernek feneke 
Az én derekaljam, 
Tengernek feneke 
Az én derekaljam. 


Tengernek teteje 
Az én takaródzóm, 
Tengernek teteje 
Az én takaródzóm. 


Kígyók, békák szemik 
S az én égő gyertyám, 
Kígyók, békák szemik 
S az én égő gyertyám. 


(Diószeg, 2882. sz. 58–2) 


128. ESZTENDEJE, HOGY A VIZET 
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S kinek nincsen igasságos bobája, 
S kinek nincsen igasságos bobája, 
Menjen ki a ződ erdőbe mogára, 
Menjen ki a ződ erdőbe mogára. 


S írja le a cserebokor karjára, 
S írja le a cserebokor karjára, 
Hogy neki nincs igasságos bobája, 
Hogy neki nincs igasságos bobája. 


* 


S édesanyám sokat intett a jóra, 
S édesanyám sokat intett a jóra, 
Ne menj, fiam, korcsomára borinnya, 
Ne menj, fiam, korcsomára borinnya. 


S nem hallgattam édesanyám szovára, 
S nem hallgattam édesanyám szovára, 
S úgy maradtam világ kacagására, 
S úgy maradtam világ kacagására. 


(Újfalu, 2794. sz. 37–8) 


129. MADÁR, MADÁR, KICSI MADÁR 


Madar, madar, kicsi madar, 
Madar, madar, kicsi madar, 
Be szép, aki szabadon jár, 
Be szép, aki szabadon jár. 


Én es járnék, ha járhatnék, 
Én es járnék, ha járhatnék, 
Hogyha urak megengednék, 
Hogyha urak megengednék. 


Engednének bár egy napot, 
Engednének bár egy napot, 
Bár egy napot, bár egy hetet, 
Bár egy napot, bár egy hetet. 
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Ha nem egyet, bár egy felet, 
Ha nem egyet, bár egy felet, 
Hogy írjak egy bús levelet, 
Hogy írjak egy bús levelet. 


Az én bús feleségemnek, 
Az én bús feleségemnek, 
Három árva gyermekemnek, 
Három árva gyermekemnek. 


(Frumósza. 2623. sz. 30–5) 


130. CSÜTÖRTÖKÖN ESTE 


 


S a két genge karja 
Hátra vagyon kötve, 
Karcsú derekára 
Rabszíju van téve. 


Rab vagy, fiam, rab vagy, 
Én es beteg vagyok. 
Ha te megszabadulsz, 
Én es megjavulok. 


(Klézse, 1940. sz. F 351c. 29–4) 
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131 MADÁRKA, MADÁRKA 
 
 


A 
 


 
 
 


Irjak egy levelet 
Anyámnak, apámnak, 
Anyámnak, apámnak, 
Szívbéli mátkámnak. 


(Pusztina, 2540. sz. 88–5) 


B 


Madarka, madarka, 
Ne zavard a vizet, 
Madarka, madarka, 
Ne zavard a vizet, 


Hogy igyam belőle, 
Hogy írjak levelet, 
Hogy igyam belőle, 
Hogy írjak levelet. 


Apámnak, anyámnak, 
Szívbéli mátkámnak, 
Apámnak, anyámnak, 
Szívbéli mátkámnak. 
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Vedd a szárnyad alá, 
Vidd az asztalikra, 
Vidd az asztalikra, 
Tedd az asztalikra. 


Ha kérdik, hol vagyok, 
Mondjad, hogy rab vagyok, 
Ha kérdik, hol vagyok, 
Mondjad, hogy rab vagyok. 


Tatár városába 
Térdig vasba vagyok, 
Tatár városába 
Térdig vasba vagyok, 


(Pusztina, 2518. sz. 86–5) 


132. JAJ, NAGY KEDVEN TARTOTT 
– Az édesanya távolba szakadt gyermekét síratja – 


 
 


 
 
 
 


Hol vagy, két szememnek 
Tündeklő világo, 
Elepedett bús szívemnek 
Csendes bódugságo. 


Hol vagy, én szívemnek 
Buzgó kévánságo, 
Életemnek mézvel fojó 
Kedves vigasságo? 
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Mondjátok meg nékem, 
Ó, tük magos hegyek, 
Gyermekemet keresni e 
Vajjan mere menjek? 


Kő vóna ja szivik, 
Meg kellne lágyujjon, 
Gyermekemhez engedjenek, 
Hogy én őt meglássom. 


(Lészped, 2172. sz. F 383–4a. 79–4) 


133. ANYÁM, ÉDESANYÁM 


– „Éneklik a nyirászát.”1 Menyasszonybácsúztató – 
 
 


 
 
 


Kilenc hónap mulval 
Ez világra hozval, 
Nekem csicset adott, 
Adott vóna mérget. 


Ingem rengetgetett 
Jó rengő bűcsűbe,2 


Rengetgetett vóna 
Hét singnyég3 a fődbe. 
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Ingem feresztgetett 
Gyenge melegvízbe, 
Feresztgetett vóna 
Forró lobogóba. 


S ingem takargatott 
Gyenge gyócsruhába, 
Takargatott vóna 
Forró parazsába. 


Leány, jól figyelmezz, 
Vedd számát, vedd számát, 
Hogy kivel kötöd be 
Két szemed világát. 


(Lábnik, 2708. sz. 36–5) 


1  Nyirásza: menyasszony. (Román mireasă.) 
2 Bűcsűbe: bölcsőbe. 
3 Singnyég: singig, singnyire. 


134. KÉT ÖKÖR A FÖLDET 


– Menyasszonybúcsúztató – 
 
 


 
 
 


Karán felneveli, 
Szárnyára ereszti, 
Sz ő távolró nézi, 
Hogy mász üti-veri. 
 
 


* 
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Sz jehol én elmenek, 
Még a fák esz szírnak, 
Genge ágaikról 
Levelek lehullnak. 


Hulljatok, levelek, 
Rejtszetek el ingem, 
Mert az én édeszim 
Szírva keresz ingem. 


(Trunk, 1937a sz. 17–9) 


135. AZT GONDOLTAM 


– Szolgadal – 
 
 
 
 


 
 
 
 


 


De még igen sokat értem, 
De még igen sokat értem, 
Kit éltembe nem reméltem, 
Kit éltembe nem reméltem. 


Este-regvel csak a cibre, 
Este-regvel csak a cibre, 
Életemnek így lesz vége, 
Életemnek így lesz vége. 
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Este-regvel káposztalé, 
Este-regvel káposztalé, 
Halad a napom lefelé, 
Halad a napom lefelé. 


Senki nem mondja, gyere bé, 
Senki nem mondja, gyere bé, 
Túrós málét veszek elé, 
Túrós málét veszek elé. 


(Frumósza, 2641. sz. 30–5) 
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BÚCSÚDALOK 
 
 
 


136. SIR AZ ÚT ELŐTTEM 
 


 
 


 


Áldja meg az isten minden jovaival, 
Áldja meg az isten minden jovaival, 
Mint kerti violát drága illatjival, 
Mint kerti violát drága illatjival. 


(Frumósza, 2640. sz. F 432. 30–5) 


Az énekes e dalhoz folytatólagosan hozzáénekelte a 79. számú szerelmi dal szövegét is. 
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137. BÚSULJ, SZÍVEM 
 
 
 


 
 
 


 


Búcsúzásom nem szokásom, 
Csak a sűrű sóhajtásom. 
Úgy megfogjon az én átkom, 
Kötéllel sirülj ez ágyon. 


Idesanyám sok szép szava. 
Kit fogadtam, kit nem soha. 
Megfogadnám, de már késő, 
Mert eltőtt e sok szép üdő;. 


(Klézse, 1748. sz. F 272b. 29–4) 
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138. ÚGY ELMEGYEK, MEGLÁSSÁTOK 
 
 


 
 


Mikor híremet halljátok, 
Levelemet olvasszátok, 
Hírharangot húsztasszátok, 
Hírharangot húsztasszátok. 


Sz úgy elmenek āra hēre, 
Sz úgy elmenek āra hēre, 
Merőr madar nem jár ēre, 
Merőr madar nem jár ēre. 


Fészket rakok e szűriszbe, 
Fészket rakok e szűriszbe, 
Bánatfának tetejibe, 
Bánatfának tetejibe. 


Sz ha má ki̯érdik, azt ki rakta, 
Sz ha má ki̯érdik, azt ki rakta, 
Sz azt egy olyan árva rakta, 
Sz azt egy olyan árva rakta. 


Sz azt egy olyan árva rakta, 
Sz azt egy olyan árva rakta, 
Kinek szem apja, szem anyja, 
Kinek szem apja, szem anyja. 
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Ki kenyerit szírva kapja, 
Ki kenyerit szírva kapja, 
Szírva kapja, szírva szeli, 
Szírva kapja, szírva szeli. 
 


(Nicolae Bălcescu, 1633. sz. 90–6) 


E dal után az énekes folytatólagosan, ugyanerre a dallamra, A három árva balladá- 
ját énekelte. Lásd e kötetben a 11F. sz. alatt. 


139. VER AZ ISTEN 


 


– Dallamát lásd e kötetben a 65. sz. alatt – 


 


Ver az isten, jól ver, látom, 
Verjen es meg, azt kívánom. 
Ha megver es, úgy verjen meg, 
Hogy a világ hagy tudja meg. 


Én elmenyek közülletek, 
Isten maradjon veletek, 
Met veletek nem lehetek, 
Met veletek nem lehetek. 


Megnyughattok panaszimtól, 
Ölelgető karjaimtól, 
Édes szájam csókjaitól, 
S a sok titkos beszédektől. 


Akkor jussak én eszedbe, 
Mikor kenyér a kezedbe. 
Akkor se jussak egyébről, 
Csak az igaz szeretetről. 


(Pusztina, 2606. sz. 3–5) 
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140. BÚSULJ, RÓZSÁM 
 
 


 
 


Búsulok es, bánkódom es, 
Búsulok es, bánkódom es, 
Ha sírok, reám fér az es. 


Búsulhatok, amíg élek, 
Búsulhatok, amíg élek, 
Mer én arra reáérek. 


(Lészped, 2168. sz. F 381a. 79–1) 
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TRÉFÁS DALOK 


141. KERTBE VIRÁGOT SZEDTEM 


 


(Lészped, 1675. sz. F 257b. 5–9) 
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142. KÉSZÜLJ, KISLÁNY, GUZSALYOSBA 


Készülj, kiszlány, guzalyoszba, 
Sz a legények a kapuba, ihaj-haj. 


Leszeszkednek, mint a kucsák, 
Leszeszkednek, mint a kucsák, ihaj-haj. 


Onnat fordulnak ajtóra, 
Onnat fordulnak ajtóra, ihaj-haj. 


Körmöcsölnek, mint a macskák, 
Körmöcsölnek, mint a macskák, ihaj-haj. 


Onnat fordulnak ablakra, 
Onnat fordulnak ablakra, ihaj-haj. 


Kukucsilnak, mint a rókák, 
Kukucsilnak, mint a rókák, ihaj-haj. 


Odafagyatt az ajaka, 
Odafagyatt az ajaka, ihaj-haj. 


Hozd ki, kiszlány, azt a gyertyát, 
Hozd ki, kiszlány, azt a gyertyát, ihaj-haj. 


Hogy engesszük le zajakát, 
Hogy engesszük le zajakát, ihaj-haj. 


Zasztal alatt egy tál laszka, 
Zasztal alatt egy tál laszka, ihaj-haj. 


Azt a macska elöntötte, 
Azt a macska elöntötte, ihaj-haj. 


Nem a macskának a bűne, 
Nem a macskának a bűne, ihaj-haj. 
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Hanem gazdasszonnak bűne, 
Hanem gazdasszonnak bűne, ihaj-haj. 


Macskácskának négy a lába, 
Macskácskának négy a lába, ihaj-haj. 


Zötödik a farkincája, 
Zötödik a farkincája, ihaj haj. 


(Trunk, 1723. sz. 39–6) 


143. TÁNCOLTASD MEG JULISKÁT 


 


 
 


Nem kell nekem pálinka, 
Jaj, ja- ja- ja- jaj, 
Nekem kell a Juliska, jaj, ja- jaj. 


(Gajdár, 2681. sz. 66–5) 


144. ÉN SZERETŐM PEDURÁR 


Zén szeretőm pedurár,1 
A hegyeken furulyál. 
Úgy köti a bocskorát, 
Hogy megsepri az útját. 


De a tehéd ulyan vén, 
Hosszúnyakú, mint a gény.2 


De az enyém terpeske,3 


Táncos, mint a kis fecske. 
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Jó gazdasszon vagyok én, 
Két fazékba főzök én. 
Az egyikbe galuskát, 
A másikba főtt laskát. 


(Lujzikalagor, 22–9) 


1  Pedurár: erdész. (Román pădurar.) 
2  Gény: gém. 
3  Terpeske: törpécske. 


145. CSÖRÖG – BÖRÖG A LEGYECSKE 


 


 
 


(Lészped, 2165. sz. F 380a. 79–4) 
 


 
1  Sutu, sut: kemence sarka, szöglete. 
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146. MEGHÁZASODTAM, TE MISKA 
 


 
 


Feje ojan, mind egy bokor, 
Szájo ojan, mind egy bocskor, 
Gyingyem-adta. 


Lábo kövér a mucsoktól, 
Keze kövér a piszoktól, 
Gyingyem-adta. 


Szeme neki jakkora, 
Mint két zsebbeli jóra, 
Gyingyem-adta. 


Kenyeret es jól tud sütni, 
Met három napig keleti, 
Gyingyem-adta. 


Mikor kuptorba1 béveti, 
A szájáro mind felkeni, 
Gyingyem-adta. 


Inget es ű jól tud mosni, 
Inget es ű jól tud mosni, 
Gyingyem-adta. 
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Met három napig lugojza, 
S a negyediken kimossa, 
Gyingyem-adta. 


Mikor a kertre kirakja, 
Még a kutya jes kacagja, 
Gyingyem-adta. 


A szemibe ojan csapa,2 
Mint egy nagy ménetes3 kapa, 
Gyingyem-adta. 


(Lészped, 1904. sz. F 336a. 79–4) 
1  Kuptor: sütőkemence. (Román cuptor.) 
2  Csapa: csipa. 
3  Ménetes: németes. 


 
 


147. TEGNAP VOLTAM ZABARATNI 


 


 
 


Ha még eccer megtalálnám, 
Bizon megbecsülném, 
Kezit-lábát összekötném, 
S a füstre feltenném. 


Még levenném, jól megverném, 
Újról visszakötném. 
Még levenném, jól megverném, 
Újról visszakötném. 


(Onest, 2926. sz. 12–1) 
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148. MIHÁLY BÍRÓ ZÖLD ERDŐBE 


 


 


Miháj bíró ződ erdőbe, 
Miháj bíró ződ erdőbe, 
Fémlik az kard az övibe, 
Fémlik az kard az övibe. 


Máris asszon fehér lába, 
Máris asszon fehér lába, 
Kitündeklik az utcára, 
Kitündeklik az utcára. 


Miháj bíró ha meglássa, 
Miháj bíró ha meglássa, 
Hetven napos hideg rájza, 
Hetven napos hideg rájza. 


Miháj bíró ojan bíró, 
Miháj bíró ojan bíró, 
Öten-hatan teszik lóra, 
Öten-hatan teszik lóra. 


Öten-hatan teszik lóra, 
Öten-hatan teszik lóra, 
Még sem tudja, hol a lova, 
Még sem tudja, hol a lova. 


Máriséknál istállóba 
Eszik szénát a jászojbúl, 
Eszik szénát a jászojbúl, 
Iszik vizet a válubúl. 


Hozd ki Máris kentárimat,1 
Kenterilják2 meg a vámot, 
Hozd ki Máris kentárimat, 
Kenterilják meg a vámot, 
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Hogy ne egyen még több szénát, 
Majd kirugja padlásunkat. 
Hogy ne egyen még több szénát, 
Majd kirugja padlásunkat. 


(Magyarfalu, 2759. sz. 45–5) 


1  Kentár: mérleg. (Román cîntar.) 
2  Kenterilni: mérni. (Román a cîntări.) 


149. FUT A BÁBA BACSÓ UTÁN 


 


 
 


Fut a bacsó bába után, rezeg a szekálla, 
Ej-haj, ej-haj, rezeg a szekálla. 


(Gajdár, 2690. sz. 84–5) 


1  Bába: öregasszony, vénasszony. 
2  Bacsó: öregember. 
3  Kerpa: fejkendő. (Román cîrpă.) 


 
150. URAM, URAM, TEREMTŐM 
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Bi̯éleszt cánnyék,1 nem evi̯ék, 
Bi̯éleszt cánnyék, nem evi̯ék, 
Bort isz hozi̯ék, nem ivék, 
Bort isz hozi̯ék, nem ivék. 


Jén isztenem, gyójiszd meg, 
Jén isztenem, gyójiszd meg, 
Fi̯élorábo nyihoszd meg,2 


Fi̯élórábo nyihoszd meg. 


* 


Felhágtam e nad hedre, 
Felhágtam e nad hedre, 
Bi̯éneztem e lűtőre, 
Bi̯éneztem e lűtőre. 


Szeretyőm elejibe, 
Szeretyőm elejibe, 
Fejér kalap fejibe, 
Fejér bászma3 kezibe. 


(Jugán, 3245. sz. F 447a. 11–4) 


1  Biéleszt cánnyék: bélest csinálék. 
2  Nyihoszd meg, nyuhoszd meg: fojtsd meg, fullaszd meg. 
3  Bászma: az énekes szerint bátyiszta, azaz kézbevaló kendő (Román basmà: kendő 


és batistă: kézbevaló kendő, zsebkendő.) 


151. ADJON ISTEN, KINEK NINCS 


Adjon isten, kinek nincs, 
Ş’ a pereche de opinci,1 


Tralalala, lalalalala. 


Ne búsuljon senki most, 
Részeg az én nevem most, 
Tralalala, lalalalala. 


(Klézse, 1954. sz. 57–3) 
1  Magyarul: Egy pár bocskort. 
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152. ALUSZOL-E, TE JUHÁSZ 
 


 
 


Jártok-e itt farkasok, 
Jártok-e itt farkasok? 
Ej-háj, nem es angyalok, 
Ej-háj, nem es angyalok. 


Vittek-e el báránkát, 
Vittek-e el báránkát? 
Ej-háj, nem es az esztenát,1 


Ej-háj, nem es az esztenát. 


Fojt-e néki ja vére, 
Fojt-e néki ja vére? 
Ej-háj, nem es a teje, 
Ej-háj, nem es a teje. 


Ugatták-e ja kutyák, 
Ugatták-e ja kutyák? 
Ej-háj, nem es kacogták, 
Ej-háj, nem es kacogták. 
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Kivitték-e jerdőbe, 
Kivitték-e jerdőbe? 
Ej-háj, nem es a misébe,2 


Ej-háj, nem es a misébe. 


(Lészped, 2159. sz. F 376b. 79–4) 


1  Esztena: júhakol. (Román stînă.) 
2  Mise: templom. Változat: nem es misére. 


153. PENGETIK AZ ABLAKOT 


 


 
 


Ha megvakkantsa magát, 
Meg kell fizesd az árát. 
Ha zárát nem fizeted 
Zablakon kikergetnek.1 


(Klézse, 1949. sz. F 354d. 29–4) 


1  A két utolsó sor változata: Ha nem birod fizetni, / Zablakon kell kiszökni. 


154. MEGDÖGLÖTT A BÍRÓ LOVA 
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S a nagy bőre lepedőnek, 
Hallod-e, jere, jere, galambom, 
A szemei okulárnak, 
Hallod-e, jere, jere, galambom. 


A nagy feje nagy kobzának,1 


Hallod-e, jere, jere, galambom. 
S az filei muzsikának,2 


Hallod-e, jere, jere, galambom. 


S a láboi kocsorbának,3 


Hallod-e, jere, jere, galambom. 
S a nagy farka meszelőnek, 
Hallod-e, jere, jere, galambom. 


(Lészped, 1896. sz. F 331c. 75–8) 


1  Kobza: koboz. (Román cobză.) 
2  Muzsika: hegedű. 
3  Kocsorba: szénvonó (Román cociorvă, cociorbă.) 


155. SZERUSZ PISTA, SZERUSZ JANKÓ 


 
 


(Templomfalva, 2933. sz 64–2) 
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BEVEZETŐ 


I. 


A  csángó, illetőleg csángó-magyar név legelőször 1781-ben bukkant 
fel kétségtelenül hitelesen, s ettől kezdve, különösen a mult század közepe 
óta, a tudományos művek, útleírások, újságcikkek és másfajta közlemények 
százaiban meg százaiban mind gyakrabban találkozunk vele. 


A név eredete és jelentése még nincs véglegesen tisztázva. A sokféle 
magyarázó-kísérlet közül a legvalószínűbb az, amely szerint a „csángó” 
elnevezés a „kóborol, kivándorol, elcsatangol, elcsángál” jelentésű népnyelvi 
„csang, csáng” ige jelenidejű melléknévi igeneve. Eszerint tehát a „csángó” 
név Erdélyből, a Székelyföldről kivándorolt székely népcsoportok jelzője 
lett volna.1 


A „csángó” név nemcsak egy, hanem több, egymástól különálló magyar 
népcsoportot jelöl. Csángóknak nevezik elsősorban az összes moldvai 
magyarokat, de e névvel illetik a XVIII. század végén, a madéfalvi vérengzés 
után Bukovinába kimenekült és ott megtelepedett székelyeket is. 1941-ben e 
bukovinai székelyeket s velük együtt a moldvai csángók egy kis töredékét 
is, a fasiszta magyar kormány a Bácskából elűzött szerbek helyébe telepí- 
tette, ahonnan 1944–45-ben, a háború végén, mindenüket elhagyva kellett 
elmenekülniök, mígnem a demokratikus magyar kormány a földosztás során 
Baranya és Tolna megyében biztosított számukra otthont és földet; ma is 
ott laknak, és szintén csángóknak nevezik őket.2 A felsoroltakon kívül ugyan- 
így neveznek hazánk területén néhány román, illetőleg szász lakosság köré- 
ben élő magyar népcsoportot is. Így ez az elnevezés többek között még a 
gyimesi (Magyar Autonóm Tartomány s részben Bákó-tartomány), a hét-


                                                
1 A csángó névre vonatkozó adatokat lásd Gombocz Zoltán – Melich János: Magyar 


etymológiai szótár. Bp. 1914–1930. I. k. 841–3. 
2 Hegedüs Lajos: Moldvai csángó népmesék és beszélgetések. Népnyelvi szövegek 


moldvai telepesektől. Közoktatásügyi Kiadóvállalat. Bp. 1952. 5–6. 
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falusi (Sztálin-tartomány) és a dévai (Hunyad-tartomány) csángókra 
vonatkozik. 


Habár a több, mint másfél évszázados történeti, nyelvtudományi és 
néprajzi irodalom mindmáig nem tisztázta kielégítő módon a moldvai csán- 
gók történetét, néhány alapvető dolgot ma már világosan látunk. Az újabb 
vizsgálódások fényénél nyilvánvalóvá lett az a régebb is sejtett tény, hogy a 
moldvai magyarság nem egyszerre és nem is egyetlen területről, hanem 
különböző időkben és különböző vidékekről került Moldvába. Adatok tanú- 
sítják, hogy már az első nagy tatár népáradatok Kelet- és Középeurópára 
zúdulása idején, a XIII. század közepén voltak Moldvában a magyarsághoz 
tartozó csoportok, amelyek nagyobbrészt a székelységből válhattak ki. A 
moldvai fejedelemség megalapítása (XIV. század közepe) után egyre több 
adatunk van Erdély és Moldva gazdasági kapcsolatairól, valamint a kétféle 
lakosság ki- és bevándorlásáról. Miközben a moldvai bojárszolgaságból 
menekülő jobbágyok ezrei áramlottak Erdély felé, azalatt a munkaerőben 
megfogyatkozott moldvai bojár- és vajdai birtokokon szívesen látták a gaz 
dasági, társadalmi és politikai elnyomás miatt lakhelyüket elhagyni kény 
szerülő erdélyi menekülteket, kivándorlókat. A viszonylagos társadalmi füg- 
getlenséggel csábító moldvai szabadparaszt-községek, az elnéptelenedett 
vagy még be sem telepített vajdai és bojár-birtokok, a tîrgu-ocnai sóbányák, 
újabb időkben meg a rohamosan fejlődő kisipar, a mind jobban szaporodó 
és növekvő gyárak, valamint az erdő- és kőolajkitermelő vállalatok évszáza- 
dok alatt a kivándorló székelyek nagy tömegeit fogadták be, és illesztették 
bele új lakhelyük gazdasági-társadalmi életének vérkeringésébe. A Moldvá- 
ban boldogulást kereső székelyek hullámai főként az erdélyi fejedelemségnek 
a székelységet jobbágysorba süllyesztő időszakában (XVI. sz.), a kuruc fel- 
kelés bukása (1711) után, később a madéfalvi vérengzést (1764) követő 
években, az 1848–49-es szabadságharc, 1871-től a székelyföldi tagosítás és 
erdőtörvény után, majd a 80-as években az osztrák-magyar monarchia és 
Románia közötti vámháború nyomán áramlottak át Moldvába, de emellett a 
közbeeső időszakokban is folytonosan, megszakítatlanul tartott a lassú, 
szinte észrevétlen szivárgás. A XV. századi huszita üldözés idején jóval 
távolabbi területekről, a horvátországi Szerémségből is menekültek Mold 
vába magyar-huszita kivándorlók.3 


Ez a Moldva felé irányuló végeláthatatlan vándorlás hangsúlyozottan 
előtérbe helyezi a csángók osztálytagozódásának kérdését. Lenin, az orosz 
jobbágyság felbomlásának, a parasztság társadalmi rétegződésének okait és 
körülményeit elemezve, kiemelte, hogy „... az áttelepülés fokozza a paraszt- 
ság felbomlását azokon a vidékeken, ahonnan kiindul, s a bomlás elemeit, 
viszi át azokra a helyekre, ahova irányul.”4 Ezek a bomlási elemek 
kétségtelenül hozzájárultak a kizsákmányoló osztályok és a csángó dolgozók 
között dúló osztályharc rendkívüli kiéleződéséhez, miként ennek néhány for- 
máját a továbbiak során látni fogjuk. 


                                                
3  Ezek az adatok Szabó T. Attila A csángó név eredete című kéziratos tanulmányából 


valók. – A moldvai csángók múltjáról Cselényi Béla – Vágó Béla ad összefoglaló 
képet: A csángók története. Lásd Tanulmányok a moldvai csángókról. Akadémiai Könyv- 
kiadó, Bukarest. Előkészületben. 


4  Lenin: A kapitalizmus fejlődése Oroszországban. Szikra kiad. Bp. 1949. 173. 
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Hol laknak a moldvai csángók? 
Az elmúlt rendszerben egyetlen kutatónak sem sikerült felkeresnie vala- 


mennyi csángó-lakta falut, s éppen ezért meglehetősen pontatlan, hozzá- 
vetőleges, igen gyakran aránytalanul kicsinyítő vagy mértéktelenül túlzó 
híradások keringtek róluk. Mindezeket a találgatásokat és mendemondákat az 
1949–1951-es nyelvjáráskutató utak cáfolták meg véglegesen, amelyeket a 
kolozsvári Bolyai Tudományegyetem, valamint az RNK Akadémiájának 
Kolozsvári Fiókja szervezett. E nyelvészeti kutatómunka során bebizonyo- 
sodott, hogy ma Moldvában közel kilencven falut lehet számontartani, ame- 
lyekben kis részben, jelentős százalékban vagy többségben magyarul beszélő 
csángók élnek. Ugyancsak e kutatások tisztázták a csángó nyelvjárások 
határait (ismét egy olyan tényt, amelyről a régebbi kutatóknak hiányos 
ismereteik voltak), fontos adatokat szolgáltatva ezáltal a csángók történeté- 
nek, településének és néprajzának ismeretéhez.5 


E nyelvészeti kutatások idevonatkozó eredményei néhány mondatban a 
következők: 


A moldvai magyar települések nyelvi alapon két nagy népnyelvi cso- 
portba tartoznak: egy régiesebb, az erdélyi magyarságtól minden bizonnyal 
néhány évszázada elszakadtan élő, és egy viszonylag újabb időben, a 
XVIII–XIX. században bevándorolt székelyek utódainak csoportjába. Az 
előbbieket egyszerűen csángóknak, az utóbbiakat székelyes csángóknak 
nevezhetjük. 


A régiesebb nyelvjárást beszélő csángók ma földrajzilag két egymástól 
távoli, elszigetelt települési körzetben helyezkednek el. Minthogy e két kör- 
zet közül egyik északon, Roman környékén, a másik meg ettől délebbre, Bákó 
környékén van, a Roman-környéki csángókat a népnyelvi és néprajzi kutatók 
északi csángóknak, a Bákó-környékieket déli csángóknak nevezik. A hat-nyolc- 
északi és a körülbelül ugyanannyi déli csángó faluban a csángóknak csak 
egy kisebb része él, többségük tehát székelyes csángó. A székelyes csángó 
települések a Szeret folyó jobb- és elszórtan a balpartján, valamint három 
mellékfolyójának, a Besztercének, a Tatrosnak és a Tatrosba ömlő Tázlónak 
a völgyében helyezkednek el. Valószínű, hogy a székelyes csángók ezen a 
viszonylag nagy területeken kisebb néprajzi csoportokra tagolódnak, erre 
vonatkozólag azonban még nincsenek pontos adataink. 


Közigazgatásilag az északi csángó faluk Iaşi-tartomány Roman-rajon- 
jában, a déliek Bákó-tartomány Bákó-rajonjában vannak. A székelyes 
csángó települések nagyobbára Bákó-tartomány Bákó- és Tîrgu-Ocna- 
rajonjában, kisebb részben Buhuşi- és Moineşti-rajonjában találhatók. 
Néhány csángó falu délebbre, Bîrlad-tartomány Adjud-rajonjában van. 


E gyűjtemény anyaga, miként a kötet végén közölt térkép is mutatja, 
nem öleli ugyan fel mindenik csángó-lakta falu népköltészetét, azonban 
mindenik vidék költészete képviselve van benne. Igy az északi csángó faluk 
közül Jugán (Iugani), Szabófalva (Săbăoani) és Ploskucén (Ploscuţeni) 
szerepel itt a maga költészetével; ez utóbbi falu ugyan messze 
délen, Adjud mellett van, lakói azonban, az északi csángó vidék- 


                                                
5  Az összes csángó lakosságú moldvai falukat Szabó T. Attila sorolja fel és jellemzi: 


A moldvai csángó települések. Lásd: Tanulmányok a moldvai csángókról. Akadémiai 
Könyvkiadó, Bukarest. Előkészületben. – Ugyancsak Szabó T. Attila állította össze 
1951-ben a moldvai csángó települések térképét a Bolyai Egyetem fennebb említett nyelv- 
járáskutató munkája alapján. A kötetünk végén közölt térkép ennek nyomán készült. 
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ről települhettek át délre, miként ezt északi csángó jellegű nyelvük és 
költészetük is bizonyítja. A déli csángó faluk közül a kötetben Nicolae 
Bălcescu (volt Újfalu), Trunk vagy Gálbény (Galbeni), valamint kisebb mér- 
tékben Lujzikalagor (Luizi-Călugăra), Gyoszény (Geoseni) és Klézse (Cleja) 
folklorjából közöltünk alkotásokat; e három utóbbi falu csángó lakossága 
idők folyamán annyira összekeveredett a később betelepülő székelyekkel, hogy 
nyelve és költészete ma már csak kis részben őrzi a régi csángó sajátos- 
ságokat. A Szeret-völgyi székelyes csángó faluk közül Somoska (Somuşca), 
Lábnyik (Vladnic) és Magyarfalu – Gajcsána község – (Unguri, Găi- 
ceana), a Beszterce-völgyiek közül Lészped (Lespezi), a Tázló-völgyiek 
közül Frumósza (Frumoasa), Pusztina (Pustiana), Gajdár (Găidar) és 
Esztufuj (Stuful), s végül a Tatros-völgyiek közül Templomfalva (Biserica 
Slănic), Újfalu (Satul Nou), Diószeg (Tuta) és Onest (Oneşti) költészeté- 
ből állítottuk össze gyűjteményünket. Ilyenképpen e kötet összesen húsz 
moldvai csángó faluból közöl népi alkotásokat; köztük olyan falukból is, 
amelyeknek költészetéből és zenéjéből mind a mai napig egyetlen sort sem 
ismertünk. (A közölt alkotások falunkénti megoszlásáról gyűjteményünk 
végén a Helynévmutató tájékoztat.) 


A térképpel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a csángó lakosságú 
faluknak csak a fontosabbjait tartalmazza, elsősorban azokat, amelyekben 
többé-kevésbbé számottevő magyar lakosság él. E falukban a csángók száma 
igen különböző. A román lakosság számához viszonyítva sok helyen kisebb- 
ségben, másutt meg többségben vannak, de kivétel nélkül mindenütt romá- 
nokkal vegyesen élnek. Szintiszta csángó faluk nincsenek. 


A faluk magyar elnevezéséről tudnunk kell, hogy azok egy része a 
román falunevek magyarosan ejtett alakja. Éppen ezért az írásmódjuk is 
nagyon különböző: úgyszólván a csángókkal foglalkozó mindenik tanul- 
mányban más meg más formában találjuk meg őket. Ilyen esetekben külö- 
nösképpen fontos a faluk eredeti, román elnevezésének ismerete. 


A csángók multjának és településének még e fennebbi szűkszavú érintése 
is megmagyarázza a csángó népköltészet szerves egységét és kölcsönös kap- 
csolatait a magyar népköltészet többi részével. A csángók, miközben évszá- 
zadokon át rendre elhagyták a Székelyföldet vagy a magyar nyelvterület 
más részeit, régi lakhelyükről költészetüket is moldvai új otthonukba vitték. 
Ez a Moldvába vitt költészet a kitelepedés után sem szigetelődött el a 
magyar népköltészet többi részétől, hiszen a csángók az erdélyi magya- 
rokkal, különösen a székelyekkel, kivándorlásuk után is állandó kapcsolat- 
ban maradtak, s így azok az erdélyi, sőt távolabbi népköltési alkotások is 
Moldvába juthattak, amelyek a csángók egyes csoportjainak Moldvába 
való kitelepedése után Erdélyben vagy távolabbi vidékeken kelet- 
keztek. Más oldalról természetesen ugyanígy terjedhettek el a Székely- 
földön és Erdélyben azok a csángó dalok, amelyek már a kivándorlás után, 
Moldvában jöttek létre. 


A Kárpátokon innen és túl élő magyar lakosságnak, illetőleg költé- 
szetének e szüntelen kapcsolata folytán az olvasó e kötetben számos olyan 
alkotásra fog lelni, amelynek különböző változatait már más gyűjtemények- 
ből is ismeri. Ki ne hallott volna például Kádár Katáról, Kőműves Kele- 
mennéről, Molnár Annáról, a székely balladaköltészetnek ezekről a kimagasló 
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alkotásairól, amelyeknek e gyűjtemény most a csángó változatait nyújtja? 
Általában elmondható, hogy kevés e kötetben az olyan alkotás, amelynek 
egyetlen magyar népköltési gyűjteményben se lenne párja, közelebbi vagy 
távolabbi változata. A legtöbb azonosság és hasonlóság természetesen 
mindig a szomszédos, állandóan érintkező területek költészete és zenéje 
között adódik, vagyis a Székelyföldön viszonylag sok, de a Mezőségen és 
Kalotaszegen át nyugat felé, az Alföld és a Dunántúl néprajzi vidékei felé 
haladva, fokozatosan mind kevesebb meg kevesebb azoknak az alkotásoknak 
a száma, amelyek a csángók körében is ismeretesek. Más részről, ha magát 
a csángó népköltészetet vizsgáljuk, az Erdélyhez közellévő, Erdéllyel állan- 
dóan érintkező és viszonylag újabban kitelepült falukban mindig több 
erdélyi alkotást találunk, mint a távolabb eső, Erdéllyel szórványosan érint- 
kező és régebben települt csángó faluk költészetében. A gyűjtések valóban 
azt bizonyítják, hogy a székelyes csángók költészete számos vonatkozásban 
megegyezik a székely népköltészettel, ezzel szemben viszont a déli csángók 
költészetében több sajátos, a székely népköltészetben ismeretlen elemet talá- 
lunk. A székelyes csángók és a déli csángók költészetének e különbsége ter- 
mészetesen nem élesen, hanem elmosódottan jelentkezik, hiszen a külön- 
böző csángó faluk és vidékek költészete is állandó kölcsönhatásban és 
kiegyenlítődésben van. 


A csángó népköltészet kapcsolatát a többi magyar néprajzi vidék köl 
tészetével részben még az az olvasó is megállapíthatja, aki a népköltészeti 
kutatásokban egyáltalán nem járatos. Igy e kötet balladáiban és dalaiban 
székelyföldi, sőt alföldi földrajzi nevek vannak, amelyek majdnem mindig 
az illető alkotás keletkezésének helyére utalnak. E nevek kicserélésével jön- 
nek létre az egyes alkotások földrajzi változatai, vagyis például azt a katona- 
dalt, amelyet a Dunántúlon vagy az Alföldön a budapesti kaszárnyáról 
énekeltek, azt Erdélyben a vásárhelyi vagy fehérvári, Moldvában a buka- 
resti kaszárnyára alkalmazzák. Nyilvánvaló továbbá, hogy a Moldvában 
élő magyarországi betyárballadák (például Rózsa Sándor balladája, 27. sz.) 
szintén az Alföldről, erdélyi közvetítéssel kerültek a moldvai csángó nép- 
költészetbe. 


Nemcsak a csángó népköltési szövegek illeszkednek bele a magyar nép- 
költészetbe, hanem a dallamok, a csángó népzene is szerves része az egy- 
séges magyar népzenekincsnek. A csángó népzenére is érvényes Bartók Béla 
megállapítása, amely szerint „... a magyar nyelvterületen mindenütt nagy- 
jából ugyanazt az anyagot találjuk, csupán a régi pentaton dallamok mutat- 
nak országrészenként csekély, lényeget nem érintő dialektusbeli eltéré- 
seket.”6 Ez az eltérés, miként látni fogjuk, Moldvában elsősorban a régi 
dallamok számarányában mutatkozik meg. 


II. 


Tisztábban fog előttünk állani a csángó népköltészet jelentősége, ha bár 
egy futó pillantást vetünk a csángók multbeli művelődési helyzetére. E kér- 
dést tanulmányozva, nyomban arra a súlyos elnyomatásra lelünk, amelyben 
a csángó s általában a moldvai dolgozó parasztság szenvedett. Alig is tudjuk 


                                                
6  Bartók Béla: Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje, Bp. 1934. 21–2. 
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eldönteni, hogy a sok közül milyen adatok felsorolásával lehetne a legmeg- 
győzőbben szemléltetni a csángók múltbeli kulturális helyzetét. 


Vegyük az írástudást, hiszen a betű ismerete a legelső és elemi fel- 
tétele annak, hogy valaki megindulhasson a kulturális felemelkedés útján. 
A tőkés-földesúri Romániában az 1930-as népszámlálás minden bizonnyal 
szépítgető adatai szerint az ország 7 éven felüli lakosságának nem keve- 
sebb, mint 57,1%-a írástudatlan volt. E megdöbbentő arányról még a statisz- 
tikai kiadvány akkori szerkesztője is kénytelen volt óvatosan megjegyezni, 
hogy „a romániai írástudatlanok száma rendkívül nagy, s ebben a vonat- 
kozásban az elmaradottabb országok közé tartozunk”. 


Ez az arány semmivel sem jobb, sőt ellenkezőleg, még rosszabb, ha 
a csángó-lakta vidékeket vesszük szemügyre, megjegyezve azonban, hogy 
az alábbi adatok nem külön a csángókra, hanem összesítve az egész lakos- 
ságra vonatkoznak. A volt Bákó-megyében például, ahol a legtöbb a 
csángó falu s ahol e kötet anyagának is igen jelentős részét gyűjtöttük, 
a 7 éven felüli lakosságnak 57,6%-a írástudatlan volt: a 7–12 évesek 
közül 5674, a 13–19 évesek közül 11.593, a 20–64 évesek közül 71.381 
és a 65 éven felüliek közül 7765 lakos nem ismerte a betűt. Mivel az elmult 
rendszerben Moldvában semmiféle magyarnyelvű iskolai oktatás nem folyt, 
azokban a falukban is igen magas volt az írástudatlanok arányszáma, 
amelyekben jelentősebb magyar anyanyelvű lakosság él. Igy például Onesten 
a 7 éven felüli lakosságnak mindössze 52,3%-a, Lészpeden 49,4%-a, Trunkon 
45,4%-a, Gyoszényban 44,6%-a, Pusztinán 36,8%-a, Klézsén 35,5%-a, 
Somoskán 32,3%-a, Gajdárban 30%-a tudott csak írni-olvasni, és így 
tovább. A nő akkori társadalmi helyzetének következményeként majdnem 
mindenik faluban több volt a női, mint a férfi írástudatlanok száma. 


Az írástudatlanság ilyen foka, az anyanyelvű kulturális intézmények 
teljes hiányával együtt, mértéktelenül megnövelte a csángók életében az 
íratlan költészet jelentőségét. Irásos közvetítés hijján még morzsák is alig 
jutottak nekik azokból a kultúrjavakból, amelyeket az emberiség legjobbjai 
évezredek folyamán megalkottak és felhalmoztak. 


Az írástudatlanság óriási arányát leleplező adatok ismerete azonban 
még kevés ahhoz, hogy képet alkossunk magunknak a csángók multbeli 
kulturális helyzetéről. Ehhez rá kell mutatnunk a csángók életében a papság- 
nak a középkori állapotokra emlékeztető szerepére is. 


Előljáróban tudnunk kell, hogy a csángók római katolikus vallásúak. 
A középkorban, közel két évszázadon át, lengyel püspököknek sikerült jog- 
körüket a moldvai katolikusokra kiterjeszteniök, majd 1620-tól kezdve köz- 
vetlenül a római missziós központ vette kezébe az itteni katolikusok ügyét. 
Róma magyarul nem tudó, idegen, túlnyomórészt olasz papokat küldött 
Moldvába, s ez így folyt egy negyed évezreden át, egészen a XIX. század 
végéig. Ezek a nép nyelvét nem ismerő papok Moldvát valósággal gyar- 
matnak tekintették, ahol egy ideig kényszerű száműzetésben kell élniök, s 
legfőbb törekvésük az volt, hogy híveiket szellemi sötétségben tartva, meg- 
zsarolják, kifosszák, maguk pedig, „küldetésük” befejezése után, dúsgaz- 
dagon térjenek vissza hazájukba. Zöld Péter csíki pap 1781-ben kelt jelen- 
tése szerint „... ezen misszionárius atyák... mind tisztán olaszok, kik 
sem a román, sem a magyar nyelvet nem tudják beszélni és azt a kilenc 
magyar plébániát teljességgel nyomorultan és lanyhán szolgálják; nyo- 
morultan, mondom, a nyelvek nem tudása miatt és lanyhán, mert inkább 
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áhítoznak a pénz összeseprése, mint a lelkek megnyerése után, ami leg- 
világosabban kitűnik abból, hogy küldetésük kilenc évét bevégezvén, pénz 
zel nyakig megtelve (ahogy a parasztok szeretik mondani) mennek vissza 
Olaszországba...” 


Ez a „lelki pásztorkodás” egészen a legutóbbi időkig, minden elkép- 
zelhető alkalommal (egymást érő egyházi ünnepek, búcsúk, keresztelés, 
esketés, temetés stb.) a csángók irgalmatlan és szemérmetlen kiszipolyo- 
zását eredményezte, pénz és termények, valamint robotmunka formájában. 
Mindehhez járult a babonáknak az a szövedéke, amely erőteljesen fékezte 
a csángó dolgozók öntudatosodását s helyzetük megváltoztatásáért folyó 
harcát. 


Ám a papság jórésze nemcsak hogy nem ismerte a magyar nyelvet, 
hanem a Vatikán sugalmazására a szó szoros értelmében tűzzel-vassal 
irtotta és üldözte. Régi utazók útleírásaiban, a legkülönfélébb jelentések- 
ben, levelekben és a történeti munkákban számos esetben találkozunk a 
moldvai római katolikus papoknak a magyar nyelv elleni irtóhadjáratával 
s ugyanakkor a csángók hősies ellenállásával, harcával is legelemibb 
jogukért, anyanyelvük szabad használatáért. Például Jerney János 1844. 
évi útirajzában leírja, hogy az elkeseredett szabófalvi csángók az erdélyi 
püspökhöz fordultak magyar papért és magyar imádságos könyvekért, 
folyamodványuk azonban valamiképpen olasz papjaik kezébe került. „Mi 
lett a dolognak vége? Könnyű kitalálni. Fölsőbbség elleni bűnben marasz- 
tattak el a nyelvük mellett buzgolkodó szegény esedezők, de nem az ille- 
tékes moldvai törvényszék – hanem olaszok által. Volt dolga a deres-, 
kaloda-, bot-, korbácsnak. Néhányan rabságot is szenvedtek. E borzasztó 
diadal után gúny és egyéb lealacsonyító eszközökkel tiltatott a magyar 
ének és beszéd.”7 


A magyar szónak és a magyar dalnak ezt az üldözését a csángók a 
maguk költészetében is megörökítették. Egy multszázadi forrófalvi vers, 
amely gyaníthatólag íráshoz értő népköltő alkotása, így fejezte ki a csángók 
panaszát anyanyelvük mostoha sorsa miatt: 


Cángó magyar, cángó magyar. 
Mivé lettél, cángó magyar? 
Ágról szakadt madár vagy te, 
Elvettetve, eltemetve... 


Idegen nyelv bébortja8 nyom, 
Olasz papockák nyakadon, 
Nem tudsz énekelni, gyónni, 
Anyád nyelvén imádkozni...9 


A csángó népköltészet panaszos alkotásainak hosszú sora a költői 
nyelv és kifejezés legszebb, legváltozatosabb eszközeivel örökítette meg 


                                                
7 Jerney János Keleti utazása a’ magyarok’ őshelyeinek kinyomozása végett 1844. és 


1845. Pest 1851. I. k. 110. 
8 Bébortja: a Magyar Tájszótár feltételezi, hogy talán „hóbort”-ot jelenthet. A mi 


felfogásunk szerint hibás lejegyzésről vagy nyomdahibáról van szó. Ez a sor eredetileg 
ilyenképpen hangozhatott: Idegen nyelv béborít, (s) nyom. 


9  László Mihály: A bukovinai és moldvai csángók. Földr. Közl. 1877: 198. 
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ezt a helyzetet. Az alábbi templomfalvi dalban például (120. sz.) a fészké- 
ből elűzött madár sorsa jelképezi a csángó dolgozók multbeli életét: 


Madár, madár, kicsi madár, 
Madár, madár, kicsi madár, 
Szájj le zágról, ne csirikolj, 
Szájj le zágról, ne csirikolj. 
 
Met meghallják a dusmányok,10 
Kizaklásznak fészkecskédbűl, 
Met meghallják a dusmányok, 
Kizaklásznak fészkecskédbűl. 
 
Árvo vagyok apa nékütt, 
Mint a madár, anya nékütt. 
Eszem az árvo kenyeret, 
Iszom a szalanci vizet. 


Egy hasonló költői képpel induló frumószai dal (129. sz.) mélyből 
fakadó, vágyakozó sóhaj az emberibb életért, a szabadságért – vád min- 
den időben az elnyomás, a kizsákmányolás mindenféle fajtája ellen: 


Madar, madar, kicsi madar, 
Madar, madar, kicsi madar, 
Be szép, aki szabadon jár, 
Be szép, aki szabadon jár. 
 
Én es járnék, ha járhatnék, 
Én es járnék, ha járhatnék, 
Hogyha urak megengednék, 
Hogyha urak megengednék. 


A XIX. század második felétől kezdve a csángók helyzete még inkább 
megnehezedett. A földesúri és papi elnyomáson kívül most már az egyházzal, 
valamint a csángó kulákokkal szövetkezett tőkés-földesúri államhatalom is 
teljes súlyával kultúrájuk megsemmisítésére, elnemzetietlenítésükre töre- 
kedett. Közben Magyarországon a kizsákmányoló osztályok, Ferencz József 
korában éppen úgy, mint a Horthy-rendszer idején, hasonló módon nyomták 
el a románokat és a többi nemzeti kisebbséget, igyekezve megsemmisíteni 
kultúrájukat és elnemzetietleníteni őket. Ez alatt a kizsákmányolók érdekeit 
szolgáló soviniszta tudomány mindkét részről lankadatlanul szította a gyű- 
löletet a magyarok és románok között. 


A csángók körében az elnemzetietlenítési törekvéseknek különös- 
képpen kedvezett a moldvai katolikusok új egyházi helyzete. Miután 
ugyanis Romániában 1866-ban a római katolikus Hohenzollern-dinasztia 
került trónra, a Vatikán elérkezettnek látta az időt arra, hogy az ország- 
ban növelje gazdasági, valamint politikai hatalmát és befolyását. Igy 1881- 
ben Bukarestben római katolikus érsekséget, Iaşiban püspökséget s mindkét 
helyen papneveldét állítottak fel. Ettől kezdve Moldvában az olasz papok 
helyét fokozatosan román és csángó papok, valamint püspökök vették át, 


                                                
10  Dusmány: ellenség (Román szó: duşman.) 
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akik a Vatikán mellett a tőkés-földesúri osztályok, valamint a reakciós, 
soviniszta államhatalom ügynökeivé váltak. A bukaresti és iaşi papi isko- 
lában a csángó fiatalokat nemcsak papokká, hanem dühödt magyar- 
gyűlölőkké is nevelték, annyira, hogy a sovinizmus mérgével átitatva, szé- 
gyelték, megvetették és üldözték anyáik-apáik nyelvét. Ilyenképpen a 
csángók papjainak nagy része, az állami szervektől támogatva és a kisebb- 
ségi helyzetükből szabadulni igyekvő csángó kulákokkal egyetértésben, az 
utóbbi fél évszázadban is fondorlattal, rábeszéléssel és fenyegetéssel har- 
colt a magyar nyelvhasználat ellen. Élesen leleplezi az egyház és az állam 
szövetségét például az a hirdetmény, amelyet Nicolae Bălcescuban (e falu- 
nak akkor Ferdinánd volt a neve) 1938. május 6-án tettek közzé. E hir- 
detmény lényeges részének magyar fordítása a következő: 


„Mi, Bákó vármegye Ferdinánd községének bírója, Bákó megye prefek- 
tusának 1938. május 3-án kelt 7621. számú rendelete alapján a község 
lakosságának tudomására hozzuk, hogy a községházán vagy más nyilvános 
helyeken nem szabad más nyelven beszélni, csak románul. 


A katolikus templomokban az istentiszteletet csak románul és latinul 
szabad mondani. 


A papoknak és kántoroknak nem szabad az egyházi énekeket más 
nyelven énekelni, csak románul és latinul. 


A papoknak és kántoroknak erre vonatkozólag rendelkezésük van. 
Mindenkit szigorúan megbüntetünk, aki ez ellen vét.” 
Egyik-másik pap „szent dühében” meg is átkozta azokat, akik ma- 


gyarul beszéltek, amikor pedig a felszabadulás után népi demokráciánk 
megteremtette az első magyarnyelvű csángó iskolákat, az iskolák meg- 
nyitása ellen áskálodó vatikáni reakció Durcovici iaşi római katolikus püs- 
pöknek a jelszavával igyekezett a csángó dolgozókat letéríteni a népi 
demokrácia útjáról: „A magyar nyelv az ördög nyelve, aki magyarul beszél, 
az ördöggel társalog.”11 


A csángó dolgozók szívében szüntelenül égett a vágy, hogy kiemelked- 
jenek tudatlanságukból, s érvényt szerezzenek anyanyelvük jogainak. 
Vágyuk azonban csak 1944. augusztus 23-a után valósult meg. 


E nap Románia történetében új korszak kezdetét jelenti. Alább a népi 
demokratikus rendszer vívmányai közül néhány olyan tényt akarunk fel- 
sorolni, amely a jelenben és a jövőben utat szab a népművészet tovább- 
fejlődésének, az új csángó népköltészet és népzene kialakulásának és fel- 
virágzásának is. 


A kultúrforradalom eddigi eredményeit Moldvában éppen úgy, mint 
szerte az országban, a szocializmus gazdasági alapjainak sikeres építése 
biztosította. A szocialista iparosítás s ennek keretében az új mezőgaz- 
dasági technika, a földműves társulások és a kollektív gazdaságok meg- 
szervezése: faluról-falura ezek a kérdések foglalkoztatják ma a csángókat 
Ugyanakkor részt vesznek a szocializmusnak az egész ország életére 
kiható nagy moldvai építkezéseiben, így a békási vízierőmű megteremtésé- 
nek hősi munkájában is. Az új munka, az új élet növeli kulturális igényeiket, 
s ugyanakkor hozzájárul igényeik kielégítésének biztosításához. 


                                                
11  Kovács György: A szabadság útján. Moldvai csángók között. Az RNK Irószövet- 


ségének Irodalmi és Művészeti Kiadója. Bukarest 1951. 6. 
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Népi demokratikus rendszerünk egyik politikai-kulturális vívmánya, 
amelyről itt számot akarunk adni, a csángók körében az anyanyelv szabad 
használata. A lenini-sztálini nemzeti politika gyakorlati érvényesítésének 
feltételei között Moldvában is felszabadult az elnyomás alól a magyar szó 
és a magyar dal, amelyet a multban a papok és hivatalnokok, csendőrök és 
tanítók állandóan üldöztek és tilalmaztak. E tény a párt és a kormány 
következetesen demokratikus politikájának egyik jelentős eredménye s egy- 
szersmind a további fejlődés alapja. 


Ha Moldvában a magyar nyelv felvirágzásának, a magyar nyelvű 
kultúra kibontakozásának különféle formáit keressük, a csángók művelődési 
életében soha nem ismert pezsgést észlelünk. Míg a letűnt rendszerben, 
miként láttuk, a lakosság nagyobb része írástudatlan volt, addig ma faluról- 
falura betűvető tanfolyamok szolgálják a nagymérvű írástudatlanság foko- 
zatos felszámolását. Az alábbi kimutatás, amelyet a Bákó-rajoni Néptanács 
Tanügyi osztályához érkezett jelentések alapján állítottunk össze, a csángó- 
lakta községek 1952–53. évi betűvető tanfolyamainak községenként össze- 
sített eredményeit tartalmazza. A számadatok feltüntetik, hogy a szóban- 
forgó tanévben – románok és magyarok együttesen – hányan fejezték 
be sikerrel a betűvető tanfolyam első, illetőleg második évét: 
 


 I. év II. év 
Bogdánfalva 75 26 
Dózsa György 90 91 
Forrófalva 72 56 
Ketris 82 97 
Klézse 158 115 
Lujzikalagor 65 35 
Nicolae Bălcescu 55 29 
Traján 33 44 


 
A betűvető tanfolyamok az írás-olvasásnak nemcsak a képességét, 


hanem az igényét is megteremtik: a csángók mindinkább olvasókká válnak. 
Míg a multban könyvet alig láttak, addig ma a kultúrotthonok könyvtárai- 
ban a magyar és román nyelvű kötetek százai várják olvasóikat. A könyvek 
népszerűsítését elősegítik a kultúrotthonok keretében működő olvasókörök 
is. A könyvek mellett a csángó tömegek nevelésének egyik merőben új 
eszköze az újság. A Román Munkáspárt Bákó-tartományi Vezetősége és a 
Tartományi Néptanács Steagul Roşu (Vörös Zászló) című román nyelvű 
napilapját a csángók is mindenütt ismerik. A magyar nyelvű sajtótermékek 
közül különösen az Előre című napilapot, valamint a dolgozó parasztság 
hetilapját, a Falvak Dolgozó Népét olvassák. 


A csángók, akik eddig falujukban a technika semmiféle vívmányát 
nem ismerhették meg, csak akkor, ha a nyomorúságtól űzve, nagyvárosokba 
mentek munkát keresni, ma rádiót hallgatnak és moziba járnak. A felsoro- 
lást tovább folytathatnók, mert Micsurin-körök, esti tanfolyamok, orosz népi 
nyelvtanfolyamok és a tanulás, a művelődés hasonló szervezett formái 
tanúskodnak a csángók körében a kultúrforradalom nagyarányú kibonta- 
kozásáról és sikereiről. E sikereket tükrözi, számokban kifejezve, az alábbi 
kis táblázat is, amelyet a Bákó-rajoni Néptanács Kultúrosztályához bekül- 
dött jelentések alapján állítottunk össze, s amely néhány Bákó-rajoni csángó 
falu 1952. évi kulturális rendezvényeiről tájékoztat. Megjegyzendő, hogy 
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a csángó faluk javarészében, a lakosság kétféle nemzetiségének meg- 
felelően, a kultúrmunka felváltva magyar és román nyelven folyik: 
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Bogdánfalva 71 2248 38 1929 23 462 
Forrófalva 77 6580 47 6220 23 872 
Gyoszény 14  7 1834 16 2658 
Lujzikalagor 58 3888 17 2664 38 832 
Nagypatak 59 5500 40 4000 18 620 


 


Népi demokratikus rendszerünk legnagyobb vívmánya azonban a csán- 
gók körében a magyar tannyelvű állami iskolák megnyitása, a magyar 
iskolahálózat megteremtése és fokozatos kifejlesztése. 


Az első magyar tannyelvű iskolák kapui 1947-ben tárultak ki a csángó 
gyermekek előtt. Kovács György úti jegyzeteiben színesen örökíti meg az 
akkori eseményeket:12 a tanítók megérkezését, a szükséges épületek és 
bútorzat megteremtését (s ennek során a magyar és román dolgozó parasz- 
tok önkéntes munkáját), a támadásba lendülő osztályellenség üzelmeit, a 
magyar nyelvű oktatás szervezési kérdéseit, a párt, az állam és a minisz- 
térium sokirányú gondoskodását, valamint az elért eredmények megszilár- 
dítását és a fejlődés távlatait. Az 1947–48-as tanévben nyolc faluban 
nyílt meg a magyar tannyelvű iskola. 1948-ban a tanügyi reform újabb 
lehetőségeket biztosított a csángók anyanyelvű oktatásának továbbfejlesz- 
tésére, s azóta évről-évre nő a moldvai magyar iskolák száma, olyan új 
nemzedéket nevelve, amely elsőként sajátítja el anyanyelvén a tudo- 
mányokat. 


Ma már Moldvában kiterjedt magyar tannyelvű iskolahálózat van. A 
csángó iskolaügy is szerves része népi demokratikus rendszerünk iskola- 
politikájának, amelyet Gheorghiu-Dej 1952. áprilisában a Román Népköz- 
társaság tanítóinak kongresszusán a következőképpen jellemzett: „A bur- 
zsoá-földesúri rendszer megfosztotta a nemzeti kisebbségeket az anya- 
nyelvükön való oktatás jogától. Népi demokratikus rendszerünkben a 
lenini-sztálini nemzeti politika alkalmazását tükrözi az a több mint 3500 
elemi és középfokú iskola, valamint azok a felsőfokú tanintézeteink, ame- 
lyekben az oktatás a nemzeti kisebbségek anyanyelvén folyik. A párt és a 
kormány gondoskodása révén 1948 és 1951 között 590 új tankönyvet szer- 
kesztettek és adtak ki közel 28 millió példányszámban, közülük csaknem 
hárommilliót a nemzeti kisebbségek nyelvén.”13 


A csángó iskolahálózat megerősítése és továbbfejlesztése nem utolsó 
sorban megfelelő tanerők kérdése. A csángók körében a magyar tanítók 


                                                
12  Kovács György i. m. 4–13. 
13  Gh. Gheorghiu-Dej: Beszéd az RNK tanítókongresszusán. RMP kiad. Bukarest 


1952. 18–9. 
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többsége ma még erdélyi, de tanügyi szerveink arra törekednek, hogy 
az oktatói munkára fokozatosan a csángók köréből való, a helyi viszonyokat 
jól ismerő és a román nyelvet jól bíró tanerőket neveljenek. E cél érdeké- 
ben 1951–52-ben 18 csángó ifjú Székelykeresztúron 8 hónapos tanítói 
kiképzésben részesült, s az 1952–53-as tanévben, a magyar tannyelvű 
csángó iskolahálózat megteremtésének betetőzéséül, megnyitották a bákói 
román tannyelvű pedagógiai iskola (tanítóképző) magyar tagozatát. A 
tagozat első osztálya abban az évben 31 tanulóval és két tanerővel műkö- 
dött. A második tanévben, 1953–54-ben a tanerők száma négyre emelke- 
dett, a beiratkozott tanulók száma pedig az első osztályban 38, a második- 
ban 29 volt. 


Az iskolahálózatot szervesen kiegészíti a magyar tannyelvű óvodák 
rendszere. Az 1952–53-as tanévben – egyenként 30–33 gyermekkel és 
egy-egy tanerővel – 13 faluban működtek óvodák. 


Nem kétséges, hogy a csángóknak minden eddigitől merőben eltérő, 
minőségileg új kulturális helyzete, a különféle művelődési intézmények 
megszervezése, az írástudatlanság felszámolása és a könyv mind nagyobb 
meg nagyobb szerepe, az anyanyelvű iskolai oktatás megteremtése és 
kifejlesztése s ennek döntő eredményeként a csángó értelmiségi káderek 
felnövekedése: mindez az elkövetkező évtizedekben gyökeresen át fogja 
alakítani a moldvai magyarság művelődési helyzetét s e keretben a nép- 
költészet sajátságait, helyét és jelentőségét is. 


III. 


Fennebb igyekeztünk néhány adattal érzékeltetni a csángók multbeli 
művelődési körülményeit, szembeállítva azt mai kulturális helyzetükkel, 
hogy jobban megértsük életükben a népköltészet és a népzene jelentőségét. 
Tovább gombolyítva az eddigi tanulságok fonalát, magától adódik a kérdés: 
vajjon miként hatott a népköltészet fejlődésére a Vatikánból irányított 
római katolikus papságnak a magyar nyelv elleni irtóhadjárata, valamint 
a tőkés-földesúri rendszer korában Románia kizsákmányoló osztályainak 
a csángómagyarok elnemzetietlenítésére, kultúrájuk megsemmisítésére 
irányuló törekvései? Mi volt az eredménye e nacionalista politikának, ame- 
lyet a csángók belső ellenségei, a csángó kulákok mindenkor olyan hűsé- 
gesen kiszolgáltak és támogattak? 


A magyar nép olyan részével van dolgunk, amelynek a multban soha 
sem volt anyanyelvű iskolahálózata, nem voltak kultúrintézményei, hogy 
nyelvét ápolhassa, művelhesse és továbbfejleszthesse; így nyelvét íratlan 
költészetébe menekítette. A nagyfokú írástudatlanság s az anyanyelv üldö- 
zésének körülményei között a moldvai csángók magyar nyelvű kultúrájának 
egyetlen monumentális multbeli emléke a népköltészet. A csángó dolgozó 
parasztság, miközben évszázadokon át hősi harcot folytatott kizsákmányolói 
ellen, minden álmát, minden vágyát szóbeli költészetébe foglalta, törek- 
véseit is ebben örökítette meg, s ami szépet csak kitalált és elképzelt, azzal 
mind költészetét gyarapította. A csángóknak nem voltak tudósaik és művé- 
szeik, íróik és költőik, akik a népnek és önmaguknak hírt-nevet szerezve, 
hozzájárulhattak volna a tudomány, a művészet, az irodalom gyarapítá- 
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sához, s így mindaz a tehetség és alkotókészség, amely a csángókban 
évszázadok hosszú során át megszületett, egyedül a népköltészetben, álta- 
lában a népművészetben törhetett a felszínre. Éppen ezért a folklor kutatóját 
– ha sikerül legyőznie a csángóknak a multból örökölt bizalmatlanságát – 
valósággal elkápráztatják a csángó költészet és zene kincsei. Fonókon, 
kalákákon, táncmulatságokon, továbbá lakodalmakon, névnapokon, más 
családi ünnepeken, általában a csángók valamennyi munkaösszejövetelén 
és társas vigasságán a folklor legváltozatosabb fajtáit gyűjtheti és tanul- 
mányozhatja. 


A csángó folklor ma minden bizonnyal az egész magyar nyelvterü- 
leten a legélőbb és a leggazdagabb. Gazdagságának egyik szembetűnő 
jele a szövegváltozatok (variánsok) gyakorisága, mondhatnánk, valósággal 
tömeges felbukkanása. A változatok képződésének ez a foka egy adott idő- 
ben, egyetlen területen, a népköltészet virágzásának és életerejének egyik 
legdöntőbb bizonyítéka, mint ahogyan a változatok számának elapadása a 
folklor hanyatló korszakának a sajátossága. Ha az olvasó e kötetet lapozza, 
gyakran látni fogja, hogy ugyanazt az érzést, ugyanazt a gondolatot 
hasonló szavakkal és hasonló módon kifejezve, ám mindig új meg új elemek- 
kel gazdagítva, más-más nyomatékkal, különféle összefüggésben és környe- 
zetben több dalban is meg fogja találni, jóllehet a kötet szerkesztése során 
arra törekedtünk, hogy a lehetőségekhez képest ugyanannak az alkotásnak 
ne közöljük sok változatát. E válogató törekvés indokolt, hiszen gyűjte- 
ményünket nemcsak a szakemberek szűkebb körének, hanem az olvasók szé- 
lesebb tömegeinek szántuk. 


A dallamok szintén ilyen színpompás képet mutatnak. A kutató, aki 
ismeri a magyar népzene törzsdallamait, a csángók körében otthonos zene- 
világra lel, ám az elhangzó dallamokról az első pillanatban mégis azt hiszi, 
hogy először hallja őket, mert itt mindenik gazdag formát ölt. A csángó 
falukban a gyűjtő a dallamoknak lépten-nyomon új meg új változatait 
hallja felcsendülni. Egészen általános jelenség – miként e kötetben is 
számos példa igazolja – hogy ugyanazon szöveg változatait a különböző 
énekesek más meg más dallamra éneklik, és fordítva, ugyanazon dallam 
változatait különféle szövegekkel párosítják. (Egyebek között ez utóbbi ok 
indokolja, hogy gyűjteményünkben nem mindenik szöveg a dallamával 
együtt, hanem kisebb részük dallam nélkül szerepel.) A szöveg-, valamint 
dallamváltozatok gazdagsága a szövegek és dallamok társulásának olyan 
sokféle lehetőségét kínálja, hogy külön tanulmányban kellene megvizs- 
gálni kapcsolódásuk törvényszerűségeit. Az énekesnek úgyszólván korlátlan 
lehetősége van latolgatni, hogy egyik-másik dallamhoz melyik szövegnek 
„a szavát igazítsa hozzá”. Arra a kérdésre, hogy miként társul a szöveg 
a dallammal, maguk a csángók felelik: „Sokmódon”. Még az sem ritka 
eset, hogy valamelyik szöveget egyazon énekes is kétféle dallamra énekli, 
mint ahogyan azt gyűjteményünkben A pakulár című ballada 10A. és B. 
változata, vagy például a 79. és 136. sz. dal bizonyítja. 


A csángó népi alkotók egyik olyan szerkesztési eljárása, amely a 
magyar nyelvterületen kisebb-nagyobb mértékben másutt is szokásban van, 
az ugyanarra a dallamra énekelt különböző szövegek lánc- vagy fűzér- 
szerű összekapcsolása. Arról van szó, hogy bizonyos esetekben az énekes 
már befejezte ugyan egy dal eléneklését, közben azonban olyan más dal, 
olyan új szakaszok is eszébe jutnak, amelyeknek tartalma azonos vagy rokon 
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a befejezett daléval, valamint sor- és szótagszámaik is lehetővé teszik, 
hogy a megkezdett dallamra folytatólagosan továbbénekelje, vagyis az első 
dalhoz hozzáénekelje őket. A szövegeknek ez a fűzérszerű összekapcsolása 
eredményezi azokat a hosszú, 15–20–25 szakaszos lírai dalokat, ame- 
lyekről úgy érezzük, hogy három-négy önálló dal alkalmi vagy egyéni 
összekapcsolásai. Valóban az a helyzet, hogy ugyanazt a dalt egy más 
énekes, vagy ugyanaz az énekes egy későbbi időpontban már nem pontosan 
ugyanúgy, hanem rövidebben vagy hosszabban, több szakasz kihagyásával 
és más odaillő szakaszok felhasználásával adja elő. Végeredményben 
tehát a népi énekesek a rendelkezésükre álló verses szövegek segítségével 
mondanivalóikat sok esetben éppen úgy a szakaszok változékony, rögtön- 
zött összeillesztése által közvetítik, mint ahogyan a tehetséges mese- 
mondó is más-más meséket szerkeszt a meseelemek meglévő készletéből. 
Ez az oka annak a jelenségnek, hogy a csángó népköltészetben ugyanaz 
a szakasz, vagy a szakaszoknak egy csoportja is különféle helyen, más meg 
más szakaszok kíséretében bukkan fel. Az önálló daloknak ezt a láncszerű 
összekapcsolását, miként a példák bizonyítják, az összekapcsolt szakaszok 
tartalmi és hangulati azonossága vagy hasonlósága, valamint a formai 
lehetőségeik szabályozzák. Ritka eset, amidőn egészen különböző tartalmú 
dalok vagy különböző műfajú alkotások ötvöződnek. 


A csángó folklor eleven gazdagságának legkülönfélébb jeleit látva, 
tévedés lenne azt hinni, hogy e gazdagság a csángók elnyomott helyzeté- 
nek, a reájuk nehezedő gazdasági-társadalmi és kulturális nyomásnak 
az eredménye. Ennek éppen a fordítottja igaz: a csángó folklor nem e 
nyomás következményeként, hanem ennek ellenére fejlődött és virágzott. A 
csángók eddigi helyzete nem kedvezett a folklor gazdagodásának. Szembe- 
tűnő módon megmutatkozik e tény a déli és a székelyes csángók nagyobb 
tömbjétől elszakadtan élő Roman-környéki északi csángóknál. Az északi 
csángók körében, még azokban a falukban is, amelyekben igen jelentős a 
magyar anyanyelvűek arányszáma (mint például Szabófalván), többszöri 
gyűjtés ellenére is a magyar népköltészetnek és a magyar népzenének csak 
elenyésző töredékeit, egy hajdan gazdag folklornak mindössze a marad- 
ványait sikerült megtalálnunk. Az északi csángók között a letűnt rend- 
szerben a magyar folklor megsemmisülésének folyamata annyira előre- 
haladt, hogy amidőn moldvai csángó folklorról beszélünk, valójában csak 
a déli, valamint a székelyes csángók folklorjára gondolhatunk. 


Miként határozta meg tehát a csángó népköltészet és népzene sorsát, 
valamint jellegzetességeit a csángók multbeli kulturális elnyomatása? 
Amint láttuk, az elnyomás formái közül a nemzeti elnyomás, a kizsákmá- 
nyoló osztályok szerveinek céltudatos harca a csángók anyanyelvű kultúrája 
ellen, különösképpen a tőkés-földesúri rendszer korában bontakozott ki 
nagyarányúan. Míg korábban a magyar nyelv és a magyar költészet Mold- 
vában általában szabadon virágzott, addig e korszak gátját vetette tovább- 
fejlődésének, sőt természetszerűen a régebbi örökséget is megrongálta. E 
helyzet döntő következménye, miként majd látni fogjuk, a csángó folklor 
régebbi részének rendkívüli gazdagsága mellett az újabbnak a viszonylagos 
szegényessége. 


Gyűjteményünk azonban azt is ékesszólóan bizonyítja, hogy a nép 
hangját nem sikerült sem ravaszsággal, sem erőszakkal elnémítani, költői 
alkotókészségét nem lehetett megsemmisíteni. E győzelem nemcsak a nép 
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kimeríthetetlen alkotóerejéről tanúskodik, hanem megmutatja, hogy a 
kizsákmányolt tömegek költői alkotómunkája mindenkor a szembenállás 
eszköze volt az elnyomás ellen, fegyver a helyzetük megváltoztatásáért 
vivott szakadatlan harcban. Megértve a folklor jelentőségét és gyönyör- 
ködve színpompás gazdagságában, az olvasónak e gyűjtemény tanulmá- 
nyozása közben egy pillanatra sem szabad tehát megfeledkeznie róla, hogy 
a csángók a maguk elnyomottságában és elhagyatottságában miként terem- 
tették meg és hogyan fejlesztették mind tovább meg tovább a költészetet; 
s arról, hogy évszázadokon át mit jelentett e költészet az ő életükben. 


Rátérve a csángó folklor történeti bemutatására, előljáróban az íratlan 
költészet életének néhány sajátosságára kell rámutatnunk. 


A csángó népköltészet, ahogyan ma a csángók körében él s ahogyan 
e kötetben is előttünk áll, nem máról-holnapra jött létre, hanem évszázadok 
tanúja és hírmondója; nem egy-két emberöltő műve, hanem nemzedékek 
hosszú sorának alkotómunkája van benne. Ez az alkotómunka megszakítás 
nélkül folyik, és a népköltészet sajátos gazdagságát, történeti sokrétű- 
ségét, sokszinűségét eredményezi. Hogyan? 


A népköltészet alkotói és továbbfejlesztői (az énekesek, a mesemondók 
stb.) az alkotómunkát nem a maguk kénye-kedve szerint űzik s az alko- 
tást sem az elején, valahol a semmiből kezdik, hanem készen kapják az 
előző nemzedékek szóbelileg átszármaztatott, apáról-fiúra örökített költé- 
szetét; beleszületnek egy kulturális örökségbe, amelyet gyermekkoruktól 
kezdve maguk is megismernek és elsajátítanak. Ezt a kész örökséget 
fejlesztik aztán mind tovább meg tovább, elhagyva és lassanként elfeledve 
belőle mindazt, ami már nem talál az ő életükhöz, s hozzáadva mindazt 
az újat, ami viszont az elődök életéből hiányzott. 


A népköltészet tehát nemzedékről-nemzedékre öröklődik, de közben 
szüntelenül alakul, változik, hiszen alakulnak és változnak alkotójának, a 
dolgozó népnek a társadalmi viszonyai s ennek megfelelően a költészetbe 
kívánkozó mondanivalói is. Hogyan megy végbe a népköltészet változása? 
A tények azt mutatják, hogy történeti fejlődését általában a fokozatos át- 
alakulás jellemzi: a régi alkotások csak lépésről-lépésre szorulnak hát- 
térbe és az újak is csak folyamatos felhalmozódással nyernek tért. Ilyen- 
képpen adódik, hogy az új alkotások bármelyik vidék népköltészetében 
(például a moldvai csángókéban), bármelyik korszakban (például nap- 
jainkban, az 1950-es években) a régiekkel együtt élnek, azokkal összeke- 
verednek és ötvöződnek. A helyi körülmények, a sajátos gazdasági-társa- 
dalmi viszonyok döntik el, hogy egy adott vidék népköltészetében az új 
alkotások mellett a régiek mikor milyen arányban vannak jelen. 


Ám egy adott korszakban bizonyos vidék népköltészetében a korábbi al- 
kotások nem régi alakjukban, változatlanul, mintegy megmerevedve élnek, 
hiszen a szóbeli átszármaztatás során mindenik nemzedék énekeseinek 
ajkán másként szövegeződnek, újrafogalmazódnak, sőt az új körülmények- 
nek, az új szükségleteknek megfelelően merőben át is alakulnak. Ilyenkép- 
pen, ha az olvasó néhány lappal hátrább e bevezetésben azt olvassa, hogy 
például a Kőműves Kelemenné című ballada a XVI. századból való, téve- 
dés lenne arra gondolnia, hogy a szóbanforgó balladát a XVI. században, 
vagy akár száz vagy akár tíz évvel ezelőtt is bárki bárhol ugyanúgy éne- 
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kelte, mint ahogyan e kötetben olvasható. E balladának nem pontosan az itt 
található dallama és szövege négyszáz esztendős, hanem az eredete, a gyö- 
kere nyúlik vissza a XVI. századig. Az itt közölt dallam és szöveg egyet- 
len lerögzített (lekottázott és leírt) pillanata annak a folyamatnak, amely 
négyszáz éve, a ballada legelső változatának létrejötte óta szüntelenül tart 
és ezután is tartani fog. (Ismeretes, hogy ugyanazt a dalt különböző idő- 
pontokban még ugyanaz az énekes sem hajszálnyira egyformán adja elő, 
hanem mind a szövegén, mind a dallamán akaratlanul is, akarva is kisebb- 
nagyobb mértékben módosít, változtat. E jelenséget Moldvában jól lehetett 
tapasztalni, ugyanis a gyüjtők mindenik dalt többször is elénekeltették és 
meghallgatták: amidőn a dallamát lekottázták, amidőn a szövegét leírták, 
amidőn mindkettőt ellenőrizték, amidőn – sokszor csak napok mulva – 
fonográfhengerre vették, és így tovább. Az így megfigyelt változásokat – a 
dallamváltozatokat a kották végén, a szövegváltozatokat lapalji jegyzetek- 
ben – e kötetben is több esetben feltüntettük.) A népköltési alkotások tehát 
változataikban élnek. Egy alkotás bármilyen régi legyen is, változataiban 
mindig megújul, újjászületik: mindenik énekes ajkán minden alkalommal 
másként elevenedik meg, másként hangzik. A legtöbb rögtönzött változta- 
tás további lépést jelent a népköltési mű fejlődésének útján. 


Következésképen mindaz, ami e kötetben van, a csángók mai népköl- 
tészete ugyan, de nem mai keletű, hanem folyton-folyvást megújuló, más- 
más színben pompázó eredménye egy gazdag fejlődési folyamatnak. 


Igy, történeti sokrétűségének szempontjából vizsgálva a csángó folk- 
lort, az időrend fonalán mindenekelőtt régi anyagát kell szemügyre ven- 
nünk. Nyomban megállapítható, hogy e folklor ilyen vonatkozásban rend- 
kívül gazdag, ami szembetűnő módon megmutatkozik az úgynevezett régi 
stílusú dallamok nagy mennyiségében. A régi stílusú dallamok alkotják a 
magyar népzene ősrétegét, amely Bartók Béla, Kodály Zoltán és Szabolcsi 
Bence kutatásai szerint népzenénkben keleti hagyaték és sok rokonvonást 
mutat egyes keleti népek zenéjével. Kodály a keleti népek zenéjét össze- 
hasonlítva a magyarral, a mári (cseremisz), csuvas, nogáj-tatár, baskir és 
magyar dallamok között számos párhuzamot fedezett fel. Különösen a 
csuvasok (akiknek őseivel a magyarság a VI–VII. században élt együtt a 
Kaukázustól északra), valamint a Szovjetunió területén élő mári nyelv- 
rokonaink zenéje vethető össze a magyar népzenével, mint ahogyan néhány 
dallam e kötetben is bizonyítja. Igy például a 136. sz. szó-végződésű ötfokú 
dallamnak mári és csuvas, a 12C. számúnak mári változatát ismerjük, a 
22. sz. pedig egy csuvas dallammal mutat rokonságot.14 


Bartók idevágó munkái nyomán a régi stilusú dallamok legáltalánosabb 
sajátosságai néhány szóban a következők: 


Először: a szövegsorok egyenlő szótagszámúak (izometrikusak) és en- 
nek megfelelően a dallamsorok (vagyis az egy-egy verssorra énekelt dallam- 
részek) is egyenlő méretűek. A sorok száma egy szakaszban négy. E kötet- 
ben javarészt ilyen négysoros és izometrikus alkotásokat találunk. 


Másodszor: a dallamokban egy félhangnélküli ötfokú (pentaton) hang- 


                                                
14  A két mári dallamot lásd Kodály Zoltán: Ötfokú zene. III. füzet. 100 mári dallam. 


Bp. 1948. 42. és 13. sz. – A két csuvas dallamot ugyanott IV. füzet. 140 csuvas dallam. 
Bp. 1947. 21. és 26. sz. 
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sor uralkodik, amely az adatok tanúsága szerint a Szovjetunió területén élő 
török-tatár népektől Kínáig mindenütt honos: 


 


 


 


(Az esz-mibemol hangból kiindulva ugyanezt a hangsort adják a zongora 
fekete billentyűi.) Pentaton hangsorúak e kötetben a 3C, 6B, 12C, 13. sz. dal- 
lamok és így tovább. Egy-két idegen (pien) hanggal bővült ötfokú dalla- 
mok az 1A, 16B, 49A-B, 53, 83. számúak, és így tovább. 


Harmadszor: a dallamok vonala ereszkedő jellegű, vagyis a dallam 
hangkészletének felső hangjaiból indul ki és lefelé halad. Példa rá e kötet- 
ben többek között az 1A, 3C, 10E, 13, 67. sz. dallam. 


Negyedszer: akárcsak nyelvrokonaink, a márik zenéjében, a dallam 
második része az első pontos ismétlése, de egy kvinttel (vagyis öt hang- 
gal) mélyebben (kvintelő, kvintváltó vagy alsó kvinten ismétlődő dallam- 
szerkezet). Ilyen e kötetben a 45. és 95. sz. dallam. – Ezek az ereszkedő 
kvintszerkezetű dallamok az élő népzenében már meglehetősen ritkák, idők 
folyamán ugyanis a kvintkülönbséggel azonos dallamsorok egymástól el- 
térő sorokká alakultak. Az első és negyedik dallamsor minden esetben kü- 
lönbözik egymástól, de gyakran mind a négy sor más, mint például a 6B, 
13, 67, 131A és 138. sz. dallamban. Az ilyen ABCD típusú, vagyis zeneileg 
egymástól eltérő négysoros dallamok egy részében még megtalálható az ősi 
kvintelő szerkezet nyoma. Ilyen például (az ereszkedő dallamvonal mellett) 
az 1A. sz. dallam második és negyedik sorában, valamint a 10E. sz. dallam 
első és második felében egyes hangok kvint vagy kvart viszonya. 


Ötödször: a régi dallamok nagyrésze beszédszerűen szabad ritmusú 
(parlando rubato), vagyis az élőbeszéd ritmusát követi. Ilyen e kötetben 
a 6A, 10E, 13, 19A, 22. sz. dallam, és így tovább. 


Végül hatodszor: a dallamokat gazdag ékítés (ornamentika) szövi át, 
vagyis különösen a zeneileg jelentős, vagy a szöveg tagolódása miatt hang- 
súlyt nyert hangokat szervesen odakapcsolódó nyujtások, hajlitások, díszítő- 
hangok ékesítik. Ilyen ékített dallamok például a 3D, 9A, 20B, 31B. számúak. 


Milyen mértékben van ma jelen ez a régi stílus a csángó népzenében? 
Éppen mennyiségének aránya tanúskodik a csángó zene ilyenszerű gaz- 
dagságáról, miként ez kiviláglik az egész magyar népzeneanyaggal való 
összehasonlitásából. Bartók Béla számításai alapján 1934-ben az addig ösz- 
szegyüjtött és tanulmányozott valamennyi magyar dallam stílusok szerint 
a következő arányú megoszlást mutatta: régi stílus 9%, új stílus 30%, 
vegyes osztálybeli magyaros dallam 23% és ugyanezen osztálybeli idegen- 
szerű dallam 38%.15 Mit tanusít ezzel szemben most, közel húsz évvel ké- 
sőbb, a Folklor Intézet Kolozsvári Osztályának csángó gyüjteménye? Az 
1950–51. évi első négy moldvai gyüjtőút után végzett számítások szerint 
a közel egyezer dallamot felölelő gyüjteményben a régi stílus szembetűnő 
módon 38%, az új mindössze 13% és a vegyes stílus 49%-ban van kép- 
viselve. 


                                                
15  Bartók Béla i. m. 9. 
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Ezek a számok természetesen csak átlagszámok, s nem adhatnak pontos 
képet az egyes faluk dallamkincsének tényleges megoszlásáról; ehhez dal- 
lamtérképek, valamint az egyes faluk zeneéletének részletes tanulmányozása 
szükséges. Tény, hogy a székelyes csángó falukban, különösen a Tatros 
völgyében, Onest környékén, az újstílusú dallamok jobban elterjedtek. A 
déli csángó falukban fordítva: az új stílus a régi mellett kevésbbé vert gyö- 
keret. A fennebbi százalékarányt az Intézet 1952–53. évi újabb gyüjtő- 
útjainak eredménye bizonyos mértékig az új stílus javára máris megvál- 
toztatta, hiszen az első időszakban a kutatók figyelme természetes módon 
különösképpen a csángó sajátosságokra s ezek között a régi stílusra 
irányult. 


A régi stílusú csángó dallamok életkorát, azon túl, hogy Kodály Zol- 
tán és mások kutatásai szerint eredetük nagy általánosságban még a hon- 
foglalás előtti korszakba nyúlik vissza, egyenként nem lehet meghatározni. 
Viszonylag könnyebb feladat a régi szövegek számbavétele, amelyekben a 
csángó népköltészet szintén igen gazdag. Kötetünk balladáinak régebbi 
fajtái (Kádár Kata, Kőműves Kelemenné, Molnár Anna, Márton Szép Ilona, 
Szegény árva asszony, A sárig kígyó, Két rab testvér, Az elrabolt leány és 
így tovább) a népköltészeti kutatók megállapítása szerint a XVI–XVII. szá- 
zadban alakulhattak ki. Ezek ma már Moldván kívül a magyar nyelvterületen 
sehol másutt nem élnek, kivéve a Székelyföldet és a Mezőséget, de ezeken 
a területeken is, miként a Folklor Intézet Kolozsvári Osztályának gyüjté- 
sei igazolják, csak töredékesen és szórványosan. A balladák következő cso- 
portja (Merinka, A pakulár, A három árva, A nagyhegyi tolvaj, Szegény 
Szabó Erzsi, A halott testvér, Az öreg Dancia, Ilona, meg a többiek) a 
XVII–XVIII. századból valók lehetnek. Kodály Zoltán másfél évtizeddel 
ezelőtt írta, hogy „balladát Csíkban, Moldvában, Bukovinában még min- 
denki tud”, s e balladák előadásmódját úgy jellemezte, hogy „Moldvában 
ma még fiatal lányoktól is hallani olyan régiesen cifrázó énekmódot, még 
pedig többektől együtt, karban, amilyent Magyarországon már 1900 táján 
is csak a legöregebbeknél találtunk, és csak egyénenként.”16 Ez a megálla- 
pitás nagyjában még ma is helytálló. 


A lírai dalok szövegének életkorát általában nehezebb meghatározni, 
mint a balladákét, mert jellegüknek megfelelően igen ritkán tartalmaznak 
történeti eseményekre, személyekre, helyekre vonatkozó utalásokat, azonban 
természetesen közöttük is vannak szép számmal régiek. Példaként Pusztiná- 
ról idézzük a következő elégiát (131B. sz.): 


Madarka, madarka 
Ne zavard a vizet, 
Madarka, madarka, 
Ne zavard a vizet, 


Hogy igyam belőle, 
Hogy írjak levelet, 
Hogy igyam belőle, 
Hogy irjak levelet. 


                                                
16  Kodály Zoltán: A magyar népzene. Bp. 1937. 14. 
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Apámnak, anyámnak, 
Szívbéli mátkámnak, 
Apámnak, anyámnak, 
Szívbéli mátkámnak. 


Vedd a szárnyad alá, 
Vidd az asztalikra, 
Vidd az asztalikra, 
Tedd az asztalikra. 


Ha kérdik, hol vagyok, 
Mondjad, hogy rab vagyok, 
Ha kérdik, hol vagyok, 
Mondjad, hogy rab vagyok. 


Tatár városába 
Térdig vasba vagyok, 
Tatár városába 
Térdig vasba vagyok. 


Az utolsó szakasz elárulja, hogy a dal e változatának legalább mintegy 
kétszáz esztendősnek kell lennie. A tatárok ugyanis a XVIII. század első 
felében a törökök szövetségeseiként még be-becsaptak Moldvába, foglyokat 
hurcolva „Tatár városába”, a század második felében azonban, miközben 
Oroszország csapást csapás után mért Törökországra, teljesen visszaszorul- 
tak a Krim-félszigetre. 


Gyüjteményünkben vannak még ennél régebbi lírai dalok is. Gondol- 
junk A párjavesztett gerlice címen a szerelmi dalok élén álló, megindítóan 
szép virágénekre (31. sz.), amelynek elemei a középkorban bukkannak fel, s 
attól kezdve mind a mai napig nyomon követhetők. E dal változatai a 
csángó népköltészetben ma sem ritkák. 


Látva mindezeket, fontos kérdésre kell választ adnunk: vajjon mivel 
magyarázható, hogy a népköltészetben napjainkban az új alkotások mellett 
élnek a régiek is, sőt nemcsak hogy élnek, hanem például a csángóknál 
különösképpen jelentős helyük van az újak mellett? Mi lehet az oka, hogy 
XIX–XVIII., sőt XVII–XVI. századi dalok is felcsendülnek az énekesek 
ajkain, jóllehet nemzedékek hosszú sora született és halt meg azóta, amióta 
ezek keletkeztek? A régi népköltészet átörökítésének gazdag és sokrétű folya- 
matával van itt dolgunk. A folyamat kereteit és jellegét, vagyis az egymást 
követő nemzedékek egymásba fonódó alkotómunkáját már ismerjük; most a 
jelenség okára igyekszünk rámutatni. 


A csángó népköltészet régies jellegének történeti okai vannak. Ez a 
régiesség a gazdasági-társadalmi fejlődés sajátosságainak a következménye. 
A régi népköltészet ugyanis újabb időkben magától értetődő módon első- 
sorban ott élhet tovább (sőt ott szükségszerűen tovább is kell élnie), ahol 
a valóságban, a társadalomban is megmaradtak és tovább éltek az emberek 
egymáshoz való viszonyának régi formái. Az utóbbi évszázadban a paraszt- 
ság helyzetét a hűbéri maradványok felszámolásának jellege, a mezőgazda- 
ság kapitalista fejlődésének útja határozta meg. 
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Az 1864-es földreform előhaladást jelentett Románia kapitalista fejlő- 
désének útján, ugyanakkor azonban a földkérdést nem a dolgozó parasztság 
nagy többségének, hanem törpe kisebbségének javára oldotta meg, egy 
vékony falusi burzsoá réteg, a kulákság fokozatos kialakulását és megerő- 
södését egyengetve. Közben a nagy latifundiumok érintetlenek maradtak, 
miáltal falun a jobbágyrendszer számos csökevénye élt tovább. Ezek a 
körülmények magyarázzák, hogy a csángó dolgozó parasztok, ha multjukról 
beszélnek, akarva-akaratlanul is minduntalan visszatérnek rá, hogy mikor és 
hol melyik bojárnak a földjén dolgoztak. Még a népzene kutatójának is al- 
kalma van hallani, hogy az énekes ezt vagy azt a dalt másfalubeliektől ta- 
nulta itt meg itt, amidőn a bojárnak arattak. 


A mult század második felétől kezdve Moldvában a parasztmegmoz- 
dulások egész sorozata tanusította, hogy a dolgozó parasztság helyzete, a 
nagybirtokosok és a hirhedt „árendások” (földbérlők) kétszeres járma alatt 
nyögve, mit sem javult, sőt folyton rosszabbodott. Ezek a megmozdulások 
végül is – az 1905-ös orosz forradalom hatására – az 1907-es romániai 
parasztfelkelésben csúcsosodtak ki. A csángó dolgozók, ellentétben az el- 
mult rendszer történetíróinak ferdítéseivel, akkor is vállvetve harcoltak a 
román dolgozó parasztsággal és közös ügyükért együtt hullatták vérüket.17 
Jól bizonyítják ezt a felkelésnek a csángók körében élő hagyományai is, 
hiszen mindenik faluban él néhány öreg, aki a felkelés cselekvő hőse volt, 
valamint sok idős ember, aki gyermekkorában saját szemével látta és köz- 
vetlenül a részvevőktől hallotta a történteket. Keszáp István János puszti- 
nai földműves például ezelőtt néhány évvel így mondta el az 1907-es esemé- 
nyeket: 


„1907 tavaszán Pusztinán es revolucia vót, mellikbe az én tátám es 
részt vett. Ű mesézte, mikor kölkök vótunk, hogy a zemberek hamarább a 
membrut18 akarták eléfogni, amét megiszkelíta19 a maxim-lézsát,20 mellik 
lézsával a bojérok nagyobb adót tettek a népre. Evvel a lézsával még a füst- 
likra es adót tettek. A membru hírt kapott, hogy elé akarják fogni, elfutott s 
elbujt a sijedésbe, az Ezbunkához.21 Tátámék akkor lementek Eszkur- 
cénba22 a primeriára,23 ott az ottvaló rományok és tátámék megfogták vót 
a primárt,24 bérekesztették egy odájba,25 akkor tüzet csinyátak a kup- 
torba26 csutikából, bédugták a füstlikat s ott hatták füstölődni. Akkor bémen- 
tek a primeriába s magikból más primárt tettek. Azon éjjel eljött Puszti- 


                                                
17 A moldvai csángók részvételét e felkelésben gazdagon tanúsítják az egykorú okira- 


ratok. Lásd Mihail Roller: Răscoala ţăranilor din 1907. Documente şi mărturii pentru 
istoria Romîniei. Editura de Stat. Bucureşti 1948. 


18 Membru: általában valamilyen testület tagja, vagy bizottsági, előljárósági tag. Itt 
jelentése: másodbíró, kisbíró. (Románul.) 


19 Megiszkelita: aláírta. (Román a iscăli: aláírni.) 
20 Maxim-lézsa: legea maximului, pontosabban legea maximului taxelor comunale, 


vagyis a községi illetékek felső határát (maximumát) megállapító törvény. E törvény tág 
lehetőséget biztosított a falusi előljáróságoknak, hogy magas illetékeket vessenek ki a 
faluba behozott, valamint a faluban termelt vagy előállított összes javakra. 


21 Ezbunka: szakadék a lészpedi erdőben. 
22 Eszkurcén: Scorţeni szomszédos román falu. 
23 Primeria: községháza. (Román primărie.) 
24 Primár: községi bíró. (Románul.) 
25 Odáj: helyiség, szoba (Román odaie.) 
26 Kuptor: kemence. (Román cuptor.) 
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nába egy kompánia eszkimbás27 s lefogták mind a revolucia vezetőit. A 
magyar csángókat es, a rományokat es. Levitték a primeriába, ott letaszítták 
a gagyáikat s bikacsökvel addig verték, amég a vérbe úgy mászkáltak. Mi- 
kor regvel a pusztinai emberek hírt kaptak, écceribe 170-en gyüttek, hogy 
azokat, mellikeket bérekesztették vót, kivegyék a primeriából. Tátámat 
Pál János hítta, hogy a világval28 menjen ő és Eszkurcénba a mások men- 
tésére. Mikor odaértek, hét ember kiállt a többiek közül és elémentek a 
kapitánhoz. Kapitán kivette kardját s nekik vágott. 


– Mi kell nektek? – rikótotta haragosan. 
S akkor tátámék azt mondták: 
– Mét rekesztettétek bé a többieket? Azt akarjuk, hogy csapjátok ki! 
A kapitán megijedett vót s azt mondta: 
– Kicsapjuk, de mét tettétek a primárt bé a csutika-füstbe? 
Azt felelték tátámék: 
– Mé tettek még a füstre es adót?! 
– Nem igaz – mondta a kapitán – csak egy keldár29 borra tettek 


egy gologánt.30 – S akkor azt mondta: – Jertek, mutissam meg, hol 
vannak a másikok, de csak tük jüttök heten. A többinek nem szabad a faluba 
jünni. 


A hét ember elindult. Közé tartozott az én tátám Keszáp János, 
Gyurka Anti, Simó György István, Daradics Anti, Gyurka György, Laci 
Péter Józsi és Román Andris. 


Mikor tátámék odamentek a primeriához, benéztek az ablakon, meg- 
látták, hogy azok, amellikek bé vótak rekesztve, csak úgy mászkáltak a 
vérbe. Ezek vótak: Kicsi Valárka János, Benedek János. A rományokbúl 
vót Estefán Lityi, Nikoláj Csernát és mások es még, rományok es, magya- 
rok es. Akkortól feljütt Pusztinába egy pluton31 lovaskatonaság s ott ültek 
sokáig, hogy a nép ne merjen esment revoluciát csinyáni. Amég ott voltak 
Pusztinába az eszkimbások, sokszor összefogták tátámékat, akkor megfog 
tak egy macskát, azt belémártották a keldárba s tátámékkal a macskás 
vizet itatták meg csúfoskodásbúl.”32 


Ám a parasztságnak sem valamelyik korábbi, sem az 1907-es felkelés 
során nem sikerült felszabadítania magát a földesúri elnyomás alól, hiszen 
– amint ezt Sztálin felfedte – „parasztfelkelések csak abban az esetben 
vezethetnek sikerre, ha munkásfelkelésekkel párosulnak, és ha a paraszt- 
felkeléseket munkások vezetik. Csak a munkásosztály által vezetett kom- 
binált felkelés vezethet célra.”33 A földreform forradalmi műve, miként 
tudjuk, a felszabadulás után, 1945-ben valóban a Kommunista Párt veze- 


                                                
27  Egy kompánia eszkimbás: egy század lovaskatona. (Románul o companie de 


schimbaşi.) A szkimbások a tőkés-földesúri Románia hadseregében a vagyonos rétegek 
gyermekei közül kerültek ki, akik jelentékenyen lerövidített katonai szolgálatukat saját 
lovukkal teljesítették a lovasságnál vagy a tüzérségnél. 


28  Világ: nép, népség; sokaság, tömeg. 
29  Keldár: üst, veder. (Román căldare.) 
30  Gologán: „egy pénz”, aprópénz, krajcár. (Románul.) 
31  Pluton: szakasz. (Románul.) 
32  Kovács György i. m. 17–9. – Az 1907-es felkelésre vonatkozó történeti nép- 


hagyományok további összegyűjtése és tanulmányozása folyamatban van a Folklor Intézet 
Kolozsvári Osztályának keretében. 


33 I. V. Sztálin: Beszélgetés Emil Ludwig német íróval. Lásd Művei 13. k. Szikra 
kiad. Bp. 1951. 118. 
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tésével – a munkásosztály testvéri segítségével valósult meg. Döntő lépés 
volt ez azon az úton, amely a hűbériség valamennyi maradványának vég- 
leges felszámolásához vezet. 


Ilyen körülmények között, évszázadokon át lankadatlan harcban a 
földesurak ellen az emberi jogokért, a földért, a szabadságért, a dolgozó 
parasztság régi érzéseit és vágyait megfogalmazó népköltési alkotások vál- 
tozatlanul élők maradtak. Egy példa, mondjuk a Kádár Kata balladája, e 
tényt még jobban megvilágítja. Ez a ballada a XVI. században keletkezett, 
a Dózsa-féle parasztfelkelés vérbefojtása után. Az emberek kapcso- 
latát nem az őszinte érzelmek határozták meg, hanem a származás, a rang 
és a pénz. A rendi korlátokat a szerelemnek sem sikerült áttörnie, hanem 
ellenkezőleg, buknia kellett annak, aki e korlátokba ütközött. Ezek a körül- 
mények ezernyi alkalmat kínáltak arra, hogy a Kádár Katáról szóló ballada 
kialakuljon, kifejlődjék, és rövid idő alatt messze vidéken elterjedjen és nép- 
szerűvé váljék. 


Évtizedek, évszázadok teltek el. A jobbágyságot csak a XIX. század 
közepén szabadították fel, s noha közben a hűbéri rendszer eresztékei két- 
ségtelenül mind jobban recsegtek-ropogtak, a jobbágyosztály társadalmi 
helyzetében semmiféle olyan jelentős változás nem történt, amelynek követ- 
keztében Kádár Kata balladája időszerűségét veszítette volna. Három évszá- 
zadon át annyira időszerű maradt, hogy még a „jobbágy” és a „nemes” 
szót sem kellett kicserélni benne. 


A jobbágyfelszabadítással e két szó idejétmulta ugyan, ám a külszín 
alatt, a kizsákmányolás formáinak megváltozása ellenére, a tőkés-földesúri 
rendszer is változatlanul kizsákmányoló rendszer maradt. Az utóbbi évszá- 
zad folyamán a falusi kizsákmányoltak már nem nemesek jobbágyai, hanem 
földesurak bérmunkásai voltak, valamint kulákoknak és kulák-papoknál robo- 
toltak. S vajjon új helyzetük kizárta-e, hogy Kádár Kata balladája körük- 
ben továbbra is népszerű maradjon? Egyáltalán nem, sőt éppen fordítva: a 
régi Kádár Kata mellett szebbnél-szebb új balladák és dalok születtek a 
gazdag legényről vagy leányról, aki gőgös szülei miatt hiába epekedik sze- 
génysorsú párja után; a szegény legényről vagy leányról, akit társadalmi 
helyzete örökre elválaszt attól, akivel szíve szerint élni szeretne; azokról a 
fiatalokról, akiket szüleik nem vágyuknak megfelelően, hanem a hektárok és 
az ökrök száma szerint igyekeznek egymáshoz kényszergetni, vagy már egy- 
máshoz is kényszerítették őket, örökre boldogtalanná téve mindkettőjüket; 
a gyilkosokról és öngyilkosokról, akik mind a reménytelen szerelem miatt 
szánták rá magukat végső tettükre, és így tovább. Kádár Kata balladája, 
valamennyi régi és új társával együtt, lankadatlan és örökké időszerű tilta- 
kozás minden olyan törekvés ellen, amelynek célja a szerelmesek elválasz- 
tása, vagy az egymással szemben közömbös, söt egymást gyűlölő fiatalok 
összeházasítása a kizsákmányoló osztályok erkölcsének szellemében. 


Végeredményben tehát Kádár Kata balladája az utóbbi évszázadban, 
a tőkés-földesúri rendszer korában sem veszített időszerűségéből. Legfeljebb 
annyit, hogy kimaradt belőle a „jobbágy” meg a „nemes” szó, mint aho- 
gyan e kötetben közölt változataiban is látható. 


A feudális maradványok önmagukban még nem indokolják maradék- 
talanul Kádár Kata balladájának jelenlétét a mai csángó népköltészetben. 
Az adott gazdasági-társadalmi feltételek között a különös okok egész sora 
határozhatja meg egy-egy vidék népköltészetének sajátos fejlődését. Igy a 
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csángók esetében egy pillanatra sem szabad megfeledkeznünk kulturális 
elnyomottságukról, elmaradottságukról, amely művelődési életükben a 
folklor nagy jelentőségét eredményezte, s a régi alkotások fentmaradásá- 
nak is kedvezett. Magától értetődik továbbá, hogy Kádár Kata balladája, 
akárcsak a régi népköltészet bármely más időtálló alkotása, csakis azo- 
kon a területeken öröklődhetett napjainkra, amelyeken nem lett a régi 
népesség kipusztulásának, valamint az újabb lakosság vándorlásainak, átte- 
lepedéseinek áldozata. Nem elég tehát az, hogy a régi népi alkotások tar- 
talmilag és formailag időszerűek maradjanak, hanem szükség van törté- 
neti folytonosságuk biztosítására, a helybeli lakosság egymást követő nem- 
zedékeinek szakadatlan láncolatára is. Ilyen szempontból vizsgálva a kér- 
dést, Moldvában, a Székelyföldön s feltevésünk szerint a Mezőségen e 
folytonosság viszonylag adva volt, nem úgy, mint Magyarország egyes ré- 
szein, ahol a török uralom idején a lakosság megritkulása, az elnéptelene- 
dés, majd a török elleni felszabadító háborúk utáni telepítések a folklor át- 
örökítésének folytonosságát lehetetlenné tették, vagy legalább is nagyon 
megnehezítették. Az ilyen és ehhez hasonló körülmények felderítése, vagyis 
a népköltészet szembesítése alkotójának, a dolgozó népnek a mindenkori 
helyzetével, folklorisztikánk egyik legalapvetőbb és legsürgősebb feladata. 
Ez az egyik munkaterület, ahol – felhasználva a történettudomány ered- 
ményeit – úgyszólván mindent legelől kell kezdenünk. 


Egyes országok vagy országrészek sajátos történelmi fejlődése, mint 
a népköltészet jellegének meghatározója, még szembetűnőbbé válik, ha 
Kádár Kata balladája mellé most más példát, egy történeti vonatkozású 
balladát is idézünk. Igy a Két rab testvér címűnek (7. sz.) már az első 
sorai elárulják, hogy a török uralom korából való: 


S a törökök s a tatárok 
Kihatának Moldovába. 
Két szép rabot elrablának. 
Egyik szép rab Bíró János, 
Másik szép rab Bíró Kata... 


Miként tudjuk, Budát 1686-ban foglalták vissza a törököktől, s három 
évtized alatt, az 1710-es évek végére, Magyarország egész területe felsza- 
badult a török uralom alól. Ilyen körülmények között a Két rab testvér 
balladája, ha ma valahol az Alföldön került volna elő, legalább 230–250 
éves kellene, hogy legyen. Éppen ezért méltán feltűnést keltene, ha ott az 
élő népköltészetben olyan gazdag és teljes változatai kerülnének elő, mint 
a csángók körében, hiszen mondanivalója az alföldi parasztság számára ke- 
rek egynegyed évezred óta időszerűtlen. Nem így Moldvában. Románia az 
1877–78-as orosz–török háború során, Oroszország szövetségeseként, az 
orosz csapatokkal együtt harcolva vívta ki függetlenségét a törökökkel 
szemben. Románia újabbkori történetének ez a fordulópontja viszonylag 
annyira nem régi, hogy szerte az országban, az ifjabb nemzedékek tiszte- 
letétől övezve, még ma is él az 1877-es felszabadító háború néhány vete- 
ránja. Még inkább élhet természetesen a népköltészetben a Két rab testvér 
balladája és általában minden olyan népi alkotás, amely a török uralomra 
emlékeztet. A sok évszázados török elnyomásnak olyan mély nyomai vannak 
a délkeleteurópai népek hagyományaiban, hogy még a gyermekek is, amidőn 
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háborúsdit játszottak, az ellenfelet a legutóbbi időkig következetesen törö- 
köknek nevezték. 


Moldvában tehát, miként látható, valóban olyanok voltak a körülmé- 
nyek, hogy Kádár Kata, valamint a Két rab testvér balladájának fennma- 
radását egészen napjainkig lehetővé tették. Az első a kizsákmányolt és 
kizsákmányoló osztályok erkölcsi összeütközésének, az osztályharc egyik 
formájának időtálló költői kifejezése, a második meg olyan történeti hely- 
zetet örökít meg, amelynek emléke egész mostanáig biztosította az alkotás 
fennmaradását. 


Felmerülhet azonban az az ellenvetés, hogy a népköltési alkotások java- 
részének sem nyílt, közvetlen osztályharcos mondanivalója, sem történeti 
vonatkozásai nincsenek; vajjon az ilyenek lehetnek-e hosszas életűek? Az 
osztályharc különböző formái olyan társadalmi viszonyokat teremtenek, s e 
viszonyok olyan érzelmeket hoznak felszínre, amelyek az osztálytársadalom 
korában általánosak s mindvégig jellemzőek. Az ilyen érzelmeket kifejező 
költői alkotások különösképpen hosszú életűek lehetnek. Míg az osztály- 
harc egy sajátos mozzanatát, vagy bizonyos történelmi helyzetet meg- 
örökítő népköltési művek az osztályharc formáinak változása miatt, vala- 
mint a történeti események alakulása és emlékük elhomályosulása folytán 
időszerűségüket veszíthetik, vagy időszerűsítést, átdolgozást igényelnek, 
addig a népköltészet tekintélyes része minden változtatás nélkül nemze- 
dékről-nemzedékre öröklődhetik. Olvassuk el például az egyik onesti dal 
(121. sz) alábbi sorait: 


Hazám, hazám, édes hazám, 
Bár csak határát láthatnám. 
Hazám, hazám, édes hazám, 
Bár csak határát láthatnám. 


Láttam füstjét, de csak elig, 
Hogy az égen sötétedik. 
Láttam füstjét, de csak elig, 
Hogy az égen sötétedik. 


Ez a néhány sor bármelyik évszázadban visszhangot kelt azoknak a 
lelkében, akik hazájuk, szülőföldjük után vágyakoznak, legyenek bujdosó 
szegénylegények, kötéllel fogott és távoli országokba hurcolt katonák, vagy 
idegenbe kivándorolni kényszerült nincstelen dolgozók. Hasonlóképpen 
minden lényeges tartalmi változtatás nélkül nemzedékek sora vallhatja 
magáénak a szerelmi dalok, a keservesek, a búcsúdalok szövegeinek egy 
részét és a népköltészet több más műfajának számos alkotását. 


Megkíséreljük a fenti példák tanulságait az egész népköltészetre álta- 
lánosítani. Marx és Engels A kommunista párt kiáltványában azt írja, hogy 
„az elmult századok társadalmi tudata, bármilyen változatos és különféle 
is, bizonyos közös formákban mozog, olyan tudatformákban, amelyek csak 
az osztályellentétek teljes eltűnésével fognak elenyészni.”34 Ez a megálla- 
pítás a népköltészetre is alkalmazható. A népköltészet ugyanis a multban, 
a kizsákmányolás formáinak változása ellenére, mindig a kizsákmányolt 


                                                
34  Marx–Engels: A történelmi materializmusról. Szikra kiad. Bp, 1949. 15–6. 
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osztálynak volt az egyik tudatformája: az ő életét tükrözte, az ő érzelmeit 
és elképzeléseit közvetítette, az ő vágyainak és törekvéseinek adott hangot, s 
az ő osztályharcát szolgálta a mindenkori kizsákmányolók ellen. Ezek a 
alapvető tények indokolják, hogy a népköltészet évszázadokon át „bizonyos 
közös formákban mozog”, vagyis az a népköltési mű, amelynek egy adott 
időpontban reálisan sikerült rögzítenie és megörökítenie a dolgozó nép egy 
adott tipikus helyzetét, az a mű vagy lényegében változatlanul, vagy kisebb- 
nagyobb mértékben továbbfejlesztve, de érvényes maradhat az osztálytársa- 
dalmak korában mindvégig. 


Egy előbbi helyen arról írtunk, hogy mindaz, ami e kötetben van, a 
csángók mai költészete ugyan, de nem mai keletű. Most talán sikerült bizo- 
nyos mértékig rávilágítanunk e kettősség lényegére. Az élő népköltészetben 
a régiség nem jelent egyszersmind időszerűtlenséget is, sőt ellenkezőleg, az 
alkotás létrejöttének régiségét mondanivalójának időszerűsége semlegesíti. 
A népköltési művek átörökítése nem valamilyen gépies folyamat, hanem 
nemzedékek hosszú sorának, a névtelen dolgozók millióinak közös (kollek- 
tív) tevékenysége: tudatos alkotó és újraalkotó, válogató és továbbfejlesztő 
munka. Az idejétmulta, a mondanivalójukat veszített művek a szájhagyo- 
mányozás természeténél fogva az élő népköltészetben ideig-óráig még he- 
lyet foglalhatnak ugyan, azonban sorsukat nem kerülhetik el. Háttérbe szo- 
rulnak, töredeznek és porladoznak, teret adva az újnak és az időtálló haladó 
hagyománynak. 


Fennebb megismertük a csángó folklor régi anyagát. Most rátérünk az 
újabbkori, XIX–XX. századbeli alkotások vizsgálatára. 


Míg az eddigiekben igyekeztünk felfedni azokat a körülményeket, ame- 
lyek a régi népköltészet továbbélését szükségszerűvé és lehetővé tették, 
addig most, az új anyag számbavételekor, rá kell mutatnunk arra a tényre, 
hogy az érintett okok nemcsak a régi anyag további virágzását biztosították, 
hanem ugyanakkor, dialektikusan, az újnak a megszületését és elterjedését 
is nehezítették. Sőt, amidőn a csángók új gazdasági-társadalmi helyzete már 
kínálta a népköltészet számára az új mondanivalókat, a költészet bizonyos 
mértékben akkor is késett ezeknek a közvetítésével. E folyamatot vizsgálva, 
a folklor fejlődésének egyik általános törvényszerűségére lelünk, hiszen a 
marxizmus tanítása szerint az emberek öntudata a fejlődés folyamán gaz- 
dasági helyzetük fejlődése mögött marad. A népköltészet is, mint az elnyo- 
mott osztályok társadalmi tudatának egyik formája, történeti fejlődése során 
elmarad a nép helyzetének alakulása mögött. Ez a szabály a csángók köl- 
tészetére fokozott mértékben érvényes, hiszen az utóbbi évszázadban az ő 
folklorjuk fejlődését – miként már tudjuk – a magyar szó és a magyar 
dal tilalmazása, a kizsákmányoló osztályoknak az anyanyelvű kultúra meg- 
semmisítésére irányuló politikája példátlanul megnehezítette. Ilyenképpen 
a csángó népköltészetről elmondható, hogy – eredete szerint – nagyob- 
bára a mult idők visszhangja, és ma még csak kisebb mértékben a jelen 
tükörképe. 


Ám mindebből nem következik, hogy a csángó folklor meg is rekedt 
volna, illetőleg sikerült volna megrekeszteni fejlődésében. Mint a csángók 
egyetlen multbeli művészi kifejezési eszköze, igenis hűen tükrözte a tőkés- 
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földesúri rendszer körülményei között a csángók sorsának alakulását, noha 
ez az alakulás távolról sem jelentett egyszersmind javulást is. 


Lássuk mindenekelőtt a dallamkincs továbbfejlődését. 
„Népdalkutatásunk a magyar zenetörténet egyik legfontosabb esemé- 


nyeként tartja számon az úgynevezett új népdalstílus kialakulását és elter- 
jedését... Miben áll e stílus történeti jelentősége? A legfontosabb, amire 
Bartók kutatásai fényt derítettek: hogy közelebbről meg nem határozott 
időpontban egy, jórészt a magyar úri osztálytól közvetített elnemzetiet- 
lenedési folyamatot szinte váratlan ellenlökésként egyensúlyozott ki, sőt 
fordított a visszájára a magyar népzenének az az újabb fejleménye, 
amely évtizedek óta egész parasztságunk zenei életében uralkodónak 
tekinthető.”35 


Az új népdalstílus, miként több sajátossága igazolja, nem a régi 
stílustól függetlenül, hanem azzal szerves kapcsolatban fejlődött ki. 
Néhány jellemző vonása – Bartók Béla és Kodály Zoltán kutatásai alap- 
ján, Szabolcsi Bence rendszerezése nyomán36 – a következő: 


Először: a szövegsorok, akárcsak a régi stílus esetében, szintén 
egyenlő szótagszámúak, azonban a multból napjaink felé közelítve a szó- 
tagok száma 6-tól 25-ig egyre szaporodik. 


Másodszor: az új dalok hangsora sokszor alapjaiban még ötfokú vagy 
egyházias (dor, eol, fríg) hangsor, azonban a régi hangsorok mind- 
inkább modern (dur-moll) hangnemekké bővülnek, alakulnak. 


Harmadszor: az új stílus fontos sajátossága az architektonikus 
szerkezet, vagyis egy dallamban a dallamsorok rendszeres, szerves 
visszatérése. Ha a dal dallamsorait betűkkel, megismétlésük hangsorbeli 
magasságát számokkal jelöljük, az architektonikus szerkezet leggyakoribb 
típusai, történeti fejlődésük sorrendjében, a következők: AA5BA, AA5A5A, 
ABBA és AABA. (Gyűjteményünkben AA5A5A szerkezetű újtípusú dallam 
a 26. számú. A többi szerkezetre nincs példa.) 


Negyedszer: az újstílusú dalok ritmusa úgynevezett tempo giusto, vagyis 
tánc- vagy indulószerű ritmika, amely a szöveghez és az előadáshoz alkal- 
mazkodik. 


Végül ötödször az új stílust a régi, gazdag ékítés (ornamentika) elapa- 
dása jellemzi. 


Miként előbb, a régi stílus bemutatásánál láttuk, az új stílusnak a 
csángó népzenében viszonylag jóval kisebb a helye, mint a magyar népzene 
egészében. Míg a magyar népzenében átlagban 30% az újstílusú dallam és 
61% a vegyes anyag, addig a csángó népzenében csak 13% az újstílusú 
dallam és 49% a vegyes anyag. Az arányoknak ezt a különbségét észlelve, 
nem szabad megelégednünk azzal az egyszerű ténnyel, hogy egy adott terü- 
leten a régi stílusú népzene gazdagsága feltételezi az újnak a szegényes- 
ségét, hanem közelebbről is keresnünk kell ennek a jelenségnek a magya- 
rázatát. E célból az új stílus kialakulásának körülményeit kell szemügyre 
vennünk. 


Az új népdalstílus történetét Szabolcsi Bence írta meg előbb idézett 
művében, sokoldalúan jellemezve azokat a történeti-társadalmi körülmé- 


                                                
35  Szabolcsi Bence: Adatok az új magyar népdalstílus történetéhez. Kny. Új Zenei 


Szemle 1950. Bp. 1951. 1. 
36  Szabolcsi Bence i. m. 1–3. 
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nyeket, amelyek az új stílus létrejöttét minden bizonnyal meghatározták. 
Kutatásai szerint a magyar népzenekincs megújulása a feudalizmus bom- 
lásának, az eredeti tőkefelhalmozásnak a korszakában ment végbe, s külö- 
nösképpen a XVIII. században bontakozott ki a maga teljes sokrétűségé- 
ben. Ebben az időszakban, vagyis a török elleni felszabadító háborúk után, 
amidőn az osztrák császári rendszer Magyarország teljes gyarmatosítására 
törekedett, a parasztság életének főbb sajátosságai a következők: nagy ván- 
dorlások, áttelepülések a török uralom idején elnéptelenedett területekre; a 
jobbágyság és nemesség közötti ellentétek kiéleződése; a jobbágyosztály 
fokozatos szétesése különböző társadalmi rétegekre; a dolgozó parasztság 
egyre súlyosbodó elnyomorodása; ezek következtében a lázongások és szöké- 
sek növekvő gyakorisága; mind e népmozgalmak, mind az állandó hadsereg 
megszervezése folytán a különböző vidékek lakosságának és a különböző 
népeknek a hullámzása, érintkezése, kicserélődése, keveredése, és így 
tovább. A hűbéri rendszer hanyatlásának e mozgalmas korszakában bonta- 
kozott ki az új népdalstílus, amelynek sajátságaihoz egyebek között az is 
hozzátartozik, hogy a régi stílustól eltérően a nyelvjárásszerű tagozódást 
egyáltalán nem, vagy csak elenyésző mértékben ismeri. Éppen ezért eredetét 
sem lehet földrajzilag körülhatárolni. 


Vajjon a moldvai csángók helyzete a magyarországi és erdélyi paraszt- 
ság sorsától annyira eltérően alakult volna, hogy emiatt Moldvában az új 
népdalstílus nem verhetett mély gyökeret? Erre a kérdésre az lehet a vála- 
szunk, hogy az új stílus helyét a csángó népzenében nem annyira a csángók 
merőben különböző, hanem elsősorban a magyarság többi részétől elkülö- 
nült, különálló élete szabta meg. Hogyan? A csángók hol szórványos, hol 
tömeges, de szakadatlan kiszökése, kivándorlása Moldvába maga is egyik 
szerves és jelentős része volt annak a nagy népmozgalomnak, amelyet fen- 
nebb jeleztünk, ám új helyzetük, új környezetük új irányt szabott kulturális 
fejlődésüknek, így zenéjük fejlődésének is. A csángók már nem a Habsburg- 
birodalom népeivel cserélődtek, érintkeztek és keveredtek; nem szlovákokkal, 
csehekkel, morvákkal, osztrákokkal, németekkel kerültek kapcsolatba, mint a 
magyarországi parasztság a szökések, vándorlások, áttelepedések és a kato- 
náskodás során, hanem románokkal, valamint a keleteurópai népek egész 
sorával: oroszokkal, ukránokkal, tatárokkal, törökökkel, bolgárokkal, lipo- 
vánokkal, macedónokkal, görögökkel és így tovább. Miközben Magyarorszá- 
gon és Erdélyben a régi népzene a már ismertetett újstílusú népzenévé 
fejlődött, addig az átalakulás Moldvában is végbement, de az új környe- 
zetben más eredménnyel, mint a Kárpátokon innen. Ilyenképpen ugyan- 
abban az időben egymással párhuzamosan két önálló fejlődéssel van dol- 
gunk: az egyik az új magyar népdalstílust, a másik a csángó népzene 
sajátosságait eredményezte. 


Mivel magyarázható, hogy Moldvában olyan kicsiny az új stílus arány- 
száma? Mi az oka, hogy olyan kevés újstílusú dal jutott Magyarországról és 
Erdélyből Moldvába, jóllehet a székelyek tömegeinek kivándorlása a XVIII. 
század, vagyis az új stílus kiformálódása után sem szünetelt Moldva 
felé? Az új stílus a magyar nyelvterületen csak fokozatosan, lépés- 
ről-lépésre hódított tért a népzenében, nemcsak történetileg (mennyisé- 
gileg), hanem földrajzilag is; a peremvidékekre, köztük a Székelyföldre későn 
és kis mennyiségben juthatott el, s ennek a Székelyföldre jutott anyagnak 
még később és még kisebb töredéke, úgyszólván csak törmeléke került át 
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Moldvába. Az újstílusú népdalok fokozottabb terjedéséről a csángók köré- 
ben valójában csak 1920. óta lehet beszélni. Ettől kezdve a csángók a román 
hadseregben együtt katonáskodtak a székely, általában az erdélyi magyar 
legényekkel, s több adat igazolja, hogy az újstílusú népdalokat valóban ilyen 
környezetben tanulták. Mindez egybevág az újstílusú népzenének azzal a 
tulajdonságával, hogy „közösségibb, csoportosabb” a réginél: a fiatalság 
együttlétének különböző alkalmaihoz kapcsolódik, s terjedésében igen nagy 
szerepe van a katonaságnak. (Az újstílusú népdalok közösségi jellege nem 
azt jelenti, hogy a régi stílusú zene nem lett volna közösségi. A maga virág- 
korában szintén közösségi volt, most azonban, hanyatlásának időszakában, 
elveszíti közösségi jellegét és egyéni jellegűvé válik. Ilyenképpen a virágzó 
újstílusú zene ma természetesen sokkal „közösségibb, csoportosabb”, mint 
a pusztuló régi stílusú.) 


Mi a helyzet a fejlődés másik vonalával: az új, moldvai környezetben 
formálódó sajátságokkal, az „új csángó népdalstílus”-sal? E kérdésre a 
választ a moldvai népzene 49%-ában, vagyis a 38% régi és 13%- újstílusú 
dal mellett abban a bizonyos vegyes osztályban kell keresnünk. Bartók Béla, 
amidőn 1921-ben a magyar népdalokat rendszerezte, erről az osztályról a 
következőket írta: „Mindazokat a dallamokat, melyekből az előbbi két osz- 
tályra jellemző tulajdonságok közül egy vagy több hiányzik, külön osz- 
tályba, az úgynevezett vegyes osztályba soroztam. Vagyis ezek tulajdon- 
képpen nem pozitív, hanem negatív tulajdonságaik alapján verődtek össze; 
ennélfogva ez az osztály meglehetősen heterogén elemekből áll: nem tüntet 
fel egységes stílust.”37 A „pozitív” és „negatív” jelző itt nem értékítéletet 
jelent, hanem a régi és az újstílusú dalok sajátságainak jelenlétét, illetőleg 
hiányát, amelyekre Bartók rendszerezését építette. A népzenekutatás ered- 
ményei az utóbbi három évtized során megteremtették a feltételeit annak, 
hogy ezt a nagy vegyes osztályt kisebb összetevőire, egymástól elkülönülő, 
önálló stílusokra lehessen bontani. Igy áll előttünk a magyar népzenekincset 
osztályozó legújabb tudományos kiadványban a „szomszédainktól átvett 
dallamok” gazdag csoportja.38 


A csángó népzene új stílusának (s részben a réginek is) a sajátosságait 
szintén ilyen irányban kell keresnünk. Meg is találjuk ezeket, mégpedig 
elsősorban a románból kölcsönzött, vagy román hatást mutató dallamok- 
ban, amelyekkel alább külön foglalkozunk. A románon kívül azonban két- 
ségtelenül mindenik keleteurópai – a csángókkal tartósan érintkező – nép 
népzenéjének nyoma kell, hogy legyen a csángó népzenében. Igy többek 
között nagyon fontos feladat lenne az orosz és a moldvai folklor kölcsön- 
viszonyának tanulmányozása. A moldvai román, valamint magyar mese- 
kincsben már ismerjük az oroszból való átvétel néhány biztos esetét,39 s a 
moldvai román és magyar népzenében honos románc-félék egy részéről is 
gyanítható, hogy orosz területről kerültek Moldvába. Az ilyen és ehhez 
hasonló, feleletet váró kérdések munkára kell, hogy serkentsék a népművé- 
szet, népköltészet és népzene hazai kutatóit. 


                                                
37  Bartók Béla: A magyar népzene. Bp. 1924. XLVI. 
38  Kodály Zoltán: A magyar népzene. A példatárt szerkesztette Vargyas Lajos. Zene- 


műkiadó. Bp. 1952. 295. 
39  Román vonatkozásban lásd Barbu Lăzăreanu: Ion Creangă şi basmul rusesc. 


Editura de Stat. Bucureşti 1949. – Magyar vonatkozásban Benedek Elek: Édes anya- 
földem! Egy nép s egy ember története. Bp. 1920. II. k. 18–9. 
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A szövegek XIX–XX. századi vonatkozásai közül szintén kiemelünk 
néhányat. 


A halálra táncoltatott leány és a Megöltek egy legényt című ballada 
(23–24. sz.), valamint az összes többi, amely e kötetben utánuk követ- 
kezik, legkorábban a XVIII. század vége, többnyire azonban kimutathatóan 
a mult század első fele óta él a népköltészetben. Balog Józsi balladájáról 
(25. sz.) pontosan tudjuk, hogy első megfogalmazása 1829-ben Háromszéken 
keletkezett,40 s az utóbbi évszázadban innen terjedt el és gyökeresedett meg 
mind nyugat, mind kelet felé a környező vidékek népköltészetében. Gyűj- 
teményünk legutolsó balladája, a Szolgalegény halála című (30. sz.), amely- 
ről énekese joggal mondotta, hogy „igaz történet”, a népi alkotómunka 
egészen új eredménye; nem lehet régebbi két-három évtizednél. 


Falun a tőkés-földesúri rendszer körülményei között nagyarányúan 
kibontakozott a parasztság társadalmi rétegeződése, az a folyamat, amely- 
nek előzményei a korábbi időszakokban évszázadokon át megfigyelhetők a 
jobbágyosztály körében. Az egyre morzsolódó középrétegek rovására Mold- 
vában is felduzzadt a falusi nincstelenek és szegényparasztok tömege, s más 
részről kiképződött egy vékony falusi burzsoá réteg, a kulákság. A csángó 
lírai dalokban számos adat tanúskodik e tényekről, a különböző falusi 
rétegek más-más életkörülményeiről és felfogásáról, valamint a szemben- 
állók harcáról, jelentősen gyarapítva ismereteinket népköltészetünknek erről 
az eddig véka alá rejtett mondanivalójáról. A szegényparaszt leány öntudata 
a gazdafiúval szemben egy diószegi szerelmi dalban (85. sz.) például a 
következőképpen jut kifejezésre: 


Az utcánkon ne fütyöréssz, 
Kis kertünkön ne csinálj rést, 
Mert én szegény leány vagyok, 
Nem tehozzád való vagyok, 


vagy a parasztlegény visszautasító magatartása a kuláklánnyal szem- 
ben az alábbi frumószai dalban (86. sz.), amelynek változatát Erdélyből 
is ismerjük: 


Rég megmondtam, ingem babám ne szeress, 
Rég megmondtam, ingem babám ne szeress. 
Nincs egyebem, amit két karom keres, 
Nincs egyebem, amit két karom keres. 


Szeress olyat, kinek ökre, szekere, 
Szeress olyat, kinek ökre, szekere, 
Egyen meg a bú s a bánat mellette, 
Üssön meg a tüzes mennykő előtte. 


Egy gúnydal, szintén Frumószáról (61. sz.), a kigúnyolt legény szájába 
adva, első személyben tanúskodik a dolgozók magatartásáról a dologtala- 
nokkal szemben: 


                                                
40  Dömötör Sándor: Balogh Józsi balladája. Erd. Múz. 1930:196–7. 
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Elindulék házasodni, 
Elindulék házasodni, 
Nem akarnak leányt adni, 
Nem akarnak leányt adni. 


Mind azt mondják, úri vagyok, 
Mind azt mondják, úri vagyok, 
Nem gazdának való vagyok, 
Nem gazdának való vagyok. 


Éjjel iszom, nem aluszom, 
Éjjel iszom, nem aluszom, 
Nappal döglöm, nem dolgozom, 
Nappal döglöm, nem dolgozom. 


A tőkés-földesúri rendszer korában, a különböző társadalmi rétegekre 
bomlott parasztság körében, a feudális arisztokrácia és a burzsoázia osztály- 
erkölcsének szellemében falun szintén a szülők választottak gyermekeiknek 
házastársat. A népköltési alkotások egész sora bizonyítja, hogy ebben a 
korszakban a szerelem és házasság kérdéseiben a fiatalok és a szülők közötti 
ellentét a végsőkig kiéleződött. Nem véletlen éppen ezért, hogy gyűjtemé- 
nyünkben vagy öt-hat helyen is felhangzanak a legény szülei ellen a bol- 
dogtalan leány átkozódó szavai (68B. sz.): 


 


Verd meg isten, verd meg 
Azt az anyát s apát, 
Aki tiltsa tőllem 
Az ő édes fiát. 


Ha néki fia vót, 
Nékem szeretőm vót, 
Ha néki ides vót, 
Nékem idesebb vót. 


 


Egy pusztinai dalban (65. sz.) a leány a legényt egyenesen anyja meg- 
tagadására biztatja: 


 


Fehér üröm, fekete nád, 
Tagadd meg, babbám, az anyád. 
Ojan igaz leszek hozzád, 
Mint tulajdon édesanyád. 


Anyád hejett anyád leszek, 
Anyádnál es még jobb leszek, 
Met én hitestársad leszek, 
Met én hitestársad leszek. 


 


Nincs mit csodálni, hogy ilyen körülmények között e kötet szerelmi 
dalainak nagy többsége nem a boldog, hanem a kesergő szerelem dalai 
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közül való: panasz, reménytelenség, lemondás, kétségbeesés, átkozódás cseng 
belőlük, a fenti idézetekhez hasonlóan szintén a legszebb, legváltozatosabb 
költői formákban kifejezve. A búcsú és az elválás, a visszavárás és a vissza- 
emlékezés lehangoló érzései ebben a lírában minduntalan felbukkannak és 
az előtérben állanak. A szerelmi dalok egy másik csoportjában az elhibá- 
zott élet fájdalma tükröződik, ami szintén sokféleképpen jut kifejezésre. 
Példaként Magyarfaluból idézzük egy régi dal részletét (82. sz.), amely az 
új körülmények között is változatlanul időszerű maradt: 


 


Szerethettél vóna, 
Ha szép nem vótam es, 
Szerethettél vóna, 
Ha szép nem vótam es, 


Met én szerettelek, 
Ha szegény vótál es, 
Met én szerettelek, 
Ha szegény vótál es. 


Elfekhettünk vóna 
Ketten egy párnán es, 
Elfekhettünk vóna 
Ketten egy párnán es. 


Ketten egy párnán es. 
Még a jég hátán es. 
Ketten egy párnán es, 
Még a jég hátán es. 


Könnyebb kősziklának 
Lágy viasszé válni, 
Könnyebb kősziklának 
Lágy viasszé válni, 


Mint két édesegynek 
Egymástól megválni, 
Mint két édesegynek 
Egymástól megválni. 


 


Az alábbi menyasszonybúcsúztató Trunkról (134. sz.), amelynek válto- 
zatait Erdélyből is ismerjük, néhány rövid sorban maradandó módon jel- 
lemzi a nő sorsát és helyét a családban a kizsákmányoláson alapuló tár- 
sadalmi rendszerekben: 


 


Két ökör a fődet 
Nem magának szántja, 
Zember e gyermekét 
Nem magának tartja. 
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Karán felneveli, 
Szárnyára ereszti, 
Sz ő távolró nézi, 
Hogy mász üti-veri. 


Szintén a tőkés-földesúri rendszer falusi osztályviszonyait tükrözik a 
csángó szolgaköltészet emlékei, amelyek a munkaerejüket földesuraknak, 
papoknak, kulákoknak eladni kényszerülő falusi bérmunkások életkörülmé- 
nyeit ábrázolják. E tekintetben nagy értéke gyűjteményünknek a Szolga- 
legény halála című, már említett ballada (30. sz.), ez a nyolcsoros remekmű, 
amely egy szolgalegény „véletlen” halálának, vagy talán öngyilkosságának 
állít költői emléket: 


 


Szógalegény, mit gondoltál, 
Mikor hazól elindultál? 
Én egyebet nem gondoltam, 
Életemet félbehagytam. 


S a gazdámtól nem búcsúztam, 
Marhát a kútra hajtottam. 
Mikor a kútba hajlottam, 
S a halálval kezet adtam. 


 


Frumószán találtunk szolgadalt is (135. sz.), amely, a szolgasorsot az 
„étrend” felsorolásával érzékelteti és a túrós puliszkát elérhetetlen vágy- 
ként emlegeti: 


 
Este-regvel csak a cibre, 
Este-regvel csak a cibre, 
Életemnek így lesz vége, 
Életemnek így lesz vége. 


Este-regvel káposztalé, 
Este-regvel káposztalé, 
Halad a napom lefelé, 
Halad a napom lefelé. 


Senki nem mondja, gyere bé, 
Senki nem mondja, gyere bé, 
Túrós málét veszek elé, 
Túrós málét veszek elé. 


 
A csángó szerelmi költészetnek és szolgaköltészetnek ezeken a száz 


esztendősnél minden bizonnyal nem régebbi alkotásain kívül az újabbkori 
csángó népköltészetet gyarapítják a régebbi alkotások új változatai is. Tör- 
téneti változatoknak lehetne nevezni őket, mert olyan alkotásokról van szó, 
amelyek különböző történelmi korszakokban kisebb-nagyobb átdolgozással, 
időszerűsítéssel illeszkednek bele az élő népköltészetbe, és így, megújulva 
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közvetítik a falusi dolgozók mondanivalóit. Általunk is említett példa erre 
Kádár Kata balladája (1. sz.), amelyből az utóbbi évszázadban kimaradt az 
időszerütlen „jobbágy” és „nemes” szó. Természetesen vannak ennél 
szembetűnőbb esetek is. Igen értékes történeti változat például A nagyhegyi 
tolvaj című ballada alábbi részlete Lészpedről (12A. sz.): 


 


Istenem, istenem, 
Áraszd meg a vizet, 
Hogy vigyen el engem 
Apám kapujába. 


Apám kapujából 
S anyám ajtajára, 
Hogy lássák meg űk es. 
Kinek adtak ingem. 


Nyóc ökrös gazdának, 
Cifra katanának, 
Jobb lett vóna, adjon 
Disznyópásztorának. 


 


Ez a ballada, miként a kutatók megállapították, a XVIII. századból 
való, sőt bizonyos adatokból arra lehet következtetni, hogy Moldvában már 
a XVII. század első felében is élnie kellett. Valamennyi régi változata meg- 
egyezik abban, hogy nem „nyóc ökrös gazdáról”, hanem „cifra katonáról, 
nagyhegyi tolvajról” szól, 


 


Aki most es el van 
Keresztút állani, 
Aki most es el van 
Keresztút állani. 


Keresztút állani, 
Embert legyirkolni, 
Keresztút állani, 
Embert legyirkolni, 


Egy pénzért, kettőért 
Nem szán vért ontani. 
Egy pénzért, kettőért 
Nem szán vért ontani. 


 
mint ahogyan ez gyűjteményünkben a 12B. sz. változatból is kiderül. Első 
eset, hogy e ballada „nyóc ökrös gazdá”-ról beszél, szembetűnő jeleként a 
szóbanforgó változat fiatal korának. A „hatökrös gazda, nyolcökrös gazda” 
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és az ehhez hasonló kifejezések ugyanis, minden esetleges régiségük elle- 
nére, csak újabb időkben válhattak a nagygazdák állandó jelzőjévé, a vagyo- 
nos állapot szimbolumává. Az is új e változatban, hogy a ballada hősnője, 
a kesergő menyecske, a következő két sor szerint inkább lenne a disznó- 
pásztor felesége, mintsem szülei kényszergetése folytán a cifra katonáé. 
Olyan szembeállítás ez, amely a ballada egyetlen régi változatában sincs 
meg, viszont különböző formái a tőkés-földesúri rendszer lírájában és verses 
epikájában nem ismeretlenek. 


A történeti változatképződés a csángó népköltészetben szüntelenül 
folyik. Például az Anyám, öreg édesanyám kezdetű katonadal (110A. sz.) 
mindössze tíz esztendős: egy régebbi katonadalnak a Szovjetunió elleni 
imperialista háború éveiben átdolgozott új változata. E megrendítő alkotás 
a csángó dolgozók bár tétlen, de elkeseredett magatartását, panaszos szo- 
morúságát tolmácsolja a szovjetellenes háború éveiben, újolag bizony- 
ságot téve róla, hogy noha a letűnt rendszerek idejében a dolgozó 
nép az uralkodó osztályok céltudatos megtévesztő tevékenysége folytán a 
háborúk igazi okait és céljait vagy egyáltalán nem, vagy csak kis részben 
ismerhette fel, mégis az igazságtalan háborúkat nem érezte a maga ügyé- 
nek. Kiderül ez az egész magyar katona- és kaszárnyaköltészetből, s ugyan- 
úgy e gyűjtemény többi katonadalaiból is. 


A moldvai magyar népi költői alkotómunka egészen fiatal, felszaba- 
dulás utáni eredményei közül is sikerült már olyat lejegyezni, amely tartal- 
mával, felfogásával a régi és az új csángó élet határán áll. 1946-ban írta 
Tóth György 67 éves parasztember Lészpeden. A szovjet fogságból haza- 
térő katonák vidám énekszava cseng benne. A vonatot egy „önérzetes, becsü- 
letes kommunista” vezeti. E kis dal szárnyain a hazatérő katonák öröme, 
valamint a csángók hálája száll Sztálin felé: 


 


 
Fent a vonat tetejében sok katona, 
A fogságból énekelve jönnek haza. 
Sztálin elvtárs küldi őket, 
Mert szereti a dolgozó csángó népet.41 


 
Ez az alkotás, miként észrevehető, tulajdonképpen szintén változat: a 


Megy a gőzös Kanizsára kezdetű közismert városi dal átdolgozása. Nem- 


                                                
41  A Folklor Intézet Kolozsvári Osztályának népzenei gyüjteménye, 1893. sz. F 330b. 


Énekelte Puskás Antalné Jánó Erzsi, 33 éves. 1950 decemberében gyűjtötte Jagamas 
János. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Moldvai csángó népdalok és népballadák 


39 


csak a szövege különbözik az eredetitől, hanem szájról-szájra járva, dallama 
is átalakulóban van és a csángó népzenehagyomány mintái felé közeledik. 
A zenekutató könnyedén felismeri, hogy a két utolsóelőtti ütemében történt 
változás folytán az eredetileg dúr hangsorú (európaias jellegű) dallam most 
egy régiesebb, mixolíd hangsorban mozgó, népies dallammá alakul. – 
Szövegében a csángó népköltészet költői nyelvének gazdagodása észlelhető. 
Az első szakasz utolsó sorában az „önérzetes” szó nyelvújítás-korabeli. A 
nyelvújítási szavakat a csángók általában nem ismerik, s első eset, hogy e 
szóval költészetükben találkozunk. 
 


IV. 


Az eddigiekben láthattuk, hogy a csángó népköltészetet számos szál 
fűzi az egész magyar népköltészethez, de ugyanakkor olyan sajátosságai 
is vannak, melyek megkülönböztetik a többi magyar vidék népköltészetétől. 
A sajátosságokat keresve, feltétlenül találnunk kell például olyan helyi 
csángó alkotásokat, amelyek Moldvában keletkeztek, s innen jutottak el – 
nyugat felé vándorolva – a Székelyföldre, vagy pedig el sem jutottak, 
hanem egyedül Moldvában élnek. E kötetben is több olyan ballada (Merinka, 
Ifjú Mátyás király, Az öreg Dancia, Ilona és így tovább), valamint dal van, 
amelynek párját a magyar anyagban pillanatnyilag nem ismerjük, s alapo- 
sabb vizsgálattal kell majd eldöntenünk, hogy vajjon nem moldvai eredetű 
alkotásokkal van-e dolgunk? Feltűnik továbbá, hogy néhány olyan nép- 
ballada, amely mind a csángó, mind a székely népköltészetben ismeretes, 
e két helyen következetesen más formában jelentkezik. Igy a Julia szép 
leány, valamint a Budai Ilona című híres székely balladák a csángók köré- 
ben mindenfelé Márton Szép Ilona (4. sz.) és a Szegény árva asszony (5. 
sz.) balladájaként élnek. E különbség okainak megállapítása szintén a jövő 
kutatások feladata. 


Alább a csángó folklor egyik szembetűnő, a maga nemében páratlanul 
gazdag sajátosságával szeretnénk röviden foglalkozni, s ez nem más, 
mint sokirányú kapcsolata a román folklorral. Kétségtelen tény, hogy az 
egész Román Népköztársaságban a moldvai csángó folklor fonódik össze a 
legjobban a román folklorral, mégpedig olyan változatos módon, hogy ki 
kell tágítanunk a magyar-román folklor kölcsönviszonyára vonatkozó eddigi 
felfogásunkat és ismereteinket. 


A népköltési szövegekkel kapcsolatban a következőkre hívjuk fel a 
figyelmet: 


A csángó költészet szókincsében találhatni olyan szavakat, amelyeket 
rokonalakú román párjuk hatására romános alakban ejtenek. Igy e kötetben 
például kaszárnya helyett előfordul a kăzárma (román cazarmă) szó, kapi- 
tány helyett a kăpitány (román căpitan), káplár helyett a kăprár (román 
népies căprar), zsandár helyett a zsendár (román népies jendar), bakancs 
helyett a bokáncs (román bocanci). A klézsei Kőműves Kelemenné balladá- 
ban (2. sz.) olvashatjuk az érdekes mestere szót, amely a magyarból köl- 
csönzött román meşter felszólító alakja. Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy 
a felsorolt szavak – a legutolsónak a kivételével – mind katonai műszók: 
ezeket a csángó fiatalok katonai szolgálatuk idején sajátították el, illetőleg 
szokták így meg a kiejtését. 
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A fenti példákban többször felbukkanó ă hang a román hangrendszernek 
a csángóra gyakorolt hatását jelzi. A hangképzésbeli hatás ennél jóval 
nagyobb, azonban e kötetben nincsenek olyan szövegek, amelyeknek segít- 
ségével más fajtáit is be lehetne mutatni. 


A románosan ejtett magyar szavaknál jóval több a népköltési szöve- 
gekben a román kölcsönszók száma. Nemcsak mennyiségük viszonylagosan 
nagy, hanem szótanilag is igen változatosak: az igétől a kötőszóig úgy- 
szólván valamennyi beszédrész képviselve van közöttük, s így e kötet is 
változatos adalékokat nyújt egy olyan kutatáshoz, amelynek célja, a moldvai 
magyar szókincsben a román szavak vizsgálata. 


Ami a kölcsönszók tartalmát illeti, a fennebb már említett ok miatt 
ezúttal is elsősorban a katonai műszókat kell kiemelnünk, mint például 
darabász vagy darabánc (román dorobanţ: gyalogos), léniás (trupe de linie: 
gyalogság; gyalogos), kălărás (călăraş: lovas), orgyin (ordin: parancs, 
behívó), gorna (goarnă: kürt), megrenyilni (a răni: megsebesíteni), és így 
tovább. A felsorolt kölcsönszók, valamint a romános alakban ejtett magyar 
szók is nagyrészt a katonadalokban fordulnak elő, hiszen ezek tartalmazzák 
a katonai műszókat és kifejezéseket. Példaként egy újfalusi katonadal néhány 
szakaszát idézzük (103. sz.), amelyben több románosan ejtett magyar 
szó van: 


 
Sírva sírhat az az anya, 
Sírva sírhat az az anya. 
Kinek hat fia katana. 


Három zsendár, három kăprár, 
Három zsendár, három kăprár, 
Pesti kăzármában szolgál. 


Pesti kăzárma, repedj meg, 
Pesti kăzárma, repedj meg, 
Édes fiam, szabadulj meg. 


 


Egy klézsei katonadal (109A. sz.) alábbi szakaszaiban a kölcsönszók 
vonják magukra a figyelmet: 


 
Csütörtökön hete este, 
Csütörtökön hete este 
Orgyint adtak e kezembe. 


Orgyint adtak e kezembe, 
Orgyint adtak e kezembe, 
Hogy induljak katanának. 


Hogy induljak katanának, 
Hogy induljak katanának, 
Bé Bákóba darabásznak. 


Dorohojra léniásnak, 
Dorohojra léniásnak, 
Botosányba kălărásnak. 
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A román jövevényszavak között a katonai műszókat mennyiségileg a 
pásztorkodás szókincse követi: csobán és pekurár (román cioban és păcurar: 
juhász), purkár (porcar: kanász), vákár (văcar: gulyás), esztena és tella 
(stînă és tîrlă: akol). A pásztorkodás szókincsére nemcsak Moldvában, 
hanem Erdélyben is jellemző az erőteljes román hatás. Az idézett kölcsön- 
szók nagyobbára A pakulár című balladában fordulnak elő (10. sz.), amely 
tárgyánál fogva a pásztorkodás szókincsének egy részét is felöleli. 


Ezeken a feltűnőbb eseteken kívül kisebb mennyiségben bár, de a kötet- 
ben elszórtan mindenfelé találunk román kölcsönszókat. Gyakoriak a 
rokonságnevek, foglalkozásnevek, általában az emberek egymáshoz való 
viszonyára utaló szók, mint például nyirásza (mireasă: menyasszony), 
nyirel (mire: vőlegény, jegyes), pedurar (pădurar: erdész), dusmány 
(duşman: ellenség) és így tovább. – A román kölcsönszók egy másik 
csoportja az ember közvetlen környezetének és mindennapi tevékenységének 
körét öleli fel, mint például kuptor (román cuptor: sütőkemence), kocsorba 
(cociorbă, cociorvă: szénvonó), kentár és kenterilni (cîntar és a cîntări: mér- 
leg, mérni), pakétálni (a pacheta: csomagolni), kobza (cobză: koboz), fota 
(fotă: szoknya), kerpa (cîrpă: kendő, fejkendő), szervet és bászma (şervet 
és basmà: kendő, kézbevaló kendő) kurtyé (curte: udvar, udvarház; ház 
palota), zid (zid: fal, kőfal), továbbá porumbica (porumbiţă: gerlice), 
bendár (bondar: dongó) és így tovább. 


Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a népköltési szövegekben viszony- 
lag gyakran előforduló román kölcsönszók ellenére e kötet a csángó nép- 
nyelvben a román nyelvi hatásról meglehetősen halvány képet ad. Miért? 
Azért, mert a jövevényszavak tudvalevőleg nem az alapvető szókincsbe, 
hanem elsősorban a szótári szókészletbe hatolnak be, már pedig a népköl- 
tészet nyelvhasználatának szókincse nem a szótári szókészletből, hanem 
elsősorban az alapvető szókincsből tevődik össze. (Mindenki megfigyel- 
heti például, hogy Keszáp István Jánosnak az 1907-es pusztinai esemé- 
nyekről szóló elbeszélése, amelyet e tanulmányban egy előbbi helyen 
idéztünk, mennyivel több román kölcsönszót tartalmaz, mint a csángó 
verses költői alkotások.) 


Mindaz, amit eddig mondottunk, nem kizárólag a csángó népköltészet, 
hanem egyszersmind a csángó népnyelv román elemeire is vonatkozik. Sok- 
kal közelebb kerülünk magának a költészetnek a román vonatkozásaihoz, 
ha szemügyre vesszük a csángó népköltészet magyar-román kapcsolatának 
következő számbavehető típusát: a magyar szöveg közé iktatott román 
szövegrészeket. Az ilyen magyar-román vegyesszövegű népköltészetet leg- 
először Jankó János, az erdélyi néprajz egyik tudós kutatója értékelte a 
mult század végén: „Igen érdekes terménye a karácsonyi költészetnek az 
oly vers, mely félig román, félig magyar, melynek párját a dalköltészet- 
ben is látjuk... s mely a legszebben igazolja a magyar és románnak a 
multba eső szoros és benső barátságát.”42 Erdélyben nemcsak verses nép- 
költési alkotásokba, hanem mesékbe is szokás román szavakat, kifejezé- 
seket, párbeszédeket iktatni; erről egy kalotaszegi népmesegyűjteményben 
a következőket olvashatjuk: „Ketesden igen gyakori fogás a mese felélén- 
kítésére, hogy a mesemondó idegen szavakat vagy hibásan ejtett magyar 
szókat kever a beszédjében. A hatás sohasem marad el, a hallgatóság 


                                                
42 Jankó János: Kalotaszeg magyar népe. Bp. 1892. 81. 
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mindig felfigyel és nevet.”43 Ilyen figyelmet felkeltő és nevettető szerepe 
lehet a román szövegnek abban a klézsei dalban (151. sz.), amely szerint 


Adjon isten, kinek nincs, 
Ş’o pereche de opinci,44 


Tralalala, lalalalala. 


Ám a moldvai népköltési anyagot ismerve, korántsem szabad kielégítő- 
nek tartanunk azt a felfogást, amely a népköltészetben a vegyesszövegű- 
séget a mulattatás célzatára szűkíti, hiszen például az alábbi trunki dal- 
ban (44. sz.) a román szövegnek semmi köze a tréfához: 


Bună ziua, kisleán,45 


Mé sírsz a Duna martján? 
Hod ne sírjak, bácsikám, 
Ha elhagyott Jancsikám. 


Még kevésbbé állítható, hogy a klézsei Kőműves Kelemenné-ballada 
(2. sz.) utolsó szakasza a maga románnyelvűségével nevettetni akarná a 
hallgatót vagy az olvasót. Nem, ezúttal kétféle nyelvű szövegrészek ötvöző- 
désével (kontaminációjával) van dolgunk, Kőműves Kelemenné esetében 
meg éppenséggel egy magyar- és egy románnyelvű ballada összeszövődé- 
sének vagyunk a tanúi. E ballada ilyenképpen annyira gazdag román 
vonatkozásokkal és kapcsolatokkal (román hőse: Manole; cselekményének 
a román Manole-balladából kölcsönzött fordulatai; román kölcsönszavai; 
magyar-román vegyesszövegűsége), hogy ilyen tekintetben az egész magyar 
népköltészetben nincs párja. 


Ez a ballada nem az egyedüli, amelyben a magyar szakaszokat egy 
teljes románnyelvű szakasz váltja fel. Ploskucénban például olyan román 
dallamú szerelmi dalt találtunk, amelynek két első szakaszát magyarul 
éneklik, a következőt románul folytatják: 


 


 


 
Lesz ő nekem mászik nyáron 
Huszonkettő, harminchárom. 
Lesz ő nekem mászik nyáron 
Huszonkettő, harminchárom. 


                                                
43  Kovács Ágnes: Kalotaszegi népmesék. Bp. é. n. II. k. 188. 
44  Magyarul: Egy pár bocskort. 
45  Magyarul: Jó napot, kisleány. 
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Zice lumea că iubesc, 
Nici io nu tăgăduesc. 
Zice lumea – aşa – şi – aşa, 
Că stric casa cuieva.46 


Bármelyik nép népköltészetében a másnyelvű szövegrészeket és általá- 
ban az énekesek ajkán a másnyelvű alkotásokat természetesen csak olyan 
mértékben sorolhatjuk a haladó hagyományok közé, amilyen mértékben az 
anyanyelvű népköltészet gazdagodását, színesedését, nem pedig szegénye- 
sedését és háttérbeszorulását eredményezik. 


A román és csángó népköltészet még szorosabb és mindinkább 
lényegbevágó kapcsolatát jelzik a csángó szövegekben előforduló román 
személynevek, mint például e kötetben Manole, Ráduj, Merinka, Lunguj 
Tódor, Tódor, Györgyice (román Gheorgiţă, vagyis Gyurka) és így tovább. 
Az ilyen román személynevek, vagyis a magyarnyelvű alkotások román 
figurái, román hősei vagy az alkotás cselekményének román környezetére, 
vagy valamilyen más román vonatkozására utalnak. Tovább gombolyítva 
e fonalat, valóban el is jutunk a román és a csángó népköltészet összefonó- 
dásának legszebb, legmonumentálisabb emlékeihez, a románból magyarra 
fordított alkotásokhoz. Van ugyanis több olyan csángó alkotás, amelynek 
szembetűnő hasonlósága román megfelelőjével nem valamilyen régi-régi 
közös eredet vagy távoli rokonság következménye, még kevésbbé a véletlen 
műve, hanem közvetlen átvételnek, népi átdolgozásnak, fordításnak az 
eredménye. Igy A pakulár című ballada (10. sz.), amelynek gyűjtemé- 
nyünkben öt változatát is kiadtuk, a legismertebb román népballadának, a 
Mioriţának a tömörebb magyar megfelelője. A halott testvér című ballada 
(17. sz.), amelynek a magyar népköltészetben csak halott vőlegény-típusú 
változatai ismeretesek, ugyancsak a román népköltészetből kerülhetett a 
moldvai csángóba. Vannak más csángó alkotások is, amelyeknek eredetijét 
gyaníthatólag szintén a moldvai román népköltészetben kell keresnünk, 
azonban még további bizonyítékokkal kell alátámasztanunk a népi átdol- 
gozás tényét. Egy-egy románból magyarra (vagy fordítva: magyarból 
románra) átdolgozott népköltési alkotás mind román, mind magyar nyelvű 
változatainak összehasonlítása a közeljövőben a hazai népköltészeti kuta- 
tások egyik fontos feladata. Értékes adalékokat nyerünk ezáltal egy mind- 
ezideig tisztázatlan kérdés megoldásához: a magyar és a román népköltészet 
nemzeti jellegének, e két költészet nemzeti formájának megkülönbözteté- 
séhez és körülhatárolásához. 


A csángó népköltészet román hősei, valamint a románból magyarra 
átdolgozott népi alkotások a két népköltészetnek már nemcsak nyelvi és 
formai kapcsolatait, hanem tartalmi hasonlóságait, illetőleg azonosságát 
képviselik. Igy például a Mioriţa-ballada behatolása a magyar folklorba nem 
elsősorban annak köszönhető, hogy népi átdolgozója akadt, aki románból 
magyarra fordította (noha fordító nélkül az átadás-átvétel ténye termé- 


                                                
46  A Folklor Intézet Kolozsvári Osztályának népzenei gyűjteménye, 3269. sz. F 467a. 


Énekelte Lukács Mária, 24 éves. 1952 augusztusában gyűjtötte Jagamas János. – A har- 
madik szakasz magyar fordítása: Azt mondja a világ, hogy szerelmes vagyok, / Én sem 
tagadom. / Igy meg úgy beszél a világ, / hogy elrontom a házát valakinek (értsd: Hogy 
elszeretem a feleségét). 
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VII 


szetesen nem valósulhatott volna meg), hanem elsősorban annak, hogy a 
ballada konfliktusát, a pásztorok osztályharcát a csángó dolgozók is éppen 
úgy a maguk ügyének, őket érdeklő és érintő kérdésnek tekintették, mint a 
román dolgozók, akik a balladát megteremtették. Kétféle nyelvű, de azonos 
tartalmú alkotások ezek, amelyeket mindkét nép a sajátjaként becsül és 
őriz. 


Akárcsak a szövegekben, a dallamkincsben is gazdag, sokféle román 
hatás mutatkozik. 


Feltűnik mindenekelőtt a dallamok egy részében az úgynevezett fríg 
zárlat, vagyis az utolsó dallamsor fríg jellegű befejezése: 


 


 


 
Míg a magyar nyelvterület többi részén a fríg zárlat szórványos, addig 


a Folklor Intézet Kolozsvári Osztályának csángó anyagában a dallamok- 
nak mintegy 9%-a így végződik. A fríg zárlat nagyobbára (hozzávetőlege- 
sen 6,5%-ban) a régi stílusú dallamokban fordul elő (e kötetben például 
1A, 6A, 7, 11A, 25. sz, és így tovább), kisebb mértékben a vegyes anyag- 
ban (például 32B, 58 és 118. sz.) s egészen ritkán az újstílusú dallamok- 
ban. Ez utóbbi esetre kötetünkben nincs is példa. 


A fríg zárlat felbukkanásának e stílusok szerinti arányszáma maga is 
a román hatás tényét igazolja. A régi stílusban azért a leggyakoribb, mert 
a régi stílusú csángó népzene kölcsönviszonyának a moldvai román nép- 
zenével több mint egy fél évezredes multja van. Ezzel szemben az újstílusú 
zenekincsben azért a legritkább, mert az új stílus a csángó népzenében 
viszonylag annyira fiatal, hogy még nem volt ideje összeszövődni a moldvai 
román népzenével. 


Feltehetőleg román hatás a csángó népzenében a bővített másodlépés 
(bővített szekund) is, amely általában a következő három alakban fordul 
elő: 


 


 


 
A bővített másodlépéssel a csángó dallamoknak mintegy 3%-ában 


találkozunk. Példa rá e kötetben az 58, 66 és 82. sz. dallam. 
 


A formai elemek sorában figyelmet érdemel a főcezúra, vagyis négy- 
soros dallamokban a második dallamsor végén az egyvonalas f (fa) záró- 
hang. E jelenség az egész román népzenében általános. Az erdélyi magyar 
népzenében nagyon ritka, a moldvai dallamoknak viszont mintegy 2%-ában 
van meg. Gyüjteményünkben lásd többek között például a 17, 21A, 25, 77, 
93. sz. dallamot. 


A magyar népzenében eddig még számba nem vett román hatás a 
csángó dallamok román refrénje. 


A román népzenében a refrén újabb fejlemény, az új stílus sajátja. 
Szövegtartalmilag – miként az alábbi esetekben is látni fogjuk – meglehe- 
tősen változatos, s nincs elválaszthatatlan összefüggésben a dal mondani- 
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valójával, amelyhez hozzákapcsolják. Igy történhetik meg, hogy ugyanazzal 
a refrénnel különféle tárgyú dalok végén is találkozunk. Terjedelem szem- 
pontjából szintén rugalmas képződménye az új román népzenének. 


A csángó népköltészetben a legegyszerűbb román refrén mindössze 
egyetlen indulatszó, mint például az alábbi újfalusi dalban (70. sz.): 


Ojan nap nem jő az égre, 
Ojan nap nem jő az égre, 
Sűrű könnyem nem hull fődre, 
Ki ölembe, ki a fődre, 
Of, of, of. 


S búsulj szívem, mer nincs kedvem, 
S búsulj szívem, mer nincs kedvem, 
Mer elhagyott víg örömem, 
Mer elhagyott víg örömem, 
Of, of, of. 


Az Ileana (Ilona) román női név e kötetben refrénként két helyen is 
előfordul, mindkét esetben katonadalban (99. és 110A. sz.). Az egyikből 
(99. sz.) mutatványként két szakaszt idézünk: 


Keserű császár kenyere, 
Méges ennem kell belőle, 
Méges ennem kell belőle, 
Leano. 


Met kételen vagyok vele, 
Többet könyvet, mint kenyeret, 
Többet könyvet, mint kenyeret, 
Leano. 


E refrén kibővített, gazdag változata Újfaluban került elő (57. sz.) a 
következő változatban: 


Ne járj hozzám, ne hejába, Lina mea,47 
Ne tapodd a sárt hejába, 
Ne tapodd a sárt hejába, 
Leana, Lina, draga mea.48 


S addig jártál, megvakultál, Lina mea, 
Örökre megbolondultál, 
Örökre megbolondultál, 
Leana, Lina, draga mea. 


Lujzikalagorban, egy román műdal dallamára énekelt szövegben talál- 
tunk rá a Gheorghiţă (Gyurka) névből formált refrénre (33. sz.): 


                                                
47  Magyarul: Linám (Ilonám). 
48  Magyarul: Leána, Lina, drágám (kedvesem). 
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Vetek, vetek búzát, zabot, 
Györgyice, Györgyice, 
Vetek, vetek búzát, zabot, 
Györgyice, Györgyice. 


Közepibe csokros rózsát, 
Györgyice, Györgyice, 
Közepibe csokros rózsát, 
Györgyice, Györgyice. 


Végül egy lészpedi szerelmi dalt idézünk (40. sz.), amelyben a két sor- 
nyira növekedett gazdag refrén terjedelmileg vetekszik magával a dalszö- 
veggel: 


Kicsi ökör, nagy a járom, 
Kicsi ökör, nagy a járom, 
Be szép leány ez a három. 
Inima mea, inima mea, 
Iar începe-a mă durea.49 


Mint szeretném az egyiket, 
Mint szeretném az egyiket, 
A háromból a szebbiket. 
Inima mea, inima mea, 
Iar începe-a mă durea. 


Klézsén, magyar énekes ajkán, ugyanezt a refrént egy román keserves- 
ben is megtaláltuk. A két dalnak nemcsak a refrénje azonos, hanem dalla- 
maik is egész közeli változatok: 


 


 
 


 
Sărmanii copiii mei, măi, 
Sărmanii copiii mei, măi, 
Cine-o fi bărbat la ei, 
Cine-o fi bărbat la ei? 
Inima mea, inima mea, 
Iar mă-ncepe-a mă durea. 


                                                
49  Magyarul: A szívem, a szívem / Ismét fájni kezd. 
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Sărmanii părinţii mei, măi, 
Sărmanii părinţii mei, măi, 
Cine-o fi ficior la ei, 
Cine-o fi ficior la ei? 
Inima mea, inima mea, 
Iar mă-ncepe-a mă durea.50 


A felsorolt magyar szövegű, de román refrénű dalokra az a jellemző, 
hogy dallamaik románból vannak átvéve. Létrejöttüket tehát olyanképpen 
kell elképzelnünk, hogy a csángók megtanulva és a maguk költészetébe 
olvasztva a refrénes román dalokat, az átvétel során változatlanul megőriz- 
ték a dallamokat, valamint a refrének román szövegeit, a dal szövegét magát 
azonban magyar szöveggel helyettesítették. Az átvételnek ezt a módját vilá- 
gosan mutatja a fennebbi klézsei román, valamint az előtte idézett lészpedi 
csángó dal: dallamuk azonos, refrénjük szövege is azonos, s az elsőben mind- 
össze a szöveg törzse, vagyis három román szövegsor van három magyar 
sorral kicserélve. Illyenképpen adódik, hogy amennyiben a fenti példáknál 
eltekintünk a dallamoktól és elhagyjuk a refréneket, legtöbb esetben önálló, 
többnyire ismerős magyar népköltési szövegeket nyerünk. 


Vannak gyüjteményünkben olyan refrénes alkotások is, amelyeknek nem 
csak a szövege, hanem a refrénje is magyarnyelvű, s így csak a dallama em- 
lékeztet a román mintára. Ilven romános (vagy ez esetben talán román köz- 
vetítéssel orosz) kolinda-dallamra énekelt csángó alkotás az a méltán híres 
virágének, amely különféle kiadványok útján Moldván kívül is széles körben 
elterjedt. Egyik lujzikalagori változata (32B. sz.) így hangzik: 


 


 
Minden burján51 társot váloszt, 
Virágom, virágom, 
Minden burján társot váloszt, 
Virágom, virágom. 


 


                                                
50  A Folklor Intézet Kolozsvári Osztályának népzenei gyűjteménye, 2029. sz. Éne- 


kelte Csurál Józsefné Kánya Katalin, 44 éves. 1950 decemberében gyűjtötte Gurka László. – 
Magyarul: Szegény feleségem hej, / szegény feleségem, hej, / Ki lesz az ő férje, / Ki lesz 
az ő férje? / A szívem, a szívem / Ismét fájni kezd. – Szegény gyermekeim, hej, / 
Szegény gyermekeim, hej, / Ki lesz az ő apjuk, / Ki lesz az ő apjuk? / A szívem stb. – 
Szegény szüleim, hej, / Szegény szüleim, hej, / Ki lesz az ő fiúk, / Ki lesz az ő 
fiúk? / A szívem stb. 


51  Burján: vadon termő növényzet. 
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Hát én immá kit válosszak, 
Virágom, virágom, 
Hát én immá kit válosszak, 
Virágom, virágom. 


Te ingemet s én tégedet, 
Virágom, virágom, 
Te ingemet s én tégedet, 
Virágom, virágom. 


Ha figyelembe vesszük, hogy a mezőségi magyar népköltészetben szin- 
tén vannak román dallamra énekelt, de magyar szövegű és magyar refrénű 
(románból magyarra fordított) kolindák, akkor igazolva látjuk, hogy a mold- 
vai magyar dalok refrénjei, éppen úgy, mint a csángó népköltészet többi 
román vonatkozásai is, alapos vizsgálatot igényelnek és érdemelnek. 


A refrénes dalok dallamai csak kis részét alkotják a csángó népzenében 
élő román (vagyis a román népzenéből kölcsönzött) dallamoknak. Össze- 
számlálva a csángó népzene valamennyi román dallamát, eddigi gyüjtéseink 
szerint arányszámuk a teljes dallamkincsnek mintegy 8–10%-a. E kötet 
román dallamainak jegyzéke a következő: 11C–E, 29, 33, 40, 58, 68B, 93, 
99, 109B, 110A, 118, 124, 135 és 140. sz. Egészben vagy részben kétségte- 
lenül romános az 1B, 3B, 19B, 25, 30, 65, 75B, 92B, 94, 114, 119, 125 és 
134. sz. dallam, s minden bizonnyal román hatást mutatnak még a 2, 31B, 
32B, 51, 57, 70, 101, 117A, 121 és 152. sz. dallamok is. 


Noha gyüjteményünk a csángó tánczenével nem foglalkozik, megje- 
gyezzük, hogy az nagyrészt románból való átvétel. 


A csángó folklorban tehát, mind a dallamokban, mind a szövegekben 
nagymennyiségű és sokféle a román hatás. Ha a csángók érintkezése az 
erdélyi magyarokkal, különösen a székelyekkel biztosítani tudta – miként 
láttuk – a csángó és a magyar folklor állandó kapcsolatát, s meghatározta 
kettejük egységét és nagy általánosságban hasonló jellegét is, akkor annál 
könnyebben adódnak a csángó és a moldvai román folklor kapcsolatai, hiszen 
a csángók a moldvai románokkal évszázadokon át együtt éltek. A csángó- 
magyarok túlnyomó többsége anyanyelve mellett románul is beszél, sőt a 
csángó énekesek ajkán számos román dal él. Éppen ezért indokolt, hogy a 
Folklor Intézet Kolozsvári Osztályának munkatársai, 1953. január–február- 
jában megkezdve egy déli csángó falu, Trunk népzenéjének tanulmányozá- 
sát, azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a falu csángó lakosságának nem- 
csak a magyar, hanem a teljes román dalkincsét is össze fogják gyüjteni. E 
kutatás ilyenképpen hozzájárul majd mind a csángó népzene eddig csak 
egyoldalúan, a magyar anyag felől megközelített sajátosságainak tisztázá- 
sához, mind e zenében a román hatás sokféleségének alaposabb megisme- 
réséhez. 


Hogyan értékeljük a csángó és a román folklor kölcsönviszonyát, a 
csángó népzenében, népköltészetben a sok és sokféle román hatást? 


Bartók Béla, a keleteurópai népek népzenéjének legnagyobb magyar 
kutatója, miután egy életen át gyüjtötte és tanulmányozta a magyar, román, 
szlovák és ukrán népzenét, sőt kutatómunkáját Északafrikára és Kisázsiára 
is kiterjesztette – 1944-ben Zene és faji tisztaság című tanulmányában tu- 
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dományos tevékenységének gazdag tapasztalatait felsorakoztatta a fasiszta 
fajelmélet leleplezésére és megsemmisítésére. A tanulmányban egyebek mel- 
lett a következőket írta: „Kezdettől fogva végtelenül meglepett a feldolgozás 
alatt álló keleteurópai területen kezemügyébe került anyag dallamtípusai- 
nak szokatlan gazdagsága. Kutatásaimat tovább folytatva, meglepetésem 
aztán egyre nőtt. Tekintettel a kérdéses országok aránylag csekély terüle- 
tére, összesen 40–50 milliónyi lakossággal, a népzenének ez a sokoldalú- 
sága valóban csodálatraméltó. Az egyes nemzetek népzenéinek összehason- 
lítása azután tisztán megvilágította, hogy itt a dallamok állandó cserebe- 
réje van folyamatban; állandó kereszteződés és visszakereszteződés, amely 
évszázadok óta tart már... 


Idegen népek közötti érintkezés azonban nemcsak a dallamok kicseré- 
lődését eredményezi, hanem – és ez még fontosabb – új stílusok kialakítá- 
sára is ösztönöz. Ugyanakkor azonban a régi és kevésbbé régi stílusok is 
életben maradnak. Ez a népzene újabb gazdagodását vonja maga után. Az a 
tendencia, hogy az idegen dallamokat átalakítsák, megakadályozza a népek 
zenéjének nemzetközivé válását. Minden ilyenfajta zenei anyag – bármi- 
lyen heterogén volt is eredetileg – ilyen módon kiforrott, erős egyéniséget 
nyer. A keleteurópai népzene jelenlegi helyzete a következőkben foglalható 
össze: az egyes népek népzenéi között való szakadatlan kölcsönhatás ered- 
ményeképpen a dallamoknak és dallamtípusoknak óriási méretű, sokoldalú 
és hallatlan gazdagsága támadt.” Bartók a tanulmányt azzal a végső kö- 
vetkeztetéssel zárja, hogy „...egyik népnek a másiktól való elválasztása 
igen hátrányos a népzene fejlődésére. Idegen befolyás elől való teljes elzár- 
kózás hanyatlást jelent; jól asszimilált idegen hatások lehetőséget adnak az 
anyag gazdagodására.”52 


Mindazok a példák, amelyeket megismertünk, meggyőzhettek róla, hogy 
a csángó népköltési szövegekben és dallamokban a román hatás nem a 
csángó költészet szegényedéséhez, hanem gazdagodásához vezetett; nem 
színtelenné, jellegtelenné, hanem ellenkezőleg: színessé és jellegzetessé, a 
magyar folklor nagy egészében sajátossá tette e költészetet. 


Ismerve most már a csángó népzenének azokat a vonásait, amelyek a 
magyar népzenéhez fűzik, s azokat is, amelyek attól megkülönböztetik, fel- 
vetődik a kérdés, hogy vajjon a moldvai magyar népzene az erdélyi zene- 
dialektikus-területhez tartozik-e, vagy sem? Bartók Béla, amidőn 1921-ben a 
magyar népzenekincset rendszerezte, az egész magyar nyelvterületet a kö- 
vetkező négy zenedialektus-területre osztotta fel: I. a dunántúli, II. a felső- 
magyarországi a Dunától és Tiszától északra, III. a tiszavidéki vagy nagy- 
alföldi és IV. az erdélyi, ideszámítva Bukovinát is.53 Amidőn Bartók e dialek- 
tusokat körülhatárolta, a moldvai csángó népzenét egyáltalán nem ismerte, 
s Erdélyből is elsősorban csak a székely anyagról volt részletesebb, pon- 
tosabb áttekintése. 


A zenedialektusok közötti különbségek tekintetében a legnagyobb elté- 
rés mutatkozik a két egymástól legtávolabbi, vagyis az I. és a IV. dialektus 
között, azonban ez utóbbi a II. és III-tól is jól megkülönböztethető, az I., vala- 
mint a II. és a III. dialektus között ugyanis nincsenek nagy eltérések. A IV., 
vagyis az erdélyi dialektus-terület, miként az újabb gyüjtések során bebizo- 


                                                
52  Bartók Béla Válogatott zenei írásai. Bp. 1948. 59, 60. 
53  Bartók Béla: A magyar népzene. Bp. 1924. VIII. 
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nyosodott, maga sem tekinthető egységesnek, hanem kisebb alterületekre 
(Székelyföld, Mezőség, Kalotaszeg stb.) tagolódik. A moldvai csángó nép- 
zene – hasonlóságai mellett – annyira különbözik az erdélyi zenedialek- 
tustól, hogy nem sorolható az erdélyinek az aldialektusai közé. Ilyenkép- 
pen, miközben a csángó népzenét, azonos és hasonló vonásai miatt, a ma- 
gyar népzene szerves részének tekinthetjük, különbségei és egyedülálló jel- 
legzetességei miatt nem az erdélyi dialektusterület egyik részeként, hanem 
önálló, V. zenedialektusként lehet számontartanunk. 


V. 


A moldvai csángó dolgozó parasztság költői alkotásaival a Román Nép- 
köztársaság kultúrájának kincsestárát gyarapítja. Ezek az alkotások nem 
egyetlen és nem is csak néhány költőnek, hanem a csángó dolgozó tömegek- 
nek a művei. A dolgozó nép, a történelem alakítója, nemcsak az összes 
anyagi javaknak, hanem a művészetnek és a költészetnek is megteremtője. 
A népköltészet és a népzene nemzedékek hosszú során át sok-sok névtelen 
művésznek, az egész nép közös költői tevékenységének eredményeként jött 
létre. Ez az alkotásmód magyarázza gazdagságát és értékeit is. „Mind az 
énekeket, mind a táncokat évtizedeken, évszázadokon át alakította ki a nép 
– írta Kalinin. – Csak a legértékesebbeket őrizte meg, egyre tökéletesítve 
és befejezetté, véglegessé formálva őket. Nincs olyan nagy alkotó, akinek 
rövid élete elegendő volna ilyen munka elvégzésére. Erre csak a nép képes; 
létrehozza és megőrzi az értékeket.”54 A dolgozó nép a maga költészetének és 
zenéjének keretei között egyenrangút alkotott a nagy klaszikusokkal; ha- 
sonló keretekben a klasszikus költők és zeneszerzők sem multák felül a 
folklort.55 


Befejezésül még azt a kérdést szeretnénk röviden felvetni, hogy e gyüj- 
temény anyaga miként illeszkedik bele szocialista kultúránkba? Mi lehet a 
szerepe és jelentősége kultúrforradalmunkban? Egyáltalán: e kötetbe foglalt 
szövegeket és dallamokat, a csángók régi alkotásait, miért érzi a magáénak 
a mai olvasó? A moldvai magyar népköltészet és népzene remekeiben miért 
ismer a saját kultúrjavaira? 


A csángó balladák és dalok mindenikének más meg más mondani- 
valója van. E mondanivalók közül itt-ott utaltunk egyikre-másikra, de ki- 
meríteni külön kötetben sem tudnánk őket. Egy bizonyos: e költészet min- 
denik olvasójának vagy hallgatójának lelkében visszhangot kelt, s noha régi 
folklorral van dolgunk, éppen e tényben mutatkozik meg mai értéke. 


A Szovjetunióban a sztálini nyelvészeti tanulmányok megjelenése után 
széleskörű viták bontakoztak ki többek között arról a kérdésről is, hogy mivel 
magyarázható a régi, klasszikus alkotások mai hatékonysága, időszerűsége, 
jóllehet ezek az alkotások többszáz esztendősek, sőt nem egy esetben még 
ezer évesnél is régebbiek. A vita végén a válasz egyértelműen az volt, hogy 
az ilyen művek mélyen és hűségesen tükrözik a korabeli társadalmi viszo- 


                                                
54  Kalinin: A szovjet értelmiség feladatairól. Idézve Völgységi táncok. Művelt Nép 


Könyvkiadó. Bp. 1951. 4. 
55  Vargyas Lajos hozzászólása Ortutay Gyula előadásához. Lásd Előadások Sztálin 


nyelvtudományi munkái megjelenésének második évfordulóján. Tankönyvkiadó. Bp. 
1953. 202. 
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nyokat, az osztályharcot, az akkori szokásokat és erkölcsöket s a nép életé- 
nek legfontosabb eseményeit. A klasszikus művek nagyszerű művészi for- 
mában kifejezett haladó ideológiai mondanivalóit méltán érezzük a ma- 
gunkénak. Ezek az alkotások valamilyen módon mindig a régi, a hanyatló, 
az elhaló ellen, a társadalmi igazságtalanság és a rothadó erkölcs ellen har- 
coltak. A klasszikus művészet általában sohasem dicsőítette azt a társa- 
dalmi-gazdasági rendszert, amelynek ellenmondásai között megszületett. 


A klasszikus realista irodalom és művészet időszerűségének egyik ma- 
gyarázata a klasszikus alkotások népi jellege. Népi jellegűek, mert a kizsák- 
mányolók ellen irányulnak; kifejezik a dolgozó nép szenvedéseit, reményeit, 
vágyait; áthatja őket a nép szeretete és a nép napfényes jövőjébe vetett hit. 
A nagy művészet valamilyen formában mindig össze van forrva a néppel 
és halhatatlan, mint maga a nép. 


A fentiek a népköltészetre különösképpen érvényesek, hiszen a népköl- 
tészet a dolgozó nép igaz szava, s e szó, bármilyen régen hangzott is el, 
ma is hiteles számunkra. A népköltészet valósággal íratlan történelem- 
könyv, amelyből mindenki megismerheti alkotójának, a népnek a multját s 
a világról való felfogását. 


A csángó népköltészet és népzene tehát értékes kulturális örökségünk. 
Olyan haladó hagyomány, amelyet e kiadvány útján első ízben vehetnek 
birtokba a dolgozó nép legszélesebb rétegei. A multban, a tőkés-földesúri 
rendszer idején, egy-egy vidék népköltészetét alkotóján, a vidék népén kívül 
mindössze a szakemberek szűk köre ismerte, de ők is csak elvétve, hiszen a 
néprajztudomány mostoha adottságai között alig sikerült egyik-másik vidék 
népművészetét felderíteni. A csángó népköltészetnek és népzenének szintén 
az volt a sorsa, hogy a széles dolgozó tömegek semmit sem tudtak róla. 


E régi helyzetnek homlokegyenest az ellentétét fejezi ki a szovjet folk- 
loristák jelszava, amelyet Gorkij tanításai alapján fogalmaztak meg: „A szov- 
jet folklor az egész nemzet ügye.” A szovjet példát követve, a népi demok- 
ratikus országokban is fokozatosan megteremtjük a lehetőségeit annak, 
hogy a folklort a dolgozó tömegek legszélesebb rétegei is megismerjék és 
megszeressék. E célt szolgálják többek között azok a nagy példányszámban 
megjelenő népköltési kiadványok is, amelyekhez hasonlókra a letűnt rend- 
szer idején a népköltészeti kutatók még gondolni se mertek. E gyüjtemény 
útján most a csángó folklor is kilép a csángóföld határai, valamint a folk- 
lorkutató intézet falai közül, hogy nagy íróink művei mellett elfoglalja 
méltó helyét könyvtáraink polcain, a dolgozók ezreinek meg tízezreinek 
olvasmányai között. Míg a multban, végesvégig a történelem folyamán, a 
népköltészet élőszóban élt és szájról-szájra terjedt, vagyis maradéktalanul 
illet rá az „íratlan költészet” elnevezés, addig ma mind nagyobb meg na- 
gyobb része kerül kiadásra. Irott-nyomtatott jellege a szóbeli hagyomá- 
nyozással szemben terjedési formáinak megváltozását jelenti, s népszerűsé- 
gét a legszélesebb tömegek körében is biztosítja. 


A folklor életében tehát minőségi változás van kibontakozóban: kizá- 
rólagosan szóbeli terjedése után egyre szaporodnak írott-nyomtatott formái, 
miáltal méltó módon beleilleszkedik a haladó hagyományok sorába, a nem- 
zeti kultúra kincsestárába is. E tények a folklor és az irodalom viszonyára, ál- 
talában a folklor további fejlődésének kérdésére irányítják figyelmünket. 


Míg a multban, miként láttuk, évszázadokon át a csángók egyetlen mű- 
vészi kifejezési eszköze a folklor, általában a népművészet volt, addig a 
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jövőben a csángók kulturális életében mind nagyobb jelentősége lesz az 
irodalomnak. Más szóval a csángók folklor-jellegű, íratlan műveltsége foko- 
zatosan írott jellegű, irodalmi műveltséggé fog átalakulni. A folklor a jövő- 
ben megosztja szerepét testvérével, az irodalommal, ám ez az osztozkodás 
nem a folklor szegényedését, hanem ellenkezőleg, gazdagodását fogja ered- 
ményezni. Az írott és az íratlan költészet, vagyis az irodalom és a népköl- 
tészet ugyanis a fejlődés folyamán mindvégig a dolgozó nép művészi alkotó- 
tevékenységének nem egymást kizáró vagy egymással szembenálló, hanem 
egymás mellett álló eredménye volt. A haladó irodalom és a népköltészet a 
történelem folyamán mindig együtt, egymás hűséges fegyvertársaként szol- 
gálta a dolgozó népet. A magyar irodalom multja, akárcsak bármely más 
nép irodalmáé is, azt tanúsítja, hogy a haladó írók alkotómunkája, vala- 
milyen formában, közvetve vagy közvetlenül, kapcsolatba hozható a nép- 
költészettel, sőt az író haladó mivoltának egyik értékmérője számunkra 
éppen a népköltészethez való viszonya. Azért állítható ez, mert láttuk, hogy 
a népköltészet a dolgozó osztályok szava, az írók és a költők tehát, amidőn 
a népköltészet felé fordultak, valójában e költészet alkotóinak, a népi 
tömegeknek a vágyaival és törekvéseivel azonosultak. Más oldalról viszont 
megállapítható, hogy a dolgozó osztályok átvették, és a sajátjuké- 
nak érezve, íratlan költészetükbe olvasztották a haladó költők műveit. 
Mindenik nemzetnek voltak ilyen költői (a magyar irodalomban például 
Balassi Bálint, Fazekas Mihály, Csokonai Vitéz Mihály, Szentiváni Mihály, 
Petőfi Sándor, Arany János és sokan mások, a román költők közül Emi- 
nescu, Coşbuc, és így tovább), akiknek művei a népköltészetben is éltek, 
mégpedig úgy, hogy a dolgozó tömegek e műveket nem különböztették meg 
saját szerzeményeiktől. 


A csángó népköltészetnek, a már ismertetett történeti-társadalmi és 
kulturális körülmények között, évszázadokon át az írott költészet, az iroda- 
lom szerepét is vállalnia kellett. A csángók harcát az emberibb élet megte- 
remtéséért egymagában szolgálta; hiányzott mellőle az erősebb fegyver- 
társ, az írott irodalom. A magyar irodalom és a csángó népköltészet meg- 
termékenyítő kölcsönhatása csak ezután fogja kezdetét venni. A csángó 
gyermekek ajkán ma Vörösmarty, Petőfi, Arany, Ady, József Attila és Móricz 
Zsigmond szavai csengenek. Az irodalom hatására gazdagodni fog a csángó 
folklor költői nyelve, kifejezési készlete, s az irodalom mind tartalmával, 
mind műformáival új mintákat kínál a csángó népköltészet számára. Mind- 
ezeken túlmenően a csángók kultúrája határtalanul kiszélesedik a klasszikus 
és a mai írók alkotásainak, a hazai és a világirodalom haladó műveinek 
megismerésével és elsajátításával. Az irodalmi fejlődéssel párhuzamosan a 
zenei hagyományok fejlődésének is új korszaka következik.56 


A másik oldalról, az irodalom felől vetve fel a kérdést, úgy találjuk, 
hogy költőink és zeneszerzőink, a csángó folklort tanulmányozva, a tartal- 
                                                


56  A Folklor Intézet Kolozsvári Osztályának kutatói, Trunk teljes népzeneanyagának 
már említett összegyűjtése során, egyebek között megvizsgálták az iskolában és az 
óvodában tanult daloknak a falu népzenéjére gyakorolt hatását is. E vizsgálat során 
kiderült, hogy az iskola négy osztályában a magyar tanítók – a román dalok mellett 
– például egyetlen tanévben, 1952–53-ban, 46 új, ismeretlen dalt tanítottak meg a 
gyermekeknek. E dalok között vannak régi és újstílusú népdalok (számszerint 14), 
mozgalmi dalok (16), műdalok (11), gyermekdalok és így tovább. Nagyjából hasonló 
jellegű és mennyiségű dalt sajátítottak el a gyermekek az iskolában az azelőtti tanévek- 
ben is, tehát az iskola, valamint az óvoda útján a 4–5 év alatt elterjedő dalok száma 
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mában szocialista, formájában nemzeti irodalom és zeneművészet felvirá- 
goztatása során megismerhetik és felhasználhatják e folklor összes haladó, 
továbbfejleszthető elemeit. Milyen elemeket? Elsősorban formai elemeket, 
kétségtelenül éppen a nemzeti forma elemeit. Az irodalom nemzeti forma- 
kincse ugyanis a klasszikus írók műveiben és a népköltészetben van felhal- 
mozva. Ugyanez a helyzet a zeneművészetben is. 


Az olvasót méltán gyönyörködteti a csángó népköltészet költői nyelvé- 
nek gazdagsága, kifejezési eszközeinek változatossága; alkotásról-alkotásra 
új képek, fordulatok, más meg más stílusalakzatok; emitt drámai törmörség, 
amott epikai vagy lírai gondolatritmusok egymásba fonódó hosszú sora; a 
jellemábrázolásnak, a lélekállapot kifejezésének, a tájleírásnak a legkülön- 
félébb megoldásai. Minél jobban elmélyedünk e költészet tanulmányozásá- 
ban, annál több művészi értékét fedezzük fel, s annál jobban megbizonyo- 
sodunk arról, hogy az egész magyar nyelvterületen, az egész élő népkölté- 
szetben aligha van párja. 


Ám melyek a népköltészet sajátos formavilágának alkotóelemei, s egy- 
általán milyen vonatkozásokban lehet sajátos formakincsről beszélni, az 
írott költészethez viszonyítva? Melyek az irodalmilag felhasználható, to- 
vábbfejleszthető népi formai elemek és formák, s melyeket tekintsük csak 
történeti emlékeknek? Mikor és mivel járult hozzá a népköltészet a nem- 
zeti forma megteremtéséhez és gyarapításához? Hogyan fejlődött formai- 
lag a folklor az utóbbi évszázadokban? Mekkora terjedelmű és milyen minő- 
ségű a népköltészet költői szókincse és történelmileg hogyan változott? 
Olyan kérdések ezek és az ehhez hasonlók, amelyekre a magyar folklorisz- 
tika még nem adott feleletet. Úgy hisszük, hogy e kötet a népi költői alkotó- 
munka eredményeinek nemcsak tartalmi, hanem formai tekintetben is gaz- 
dag példatára, s így kellő indítást ad a költőknek, irodalomkutatóknak, szö- 
veg- és zenefolkloristáknak a csángó s általában a magyar folklor elmélyült 
esztétikai tanulmányozására. 


Látható tehát, hogy a csángó folklornak, mint a folklornak általában, 
két arca van: nemcsak a mult, hanem a jelen és a jövő felé is mutat. Nem- 
csak haladó hagyomány, hanem a nép körében továbbélő és továbbfejlődő 
kultúrkincs s ugyanakkor irodalmi műveltségünknek is szerves része. A tőkés- 
földesúri rendszer letűnte után, amely bomlasztotta és pusztította a csángó 
folklort, az irodalmi műveltség kifejlődését pedig lehetetlenné tette, a 
csángók kultúrája számára most kínálkoznak a kibontakozás, a felvirágzás 
igazi lehetőségei. A csángók új, írásos kultúrájukban is méltó helyet biz- 
tosítanak majd apáik íratlan kulturális hagyatékának. Új kultúrájuk azon- 
ban már nemcsak a mult történelemkönyve lesz, mint a folklor, hanem jele- 
nük és jövőjük hírmondója is. 


ebben az egy faluban megközelíti a kétszázat. Az Intézet gyűjtői e dalok egy részét már 
Trunk zenekincsébe olvadva találták meg; nemcsak kizárólag gyermekek, hanem a fel- 
nőttek is éneklik őket, s a közhasználat folytán rövid idő alatt kisebb-nagyobb mérték- 
ben új változataik is keletkeztek. Mindezek a dallamok, amelyeket általában kedvelnek 
a faluban, Trunk népzenéjét a helyi dallamoktól lényegesen eltérő új anyaggal gazdagí- 
tották és színesítették. Mivel valamennyi, csángó faluban hasonló a helyzet, ahol magyar 
iskola van, a csángók zenekincsében máris észrevehetők az iskolai énekoktatás 
hatására történő átalakulás legelső szembetűnő jelei. Ennek az átalakulásnak a lényege 
a régi stílusú csángó népzene rovására az új stílus, valamint a vegyes anyag fokozódó 
térhódítása. 
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TÁJÉKOZTATÓ 
1. E kötetben kiadott balladák és dalok mindenikének végén az illető alkotásra 


vonatkozó adatokat tartalmazó zárjel van. 
A zárjelben mindenekelőtt a szóbanforgó ballada vagy dal gyűjtésének helye szerepel. 
E helységnevet a leltári szám (sz.) követi, vagyis az a sorszám, amely alatt az 


alkotás a Folklor Intézet Kolozsvári Osztályának zenei gyűjteményében leltározva van. 
(Az a néhány dal, amelynek a leltári száma nincs feltüntetve, az Intézet még be nem 
sorolt anyagából való.) 


A leltári szám után, olyan esetekben, amidőn a dallam fonográfra van véve, a 
fonográfhenger (F) száma következik. 


A zárjelben levő utolsóelőtti szám a dal énekesét, s az utolsó, az előbbitől kötőjellel 
elválasztva, a gyűjtőjét jelöli. Az énekesekre, valamint a gyűjtőkre vonatkozó számok 
jelentését lásd e kötet végén a Jegyzetben, Az énekesekről és a gyűjtőkről című fejezetben. 


2. A bevezető tanulmány III. fejezetének első felében írtunk arról, hogy a csángó 
énekesek bizonyos esetekben ugyanarra a dallamra több önálló dalszöveget is végig- 
énekelnek, lánc- vagy fűzérszerűen összekapcsolva őket. Magától értetődik, hogy e „dal- 
fűzérek”-et a kötetben nem szaggattuk szét, hiszen olyan népi szerkesztési eljárással 
van dolgunk, amelynek a szabályait ma még pontosan nem ismerjük. Mindössze annyit 
tettünk, hogy ahol egy dalszöveget befejezettnek véltünk s úgy találtuk, hogy új, önálló 
szöveg következik utána (annál is inkább, mert más gyűjteményekben s e kötetben is 
más helyen önállóan szerepel), csillaggal választottuk el az elsőtől. 


Igy például a Köszönöm, édesem kezdetű szerelmi dal (78. sz.) 17 szakasza leg- 
kevesebb három önálló dal összekapcsolása: az énekes egy 4 szakaszos, egy 3 szakaszos 
és egy 10 szakaszos, egymástól könnyedén megkülönböztethető szerelmi dalszöveget 
énekelt végig ugyanarra a dallamra. E dalokat csillag választja el egymástól; ezért van 
tehát csillag a 4–5, valamint a 7–8. szakasz között. 


Mivel ilyen esetekben alkalmilag ugyanarra a dallamra énekelt, de valójában önálló 
alkotásokkal van dolgunk, kezdősorukat a kötet végén a Cím- és szövegmutatóban is fel- 
tüntettük, megkülönböztetésül azonban a címadó alkotásoktól, vagyis azoktól, amelyek 
egy-egy dalfüzérnek az élén állanak, a Cím- és szövegmutatóban is csillaggal jelöltük 
meg őket. 


Az egész kötetben mindössze három-négy esetben bontottuk meg a dalfűzért, egyik 
felét itt, a másikat meg másutt közölve, de ilyenkor mindkét helyen pontosan utaltunk 
kapcsolatukra. E megoldást kivételesen is csak azért választottuk, hogy a kötet tagolásá- 
nak megfelelően mindenik alkotás a maga helyére kerüljön s ne ékelődjék be más 
műfajok közé. 


A dalfűzérek széttagolása önálló dalokra természetesen csak viszonylagosan oldható 
meg, hiszen tartalmilag és terjedelmileg véglegesen lezárt népdalok nincsenek, s a 
különböző dalok összekapcsolódása is többnyire esetleges. A tagolásnak, s ezáltal a Cím- 
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és szövegmutató kibővítésének tulajdonképpeni célja az volt, hogy a kötet használatát 
megkönnyítsük, vagyis az érdeklődők számára a magyar népköltészet ismertebb kezdő- 
sorainak gyors megtalálását lehetővé tegyük. 


3. Néha előadódott az az eset, hogy az énekes nem tudta végig a szöveget; például 
egy négysoros szakaszból mindössze két sorra emlékezett. Ilyenkor a második sor végén 
három pont jelzi, hogy a szakasz befejezetlen. Arra is akad néhány példa, hogy a 
szövegből nemcsak egy-két sor, hanem észrevehető módon egy vagy több szakasz hiány- 
zik. E hiányzó szakaszok helyén szaggatott vonal mutatja, hogy töredékes szöveggel 
van dolgunk. 


4. A szövegekben itt-ott mutatkozó nyelvi következetlenségekkel kapcsolatban meg- 
jegyezzük, hogy a csángó nyelvjárás hangrendszere a székely népnyelv, a román nyelv, 
valamint az irodalmi nyelvváltozat hatására ma is állandó mozgásban van. Emiatt a 
szavakat nemcsak egy falu lakossága, hanem igen gyakran még ugyanaz a személy is 
többféleképpen ejti. (E kérdéssel bőven foglalkozik Gálffy Mózes: A csángó nyelvjárás 
hangrendszerei. Lásd Tanulmányok a moldvai csángókról. Akadémiai Könyvkiadó, Buka- 
rest. Előkészületben.) 


5. A szövegváltozatokat, a tájszók és román szavak magyarázatát stb. tartalmazó 
jegyzetek minden egyes ballada és dal végén, a dallamváltozatok pedig az egyes dalla- 
mok végén vannak elhelyezve. 


6. A kottákban ugyanazokat a jelzéseket használtuk, amelyek Bartók Béla és Kodály 
Zoltán munkái nyomán a magyar népzenekutatásban meghonosodtak. Igy, a szokásos 
hangjegyírással jelölt hangok mellett, apró hangjegyekkel írott díszítőhangokat is alkal- 
maztunk. Ezeket az énekesek sokkal kevesebb súllyal, kevesebb nyomatékkal énekelték, 
mint a főhangokat. Az ilyen díszítőhangokat jegyüknek megfelelő értékben kell leolvasni, 
értéküket pedig az ívvel hozzájuk kapcsolt főhang értékéből kell levonni. Például a 12C. 
sz. dal harmadik üteme: 


 


 


 
hangjegy értéke a lehető legrövidebb. 


 
Más jelzéseink a következők: 


 


= hajlítás (melizma), vagyis az ívvel összekötött hangok egy szótagra éneklendők. 
= bizonytalan magasságú hang. 
= csekély értékbeli nyújtás. 
= csekély értékbeli megrövidülés. 
jel alatti hangok megrövidülése. 
= kissé magasabban énekelt hang. 
= kissé mélyebben énekelt hang. 
= csúszás felfelé vagy lefelé. 
= trilla. 
= paránytrilla, például:  
= mordent, például:  


 


A kötetben használt ritmusjelzések: 
Parlando = beszédszerű éneklésmód. 
Rubato = kimért ütemezés nélküli, szabad ritmus. 
Giusto = feszes, táncszerű ritmus. 


A dallamoknak a sorzáróhangok (cezúrák) szerinti szótárszerű elrendezése a kötet 
végén van a Dallammutatóban. 
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JEGYZET 
A GYŰJTÉSRŐL ÉS A SZERKESZTÉSRŐL 


 
 
 
 
 
 


1. A bukaresti Folklor Intézet a román népzene mellett, azzal együtt, tanulmányozza 
az ország valamennyi nemzeti kisebbségének népzenekincsét is. E munka egyik részének 
elvégzésére szervezte meg 1949. tavaszán Kolozsvári Osztályát, elsőrendű feladatként 
jelölve ki számára egyrészt a romániai magyar nemzeti kisebbség népzenéjének össze- 
gyüjtését és tanulmányozását, másrészt a román és a magyar népzenekincs sokrétű köl- 
csönviszonyának feltárását. 


A Folklor Intézet Kolozsvári Osztálya bihari, kalotaszegi, mezőségi és székelyföldi 
kutatásai mellett a moldvai csángók körében is tanulmányozta a folklort. 


A Kolozsvári Osztály 1950. őszétől 1952–53. teléig nyolc gyűjtőútat szervezett 
Moldvába. (A gyűjtőutakon bejárt falukat lásd a 330–31. lap közötti térképen.) 


Az első úton (1950. szept. 15–23) az Intézet nyolc munkatársa Lészpeden, Lujzi- 
kalagorban, Nicolae Bălcescuban, Trunkon, Klézsén és Gyoszényban dolgozott. 


A második úton (1950. dec. 22 – 1951. jan. 3) a gyűjtők nagyrészt ugyanazokat a 
falukat keresték fel, mint első esetben. Az Intézet hat munkatársa Lészpeden, Lujzi- 
kalagorban, Nicolae Bălcescuban, Trunkon, Klézsén és Somoskán gyűjtött. 


1951. nyarán a harmadik és a negyedik út földrajzilag nagy mértékben kiszélesítette 
a gyűjtőterületet. 


A harmadik gyűjtés során (aug. 8–szept. 4) két gyűjtő Frumószán, Pusztinán, 
Lárgucán, Gajdárban, Lábnikon és Magyarfaluban (Gajcsána községben) dolgozott. 


A negyedik kutatóúton (aug. 19–szept. 3) három munkatárs Onestben, Diószegen, 
Újfaluban, Szitáson, Templomfalván és Gorzafalván végzett gyűjtőmunkát. 


1952-ben az Intézet a legkevésbbé ismert csángó vidéknek, az északi csángó faluk- 
nak a folklorját tanulmányozta. Az ötödik kutatóúton (aug. 18 – szept. 2) az Intézet 
négy gyűjtője Szabófalván, Kelgyesten és Jugánban, majd a legdélkeletibb csángó falu- 
ban, Ploskucénban dolgozott. 


1953. elején megindult a korábbi eredmények kiszélesítése és elmélyítése. 
A hatodik gyűjtés során (jan. 23 – febr. 8) az Intézet öt munkatársa megkezdte 


egyetlen déli csángó falu, Trunk teljes magyar és román zeneanyagának összegyüjtését. 
A hetedik úton (jan. 31 – febr. 15) az Intézet két munkatársa Lészpeden, Lujzi- 


kalagorban, Klézsén és Somoskán végzett kutatómunkát. 
Végül a nyolcadik út során (febr. 5 – 13) az Intézet két munkatársa Bákóban 


adatokat gyűjtött a csángók mai kulturális helyzetére vonatkozólag. 
A Folklor Intézet Kolozsvári Osztálya e nyolc kutatóút során közel 1500 moldvai 


csángó népzenei alkotást jegyzett le Ezek nagyrészt dalok és balladák, kisebb részben 
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alkalomhoz kötött dalok (siratók, lakodalmi énekek stb.), valamint szöveg nélküli tánc- 
dallamok. Ezenkívül a Kolozsvári Osztálynak számos népmese, szokásleírás (tánc, lako- 
dalom, temetés stb.), más néprajzi adat és fényképfelvétel van a birtokában. 


2. E kötet a Folklor Intézet Kolozsvári Osztálya csángó gyűjteményének csak egy 
kis részét tartalmazza. Szerkesztése során felmerült az anyag tagolásának, műfajok 
szerinti csoportosításának kérdése. 


Ha a népköltési gyűjteményeket tanulmányozzuk, mindenikben más-más belső elren- 
dezésre lelünk. A néprajzi irodalomban számos kritikai megjegyzés céloz az eddigi rend- 
szerezések hiányosságaira, s a népköltési gyüjtemények szerkesztői maguk is majdnem 
mindenik esetben igyekeztek továbbfejleszteni a régebbi tagolást. Sajtó alá rendezve az 
anyagot, mi is állandóan éreztük a hiányát egy olyan folklorisztikai munkának, amely 
az egész magyar népköltészetet megvizsgálta és műfajilag rendszerezte volna. 


A balladák elkülönítése a lírai daloktól viszonylag könnyű feladat, azonban itt is 
vannak vitás esetek. Azt a virágéneket például, amelyet a szakirodalom A párjavesztett 
gerlice címen tart számon, tárgyának és lírai jellegének megfelelően nem a balladák, 
hanem a szerelmi dalok közé iktattuk (31. sz.), noha Ortutay Gyula (Székely népballa- 
dák. Bp. é. n. 101–2, 286–8.), s nyomában a magyar népballada-katalógus is (Dános 
Erzsébet: A magyar népballada. Néprajzi Füzetek 7. sz. Bp. 1938. 105–6.) a balladák 
közé sorolja. Kétségesnek tekinthető a Hegyen-földön járogatok vala kezdetű alkotás 
(20. sz.) hovatartozása, amelyet több más balladából ismert részletei miatt ezúttal a 
balladák közé soroltunk, azonban csak újabb változatok dönthetik majd el a helyét. 


A lírai dalok között Keservesek címszó alatt csoportosítottuk azokat az elégiákat, 
amelyekben a panasz oka nincs közelebbről megjelölve, mint ahogyan ez a népi líra 
többi fajtájában, a panaszos szerelmi dalokban, katonadalokban, búcsúdalokban stb. lenni 
szokott. A dolgozó parasztság multbeli társadalmi helyzete magyarázza, hogy a népkölté- 
szetben igen nagy hely jutott a keserveseknek. Maga a „keserves” elnevezés is csíki és 
gyergyói népi műszó. A Maros mentén ugyanezeket a dalokat „ződ keserves”-eknek 
nevezik. 


Ez alkalommal a keservesek közé soroltunk néhány olyan alkotást is, amelyek nép- 
költészetünk más jellegzetes műfajaihoz tartoznak ugyan, azonban a kötetben nincs annyi 
belőlük, hogy önállóan csoportosíthattuk volna őket. Igy a 129–31. sz. dalok rab- vagy 
börtöndalok; az Anyám, édesanyám, valamint a Két ökör a földet kezdetű menyasszony- 
búcsúztató (133–4. sz.) a gazdag lakodalmi költészetből való, s az Azt gondoltam kezdetű 
szolgadal (135. sz.) a Szolgalegény halála című balladával együtt (30. sz.) e kötetben 
a csángó szolgaköltészetet képviseli. Hasonlóképpen a Jaj, nagy kedven tartott kezdetű 
dalnak (132. sz.) a siratók között lenne a helye, mert eredetileg 18. századi katolikus 
nép-ének (Szűz Mária siralma. Lásd Szabolcsi Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve. 
Bp. 1947. 52.), de a mi esetünkben az édesanya a fia távolbaszakadása miatti bánatát 
sírta el benne. 


Egy-egy műfajon belül az alkotások sorrendjével kapcsolatban megjegyezzük, hogy 
a balladákat – amennyire az eddigi kutatások alapján lehetséges volt – igyekeztünk 
megközelítőleg időrendben, régiségük sorrendjében közölni. Ezzel szemben a dalok kelet- 
kezésének időpontja az idevonatkozó adatok hiánya miatt számos esetben ma még nem 
határozható meg, s ezért nem törekedtünk arra,, hogy a lírai anyagot is történeti sor- 
rendben mutassuk be. 


Könnyebb áttekintés végett a dalokat megcímeztük, címként mindig a kezdősort vagy 
a kezdősornak az első felét használva fel. A címeket a dalok élén éppen úgy, mint 
gyüjteményünk végén a Cím- és szövegmutatóban irodalmi nyelvi alakban közöltük, még 
ha hangalak szerinti tájszók fordulnak is elő bennük. – Balladacímként, ritka kivételektől 
eltekintve, nem a kezdősor, hanem a balladahős neve szolgál. A kötetben mi is nagy- 
részt megtartottuk a magyar folklorisztikában már régóta használatos balladacímeket, s a 
most először kiadásra kerülő balladákat hasonló módon címeztük meg. 


A gyüjtemény anyagának sorszámozása 1-től 30-ig a balladákat s 31-től 155-ig a 
dalokat jelöli, a kötetben azonban 155-nél több alkotás van, mert ugyanannak a balla- 
dának vagy dalnak a változatai egyetlen sorszám alatt, betűkkel (A, B, C, D stb.) jelölve 
szerepelnek, összeszámlálva a változatokat is, a kötet 54 balladát és 146 dalt, vagyis 
kereken 200 verses moldvai csángó népköltési alkotást tartalmaz. Ezeknek nagyobb része, 
szám szerint 140, dallamával együtt szerepel. (E mennyiséghez még hozzáadható a be- 
vezetőben közölt 3 dal, tehát a kötet összes szövegeinek száma 203, az összes dalla- 
moké 143.) 
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AZ ÉNEKESEKRŐL ÉS A GYŰJTŐKRŐL 
 


a) Gyűjteményünk elején a Tájékoztatóban jeleztük, hogy a balladák és a dalok 
alatti zárjelben, az illető alkotás leltári száma és a fonográfhenger száma után, az alkotás 
énekesének, vagy ha többen voltak, énekeseinek a nevére utaló szám áll. 


Alább közöljük az énekesek jegyzékét, mindenikükről általában a következő adatokat 
sorolva fel: neve, hány éves (é), a falu, amelyben lakik és azoknak az alkotásoknak a 
sorszámai, amelyek tőle gyűjteményünkben szerepelnek. 


Az énekesek jegyzéke a következő: 
1. Ádám Istvánné 67 é, Diószeg. – 74A, 117B. 
2. Özv. Ádám Jánosné Maraszin Rózsi 47 é, Lábnik. – 91B. 
3. Ambrus Józsiné Márton Fazakas Róza 65 é, Pusztina. – 18, 48A, 49–51, 53, 65, 


94, 99 és 139, összesen 10. 
4. Özv. Andrei Szuszán Györgyné Bács Mária 82 é, Ploskucén. – 63A. 
5. Antal Ilona 12 é, Lészped. – 11C, 141. 
6. Antal János Kata 35 é, Lészped. – 59, 123. 
7. Antal Katalin 15 é, Bálint Erzsébet 14 é, Fazekas Katalin 21 é és Kádár Mária 


21 é. Lészped. – 23B. 
8. Antal Katalin 15 é és Jána Erzsébet 13 é, Lészped. – 40. 
9. Antal Lina 18 é, Tudor Anna 19 é és Tudor Mári 17 é, Diószeg. – 52B, 85. 
10. Özv. Bákói Jánosné Pál Trézsi 60 é, Lábnik. – 92B. 


Bálint Erzsébet lásd 7. 
11. Özv. Bălteanu Jánosné Lungu Péter Borbála 70 é, Jugán. – 43, 150. 
12. Baric Jánosné Nici 25 é, Onest. – 147. 
13. Bartos János 18 é, Bartos Péter 18 é, Csordás Sándor 20 é, Lengyen Antal 


17 é, Lengyen István 20 é és Orzu Péter 17 é, Diószeg. – 55, 75A, 103B. 
14. Benedek Péterné Magyari Ilona 35 é. Trunk. – 10C. 
15. Benedek Péterné (lásd 14.), Bodó Péterné (lásd 17.) és Szabó Istvánné (lásd 81.), 


Trunk. – 12C, 45B. 
16. Özv. Bernád Györgyné Dávidka Mária 58 é, Frumósza. – 61, 78, 92A. 
17. Bodó Péterné Csobotár Bori 29 é, Trunk. – 19B, 134. 
18. Özv. Boétyi Györgyné Pál Ruzi 31 é, Szabófalva. – 67. 
19. Bordos Ilona 10 é és Bordos Krisztina 9 é, Gyoszény. – 68C. 
20. Bot Istvánné Obri Rózsa 41 é, Lábnik. Gajcsánában született, Valénban nevel- 


kedett. E kötetben közölt egyik dalát is (24. sz.) Valénból hozta, ahol gyermekkorában 
édesanyjától tanulta. – 21A, 24. 


21. Bot Györgyné Gyenge Anna 28 é, Lábnik. – 1A. 11E, 36, 97. 
22. Buták Nica, Lujzikalagor. – 144. 
23. Cigánka Marika kb. 48 é. Frumósza. – 29. 
24. Özv. Csăkălău Györgyné Mărgineanu Róza 37 é, Ploskucén. – 21B. 
25. Csibi Györgyné Bot Kata 55 é és Pógár Jánosné Bot Mária 50 é, Lábnik. – 74B. 
26. Csobotár Mihályné Pista Mihály Mária és Szabó Istvánné (lásd 81.), Trunk. – 


44, 84. 107. 
27. Csonka Anna 23 é és Makkai Augusztina 18 é, Esztufuj. – 23A, 63B, 77. 
28. Csorba Istvánné Puskás Kata 62 é. Lábnik. – 69. 


Csordás Sándor lásd 13. 
29. Csurál Józsefné Kánya Katalin 44 é, Klézse. – 10A–B, 20B, 58, 80, 88, 98B, 


101, 109A, 122, 126, 130, 137 és 153, összesen 14. 
30. Dávid Istvánné Ignác Ilona 47 é, Frumósza. – 79, 129, 135–6. 
31. Deák Istvánné Deák János Kati 27 é, Frumósza. – 11D, 64, 105A, 124. 
32. Demse Rózsa 20 é, Somoska. – 20A, 39, 62. 
33. Elek Ilona 26 é, Újfalu. – 52A, 56, 87, 89. 
34. Erős Józsefné Kaszap Kata 28 é és Pusztinka Jánosné Páncél György Marika 


28 é, Pusztina. – 110A. 
35. Fazakas Ilona 16 é és Fazakas Mária 20 é (testvérek), Lészped. – 73. 


Fazakas Katalin lásd 7. 
36. Fekete Radavoj Istvánné Puskás Rózsi 35 é. Lábnik – 133. 
37. Gál Anna 41 é, Újfalu. – 11B, 68A, 70, 128. 
38. Gál Magda 62 é és Kerekes Kata 50 é, Újfalu. – 111. 
39. Gergely Imréné Bodó Ilona 22 é. Trunk. – 109B, 142. 
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40. Gyermekek, Lujzikalagor. – 110B. 
41. Györgyice Ruszanda 30 é. Újfalu. – 57. 
42. Györgyice Ruszanda 30 é és Porgár Anica 18 é, Újfalu. – 26. 
43. Illyés Györgyné Katona Mária 33 é, Pusztina. – 125. 
44. Iskolás leánykák Pusztinából, Lujzikalagor. – 42. 


Jána Erzsébet lásd 8. 
45. Jankó Jánosné Vadána Nyica 44 é, Magyarfalu. – 17, 31A, 38, 82, 96 és 148. 


összesen 6. 
46. Józsa Anika 60 é, Templomfalva. – 11A, 35, 54. 


Kádár Mária lásd 7. 
47. Kaszap Györgyike Véro 47 é, világtalan, Pusztina. – 3A, 7, 8, 25, 34B és 66. 


összesen 6. 
48. Kaszap Istvánné Veres György Anna 48 é, Pusztina. – 119 
49. Kata Genovéva 13 é, Nicolae Bălcescu. – 27. 
50. Kata Magda 13 é és Kata Genovéva 13 é (ikrek), Nicolae Bălcescu. – 108. 


Kerekes Kata lásd 38. 
51. Kicsi Mária 18 é, Diószeg. – 83. 
52. Kocsánga János 65 é, világtalan, Lujzikalagor. 31B, 32B, 33, 41. 
53. Kocsis Mártonné Csobán Mária 70 é, Klézse. – 14. 
54. Kocsis Mártonné (lásd 53.) és Kádár Bori 75 é, Klézse. – 9A. 
55. Kósa Mária 28 é, Nicolae Bălcescu. – 3B, 9B. 
56. Kósa Mária 18 é, Klézse. – 102. 
57. Kotyorka Antal 52 é, Klézse. – 117A, 151. 
58. Körtés Péterné 77 é, Diószeg. – 4, 81, 104, 127. 
59. László Anna 17 é, Páncér Ilona 18 é és Szűcs Gyuri Margit 18 é, Pusztina – 12B. 
60. Leánykák, Újfalu. – 113. 
61. Leányok, Újfalu. – 105B. 


Lengyen Antal és István lásd 13. 
62. Lukács Mária 24 é, Ploskucén. – 1B. 
63. Özv. Lupáska Jánosné Balázs Erzsi 67 é, Pusztina. – 47, 48B, 93, 116. 
64. Luzdrubány Andrásné 67 é. Templomfalva. – 120, 155. 
65. Özv. Magyari Antalné Kádár Ilona 71 é, Trunk. – 10E, 32A, 72. 


Makkai Augusztina lásd 27. 
66. Mátyás Antal 28 é, Gajdár. Lujzikalagorban született, ahonnan több dalt hozott 


Gajdárba, így e kötetben is a 100. számút. – 100, 143. 
67. Mihók Jánosné Bece Anna kb. 28 é, Frumósza. – 86. 
68. Özv. Nyisztor Mártonné Bogdán Mária 64 é, Lábnik. – 91A. 


Orzu Péter lásd 13. 
69. Paizs Ilonka 27 é, Onest. Diószegen született, mindössze két éve él Onesten. 


– 68B, 106. 
70. Paizs Péterné Román Anna 37 é, Onest. – 121. 
71. Pakocs Mári 39 é, Onest. – 37. 


Páncér Ilona lásd 52. 
72. Pógár Istvánné Lackó Anna 27 é, Lábnik. – 95. 


Pógár Jánosné lásd 25. 
Porgár Anica lásd 42. 


73. Porgár Mári 60 é, Újfalu. – 52C, 103A, 115. 
74. Potocki Antiné Lupás Józsi Ilona 50 é, Pusztina. – 30. 
75. Puskás Antalné Jánó Erzsi 33 é, Lészped. – 3D, 6A, 16A, 22, 118 és 154. 


összesen 6. 
76. Pusztinka Györgyné Kompotos Józsi Anna 73 é, Pusztina. 20 éves korában került 


szülőfalujából, Lészpedről Pusztinára, s több dalát onnan hozta, így az e kötetben 
szereplő Molnár Anna-balladát is. – 3C. 


Pusztinka Jánosné lásd 34. 
77. Sándor Péterné Zöld Mária 55 é, Lészped. – 112. 
78. Simon Erzsi 12 é, Lészped. – 19A. 
79. Simon Ferenc Józsiné Fazakas Péter Ilona 56 é, Lészped. – 6C, 12A, 16B, 28A, 


34A, 46, 60, 71, 114, 132, 140, 145–6 és 152, összesen 14. 
80. Szabó Irma 18 é, Gyoszény. – 28B. 
81. Szabó Istvánné Csobotár Mária 46 é, Trunk. – 45A. 
82. Szabó Mária 17 é, Klézse. – 90. 
83. Szabó Mártonné Kotyorka Mária 39 é, Klézse. – 2, 5, 10D, 15, 98A. 
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84. Szászka Ilona 23 é, Gajdár. – 75B, 149. 
85. Szászka Jánosné Butak Mari 47 é, Gajdár. – 6B. 


Szűcs Margit lásd 59. 
86. Tizenegy leány, 10–14 évesek, Pusztina. – 131B. 
87. Tóth György 67 é, Lészped. – 13. 


Tudor Anna és Mári lásd 9. 
88. Veres József 41 é, Pusztina. – 131 A. 
89. Veronka János Anna 20 é és Veronka János Rózsa 18 é, Frumósza. – 76. 
90. Zsitár Ferencné 27 é, Nicolae Bălcescu. – 11F, 138. 
b) Az alkotások alatti zárjelben, az énekest jelölő szám után – attól kötőjellel el- 


választva – az illető alkotás gyűjtőjét (vagy gyűjtőit) jelentő számjegy áll. Alább 
közöljük a gyűjtők névsorát, mindenikük után feltüntetve, hogy a kötetben milyen sor- 
számú gyűjtéseik szerepelnek: 


1. Dobó Klára. – 16B, 56, 115, 120, 140 és 147, összesen 6. 
2. Dobó Klára (dallam) és Nagy Jenő (szöveg). – 4, 11A–B, 35, 37, 52A–C, 54– 


5, 57, 68B, 74A, 75A, 81, 83, 85, 87, 103A–B, 104, 105B, 106, 111, 117B, 121, 127 és 
155, összesen 28. 


3.  Gurka László. – 2, 5, 13, 15, 40, 80, 90, 98A, 109A, 117A és 151, összesen 11. 
4. Jagamas János. – 1B, 6C, 9A, 10A–B, D–E, 14, 19A, 20B, 21B, 31B, 32A, 33–4A, 


42–3, 45A, 46, 58, 60, 63A, 67, 72, 101, 114, 126, 130, 132, 137, 145–6, 150 és 152–3, 
összesen 35. (A 6C, 9A, 10A, 14, 19A, 20B, 34A, 72 és 137. sz. dalok fonográfra nem vett 
szakaszainak szövegét Kallós Zoltán jegyezte le.) 


5. Jagamas János (dallam) – Kallós Zoltán (szöveg). – 1A, 3A, C, 6B, 7–8, 11D–E, 
12B, 17–8, 21A, 23A, 24–5, 29–31A, 34B, 36, 38, 47, 48A–B, 49–51, 53, 61, 63B, 64–6, 
69, 74B, 75B, 76–9, 82, 86, 91A–B, 92A–B, 93–7, 99, 100, 105A, 110A, 116, 119, 124–5, 
129, 131A–B, 133, 135–6, 139, 143 és 148–9, összesen 69. 


6  Szabó Piroska I. – 3B, 9B, 12A, 28A, 59, 109B, 138 és 142, összesen 8. (A 3B, 9B 
és 59. számúnak a szövegét Kallós Zoltán jegyezte le.) 


7. Szabó Piroska II. (dallam) – Kallós Zoltán (szöveg). – 71, 73, 88, 98B, 102, 112 
és 122–3, összesen 8. 


8. Szegő Júlia. – 3D, 6A, 11F, 16A, 20A, 22, 26–7, 39, 62, 68A, 70, 89, 108, 113, 118, 
128 és 154, összesen 18. (A 20A. számúnak a szövegét Kallós Zoltán, a 89 és 113. számúét 
Nagy Jenő jegyezte le.) 


9.  J. Szenik Ilona. – 10C, 11C, 12C, 19B, 23B, 28B, 32B, 41, 44, 45B, 68C, 84, 107, 
110B, 134, 141 és 144, összesen 17. 


c) A kötetben kiadott 140 (a bevezető tanulmányban szereplő hármat is hozzáadva 
143) dallam közül 57 (illetőleg 59) fonográfhengerekről van lejegyezve. Nyolc dallam 
kivételével a lejegyzés Jagamas János munkája. Nyolcat (a 9A, 14, 19B, 21B, 43, 45A és 
150. számúakat, valamint a bevezetőben a Volt szeretőm kezdetűt) J. Szenik Ilona jegyezte 
le. A lejegyzők nem olyan lejegyzésre törekedtek, „melyben az előadás minden ritmikai 
és énektechnikai sajátsága mikroszkópikus részletességgel van lerögzítve”, hanem a több- 
szöri előadásból leszűrhető, a szüntelenül változó előadás állandó sajátságait meg- 
örökítő lejegyzés elveit érvényesítették. (E kétféle lejegyzési módszerről lásd Kodály 
Zoltán: A magyar népzene. A példatárt szerkesztette Vargyas Lajos. Zeneműkiadó. Bp. 
1952. 84.) A lejegyzések ellenőrzésében a kötet szerkesztőinek Ciobanu Gheorghe és 
Nicola R. Ioan adott segítséget. 


(f. j.) 
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HELYNÉVMUTATÓ 


Tartalmazza a faluk nevét, mindenikük után felsorolva az onnan közölt alkotások 
sorszámát. A falukat lásd a mellékelt térképen. 
BĂLCESCU lásd NICOLAE BĂLCESCU. 
DIÓSZEG (TUTA) 4, 52B, 55, 74A, 75A, 81, 83, 85, 103B, 104, 117B, 127 (összesen 12) 
ESZTUFUJ (STUFUL) 23A, 63B, 77 (összesen 3). 
FRUMÓSZA (FRUMOASA) 11D. 29, 61, 64, 76, 78–9, 86, 92A, 105A, 124, 129, 135–6 


(összesen 14). 
GAJCSÁNA lásd MAGYARFALU. 
GAJDÁR (GĂIDAR) 6B, 75B, 100, 143, 149 (összesen 5). 
GYOSZÉNY (GEOSENI) 28B, 68C (összesen 2). 
JUGÁN (IUGANI) 43, 150 (összesen 2). 
KLÉZSE (CLEJA) 2, 5, 9A, 10A–B, D, 14–5, 20B, 58, 80, 88, 90, 98A–B, 101–2. 


109A, 117A, 122, 126, 130, 137, 151, 153 (összesen 25). 
LÁBNIK (VLADNIC) 1A, 11E, 21A, 24, 36, 69, 74B, 91A–B, 92B, 95, 97, 133 (ösz- 


szesen 13). 
LÉSZPED (LESPEZI) 3D, 6A, C, 11C, 12A, 13, 16A–B, 19A, 22, 23B, 28A, 34A, 40, 46,  


59, 60, 71, 73, 112, 114, 118, 123, 132, 140, 141, 145–6, 152, 154 (összesen 30). 
LUJZIKALAGOR (LUIZI-CĂLUGĂRA) 31B, 32B, 33, 41–2, 110B, 144 (összesen 7). 
MAGYARFALU, GAJCSÁNA község (UNGURI, GĂICEANA) 17, 31A, 38, 82, 96, 148 


(összesen 6). 
NICOLAE BĂLCESCU 3B, 9B, 11F, 27, 108, 138 (összesen 6). 
ONEST (ONEŞTI) 37, 68B, 106, 121, 147 (összesen 5). 
PLOSKUCÉN (PLOSCUŢENI) 1B, 21B, 63A (összesen 3). 
PUSZTINA (PUSTIANA) 3A, C, 7, 8, 12B, 18, 25, 30, 34B, 47, 48A–B, 49–51, 53. 


65–6, 93–4, 99, 110A, 116, 119, 125, 131A–B, 139 (összesen 28). 
SOMOSKA (SOMUŞCA) 20A, 39, 62 (összesen 3). 
SZABÓFALVA (SĂBĂOANI) 67. 
TEMPLOMFALVA (BISERICA SLĂNIC) 11A, 35, 54, 120, 155 (összesen 5). 
TRUNK (GĂLBENI) 10C, E, 12C, 19B, 32A, 44, 45A–B, 72, 84, 107, 109B, 134, 142 


(összesen 14). 
ÚJFALU (SATUL NOU) 11B, 26, 52A, C, 56–7, 68A, 70, 87, 89, 103A, 105B, 111, 113, 


115, 128 (összesen 16). 
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CIM- ÉS SZÖVEGMUTATÓ 


 


Tartalmazza a kötetben közölt balladák és dalok kezdősorát; a balladáknak a címét 
is, mert ezeknek túlnyomórészt más a címük, mint a kezdősoruk. 


A kezdősor (cím) után az alkotás sorszáma van feltüntetve. A csillaggal jelölt 
sorszámú alkotások kérdéséről lásd elől a Tájékoztató 2. pontját.  


 
 


 
A barackom vereset virágzik 101 271 
Addig mondád: elmész 81 247 
Adjon isten annak jót 35 194 
Adjon isten, kinek nincs 151 319 
Adta volna isten 74B 238 
A halálra táncoltatott leány 23A–B 162 
A halott testvér 17 141 
A három árva 11A–F 116 
Ahol én elmegyek 74A, 82, 


134* 236, 248, 304 
A kert fenekiben (Ilona) 19A 149 
Aluszol-e, te juhász 152 320 
A nagyhegyi tolvaj 12A–C 124 
Anna, Anna, Mónár Anna 3D 76 
Anyám, anyám, édesanyám 110B, 


121 282, 290 
Anyám, édesanyám 133 302 
Anyám, édesanyám (A sárig kígyó) 


6A 87 
Anyám, édesanyám (Az elítélt) 13 131 
Anyám, édesanyám (Az elrabolt 


leány) 8 101 
Anyám, édesanyám (Merinka) 9B 107 
Anyám, öreg édesanyám 110A 281 
Annyi bánat a szívemen 121* 291 
A pakulár 10A–E 110 
Apám, édesapám (A nagyhegyi 


tolvaj) 12C 129 
A párjavesztett gerlice 31A–B 185 
A pünkösdi rózsa 34A, 66 191, 226 
A sárig kígyó 6A–C 87 
A szalonci nagy hegy alatt 54 214 


A törökök s a tatárok (Két rab 
testvér) 7 93 


Az ég alatt s a föld színén 99* 270 
Az elítélt 13 131 
Az elrabolt leány 8 101 
Az én szeretőm is 68C 230 
Az öreg Dancia 18 147 
Azt gondoltam 135 304 
Az utcánkon ne fütyöréssz 85 253 
Álom gyötör 88 255 
Árok, árok, csendes árok 94* 264 
Árva voltam apa nélkül 11C* 118 
Átalmenék a temetőn 122 292 
Balog Józsi 25 169 
Barna Jancsi 26 171 
Beli bubát, beli 12A* 127 
Bésütött a nap sugára 119 289 
Bună ziua, kisleány 44 203 
Búsulj, rózsám 140 310 
Búsulj, szívem 137 307 
Csörög-börög a legyecske 145 314 
Csütörtökön este 130 299 
Csütörtökön hete este 109B 280 
Diófának három ága (A három 


árva) 11A–B 116 
Dombon van a bukaresti 106 277 
Egy asszonynak kilenc fia (A 


halott testvér) 17 141 
Egy fehér pekurár (A pakulár) 10C 113 
Egyszer jártam Szilágyra 75A 238 
Elaludtam vala (A sárig kígyó) 6B 89 
Elhagyott a feleségem 113* 284 
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Elindulék házasodni 61 220 
Elment az én rózsám 72 234 
Elmész, rózsám, elmész 69 231 
Eltörött a kávéscsésze 113* 284 
Eme csillag földre esik 36* 194 
Erdély-országába 95 265 
Erdő mellett nem jó lakni 55 215 
Este lett az idő 112 283 
Esztendeje, hogy a vizet 128 297 
Édesanyám, adjon isten 111 283 
Édesanyám, engedje meg (Kádár 


Kata) 1B 61 
Édesanyám, Gyulainé (Kádár Kata) 


1A 59 
Édesanyám, ha meguntál 36* 195 
Édesanyám, mit hajtott a 36 194 
Édesanyám postán küldött 104 275 
Édesanyám rózsafája 37* 196 
Édesanyám sokat intett 128* 298 
Édes babám, teveled 48A 207 
Édes rózsám, teveled 48B 208 
Én elmegyek, babám 51 211 
Én kimegyek kis kertembe 64 224 
Én nem bánom, ha úgy is 43 203 
Én szeretőm pedurár 144 313 
Éppen kerekedik (Márton Szép 


Ilona) 4 80 
Fehér üröm, fekete nád 65, 73 226, 235 
Fejér virág a fejemen 52C 213 
Felhágtam egy nagy hegyre 150* 319 
Felsütött a nap a síkra 100 270 
Felsütött a nap sugára 118 288 
Fiam, magad, Mónár Bálint 22 159 
Fúdd el jó szél, fúdd el 83, 116 250, 287 
Fúdogál egy nagy szél 8* 102 
Fut a bába bacsó után 149 318 
Galac város nem nagy város 28B* 178 
Gyakor-erdő gyászba van (Rózsa 


Sándor) 27 173 
Gyere ki, te gyöngyvirág 63A–B 222 
Gyere velem, Mónár Anna 3A 68 
Gyöngyöm, gyöngyömnek az ára 


87 254 
Hadd el babám, úgy kell néked 


52A–B, C* 211 
Ha folyóvíz volnék 34B 193 
Ha megérem, jövendőbe 37 196 
Ha meguntad, rózsám 80 246 
Haragusznak a leányok 77 242 
Házunk előtt folyik el a 26* 172 
Hegyen, földön 20A–B 152 
Hogy ne sírjon az az anya 103B 274 
Hova mensz, hova mensz (Tündér 


Ilona) 15 136 
Ideki a kertbe (Ilona) 19B 150 
Ideki a piacon 39 198 
Idő, idő, tavasz-idő 117B 288 
Ifjú Mátyás király 14 134 
Ihol megyen (A három árva) 11F 122 
Ilona 19A–B 149 
Indulj el egy úton 62 221 
Ipa, iva páva 53 214 
Ird meg, babám, leveledbe 94 263 


Irjátok fel keresztem fájára 71* 234 
Istenem, istenem 34B* 193 
Istenem, istenem (A nagyhegyi tolvaj) 


12A–B 124 
Jaj be széles, jaj te hosszú (Barna 


Jancsi) 26 171 
Jaj istenem, jaj halálom 123 292 
Jaj, nagy kedven tartott 132 301 
Jere velem katonának 96 266 
Jó estét, jó estét (A halálra táncol- 


tatott leány) 23 A–B 162 
Kádár Kata 1A–B 59 
Kamarától jő egy eső 50 209 
Kapum előtt foly el a víz 47 206 
Kapum előtt nagy almafa 92A 259 
Kaszálóba van egy nyírfa (A három 


árva) 11C–D 118 
Kerek erdő, kerek mező 98A–B 268 
Kerek erdő, mit vétettem (Vajda 


János) 28B 177 
Kerek utca, kicsi ház 59 219 
Kertbe virágot szedtem 141 311 
Kertem mellett egy fa 92B 262 
Kerülj, szívem, kerülj 126 296 
Keserű császár kenyere 99 269 
Készülj, kislány, guzsalyosba 142 312 
Két ökör a földet 134 303 
Két rab testvér 7 93 
Ketten egy párnán is 79 245 
Kiaszott a bodzafa 58 218 
Kicsi fecske jaj de fenn jár 41 201 
Kicsi leány, mi az oka 37* 197 
Kicsi lovam térdig megyen 46 205 
Kicsi ökör, nagy a járom 40 200 
Kilenc esztendőtől fogva 31A* 186 
Kimegyek én 67 228 
Kimenék a hegyre 49 208 
Kimenénk az útra 62* 221 
Kinek nincsen igazságos 128* 298 
Kis gerice patak martján (A párja- 


vesztett gerlice) 31A 185 
Kiszáradt a cserefa 71 233 
Kőműves Kelemenné 2 63 
Köszönöm, édesem 78, 83* 243, 251 
Kutya fikom teremtette 38 198 
Lányok, falumbeli lányok 105A–B 276 
Lefeküdtem vala (A sárig kígyó) 6C 91 
Leszállott a páva 74A* 237 
Madárka, madárka 131A–B 300 
Madár, madár, kicsi madár 120, 


129 290, 298 
Máma vagyon péntek 108 278 
Már mikor én 90 256 
Márton Szép Ilona 4 80 
Meg akartam házasodni 113 284 
Megdöglött a bíró lova 154 321 
Megfogák a szegény legényt 91A 258 
Megházasodtam, te Miska 146 315 
Megöltek egy legényt 24 166 
Megyek az úton lefelé 42 202 
Megyen a tyúk a piacra 56 216 
Menjünk hazafelé (Két rab test- 


vér) 7 94 
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Merinka 9A–B 103 
Mér sírsz, mér sírsz (A párjavesz- 


tett gerlice) 31B 187 
Míg uram a kútra járt 114 285 
Mihály bíró zöld erdőbe 148 317 
Mikor árván elmaradtam 11B* 117 
Molnár Anna 3A–D 68 
Molnár Bálint 22 159 
Ne félj, lányom, ne félj 89 255 
Ne járj hozzám 57 217 
Nem jöttem én ide 45A–B 204 
Nyílik a fűzfa levele 93 262 
Októberbe telik bé az 90* 257 
Olyan árva nincs több, mint én 124 293 
Olyan nap nem jő az égre 70 232 
Őrizgeti vala (A pakulár) 10A– 


B, D 110, 114 
Pengetik az ablakot 153 321 
Porumbica, kis gerlice 97 267 
Ráncos ingem, bő gagyám 115 286 
Rég megmondtam 86 253 
Rózsa Sándor 27 173 
Sirass, anyám, sirass 127 296 
Sír az út előttem 136 306 
Sírva sírhat az az anya 103A 273 
Szabó Vilma 29 179 
Szállj le madár 76 241 
Szegény árva asszony 5 83 
Szegény legény, gazdag leány 21A–B 155 
Szegény legény voltam (Szegény 


legény, gazdag leány) 21A–B 155 
Szegény Szabó Erzsi 16A–B 138 


Szerelem, szerelem 84 252 
Szeretlek, édesem 78* 244 
Szerusz Pista, szerusz Jankó 155 322 
Szolgalegény, mit gondoltál (Szolga- 


legény halála) 30 181 
Szolgalegény halála 30 181 
Táncoltasd meg Juliskát 143 313 
Tavaszi szél utat száraszt 32A–B 188 
Tavasz, tavasz 117A 287 
Tegnap voltam zabaratni 147 316 
Testvér, mikor az úton jársz 125  295 
Túl a vizen 107 278 
Túl a vizen van egy nyírfa (A 


három árva) 11E 121 
Tündér Ilona 15 136 
Udvarom, udvarom 19A* 150 
Úgy elmegyek, meglássátok 138 308 
Úgy őrzi, úgy őrzi (A pakulár) 10E 115 
Úgy rakják, úgy rakják (Kőműves 


Kelemenné) 2 63 
Uram, uram, teremtőm 150 318 
Vajda János 28A–B 175 
Vékony cérna, köménymag 75B 240 
Ver az isten 139 309 
Verd meg isten, verd meg 68A–B, 


83* 228, 250 
Verje meg az isten 68C*, 78* 230, 243 
Vetek, vetek búzát 33 190 
Visszaizent Ferenc Jóska 102 271 
Zöld az erdő 60 220 
Zöld erdőben szépen fütyölt 91B 259 
Zörög az ajtó kilincse 109A 279 
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DALLAMMUTATÓ 


Sorszám S o r z á r ó h a n g o k  Szótagszám Hangterjedelem 
12C* 4 VII 1 6 VII–5 
136* 4 b3 1 12 VII–8 
32A b3 VII VII 8 VI–b6 
17 b3 VII 2 8 VII–b6 
138 4 VII b3 8 VII–8 
49 4 VII 4 6 VII–5 


68B 4 VII 4 6 VII–7 
77 4 VII 4 8 VII–7 
25 4 VII 4 8 VII–7 


21A 5 VII 4 6 VII–7 
93 b6 VII b6 8 VII–8 
124 b6 VII 7 8 VII–9 
29 1 1 5 11 1–8 
3B 2 1 1 8 #VII–6 
135 b3 1 VII 8 VII–5 
19A b3 1 1 12 1–8 
122 4 1 1 8 1–6 
153 4(b3) 1 5 7 VII–5 
43 4 1 5 7 1–8 


11C 5 1 5 8 1–8 
115 7 1 b3 7 VII–8 
10A 1 2 1 6 V–4 
23B 1 2 1 6, 7, 7, 7 V–6 


12B** 2 2 1 6 1–6 
10D 2 2 1 12 1–5 


 
 
 


*   Negyedik sorának záróhangja     (szó végződésű) 
**  Féldallam (?). 


VII 
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Sorszám S o r z á r ó h a n g o k  Szótagszám Hangterjedelem 


90 3 2 V 11, 11, 15, 11 V–6 
34A* 3 2 6 6 V–7 
60* 3 2 6 4, 6, 4, 6 V–7 
91A 4 2 5 11 #VII–7 
74B 5 2 1 12 1–9 
132 5 2 b3 6, 6, 8, 6 VII–6 
10B 5 2 4 6 V–6 
40 VII b3 b3 8, 8, 8, 8+7 VII–5 
9B 1 b3 b3 6 1–7 
94 1 b3 b3 8 1–8 
51 1 b3 4 10 VII–9 
126 b3 b3 VII 6 VII–7 
92B b3 b3 1 9 1–b6 


117A 3 3 2 8, 9, 8, 8 1–5 
89 b3 b3(2) b3 6 1–5 


12A b3 b3 b3 6 VII–5 
83 b3 b3 4 6 VII–5 
9A b3 b3 4 6 VII–7 
114 b3 b3 5 7 1–7 
155 b3 b3 5 8 1–7(8) 
6B 4 b3 VII 6 VII–5 


16A 4 b3 VII 6 VII–7 
16B 4 b3 VII 6 VII–7 


7 4 b3 VII 6 VII–7 
3D 4 b3 VII 8 VII–5 


11A 4 b3 VII 8 VII–7 
137 4 b3 VII 8 VII–8 
64 4 b3 VII 8, 5, 8, 5 VII–b6 


32B 4 b3 1 8, 6, 8, 6 1–5 
14 4 b3 b3 6 VII–b6 
13 4 b3 b3 6 1–8 


31B 4 b3 b3 8 VII–8 
6C 4 b3 4 6 VII–5 
4 4 3 4 6 1–6 


3C 4 b3 4 8 VII–7 
56 4 b3 4 8 VII–8 


75B 4 b3 5 7 VII–7 
6A 5 b3 VII 6 VII–8 
79 5 b3 VII 12 VII–8 
22 5 b3 1 8 VII–7 
101 5 3 1 10 1–7 
20B 5 3 1 10 1–7 
67 5 b3 1 12, 12, 11, 11** 1–9 
15 5 b3 b3 6 VII–7 
82 5 b3 b3 6 1–8 
133 5 b3 b3 6 VII–8 
116 5 b3 b3 6 1–9 


 
 


*  Két soros dallamnak is tekinthető. 
**  Második versszakának első két sora is 11 szótagú. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Moldvai csángó népdalok és népballadák 


336 


 


Sorszám S o r z á r ó h a n g o k  Szótagszám Hangterjedelem 
65 5 b3 b3 8 1–7 
121 5 b3 b3 8 1–8 
81 5 b3 b3 8 VII–9 


63A 5 b3 b3 7, 8, 7, 8 VII–b6 
34B 5 b3 4 6 VII–b6 
103B 5 3 4 8 1–6 
134 7 b3 1 6 VII–7 
48B 7 b3 b3 7 1–8 
150 8 b3 VII 7 VII–8 
53 8 b3 b3 6 VII–8 


68A 8 b3 b3 6 VII–8 
48A 8 b3 4 7 1–8 
30 8 b3 4 8 VII–9 


21B 8 b3 5 6 1–8 
58 b3 4 b3 7 VII–7 
2 5 4 1 6 1–5 


152 4 4 1 7 1–7 
10E 5 4 1 12 1–8 
3A 5 4 2 8 1–8 
127 5 4 b3 6 1–7 
1A 5 4 b3 8 1–8 
41 5 4 5 11 1–8 


91B 5 4 5 11 #VII–9 
19B 7 4 b3 6 1–8 


131A 7 4 b3 6 VII–8 
66 8 4 b6 6 1–9 


11E 1 5 1 8 1–8 
154 1 5 1 8, 10, 8, 10 1–8 
5 1 5 b3 6 1–7 


76 1 5 b3 6 1–8 
59 1 5 b3 7, 5, 7, 5 VII–7 
71 1 5 5 10 V–8 
26 1 5 5 11 1–9 
80 1 5 6 6 1–8 
147 b3 5 b3 8, 6, 8, 6 1–7 
33 3 5 6 8, 6, 8, 6 1–8 
46 4 5 VII 11 VII–b10 
70 5 5 VII 8, 8, 8, 11 VII–8 
141 5 5 1 13, 13, 12, 12 1–8 
24 5 5 5 6, 6, 8+6, 8+6 1–8 
128 5 5 5 11 1–b10 
50 5 5 7 8 1–9 
18 6 5 b3 6 1–7 


10C 6 5 5 6 1–9 
86 7 5 1 11 1–b10 


45A 7 5 b3 6 1–b10 
130 7 5 5 6 1–8 
119 7 5 7 8 1–b10 
95 8 5 4 6 1–9 
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Sorszám S o r z á r ó h a n g o k  Szótagszám Hangterjedelem 
57 5 8 1 11, 11, 8+8, 7 VII–b9 


23A 8 8 5 12 1–9 
 
 


Három soros dallamok 
 


109B  VII 1 8 VII–5 
99  VII b3 8, 8, 10 VII–8 
140  VII 1 8 VII–b6 
11D  VII 1 8 VII–7 
39  1 1 10, 11, 7 V–5 


110A  b3 VII 8, 8, 10 VII–b6 
118  b3 VII 8 VI–b6 
28B  b3 2 8, 8, 7 V–5 
125  b3 b3 8 1–8 
1B  5 1 8 1–8 
146  6 3 8, 8, 4 1–6 


 
 


Két soros dallamok 
 


143  b3  7+5, 7+5 VII–9 
31A  4  8 1–8 
96  5  11 1–6 
55  5  13+5, 13 1–7 
149  5  8+6, 4+6 1–8 


 
 


Hat soros dallam 
 


145 b3 1  b3 1  VII 14, 14, 14, 14, 12, 14 VII–7 
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TARTALOM 


 


Bevezető  
Tájékoztató 


5 
54 


 
 BALLADÁK 


 
 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 


10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 


Kádár Kata A–B 
Kőműves Kelemenné 
Molnár Anna A–D 
Márton Szép Ilona 
Szegény árva asszony 
A sárig kígyó A–C 
Két rab testvér 
Az elrabolt leány 
Merinka A–B 
A pakulár A–E 
A három árva A–F 
A nagyhegyi tolvaj A–C 
Az elítélt 
Ifjú Mátyás király 
Tündér Ilona 
Szegény Szabó Erzsi A–B 
A halott testvér 
Az öreg Dancia 
Ilona A–B 
Hegyen, földön A–B 
Szegény legény, gazdag leány A–B 
Molnár Bálint 
A halálra táncoltatott leány A–B 
Megöltek egy legényt 


59 
63 
68 
80 
83 
87 
93 


101 
103 
110 
116 
124 
131 
134 
136 
138 
141 
147 
149 
152 
155 
159 
162 
166 
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25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 


Balog Józsi 
Barna Jancsi 
Rózsa Sándor 
Vajda János A–B 
Szabó Vilma 
Szolgalegény halála 


169 
171 
173 
175 
179 
181 


 
 


DALOK 
 
 
 


Szerelmi dalok 
 


 


31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 


A párjavesztett gerlice A–B 
Tavaszi szél utat száraszt A–B 
Vetek, vetek búzát 
A pünkösdi rózsa A–B 
Adjon isten annak jót 
Édesanyám, mit hajtott a 
Ha megérem, jövendőbe 
Kutya fikom teremtette 
Ideki a piacon 
Kicsi ökör, nagy a járom 
Kicsi fecske jaj de fenn jár 
Megyek az úton lefelé 
Én nem bánom, ha úgy is 
Bună ziua, kisleány 
Nem jöttem én ide A–B 
Kicsi lovam térdig megyen 
Kapum előtt foly el a víz 
Édes babám, teveled A–B 
Kimenék a hegyre 
Kamarától jő egy eső 
Én elmegyek, babám 
Hadd el babám, úgy kell néked A–C 
Ipa, iva páva 
A szalonci nagy hegy alatt 
Erdő mellett nem jó lakni 
Megyen a tyúk a piacra 
Ne járj hozzám 
Kiaszott a bodzafa 
Kerek utca, kicsi ház 
Zöld az erdő 
Elindulék házasodni 
Indulj el egy úton 
Gyere ki, te gyöngyvirág A–B 
Én kimegyek kis kertembe 
Fehér üröm, fekete nád 
A pünkösdi rózsa 
Kimegyek én 
Verd meg isten, verd meg A–C 
Elmész, rózsám, elmész 
Olyan nap nem jő az égre 


185 
188 
190 
191 
194 
194 
196 
198 
198 
200 
201 
202 
203 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
211 
211 
214 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
220 
221 
222 
224 
226 
226 
228 
228 
231 
232 
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71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 


Kiszáradt a cserefa 
Elment az én rózsám 
Fehér üröm, fekete nád 
Ahol én elmegyek A–B 
Egyszer jártam Szilágyra A–B 
Szállj le madár 
Haragusznak a leányok 
Köszönöm, édesem 
Ketten egy párnán is 
Ha meguntad, rózsám 
Addig mondád: elmész 
Ahol én elmegyek 
Fúdd el jó szél, fúdd el 
Szerelem, szerelem 
Az utcánkon ne fütyöréssz 
Rég megmondtam 
Gyöngyöm, gyöngyömnek az ára 
Álom gyötör 
Ne félj, lányom, ne félj 
Már mikor én 


233 
234 
235 
236 
238 
241 
242 
243 
245 
246 
247 
248 
250 
252 
253 
253 
254 
255 
255 
256 


 
Katonadalok 
 


 


91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 


100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 


Megfogák a szegény legényt A–B 
Kapum előtt egy almafa A–B 
Nyílik a fűzfa levele 
Ird meg, babám, leveledbe 
Erdély-országába 
Jere velem katonának 
Porumbica, kis gerlice 
Kerek erdő, kerek mező A–B 
Keserű császár kenyere 
Felsütött a nap a síkra 
A barackom vereset virágzik 
Visszaizent Ferenc Jóska 
Sírva sírhat az az anya A–B 
Édesanyám postán küldött 
Lányok, falumbeli lányok A–B 
Dombon van a bukaresti 
Túl a vizen 
Máma vagyon péntek 
Zörög az ajtó kilincse A–B 
Anyám, öreg édesanyám A–P 


258 
259 
262 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
271 
273 
275 
276 
277 
278 
278 
279 
281 


 
Házasdalok 
 


 


111. 
112. 
113. 
114. 
115. 


Édesanyám, adjon isten 
Este lett az idő 
Meg akartam házasodni 
Míg uram a kútra járt 
Ráncos ingem, bő gagyám 


283 
283 
284 
285 
286 
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Keservesek 
 


 


116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 


Fúdd el jó szél 
Tavasz, tavasz A–B 
Felsütött a nap sugára 
Bésütött a nap sugára 
Madár, madár, kicsi madár 
Anyám, anyám, édesanyám 
Átalmenék a temetőn 
Jaj istenem, jaj halálom 
Olyan árva nincs több, mint én 
Testvér, mikor az úton jársz 
Kerülj, szívem, kerülj 
Sirass, anyám, sirass 
Esztendeje, hogy a vizet 
Madár, madár, kicsi madár 
Csütörtökön este 
Madárka, madárka A–B 
Jaj, nagy kedven tartott 
Anyám, édesanyám 
Két ökör a földet 
Azt gondoltam 


287 
287 
288 
289 
290 
290 
292 
292 
293 
295 
296 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 


 
Búcsúdalok 
 


 


136. 
137. 
138. 
139. 
140 


Sír az út előttem 
Búsulj, szívem 
Úgy elmegyek, meglássátok 
Ver az isten 
Búsulj, rózsám 


306 
307 
308 
309 
310 


 
Tréfás dalok 
 


 


141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 


Kertbe virágot szedtem 
Készülj, kislány, guzsalyosba 
Táncoltasd meg Juliskát 
Én szeretőm pedurár 
Csörög-börög a legyecske 
Megházasodtam, te Miska 
Tegnap voltam zabaratni 
Mihály bíró zöld erdőbe 
Fut a bába bacsó után 
Uram, uram, teremtőm 
Adjon isten, kinek nincs 
Aluszol-e, te juhász 
Pengetik az ablakot 
Megdöglött a bíró lova 
Szerusz Pista, szerusz Jankó 


311 
312 
313 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
318 
319 
320 
321 
321 
322 
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JEGYEZET ÉS MUTATÓK 
 
 


 


Jegyzet  
A gyűjtésről és a szerkesztésről 
Az énekesekről és a gyűjtőkről 


Helynévmutató 
Térkép 
Cím- és szövegmutató 
Dallammutató 


325 
327 
330 


330–331 
331 
334 


 


A 2–4, 6–8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 25, 27 és 29. 
sz. balladák, valamint a Katonadalok és Tréfásdalok 
fejlécét B e n e  J ó z s e f ,  az 1, 5, 9, 11, 13, 16, 19, 


21–24, 26, 28 és 30. sz. balladák, valamint a Szerelmi  
dalok, Házasdalok, Keservesek és Búcsúdalok fejlécét 


T e n k e i  R .  L i v i a  rajzolta. 
A borítólapot B e n e  J ó z s e f  tervezte. 
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A könyv szerkesztője: Keresztesi Éva. 
Technikai szerkesztő: Tóth Samu. 


Korrektor: Imre István. 
 


A nyomdai munkák megkezdése: 1954. VI. 2. A 
nyomás megkezdése: 1954. IX. 27. Példányszám: 


5020+2070. Papír: 65g-os famentes. Alak: 70×100/16. 
Kiadói ívek száma: 17,664. Nyomdai ívek száma: 


21,500. Megrendelés száma: 12. E.: 01766. Tizedes 
osztályozás nagy könyvtárak számára: 8.A. 


Kis könyvtárak számára: 8.A. 
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