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Az első kérdés, amely azonnal vá-
laszra vár: mi a népballada? Körülírásá-
val, meghatározásával a magyar népköl-
tészeti kutatásban Greguss Ágost 
(1825–1882) foglalkozott behatóan. El-
ső megfogalmazása évtizedekig meg is 
honosodott a köztudatban: „tragédia 
dalban elbeszélve.” Csakhogy az úgyne-
vezett vígballadákra már nem lehetett 
érvényes ez a felfogás, így ugyancsak ő 
továbbfejlesztette meglátásait: a népbal-
lada lehet „dráma, dalban elbeszélve” is. 
És hogy ne maradjanak ki a lírai balla-
dák sem, Greguss bevezette a „drámai 
dal” fogalmát. Mert például a siratóbal-
lada lírai jellegű (lásd a Három árva tí-
pust), de a megénekelt alaphelyzet még-
is csak szomorú, tragikus (Greguss 
Ágost: A balladáról. Pest, 1865. Negye-
dik kiadás: 1907). 
Aztán fokozatosan kikristályosodott 

a pontosabb meghatározás: „…ereden-
dő (kis)epikai műfaj: történetet énekel 
meg” (kiemelés tőlem: R. J.). A megfo-
galmazás Katona Imrétől származik, ő 
írta a Ballada című fejezetet a Voigt 
Vilmos szerkesztette A magyar folklór 
című, összefoglaló kiadványban (Bp., 

1998). Persze, a köznép, maguk az éne-
kesek másként nevezték a műfajt: 
Majlát Józsefné Ötvös Sára kibédi éne-
kesem „történelmes énekként” emle-
gette.  
Mikor keletkezett a népballada? 
Általános a vélemény: a népballada 

a hőséneket váltotta fel, első „megvil-
lanásai” a 13. század végéről valók, ki-
teljesedése a 14-15. századra tehető, 
míg virágzásának kora a 19. század vé-
géig tartott. Napjainkra már halódó 
műfajjá vált. Kézenfekvő utalnunk a 
következő megállapításra: „…a folklo-
ristának 20-25 embert kell megkérdez-
nie, amíg egy hagyományos balladára 
talál, föltéve, ha bármilyen darabbal 
megelégszik. Ha egy Molnár Anna-féle 
ritkaságot keres, 333 embert, ha pedig 
egy Barcsai-féle régiség után kutat, több 
mint ezer embert kell végigkérdeznie, 
amíg eredményre jut” (Faragó József 
— Ráduly János: A népballadák egy ro-
mániai magyar falu mai köztudatában. 
Ethnographia, 1969/4. sz. Bp., 1969). 
Még egy dologra utalnunk kell: a 

népballada elsősorban szövegkategóriai 
műfaj. Katona Imre írta említett tanul-



Székely népballadáinkról (I) 135 

mányában: „A balladának azonban a leg-
ritkább esetben van saját dallama, inkább 
az epikától vagy a lírától kölcsönzi.”  
Miről szólnak a népballadák?  
A nemzetségi társadalom felbomlásá-

val új konfliktushelyzetek adódtak: egyén 
és egyén, egyén és család, család és más 
család, egyén és közösség összeütközései 
léptek „előtérbe”. Az 1966-ban megtar-
tott nemzetközi értekezleten nagyjából 
kikristályosodott az a keret, amelybe a 
nemzeti csoportokat el lehet helyezni: 
mitikus-mágikus, vallásos, szerelmi, 
családi, társadalmi, történelmi, hősi vál-
lalkozásokról stb. szóló elbeszélő költe-
mények. 
Csanádi Imre — Vargyas Lajos ál-

lapította meg a Barcsai-ballada kapcsán: 

„Komor szépségű, páratlan drámai ere-
jű ballada — egy számunkra idegen 
kor, egy féktelen indulatokat szabadjá-
ra eresztő társadalom erkölcsi felfogá-
sának jegyében született.” 
Hinni merjük, hogy az alább bemu-

tatott ritka népballadák megnyerik mind 
a felnőttek, mind a fiatalabb olvasók fi-
gyelmét. Az utóbbi időben divattá vál-
tak — például — a szavalóversenyek és 
a balladaestélyek szervezése. Magam ta-
núsíthatom: mind az általános iskolá-
ban, mind a líceumi tanulók szavalóver-
senyein népballadák is elhangzanak. A 
népballada-ismeret tehát általános mű-
veltségünk szerves része. 
 

Ráduly János 
 
 
 

Szegény�kicsi�«rzsiSzegény�kicsi�«rzsiSzegény�kicsi�«rzsiSzegény�kicsi�«rzsi����
(A rabolt feleség) 

 
— Jó estét, jó estét, szegény kicsi Erzsi. 
— Jó estét, jó estét, szép kapitány úrfi. 
 
— Gyere el, gyere el, feleségem leszel, 
Gyere el, gyere el, gazdag asszony leszel. 
 
— Nem menyek, nem menyek, szegény leány vagyok, 
Szegény leány vagyok, apámot se hagyom. 
 
— Kísérj ki, kísérj ki, szegény kicsi Erzsi. 
— Kísérlek, kísérlek, szép kapitány úrfi. 
 
Szép kapitány úrfi felpattant a lóra, 
Szegény kicsi Erzsit el is elrabolta. 
 
 



136 Élő néphagyományok 

— Hova mész, hova mész, szép kapitány úrfi? 
— Csak ide, csak ide, a nagy erdő közi. 
 
Kősziklaházamban feleségem leszel, 
Rablótársaimnak a pajtása leszel. 
 
— Mér hoztad, mér hoztad, szép kapitány úrfi, 
Esküvőre hoztad, vagy a fejét venni? 
 
— Esküvőre hoztam, lesz a feleségem, 
Esküvőre hoztam, lesz a feleségem. 
 
Tizenkét az óra, menni kell az útra, 
Menni kell az útra, ember-gyilkolóra. 
 
— Itt maradsz, itt maradsz, szegény kicsi Erzsi, 
Holnap álló délig vissza fogunk jönni. 
 
— Istenem, Istenem, hogy lehet megszokni, 
Egész életemet búval eltölteni. 
 
Búval eltölteni, bánattal ruházni, 
Ha meghalok, ki fog jajszóval siratni. 
 
Megsiratnak engem az égi madarak, 
S el is eltemetnek az erdei vadak. 
 
Mi lehet, mi lehet kincses kamarába? 
— Hét leány, hét leány vagyon bépockolva. 
 
Istenem, Istenem, a nyolcadik leszek, 
Istenem, Istenem, a nyolcadik leszek. 
 
Másnap a nagy erdőt katonaság szállja, 
Szegény kicsi Erzsit halva megtalálja. 
 
(Kibéd) 
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Ã�Ã�Ã�Ã�nºgy�hegyi�tolvºjnºgy�hegyi�tolvºjnºgy�hegyi�tolvºjnºgy�hegyi�tolvºj����
(A zsivány felesége) 

 
— Istenem, Istenem, 
Áraszd meg a vizet, 
Hogy írjak levelet 
Apámnak s anyámnak. 
 

Kihez adott engem, 
Kihez adott engem: 
Nagy hegyi tolvajnak, 
Híres nagy tolvajnak, 
 

Aki most is ott van 
Keresztút állani, 
Egy vereshagymáért 
Emberlelket venni. 
 

— Nyits ajtót, nyits ajtót. 
Asszonyság, feleség! 
Nyits ajtót, nyits ajtót, 
Asszonyság, feleség! 
 

Mét sírtál, mét sírtál, 
Asszonyság, feleség? 
— Nem sírtam, nem sírtam, 
Édes jámbor uram, 
 

Kamrában tüzelek, 
Cserefát égetek, 
Cserefának füstje 
Húzta ki a könyvem. 
 

— Istenem, Istenem, 
Mit lehet most tenni, 
Az én jó asszonyom 
Minek ajánlkozik? 
 

Annak, megöljelek, 
Vagy hogy meglőjelek, 
Vígon gyertyát tartol 
Hét asztal vendégnek? 
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— Abba ajánlkozom, 
Abba ajánlkozom: 
Hét asztal vendégnek 
Vígon gyertyát tartok. 
 
Fehérített gyóccsal 
Szépen bétekerik, 
Bészurkozzák testit, 
Gyenge fehér testit. 
 
Nekitette gyufát  
Szép gyenge testinek, 
Vígon gyertyát tartott 
Hét asztal vendégnek. 
 
(Ozsdola) 

 
Görgei�MihálynéGörgei�MihálynéGörgei�MihálynéGörgei�Mihályné����
(A gazdag asszony anyja) 

 
— Elmenyek, elmenyek török országába, 
Kisebb leányomnak látogatására, 
Kisebb leányomnak látogatására, 
Mer én azt hallottam, a szegényt nem szánja. 
 
Jó napot, jó napot, nagyságos kisasszony, 
Istállok, istállok csak egy pohár vizet. 
Istállok, istállok csak egy pohár vizet, 
Istállok, istállok sorkolat kenyeret. 
 
— Pohár vizeimet minthogy neked adnám, 
Inkább, inkább, inkább a fődre önteném! 
Sorkolat kenyerem minthogy neked adnám, 
Inkább, inkább, inkább a kutyámnak dobnám! 
 
— Mikor kicsi voltál, ki leánya vótál? 
Görgei Mihálynak kisebb lánya vótál. 
De én annak most is felesége vagyok, 
De én annak most is felesége vagyok! 
 



Székely népballadáinkról (I) 139 

— Neked adom, neked, aranyos hintómot, 
Neked adom, neked, pergát gyócsingemet, 
Neked adom, neked, aranyos hintómot, 
Neked adom, neked, hat szép paripámot! 
 
— Fújja el a szellő pergát gyócsingedet, 
Egyék meg a kutyák hat szép paripádot! 
Fújja el a szellő pergát gyócsingedet, 
Egyék meg a kutyák hat szép paripádot! 
 
(Kibéd) 

 
Szegény�Szºbó�OrsikSzegény�Szºbó�OrsikSzegény�Szºbó�OrsikSzegény�Szºbó�Orsik����

(A gyermekgyilkos leányanya) 
 

Ahol fogva esék szegény Szabó Orsik 
Szentistván falvában a bíró házánál, 
A bíró házánál, Mezei Mártonnál. 
 
Törvényire kijött három királybíró, 
Úgy teszik a törvényt a bíró házánál, 
A bíró házánál, Mezei Mártonnál. 
 
Egyik királybíró jó Kibédi Máté, 
Másik királybíró Adorjáni Balázs, 
Harmad’ királybíró hitetlen Pap János. 
 
Szóval felfeleli jó Kibédi Máté: 
— Biz az én törvényem nem öli meg őtet, 
Mert én nem hallottam magzatja rívását. — 
 
Szóval felfeleli Adorjáni Balázs: 
— Biz az én törvényem sem öli meg őtet, 
Mert én sem hallottam magzatja rívását. — 
 
Szóval felfeleli hitetlen Pap János: 
— Biz az én törvényem majd is megöleti, 
Mert én is hallottam magzatja rívását: 
Estve vacsorakor, tizenkét órakor 
Csihány közi vágta s a disznóknak adta! — 
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Azon ahajt szóla a fekete hengér: 
— Készülj te is, készülj, szegény Szabó Orsik 
A rózsamezőbe, a fővevő helyre! — 
 
Szóval felfelelé szegény Szabó Orsik: 
— Halaszd halálomat, te fekete hengér, 
Mert a halottnak is hármat harangoznak, 
Leányi fejemnek egyet sem kondítnak?! 
 
Istenem, Istenem, a víznek két szélin 
Nálamnál szebb sem volt, nálamnál jobb sem volt, 
Mért vesztél el engem, átkozott Csog Péter?! 
 
Ne higgy a legénynek, a hamishitűnek: 
Meg szokta ő csalni embernek gyermekit, 
[Embernek gyermekit,] asszonynak leányit 
Széles pántlikákkal, apró édes csókkal, 
Zergő mogyoróval, csattogó dióval. 
 
Istenem, Istenem, jaj be nem gondoltam, 
Hogy kamukaszoknyám koporsóm is legyen, 
Pacsolyat gyócsruhám szemfedelem legyen! — 
 
Azon ajtón szóla a fekete hengér: 
— Készülj te is, készülj, szegény Szabó Orsik! 
— Halaszd halálomat, te fekete hengér! 
 
Példa legyen nektek, én leánybarátim, 
Én leánybarátim és asszonytársaim, 
Hogy így ne járjatok, amint én is jártam! 
 
(Marosszék) 

 
Kicsi�nemes�legényKicsi�nemes�legényKicsi�nemes�legényKicsi�nemes�legény����

(A szívtelen anya) 
 

Nagy Törökországban kicsi nemes legény 
Ártatlan s ok nélkül raboskodik szegény. 
Szóval azt kiáltja: — Anyám, édesanyám, 
Három kővárad van, válts meg az egyikkel! 
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— Nem váltlak, nem váltlak, lelkem kedves fiam, 
Mert fiú helyébe fiat ád az Isten, 
De kőváram helyett nem ad mást az Isten! 
 
— Nem bánom, nem bánom, lelkem édesanyám, 
Mert koporsóm leszen tengernek két martja, 
Szemfödelem leszen tenger sűrű habja, 
Harangszóm is leszem tengernek zúgása. 
 
Eltemetnek engem tengerbe a halak, 
Megsiratnak engem az égi madarak, 
Az égi madarak s az erdei vadak. 

 
Leányok,�leányokLeányok,�leányokLeányok,�leányokLeányok,�leányok����

(A megesett leány) 
 

— Leányok, leányok, rajtam tanuljatok, 
A legénnek csókot, párost ne adjatok, 
 
Mert ha párost adtok, meglátszik rajtatok, 
Kilenc hónap múlva meggyűl a bajotok. 
 
Én is párost adtam, s ezerszer megbántam, 
S ágyba a párnámon sok könnyet hullattam. 
 
Istenem, istenem, mi lelt meg engemet, 
Három sing pántika nem ér át engemet? 
 
Eddig csak kettő vót, azon is csukor vót, 
De már most három van, s azon is csak bog van. 
 
Istenem, istenem, mi lelt meg engemet, 
Hogy az én kötényem elülről rövid lett? 
 
Szabó nem jól szabta, varró nem jól varrta, 
Vagy az én szeretőm szerelme okozta? 
 
Szabó is jól szabta, varró is jól varrta, 
Csak az én szeretőm szerelme okozta. 
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— Leányok, leányok, innen elvigyétek, 
Innen elvigyétek, börtönbe vessétek! 
 
— Anyám, édesanyám, csak azt engedje meg, 
Szobámba menjek bé, ruháim nézzem meg. 
 
Ruháim, ruháim, drága szép ruháim, 
Földre lehulljatok, engem takarjatok! 
 
Anyám, édesanyám, csak azt engedje meg, 
Kertembe menjek bé, virágim nézzem meg. 
 
Virágim, virágim, drága szép virágim, 
Földre boruljatok, értem zokogjatok!  
 
— Jó estét, jó estét, te barna kisleán, 
Mér vagy oly szomorú, 
Talán a vacsorád nemigen jólesett? 
 
Hoztam egy icce bort, igyál hát belölle, 
Hogy a te bús szíved vidulna meg tölle! 
 
— Nem kell a te borod, idd meg, ha gondolod, 
Ha nem sajnáltad a szép leányságomat. 
 
Szép leányságom a talpad alá tetted, 
Szép piros pántikám örökre letettem. 
 
— Addig sajnáltalak, míg megcsalhattalak, 
De már most nem kellesz, örökre itt hagylak. 

 
(Dálnok) 
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Mindenfajta naiv történelemre jellemző, hogy a múltból kiragad lényegi 
momentumokat, cezúrákat, és ezek köré építi fel a koherenciáját a csomópont-elv 
szellemében. Ez hozzátartozik a visszaemlékezés technikájának lényegéhez, ez 
megteremt egy ál-linearitást, melynek révén a csomópontok akkor is közel kerülnek 
egymáshoz, ha valójában több évtizednyi/századnyi idő választja is el egymástól 
őket. Tehát ezeket a csomópontokat nem annyira a kronológia, mint inkább egy 
sajátos belső logika tartja össze. Ennek lényege egy, a jelen perspektívájából megha-
tározott, a közösség identitásigényét tükröző koherencia-keresés, mely természete-
sen az események összemosódását, elmosódottságát eredményezi.1 
Ezeknek a cezúráknak egy része egységes, közös a különböző etnikumok 

számára, ugyanakkor megjelennek a csoportspecifikus cezúrák is. Olykor nem is 
cezúrákról van szó — a szó elsődleges értelmében, hanem nagyobb intervallu-
mokat felölelő korszakokról, melyeknek az adatközlők a szublimátumát adják, 
kiemelik a kronologikus idő szorításából, sztereotípiákra építve teszik érzékle-
tessé azt, ami számukra meghatározó. 
Jelen tanulmányban egy etnikailag heterogén terepen végzett kutatás eredményeit 

dolgozom fel, arra keresve a választ, hogy egy nem etnikumspecifikus történelmi 
cezúra esetén — a tatár-török-dúlások „kora” — mennyire homogén ezen csomó-
pont narratív leképezése, egységesek-e a hangsúlyok, arányok a különböző etnikumú 
emlékezők által megkreált múltreprezentációkban, s ha pedig eltérések tapasztalha-
tók, azok milyen természetűek, mennyire jelentősek a lokális specifikumok. 
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Az értekezésem témájául választott mikrorégió a Nagy-Küküllő fennsíkján terül 

el, a folyó felső szakasza mentén, Hargita megye délnyugati részén. A vidéket meg-
közelíteni a Székelyudvarhelyt Héjjasfalvával összekötő 132-es megyei útból kitérő 

                                                 
1 Tóth István György a kisnemesi hősi múlt szájhagyományban való továbbélésének elemzésekor 
többször hangsúlyozza az elmosódottságot, az események szabad asszociációs társítását.  Tóth 
számos példát hoz az írott történet szóban való továbbterjedésére is. Tóth: 1996.186-188. 


