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1. Már a Kibédi népballadák című gyűjteményünk bevezetőjében utaltunk arra, hogy 
Rabénekek, keservesek címen külön fejezetbe foglaltuk azokat a lírai/epikus szövegeket, 
„amelyek a rabbá tétel eseményeit, a rabság miatti keserűséget éneklik meg. Külön 
csoportba sorolásukat az indokolta, hogy aránylag szép számban élnek ma is a helyi 
folklórban: így az előkerült 29 balladát 9 típusba soroltuk” (Ráduly, 1975. 8.). 

Az utólagos gyűjtések megerősítették álláspontunk helyességét. Újabb és 
újabb szöveg- és dallamvariánsok kerültek tollhegyre, így Faragó József is külön 
típuscímmel látta el őket Ószékely népballadák című kiadványában. Ezt írta: 

„Az első éneket az 1772 táján Udvarhelyszéken összeírt Czombó Mózes énekes-
könyvéből választottam” (Faragó, 1998. 307.). Jelezni kívánta, hogy a népi/félnépi 
eredetű műfaj már a 18. század végén „polgárjogot” követelt magának. 

Az ilyen típusú népi alkotások lényegi jegyeit Vargyas Lajos taglalta kimerí-
tően A magyar népballada és Európa című két kötetes monumentális munkájában. 

„A rab-énekek nem alkotnak egyetlen, kialakult típust valami meghatározott 
cselekménnyel, hanem sok-sok motívumot, amiből minden alkalommal új soro-
zat alakult (…) s amin keresztül egy kicsit a népköltészet alkotómunkájába is be-
pillanthatunk” (Vargyas, 1976. 722.).  

Nos, bizonyos mértékben eme „alkotómunka” műhelytitkai is elénk tárulnak 
az alább bemutatandó szövegekben. 

2. Mintegy három és fél évtizede őrzöm azt a régi kéziratos füzetet, amellyel a 
kibédi Bereczki Jánosné ajándékozott meg. A füzet lapjait magam „számoztam 
be”. 28 oldalból áll, csonka példány, hiányzik az eleje és a vége. A mérete: 18,8 x 
12 cm. A szövegeket egyetlen kéz írta fekete tintával. Keletkezésének idő-pontjá-
ról a 21. oldalon levő bejegyzés tanúskodik: 

„Meg jegyzésem 1897-dik évre: olyan gyenge tél volt mindég, hogy egész télen 
nem volt semmi hideg, hó volt ugyan három versen egy-egy kevés, de mindjárt el 
is ment. Írta ifj. Bereczky János Szegeden február 14-én.” A füzet megmaradt ré-
szei tehát 1897-ben íródtak. 

Az íráskép elárulja, hogy tulajdonosa kevés iskolai végzettséggel rendelkezett 
(esetleg elemi osztályok), és azt is tudjuk — a családi hagyományból —, hogy 
kibédi volt. Szegeden börtönbüntetését töltötte. Bűne politikai fogantatású 
volt/lehetett, erről bizonyos mértékben az 5-9. oldalon elhelyezett szöveg „el-
szólásai” árulkodnak, például: „éljen a munkás Szövetség, éljen a munkás.” A 6. 
oldalon ez olvasható: 
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„Az igazságért ejtették a siralomba, 
Csillag Börtön Zárkáiba (…) 
Hamis tanúk vallomása 
Ejtettek minket rabságba.” 
 
A Csillag-börtön Szeged hírneves fogdája volt/lehetett. 
3. Szólnunk kell — röviden — arról, hogy milyen típusú anyagokat tartalmaz 

a füzet. Szó esik — például — a házastársak kötelességeiről (kérdés-felelet for-
májában), műdal-szövegeket is találunk (Haragos tengernek véghetetlen árja, Szomorú-
fűz hervadt lombja, Cserebogár, sárga cserebogár), könyörgések is olvashatók (Úrva-
csora előtti, kenyér vételkor, Úrvacsora utáni). Jézus születését elbeszélő próza-
szöveg is van a füzetben, ehhez kapcsolódik Az Istennek szent angyala kezdetű 
egyházi ének (az énekeskönyv-szöveg elég hű másolata) stb. 

Minket itt most a rabéletről szóló három verses szöveg, valamint a „rabság-
ban sín(y)lődő ember imádsága” érdekel. Nem vállalkozhattuk a szó- és betű sze-
rinti közlésre, a szerző írásmódjának megőrzése túlságosan megnehezítette volna 
az olvasást. Íme néhány használt szava: Hajzsd (= Hajtsd), mencsmeg (= ments 
meg), meg tőrzsőlőm (= megdörzsölöm), hon(a)pom (= hónapom), vídíjzsd (= 
vidítsd) stb. Mind a központozásban, mind a szavak írásában a mai helyesírási 
normákhoz igazodtunk. Versekről lévén szó, helyreállítottuk a strófikus szerke-
zetet. A címadás tőlünk származik, a versek kezdősorát tekintettük/tekintjük 
címnek. A sorszámozás is tőlünk való. A szövegek végén — zárójelben — fel-
tüntettük a füzetbeli oldalszámokat. 

 
1. 

A börtönnek bútelt fala 
 
A börtönnek bútelt fala, 
Nem vigasztal engem soha. 
Rabtársaim sem vigasztalnak, 
Mert azok is mind búsulnak. 

(4. old.) 
 
 

2. 
Csillag-börtön vastag fala 

 
Csillag-börtön vastag fala, 
De sok szegény rabot megszíva, 
Kinek a piros orcáját, 
Kinek élete fonalát Szegeden. 
Én is immár gyászt öltöttem, 

Szomorúság rabja lettem. 
Itt szenvedek a börtönbe, 
Szabadságom el van veszve. 
Csillag-börtön helységében 
Nincsen oly kolcs, ki találja, 
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Ki húsz hónap előtt 
Megnyissa szabadságom kapuját. 
Hervadok itt, mint a virág, 
Melyet a víz meg nem talál sehol sem. 
Erdély-ország az én hazám, 
Ottan sirat két kis árvám  
Szomorún. 
Én vagyok az árvák apja, 
Csillag-börtön zárkájába bezárva. 
Zárkának vasas ajtaja, 
Talán van négy lakat is rajta, 
Mikor aztot zárják reám,  
Azt gondolom, hogy ez a hely 
Csak sírhalom örökre. 

Szabadság-vesztő helyt vagyok, 
Mint fél-holt, csak úgy számítok, 
Mert itt meg van minden vonva, 
Amélyk csak örömöt hozna 
Szívemre. 
De mind addig meg van vonva, 
Míg húsz hón(a)pom utolsó napjára 
Derül az ég nekem is, 
Ha az a jó Isten segít. 
Ha bús felhők eloszlanak  
Fejem felől, 
Akkor borult után derül 
Az ég nekem is. 

Bereczky János (11-13. old.) 
 
                             

3. 
Rab vagyok, rab vagyok, szabadságot várok 

 
Rab vagyok, rab vagyok, szabadságot várok, 
Csak a jó Isten tudja, mikor szabadulok. 
Sok könnyeim hullnak a fej vánkosára, 
Mikor rágondolok két kis árváimra. 
Nincsen tehát nekem más  
Senkim a világon, 
Árva vagyok én, 
Mint a madár az ágon. 
Anyám elhalt, apám nincsen, 
A hitvesem hűtlen lett, 
Amely sokszor kesergeti 
Az én gyenge szívemet. 
Két kis árvám nyomorognak, 
Csak én fájlalom őket, 
Azért sokszor megdörzsölöm 
A megfájult szívemet. 
Rágondolok életemre, 
Hogy testvérim sincsenek, 
Amelyek (?) megvigasztalnának enge-
met. 
A kis árvák nem ismernek, 
Mert azok még kisdedek, 
Én Istenem, neveld őket,  

Mint szeretem én őket. 
Leáldozik a fényes nagy nap, 
Borús lesz a láthatár, 
Megnyugszik a szomorúval, 
Nem kesereg többet már. 
Leáldozik a fényes nagy nap, 
Borús lesz a láthatár, 
De búsabb a szomo(rú) rab, 
Mert árvái szaporodnak. 
Istenem, légy gondviselőm, 
Légy már az én megmentőm, 
Ebből a bús életből 
Vidítsd meg felettem az eget, 
Hogy ne keseregjek többet, 
Adjál egy kis víg életet, 
Mert keseregtem eleget. 
Ártatlan Istenem, 
Verd meg a tanúkat, 
Megették a víg napjaimat, 
Legyenek ők is szomorúak örökre. 

Írta ifj. Bereczky János 
Börtönbe február 7-én. 

(17-19. old.)
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4. 
Rabságban sín(y)lődő ember imádsága 

 
Könyörülj rajtam, óh, Istenem, 
Könyörülj rajtam, 
Mert benned bízik az én lelkem, 
És te szárnyaidnak 
Árnyékában vagyon reménységem, 
Míg elmúlnak a nyomorúságok. 
Hajtsd le, Uram, a te füleidet, 
Hallgass meg engemet, 
Mert én nyomorult és szegény vagyok. 

Szabadíts meg engemet 
Az én ellenségeimtől,  
Én Istenem, 
És az ellenem támadóktól. 
Ments meg engemet 
A hamisságnak cselekedetitől. 

Bereczky János 
(9. old.) 

 
4. Az első, mindössze négy soros vers (ének) tökéletes megformálású, a „bútelt fal” 

jelzős szerkezet kimondottan népi szemléletre vall (roppant eredeti), a második felé-
ben található gondolati „megcsavarás” pedig a Székelyföldön még ma is gyakori. 

Ifj. Bereczky János székelyföldi származását a második szöveg igazolja: „Er-
délyország az én hazám.” 

A második és harmadik szövegünk terjedelmi hosszúságával tűnik ki. Vargyas La-
jos írja a már idézett könyvében, hogy „A nagy változatosságot fokozzák az »egyéni« 
ötletek (…) Ez sokszor teljes, hosszú költeményt jelöl, máskor egy-egy rövidebb sza-
kaszt. Mindkettőben nagy szépségekre találunk” (Vargyas, 1976. II. 730.). 

Bemutatott szövegeinkben épp az „egyéni” ötletek játsszák a főszerepet, de 
ezek a népköltészet közelségéről tanúskodnak, a képi megformálás, a hasonlatok 
és a jelzős szószerkezetek rendszere népi ízeket hordoznak: szegény rab, vastag 
fal, piros arc, fényes nap, árva vagyok én, mint a madár az ágon. 

A sorjázó szövegmotívumok zöme is népi ihletettségű. A harmadik versünk 
indító két sora rabénekeink gyakran használt motívumát tartalmazza. Vargyas 
Lajos közölt motívumjegyzéke 19. számában meg is jegyzi: „Általános forma: 
Rab vagyok, rab vagyok, Szabadulást várok, A jó Isten tudja, Mikor szabadulok” 
(Vargyas, 1976. II. 724.). 

A tartalmi elemek nagy része is ismert a népköltészetben: szomorúság rabja, 
otthon maradt árvák, hűtlen feleség, örömtelenség, szabadságvesztő hely, Isten-
hez való fohászkodás, hamis tanúk megbüntetése. 

Ifj. Bereczky költőnek is „érezte” magát, amikor szövegeit „megkomponálta.” 
Sok helyen elszakadt a kötött ritmikától, jellemző rá a túlzott szubjektivitás, a 
mondanivalónak „hosszú lére” eresztése. Ezek a részek a népi alkotó sajátos, 
egyéni javaslatai, amelyek még nem „szűrődtek át” a népközösség alakító rostá-
ján. Az ilyen jellegű megfogalmazások jegyeiről Vargyas így nyilatkozott: „Min-
denképpen látszik a népköltészeti alkotás két fő eljárása, az egyéni ötletek egy-
mástól független születése, burjánzása, és a variálók összerakó munkája” 
(Vargyas, 1976. II. 744.). 
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Érdemes utalnunk az 1954-ben megjelent Röpülj, páva, röpülj impozáns bal-
lada-összeállításra, amelyben Csanádi Imre és Vargyas Lajos így „írják körül” a 
rabnóták természetét: „Dal és ballada-motívumoknak laza fűzésű, folyton variá-
lódó, hol egymásba fonódó, hol egymástól távolodó csoportosításai ezek, — kö-
zös vonásuk az elsőszemélyes elmondás is. Ballada-gyűjteményben feltűnően 
dalszerűek, a hasonló témájú lírai daloknál mégis cselekményesebbek, drámaiab-
bak” (Csanádi—Vargyas, 1954. 547.).  

Végül arra is utalnunk kell, hogy a nép általában pozitívan viszonyul a rabéletet 
vállaló egyénekhez. Vargyas írja: „valami közös, nagy szerencsétlenségnek tartották a 
rabsorsot” (Vargyas, 1976. II. 744.). Ifj. Bereczkyben ez a tudat is munkálkodhatott, 
amikor tollat ragadott húszhónapos rabsága történetének megörökítésére. Istenhez 
való fordulása megkapaszkodást, reményt jelentett, íme: 
 

Istenem, légy gondviselőm, 
Légy már az én megmentőm (…) 
Adjál egy kis víg életet, 
Mert keseregtem eleget. 

(A 3. szöveg befejező részében) 
 

Az Istenhez való fordulás legkézenfekvőbb bizonyítéka a közölt imaszöveg. 
Valójában könyörgés: a „nyomorult és szegény” ember Istenhez való fohásza, 
hogy megszabadulhasson ellenségeitől, támadóitól. Az utolsó sorbeli „hamisság-
nak cselekedetitől” kifejezés utalás a hamis tanúskodásra, amely börtönbe juttatta 
Bereczky Jánost. Az imarögtönzésről bővebben írtunk a Hozzád fohászkodom imá-
ban című könyvünkben (Ráduly, 2009), valamint — újabban — a Seprődi József né-
pi imái című tanulmányunkban (Ráduly, 2012). 
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