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ŰJABBKORI TÖRÖKBECSEI 
NÉPBALLADÁK NYOMÁBAN 

LAPPANGÓ SZÁJHAGYOMÁNYOK 

Egy évvel ezelőtt született az ötlet — egy korábbi, hasonló jelilegű 
vállalkozásom serkentő visszhangja után —, hogy elindulhatnék a Budai 
Jóoi című törökbecsei balladatöredék nyomában, hátha felderítem annak 
való hátterét. Mivel a fennmaradt és publikált ponyvaízü egy strófa 
helyi jellegű eseményt énekelt meg, elfogadhatónak tűnt a feltevés, hogy 
a népi alkotókedvet ébresztő történet szereplői, szem- és fül tanúi még 
élinek, esetleg írásos nyomok is találhatók. 

Törökbecsét és környékét eddigi r iportút jaim során hagyomány-
őrző vidékként ismertem meg, s ezért okkal reménykedhettem abban, 
hogy a inépi emlékezet megőrizte a teljes balladát, annál inkább, mer t 
ezen ia vidéken keletkezett, s feltehetően nem is ter jedt tovább. Ha ez 
így van, akkor egy kis szerencsével ki lehet majd ásni az emlékezetből. 
Csodákat ipersze nem várhat tam abban a korban, amikor a szájhagyo-
mány kiveszőben van, s amikor a ballada esetében is bekövetkezett „a 
közvetlen halál előtti állapot", ahogy Vargyas Lajos í r ja A magyar nép-
ballada és Európa című könyvében. (Zenemű Kiadó, Budapest, 1976). 
A vigaszom az .volt, hogy a forgácsnál csak értékesebb a fa, még ha 
csenevész is, vagy satnya állapotban tengődik. 

Most, hogy munkám végére értem, s mögöttem a sok-sok beszél-
getés, levéltári búvárkodás, levelezés és az adatgyűjtésnek sok más 
módja, elmondhatom, hogy a fönti feltevések várakozáson felül beiga-
zolódtak. Fény derült a balladaalkotást kiváltó esemény sok mozzana-
tára: a gyilkossági ügyet annak írendje-módja szerint bejegyezték a 
nagybecskereki Magyar Királyi Törvényszék vizsgálati lajstromába, a 
korabeli újság írt róla, a szemtanúk élénken emlékeznek rá. Előkerült 
a balladahősnek, Budai Jóskának a fényképe, él a megénekelt ballada-
hős kedvese, s ímaga a ballada is magnószalagra került — két hosszabb 
változata, igein sok töredéke. 

Minden befejezés azonban, mint lenini szokott, az ú j kezdések esé-
lyét is magában hordja. Gyűjtőmunkám végén ugyanis ú jabb és ú j abb 
balladák kerül tek elő — ismertek és ismeretlenek —, úgyhogy az ere-
deti szándék menet közben némileg módosult, ezt a címbeli többes 
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szám jelzi: nem egy, hanem több újabbkori törökbecsei ballada nyo-
mába szegődtem. 

A kaland tehát — sok viszontagság után, a csüggedés hetei és hó-
napjai után —, akár a hollywoodi filmekben, happy enddel végződött. 
De hogyan kezdődött? 

A kiindulópont ezúttal is Tóth Ferenc balladáskönyve volt. (Kál-
mány Lajos nyomában. Hungarológiai Intézet kiadása, Újvidék, 1975). 
A 206. oldalról másolom le a töredéket és az adatközlő magyarázatát: 

BUDAI JÓCI. Adatközlő: Fercsik Etel, 70 éves, Száján, 1972. Gyűj-
tötte: Katona Imre és Tóth Ferenc. 

Na mostan, az egyik zenész vót, első prímás vót. Budai Jódnak 
hítták azt a zenészt. Vót egy lakodalom, hát bemöntek Törökbecsére 
kocsin az esküvőre. A zenészök is. Emez mög Takács Jóci vót, a másik 
legény. Hát mikor mögátak a nagyutcán, hogy majd leszának, bemön-
nek ott a templom előtt, akkor ő csak a kocsi ódalátul hasba szúrta 
Budai Jócit. Hát mindjárt kifordult a béle. Hát erről lőtt nóta is. Csak 
hát én nem tudom. Valahogy így: 

Hallottátok, Törökbecsén mi történt? 
Budai Jócit a nagy utcán megölték. 
Piros vére úgy folyik, mint a patak, 
Édösanyja gyönge szíve möghasad. 

(Mondja, ez a történet valóban megtörtónt valahol?) 
Hát mondom, hogy Törökbecsén. Simogyiak vótak ezök, mind a két 

legény." 
Ennyit mondott a szajáni Fercsik Etel a gyűjtőknek. Nem sok, de 

nem is kevés. Simogy említése fontos mozzanat, a nyomra vezető fonál 
alighanem itt található. Persze, nem magán a településen — ott már 
csak nyolc ember lakik, közülük talán egy őslakó sincs — hanem Novo 
Milosevón (Beodrán) és Törökbecsén, -ahová a simogyiak béköltöztek. 
A tanyacsoport régi és új során még 1954-ben 26 ház állt, de az ötve-
nes—hatvanas évek nagy migrációs hullámainak sodra elérte Bánátnak 
ezt a zúgát is, és egy évtized alatt elnéptelenítette ezt az egyébként ős-
régi, 600 éves múltra visszatekintő települést. Közigazgatásilag, tegyem 
még ezt ás hozzá, mindig a közeli Törökbecséhez tartozott, illetve Aracs-
hoz, Vranyovához, amely valamikor önálló község volt, de egybeépült 
Törökbecsével, majd be is olvadt a városba. 

A beodrai beszélgetések a várt eredményt hozták. Már az első lé-
pésnél közel kerültem a tűzhöz, éreztem melegét. 

Fercsik Pál, a 78 éves nyugalmazott téglagyári munkás emlékszik 
az eseményre, melyet nővére, a szajáni Fercsik Etel úgy fogalmazott 
meg, hogy „vót egy lakodalom, hát bemöntek Törökbecsére kocs in . . . " 
Részleteket mond, felsorolja azoknak a tanyás legényeknek a nevét, 
akik Simogyon együtt játszottak egy tamburazenekarban. A prímás 
Budai Jóska volt, vagyis a balladahős, a nagybőgős pedig Takács Jóci, 
a gyilkos, aki a törökbecsei nagyutcán kioltotta Budai Jóska piros vérét. 
A bandába még Hajdú István, Zombori Jóska és Pataki László tartozott. 
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Fercsik Pál kísér el a szintén beodrai Korponai Imréékhez. A ház 
asszonya, Korponai Imréné, szül. Jónás Ágnes, emlékszik a balladára, a 
nótás simogyi estéken énekelték, de most már csak arra fu t ja emléke-
zetéből, hogy egy-két sorát elzümmögje. Betegeskedő fér je felkönyököl 
az ágyban, öregesen síró szemmel és reszkető hangon folytatja, ott, ahol 
felesége elakadt: 

Amikor azt édesanyja meglátta, 
A két kezét a fejére kulcsolta: 
Jaj istenem, ki merte ezt megtenni, 
Egyetlen fiamat a sírba tenni. 

Gyertek, lányok, tegyetek a kocsiba, 
Vigyetek a főorvos úr elébe. 
A főorvos elfordulva azt mondja: 
Ennek már a jóisten az orvosa. 

Nem megy tovább, hangja elcsuklik, erőtlenül hull vissza a kék-
kockás párnák közé. Bekecset visel, de fázósan a dunnát is magára 
húzza. Ritkuló haja égnek áll, beesett borostás arcára ráül a szomorú-
ság, a magatehetetlen ember végtelen szomorúsága. 

Korponaiéktól azonban nemcsak az öregség emlékképével távoz-
tam, hanem a simogyi Jónások, Zomboriak, Darócziak, Hajdúk sok-sok 
törökbecsei címével. „Keresse fel özv. Zombori Jánosnét, ő elejétől végig 
tudja a nótát, nem is olyan régen még énekelte", mondotta Korponai 
Ágnes. Tőle hallottam először Budai Jóskának, a megölt balladahős ked-
vesének .a nevét, Pócik Rózáét. „Ö is Aracson él, valahol ott a Magyar 
utcán", közölte Korponai Imréné, szül. Jónás Ágnes. 

A későbbi törökbecsei beszélgetések során egyre jobban kirajzoló-
dott a balladaalkotást kiváltó véres esemény körvonala. Az időpont és 
a helyszín megállapítása körül csak az elején volt bizonytalankodás. 
Fercsik Pál azt mondta, hogy az 1914-es háború előtt történt. A török-
becsei Zombori Ferenc emlékezete szerint 1912—13-ban játszódott le. 
A 83 éves özv. Zombori Jánosné, akiről Beodrán úgy tudták, hogy a 
balladát még nemrégen énekelte, ott volt a lakodalomban, így hát el-
mondhatta, hogy „Daróczi Örzse és Pajor Pista esküvője volt 1908-ban". 
Még azt is hozzáfűzte, hogy a gyilkosság a lakodalmas menetben tör-
tént, a törökbecsei nagyutcán, a Grün orvos háza előtt. A balladát azon-
ban ő sem tudta, csak egy jellegzetes változatának versszakát: 

Gyertek, lányok, tegyetek a szekérre, 
Vigyetek a Grün orvos úr elébe. 
A zsidó orvos elfordulva azt mondja: 
Ennek már a jóisten az orvosa. 

Az ugyancsak 83 éves Zolnainé Hajdú Anna, aki szintén részt vett 
a lakodalomban, az évszámot 1910-re tette. „Össze ne keveredjek, édes 
Jézusom — mondta, majd egy kis töprengés után megerősítette —, akkor 
volt biztosan, 1910-ben." Abban az egyetlen strófában, amit ő tudott, 
benne van az esemény napja és hónapja is: 
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Április hó 10-én mi történt, 
Budai Jóskát a nagyutcán megölték. 
Piros vére úgy folyik, mint a patak, 
Édesanyja gyenge szíve meghasad. 

Perumé Kaszás Teréz törökbecsei anyakönyvvezetőnő később iga-
zolta, hogy Hajdú Anna emlékezete jól megőrizte az évet is, meg a napot 
is: korabeli bejegyzés szerint a 19 éves Pajor István és a 18 éves Daróczi 
Erzsébet valóban 1910. április 10-én kötött házasságot. A menyasszony 
a népes és ismert simogyi Daróczi család sarja, az anyja Budai lány — 
a balladahős rokona —, a vőlegény apja pedig Vajas Pajor Pál, a híres 
paktói számadó juhász. 

Ezek után megállapíthatom, hogy iá törökbecsei Budai Jóska balla-
datöredék való események időpontja 1910. április 10-e, a gyilkosság 
pedig a törökbecsei nagyutcán történt, Grün Mór orvos háza előtt, a 
mostani Tito marsall utca 31. szám alatt. 

Az elbeszélések alapján, az emlékkockákból szépen összerakható 
magának az eseménynek a váza is, de mielőtt ezt megtenném, hadd 
mondjak egy-két szót az adatközlőimről. 

Özv. Zombori Jánosné leánykori neve Borbély Róza. Ő édestestvére 
annak a híres bánáti mesemondónak, Borbély Mihálynak, akinek mese-
gyűjteményét Kálmány Lajos adta ki még 1914-ben, nemrégen pedig 
az újvidéki Forum Kiadó Pingált szobák címmel. Az aracsi Magyar 
utcában lakik (a mostani Strossmayer utca), akárcsak a vele egyidős 
Zerebélyiné Pócik Roza, a balladahős kedvese. 

Borbély Roza olyan korban van, amikor az ember már csak a kü-
szöbig megy, onnan meg vissza. Most mégis kendőt cserél, azt mondja, 
rég nem látta Pócik Rózát, elkísér addig. Lassan haladunk a betonjár-
dán, a hepehupás részen belém karol. 

A mesemondó édeshúga kalauzol a balladahős babájához. 
Zerebélyiné Pócik Roza egyedül él öregségével egy szobában, fiá-

nak házában. 
Borbély Roza egy szem cukorkát hozott leánykori barátnőjének. 

Pócik Rózának. „Van nekem, hozott a lányom" — hárít ja el vendég-
látónk, csak úgy megszokásból, a figyelmességet, de Borbély Roza nem 
tágít. „Hadd hozott, vedd csak el", mondja, és kezébe nyomja a papír-
kosárkába csomagolt egy szem édességet. Beszélgetésbe erednek, rég 
nem látták egymást, de hogy, hogynem minden második mondatukkal 
mintha az élettől búcsúznának. „Megyünk már a VI. reonba", mondja 
egyikük. Bólogatnak, megértik egymást: ott, a VI. negyedben van a 
temető. 

Egy-két kérdéssel gátat emelek a halálváró ár elé, és ú j mederbe, a 
régmúlt idők irányába terelem a beszélgetést, a sok évtizeddel ezelőtt 
lezajlott szomorú végű simogyi lakodalom emlékei felé. Borbély Roza 
tudja, mi járatban vagyok, segítségemre van, nehogy most véletlenül 
beleütközzek a bizalmatlanság falába. 

„Nyoszolyólány voltam", mondja Pócik Roza, vagyis koszorúslány, 
aki akkoriban 17 éves létére már nagylányszámba ment. „Együtt vol-
tam Daróczi Örzsével az esküvő előtti estén. Nem bírtunk elaludni, éne-
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keltünk, sírdogáltunk. Hogy mit énekeltünk? Azt már nem tudom, de 
amikor öltöztettük a menyasszonyt, akkor ezt daloltuk: 

Barna kislány diószínű asztala, 
Azon van a menyasszony koszorúja. 
Gyászos annak szép viruló levele, 
Víg öröme most fordul szomorúra. 

Barna kislány így sóhajt fel magában: 
De is boldog, akinek van hű párja. 
Nekem is lesz olyan, akit nem szeretek, 
Akit nekem apám, anyám keresett. 

Borbély Roza elbeszélése szerint a lakodalmas népet 20 pántlikás 
szekér hozta Simogyról az aracsi templom elé. „Örzse tiszta feketében 
esküdött, nagyon rítt", mondja Pócik Roza. 

Zolnainé Hajdú Annával szintén beszélgettem a lakodalomról, a 
tragikus esetről. Másnap egy levelezőlapot kaptam tőle. „ . . . tegnap 
nálam volt Novibecsén a simogyi riportügyben — írja —, de én az én 
vén fejemmel nem magyaráztam meg, hogy kerültünk a becsei főutcára, 
mi násznép. A kocsik Simogyról a vranyovai templomhoz vittek (azo-
nos az aracsi templommal — a riporter megjegyzése), aztán a kocsik 
visszajöttek az akkori Korona vendéglőbe (most Piros csizma). Akkor 
még az a nagy magazin nem volt, egy istálló és egy nyitott fészer fo-
gadta a lakodálmasokat, és a vranyovai templomtól vezet egy járda a 
becsei főút végére, a központba, és az esküvők mindig ezen az úton 
jöttek gyalog a Korona vendéglőig, ez meg a fiam volt házának által 
van. így iaz a feltevés, hogy a Jóskát a kocsiról jövet érte a gyilkos —• 
téves, ez is aztán jutott az eszembe . . . " 

A lakodalmas menet tehát 'az esküvő után bement Törökbecse köz-
pontjába — Borbély Roza állítása szerint a fényképészhez —, onnan 
pedig a főutcán, a mostani Tito marsall utcán haladt vissza a Korona, a 
mostani Piros csizma felé. ,,A násznépet fúvósak kísérték, a péterrévei 
Virág Örzse táncolt az utcán", emlékezik vissza Pócik Roza. 

A vigadozás külszíne mögött azonban már forr t az indulat, amely 
majd kirobbantja a tragédiát, gyászba borítja a lagzit. A simogyi ta-
nyáslegények, akik egy tamburazenekarban játszanak — öten vannak, 
nevüket korábban fölsoroltam, köztük Budai Jóska prímás és Takács 
Jóci nagybőgős nevét is —, szintén a menetben vannak, de nem ők mu-
zsikálnak, a zenét egy rezesbanda szolgáltatja. Ök is vendégek, 'a meg-
hívott rokonok és ismerősök közé tartoznak, mint a többiek. Budai Jóska 
példának okáért a menyasszony unokatestvére. 

Mi váltotta ki a véres leszámolást, miért emelt kést a nagybőgős 
a prímásra? 

Katona Imre és Tóth Ferenc adatközlője, Fercsik Etel, emlékszünk 
rá, azt mondta, hogy „két legény szeretett vóna egy lánt, de a lány az 
egyiket javallta". Feltehetően ennek alapján sorolták a töredéket „a 
szeretőért elkövetett gyilkosság" balladatípusba. 
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Egészen mást mondanak a szemtanúk. Borbély Roza szerint a gyil-
kosság pénz miatt történt. „Budai Jóska szedte a pénzt — mondja —, 
Takács Jóci pedig nem volt megelégedve az osztással, nem találta 
rendben. Ezen már korábban is összevesztek, a menetben újra". A tö-
rökbecsei Zombori Ferenc úgy tudja, hogy „Takács Jócit, a nagybőgőst, 
gáncsoskodó természete miatt kidobták a bandából. Emiatt állt bosszút, 
s nem a Pócik Roza miatt követte el tettét." 

Budai István, a balladahős Budai Jóskának az édes öccse kétéves 
volt, amikor bátyja tragikus körülmények között elveszítette életét, de 
a családi hagyomány alapján ő is úgy tudja, hogy a késelés a zenekaron 
belüli nézeteltérések miatt következett be. „A gyilkos kis -ember volt, 
bátyám pedig derék, szép szál ember", mondja, közben felesége, Kata-
lin, bement a szobába, és leakasztotta a falról Budai Jóska jól megőr-
zött fényképét. A kép is azt mutatja, amit a balladahős öccse az imént 
élő szóban fogalmazott meg: derék, szép szál ember néz ránk róla. 

„Jó muzsikus volt, még a háta mögött is citerázott", emlékezik 
Budai Jóskára egyetlen élő testvére. 

„Nem miattam vesztek össze. Ezt ki mondja?", ütközik meg a kér-
désemen Pócik Roza. „Jártunk együtt, apám is akarta, Jóska bátyja is 
akarta. Megsirattam nagyon, nem is akartam férjhez menni soha, de 
nem miattam történt. Azon vesztek össze, hogy kitötték a zenekarból." 

A bírósági iratokat nem őrizték meg, de a nagybecskereki törvény-
szék fennmaradt iktatókönyvéből, az 1910. évi bűnvizsgálati lajstrom-
ból látszik, hogy az igazságszolgáltatás szándékos emberölésnek minő-
sítette Takács Jóci tettét. 

Maga az eset, mint a szemtanúk leírásából tudjuk, a főutcán tör-
tént: Takács Jóci rövid szóváltás után hasba szúrta Budai Jóskát. 

„A bőgős, mintha nagyon szerette volna, átnyalábolta a prímást, a 
zsebében már ott volt a kés vagy bicska, már nem is tudom, hogy mi 
volt, és agyonszúrta", mondja a törökbecsei Horváth Imréné, szül. Sze-
les Julis, aki, minit ahogy a későbbiek során látni fogjuk, még egy igen 
értékes adatközlőmnek bizonyult. 

„Ne mondjátok meg az anyámnak", az volt Budai István állítása 
szerint, Budai Jóska utolsó szava, mielőtt összecsuklott volna. 

„Én szaladtam szólni a menyasszonynak, álljon meg. Sírva, jajgatva 
futott Budaihoz, koszorúval a fején", mondja Zolnainé Hajdú Anna. 

„Valaki kiabált: Budait megszúrták. Én is hátraszaladtam, és lát-
tam, hogy a hasát fogja", mondja Pócik Roza. „Rospontos kocsi vitte 
Becskerekre, bátyja ment utána. A szalmazsákon csurgott a vér, ködölt, 
hideg április volt." (A rospontos kocsin a helyi nyelvhasználat a fors-
pontot érti, a községi előfogatot. Korábban az állattartó falusi nép kö-
telezettsége volt lovat, szekeret bocsátani az utazó császári hivatalno-
kok, megyei nemesek rendelkezésére. Ezt a régi jobbágyi intézményt, 
vagyis a kényszerfuvart 1848-ban szüntették meg.) 

„Budai szüleit értesítették — fűzi tovább emlékeit Póoiik Roza — 
a Vince-érnél szálltak fel a vonatra, előbb beértek a városi kórházba, 
mint Budai Jóskával a szekér." 

„Takács Jóci megszökött, az udvarokban, kertekben, ólakban buj-
kált", mondja Borbély Roza. „A gyanú az első pillanatban bátyámra, 
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A balladahős: Budai Jóska 

A balladahős kedvese 1915-ben 
és 1977-ben: Pócik Uoza 



¥ . VSKggáDtaűü 

Folyó 
A vizsgálat elrendelése 
iránt beadott indítvány 

iktató száma és.a vizsgáló-
bíróhoz érkezésének napja 

A terheltek nevei, 
foglalkozása és lakhelye 

A vizsgálati fogságba 
helyezi* napja 

1. 2: 3. • 4. 
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A szabadon 
bocsátás napja 

A bűntett vagy vétség 
megjelölése és a sértett neve 

A befejezett ügy 
mikor és mely ha-

tésághoz tétetett át 
Észrevételek 
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Véres nász: a Torontál 
című újság híradása 
Budai Jóska haláláról 

Nagybecskereken az apaállatok tavuszi vizsgálatát, 
a bizottság, molynek tagjai voltak űr. M a g y a r 
Károly, S t e y o r István, G i f f i n g a r Zsigmond, 
F ü l e p György m. kir. áll&torvoa, elrendelte, 
hogy a gradnulicai negyed község bikái közöl egy 
darab mint meg nem felelő eladandó s helyébe 
más bika szerzendő be. 

— Vóres nász. Véres esemény történt a 
napokban Aracson. Egy ottani jómódú paraszt-
gazda házánál lakodalom volt s a meghívott 
vendégek közül volt két fiatal legény is, T a k á c s 
József ós B u d a i József. Este, mikor a mulat-
ság már tetőpontját érte el, a jókedv általános 
volt, a két fiatal legényből is kikívánkozott a 
temperamentum. Összevesztek, persze leány 
miatt s á bicska is csakhamar előkerült a 
csizmaszárból. A kést Takács rántotta olő s 
mielőtt a lakodalmas nép megakadályozhatta 
volna, hasbaszurta vele ellenfelét. A násznép 
közt persze nagy riadalom támadt. Budait később 
felszedték a földről, mosogatták, orvost is hívtak, 
akinek az ajánlatára beszállították a nagybec?.-
kéreki közkórházba, segíteni azonban már itt 
sem tudtak a szerencsétlen legényen, aki nagy 
szenvedések után belehalt a sebébe. Takács 
ellen a-hatóság megindította oz eljárást. . '-• ' 

. —4 A kütmüai országos vöaar. wagyinuincian ~ 
•a.; tavaszi országos vásárt f. hó 21, 22, 23 és 
24-én tartják, melyre, miután á sertésvész a 
városban már megszűnt, — szabályszerű járlat-
tal ellátva mindennemű állat felhajthajtható. 

Pancsován a legközelebbi országos vásár 

A terhelt és a sértett neve: 
a becskereki törvényszék 
vizsgálati lajstromából 

M M 

A Grün orvos háza 
a törökbecsei fő-utcán: 
Tito marsall utca 31. 



Borbély Jánosra terelődött. Ő nem szaladt el, nem volt miért. A me-
nyasszony testvére, Daróczi János mondta a kakastollasoknak, hogy ne 
bántsák, nem ő a tettes." (Borbély Mihály, a mesemondó ez idő tájt már 
Egyházaskéren tartózkodik, oda költözött a könnyebb élet reményében, 
egyébként -nélküle egyetlen simogyi lakodalom sem múlhatott el.) 

„A lakodalmas népet egy ideig fogva tartották a Koronában, majd 
az egyik része Simogyra, a másiik része P.aktóra ment, a menyasszonyos, 
illetve a vőlegényes házba", mondja Borbély Roza. „Az otthoniak lesték 
a lakodalmasokat, de már messziről látták, hogy baj van, mert a menet 
nagyon csöndes volt. Megpróbálták folytatni a lakodalmat, de nem ment, 
mire mi is hazamentünk." 

Grün Mór orvos, akinek a háza előtt a vaskapunál történt a gyil-
kosság, és aki elsősegélyben részesítette Budai Jóskát, a két háború kö-
zött halt meg, a házat Veselin Sele Lalic földműves vette meg Belgrád-
ban élő leányától, és átalakította saját céljaira. 

„Három és fél méter magas vaskapu volt, golyóscsapágyon moz-
gott, egy szárnya 490 kiló volt, hat ember alig oipélte, amikor lesze-
relték. A kapu díszeit a mostani oszlopra helyeztem, a zár és a nagy 
kulcs a padláson rozsdásodik", mondja Veselin Lalic, majd hozzáfűzi: 
„Az ú j kapu előtt is történt már gyilkosság: 1976 végén egy simogyi 
ember megölt egy törökbecseit." 

A helyi sajtó hírt adott a korábbi eseményről. A becskereki Toron-
tál írja 1910. április 14-én: 

„VÉRES NÁSZ. Véres esemény történt a napokban Aracson. Egy 
ottani jómódú parasztgazda házánál lakodalom volt, s a meghívott ven-
dégek között volt két fiatál legény is, Takács József és Budai József. 
Este, mikor a mulatság elérte tetőponitját, -a jókedv általános volt, a két 
fiatal legényből is kikívánkozott -a temperamentum. Összevesztek, per-
sze, leány miatt, s a bicska is csakhamar előkerült -a csizma-szárból. 
A kést Takács rántotta elő, s mielőtt a lakodalmas nép megakadályoz-
hatta volna, hasba szúrta vele ellenfelét. A násznép közt, persze, n-agy 
riadalom támadt, Budait később felszedték a földről, mosogatták, orvost 
is hívtak, kinek az ajánlatára beszállították a nagybccskereki közkór-
házba, segíteni azonban már itt sem tudtak a szerencsétlen legényen, 
aki nagy .szenvedések után belehalt a sebébe. Takács ellen a hatóság 
megindította az eljárást." 

A becskereki lap újdondászának híradása kapcsán az olvasóból 
csaknem 70 év után is kikívánkozik jó néhány hibaigazítás. Ettől elte-
kintek, egy kis összevetéssel, ezt mindenki megteheti. Utóvégre a köz-
lemény lényege most mégiscsak abban van, hogy tudósít a balladát ki-
váltó eseményről, s nem abban, hogy jól vagy rosszul. 

Még egy írásos nyom, ez ezúttal egy korabeli újságból. 
Itt mondanám el, hogy Takács Jócit háromévi börtönbüntetésre 

ítélték. Alig néhány héttel a büntetés letöltése előtt közös cellába került 
egy Budai nevű fogollyal. Beszélgetés közben elmondta neki, miért ra-
boskodik, hogyan ölte meg <a prímást, a pajtását, akivel együtt muzsi-
kált. Mindennek a vége az lett, hogy fogolytársa megélesítette kanalá-
nak nyelét, és felkoncolta vele Takács Jócit. 
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Budai Jóska gyilkosának másodszori bűnhődését a félreértés okoz-
hatta. Beszélgetőtársaim közlései alapján úgy tűnik, hogy a fogoly társ 
nem értette meg Takács Jócit, szavaiból azt hámozhatta ki, hogy vala-
melyik rokonával végzett, holott neki a simogyi Budaiakkal semmilyen 
kapcsolata nem volt. Az ottaniak leszármazottai még csak nem is tud-
ják, ki lehetett, honnan való a névrokon. 

Persze, nem lehet kizárni annak lehetőségét sem, hogy Takács halá-
lát az összeférhetetlenség okozta. 

Ennek a gyilkosságnak tényleges indítéka mindvégig homályos ma-
radt előttem, megfejtésével nem időztem. Adatközlőim színes elbeszé-
léseit viszont annál szívesebben hallgattam. Ennek a históriának is sok 
részletét ismerik, egyikük még a két fogoly párbeszédét is idézte, mint-
ha legalábbis ott lett volna harmadikként a zárkában. Néha az az érzé-
sem támadt, hogy versbe is szednék Takács Jóci történetét az ismeret-
len Budaival, sőt el is énekelnék, ha szépen megkérném őket. 

És a ballada harmadik szereplőjével, Pócik Rózával, vajon mi tör-
tént? Tudjuk, hogy az esemény megrendítette, kedvesét megsiratta, ott, 
ahol senki sem látta. Mélységes gyászának külső jelét, leány létére, nem 
adhatta, mert környezete megszólta volna érte. A nyilvános gyász a 
feleséghez, a rokonhoz illő, ő sem az egyik, sem a másik nem volt, de 
még jegyese sem hivatalosan Budai Jóskának, bár a család ismerte kap-
csolatukat, és jó szemmel nézte, mint ahogy már erre utaltam is. 

„Nem .sokkal a véres lakodalom után a vranyovai vásáron találkoz-
tam Jóska szüleivel", emlékezik Pócik Roza. „Édes lányom, mondta ne-
kem a Budai Jóska édesanyja, és rítt nagyon." 

Sorsának további alakulását nem befolyásolhatta túlságosan Pócik 
Roza, akárcsak a többi korabeli lány. A kiszolgáltatottságra utaltak kö-
vetkező szavai is: 

„1921-ben egy özvegy emberhez adott férjhez az ötödik mostohám." 
Arról faggatom, ismeri-e a balladát, amely róla is szól, amelynek 

ő is egyik hőse. Nem tudja. Ismerte, de úgy látszik, kikopott az emlé-
kezetéből. Néhány sorát mondja csak el, beszélgetésünk sorrán többször 
is, a ballada első két sorát: 

Április hó 10-én mi történt, 
A Budait a nagyutcán megölték. 

Néhányszor megkíséreltem még az emlékezet ébresztését, de mindig 
csak ennyire fultotta. Ezt a féltételezést, hogy jelenlétében, az együttér-
zés miatt esetleg nem énekelték, el kellett vetnem, mert mint maga 
mondja, „egy héttel a gyilkosság után a nótát már énekelték Svanmer 
Feri lakodalmán". 

„Mindenki tudta, hogy akartuk egymást", mondja Pócik Roza. 
„Amikor a lányok meghallották, hogy engem is hívnak a lakodalomba, 
egyre azt hajtogatták: nem jössz, ugye, sajnálod a Jóskát! Ha sajnálom 
se mondom — nyelveltem vissza. Elmentem Feri lakodalmába, hogy ne 
vegyenek szájra, de már akkor énekelték a nótát, kifutottam, a kotárka 
mögött sírtam egyet, és mentem vissza táncolni." 
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A figyelmes olvasó észrevehette az eddigiek során, hogy beszélge-
tőtársaim, a balladaalkotást kiváltó esemény szemtanúi megóvták a fe-
ledéstől ia történet sok részletét — a balladát azonban nem. 

Zerebélyiné Pócik Roza, mint láttuk, két sorát tudja. Ugyanennyit 
mondott Zomboriné Borbély Roza is, de még hozzáfűzte: „a kukorica-
töréskor énekelték, a Takácsék mellett, jó hangosan". Zolnai Hajdú 
Anna egy Strófáját is lejegyeztem. Egyik pillanatban azt mondta ne-
kem, hogy a balladát ő szerkesztette. Elképzelhető, hogy mekkorát dob-
bant a szívem, egyszer-kétszer még el is mentem hozzá, de az egy vers-
szaknál többre nem futotta. 

A balladát először a 71 éves törökbecsei Szeles Imre énekelte el 
nekem, illetve pontosabban csak .egy töredékét, de ez is reménykeltő 
volt: hátha sikerül, majd csak előbukkan. „Libapásztor voltam a Burza-
járáson — mondja Szeles Imre —, tizenötünknek-húszunknak volt ott 
kunyhója nádból, deszkából. Este paprikáskrumplit főztünk csipetkével, 
néha halat is, majd a vacsora után összejöttünk, és énekeltünk sok min-
dent, ezt is, ami után maga kérdezősködik." 

A magnószalagról jegyeztem le Szeles Imre énekének szövegét: 

BUDAI JÓSKA1 
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Gyertek, lányok, tegyetek a kocsira, 
Vigyetek a magyar orvos elébe. 
Magyar orvos elfordulva azt mondta; 
Ennek már a jóisten az orvosa. 

Ezután ismét sokáig az eredménytelen kísérletek következtek, oly-
kor a reménytelenség hetei, hónapjai. 

Zombori Juliannának és Budai Istvánnénak a ballada egy-egy sora 
jutott csak eszébe. (Az utóbbi, leánykori nevén Szabó Katalin, Borbély 
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Mihály édestestvérének, Borbély Viktóriának a leánya.) Náluk hagytam 
a címemet, mert hátha esténként, amikor az ember szemére nem jön 
álom, és amikor a gondolatok bejárják a régmúlt idők ösvényeit, az em-
lékezet mélyéről, az ismert egy sor mellé, előpattanhat még néhány. 
Nem szemrehányásként, csak tényként említem, hogy a postát hiába 
vártam. 

Nem tudott raj tam segíteni Szarapka Péter és Kovács Péter, a két 
idősebb és ismert araccsi muzsikus sem, mivel sohasem hallottak a bal-
ladáról. Ezt a választ kaptam Karácsonyi Pétertől, Iván Julistól, meg 
Fehér Károly aracsi plébánostól is, aki még elmondta, hogy az eset 
nincs bejegyezve a templom história domusába. Sokan biztattak, keres-
sem föl Tandi Pétert, ő sok mindent tud, erre is emlékezhet. A kedélyes, 
de ítémám szempontjából eredménytelen beszélgetés után János fiához 
utalt, esetleg ő tudja. „Könnyen megismeri, piros arca van — igazított 
útba —, és olyan mázsás, mint maga." 

A 75 éves törökbecsei Pap Maris szerint a következő versszak is a 
Budai Jóska balladából való: 

Kiszsigai árpatábla, de szélös, 
Arra jár egy kispacsirta, beszédes. 
Kis pacsirta azt csicsergi anyjának, 
Hirtelen halála lett a fiának. 

Zombori Ferenc családjának házában hallottam, hogy nemrégen 
még a piacon is énekelte valaki a Budai Jóska haláláról szóló balladát. 
Egyre mondta volna a fiatalasszony, Zombori Ferenc menye, hogy ki is 
volt az, a név híján megpróbálta körülírni és más módon emlékeztetni 
a jelenlevőket, de hasztalan, kilétét nem sikerült megfejtem. Vándor 
históriás lett volna, vagy esetleg egy ágrólszakadt vásári énekes? Ilyen 
is lenne még korunkban? 

Törökbecse után Vajdaság más részeiben is próbálkoztam nyomra 
jutni, főleg azok között, akik Simogyról származtak el, vagy akiket va-
lamilyen kapocs fűz ehhez a vidékhez. 

Id. Berec János tanító könyvet írt az aracsi pusztatemplomról. Va-
jon hagyatékában van-e esetleg utalás a balladára, az eseményre? 
A bácskai oldalon. Óbecsén élő özvegyének nemleges a válasza. 

Hajdú Istvánné Temerinben lakik fiánál, dr. Hajdú Ferencnél, la-
punk külső munkatársánál. Ö annak a Hajdú Istvánnak az özvegye, aki 
tagja volt a simogyi tanyás legények tamburazenekarának. Ennek a 
bandának, mint tudjuk, Budai Jóska volt a prímása, Takács Jóci a nagy-
bőgőse. Budai Jóska halála után Hajdú István vette meg a szülőktől 
a balladahős citeráját, azon tanult tovább, és élete végéig hű maradt a 
muzsikához: a felszabadulás után az induló Üjvidéki Rádió népi zene-
korának első karmestere lett. 

Ott volt az emlékezetes lakodalomban, hallhatta később a balladát, 
esetleg le is jegyezhette. Özvegye mondja, hogy nagyon sok dalszövege, 
kottája volt, de halála után, illetve miután Temerinbe költözött, az 
újvidéki lakás padlására került. Később mentek érte, de addigra a lakók 
eltüzelték. 
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A balladahős citerája sokáig függött dr. Hajdú temerimi családi 
házának falán, de egyszer Balázs Janika, az országos hírű prímás és 
Hajdú István rádiós kollégája kiment az özvegyhez, és addig könyör-
gött, amíg oda nem ajándékozta -neki. 

Balázs Janikániak, persze, nem ez az egy hangszere van, de ha majd 
lát juk és halljuk a tévében, vagy fönt a péterváradi étteremben, gon-
doljunk arra, hogy talán akkor éppen a balladahős citeráján játszik. 

Nem is tudom, soroljam-e, ki mindenkinél jártam még? Pócik Roza 
leányánál, a 44 éves, özvegyi sorban Nádalyon élő Jockovné Zerebélyi 
Ilonkánál tett látogatásomról azért még feltétlenül be kell számolnom. 
Ügy tudtam, hogy ő őrzi anyjának, a balladahős kedvesének egyetlen 
fiatalkori fényképét, ezért mentem hozzá. Szívesen kölcsönadta — 
1915-ben készült, a fronton levő férje kérte, hogy küldjenek neki fény-
képet —, s emellett még meg is lepett a ballada egyik legbővebb töre-
dékével. Dallamára nem emlékezett, csak a szövegtömböt diktálta le: 

Április hó 10-én mi történt? 
A Budait a nagyutcán megölték, 
Piros vére folyik, mint a patak, 
Kedves húga gyenge szíve meghasad. 

Pócik Roza a babáját sirassa: 
Oda az én árva szívem vigasza. 
Hozd ki Roza fehér kendőd mejjemre, 
Hogy ne fojjon piros vérem a földre. 

Gyertek, lányok, tegyetek a szekérre, 
Vigyetek a Grün orvos úr elébe, 
Zsidó orvos elfordulva azt mondja, 
Ennek már a jóisten az orvosa. 

Takács Jóci a Budajit megölte, 
Kilenc zsandár a börtönbe kísérte. 
Budai Jóskát feltették a szekérre, 
Elvitték az édesanyja elébe. 

Mikor ezt az édesanyja meglátta, 
Két kezét a fejére kulcsolta: 
Jaj, istenem, ki merte ezt megtenni, 
Egyetlen fiamat a sírba tenni? 

Jockovné Zerebélyi Ilona közlése ú j ra felvillanyozott, akárcsak 
annak idején Szeles Imre, akitől először hallottam énekelni a ballada 
dallamát. Ha már egyik adatközlőimtől megismertem a dallamát, Zere-
bélyi Ilona révén pedig egy teljesebb töredék került elő, akkor miért ne 
reménykedhetnék abban, hogy a jószerencse utamba hoz egy hagyo-
mányőrző nótafát, aki ezt a balladát is ismeri, és el is tud ja énekelni? 
Az ember természetes állapota a derűlátás, de mégis, hol és kiben éb-
resszem a szunnyadó emlékezetet? 
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(Most már, két zárójel között, egy műhelytitkot is elárulhatok: 
Zerebélyi Ilonával való találkozásom előtt már lezártam magamban a 
témát. Az irattartó mappába a sok feljegyzés és fénykép mellé egy 
cédulára oda került az írás címe is: Törött tükör; Egy elkopott török-
becsei ballada nyomában. Afféle adaléknak szántam — a hét töredék 
alapján — a balladák utóéletéről, arról az állapotról, amelyet Vargyas 
Lajos halál előttinek nevez.) 

Egy kolléganőm javaslatára — dám, az összetettnek tűnő kérdések 
kibogozása olykor mégis egyszerű — elmentem a törökbecsei Miloje 
Ciplic Általános Iskolába. Lévai Imre igazgatónak mondtam el, mi já-
ratban vagyok, arra már nem is kellett megkérnem, hogy segítsen, ő 
maga intézkedett. Egy rögtönzött megbeszélésen Szőnyi Mátyásné és 
Szekeres Istvánná magyartanárokkal együtt megállapodtunk abban, 
hogy csaknem 400 példányban elküldöm az iskola címére Fercsik Étel-
nek a törökbecsei eseményre vonatkozó közlését, és egy strófáját, Tóth 
Ferenc balladáskönyvéből. 

Ez volt az utolsó kísérlet a ballada felkutatására, minden más lehe-
tőség, úgy tűnt, kimerült már. 

Azt szokták mondani, hogy a távirat még a jó hírt is pánikkal je-
lenti, megbénulunk, ha a postás átnyújt ja. Valami hasonló érzéssel vet-
tem fel a telefonkagylót: Szőnyi Mátyásné, a törökbecsei iskola tanár-
nője jelentette, hogy megvan a Budai Jósika ballada, éspedig két válto-
zatban, két dallamra, és ezenkívül még néhány meglepetés is! 

Hadd közöljem gyorsan mindkettőnek a szövegét, úgy, ahogy a 
magnószalagról lejegyeztem. 

Az első változatot Jónás Mihályné 65 éves törökbecsei lakos 
énekelte: 

BUDAI JÓSKA2 

Jónás Mihátyné , 65 c'ves 
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„Gyertek, lányok, tegyetek a szekérre, 
Vigyetek a főorvos úr elébe." 
Főorvos elfordulva azt mondta: 
„Ennek már a jóisten az orvosa." 

A Budai két szál deszkán nyugoszik, 
Édesanyja mellette siránkozik. 
„Eregy haza, édesanyám, ne sirass, 
Van még otthon hat testvérem, neveld azt." 

Pócik Roza, amikor ezt meghallotta, 
A két kezét a fejére kulcsolta: 
„Jaj, istenem, ki merte ezt megtenni? 
Ki merte a kisangyalom megölni?" 

Jaj, istenem, harangoznak ma délre, 
A Budajit viszik a temetőbe. 
A Budajit viszik a temetőbe, 
Takács Jócit az örökös tömlöcbe. 

A másikat, a legteljesebbet, a 75 éves törökbecsei Horvát Imréné, 
szül. Szeles -Julis énekelte. Ez a változat a népköltészet előregyártott 
elemeit — az ú j stílusú balladák ismert fordulatait, képeit — még úgy 
használja fel, hogy a megtörtént eseményt is híven tükrözze vissza. 
Lehetségesnek tartom, hogy ez az elsőszülött, 1910 derekán a falusi és 
tanyai közvéleménynek ezt a változatot „terjesztette be" élfogadásra, 
további variálásra, kibővítésre vagy termékeny felejtésre a népköltészet 
emlőin nevelkedett ismeretlen szerző. 

íme a Budai Jóska ballada hét versszaka: 

BUDAI JÓSKA 
Horválh Imréne , 7S íves 
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„Gyertek, lányok, fogjátok meg a kezem, 
Vezessetek a Grün orvos úr elébe." 
A Grün orvos elfordulva azt mondta: 
„Ennek csak a jóisten az orvosa." 

Pócik Roza mikor eztet hallotta, 
A két kezét a fejére kulcsolta. 
„Jaj, istenem, ki merte ezt megtenni, 
Az én kedves szeretőmet megölni." 

„Ugye, Takács, hogy nem fájt a te szíved, 
Mikor aztat a Budajit megölted? 
„Dehogy nem fájt, talán meg is hasadott, 
Mikor mondta: Jaj, istenem, meghalok." 

Édesanyja, mikor eztet hallotta: 
„Gyerökeim, vigyetek a kórházba." 
Mikor a kórház ajtaját átlépte, 
Összerogyott, mivel tovább nem bírta. 

„Jaj, istenem, hogy kell eztet átvinnem, 
Az én kedves gyermekemet így Idtnl." 
„Eregy haza, kedves anyám, ne sirass, 
Van még otthon négy kis öcsém, neveld azt." 

A Budait kórházi pap temette, 
A Takácsot kilenc zsandár kísérte. 
A Budait viszik a temetőbe, 
A Takácsot a becskereki börtönbe. 

Még néhány szót adatközlőmről. Az előbbi balladát, mint mondtam, 
Jónás Mihályné énekelte, de valójában a Beodrán élő, beteg Korponai 
Imre mondta tollba, felesége, Korponainé Jónás Ágnes leírta, Jónás 
Mihályné pedig elment érte Beodrára — miután unokája az iskolában 
hallottak álapján érdeklődött nála a Budai ballada után —, megjegyezte 
a dallamát, és magnóba énekelte. Korponai Imre, emlékezünk rá, az az 
ember, aki beszélgetőtársaim közül előnek említette Pócik Rózát, az 
esemény több szemtanúját, emlékezett a balladára is, két versszakát 
már akkor bediktálta — közülük az egyiket most nem is mondta tollba 
feleségének. Ügy látszik, azóta nem tudott megnyugodni a betegágyá-
ban, s felidézte a tudata mélyén elásott tartalmat. 

Jónás Mihályné egyébként, korábban, a maga változatát is bedik-
tálta unokájának, Jónás Gizellának, a Miloje Ciplic Általános Iskola 
tanulójának. Egy papírlapról másolom le: 
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Hallottátok, Törökbecsén mi történt? 
Budai Jócit a nagyutcán megölték, 
Piros vére úgy folyik, mint a patak, 
édesanyja gyönge szíve meghasad. 

Budai Jócit föltették a szekérre, 
Ügy vitték a zsidóorvos elébe. 
Zsidó orvos elfordulva azt mondta: 
„Ennek csak a jóisten az orvosa." 

Budaiéknál begyulladt a gyucsvilág, 
Talán bizony Budai Jócit virasszák? 
Édesanyja szívszakadva siratja: 
„Édes fiam, hamar elmész a sírba." 

Budai Jócit viszik a temetőbe, 
Takács Jócit kísérik a tömlöcbe. 
Zúg a vihar, zokog a szél csendesen, 
Láttátok-e, mire visz a szerelem? 

A Budai Jóska ballada másik változatát, mint már volt róla szó, 
Horváth Imréné, szül. Szeles Julis énekelte. Azért 'emlegetem még egy-
szer leánykori nevén, mert édestestvére Szeles Imrének, annak az egy-
kori libapásztornak, aki adatközlőim közül először énekelte a ballada 
egy töredékét. Csak tűnődhetek azon, hogy nem jutott eszébe nótás 
kedvű testvére, amikor nála is érdeklődtem, ki tudhatná még a balla-
dát. Horváth Imréné egyébként sok dalt tud. „Csak egyszer halljam 
meg a nótát vagy kétszer — közli ívelem —, már akkor el is mondom." 
Férje a következő szavakkal erősíti meg azt, amit felesége az imént mon-
dott: „Sokat énekelt, pláne mikor lány volt, ekkor ki dalolta még a 
nevét is." 

A Budai Jóska balladát Simogy közelében, a Komica szállásokon 
tanulta az idősebbektől, bálázás közben. 

Horváth Imréékhez egy rokonlány, Ződi Valéria nyolcadikos tanuló 
jött érdeklődni a Miloje Ciplic iskolában kapott nyomtatvánnyal. Ő volt 
tehát a nyomravezető. 

A magnószalagra vett Budai Jóska balladát — Horváth Imréné 
előadásában — később leforgattam Budai Istvánnak, a balladahős egyet-
len élő testvérének. Még sohasem hallotta, megilletődve és meghatódva 
néz hol maga elé, hol a konyha falára. Együtt érez vele felesége, Szabó 
Katalin is. 

„Tényleg négy gyermeke volt az anyánknak", mondja, mivelhogy 
ilyen vonatkozásban, elvontan ugyan, de róla is említést tesz a ballada. 

Pócik Roza szobájában szintén megnyomom a magnó kapcsoló-
gombját, és figyelem a hatást. Kissé nagyot hall, de megérti minden 
sorát. „No csak, valaki erre is emlékszik?", mondja, amikor pedig a ne-
vét hallja, kiszalad a száján: „Hát ezt mög ki tötte hozzá?" 
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Ennél többet <nem tudok meg tőle. Gondolatvilágát főleg a közel-
múlt két tragikus eseménye köti le — fiának öngyilkossága, unokájá-
nak eltűnése —, ennek részleteit közli velem szakadatlanul. 

„Ide hallgasson — mondja —, az én fiam volt az, aki most öt éve 
megölte a feleségét, mög maga magát is, akkor ölég fá j az énnéköm, 
hogy nem csuda, ha most elfelejltök m i n d e n t . . . Lássa, milyen nagyon 
el vagyok nyomorodva, de hogyha élne a fiam, aki megölte magát, nem 
volnék ennyire tönkremönve . . . " 

Átveszi tőlem a szót, arról faggat, hová valósi vágyóik, milyen jár-
művel jöttem, van-e feleségem, családom. Amikor hallja, hogy két gyer-
mekem van, két piros almát nyom a kezembe. „Nem jó van, ha az egyik 
kap, a másik meg nem" ; mondja. 

Mivel előkerült a Budai Jóska ballada, és fény derült az esemény 
sok homályos részletére, itt most akár pontot is tehetnék a történet vé-
gére. A jófényű csillagok azonban úgy akarták, hogy még egy kis rá-
adás is legyen. 

A törökbecsei általános iskolai diákjainak gyűjtőmunkája kapcsán 
ugyanis nemcsak a Budai Jóska ballada két változata került elő — a 
korábban összegyűjtött sok töredék mellé —, hanem még két helyi ese-
ményt megéneklő ismeretlen ballada: a Lukó Jóskáról szóló három vál-
tozatban és a Horvát Jóciról szóló egy változatban. 

Az alábbiakban a Lukó Jóska ballada három változatát másolom 
le a magnószalagról. 

Az elsőt Jáger Lajosné, 68 éves törökbecsei lakos énekelte. Az adat-
közlőre Szőnyi Mátyásné tanárnő hívta fel a figyelmemet. 

LÜKÖ JÓSKA3 
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Kürti Gyura beszaladt a tanyára, 
Igenyöst Lúkóék ablakára. 
„Boris néni, aggyon isten, jó estét." 
„Aggyon isten, Kürti Gyura, szerencsét." 

„Boris néni, ne kívánjon szerencsét, 
Jóska fiát a fásúton meglőtték." 
Mikor eztet Boris néni hallotta, 
A két kezét a fejére kulcsolta. 

„Jaj, istenem, kinek kellett megtenni, 
Jóska fiam a fásúton meglőni." 
Lúkóéknál kigyulladt a mécsvilág, 
Talán bizony Lúkó Jóskát virrasztják. 

Mikor eztet Bakter Teca hallotta, 
A két kezét a fejére kulcsolta. 
„Jaj, istenem, kinek kellett megtenni, 
Vőlegényem a fásúton meglőni." 

„Hozd ki, Teca, a jegykendőt mejjemre, 
Ne csurogjon piros vérem a földre." 
Tajti Károlyt kilenc zsandár kíséri, 
Lúkó Jóskát temetőbe kísérik. 

A 70 éves itörökbecsei Pálfi Józsefné töredékesen adta elő a Lúkó 
Jóska ballada második változatát. A nyomra vezető ezúttal Lukács 
Zsuzsa középiskolás tanuló volt. 

LŰKŐ JÓSKA4 

Pálíi Oánosne, 70 eves 
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„Boris néni, ne kívánjon szerencsét, 
Mer a Jóskát a fásúton megölték." 
Boris néni, mikor eztet hallotta, 
A két kezét a fejére kulcsolta. 

Jaj, istenem, kinek köllött megtenni, 
Lúkó Jóskát a fásúton megölni. 

„Tajti Károly, mért nem néztél az égre, 
Mikor lőttél Lúkó Jóska szívébe." 
„Felnéztem én, de már akkó késő vót, 
Mer már akkó Lúkó Jóska halva vót." 

„Pajtásaim, tegyetek a szekérre, 
Vigyetek el Bakter Teca elébe. 
Hozd ki, Teca, a jegykendőt mejjemre, 
Hogy ne folyjon piros vérem a fődre." 

A legbővebbet, a harmadik változatot a 69 éves Drapos Györgyné 
énekelte mikrofonba. A nyomravezető az unokája volt, Drapos László. 

J c 76 

LŰKŐ JŐSKA5 

Drapos Györcj-yne , 69 eves 
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„Tajti Károly, hogy nem néztél az égre, 
Mikor lőttél Lúkó Jóska szívébe." 
„Tekintettem, de már akkor későn volt, 
Mert már akkor Lúkó Jóska halva volt." 

Lúkó Jóskát föltötték a szekérre, 
Elvitték a Bakter Teca elébe. 
„Hozd ki, Teca, jegykendőd a mejjemre, 
Piros vérem ne csöpögjön a földre." 
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Lúkóéknál meggyulladt a mécsvilág, 
Talán bizony Lúkó Jóskát virasszák? 
Lúkó Jóskát föltötték a deszkára, 
Édesanyja jaj de szépen siratja. 

Édesanyja jaj de szépen siratja: 
,,Vajon, fiam, ki gondolta, hogy meghalj, 
Jaj istenem, kinek köllött megtönni, 
Jóska fiam a fásúton megölni." 

Harangoznak délre, de nem ebédre, 
Lúkó Jóskát viszik a temetőbe. 
Hat muzsika húzza annak nótáját, 
Bakter Teca siratja a babáját. 

Fehér kendőt tart mind a két kezébe, 
Sűrű könnye hull annak a közepébe. 
Fehér kendőt tart mind a két kezébe, 
Sűrű könnye hull annak a közepébe. 

„A gyilkosság 1900. február 4-én a késő éjjeli órákban történt", 
mondja 'adatközlőm, Jáger Lajosné. „Akkoriban az én anyám is olyan 
serdülő kislány lehetett. Az én nagybácsim vőlegény volt — mert ez 
a Lúkó Jóska nekem a nagybácsim —, Bakter Teca pedig a menyasz-
szonya volt. A családban fennmaradt a dal, énekeltük elejétől végig. 
Most én már nem tudom olyan szépen mondani, mint korábban, mert 
beteg is voltam, idősebb is vagyok, meg talán mert a fogam is hiány-
zik . . . Nem tudom, ki énekelte először, én akkor tanultam meg, amikor 
olyan nagyobbacska lány voltam. Ügy kint dolgoztunk a rétben, a Ro-
honci rétjiben dolgoztunk, ott tanultam . . ." 

Pálfi János,né nem tudja már az esemény időpontját, amikor emlé-
keztettem rá, akkor mondja, hogy a ballada elejére kell odaszövegezni 
az évet, valahogy úgy, hogy „Kilencszázban Törökbecsén mi történt? 
Lúkó Jóskát a fásúton megölték." 

„Tajti Károly haragban volt Kürti Gyurával", mondja Pálfi Já-
nosné, „őt akarta agyonlőni, de tévedésből Lúkó Jóskát ölte meg. Fia-
talember volt, legény, jegyben járt a Bakter Tecával. Nem Bakter volt 
a neve, csak úgy mondták az emberek, mert az apja bakter volt a 
tanyán." 

„Testvérét, Lúkó Gyura bácsit meg a villany ölte meg itt, Török-
becsén, féleségével együtt, fűzi tovább emlékeit Pálfi Jánosné „Kocsis 
volt a Ciglernél, a felesége pedig mosónő volt, tudja, járt mosni, fize-
tésért. A ruhaszárító drót összeköttetésbe került az árammal, és agyon-
sújtotta. Gyura bácsi ment neki segíteni, de ő is ott maradt." 

— Ki énekelte először a balladát? — kérdezem Pálfi Jánosnét. 
„Hát én azt nem tudom — válaszolja. — Még meg sem születtem, ami-
kor az eset történt." 

„Megtörtént esemény volt", mondja harmadik adatközlőm, a 69 éves 
Drapos Györgyné. „Itt a fásúton történt, mikor kislány voltam, hogy 
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mikor volt, azt már pontosan nem tudom. (A fásút az egykori Dun-
derski-kastélytól indul, és a Tiszáig vezet — a riporter megjegyzése.) 
„A fásúton be volt vésve ez a nóta, úgy értem ezt, hogy ott keletkezett, 
és sokszor énekeltük, nagy divat volt ez akkor. Én az öregebb lányoktól 
tanultam a Tisza szélén, a Bereki-téglagyárban. Dúdolgattam később 
is, mindig, ez olyan emlék nekem. A fásúton azóta már kivágták a 
f á k a t . . . " 

Az első adatközlőm, Jáger Lajosné, pontosan emlékezett a dátumra: 
a gyilkosság 1900. február 4-én történt. Ezen a nyomon elindulva köny-
nyű volt ellenőrizni, hogy a korabeli sajtó közölt-e hírt az eseményről. 
A Torontál nem is egyszer írt róla — kétszer! 

1900. február 10-én: 
„EGY LEÁNYÉRT. Törökbecsei levelezőnk írja: Lúkó József, Soly-

mos Gusztáv bérese, a napokban bement a községbe mulatni. Jó bor 
mellett, citoraszó mellett csakhamar hajba is kapott Farkas Jánossal és 
Tajti Károllyal egy leányzó miatt. Lúkó fejbe is verte Tajtít. Aztán 
külön válták, és külön ittak. Mikor pedig Lúkó hazafelé tartott, a sötét-
ből rálőtt valaki. A golyó szíven találta, úgyhogy a 23 éves legény ször-
nyethalt. A csendőrség a gyilkost Tajti személyében már ki is nyomozta." 

1900. február 17-én: 
„GYILKOSSÁG AZ ORSZÁGÚTON. Annak idején röviden meg-

emlékeztünk már a törökbecsei gyilkosságról, amelynek Lúkó József 
lett az áldozata, aki pedig ártatlanul került a veszedelembe. A gyilkos-
ságot Pacsia István Solymos-tanyai lakos vette észre, aki jelentette a 
törökbecsei csendőrörsön, hogy Lúkó József törökbecsei gazda a Soly-
mos tanya közelében az országúton agyonlövetett. A csendőri nyomozás 
megállapította, hogy Lúkó József három társával, név szerint Kiirthi 
György, Pákai György és Pákai Ferenc, törökbecsei lakosok társaságá-
ban Weisz Áron korcsmájában iddogáltak és beszélgettek. A szomszédos 
asztalnál ülő Tajti Károly és Farkas Ferenc folyton beleszólottak az 
előbbiek beszédeibe, ami ezeket nagyon bosszantotta. Bosszankodásuk-
raalk végre úgy adtak kifejezést, hogy Lúkó kupán teremtette Tajtit, 
Kürthi pedig Farkas Ferencet, és végül a falhoz is mázolta. 

A két megcsúfolt atyafi bosszút forralva hazament, otthon min-
denki, ellátta magát revolverrel és vasvillával, és rálestek megcsúfoló-
jukra az éj sötétjében a Solymos-tanya körül az országút árkából. Úgy 
éjfél tá jban csakugyan hazafelé tért Lúkó József cimboráival, midőn 
a reájuk leskelődök utánok három lövést tettek. Ezekből egy Lúkó 
tüdőjét fúr ta át, aki arccal bukott az országút sarába, és ott is találták 
meg, a többi három társa pedig toronyirányában futásnak eredt. De 
menekült a két bosszúálló gyilkos is, midőn Lúkót elesni látták és halál-
hörgését hallották. A csendőrség könnyűszerrel kinyomozta a bűnösö-
ket, s mivel ezek nem tagadták tettüket, vasra verettek, és beszállították 
őket a nagybecskereki kir. törvényszék fogházába, ahol várják megér-
demelt büntetésüket." 

A törökbecsei anyakönyvi hivatal halotti könyve is megerősíti a 
történteket. Onnan másolom ki, Csejtei Jánosné anyakönyvvezetőnő 
szíves közreműködésével, hogy 1900. február 6-án megjelent a helyettes 
anyakönyvvezetőnél Lúkó András földműves napszámos, hogy beje-
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lentse fiának, Lúkó Józsefnek, a 22 éves mezőgazdasági szolgának a 
halálát. Az anya, a ballada Boris nénije itt természetesen hivatalos né-
ven van bejegyezve: Lúkó Andrásné, szül. Szőnyi Borbála. 

A halál oka: „gyilkosság lövés által". Időpontja: „meghalt 1900. 
február 5. napjának délelőtti egy órájában", vagyis éjfél után egy 
órakor. 

A bejelentő fél, az apa, írástudatlan lévén, kézjegyével látta el a 
halotti anyakönyvi lap alját. 

Ezek után akár elölről is kezdhetném a nyomozást — ebből is 
legalább olyan történet kerekedhetne, mint a Budai Jóska esetből. 
Ettől persze eltekintek, egyrészt azért, mert jóból is megárt a sok, más-
részt pedig, mert az imént már utaltam arra, hogy két helyi jellegű bal-
lada nyomára jutottam, ideje, hogy a másikról is szóljak. 

Lúkó Jóska históriája után következzék most Horváth Jócié. A róla 
szóló balladaszöveget, feltehetően töredékesen, a 76 éves törökbecsei 
Horváth Jánosné mondta magnóba, Farkas Klára unokája pedig koráb-
ban leírta egy írkalapra. 

Április hó tizedikén mi történt? 
Horváth Jócit a kocsmában megölték. 
Ügy megölték, piros vérét nem szánták, 
Piros vérét a földre lecsurgatták. 

Mikó ezt az edösanya hallotta, 
A két kezét a fejére kulcsolta: 
„Jaj istenem, mit köll néköm mögérni, 
Az én Jóci fiam el köll temetni." 

„Szőnyi Pista, hogy nem fájt a te szíved, 
Mikor ezt a huszárlegényt megölted?" 
„Fájt a szívem, csak hogy mög nem 

[hasadott, 
Mikó mondta: édösanyám, möghalok." 

Horváth Jócit viszik a temetőbe, 
Szőnyi Pistát kísérik a tömlöcbe. 
„Eredj, haza, Káló Vera, ne sirass, 
Van énneköm négy gyerököm, neveld 

[azt!" 

„Itt nálunk történt, a Koronában, a monarchia idején, a kilenc-
százas évek elején", mondja Horváth Jánosné. (Az egykori Korona-szálló 
helyén van ma a Piros csizma nevű kocsma, a Tito marsall utca 71. 
alatt.) 

„Horváth Józsi szabadságos huszár volt — folytatja emlékeit Hor-
váth Jánosné —, Káló Vera pedig a felesége. Négy gyerekük volt. Sír ja 
áll még az aracsi temetőben, kis kőkeresztje volt, huszárkép is volt 
rajta, de azt összeverték még a régi Jugoszlávia alatt. Az unokámmal 
direkt meg akartuk keresni ezekben a napokban, de nem lehetett meg-
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közelíteni, embermagasságú ott az ördögcérna meg a fahajtás . . . Szőrnyi 
Pista rendőr volt, miután kiszabadult a börtönből, kompos lett a Tiszán, 
felesége meghalt, egyedül maradt. Valamelyik családja tán még most 
is él valahol Bácskában." 

Horváth Jánosné idősebb nővérétől tanulta a balladát. Betegségére 
hivatkozva nem énekelte el, de megmondta dallamát, amit másnap le-
vélben kiigazított: „Megtiszteltek azzal, hogy meglátogattak, ami örö-
mömre szolgál, és köszönetemet fogadják érte, de egyben elnézésüket 
kérem, hogy téves dallamot mondtam be, de úgy meg voltam lepődve, 
hogy egy másik ballada dallamát mondtam meg. Tehát a Horváth bal-
lada arra megy, hogy Volt énnékem édesanyám, de már nincs, Mert 
elvitte a szegedi nagyárvíz . . . " Még azt is hozzáfűzte, hogy „az eset 
1912-ben történt, ma hallottam a nővéremtől." 

Az eddigieket összegezve elmondhatom tehát, hogy az egystrófás 
törökbecsei balladatöredék nyomában járva, a törökbecsei Miloje Ciplic 
Általános Iskola tanulóinak és tanárainak közreműködésével fél tucat 
helyi jellegű balladára bukkantam. Kettő — nem számítva sok-sok töre-
déket — Budai Jóska tragikus életvesztésének történetét énekli meg az 
újabbkori balladák jellegzetes stílusában, s főleg a Szeretőért elkövetett 
gyilkosság és a Farkas Julcsa formai elemeinek felhasználásával; három 
Lúkó Jóskáét, egy pedig Horváth Jóciét. Ez a megállapítás még akkor 
is helytállónak tűnik, ha ehhez, a tárgyilagosság kedvéért hozzáfűzöm, 
hogy a Lúkó Jóska ballada egy változata Kürti Gyura címmel, igen 
töredékesen — megjelent dr. Burány Béla Hallottátok-e hírét? című 
nagy érdeklődést keltő balladagyűjteményében (Fórum Kiadó, Űjvidék, 
1977).. 

Hetediknek ide kívánkozik meg egy vásári ponyvatörtónct, amely 
a magyar nyelvterületen meglehetősen elterjedt, és amelyről a 65 éves 
törökbecsei Jónás Mihályné azt mondta, hogy „Simogyon hallottam, a 
nagyoktól hallottam. Itt, Törökbecsén, t ö r t é n t . . . " 

Következzék most a hosszú ének, amelyet Jónásné egyszuszra, bot-
lás nélkül énekelt végig a magnetofonba: 

Ezernyolcszáznyolcvanadik évben 
Csoda történt ezen az idegen helyen. 
Bíró Ferenc egyetlenegy leánya, 
Kinek az egész városban nincs párja. 

Ö volt a legények csalogatója. 
A Kis Imre mindig avval biztatta, 
A Kis Imre mindig avval biztatta, 
Jön a tavasz, feleségül elveszi. 

Kis Imrének más jutott az eszébe, 
Üzenetet küldött egy más vidékre. 
Megizente, hogy majd el fognak menni, 
Cserép Zsuzsát feleségül elvenni. 
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Szombat este el is mentek kendőé, 
Cserép Zsuzsa már a kapuba leste, 
Egy pár szép szót, forró csókot is adott, 
Cserép Zsuzsa az asztalnál helyt adott. 

Anyja mondja: „mönnyetek esküvőre, 
Írassátok magatokat a könyvbe, 
Mert ha eztet Bíró Margit meghallja, 
A leányomat örökre elátkozza." 

Másnap reggel nyolcat ütött az óra, 
Bíró Margit megy az ártézi kútra. 
Olyan szomorú hírt hallott ő a kúton, 
Alig tudott hazamenni az úton. 

Alig várta, hogy a vödröt letögye, 
Igenyest megy Kis Imréék elébe. 
Még a kaput ki sem nyitja, zörgeti, 
,,Álnok szívű, csak egy szóra gyere ki!" 

„Igaz, Imre, hogy te megházasodtál, 
A szívemre ily nagy bánatot hoztál?" 
„Igaz, bizony, szívem párja, szeress mást, 
Ölég sok idejig szerettük egymást." 

„Szerbusz, Imre, add ide a kezedet, 
Hagy kívánok sok páros boldog évet. 
Kilenc évig meg harminchat hónapig 
Nyomjad, Imre, gyászos ágyad fenekit." 

„Kilenc orvos orvosságát használjad, 
Tizediket sehol föl ne találjad. 
Se ég, se föld be ne vögyön gyomrába, 
Sírod is csak vessen bal oldalára." 

Másnap reggel hatott ütött az óra, 
Bíró Margit kimegy az országútra. 
Még a köszönetét is elfogadta, 
Hazamönt és magát felakasztotta. 

„Ugyan, Imre, hogy nem fájt a te szíved, 
A Margitot ilyen hűtlenné tetted?" 
„Hogyne fájna, mikor majd meg hasadott, 
Mikor tőlem utoljára búcsúzott." 

Jónás Mihálynénak azt az állítását, hogy ennek a balladának a cse-
lekménye is Törökbecsén játszódott le, semmivel sem tudom alátámasz-
tani. Tóth Ferenc nemrégen Topolyán is rátalált a balladára, az ő adat-
közlője szerint az eset Kishegyesen történt. Vargyas Lajosnak többször 
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idézett könyvében közölt változat első sorából — „Mi történt a Hont 
megyei határba" — arra lehet következtetni, hogy a történet színhelye 
valahol Dél-Szlovákiában, Selmecbánya vidékén volt. Ha figyelembe 
veszem, hogy a gyilkosságtörténetek esetében a színhely rendszerint 
azonos a gyűjtési hellyel, vagy a közeli helységgel, akkor semmi bizo-
nyosat sem állíthatok: lehet, hogy északról terjedt dél felé, lehet, hogy 
délről északra, de ezeken -kívül még más feltevés is lehetséges. 

Vargyas Lajos még azt is elmondta ról-a, hogy az újabb időben ke-
letkezett, a vásári ponyvafogalmazásra jellemző balladát 1957-ben je-
gyezték fel először. Sok változatban él, de nem gyűjtötték eléggé. Közli 
azt is, hogy Jugoszláviában Kopácson és Zentán fordul elő. Űjabba-n 
azonban — Tóth Ferenc könyvének tanúsága szerint — Szajánban 
három változatát jegyezték le, s publikálták is, és moát, lám, Topolyán 
is, Törökbecsén is egyet-egyet, az utóbbit Jónás Mihályné tolmácso-
lásában. 

M-it mondhatna még a riporter, akinek a néprajztudomány nem a 
kenyere? 

Mindenekelőtt segítségül hívom Vargyas Lajost, aki a már idézett 
könyvében írja, hogyha az „újkori példákon nem is jutunk el olyan 
érett példákig, mint a középkori balladák jó része, ennek megvan a 
maga magyarázata: a néphagyomány felbomlásának idején keletkeztek, 
már idő sem volt kiérésükre, szándék és igény is egyre kevesebb; a 
parasztság már nem hagyományos keretei között, hagyományos költé-
szetében -kereste és adta a feleletet problémáira . . . Számunkra azon-
ban mindennél fontosabb, hogy -még -ebben a végső hanyatlásban is ki-
vehetők a hagyományos alkotásmód jellegzetes folyamatai." 

Az idő tájt, amikor a megtalált és közölt helyi balladák keletkez-
tek, már szűnőben voltak a közösségi munkaalkalmak. A témavál-asz-
tásban a figyelmet a váratlan esemény, -a közeli ismerőssel, rokonnal 
történt szerencsétlenség köti le, a szunnyadó népi alkotókedvet a meg-
döbbenés, a szánalom és az együttérzés ébresztgeti. A gyilkosságtörté-
netek való háttere a legtöbb -esetben, mint láttuk, alantas emberi ösztö-
nöket tükröznek, de az adatközlőkben, a hagyomány őrzőiben még van 
annyi erő, hogy a variálás során a -szerelmi motívumokat domborítsák 
ki, mert ennek erikölcsi megalapozottsága mintha nagyobb lenne. Az 
emberit hozzák -ezúttal is előtérbe, az emberinek a jobbik felét. 

Ne f éledj ük el azt sem, hogy erről a vidékről — Simogyról, Kerek-
tóról — származott el északabbra, Egyházaskérre Borbély Mihály, és 
hogy Törökbecse Kálmány Lajos gyűjtőterületének délibb része, ahol 
még, ahogy egy helyütt írja: „Kriza Vadrózsák gyűjteményében levők-
ből Kőmíves Kelemennének pár sorát jegyeztem le". 

Végezetül pedig, a közöltek alapján leszögezhetném, hogy vidékün-
kön, Törökbecsén, illetve pontosabban a közeli tanyavilágban, Simogy-
ban, az -aracsi pusztán, a Kónica szállásokon és másutt a huszadik szá-
zad két első évtizedében még eleven a ballada-alkotás, -a balladaéneklés 
pedig —- néhány katonaéneket és balladát, -köztük az ismert Szabó Gyula 
három változatát már nem is közölhettem, mert a keretet még jobban 
szétfeszítette volna — manapság is él, főleg azoknak a körében, akik a 
tanyavilágbői költöztek a városba. Vagyis inkább lappang, az emlékezet 
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mélyén megbúva, mivel éltető gyökereitől már réges-régen el van vágva. 
Csoda, hogy eddig is fennmaradt , de, lám, — megtörtént. 

Ennek alapján még egy kérdést is meg lehetne kockáztatni: vajon 
a néphagyománynak még mennyi ilyen, a törökbecseihez hasonló fehér 
fol t ja lehet Vajdaságban, különösképpen pedig Bánátban? 

(1977) 

MÉG EGY TÖRÖKBECSEI BALLADA 

Adalék a Lappangó szájhagyományok című közleményhez 

A Magyar Szó tárcarovatában 1977. december 1-étől 11-éig foly-
tatásokban közölte a Lappangó szájhagyományok című írásomat. A lap 
„21000 Novi Sad, Vojvoda Misic 1., Lappangó szájhagyományok" cím-
zéssel, december 8-i keltezéssel levelet kapott Fodor Erzsébet 45 éves 
mohali háztartásbelitől. „Kedves szerkesztőség, én is szeretem a balla-
dákat olvasni — ír ja az olvasó levelében, majd így folytat ja — Ahogyan 
elgondolkoztam, megállapítottam, hogy ez a szöveg nem mind mostani 
(A lap december 7. és 8. számában közölte a Budai Jóskáról és Lúkó 
Jóskáról szóló ballada kettő, illetve három változatát — K. Z. megjegy-
zése), mert még az én dédapámról is szól némelyik szöveg, pedig ő még 
a múlt százsad 'derekán lehetett kisgyerek. Ezt azért írom, mert az igazi 
balladaszerzőt úgy sem találják meg. Az én anyám 79 éves és törökbe-
csei születésű, és i t t lakunk Moholon, mind a ketten, csak én a falu 
egyik végén, ő meg a másik végén . . . " 

Itt következik a Diják (Deák?) Jóskáról, a levélíró dédöregapjárói 
szóló ballada szövege, majd sorait így zárja: 

„Én többet a versből nem tudok, meg anyám se, mert nem is na-
gyon énekeltük, de ez a szöveg le van írva, da'llamát is tudom, csak 
gyenge a hangom." 

Az alábbiakban a Diják Jóska ballada két változatát, illetve töre-
dékét közöljük az anya, illetve leánya előadásában. 

DIJÁK JÖSKA6 

Falu végén, jaj, de szépen mulattunk, 
Mikor mentünk, a csárdába bort ittunk. 
Szabó Pali veri csárdás asztalát: 
„Megverlek még, Diják Jóska, majd meglásd." 

ParlancLo Fodor Erzsebel, 45 eves 
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5 E E 

iSza-ho Pa- ttl úgy meg-szur-la, nem szánla, 

' 

kocsma--föld-jéi pi- ros ví - re bo-rii-ja. 

Gyertek lányok tegyetek a szekérre, 
Vigyetek a Hollér Roza elébe. 
Mikor ezt a Hollér Roza hallotta, 
A két kezét a fejére kulcsolta. 

DIJÁK JÖSKA7 

Parlando 

$ 4 • 

Papp Istvánná, 
szül. Tandi Annus, 
79 éves 

Papp I s i v á n n e , 79 e'ves 

Mi-kó mentünk, jaj, de szé-pen mu-laí - tunk, 

Mi-kor jöl-íurik, a csar-dá - Za, bori ii - iunk. 

m 0 
Sza-éó Pa. -li ve - ri csór-dós asz-ia-lál, 
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Meg-ver- lek még Di-jdk Jós-kamajd meglásd ! 
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(I J . J A I F - J . R - || 
Di-jak Jósika bo - rvj - ja mej-jem-re 

Mikor ezt Diják Jóska hallotta, 
A nagy kést a csizmaszárból kirántotta, 
Szabó Palit úgy megszúrta, nem szánta, 
Kocsma földjét piros vére borítja. 
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Gyertek, pajtás, tegyetek a szekérre, 
Vigyetek a Hollér Roza elébe, 
Add ki, Rózám, selyem kendőt mejjemre, 
Hogy ne folyjon piros vérem a földre. 

„Tovább nem tudom — mondja Papp Istvánné —, az öregapám volt 
a Diják Jóska. Bánátban történt, Törökbecse környékén, valamelyik 
pusztán, ^akkoriban még vótak puszták . . . Nem most történt , én 1898-ban 
születtem, azelőtt történt, nem tudom mikó . . . " 

J E G Y Z E T E K 
1 A dal'1'aiiiokiat lejegyezte és a jegyzeteket írta dr. Burány Béla. 
! A néhány évtizede közismert, általában az „Arvalányhaj lengedez a hegy-

tetőn" kezdetű lírai dal dallamának változata. (Az ütemváltozás a szembetűnőbb). Más 
balladákat is énekeltek rá. 

J Szövege névcserével (emlékezetzavar mliaitt) Burány Béla: „Hallották-e híré t" 
című kötet 372. oldalán. 

1 Dallamát 1.: Burány Béla: Hallották-e hírét, Forum, 1977. 48. oldal, annak jegy-
zeteivel is. Ponyvaballadát kísér („Kovács Erzsi, Szabó Antal") a „Száraz kútgém, 
üres válú" című füzetben (Zenta, 1966), 73. oldal. Lejegyezte Zentán, 1964-ben 
Burány Béla. 

5 Dallamát vő.: „Szabó Gyula—Horvát Jolán" — Zen-ta-vidéki népballadák, de 
Burány Béla, 1962-es -kiadás, 5. oldal és „Haiiaották-e hírét" 337. oldal, lásd annak 
jegyzeteit is. 

• A „Miikor mentünk a csárdába . . ." kezdetű ballada éneklője állandóan emlé-
kezetzavarral küzdött. Daill-amat több ismert dallamból rendezetlenül rakosgatta. A leg-
tisztábban talán a tényleges dallam a „Mikor ezt a Diják Jóska hallotta" kezdetű 
versszakban talán úgy ahogy kivehető. Ez egy a Tisza-vidéken, iőleg a bánáti oldalon 
sokat hallott pásztordaillam változata. L.: „Száraz kútgém, üres válú" (Zenta, 1966), 17. 
oldal. Lejegyezte Burány Béla 1965-ben Csókán; ugyanott, 2. oldal, lejegyezte Tri-
polszki Géza 1965-ben Zentán, aztán Burány Béla „Hallották-e hírét" (Forum, 1977), 
365. és 366. oldal. 

7 Szép pásztordallam, régies nyelvezetű szöveg. Dallamával kapcsolatban lásd: 
„Hallották-e hírét". 51. oldal, s -ann-ák jegyzeteit is, 495. oldal. „1. Az ún. Környes 
körül zöldellnek a hegyek . . ." stb. 

R E Z I M E 

Autor istražuje pozadinu radnje jedne banatske narodne balade iz oko-
line Novog Bečeja, iz koje je bila zabeležena samo jedna strofa u 1972. go-
dini. Na osnovu arhivskih dokumenata, matičnih knjiga, pisanja suvremene 
štampe, svedočenja još živih protagonista balade — naprimer dragane glav-
nog junaka — ikao i izjava očevidaca događaja, on konstatuje da je predmet 
radnje ove balade ubistvo koje se dogodilo 10. aprila 1910. godine na glavnoj 
ulici u Novom Bečeju u povorci jedne salaške svadbe. U toku istraživanja 
autor je zabeležio i sedam odlomaka i dve celovite verzije balade o smrti 
seoskog momka Joške Budaija, opevane u stilu baladske poezije novijeg doba. 

U toku rada autor je zabeležio na magnetofonsku traku još četiri ne-
poznate balade o dva lokalna događaja, koje je takođe identifikovao, a 
kasnije još dva o jednom trećem događaju iz okoline Novog Bečeja, pa na 
osnovu toga zaključuje da u ovom delu Potisja u prve dve decenije našeg 
veka folklorno stvaralaštvo je veoma živo i plodno, i da u Vojvodini, a naro-
čito u Banatu, postoje još velike mogućnosti za prikupljanje i naučnu obradu 
narodnog stvaralaštva. 

S U M M A R Y 
The author has investigated the background of the plot of a popular 

ballad from ithe surroundings of Novi Becej (the region of Banat). Only one 
verse of this ballad was written down in 1972. On the basis of data taken 
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from archives, registers and newspapers, and according to the testimony of 
the protagonists still alive the author has stated that the subject-matter of 
this ballad was a murder which happened on April 10, 1910, when a bridal 
procession was marching through ithe main street of Novi Beőej. The author 
has also registered seven fragments and two complete versions of the ballad 
on ithe death of a vollage lad called Jóska Budai. 

In the same region the author has registered some more ballads, and he 
has concluded that the folklore creativity was very vivid and fruitful in the 
first two decades of this century. So there are many possibilities to collect 
and investigate the folklore in Vojvodina. 
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