
II. MA GYAR NÉP BAL LA DÁK

A bal la da az el be szé lô köl te mé nyek egyik faj tá ja. Az el be szélt tör té net ben em be ri szen ve dé-
lyek, el len té tek, össze üt kö zé sek, tár sa dal mi és egyé ni prob lé mák tá rul nak fel tö mör for má ban. 
A lel ki áb rá zo lás a fon tos, de úgy, hogy a leg ál ta lá no sabb, leg gya ko ribb ma ga tar tá sok tük rö zôd-
je nek a jel ké pes tör té net ben.

A bal la dák stí lu sa eh hez a mû vé szi tar ta lom hoz iga zo dik. Az el be szélt tör té ne tet idô be li ki ha-
gyá sok kal, tér be li vál tá sok kal, pár be szé dek kel s szag ga tott mon dat szer kesz tés sel dra ma ti zá ló 
bal la dák ban egyet len szá lon fut a cse lek mény, el ma rad min den, ami nem lé nye ges a vég ki fej let 
szem pont já ból. An nál na gyobb hang súlyt kap nak azok a dí szí tô ele mek, ame lyek a ki fe je zés ere-
jét fo koz zák (pél dá ul az is mét lé sek, a rit mus stb.).

A bal la da nyel ve sem a min den na pi éle tet tük rö zi. Ün ne pé lyes, köl tôi nyel vet, ki fe je zé se ket 
hal lunk, olyan mon da to kat, ame lyek mé lyen meg ra gad nak em lé ke ze tünk ben. Vargyas La jos így 
ír a bal la da nyel vé rôl: „Is mé tel ni azt ér de mes, ami tö mör, töl te lék ele mek nél kül va ló, ki mû velt 
szép ség. Az olyan szö veg nem ko pik, csak nyer a má sod szo ri el hang zás ban, job ban rá fi gyel het a 
fül, és be vés he ti az em lé ke zet be. Már az ének, a dallamra mondás is le las sít ja a ver set, és min den 
szó nak kü lön súlyt ad. Az ének ben – mint egy las sí tott film ben – job ban fel fog juk és él vez zük a 
köl tôi szép sé ge ket, s ezt még job ban el mé lyí ti az is mét lés.”

Jel leg ze tes a bal la da elô adás mód ja is. Az éne ke sek nem utá noz zák az egyes sze rep lô ket, 
nem szí ne zik ki az el be szé lést. Nem vál toz tat ják a hang erôt vagy a tem pót. Me rev, ün ne pé lyes 
tar tás ban, szí ne zés nél kül, ugyan ak kor ün ne pé lyes, meg ha tott han gon éne kel nek, és ez sok kal 
ki fe je zôb bé te szi a bal la dát, mint a túl zott meg ját szás.

Fel adat
Gyûjt sé tek össze, hol ta lál koz ta tok ed dig az iro da lom ban a nép bal la dák ha tá sá val! Há nyat 

is mersz Arany Já nos bal la dái kö zül? Mi ben ha son lí ta nak ezek a nép bal la dák ra?

Kômíves Ke le men
A bal la da alap ja egy ôsi hi e de lem: az épí tôk, akik meg za var ják egy hely szel le mét, csak ele ven ál do-

zat tal tud ják an nak ha rag ját le csil la pí ta ni. A bal la da azon ban az ôsi hi e de lem bôl egy em be ri-er köl csi ma ga-
tar tás áb rá zo lá sát, ta nul sá gát eme li ki köl tôi esz kö zök kel. A kô mû ve sek csak anya gi hasz nu kat ke re sik, s 
haj lan dók ér te bár mi lyen gaz tett re szö vet kez ni: meg ál la pod nak, hogy ame lyi kük fe le sé ge leg elôbb megy 
oda, azt ál doz zák fel, s ham va it a mész be ke ver ve fog ják meg ál lí ta ni a fa lak le om lá sát.
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bal la da = ballare – tán col ni – bál; A bal la da ele in te csak éne kelt for má ban lé te zett, és dal la mai kö zött 
nem egy tánc dal is akadt, így sok nép nél ma is még az ének lés mel lett el tán col ják. Az an go lok, fran ci ák és 
ma gya rok kö zött azon ban nyo ma sincs a bal la da tán colt for má já nak.
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Parlando er dé lyi nép bal la da

2. Amit reg gel rak tak, az dél re le om lott, – amit dél be rak tak, es té re le om lott, –
    Össze ta na ko dik ti zen két kô mû ves: – fa lat meg ál lít ni hogy lesz le het sé ges.

A sors úgy hoz za, hogy ép pen Kômíves Ke le men fe le sé ge in dul út nak. Kö szö né sét za vart csend fo gad ja, 
fér je sem mer a sze mé be nézni…

3. Ki nek fe le sé ge ha ma rább jön ide, – an nak gyen ge ham vát ke ver jük a mész be. –
    „Ko csi som, ko csi som, fog bé a hat lo vam, – én uram hoz men ni len ne aka ra tom.”
4. „Jó na pot, jó na pot, ti zen két kô mû ves, – a ti zen har ma dik Ke le men kô mû ves! –
    Is te nem, Is te nem, mi le het az oka, – két szer is kö szön tem, sen ki se fo gad ta.”

Azu tán meg tör té nik a gyil kos ság; az asszony ki csiny gyer me ké re sin cse nek te kin tet tel:

5. „Ti zen két kô mû ves azt a tör vényt tet te: – ki nek fe le sé ge ha ma rább jön ide, –
    a fe jét le vág juk, tûz zel meg éges sük, – a szép fe hér ham vát a mész be ke ver jük.”
6. A szép fe hér ham vát a mész be ke ver jük, – ma gos Dé va vá rát az zal fel épít sük. –
    „Hát a ki csi fi am, va jon mi lesz ve le? – hát a ki csi fi am, va jon mi lesz ve le?”
7. „Lesz nek jó asszo nyok, akik meg szop tas sák, – lesz nek jó le á nyok, akik elringassák.”  
 – Az zal meg is fog ták, nya kát ket té vág ták, – az zal meg is fog ták, nya kát ket té vág ták.
8. Nya kát ket té vág ták, tûz zel meg ége tik, – az ô gyen ge ham vát mész kö zé keverik, 
 – az ô gyen ge ham vát mész kö zé ke ve rik – ma gas Dé va vá rát av val fel épí tik.

Ke le men kô mû vest ki csiny fia vár ja, s hi á ba ad ki té rô vá laszt, a kis fiú rá jön az igaz ság ra. A gyer mek 
sza va in meg ren dül ve lát ja be Ke le men go nosz tett ét, an nak er köl csi hit vány sá gát; de ké sôn – már csak 
ön ma gát át koz hat ja:

9. Elindula ha za ti zen két kô mû ves, – a ti zen har ma dik Ke le men kô mû ves, –
    „Apám, édes apám, hol van édes anyám?” – „El ma radt messzi re, ha za jön es té re.”

10. Át ko zott le gyen hát ma gas Dé va vá ra, – még a nap se süs sön fé nye sen re á ja, –
     el vesz tet tem ér te ked ves fe le sé gem, – ár ván ma radt ér te a ki csi gyer me kem!

A tör té net – bár szél sô sé ges for má ban – bû ne ink oka i ról és azok ször nyû kö vet kez mé nye i rôl be szél.
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Ká dár Ka ta
A gaz dag Gyulainé fia igaz sze re lem mel sze re ti Ká dár Ka tát, a job bágy le ányt. A gô gös anya azon ban 

nem egye zik be le a „ran gon alu li” há zas ság ba: a büsz ke ség, a fös vény ség nem ri ad vissza a go nosz tet tôl 
sem: míg fia tá vol jár, Ka tát meg öle ti.
 (Kászonaltiz, Csík, Kodály Z.)
Ru ba to

 2. Mint sem fi am, meg en ged ném, – in kább Ka tát el vesz tet ném, – fe ne ket len tó ba
     vet ném, – fe ne ket len tó ba vet ném.
 3. Szol gám, szol gám, édes szol gám, – ve zesd elé pej pa ri pám, – mer’ el me gyek
     nagy vi lág ba, – or szá gok ról or szá gok ra.
 4. El ve zet ték pej pa ri pát, – egy ug rás ban úgy meg ug rik: – Ka ta ka pu já ba ug rik, –       
     Ka ta ka pu já ba ug rik.

A fiú ha za jö vet meg tud ja Ka ta ha lá lát, s a ha lál ban is Ka ta tár sa akar len ni. (Itt bal la da vál to za tunk ki hagy 
né hány moz za na tot.) Gyulainé mind ket te jük holt test ét víz be do bat ja.

 5. Hát Ka ta ím kinn jár vala, – a ka pu ját nyit ja vala: – ne nyisd Ka ta a ka pudat, 
     – mer’ nem me gyek guzsalyasba.
 6. Gyulainé ezt megtudá, – mind a ket tôt lefogatá, – s fe ne ket len tó ba dob ták, –
     s fe ne ket len tó ba dob ták. (A 3–4. dal lam sor ra:) On nét ôket kiveteté, – on nét
     ôket kiveteté.

De hogy még sír juk ban se le gye nek egy más mel lett, ki vé te ti, s az egyi ket a ká pol na ol tá ra elé, a má si kat 
mö gé te met te ti:

 7. Az egyi ket temetteté – ke rek ol tár há ta mö gé, – a má si kat temetteté – ke rek
     ol tár ele jé be.

A sze rel me sek po ra i ból ki nôtt vi rá gok össze fo nód nak, s tisz ta sze rel mü ket iga zol ja a „két ká pol na vi rág”:

 8. Az egyi ken ne ve ke dett – egy szép tu li pán szá lacs ka, – a má sik ból növekedett 
     – egy szép roz ma rin szá lacs ka. – Ott is ad dig nô dö gél tek, – ol tár he gyin össze nôt tek.

A rang kór sá got, a tár sa dal mi el len té te ket el íté lô bal la da ez zel a szép köl tôi kép pel vég zô dik, mely a sze re tet 
és em ber ség ma ga sabb ren dû ség ét hir de ti.
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Kômíves Ke le men

Ká dár Ka ta

A bal la dail luszt rá ci ók fa met sze teit Buday György készítette.
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A sze re tet pró bá ja
A bal la da egy ôsi gö rög el be szé lés mo tí vu ma i ból épül. A gö rög el be szé lés ben egy férj nek hi bá ja 

mi att meg kel le ne hal nia: az is te nek te ker gô kí gyó kat kül de nek há ló szo bá já ba. De Apol ló is ten meg en-
ge di, hogy meg me ne kül jön, ha he lyet te más vál lal ja a ha lált. De sem ap ja, sem any ja nem haj lan dó er re, 
csak a fe le sé ge. Ôt vi szont hû sé ge ju tal má ul az al vi lág ura vissza kül di az élôk kö zé.
A ma gyar bal la dá ban az el szunnyadt pász tor fiú (csobán = pász tor) „ke be lé be bútt be” a kí gyó. Bal la dánk 
a mold vai csán gó nyelv já rás sok ér de kes ki fe je zé sét is ôr zi.
 
 (Lécped, Mold va, Kallós Z.)
Parlando, ru ba to

 2. Sá rig es kit kí gyó bébújt ke be lem be, s aki azt ki ve szi, fél kar ját meg eszi;
     (a 3-4. dal lam sor ra:) ta lán édes anyám, ta lán kend ki ve szi.
 3. Mindsábbot el le gyek s a fél ka rom nél kül, inkábbot el le szek s a le gé nyem
     nél kül.
 4. Menj elé te fi am, menj el te apád hoz, menj el te apád hoz, ta lán ô ki ve szi.

A le gény ap já hoz megy, de az zal is így jár.

 5. Apám, édesapám… 6. Sá rig es kit kígyó… 7. Mintsábbot ellegyek… 8. Menj   
     elé te fi am, menj el te bátyádhoz…

A le gény báty já val sem jár kü lön bül:

 9. Bá csim, édes bácsim… 10. Sá rig es kit kígyó… 11. Mintsábbot el le gyek s a fél   
     ka rom nél kül, inkábbot el le szek s az én öcsém nél kül. 12. Menj elé te öcsém,   
     menj el te mátkádhoz…

A fiú sze rel me sé hez (mát ká já hoz) lép:

 13. Mát kám, édes mátkám… 14. Sá rig es kit kígyó…
       És most meg for dul a sok szor is mé telt vers szak rend je:
 15. Mintsábbot el le gyek s az én ba bám nél kül, inkábbot el le szek s a félkarom
       nél kül.

A le gény óv ja a le ányt. Gon dold meg, mi hez fogsz! For dítsd el fe je det, mert a fé le lem vissza fog ri asz  -
ta ni!

 16. Mát kám, édes mát kám, for dítsd a fe je det, for dítsd a fe je det, ne hogy te megijedj.

14
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 17. Nem for dí tom én el, szemeimvel né zem, hát én nem saj ná lom nem, a fél karomat.
 18. Gon dol kozz meg jól má, hogy mi nek fogsz ne ki! – Nyisd ki ke be le det, vegyem 
  ki a kí gyót.

A le ány be nyúl a fiú in ge alá, s íme, ara nyat ta lál. Jel kép ez nyil ván – meg fe le lô je an nak, hogy a gö rög 
mon dá ban is meg ke gyel mez nek az al vi lág urai a sze re tô hit ves nek.

 19. Hát mi kor be lé nyúl, ke res ve ke re si, hát ott nin csen kí gyó, nem kap ja a kí gyót.
 20. Mi kor azt ki ve szi, mint szép sá rig arany; sír ni fog a fiú, meg öle li lá nyát.
 21. Meg öle li a lányt, s a vál lá ra bo rul: mát kám, édes mát kám, en gem csak te saj nálsz!

Szó ma gya rá zat
Sá rig es kit kí gyó = egy kis sár ga kí gyó
Mintsábbot, inkábbot = mint sem hogy, in kább
Le gé nyem = fi am
„Kap ja” = ta lál ja

Ze ne hall ga tás
Hall gas suk meg a bal la da gyö nyö rû né pi elô adá sát a Hungarian Folkmusic hang le me zen 
(I. so ro zat, I. le mez A/1).
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Nagy he gyi tol vaj
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Nagy he gyi tol vaj
A le ányt szü lei a „nagy he gyi tol vaj hoz” kényszerítették fe le sé gül. Azon ban hi á ba lett gaz dag em ber 

fe le sé ge, ha az rab lás sal szer zi va gyo nát, s ne ki fé le lem ben kell él nie. Az asszony pa na szát meg hall ja 
a rab ló, s meg ijed, hogy fe le sé ge le lep le zi ôt. In kább ki vé gez te ti fe le sé gét, az pe dig fi án ke resz tül ap já-
hoz, any já hoz, vég sô so ron min den em ber hez („egész Barassóhoz”) in té zi in tel mét: ne ad ják el pén zért, 
ha szo nért azt, ami az em ber nek a leg drá gább: a be csü le tet, tisz tes sé get, a má sik em bert! Az 1–3. vers 
az asszony pa nasz da la:

(Rugonfalva, Ud var hely, Vikár B.)
Parlando

 2. Is te nem, Is te nem, áraszd meg a vi zet, – hadd vi gyen el éngem apám ka pu já ra, –
     apám ka pu já ról anyám aj ta já ra, – hadd tud ja meg immán, ki nek adott férj hez:
 3.  Cif ra ka to ná nak, nagy he gyi tol vaj nak, – ki most is oda van embermegfoszta ni, 

– egy-két karajcárér’ lel ket el vesz te ni, – egy-két karajcárér’ lel ket el veszteni.
A rab ló meg hall ja a pa naszt, az asszony fé lel mé ben ki fo gá so kat ke res:

 4. Az aj tón hall gat ja a nagy hí res tol vaj, – hogy a fe le sé ge benn ma gát si ras sa. –
     Nyiss aj tót, nyiss aj tót asszony-fe le sé gem, – miér’ sírsz, miér’ sírsz, asszonyfe le sé gem?!
 5.  Nem sí rok, nem sí rok, lel kem jám bor uram, – kony hán for go lód tam, cse re fát éget tem, 

– kony hán for go lód tam, cse re fát éget tem, – cse re fá nak füst je húz ta ki a könnyem.
 6. Ar ra vi gyázz asszony: hol nap ál ló dél be’ – hol nap ál ló dél be’ fe je det vé te tem, –
     Kifuta az asszony, ki ált ja Já nos kát, – kifuta az asszony, ki ált ja Já nos kát:
 7. Já nos kám, Já nos kám, nagy ha jú Já nos kám, – húzd elé hin tó mat, fogd bé hat
     lo va mat, – húzd elé hin tó mat, fogd bé hat lo va mat, – hol nap ál ló dél be’ vigy
     fej ve vô hely re.
 8. Ha fe je met ve szik, ta kard gyön ge gyolcs ba, – s min den nap há rom szor mosd
     meg ür mös bor ba, – s vidd bé Barassóba, s tégy fel az áléra*, – s az egész Ba-
     rassó ve gyen pél dát ró la:
 9.  Apám nak, s anyám nak tégy az asz ta lá ra, – hogy ad ja le á nyát cif ra katonának, 

– hogy ad ja le á nyát cif ra ka to ná nak, – cif ra ka to ná nak, nagy hí res tolvaj nak.

Szó ma gya rá zat
álé = fa sor, sé tány
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A rossz fe le ség
Gú nyo ló dó bal la da. Tánc je le ne tet lá tunk, me lyet egy le ány ér ke zé se sza kít ket té. Hív ja ha za be teg 

édes ap já hoz a ví gan tán co ló any ját. Az anya azon ban ha lo gat ja a ha za té rést; szá má ra min den nél töb bet 
je lent a szó ra ko zás. A dal lam el sô ré sze sza ba dabb rit mu sú, s má so dik, giusto tánc rit mu sa min dig az 
asszony vá la szá hoz kap cso ló dik. A ma gyar nép ze né ben na gyon rit ka, hogy két fé le elô adás vált sa egy-
mást egy ver sen be lül.

 (Kászonimpér, Csík, Bartók B.)
Poco ru ba to

 2. Jöj jön ha za, édes anyám, mert gyón tat ják édes apám! Erij, édes jó leányom…
 3. Jöj jön ha za, édes anyám, mert meg halt már édes apám! Erij, édes jó leányom…
 4. Jöj jön ha za, édes anyám, el te met tük édes apám! Erij, édes jó leányom…
 5. Jöj jön ha za, édes anyám, el to roz tuk édes apám! Erij, édes jó leányom…

Most már si et ha za fe lé az asszony, hi szen a le ány ké rôk kö zött ma gá nak is új fér jet re mél.

 6. Jöj jön ha za, édes anyám, le ány ké rôk jöt tek hoz zánk! Is ten áld ja, ko mám-
  asszony, most már ha za me gyek, el jöt tek a le ány ké rôk, én is férj hez me gyek.

Ez zel a ke se rû-gú nyos hang gal ér vé get a bal la da, s a hall ga tók ra bíz za, hogy le von ják a ta nul sá got.

Ko dály ezt a bal la dát a kö vet ke zô vál to zat tal fog lal ta be a Szé kely fo nó ba:

17

00705Z1_090812.indb   1700705Z1_090812.indb   17 8/19/09   8:17:34 AM8/19/09   8:17:34 AM




