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A presporki vámos 
 
A presporki vámos  
szépséges leánya  
üldögél naphosszat  
háza ablakában,  
a hímzése szépség,  
dala gyönyörűség. 
 
Felfigyel a török,  
meghallva szép dalát,  
piarcra csalja ki  
a hírhedett basát,  
hallgatni naponta  
a lány dúdolását. 
 
Tán harangok kongnak  
vagy a méhek dongnak?  
Csak a vámos lánya,  
dúdolgat magába. 
Csak a vámos lánya,  
énekel magába. 
 
Ez a török basa  
ír egy cédulára,  
ír egy cédulára, s  
elküldi a vámra. 
 
„Te presporki vámos,  
gyönyörű a lányod,  
szépszerén nem adod,  
megszállom a várost.”  
 
 
 
Guzsalyocskám, guzsalyom 
 
Hétfőn kora hajnalba  
ránézek guzsalyamra. 
Fordulj, rokkám, perdülj orsóm,  
guzsalyocskám, guzsalyom! 
 
Amikor már itt a kedd:  
jaj, anyám, oda a kedv. 
Fordulj, rokkám, perdülj orsóm,  
guzsalyocskám, guzsalyom! 
 
Hát mikor jön a szerda,  
jaj, anyám, elengedj ma. 
Fordulj, rokkám, perdülj orsóm,  
guzsalyocskám, guzsalyom! 
 
Itt van már a csütörtök,  
fáj a fejem s üvöltök. 
Fordulj, rokkám, perdülj orsóm,  
guzsalyocskám, guzsalyom! 
 
Hej, már itt van a péntek,  
jaj, most hová tekintsek?  
Fordulj, rokkám, perdülj orsóm,  
guzsalyocskám, guzsalyom! 

Héregi Eszter 
 

Varga Imre:  
Tölgyfa-testvér  
 

 
Tölgyfa-testvér címen jelent meg a szlovák nép-
költés antológiája Varga Imre fordításában az 
ART-Danubius kiadásában. 

Az egyszerű borítón kedves rajzok invitálnak, 
hogy belenyissunk abba a világba, amelyet a kö-
tet versei szavakban mutatnak fel. Varga Imre 
jól ismeri ezt a világot, hiszen maga is felvidéki 
származású.  

Hogy miért tartotta fontosnak a szlovák nép-
költési alkotások fordítását, kiadását, elmondja a 
könyv utószavában: „Érthető, hogy ezidáig nem 
jelent meg magyarul olyan gyűjtemény, amely a 
szlovák népköltést a maga sokféleségében képvi-
selte volna. Fordítóként adósságunkat törlesztve 
arra törekedtem, hogy a formák gazdagságán túl 
a tartalmi sokszínűséget is képviselje ez az anto-
lógia. Tehát a szépség, a szentség mellett a nyer-
seséget, hamvasságot, pajzánságot, mutassa a 
gyengédséget, de az erőt, vagy erőszakot is.” 

A tartalmi sokszínűséget mutatja a tíz fejezet-
cím. Például: Balladák, románcok; Betyárdalok; 
Szerelem, szerelem; Csúfolódók, pajzán dalok; 
Ráolvasások, népi imák stb. 

Forrásmunkáit a „Felhasznált irodalom” című 
fejezetből ismerhetjük meg. Huszonkét gyűjte-
ményt sorol fel, többek között Bartók Béla négy 
kötetét. Ismét az utószóból: „Bartók szerint a 
magyar népzene sokat köszönhet a szlovákság-
nak. A török hódoltság kora sok közös történel-
mi emléket, fájdalmat, veszteségérzést hívott elő 
mindkét népben. A szomszédság, az egymás 
mellett élés vagy keveredés hatása megjelenik a 
népköltészetben is.” 

A fordító törekedett a versformának az erede-
tihez hű megőrzésére is, így a népdalok eredeti 
dallamukon magyarul is énekelhetők. 

A könyv bemutatója múlt év novemberében 
volt az Idegennyelvű Könyvtárban. Kiss Gy. Csa-
ba méltatta a fordító hézagpótló, nagyszerű 
munkáját. A bemutató vendége Szvorák Katalin, 
maga is felvidéki származású énekes, sok dal 
dallamát ismeri, így ezekből adott elő néhányat. 
Nagy örömmel vett részt az esten, most az anto-
lógia anyagából lemezek kiadásán dolgozik. 

Tölgyfa-testvér a kötet címe. Hogy miért ezt a 
címet választotta, Varga Imre így válaszolt: 

„A tölgyfa erőt, keménységet sugároz, utal 
arra, hogy a természet is testvérünk, életadónk, 
hogy magunk is a természet része vagyunk. 
Ugyanakkor a cím a két nép együttélésére is em-
lékeztet.” 

Az ilyen és hasonló vállalkozások bizonyára 
szolgálhatják, hogy a két nép egymás mellett élé-
se is testvéribbé, testvérivé fejlődhessen. 
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Máris itt van a szombat,  
pont most lássak dolognak?  
Fordulj, rokkám, perdülj orsóm,  
guzsalyocskám, guzsalyom! 
 
Mikor itt a vasárnap,  
engemet táncba várnak. 
Fordulj, rokkám, perdülj orsóm,  
guzsalyocskám, guzsalyom! 
 
 
 
Besztercei kapun 
 
Besztercei kapun, 
sej, dolmányok lengnek.  
Válassz onnan, legény,  
kapj le onnan egyet! 
 
Választottam immár 
szép sarkantyús csizmát,  
pengetem végtelen,  
végig a főutcán. 
 

Mikor válogattam,  
könnyeim is hulltak,  
verje meg az isten,  
akik beárultak. 
 
Legények vonulnak  
Budáról a harcba,  
eszébe jut mindnek  
drága édesanyja. 
 
Egy anya sem tudja,  
mért neveli fiát,  
az enyém sem tudta,  
merre vet a világ. 
 
Anyám azt remélte,  
majd gondját viselem,  
s idegen vidékre  
harcolni kell mennem. 
 
Sajnálhatja anyám,  
sajnálhatja nagyon,  
hogy szíve jóságát  
nincs mód viszonzanom. 

 

 


