
105105

Hetedhét | Tizennegyedmagunkban

Ruszin (ukrán) népballadák1

Talányfejt� szeret�k

1 Szemelvények a Kakukkn�vér címmel készül� kötetb�l

Tarka réten, falu szélén
gránitszikla az út mentén,
az alatt a k�szál alatt
h�vös viz� forrás fakad.

Román épp arra legeltet,
lovát éppen ott itatja.
Sz�ke kislány jön a kútra,
nyájasan �t megszólítja:

– Tedd félre a kannát, kérlek,
egy kis beszédem van véled.
– Aj, Románom, egyetlenem,
ne múlasd az id�t velem.
Hogyha késve érnék haza,
anyám, tudod, megkontyolna.

– Ne félj, galambom, ha kérdi,
te csak ennyit mondj majd néki:

„A gázlóról ludak jöttek,
a forrásban megfürödtek,
alig számolhattam tizet,
mind felzavarták a vizet,
én meg csak ott ülök, s várom,
hogy megtisztuljon, leszálljon.”

– Aj, Románom, egyetlenem,
fejtsd meg ezt az egyet nekem:
„Gyökre sincs, mégis növekszik,
lángot nem vet, mégis izzik,
virul, bár virágja nincsen.”
Ezt fejtsd meg, egyetlen kincsem!

– K� gyarapszik gyökér nélkül,
a szív izzik lángok nélkül,
a lomb virít virág nélkül,
én kedvesem, egyetlenem.

Anyám, amint hazaértem,
sepr�nyéllel esett nékem.
– Ne verj, anyám, szépen kérlek,
elmondok én mindent néked:

A gázlóról ludak jöttek,
a forrásban megfürödtek,
alig számolhattam tizet,
mind felzavarták a vizet.
Én meg csak ott ülök, s várom,
hogy megtisztuljon, leszálljon,
zöldlombú jávor tövében,
az én Románom ölében.
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Az álruhában csábító király

Az anyóka földet szántott,
jött a király, elé állott:
– Áruld el, anyó a módját,
hogy kapjam meg szép Hanuszját?
– Öltözz selyembe, brokátba,
karmazsin szín csizmácskába,
s menj végig a piactéren,
mint messze földr�l jött dáma.
Úgy kopogj be a kovácshoz,
kérjél szállást éjszakára.

– Jó kovács, áldás házadra!
Van-e szállásod számomra?
– Szállást neked én hogy adjak,
mikor sohasem láttalak?
– Morvaföldr�l jött házaló
vagyok én, nem holmi csaló.
Portékámat a vásárra
el�reküldtem Prágába.

– Nosza, Hancsa, vesd az ágyat,
az úrn� lesz hálótársad.
– Nekem ily hálótárs nem kell,
aki csak néz sóvár szemmel.
– Annyi baj legyen, hadd nézzen,
csak vigyázz: meg ne igézzen.

Éjfél sem múlhatott talán,
segítségért kiált a lány.
Fél éve járt itt a csaló,
s Hancsa hasa mint a hordó.
Így járt szegény, pont egy éve,
s fiúcskát tart az ölébe’.

Fiacskáját ringatgatja,
dalol néki, úgy altatja.
„Tente-tente, kicsi szentem,
csak te vigasztalhatsz engem.
Ne emlékeztess apádra,
a csaló lengyel királyra.”

A rászedett csábító

A harkovi nagyvásárban
Marko vodkázgat magában.
Messzelyesb�l kortyolgatja,
egy másikkal lenyomatja,
s Galjutinát csábítgatja:

– Galjutina, jöjj el vélem,
kilenc városom van nékem,
tizedik csak egy falu lett,
mely magától keletkezett.

Két határon általmentek,
harmadiknál megpihentek.

– Mondd csak, Marko, mondjad
 mármost,
hol van az a kilenc város,
és hol az a híres falu,
mely magától keletkezett?

– Nézd csak ott, azt a dús rétet,
oda készülök tevéled.

Marko csak ennyit mondhatott,
Gálja a nyeregbe ugrott:

– Add csak a lovaglóostort!
Le sem hajolt még egészen,
kard villant a lány kezében,
s Marko feje messze gurult.

Galjutina hazaindult,
szembejött a Marko anyja,
hogy fiát ill�n fogadja.

– Istenem, a Marko lova,
de nem a fiam ül rajta,
bizisten, a ló a fiamé,
s nem a fiam sarkantyúzza.

Galjutina, mi az oka,
hogy a fiam nem jött vissza?
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– Bánkódásra semmi okod,
a fiad megházasodott,
podoljei asszonyt kapott. –
Tiszta mez�n egy tanyácskát,
tanyában egy h� társacskát,
teste fölé sírdombocskát.

A csudahalott

– Készíttessen márványkutat,
édesanyám, drága!
H�s vizéért ide jön majd
falunk legszebb lánya.

A korsaját minden leány
telemerítette,
de a falu legszebb lányát
anyja nem engedte.

– Édesanyám, sajgó szívvel
azt az egyet kérem,
egy díszes vendégfogadót
építtessen nékem.

Ittak, múlattak a lányok
minden szombat este,
de a falu legszebb lányát
anyja nem engedte.

– Édesanyám, csóvát vetek
házunk tetejére,
hátha eljön az a lányka
a t�zvész hírére.

T�z oltani iderohant
mind a falu népe,
de a falu legszebb lánya
csak ablakból nézte.

– Fektess, anyám, ravatalra,
az egekre kérlek,
csak eljön tán halott látni
az a gyönge lélek?

Eljött, szemét majd kisírta
nehéz bánatába’,
s er�tlenül hullt a legény
ölel� karjába.

A zsivány felesége

Lent a völgyben, túl a pajtán,
egy ökrével szánt a leány.
Messze még a munka vége,
de az anyja üzen érte:
– Gyere, lányom, férjhez adlak,
magam sem t’om, kihez adlak.

– Anyám engem férjhez adott
Jancsihoz, a nagy rablóhoz.
Este megy, megj� hajnalra,
véres kardját hazahozza,
azt is az asztalra rakja,
maga kiül az ablakba.

Gyermekét hogy rengetgeti,
anyja így énekel neki:
– Beli-beli, kicsi bubám,
ha olyan lennél, mint apád,
apró tested összevágnám,
a Duna vizébe szórnám!

Az � ura bejött érte,
kivezette a nagy rétre.
– Térdre, asszony, csukd be szemed,
mert most leveszem a fejed!
Csak azt az egy nótát fújjad,
amivel fiam altattad,
mikor a reng�t ringattad!

– Nem nóta az, amit fújtam,
én csak az igazat szóltam.
– Anyám, kedves öreganyám,
add karomba kicsi pulyám,
hadd csókolom utoljára.
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Egyik arcát megcsókolta,
a másikat megharapta.
– Err�l jusson majd eszedbe,
hogy apád a fejem vette!

Sír a gyermek a kis ágyon,
Jancsi véle mit csináljon?
Aztán mégis ölbe veszi,
a liget-erd�be viszi,
bölcs�cskét farag ott neki
a legszebbik jávorfából.
Ha a szell� himbálgatja,
máris jobb a feje alja –
azt hiszi, anyja ringatja,
ha az es� cseperészik,
jó szüléje mosdatgatja.

Magzatgyilkos a pokolban

Indult a lány az útra,
friss vízért a Pap-kútra.
Jött egy legény ízibe’:
– Koszorúdat add ide!

– Koszorúm épp illik rám,
az ördögnek hogy adnám?

De az derékon kapta,
forgószélként forgatta,
elrikkantotta magát,
s vitte hegyen-völgyön át.

– Kerüld a kéményeket,
a füst marja szememet,
vigyél haza falumba,
ahol vidám a nóta.

– Tárd ki, testvér, a kaput,
meglátod csak, mit hozok!
– Mi a terhed, ugyan mi,
hogy a kaput kell nyitni?

– Testet s lelket adok át:
a Molnárék Hancsáját.

– S mi lehet ennek oka?
– Három megölt magzata.
Három kölykét eltette,
a világát úgy élte.

– Egyik a kosár alatt,
már a föld is rászakadt,
kett� gyolcsba tekerve
asztal alá temetve.

– Ültesd le a küszöbre,
szurkot f�zzél az üstbe’.

Egy bögrével megivott,
fehér füstje felcsapott,
a második pohártól
lángot fújt a torkából.

Fecske szállt le hozzája:
– Menj anyám ablakára,
mondd el: velem jól bánnak,
f�tt szurokkal táplálnak.

Az úrn� és a szolga

Szombat délután híre kelt,
hogy az úrn� csalfa –
hites urát szolgájával,
Petrunyóval csalja.

Térül-fordul, konyhájából
pompás illat árad:
– Ügyes asszony vagy, szép úrn�m,
tán vendég van nálad?

– Hitvány cseléd, ne fecsegj itt,
hisz nem a te dolgod!
Lovak között van a helyed,
rájuk legyen gondod!

– Hollófekete barátom,
abrakoljál szépen,
Szláva úrn� miatt nekem
ma nem lesz ebédem.
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Kedves lovam, a szomjadat
forrásvízzel oltom,
Szláva asszony gúnyos hangját
a fülemben hordom.

Rajta, Holló, vágtass velem
a gazdánk nyomában,
hadd tudja meg, hogyan csalják
tulajdon házában!

A k�hídon nagyot dobbant
a Holló patkója:
– Uram, vígan van az asszony
és az udvarlója!

– Hogyha hazudsz, hitvány szolga,
magad vesztesz rajta.
Az én asszonyom nem romlott,
nem is olyan fajta!

– Uram, ha asszonyod vétlen,
ha hamisan szóltam,
kössél fel az els� fára,
ha a hír valótlan!

Megiramlik a jó hátas,
döng a föld alatta.
– Mi lelt, Petrunyó, szerelmem?
Ne hagyj itt magamra!

– Mire vágynál, Petrunenykó?
Úszni a Dunában,
vagy hancúrozni az úrn�
paplanos ágyában?

Fodrot vetett a mély Duna,
mikor nyakon fogta,
s h�telen szolgáját az úr
a habokba dobta.

Szláva asszony a vízpartot
végt�l végig járja,
egyre csak a megugrasztott
szeret�jét szánja.

– Hej, halászok, keressétek,
arany lesz jutalma,
ki megleli Petrunyómat
élve avagy halva!

Alkonyattól pirkadatig
mindenki kereste,
míg egy bokor tövén a víz
a szárazra tette.

Hálóba fektetve vitték
az úrn� elébe:
– Szláva asszony, itt a holttest,
mi legyen most véle?

– Szekérrel vigyétek testét
fel a havasokra,
feny�k alatt helyezzétek
örök nyugalomra.

A megrontott legény

– Hol jártál a tegnap este,
fiam, Petruszenykám?
– Az özvegynek udvaroltam,
édes jó anyácskám.

– Mivel vendégelt az özvegy,
fiam, Petruszenykám?
– „Lábas” halat sütött nékem,
édes jó anyácskám.

– Hol fogta � azt a halat,
fiam, Petruszenykám?
– A kertjében, zöld levélen,
édes jó anyácskám.

– Hogyan készítette el�,
fiam, Petruszenykám?
– Szekercével a küszöbön,
kedves jó anyácskám.
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– Miben f�zte meg a halat,
fiam, Petruszenykám?
– Cseréptálban, parázs fölött,
kedves jó anyácskám.

– Evett az özvegy bel�le,
fiam, Petruszenykám?
– Nem evett, mert nem volt kedve,
kedves jó anyácskám.

– Hát a gyerekei ettek,
fiam, Petruszenykám?
– Nem ettek, már lefeküdtek,
kedves jó anyácskám.

– A szolgáit megkínálta,
fiam, Petruszenykám?
– �k sem merték megkóstolni,
kedves jó anyácskám.

– Hány násznagyot hívjak hozzád,
fiam, Petruszenykám?
– Négy harang szava elég lesz,
édes jó anyácskám.

– Nászasszonyok kik legyenek,
fiam, Petruszenykám?
– Egy százseny2 föld, négy szál 
 deszka,
kedves jó anyácskám.

A kakukkn�vér

Anyósom az �sz elején
egy jó adag szöszt tett elém:
– Ej, menyem, te szerencsétlen,
ne lézengj itt nekem tétlen!
Ha ezt a szöszt meg nem fonod,
anyád többé nem láthatod.

Hét héten át folyton fontam,
végére mégsem jutottam.

2 Régi orosz hosszmérték – 213 cm

Elment anyós vendégségbe,
én meg csak át a szomszédba.
– Hallja, kedves szomszédasszony,
jó tanáccsal igazítson:
mit tegyek azzal a szösszel?

– A szösz meg van babonázva:
összevágott varangyfejet
találsz benne, ha átnézed,
s egy szárított szarkalábat.

Megjött a vén banya este,
máris a menyét kereste.
– Menyem, tán szemem káprázik,
vagy azt a szöszt mind megfontad?
Látom, jól kitanítottak!

– Éjjel-nappal szorgoskodtam,
a végére így jutottam.
– Elmehetsz már, ajtóm nyitva,
de sohase fordulj vissza!

Ahogy voltam, elindultam,
Duna partjáig jutottam,
ottan térdre ereszkedtem,
s jó atyámhoz könyörögtem:

– Uramatyám, én Istenem,
madárszívet adjál nekem,
hogy kakukkmadárrá váljak,
széles Duna fölött szálljak!

Meghallgatott az Úr engem:
szürke szárnyú kakukk lettem,
szárnyra kaptam, úgy repültem –
anyám ablakára ültem,
ott meg csak úgy pityeregtem.

Jött is anyám nagy dohogva:
– Hess el, kakukk, a dolgodra,
van nekem elég bánatom,
lányomat hogy nem láthatom.
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Ó, hogy nézze meg az ember!
Fiam, fiam, hol a fegyver?
Nagyon makacs az a madár,
s panaszkodni pont idejár.
Elég bánat az énnekem,
hogy távol van a gyermekem.

Szót fogadott a legényke:
fegyverét csak megtöltötte,
aztán célzott, s elsütötte.

Jaj, a szürke kakukk hol van?
N�vére fekszik a porban.
Szegény anyja, szegény asszony
lánya mellé rogyott holtan.

A balladákat fordította, 
a jegyzeteket készítette: 

Vári Fábián László

Jegyzetek

1. Talányfejt� szeret�k – (O. I. Dej – A. J. Jaszencsuk: Bal-

ladák – Szerelem és házasságon kívüli szerelmi kapcsolatok, 

Naukova Dumka, Kijev, 1987, I. k., 32. old.) A reneszánsz 

kori népmesei motívumokat �rz� románc Kolberg O. Dzielá 

wszystkie (Poznan, 1963) cím� lengyel gy�jteményéb�l lett 

kölcsönözve.

2. A álruhában csábító király – (O. I. Dej – A. J. Jaszencsuk: 

Balladák – Szerelem és házasságon kívüli szerelmi kapcso-

latok, I. k., 337. old.) Novellisztikus románc, egyéb változa-

tairól nincs adatunk. Fegyir Kolessza gy�jtötte a lemákföldi 

ruszinok közt.

3. A rászedett csábító – b.) – (O. I. Dej – A. J. Jaszencsuk: 

Balladák– Szerelem és házasságon kívüli szerelmi kapcsola-

tok, I. k., 306. old.) Az igen gazdag, mintegy 150 változatot 

felmutató ukrán anyagból ez a szöveg közelít leginkább 

a  típus európai sémáihoz. A kékszakáll motívum szintén a 

ballada európai gyökereit hangsúlyozza. Magyar párhuzamai 

Az elcsalt menyecske (Vargyas, II. k., 44. old.) változataiban 

azonosíthatók.

4. A csudahalott – (P. Lintur: Kárpátontúli ukrán népballa-

dák, Lviv, 1966, 90. old.) A fentebbi kevert (kontaminált) 

típussal ellentétben itt tisztán a magyar Csudahalott (Var-

gyas, II. k., 463. old.) megfelel� változatával találkozunk. Az 

ukrán folkloristák által él� halottnak is nevezett típust Lintur 

1964-ben jegyezte le K�rösmez�n.

5. A zsivány felesége – a.) – (J. O. Holovackij: Národnije 

pesznyi hálickoj i uhorszkoj Ruszi (Galíciai és magyar-orosz 

népdalok), Moszkva, 1878, II. k., 710. old.) Az egész Kár-

pát-medencében – a szerb, szlovák, ruszin, román népkölté-
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szetben népszer� ballada. Holováckij lemákföldr�l származó 

változata is tipikus családi drámát dolgoz fel. Alaphelyzetét 

tekintve jól rokonítható a magyar változatokkal (Vargyas, II. 

k., 221. old.).

6. Magzatgyilkos a pokolban – a.) – (J. O. Holovackij: 

Národnije pesznyi hálickoj i uhorszkoj Ruszi (Galíciai és 

magyar-orosz népdalok), I. k., 210. o.) F. Potusnyák neves 

kárpátaljai folklorista szerint nyugat-európai gyöker� történet 

balladai feldolgozása. Erkölcsi intelmet megfogalmazó ruszin 

és szlovák változatai népszer�ek voltak Kárpátalja-szerte, 

leegyszer�södve a magyar népköltészetbe is beszivárogtak. 

Vargyasnál (Vargyas, II. k., 604. old.) a morvaji kislányról van 

szó, ám b�nének körülményeire, büntetésének okára nem 

tér ki a szöveg.

7. Az úrn� és a szolga – (P. Lintur: Kárpátontúli ukrán 

népballadák, 181. old.) Lintur a szlovákoknál, cseheknél is 

népszer� ballada két kárpátaljai változatát említi, miközben 

megjegyzi, hogy a tartalmában és formájában egységes 

szövegek az ukrán és orosz területeken is népszer�ek.

8. A megrontott legény – b.) – (O. I. Dej – A. J. Jaszencsuk: 

Balladák – Szerelem és házasságon kívüli szerelmi kapcsola-

tok, I. k., 61–62. old.) A Lemberg környéki archív anyagból 

közölt ún. rontás-balladában a legényt „lábas” hallal, azaz 

békával éteti meg az özvegy. Távoli magyar rokona a Meg-

rontott fi ú (Vargyas, II. k., 433. old.)

9. A kakukkn�vér – a.) – (O. I. Dej: Baladi, Dnyipro, Kijiv, 

1987, 172–173. old.) A ballada alapmotívuma – az idegen-

be férjhez adott lány sanyarú sorsa – a magyar népkölté-

szetben jól ismert. A kegyetlen anyós megbabonázott szöszt 

hajít menye elé, hogy azt fonja meg. A végtelennek t�n� 

munkától szabadulva, kakukkmadár alakjában repül haza az 

anyai házhoz, ám saját öccse töltött puskát vesz kezébe, s 

lelövi a kakukkot. A szöveget F. Kolessza tette közzé Lvov-

ban az Etnografi csnij Zbornik 39. kötetében 1929-ben.


