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A magyar népköltészeti alkotások között oly rangos helyet elfoglaló 
népballadák életéről manapság országunk határain belül is szép számú köz-
lemény látott napvilágot. Jugoszláviai magyar balladakutatásunk egyre gya-
rapodó kiadványai a műfaj itteni gazdag előfordulását bizonyítják. Több 
tájegység, valamint település balladakincse már az olvasók elé került, így 
Észak-Bánát, Szlavónia, a Drávaszög, Zenta és vidéke, Gombos stb. 

A nagy számú klasszikus, régi stílusú magyar népballada mellett ismer-
tek/ismertebbek az ún. újstílusú balladák, amelyek között sok éppen a mi 
vidékünkön történt tragikus esemény feldolgozása. Ezeknek az eseményeknek 
valóságos hátterét, igaz mivoltát a kutatók néha ki is tudták deríteni, mint 
például Kalapis Zoltán vagy Burány Béla1). 

Ilyen lehetőség kínálkozott számomra a kupuszinai népballadák gyűj-
tése közben. Egyik adatközlőm egy balladatöredék éneklése után felhívta 
a figyelmemet özvegy Bazsantikné született Kerhut Erzsébetre, akitől ő 
a balladát tanulta, s akit a dalban említett hős kedvesének nevezett. így indul-
tam el megkeresni Kerhut Erzsébetet, aki a következőképpen adta elő balla-
dáját, s utána fényt derített az esemény hátterére: 

HORVÁT JÁNOS 

Hallottátok-é, lányok, hogy mi történt? 
Horvát Jánost á csárdába megölték. 
Hosszú, éles nagykés ment a fejében, 
Úgy vitték ki a csárda elejében. 

Örzse néni adjon isten jó estét! 
Meghoztuk a János fia holtestjét. 
Elég nagy bút hoztatok a fejemre, 
Megájjátok nem lesz ez elfelejtve! 

Horvátckná meggyújtották á gyertyát, 
Tálán bizony Horvát Jánost virasztják? 
Horvát János fejtél lábig koszorús, 
Édesanyja arva szive szomo'rú. 
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Édesanyja árva szive szomorú, 
Lássa, hogy a János fijá koszorú. 
Latod, fijam, mire visz a szerelem, 
Temetébe visz téged a szerelem. 

Gyertek, lányok, öltözzink fel fehérbe! 
Menjink el a Horvát temetésére! 
Horvát Jánost viszik a temetében, 
Az öt gyilkost meg a sötét börtönben. 

— A sziletési nevemet? . . . Kerhut Erzsébet. Mostan Bazsantik Erzsébet. 
. . . Én? . . . 1917-ben. . . . Kupuszinan, igén. 

— Mikor házágyét a Horvát János, nem is ismertik egymást, ugye, 
csák én szógálány vótám, és ugye ot szógátám á ápjá testvériné. A felesége 
vót á zén onoká bátyámnak á felesége, Szóval á ápjánák á testvére az én onoká 
bátyámnak á felesége vót. Gábor Pista bátyámnak. És ákkor énnékém á 
édesanyám méghált, édésápám csák mágá márát. Akkor odáméntem szó-
gáni, s ákkor mikó í háza gyit, á Boggyáni rétbí, ákkor ot mégismerkéttink, 
és ákkor óján mindá szerelémbe gyit vóna, hogy hát legyek á szeretéje néki, 
ugye. Akkor, szombaton este ugye ez vót, no vásárnáp, ma szombáton még-
beszétik egy kicsit, vásárnap ákkor elméntink á Propelébe táncra. És ákkor 
ot ügyé, mikor muzsikáták, ezek á szógá legényék mindig nágyon híták 
táncuni, mer rengeteg nágyon tuttám táncóni, és ákkor oán mindá híres 
vótám a táncba. De hogy táncótám, és úgy énekétem mindég. Mer mindén 
nótát tuttám. S ákko á legényék, ugye, szerettek híni táncuni nágyon. Ákkó, 
persze ezek á szógá gyerekek ázt monták, hogy né, ne, nem engeggyék áztat 
még, hogy í légyén áz én szeretém. f még ász montá, hogy né híjának 
éngém táncóni. (É)s ezén összevesztek. De á János nékém nem mondot 
sémmit, hogy ík összevesztek. Én csák ezt azután tuttám még, mikor má, 
ugye, ez mindén mégtértént, hogy mijén vesztek essze. (É)s ákkor, ugye, 
elmúlot a nótá, ákkor azután, ugye, í hit engém táncóni, (mi)kó ezek a 
szógagyerékék nem gyittek mingyá, í ákkor ipárkodot gyinni, hit táncóni. 
No, elmúlot áz á nótá, eltancótuk, mongyá, hogy mennyink mos ki á kugli-
pájárá, hozot odá nékém ki égy szokkot méginni, ázt mégittuk, és ákkor montá, 
hogy mos ménnyink ki áz uccará kicsit beszégetni. Mikor kiméntink áz 
uccárá, onnán mind á kiskéztí, kápun, mingyá szomszédbá á kis ház melet 
ot mégátunk, á két áblák kézét. Még most áz á kis ház mégván, még áz á 
kis áblákok is ottan. Ot csák annyi vót á zegész, mikor mink odáértink, visszá-
fordútunk, és égy kézi villánnyá úgy ránkvilágították. Mongyá nékém, hogy 
kicsodák ázok. Én mondom néki, hogy én á Nagy Ferit ismerém, még égy 
nagy hosszú karót láttám, de hogy melliknek á válán vót á káru assé tudom, 
ugye, mer á Villánnyá, (a)hogy forogták eré-árá, én ázt á kárut mégláttám, 
oán jó métér hosszú káró vót, (é)s égy ijen kis dárábon oán mindá gérbére 
át, és oán kis csicsék vót ázon á gérbíní. De ez égy pillánát, ákkor má ott is 
vóták és kézénk csapták. Egy kicsit jobbán rámcsápnák, ákkó én ot régtén 
kész vágyok, ugyé. De az á kis csicsék így végigkárcótá á árcomát (é)s folot 
á vér. Árrá én beszáláttám, mondom á gyerekeknek, hogy jáj gyerekek, 
Ho, Váskár Jánost nágyon itik mer, úgy monták á gyerekek, hogy Váskár, 
nem Horvát, de á igázi neve Horvát, ugyé. Mire ezék félugráták á ásztál 
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keri, mer kilén ivószobá vót ákkor á gyerekeknek, ot itták, mulátták, addigra 
ma é(i)s utánnám beszálát, beugrót. (É)s csák annyit mondot, mikor ráért 
á ájtórá, á kiszébre: 

— Jaj, gyerekek, végem ván. — elkáptá á fejit. 
De áz á nágy, fekete géndér hájá, áz égy vér vót, tiszta vér vót nékije. Ákkó 
ot ésszerákodot. (A)kkó ezek á gyerekek felfogták, (é)s kivitték á (fog) kugli-
pájárá. Ot éntézték. Mondom nekik, hogy gyerekek, áz istené né éntézzéték, 
hát mégfágyik, november, ugye. Hát mégfágyik á gyerek. 

— Mennyetek szóni (a) éregápjánák, éregánnyanák, hoty hát mi van, 
ugyé. 
El is mentek, éregápjánák, éregánnyanák s?óni, ákkor régtén el is gyittek 
oda, régtén szálátták a doktoré. Á doktor ot lákot, áhun most á ovodá van. 
El is gyit a doktor, és ákkor á doktor, ugyé mégnízte, ász mongyá, hogy muszáj 
bevinni á kórházba. Bekétézte neki, á lábát átszúrták nékije, még a feje essze 
vót verdéssé nagyon. Ákkor féltették á kocsirá, elgyittek á éregápjá, éreg-
gánnyá kocsivá, elvitték á kórházba, de mire (a) kórház kápubá értek, méghált. 
Ot pontosán bevégezte. De azé bevitték á kórházbá, és ákor ugy é, hát, még-
álápítoták, hogy mití hált még. Úgy mongyák, hogy áttú á szúrástú hált 
még, ámit átvágták néki á combját it fent. 
. . . Hányba? . . . Hát még nem is tudom sé elgondóni, hogy hánybá ez tér-
tént, én . . . tizenhét, . . . tizenhét, és tizenhétbe szilettem. . . . Ákkó harminc-
négybe ez térténhetét, ugyé. . . . November, Mindénszenték után. . . . 
. . . Hát ákkor, ugyé, úgy ez tértént, hogy, mikor elvitték á gyerékéket, á 
késékházáhó, mer elgyittek régtén á rendérség, mingyá engemet ki hívták 
á kocsmábú, mer én továb mégin, ugyé híták táncuni á legények, mégin 
táncótam. Est ákkor, mikor elmúlot á nóta, ákkor á rendérség ugyé kihálgátot, 
hogy hogy tértént, mi vót. (Há)t én montám, hogy amit én láttám én ázt 
tudok mondáni, de ámit nem láttám, nem tudok mondáni semmit. Hogy 
mijén vesztek ésszé? Csák ennyi vót á zegész, hogy kiméntink, és régtén 
csápták is kézénk, ugyé. Csák ánnyit kérdézét, hogy kik ázok. Ez vót á zegész 
beszédink, sémmi más nem. Ákkó iket mingyá bezárták, ugyé, ákkor égy 
hétre rá, vágy hogy vót égy kihálgátás Zomborbá, á megyén, ákkó ott is 
kihálgátták, ugyé. Hát én mást nem tudok mondáni, csák ámit tudok mindent. 
No, mikor ugyé ez lézajlot mindén, (ha)t ákkó én bánatos vótám. Nem tuttám 
mágámnák táláni, nem tálátám fé mágámát, ugyé. Ákkor úgy ábbá bánátombá, 
mindég úgy gondoskodtám, no és ákkor úgy elkesztem ezt a nótát így mágámtú, 
ésszerákni mágámnák, hogy mijén nóta is áz lész, ugyé. . . . És a dállámot 
is én mágám eztet mindént úgy hozzája. És ákkor . . . mikor elénekeltem kint 
á zudvaron á Propellébe, ákkor á lányok kéríáták, asszonyok mind, hogy még 
dánójám, még. Hát még sírták is, ugyé, ottán, hogy hát, hogy is tuttám én 
ezt így. . . szomorú nóta, ugyé, szomorú eset vót ez no, nágyon szomorú 
eset vót. 

Balladahősünk édesanyja, a dalban említett Örzse néni (özvegy Horváth-
né, Buják Erzsébet, született 1896-ban Kupuszinán) még él. Néhány további 
körülményt tőle tudtunk meg: 

Ugyé én ezt nem nagyon tudom, mer mink nem vótunk idehaza. Csák-
áhogy mongyák, . . . ot vótak a Propeller kocsmába, mink Bárkasbá2) vótunk. 
És itet házáhoztuk, a Pész Pista ákárt eskinnyi, és itet méghítá véfénynek. 
. . . Kocsin, kocsin hoztunk haza paprikát is, malomba őrölnyi, ezt á fűzé-
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résset, még ruhát ákártunk nekik varatnyi. Varattunk üs nekik ruhát, ugye, 
de mink visszaméntink, én még a zapja, ős a másik gyerek áz még ot vót, 
á Pali. Ná, akkor mikor mink méntink visszá, az éregapjáná vót, még az 
éregánnyáná, ugye í véfény akart lennyi. Mer itet méghíta, pajtássá vót, 
még a János is, a Séri, ezek vóták pajtások. No, és akkor úgy — ugye mink 
csák így hallottuk, mer mink nem vótunk idehaza — hogy még akkor szom-
baton este mentek a fáluvel, mer ők is tuttak, a gyerekek hérmunikáznyi, 
nagyon szépen, az is. Mentek a faluval, és ő hermonikázot, tébbiek még 
danótak, mentek lassan osz. . . Hát, ugye, elmúlt a szombat este is, jöt a 
vasárnap. Mikor elmentek a kocsmába, táncógattak, és í kiment evvel á, 
máma is él, az Erzs, a Kérhút, ez tudja legjobban, mer ez beszégetét vele, 
kint, mikor léitétték. . . . Hát, mos ki tuggya, ugyé, én nem tudom, hogy hogy, 
úgy mongya, a Örzsi így meséte, hogy, hát valamivé, bokszér vágy mi vót a 
kezikbe, mer nagyon setét vót, és mongyá, hogy é nem lattá, hogy mi vót, 
kéríbellí. De égy csapásra léitétték. Ő léesétt a fal mellet. Akkor ő mégfordút, 
az Erzsi, és kezdét kiabányi, hogy gyerékék, gyerték, mer a Váskárt — úgy 
híták, ugyé, nem Horvátnák, háném Vaskárnák ,— verik. Úgy hogy mire 
ezek gyittek ki, é má ojan mind a szédítten, mégfordút, vót ot égy kis híd, 
mégfordút és kezdét befelé gyinnyi. S ahogy é befelé, bellírí még még égy, 
ot át, és az szúrtá még. Szemérmes testit sértette. A feje is így szét vót vágga, 
fejteté, még ez a szúrás is. Hát ez láccot is, hogy a szemérmes teste egész 
dagat vót. És akkor ő mént be, mikor bemént a zajtón, akkor hasra esét, 
ákkó má továb nem birt. Elesét. Akkor montá ánnák a Dudás Misának, 
áz is pájtássá vót, hogy késsé el á nádrágját, mer ot fáj neki, nágyon fáj neki. 
Áz elkétezte. Mikor elkététte, hát vót mit látnyi. Mongyák, hogy álut vérrel 
tele vót má mind á nádrág, ugyé, ákkó valamikor azok a öreg nádrágok, 
szíjás nadrágok vótak. Akkor mentek el á testvérem, a Viktorunk, az is még-
halt, a Mikó feleségének az annyá. Az odament, mongyá, hogy János, nágyon 
beteg vagy 

— Nágyon. 
— Ki mégvert? 

Mongyá: — Toldi. 
Annyit tudót mondanyi, de tébbet nem tudót mondanyi sémmit. De 

tébben vótak, ugyé, éten vólták. Akkor méntek az orvosé, régién. Elmént 
az orvos, adot neki inékcijót, de mongyá, hijábá á inékcijó, mongyá: 

— Vigyék, ha van kinek, el a korházbá, mer mivel á sziléi nincsenek 
it, hát vigyék a korházbá, de — mongya —, nem hiszém, hogy kibirja addig 
is. De, hát hogy ázé mégis, próbájak. 

Hát ákkor á zéregannya, még a Pali, az is meghalt á Sáruccábá, áki vót, 
áz á Páli, Váskár, Horvát. Akkor awá elvitték. A Pali még a zéregannya, 
a gyeréknek, a zén fijamnak a éregannya. Elméntek á kórházig, de ot 
má halót vót. Hát az utkézbe ík nem nézték még tálán, utkézbe még-
halt.' De ázé beátták a kórhazba, nem hozták visszá, ugyé jelentétték, hát 
ákkó bevitték kórházba. Őrtink még a Pali elgyit, hogy gyíjink haza, mer ez a 
baj. 

Mikor tértént ez? Mos hárminchárombá vagy harmincnégybe. . . . 
Tizennyócadikba vót tavaszkor, ez őszkor, Mindénszenték elét égy héttel 
tértént, és távászkor, áprilisba lét vóná tizennyóc éves. . . . Hát, mos, ugyé, 
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én nem tudom én, hogy mijér veszekéttek, gyerekek, de hogy ezt így beszéték. 
Piritynek montuk, ugye, hat Sótanák hítak, á Nágyuccábá, ott is vót égy 
szógagyerék, mer mind szolgagyerékek vóták, nem kupuszini vót égy sé. 
Ot beszégettek, kihálgatta váláki iket, de hogy ki, azt nem tüggyuk, hogy vagy 
itet, mind a zén íijamat, Jánost, vágy itet, vagy a Sérit, vagy a Pész gyerekét, 
eggyet, amelliket elfognak, agyonverik ezeket. De hogy mijér, ezt nem montá 
senki. . . . Töbször, töbször, akkor szerettek verekénnyi á gyerekek, s min-
gya késékké. 

(Hallott-e erről a nótáról?) 
Nem hallottam ezt, nem, mer mink, ugyé nem vótunk itt a faluba, 

mink ot vótunk lent a Bárkásbá, külenc évig . . . kilenc évig. 
Ez a kupuszinai újstílusú ballada tehát a szeretőért elkövetett gyilkos-

ságokról szólók közé tartozik. Ezeknek nagy a száma a jugoszláviai magyar 
balladák között is. Szerkezetüket is többen vizsgálták. A kupuszinai ballada 
vizsgálatakor kiderül, hogy a figyelemfelhívás közismert: 

Hallottátok (földrajzi hév)-ben mi történt? 
(név)-t a kocsmában v. csárdában megölték. 

Ez a formula minálunk szegényebb. Elmarad a helymegjelölés. Sőt néhány 
ballada az esemény megtörténtének évszámáról is beszámol, azzal kezdődik, 
s nálunk ez is hiányzik. Itt a balladaénekes csupán lánypajtásait szólítja fel 
a történet meghallgatására: 

Hallottátok-é lányok, hogy mi történt? 
Az ilyen balladák kezdőképletének második sora Kupuszinán is teljesen 

azonos a többiével: 
Horvát Jánost á csárdába megölték, 

vagyis a helyi szereplő neve kerül bemutatásra. 
Sok balladában az édesanyjához viszik a halott ifjút, ez is sztereotip 

része az effajta daloknak. Kupuszinai balladánkban is ígyen hangzik: 
Örzse néni, adjon isten jó estét! 
Meghoztuk a János fia holtestjét. — 

bár a történet valóságháttere nem ezt igazolja, azonban a meglévő formula 
így követelte. 

A gyilkosság okát ez a ballada nem említi, csupán az adatközlőktől 
tudjuk meg később. 

Balladánk szerkezeti egységei a következők: 
1. a figyelemfelkeltés és a gyilkosság ismertetése 
2. a halottat elviszik az édesanyjához 
3. a virrasztás 
4. az édesanya beszél a fiához 
5. a bevezetőben említett lányokhoz intézett második felhívás 
6. a temetés 
7. a gyilkosokat viszik a börtönbe. 

Új, eddig ismeretlen rész az ötödik szerkezeti egység: 
Gyertek, lányok, öltözzink fel fehérbe! 
Menjink el a Horvát temetésére! 
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Azonban ez Kupuszinán előfordul más népballadában is, a Dánel fivérekről 
szólóban: 

Gyertek, lányok, öltözzünk fel fehérbe! 
Menjünk el a Dánel (v. a Józsi) temetésére! 

Burány Béla: Hallották-e hírét?'') című gyűjteményében is szerepel a két 
Dánel fivérről szóló bácskertesi/kupuszinai népballada (383. old.). Ott a 
következőképpen hangzanak az említett sorok: 

Gyerink, lányok éltezzink fél fehírbe, 
Gyerink Dánelékhoz a temetísre. 

S ez, a Dánel testvérekről szóló népballada az ismertebb Kupuszinán. Idős 
adatközlőim (Péter István, született 1908-ban és özvegy Antalovicsné Deák 
Verona, született 1906-ban) nyilatkozták, hogy a szüleiktől, nagyszüleiktől 
tanulták a balladát: 

„. . . Ezt á édésanyámtú, 1923 —24-ben. Apróhajmát széttink, kint á 
fédén, akkor ot, ot í dudlázot a ányánk mindég, mindig, mindig. . . és 
ákkó í tile. í ot Szántován4 nevekédét fél, á Budzsákbá, és ottan, ottan 
ez a nóta, ugye, félkerekédét,. . . akkor anyánk nékink mindig dánó-
tá." 

(Péter István) 

„ . . . Mikó lányok vótunk, ákkó éregányánk esztet mindég dánótá, 
régiségét, montuk, hogy dánójon. Ez igaz (nyomatékkal — S. I.) tör-
ténet. Bézdánba. Hat ot monták, hogy ot tértént, de hát mos, hogy ez, 
ügyé, igaz vót-é, nem-é, csak éregányánk mindég ezt á éreg darabokat. . ." 

(Antalovicsné Deák Verona) 

Ezzel a szerkezeti egységgel rokon még Burány gyűjtmenyéből a 160. számú 
(364. old.), Ezernyolcszázötvenötödik évbe című, a cséplőgépbe esett lány-
ról szóló ballada egy szakasza: 

Gyerték, lányok, öltözzünk föl fehérbe, 
Vigyük ki ja gyöngyvirág temetőbe! 
A forma tehát a kupuszinai balladaszerző előtt készen állt, csak az új 

nevet kellett behelyettesíteni. Azonban a Dánel fivérekről szóló balladák 
dallama nem egyezik a Horvát Jánosról szóló ballada dallamával. De gyűjté-
seim során találkoztam.már ezzel a dallammal is, méghozzá éppen Kupuszinán. 
Ez a Finta Paliról szóló (énekelte Dubacné Fridrik Erzsébet) szintén ilyen 
balladás dal. Azt azonban nem sikerült kideríteni, hogy Finta Pali szerencsét-
len halála hol s mikor történt. Ez a ballada megtalálható a Gombosi népballá-
dák:5 kötetben (59—60. old.), ahol a dallam is csak pár hangban különbözik 
a kupuszinaitól. Gombos és Kupuszina egymáshoz igen közel álló két falu. 
Ma is, régen is volt kapcsolat a két Duna menti település lakossága között. 
A kölcsönadó-kölcsönvevő esetét nehéz lenne megállapítani. Tény azonban, 
hogy ez a ballada a mi Dunatájunk ismert népköltészeti alkotása, s elterjedése 
természetesnek vehető. 

így kiderült, hogy a dallam is készen állt 1934—35-ben. Balladaénekesünk 
minden bizonnyal már' előbb is hallhatta, s a tudatában élő vers- és dallam-
formát aktualizálta, vagyis nem teljesen eredeti kupuszinai népballada szü-
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letett Horvát János haláláról. A születés időpontja azonban jelentős, mert azt 
bizonyítja, hogy még a XX. század harmincas éveiben is élő tartozéka volt a 
balladaalkotás a magyar népköltészetnek, s nem utolsósorban a kupuszinai 
emberek életének. 
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REZIME 

U cardi su ubili Janosa Horvata (Istorijat jedne kupusinske narodne balade) 

Prilikom sakupljanja narodnih balada u Kupusini (selo u Zapadnoj Backoj) autor 
se sreo sa zenom koja je otpevala jednu noviju baladu o smrti Janosa Horvata iz Kupusine. 
Ona je bila draga pokojnog Janosa Horvata, pa je nakon pesme znala ispricati taj istiniti 
dogadaj, tj. okolnosti pod kojima se desio taj nesretni slucaj, te nastanak ove pesme. 

Mati pokojnoga je jos ziva i ona je dodala jos neke pojedinosti istoriji smrti svoga 
sina. 

Autor uporeduje ovu baladu sa slicnima iz jugoslovenskih izdanja, te iz kontrastivne 
analize izvlaci zakljucak da je ova balada kontaminacija vec postojecih u Kupusini i njenoj 
okolini. Ná kraju zakljucuje da su se narodne balade u na-"im krajevima radale i u tridesetim 
godinama XX veka. 

SUMMARY 

János Horvát was killed in the „csárda" (The story of a popular ballad in 
Kupusina) 

Collecting folk ballads in the village of Kupusina (western Backa) the author met a 
woman who has sung a folk ballad of a recent origin about the death of János Horvát of 
Kupusina. She said she was Horvát's mistress nud acquainted me with the circumstances 
under which Horvát was murdered. 

Mother of the murdered Horvát is still alive, so she contributed to the facts about 
her son's dgath. 

After comparing the ballad with similar existing ones published inYugoslavia and 
after contrastive analysis the author concluded that the ballad is existing owes at Kupusina 
and its vicinity. The author alsó concludes that folk ballads in our province appeared in 
the 30s of the XXth century, too. 
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