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2. EGYÉB LAKODALMI DALOK (119–146.)

119.

1. Én ültettem a rózsafát,
Más kötte hëzza ja lovát.
Ne kösd hëzza a lovadot,
Mert elvágom kantárszárod!
*Ne kösd hëzzá a lovadot,
Mert elvágom kantárszárod!

* A III–IV. dallamsorra
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Hertelendyfalva, Kovács Júlia (80). Kiss L., 1966.

Funkcióját nem ismerjük, szövegei leggyakrabban lakodalmasok.
Ereszkedõ kvintváltó dallam, fõleg a Székelyföldre jellemzõ, de a bukovinaiaknál is elterjedt. A 19.
századi gyûjteményekben kétszer is felbukkan. Román és rokon népi (mari) variánsait tartják szá-
mon.
Közölve MNT VI: 489.
Dallamtípus: MNT VI: 12. típus.
Hangzó: 1.
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120.

2. Édësanyám rózsafája,
Én voltam a legszëbb ága.
De jëgy legén leszakajtott,
Karjaji közt elhërvasztott.
*De jëgy legén leszakajtott,
Karjaji közt elhërvasztott.

Sándoregyháza, Vámos Józsefné Basa Viktória (48). Kiss L., 1969.

Szövege szerint lakodalmas, esetleg keserves. Ötfokú, kvintváltó dallam. A székelyektõl van róla
legtöbb adatunk. Az al-dunai székelyek is ismerik. Ennek is vannak mind román, mind rokon népi
(csuvas) változatai. 
Dallamtípus: MNT IX: 74. típus.
Hangzó: 3.

* A III–IV. dallamsorra
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121.

2. Édesanyám rózsafája
Engem nyílott utojjára,
De jëgy legén leszakajtott,
Karjaji közt elhervasztott.
Két karja közt elhervasztott.

2. a Édesanyám rózsafája,
Én voltam a legszebb ága!
De egy huncut leszakajtott,
Csak egy bitang elcsábított,
Tíz körme közt elhervasztott!

3. Kihajlottam az utcára,
A legények bosszújára.
Bár sohase tettem volna!
Maradtam volna bimbóban!

4. Édesanyám édes teje,
Keserû a más kenyere!
Keserû is, savanyú is,
Néha-néha panaszos is!

5. Száraz gémkútra szállt a sas,
Kútágasra szállott a sas,
Engëm, rózsám, në csalogass!
Engëm, babám, në csalogass!
Csalogatott engëm más is,
Náladnál szëbb virágszál is!

6. Ëszöm az istenöd anyját,
Në pírongass, mint az kutyát!
Pirongathat ëngöm más is,
Náladnál szöbb gyöngyvirág is!

* hajlottam
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Bajmok, Farkas Mihály (52, 53). Király E., 1959, 1960.
Királyhalom, Cérna Máté (60), Balog Dezsõné Szilák Margit (48), 

Bognár Jánosné Földi Erzsébet (60). Kiss L., 1942, 1972.
Bajmok, Gyurák Lukácsné Kis Teréz (75). Volly I. 1963.
Horgos, Krekuska György (49) Kiss L., 1972.

Legelterjedtebb régi stílusú dallamunk. Leginkább pásztor- és betyárdalként ismert (VMND II: 182.
és változatai, összesen 19 db). Ezúttal lírai szövegekkel szerepel. Az 1–4. vsz. lehet lakodalmas is.
(Egyéb lírai versekkel l. még VMND I: 105., 124., 164.). Ez a legjellemzõbb alföldi típusunk, te-
mérdek változatát tartjuk számon. Több rokon népi (cseremisz-csuvas) párhuzama is ismert.
Közölve MNT VIII: 388. (Balogné)
Variáns: 57.
Dallamtípus: MNT VIII: 54. típus.
Hangzó: 4. (Balogné 1–2. vsz.)
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122.

Hertelendyfalva, Kórógyi Mártonné Varga Mária (68), 
Illés Ambrusné Buta Mária (50). Kiss L., 1941.

Egyetlen versszakkal énekelte mindkét énekes.
Dallamtípus: Kerényi: 27., emlékeztet.



289

123.

2. Édesanyám édes teje,
Keserû ja más kenyere!
Keserû is, savanyú is,
Néha, néha panaszos is!

Mohol, Vlasity Károlyné Zélity Klára (51). Burány B., 1979.

A dallam katonadalszövegekkel általánosan ismert (VMND I: 61.). Az új stílus régies rétegébõl va-
ló kis szótagszámú dallam, az egyházi népénekekkel is kapcsolatban áll (SzDV 8. sz.).
Dallamtípus: Járdányi II. 31. (általános).
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124.

1. Édesanyám sok szép szava, 
Kire nem hajlottam soha!
Ráhajlanék, de már késõ,
Esik elõttem az esõ.

1. a Édösanyám sok szép szava,
Kire nem hallgattam soha!
De bezzeg má mögfogadnám,
Kezit-lábát mögcsókolnám!

3. Édesanyám édes teje,
Kesere ja más kenyere.
Keserû jis, savanyú is,
Néha, néha panaszos is.

4. Édesanyám rózsafája
Engem nyílott utójára,
De jegy bëtyár leszakajtott,
Két karja közt elhervasztott.
Karjai közt elhervasztott.
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Hódegyháza, Bicók János, Jaksa József, Huszár Károly, Kerepesi György, 
Pozsár Sándor, Szemerédi József. Király E., 1962.

Szaján, Zombori Jánosné Bazsó Rebeka (52). Bodor A.–Palatinus I., 1996.

Az új stílus régebbi rétegébe tartozó dallam. Mind moll-, mind dúr sorokkal jelentkezik. 19. száza-
di AA5BA formájú népies mûdalból alakult AA5A5A formájú népdallá (Vargyas, 1981: 340–341.
lap). Betyár- és új balladákkal fordul elõ legtöbbször (VMND II: 75., 76., 86–88., 90., 187., 199.,
200.).
Dallamtípus: Járdányi II. 48. (általános). 
HANGZÓ: 34. (Hódegyháza, 2–4. vsz.)
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125.

2. Ëdësanyám sok szép szava,
Kit fogadtam, kit nem soha!
De most bëzzëg mëgfogadnám,
Csak még ëgyszër mëgláthatnám!
Kezét-lábát mëgcsókolnám!

3. Édësanyám rózsafája,
Ingëm nyitott utojjára.
Bárcsak ne is nyitott vóna!
Szëbb a bimbó, mint a rózsa!

4. Túl a vizën, Tótországba
Túl a vizën, Tótországon,
Szilva terëm abb’ az ágba.
Szilva termik a zõd ágon.
Azét terëm szilva jágba,
Szëdtem róla, de nem ëttem,
A szerelëm mégsem bánja!
Búra teremtëtt az Isten.



5. Háromélû fekete nád,
Tagadd mëg értem az anyád!
Ojan igaz lëszëk hëzzád,
Mint a te jó édësanyád!

6. s Ki az urát nem szereti,
Meszes buzát fõzzön neki!
Adja oda vacsorára,
Nem lësz gondja az urára!

7. Túl a vizën van ëgy malom,
Bánatot õrölnek azon.
Nékëm is van ëgy bánatom,
s Odaviszëm, s lejáratom.

8. Adjon Isten mindig ijent,
Mindig szeressük az ijent!
Adjon Isten mindënnek jót,
Met az ënyim bubánat vót!
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Hertelendyfalva, Illés Ambrusné Buta Mária (50). Kiss L., 1941.

Az erdélyi dialektusra jellemzõ heteroritmikus, heteropodikus giusto 8 szótagos dallam. A bukovi-
naiak is kedvelik. Az al-dunaiaktól csak egyetlen adatot gyûjtött Kiss L. (az 1–6. vsz. az MNT VI-
ból mellékelt néhány népszerû andrásfalvi szöveg).
A 7–8. vsz.-ot borozás közben szokták dalolni. Elõadója 1918-ban tanulta Vajdahunyadon.
Közölve: MNT VI: 583. (a 7–8. vsz.)
Dallamtípus: MNT VI: 13. típus.
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126.

2. Lefele folyik a Tisza,
Nem folyik az többé vissza.
Rajtam van a babám csókja,
Ha sajnálja, vegye vissza!

3. Irigyejim sokan vannak,
Mint a kutyák, úgy ugatnak!
Adok nekik víg napokat,
Hagy ugassák ki magukat!

Bácsfeketehegy, Varga Istvánné Orvos Kis Zsófia (42). Burány B., 1973.

Ritmusában, pódiáiban pontosan megegyezik az elõzõ bukovinai dallammal. Egyike legnépszerûbb
régi stílusú dallamainknak, de utótagja már mûdalos fordulatokat öltött magára. Különféle szöve-
gekkel ismerik (VMND I: 76., VMND II: 166., 167.). Népszerûségébõl adódóan lakodalmas vonat-
kozású szövegeket is énekelnek rá.
A dallam általában az alaphangra megy a fõzárlatban. A szokványostól eltérõ kis terc fõzárlattal,
mint ez a változat is, Közép-Bácskából került elõ.
Variáns: 127., 128.
Dallamtípus: Járdányi I. 127. (általános).
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127.

2. Irígyejim sokan vannak,
Mint a kutyák, úgy ugatnak!
Adok nekik víg napokat,
Hagy ugassák ki magukat!

3. Piros alma telelõre,
Në szeresd a lányt elõre!
Akkor szeresd, ha jelvëszëd,
Maj’, ha lësz a feleségëd!

4. Ház tetejin gólyafészëk,
A legénynek sosë hiszëk!
Mer’ a legény lëjánycsaló,
Mind akasztófára való!

5. Mély a Tiszának a széle,
De még mélyebb a közepe.
Barna legény kerülgeti,
Átal akar rajta menni.



6. Átal akar rajta menni,
Piros rózsát szakajtani.
Rózsa, rózsa, ne hajladozz,
Énrám, babám, ne várakozz!

7. Mert, ha énrám várakozol,
Soha meg nem házasodol!
Gyenge vagy még a házasságra,
Nem illik a csók a szádra!

8. Fiatalon házasodtam,
Nyomban megcsaládosodtam.
Korány meghalt (a) feleségem,
Húsz gyereket hagyott nékem.

9. Kettõ a karomon alszik,
Három a bölcsõbe játszik,
Kilenc (a) földön furulyázik,
Hat a kocsmába kártyázik.

10. Fejik a fekete kecskét,
Ütik a barna menyecskét.
Sej, ha jütik is, megérdemli,
Mer’ az urát nem szereti!

11. – Tik is, lányok, micsinátok,
– Lányok, lányok, micsináltok,
Hogy ily késõn vacsoráltok?
Már minálunk lëfeküdtek,
Itt még ágyat së vetëttek!

11. a – Ugye, lányok, micsináltok?
– Hát tik, lányok, micsinátok?
Ilyen késõn vacsoráltok?
Lám, minálunk lenyugodtak,
Már minálunk lefeküdtek,
Nékem lámpást sem gyújtottak!
Nekëm ágyat sëm vetëttek!

12. – Nem is vetünk mindönkinek, 
Csak a magyar legényöknek!
Mer’ a legény aranybárány,
Arany betû van a vállán.

12. a – Nem is gyújtunk mindenkinek,
csak A szállási legényeknek!
Mer’ a legén aranbárán,
Aran garádicson sétál.
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13. És aki azt elolvassa,
Szeretõnek választhassa!
Lám, én ëgyet elolvastam,
Szeretõnek választottam.

Horgos, Szaniszló Matild (18). Bartók B., 1906.
Szabadka, Baricsek János (86). Király E., 1966.
Királyhalom, Makkai Bálintné Péter Erzsébet (65). Kiss L., 1969.
Doroszló, csoport. Bodor A.–Burány B., 1972.
Csóka, Erõs Sándor (60). Kónya S., 1975.
Rábé, Sziveri Mária (74). Varga A., 1993.
Szaján, Törköly Imréné Sziráki Veronika (88). Barsi T.–Bodor A.–Palatinus I., 1996.
Hajdújárás, csoport. Bodor A.–Szöllõsyné, 1997.

Az elõzõ dal közkeletûbb változata alaphangú fõzárlattal.
A 12–13. vsz. párosítók motívumaiban is szerepel (aranybárány-motívum, l. 18. sz.).
Variáns: 126., 128.
Dallamtípus: Járdányi I. 127. (általános).
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128.

2. Andrásfalvi magas torony,
Belejakadt az ostorom.
Akaszd ki, kedves angyalom,
Piros orcád mëgcsókolom!

3. Túll a vizën, Tótországon,
Szilva terëm a zöld ágon.
Szakasztottam, de nem ëttem,
Búra teremtëtt az Isten.

4. – Tik is, lányok, micsinátok,
Hogy oly késõn vacsoráltok?
Már minálunk lefeküdtek,
Itt még ágyot sem vetëttek!

4. a – Hát tik, lányok, mit csináltok,
– Lányok, lányok, micsinátok?
Hogy íly késõn vacsoráltok?
Ilyen késõn vacsoráztok?
Már minálunk lëfeküdtek,
Itt még ágyat sëm vetëttek!

5. – Nem is vetnek mindënkinek,
Csak a csángólegényëknek!
Csángólegény aranybárány,
Arany betû van a vállán!



5. a – Nem is vetünk mindëggyiknek,
Csak a magyar legényëknek!
Csak a bérëslegényëknek!
Mert a magyar legény aranybárány,
Mer a bérës aranybárány,
Aranybetû van a vállán!

6. Aki aztat elolvassa,
A rózsája neve rajta.
Aki aztat elolvassa,
A rózsája neve rajta.

7. Túl a Tiszán, a Bánátba
Jó természet van a jánba.
Maga mondja a legínnek:
– Csinájon ken’ föl ëngëmet!

8. Édësanyám lánya vagyok,
Görögdinnye farú vagyok!
Adok, akinek akarok,
Mégis egészbe maradok!
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Gombos, Bacskó Antalné Dinnyési Anna (57). Kiss L., 1939.
Hertelendyfalva, Illés Ambrusné Buta Mária (50), Kemény Lajos (42). Kiss L., 1941.
Bajsa, Kollár István (70). Borús S., 1959.
Bajmok, Farkas Mihály (52). Király E., 1959.

Az elõzõ dal változata.
Az 5–6. vsz. párosítók motívumaiban is szerepel (aranybárány-motívum, l. 18. sz.).
Variáns: 126., 127.
Dallamtípus: Járdányi I. 127. (általános).
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129.

2. Édesanyám rózsafája,
Én voltam a legszebb ága!
Kihajlottam az uccára,
A legények bosszújára.

3. De egy legény leszakajtott,
Kalapjánál elhervasztott.
Elhervadtam, mint a rózsa,
Kit nem öntözgetnek soha.

4. Édësănyâm rózsăfâjă,
Én văgyok ă legszëb âgă!
De jëgy bëtyâr lëszăkăjtot,
Két kărjă kët elhërvăsztot!

5. Édësănyâm rózsăfâjă,
Ëngëm nyílot utójjâră.
Én văgyok ă legszëb âgă!
Bâr sohăsë nyílott vóna!
Szëb ă bimbó, mint ă rózsă!

6. Édësănyâm rózsăfâjă,
Én văgyok ă legszëb âgă!
Én văgyok ă legszëb âgă!
Ãz ărănyos Măriskâjă.

7. Édësănyâm édës teje,
Keserí jă mâs kënyere!
Keserí jis, săvănyú jis,
Jăj, de năgyon pănăszos is!



8. Mënyecskének nem jó lënni, 
Mert keveset ădnăk ënni 
Jăj, de keves rântotleves!
Mënyecskének de keserves!

9. Jó ă urăm, jónăk lâtszik,
De csăk ăkkor, mikor ălszik!
Rëggel fëlkel, jól ësszever,
Mëgvăn nékëm ă jó rëggel!

10. Mëgbântăm, hogy férhémëntem,
Féketémet fédbe vertem!
El is hăgyom ă urămăt,
Mé kifúrtă ă lukămăt?

11. Piros ălmă telelére,
Në szeresd ă lânyt elére!
Ãkkor szeresd, hă elvëszëd,
Mikor măgădévâ tëszëd!

12. Édësănyâm lânyă văgyok,
Gërëgdinnye fărú văgyok!
Ãnnăk ădok, ăkinek ăkărok,
Ãnnăk ădok, kinek én ăkărok,
Mégis egészbe mărădok!

13. Esik esé, de nem âzok,
Cseresnyefă ălâd âlok!
Cseresnyefă hăjlik rëjâm,
Bolond, aki hărăgszik râm!

14. Öregapám nagy beteg vót, 
Mer’ az mindig szerelmes vót.
Én is unokája vagyok,
A legényért maj’ meghalok!

15. Körül borult az ég ajja,
Nem jó áll a fejem ajja.
Gyere, babám, igazítsd mëg,
Hogy a szívem gyógyújjon mëg!

16. Lëfelé folyik a Tisza,
Nem folyik az többé vissza!
Rajtam van a babám csókja, 
Ha sajnája, vëgye vissza!

17. Ha sajnája, vëgye vissza!
Ha sajnája, minek adta?
Nem vagyok én rászorúva!
Visszaadom páros csókjaidat,
Visszaadom csókjaidat,
Felejtsd el a szavaimat!

18. Azt gondolod, hogy én bánom,
Hogy tetõled el köll válnom?
Én elõttem csak ëgy álom,
Nem magad vagy a világon!

19. Jaj, de mély a Duna széle!
De még mélyebb a közepe!
Barna legény kerülgeti,
Átal akar rajta menni.
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20. Átal akar rajta menni,
Bazsarózsát szakajtani.
Bazsarózsa levél nélkül,
Most vagyok szeretõ nélkül.

Szilágyi, Buják Jánosné Bényei Ágnes (66). Kiss L., 1969.
Bácskertes, Péter Pálné Szurap Ilona (81). Bodor A.–Bodor G., 1972, Bodor A.–Tripolsky G., 1972.
Mohol, Vlasity Károlyné Zélity Klára (37, 50). Király E., 1965, Burány B., 1978.
Bácskertes, Nagyfejû Istvánné Balog Erzsébet (61). Silling I., 1982.
Kevi, asszonyok. Bodor A., 1995.
Péterréve, asszonyok. Bodor A., 1995.
Hajdújárás, vegyes csoport. Bodor A.–Szöllõsy V. V., 1997.
Bácskertes, Fontányi Jánosné Kis Mária (70, 74). Silling I., 1996, Bodor A.–Németh I.–Silling I., 2000.
Bácskertes, Guzsvány Mihályné Jánosi Verona (62, 65) 

és Buják Verona (52). Silling I., 1997, Bodor A.–Németh I.–Silling I., 2000.
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Legközismertebb dallamunk, ezt számtalan hozzákapcsolódó versszaka és elterjedtsége is igazolja.
Még nem visszatérõ szerkezet, de kupolás vonalvezetésében az új stílusú dalokra emlékeztet. Nép-
szerûsége miatt lakodalmas jellegû szövegeket is énekelnek rá. Egyike azoknak a nem új stílusú da-
loknak, melyek kivételesen még ma is kedveltek. Az elõzõ dallamokkal megegyezõen (126–128.
sz.) ez is nyolc szótagos sorokból álló heteroritmikus, heterometrikus strófaszerkezet, bár amazok-
tól eltérõ képlettel. Gyakran a hozzájuk társuló szövegállomány is közös.
Variáns: 130.
Dallamtípus: Járdányi I. 199. (általános).
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130.

1. a Édesanyám rózsafája,
Én vagyok a legszebb lánya.
de Kihajlottam az uccára,
Szëgénlegén bosszújára.

2. Édësanyám mondta nékëm,
Minek a szeretõ nékëm?
De én arra nem hallgattam,
De én õrá nem hallgattam,
Titkos szeretõt tartottam.
Titkon szeretõt tartottam.



3. Édësanyám sok szép szava,
Kire nem hallgattam soha!
Ráhajlanék, de már késõ,
Ráhallgatnék, de már késõ,
Esik elõttem az esõ!

4. Édësanyám édës teje,
Keserû a más kënyere!
Ki nem hiszi, próbálja mëg,
Azt az Isten úgy áldja mëg!

4. a Édësanyám édës teje,
Keserû ja más kënyere!
Keserû jis, savanyú jis,
Néha-néha panaszos is.

5. Lëfelé folyik a Tisza,
Nem folyik az többé vissza.
Rajtam van a babám csókja,
Ha sajnálja, vëgye vissza!

6. Ha sajnálja, vëgye vissza!
Ha sajnálja, minek adta?
Visszaadom a csókjaidat,
Visszaadom páros csókjaidat,
Elfelejtëm szavaidat!
Felejtsd el a szavaimat!

7. Azt gondolod, hogy szeretlek,
Ha már ëccër mëgölellek?
Háromszázszor is mëgölellek,
Mégsëm igazán szeretlek!

8. Azt gondolod, mindig így lësz,
Hogy szeretõm sohasëm lësz?
Maj’ lësz nékëm hetvenhárom!
Nem magad vagy a világon!

9. Szivárványos az ég alja,
Nem jól áll a fejem alja.
Gyere, rózsám, igazítsd mëg!
Fáj a szívem, të gyógyítsd mëg!

10. Szabadkai kettõs torony,
Beleakadt az ustorom.
Nincsen, aki kiakasztya,
Ki a szívem gyógyítgassa.

11. Kishëgyësi kertëk alatt
De sok gyalogutak vannak!
Ëgyet az én rózsám csinát,
Amikor énhozzám eljárt.

12. Kishëgyësi* kertëk alatt
Folyik a szerelëmpatak.
Aki abból vizet iszik,
a Babájától elbúcsúzik.

12. a Lëfelé folyik a Tisza,
Nem folyik az többé vissza!
Aki abból vizet iszik,
Babájától elbúcsúzik.

13. Én is abból vizet ittam,
A babámtól elbúcsúztam.
Elbúcsúztam úgy szegénytõl.
Mint az elmútt esztendõtõl.

14. Volt szeretõm öt is, hat is,
Most jó volna csak ëgy vak is!
Nem bëcsûtem az ötöt, hatot,
Mëgbëcsülnék most ëgy vakot!

15. Mëgüzenëm a fenének,
Ëgye mëg a szeretõmet!
Në úgy ëgye, mint a répát,
Resze’je lë, mint a tormát!

16. Esik esõ a Dunárú,
Jön a rózsám a kocsmábú.
Mëgüsmerëm a járásárú,
a Fekete göndör hajárú!
**Mëgüsmerëm a járásárú,
az Összekúszálott hajárú!
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* A hetényi
** A III–IV. dallamsorra



17. Retëk, retëk, retëk haja,
Beteg a szeretõm anyja.
Anná az Isten, bár mëghalna,
Hogy a fia rámmaranna!

18. Házasodj mëg, ha mëg akarsz,
Végy el ëngëm, ha el akarsz!
Lësz feleségëd olyan csalfa,
Hogy a világ azt hasznája!

19. Kukorica, lisztës málé,
Maj’ mënyasszony lëszëk már én!
Ma mënyasszony, holnap asszony,
Holnapután komámasszony!

20. Kukorica, lisztës málé,
Öreglegény vagyok már én!
Csak az az ëgy reménységëm:
Fiatal a feleségëm.

21. Jaj, de korán házasodtam!
Korán lecsaládosodtam!
Jaj, de lecsaládosodtam!
Hûtlen lett a feleségem,
Húsz gyereket hagyott nékem.
Sok családot hagyott nékem.

22. Kettõ a karomon alszik,
Kettõ a karomon játszik,
Három a bõcsõbe nyugszik,
Három a bölcsõbe jalszik,
Tíz a mezõn furulyázik,
Négy a földön furulyázik,
Öt a kocsmába kártyázik.
Hat a kocsmába kártyázik.

23. Nem ëttem én ma ëgyebet,
Csak ëgy köcsög aludtejet.
Azt is csak úgy kanál nélkül,
Mëgélëk a babám nélkül!

24. Öregasszon nem jó zsáknak,
Së abrakostarisznyának.
Likes-lukas a feneke,
Kihullik a zab belõle.

25. Édesanyám lánya vagyok, 
Görögdinnye farú vagyok.
Annak adok, kinek én akarok,
Mégis egészbe maradok!

26. Ez a kislány görögdinnye,
Barna legény meglékelte.
Olyan léket vágott rajta,
Kezes-lábas gyütt ki rajta!
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Horgos, Horvát Józsefné Lisicki Julianna (72). Kiss L., 1942.
Hetény-Tamásfalva, Potok István (69). Király E., 1960.
Felsõhegy, Nagy György Istvánné Szollár Viktória (61), 

Randovics Jánosné Vida Mária (30). Bodor G., 1971, 1972.
Zenta, Csomor Istvánné Sziveri Etel (67). Bodor G., 1972.
Völgyes, Szabó Józsefné Fejõs Verona (70). Burány B., 1977.
Oromhegyes,

Bicskei Mihályné Balázs Ida (45, 64). Tripolsky G., 1971, Bodor A.–Németh I.–Tripolsky G., 1990.
Völgyes, Kalmárné Szarvas Gizella (74), György Imre (64), hegedûs. Varga A., 1992.
Magyarkanizsa, Losonc Józsefné Oláh Irma (72) 

és Mészáros Sándorné Losonc Emília (67). Bodor A., 1996.

Az elõzõ dal variánsa. Katonaszövegei sem ritkák.
Variáns: 129.
Dallamtípus: Járdányi I. 199. (általános).

27. Édësanyám lánya vagyok,
Nem tom, ki babája vagyok?
Annak a babája vagyok, 
Ki az este csókot adott.
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131.

2. – Én má csókot nem adhatok,
Mert nem a te babád vagyok!
Csókot adok, akinek akarok,
Csókot adok, kinek én akarok,
Kinek a babájja vagyok!

3. Édësanyám sok szép szava,
Kire nem hallgattam soha!
Ráhallgattam ëgy lacibëtyáréra,
Nem az édësanyáméra.

Királyhalom, Sánta Mátyásné Badár Amália (69). Kiss L., 1969.
Zenta, Gyetvai Simonné Mura Erzsébet (61). Bodor G., 1971.

Az új stílus régies rétegébõl való, kis szótagszámú népszerû dallam.
Dallamtípus: Járdányi II. 6. (általános).
Hangzó: 32. (Királyhalom)
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131. a 

1. Lëfelé folyik a Tisza,
Nem folyik az többet vissza.
Rajtam van a kisangyalom csókja,
Ha sajnája, vëgye vissza!

2. Én nem kértem, minek adta?
Nem vagyok én rászorúva!
Én nem kértem, sej, de minek adta?
Nem vagyok én rászorúva!

Bácsgyulafalva, Pecsenka Andrásné Sötét Katalin (70). Bodor A., 1972.
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131. b

1. E’re gyere, në mënj ă’ră,
Job út van e’re, mind ărâ.
E’re gyere, szivem Janikâjă.
Ădj ëgy csókot utoljâră!

2. De jén nékëd nem ădhătok,
Nem ă të szeretéd văgyok!
Ănnăk ădok, kinek én ăkărok,
Kinek ă băbâjă văgyok!

Bácskertes, Fontányi Jánosné Kis Mária (74). Bodor A.–Németh I.–Silling I., 2000.
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131. c

1. Lefelé folyik a Tisza.
Nem folyik az soha vissza.
Erre gyere szívemnek a párja,
Adj egy csókot utójára!

1. a Lefelé folyik a Tisza,
Nem folyik az többé vissza.
Rajtam van egy lacibetyár csókja,
Ha sajnálja, adja vissza!

2. – Én már csókot nem adhatok,
– Már én csókot nem adhatok,
Mer’ én más babája vagyok!
Mert nem a galambod vagyok.
Annak adok, kinek én akarok,
Páros csókot csakis annak adok,
Kinek a babája vagyok!

Bajsa, Kollár István (71), citerán. Bégel A., 1960.
Ürög, Viszmeg Mihály (60). Király E., 1964.
Mohol, Vlasity Károlyné Zélity Klára (37, 44, 51). Király E., 1965, Bodor G., 1972, Burány B., 1979.
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132.

2. Kislány, kislány, jól mëggondold a dógot:
Hová tëszëd (a) lánykori boldogságod?
A hëgyësi gyöngyvirágos oltár elébe,
de Vigyázz, onnat soha föl nem vëhetëd!

3. Házunk elõtt van ëgy magos epërfa,
Édësanyám (a) szõke lányát sirassa.
Sírhatsz, anyám, sirathatsz már nagyon engemet!
Férhez adtál, de nem tudod, hogy kinek!

4. Házunk elõtt nagy levelû dijófa,
Édesanyám levelet szëd alatta.
Szëdjed, anyám, majd jó lësz az én fejem alá!
Érzi szívem, mëghalok én nem soká!

Oromhegyes, Bicskei Mihályné Balázs Ida (64). Bodor A.–Németh I.–Tripolsky G., 1990.
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A felvirágozáskor énekelt horgosi szöveggel közeli rokon (l. 20. sz.). Énekese helybenhagyta, hogy
„lakodalmas”, de hogy mikor éneklik, nem tudta. Hangulatilag lehet menyasszonybúcsúzó is, 1–2.
versszaka menetdalként fordul elõ. 
Ezzel a szöveggel egyetlen adat. Katonadalként ismertebb.
(Szöveghasonlóság: MNT III/A: 79–81., 301. és 936. lap a lánybúcsúk, menetdalok és menyasz-
szonybúcsúzók között.)
Plagális mixolid hangnemû, új stílusú dallam.
Dallamtípus: Járdányi II. 121. (székely, mezõségi, palóc és alföldi, nyugat-dunántúli). 
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132. a

1. Ez a kislány fehér ruhát varratott,
Az aljára négyes fodrot rakatott.
Rakasd, kislány, téged illet, nem engem!
Téged szeret az a legény, nem engem!

2. Ez a kislány megunta a lányságát,
Elcseréte kontyér a pántlikáját.
Mögájj, kislán, mögbánod te ezöket!
Visszasírod (a) lánykori életödet!

3. Ez a kislány, jaj, de nagyon szomorú!
Fején van a menyasszonyi koszorú.
Borúj, borúj, koszorúnak levele,
Úgysem töszlek többet már a fejemre!

4. Sír a kislány, mikor ül a kocsira,
Mikor megyen más idegeny faluba.
Hogyne sírna, mikor anyjától válik!
Köznapjai de szomorúra válik!

5. Sír az anyám, ha kiáll a kapuba,
Hogyne sírna, mikor lányát nem lássa?
Sírhatsz, anyám, sirathatsz már engemet,
Férhez adtál, de nem tudod, hogy kihez!

Hódegyháza, Szenes Viktória (16). Király E., 1962.

Az elõbbi dal rokona. Lehet menyasszonybúcsúzó vagy menetdal, esetleg menyasszony-öltöztetõ is.
(A 3. vsz. a bukovinai székelyeknél a siratóesten, azaz a leánybúcsún fordul elõ, szintén új stílusú
dallamon.) Mûdallamon énekelték. (Lásd a 133. a alatt mondottakat.)
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133.

2. Kimöntem én az erdõbe sétálni, 
Ha kimegyek az erdõbe sétálni,
Egy kis madár utánam gyütt vigyázni.
Hozott néköm oly szomorú levelet,
Ha te jelmész, ki vígasztal engömet?

3. Három csillag van az égön egy sorba,
Fönt az égön három csillag egy sorba,
Három szeretõm van néköm egyforma.
Három közül egy az igaz, a szõke,
Az zárja be a szívemet örökre!
Az zárja be bús szívemet örökre.



4. Az én babám betegágyába fekszik,
Beteg a szeretõm, vaságyba fekszik,
Fehér slingölt dunnával takaródzik.
Rózsaszínû dunnával takaródzik.
Kelj föl, kedves kisangyalom, ha lëhet,
Mind a két karommal átalölellek!

5. – Fölkelnék én, kisangyalom, nem bírok!
– Nem kelëk föl, mer’ nagyon beteg vagyok,
A szívemet a bánat gyötri nagyon!
A szívemet a bánat nyomja nagyon!
A szívemën nagyon súlyos a bánat,
A szívemën olyan súlyos a bánat,
Mert nem hagyják ölelni a babámat.
Mer nem szabad szeretni a babámat.
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6. Ha mëghalok, mëghagyom a rózsámnak:
Hétköznap në sirasson, csak vasárnap.
Mer’ vasárnap ráér oda kigyünni,
Könnyeivel a síromat öntözni.

Csóka, Korponai Mihályné Holló Erzsébet (48). Burány B., 1952.
Bajsa, Kali Margit (61), csoport. Bégel A., 1959.
Bácsgyulafalva, Pecsenka Andrásné Sötét Katalin (70). Bodor A., 1972.
Szaján, Lõrinc János (82), Lõrinc Jánosné Szûcs Anna (77). Palatinus I., 1997.

Új stílusú dal, melynek közelebbi változatát nem ismerjük.
Gyakran igen stílusos elõadásban, vidékünkön már ritkaságszámba menõ hajlításokkal szólal meg a
dal. A hajlítások csak fokozzák a szöveg érzelmes jellegét. Katonaszövegeket is énekelnek rá.
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133. a

1. Házunk elõtt magosra nõtt a nyárfa,
Édösanyám barna lányát siratja.
Sirathatsz mán, édösanyám, engömet:
Férhöz adtál, de nem tudod, hogy kinek!

1. a Házunk elõtt van egy magos diófa,
Édesanyám sírva sétál alatta.
Sirathatsz már, édesanyám, engemet!
Férhez adtál, de nem tudod, hogy kihez!

2. Sír a kislány, ha fölül a kocsira,
Mikor viszik más idegön faluba.
Hogyne sírna! Édösanyját elhagyja,
Szép életit soha föl nem tanája.

3. Ez a kislány mögunta a lányságát,
Elcseréte kontyé a pántlikáját.
Mögállj, kislány, mögbánod te ezöket!
Fölvönnéd a régi viseletödet.

4. Ez a kislány, jaj, de nagyon szomorú!
Fejin van a mönyasszonyi koszorú.
Mögállj, kislány, mögbánod te ezöket,
Visszavönnéd lánykori életödet!

Csóka, Törtei Istvánné Barlog Anna (50), Korponai Mihályné Holló Erzsébet (48). Burány B., 1952.
Hódegyháza, Tóth Etel (45). Király E., 1962.

A vers hangulatának „balladás” az íze.  Nem lehetetlen, hogy férjhez kényszerített lányról írt pony-
va folklorizálódott változatáról van szó. Pl. a Sír a kislány, mikor ül a kocsira kezdetû versszak (132.
sz. 4. és 133. sz. 2. vsz.) megfogalmazása elég ügyetlen. Ponyvára utal mûdalos dallama is, amivel
leginkább éneklik, és amit a vásári ponyvaárusok is széltében-hosszában terjesztettek különbözõ új-
és ponyvaballadákkal. A Már mikor én tizennyolc éves voltam szövegkezdettel is ismert dallamról
van szó (Kerényi-függelék, azonos címszó és Típuskatalógus IV. 180. a), melynek idegensége
plagális terjedelmében, hármashangzat-felbontásra épült dallammenetében és sorainak tercviszo-
nyában nyilvánul meg. Erre szoktuk hallani leginkább a Cséplõgépbe esett lány balladáját, a pony-
vaballadák jó részét (a kötetben l. 20. c, 78., 79., 132. a, 133. a sz.).
(Lásd még a 132. és 132. a alatt mondottakat is.)
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134.
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1. a Csongorádi bíró háza de magos!
Tetejibe van ëgy madár, aranyos.
Bal szárnyára rá van írva: Csongorád.
Sej, ki babája ez a kökényszemû lány?

1. b Sej, Csongorádi sugár magas tanyája,
Sej, sudár magos Csongorádi tanyája,
Tetejére van egy madár leszállva.
Tetejére páros galamb leszállva.
Bal szárnyára rá van írva: Csongorád.
Sej, ki babája ez a göndör hajú lány?
Sej, ki babája ez a csinos barna lány?

1. c Sej, Csongorádi sugár magas tanyája,
Tetejére rászállott egy madárka.
Két szárnyával folyton aztat repdösi: 
Sej, volt szeretõm, Csongorádi elvöszi.
Sej, a szeretõm sugár magos elvöszi.

2. Sej, Csongorádi vasba akar veretni,
Sej, Csongorádi vasra akar veretni,
Mer’ a lányát el akarom szeretni.
Hogy a lányát el akarom szeretni.
h Mëgállj, hírës Csongorádi, mëgbánod!
Sej, még az éjjel e’szöktetëm a lányod!
Sej, még az éjjel mögszöktetöm a lányod!

3. Sej, házunk elõtt sugár magos a nyárfa,
Édösanyám barna lányát sirassa.
– Sirathatsz már, édösanyám, engömet!
Sej, férhöz adtá, de nem tudod, hogy kinek!

4. Sej, lányok, lányok, de szépek vattok este!
Olyan, mint a téjarózsa levele!
Mint a kinyílt bazsarózsa levele!
Téjarózsa hullajcsa ja levelét,
Bazsarózsa hulljcsa ja levelét,
Sej, sír a kislány, ha bëkötik a fejét.

5. – Sej, éjfél után kezd a csillag ritkúni.
– Sej, éjféltájon kezd a csillag ritkulni.
Ke’j fõ, babám, ha jel akarsz indúni!
– Föl is kelök, mer’ nem tudok alunni,
– Fel is kelek, mert nem birok aludni,
Sej, a szerelöm nem hagy engöm 

nyugonni.
Sej, nem hágy ëngëm a szerelëm nyugonni.

5. a – Sej, éjféltájba kezd a csillag ritkulni,
Kelts fel, anyám, el akarok indulni!
Ezt a kislányt úgyis más is szereti,
Sej meg kell érte a szívemnek repedni!

6. Sej, a Tiszának mind a két partja sáros,
Közepébe fehér hattyú lëszállott.
Fehér hattyú közepébe leszállott.
Két szárnyáva’ széjje’csapta a habot.
Sej, mos’ tudom mán, hogy a babám 

elhagyott!
Sej, mos’ tudom mán, hogy a babám 

itt hagyott!
Sej, mástól tudom, hogy a babám elhagyott.

6. a Sej, két partja van a zavaros Tiszának,
Közepébe fehér hattyú leszállott.
Közepébe fehér galamb leszállott.
Közepébe három galamb leszállott.
Két szárnyával vágja széjjel a habot,
Szárnyaikkal széjjelcsapják a habot,
Sej, most tudom, hogy a szeretõm elhagyott.
Sej, most tudtam meg, hogy a babám 

elhagyott.

6. b Sëj, csongorádi Tisza vize de habos!
Közepébe fehér hattyú lëszállott.
Két szárnyával széjjelcsapja a habot,
Sëj, mos’ már tudom, hogy a babám 

elhagyott.

6. c Sej a Tiszának (a) fodros vize de habos,
Közepébe fehér hattyú leszállott.
Közepére három hattyú lëszállott.
Két szárnyával széjjelveri a vizet,
Bal szárnyával széjjelcsapja a vizet,
Sej, most tudtam mëg, hogy a babám nem

szeret.

7. Sej, túl a Tiszán fehér kendõt lengetnek,
Gyere által, barna kislány, ha lehet!
– Átalmennék, de a révész nem visz át!
Sej, így, galambom, nem öleljük meg 

egymást!



8. Sej, tizenhárom fodor van a szoknyámon,
Tizenhárom szeretõm volt a nyáron.
De már látom, egy sem akar szeretni,
Sej, tizenkettõt le kell róla fejteni!

9. Sej, most kezdtem ëgy fehér kendõt 
Sej, most kezdtem ëgy fehér kendõt viselni,
Most kezdtem ëgy barna legényt szeretni.
Azt a legényt én is, más is szereti,
Barna legényt én is, más is szereti,
Sej, mëg kõ jaz én bús szívemnek repenni!
Sej, a szívemnek százfelé köll repedni!

9. a Sej, most kezdtem egy piros kendõt slingelni,
Most kezdtem egy barna legényt szeretni.
Én is, õ is, ketten tudtunk szeretni,
Sej, meg köll az én bús szívemnek repedni!

9. b Sej, most kezdtem egy fehér kendõt slingelni,
Sej, most kezdtem egy fehér kendõt viselni,
Most kezdtem egy barna kislányt szeretni.
Úgy akartam szeretni, hogy ne tudják,
Sej a csillagok rámvilágosították!

10. Sej, új a cipõm, el akarom viselni,
De jaz anyám nem akarja engedni.
Engedd, anyám, nem a te pénzed ára!
Sej, a szeretõm vëtte vásárfijába!

10. a Sej, új a ruhám, el akarnám hordani,
De jaz anyám nem akarja jengenni.
Engedd, anyám, nem të pénzëd állja!
Sej, az én babám vëtte vásárfijába!

10. b Sej, most kezdtem egy fehér szoknyát
viselni,

De az anyám nem akarta engedni.
Engesd, anyám, nem a te pénzed ára!
Sej, a szeretõm vette vásárfiába!

11. Sej, piros alma kigurult a kosárból,
Nincsen, aki megtörölje a sártól.
Én felveszem, megtörölöm a sártól,
Sej, csókot várok estére a babámtól.

12. Sej, két nyárfa közt besütött a holdvilág,
Barna kislány abba fésüli magát.
Fésüli a fekete göndör haját,
Sej, szombat este úgy várja a babáját.

13. Sej, két szivárvány koszorúzza jaz eget,
de E’rabóták tõlem a szeretõmet.
de E’rabóták tõlem azt a csillagot,
Sej, amelyik mán évek óta ragyogott.

14. Sej, két szivárvány koszorúzza jaz eget,
de E’rabóták tõlem a szeretõmet.
de E’rabóták tõlem azt az ëgyet is,
Sej, rabóják el (a) gyászos életëmet is!

15. Sej két szivárvány koszorúzza jaz eget,
de Tiltják tõlem a régi szeretõmet.
de Tiltják tõlem, nem hagyják, hogy 

szeressem.
Sej nincs igazság, csak a csillagos égbe!

16. Sej, barna legény, ha tudtad, hogy nem 
szeretsz,

de Mé csaltad mëg az én árva szívemet?
de Hagytad vóna árva szívem pihenni,
Sej, tudott vóna (még) más legént is szeretni.

17. Sej, anyám, anyám, ha te tudnád, amit én!
Milyen igaz szívû lányod vagyok én?
Olyan igaz, mind az égen fent a nap,
Sej, amely körös-körül jár az ég alatt.
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Tóthfalu. Király E., 1956.
Zenta, Györe Ferenc (54). Fábri J., 1956.
Horgos, Krekuska György (19, 46). Kiss L., 1942, 1969.
Felsõhegy, Sõreg Pálné Mihályi Zsófi (60, 66). Burány B., 1965, Bodor G., 1971.
Zenta, Károly Jánosné Döme Klára (52). Burány B., 1974.
Mohol, Szécsényi István (71). Burány B., 1974.
Temerin, Lukács Mihály (84). Kónya S., 1976.
Temerin, Horváth Etel. Balogh S.–Cs. É.–Faragó K.–Móricz K., 1976.
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Csóka, Keszég István (68). Kónya S., 1978.
Csóka, Cára Istvánné Körmendi Anna (27), Törtelyi Istvánné Barlog Anna (76). Burány B., 1952, 1979.
Törökbecse, Szabó Istvánné Miklós Margit (72). Burány B., 1979.
Zenta, Gyetvai Simonné Mura Erzsébet (80). Bodor A.–Németh I., 1990.
Ludas/Hajdújárás, Szûcs László (70). Bodor A.–Varga A., 1992.
Szenttamás, Bálizs Lajosné Tumbász Anna (72), Gálik Istvánné Szécsényi Matild (52). Bodor A., 1995.
Völgyes, Losonc Orbánné Tóth Erzsébet (69, 70, 71, 74), 

Pósa Vilmosné Kovács Magdolna (59, 60, 61, 64),
Tóth Gézáné Mélykúti Anna (66, 67, 68, 71). Varga A., 1992, Dobó M., 1993, Bodor A., 1994,

Bodor A.–Németh I., 1997.

Kedvelt új stílusú dalaink egyike lehetett. Ma már úgy emlékeznek rá, mint „nagyon” régire. Kodály
is gyûjtötte 1916-ban Nagyszalontán (Nagyszalonta 185.). Elterjedtségéhez ezt a megjegyzést írta:
„ritka”. Harmadik dallamsorának zárlata lehet az alaphang, a kis terc (leggyakrabban) és a kvart. Le-
het még a szekund is (6. c változat, de ez stílustalan, mûdalos, szerencsére ritkán is fordul elõ). Stí-
lusos, pentaton hajlamú dallammegoldások a dallameltérésekben a 4. c, 5. e és 6. a változatok.
Jobbára lírai szövegekkel éneklik, 2–4. vsz.-a minõsülhet lakodalmasnak is.
Hangzó: 37. (Völgyes, Dobó M., 1993)
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135.

2. Kis kertömet Maros vize hasítja,
Ne szomorítsd a szívemet, Mariska,
Mert, ha soká szomorítod szívemet, 
Nemsokára halva találsz engömet!

3. Nem messze van ide babám tanyája, 
Ide látszik annak az almafája,
Bús gerlice szokott arra rászállni. 
Szép a babám, nehéz tõle elválni. 

4. Ezt a kislányt nem az anyja nevelte, 
Kis pacsirta borozdába költötte.
Nem köll néki édësanyja dunnája, 
Betakarja szeretõje subája. 

5. – Barna kislány, gyere vélem a bálba, 
– Gyere, babám, gyere vélem a bálba,
Ezer dinárt adok cipõkopásra!
Száz koronát adok cipõkopásra!
– Nem kell nékem sënki ezer dinárja, 
– Nem köll nékem senki százkoronása!
Szerelëmbõl mëgyëk véled a bálba! 

6.  Még azt mondják, ezt a kislányt vëgyem el! 
Azt sëm kérdik, hogy mibõl is tartom el?
Részëgës vagyok, nem szeretëk dógozni, 
Feleségëm nem bírom eltartani. 

7. Temetõbe kõre szállott a rigó,
Valamennyi szépasszony, az ëgy së jó!
A szëmébe hízelëg az urának, 
Háta mögött szeretõt tart magának. 



8. – Bíró uram, tögyön törvényt, ha löhet: 
Szomszédasszony szereti a férjemet!
– Száraz ágon azt fütyüli a rigó: 
Szerelömbõl nem parancsol a bíró! 

8. a – Bíró uram, tëgyën köztünk igazat: 
Szomszédasszony szereti az uramat! 
– Száraz ágon azt fütyüli a rigó: 
Szerelëmbõl nem parancsol a bíró!
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Zenta, asszonyok. Király E., 1971.
Felsõhegy, Randovics Józsefné Vida Mária (30), Mura Vince (59), furulya. Bodor G., 1971.
Csóka/Terján, Gál András (77). Kónya S., 1975.
Topolya, Csõkéné Farkas Erzsébet (57). Borús R., 1976.
Zenta, Károly Jánosné Döme Klára (56). Burány B., 1978.
Maradék, Berényi Dénes (57). Bodor A.–Szemerédi M., 1992.

Új stílusú dallam, szélsõ soraiban gyakran mûdalos menetekkel. Nemcsak szövegei számosak, de
népes változatkörrel is rendelkezik (135–137. sz.). Ütemváltó sorai igen változatos megoldásokban
szólalnak meg.
Leggyakrabban énekelik a 7–8. vsz.-ot. Néhány strófája szerepelhet lakodalmasként is.
Variáns: 136., 137.
Dallamtípus: Járdányi II. 83. (általános). 
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136.

2. Ezt a kislányt akkó kezdtem szeretni, 
Mikor ëngëm el kezdëtt csalogatni.
Mëgszerettem gyönyörû szép szavájé, 
Göndörödõ fekete szép hajájé.

3. Édësanyám, adjon isten jó estét! 
Hazahoztam már a barna mënyecskét,
De nem hoztam, hogy én õtet szeressem, 
Édësanyám könnyebbségit kerestem. 

4. Szép tolla van a fekete hollónak,
Jó módja van a falusi bírónak,
Mer’ a bíró úgy köszön, hogy: Jó estét!
Párosával öleli a mënyecskét.

5. – Bíró juram, tëgyën törvínt, ha lëhet,
Mer az uram más asszonnyal beszéget!
– Édës lelkëm, azt fütyüli a rigó:
Szerelëmbül nem parancsol a bíró!



6. Harangoznak piros pünkösd napjára,
Imádkoznék, de nem tudok, hiába!
Édësanyám tanított volna rája,
De már régën temetõ a hazája.

7. Van keszkenõm, de nincsen neki széle,
Van szeretõm, de nincsen neki szíve.
Vëszëk olyan kendõt, melynek széle lësz,
Tartok szeretõt, akinek szíve lësz.
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8. Lëmëntem a rétre füvet kaszáni,
Sûrû a fû, nem bírok rëndët vágni.
Sûrû a fû attól a sok virágtól,
Kedves rózsám, e’ kõ válnunk ëgymástól!

Dobradó, Terebesi Józsefné Oszvald Julianna (82). Burány B., 1978.
Satrinca, Birinyi Andrásné Német Anna (82). Bodor A.–Szemerédi M., 1992.
Dobradó, Szolomár Andrásné Magos Erzsébet (63), 

Fekete Sándorné Hajnal Mária (45). Bodor A.–Szemerédi M., 1992.

Az elõzõ dallam Szerémségben gyûjtött változatai szép ötfokú fordulatokkal tûnnek ki, ritmikai
megoldásaik a legváltozatosabbak. A lakodalmas vonatkozású versszakok Satrincáról származnak.
Variáns: 135., 137.
Dallamtípus: Járdányi II. 83. (általános).
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137.

1. a Ezt a legényt akkor kezdtem szeretni,
Mikor engem el kezdett csalogatni.
Mëgszerettem gyönyörû szép szaváért,
Homlokára göndörödõ hajájé.

1. b Ezt a kislányt akkor kezdtem szeretni, 
Mikor a kocsmába kezdtem eljárni.
Megszerettem gyönyörû szép szaváért, 
Homlokára fésült göndör hajáért. 
Homlokára félre fésült hajáért.

2. – Barna kislán, gyere vélem a bálba, 
Száz koronát adok cipõkopásra!
– Nem köll nékem senki száz koronája! 
Szerelembõl megyek véled a bálba. 

3. Édësanyám, adjon Isten jó estét! 
Hazahoztam ezt a barna mënyecskét,
De nem azért vëttem el, hogy szeressem: 
Édësanyám könnyebbségit kerestem.



4. Ha kimegyek a kiskertbe kapálni, 
Kiveszem a kapámat kalapálni.
Ahány százat koppantok a kapámra, 
Annyi százszor gondolok a babámra.

5. Ki-kimegyek a kiskertbe gyomlálni, 
Leülök a meggyfa alá búsulni.
Sírok, anyám, siratom a szeretõm, 
Sok szép szavát soha el nem felejtem. 

6. Barna legény, hová hajtod az ökröt? 
Hova hajtod, barna legény az ökröt?
Talán bizony kis kertëmbe bekötöd?
Oda bizony, barna legény, nem kötöd! 
Gyönge a rozmaring ága, letöröd! 

7. – Ha lëtöröm, mëgfizetem az árát! 
– Ha lëtörik, mëgfüzetëm az árát!
Adj ëgy kaszát, hadd vágjak ëgy rend ró-

zsát!
Adj ëgy kaszát, hadd vágjak ëgy rend búzát!
Sürû a rënd attól a sok virágtól, 
Sürû a fû attól a sok virágtól,
Barna kislány, elválunk mi egymástól!
Kisangyalom, hogy váljunk el egymástól?
Kisangyalom, messze estünk ëgymástól!

8. Lassan szaladj, kis pej lovam, në nagyon,
Mer’ mëg talász betegënnyi az úton!
Nincs az uton sëm patika, sëm csárda,
Messze van a kisangyalom tanyája!

9. Új a kocsim, vasaltatni akarom, 
Esküvõre viszik az én galambom.
Zokogása kihallik a pusztába, 
Fáj a szívem, majd mëghasad utána. 

10. Nincsen széle a mostani kendõnek, 
Nincsen szíve a mostani legénynek.
Veszek olyan kendõt, melynek széle lesz, 
Választok szeretõt, kinek szíve lesz.
Tartok oly szeretõt, aki igaz lesz.

10. a Nincsen széle a fekete kendõmnek, 
Nincs egy igaz szava a szeretõmnek.
Veszek olyan kendõt, melynek széle lesz, 
Veszek kendõt, melynek széle selyëm lësz,
Választok szeretõt, aki igaz lesz. 
Választok oly szeretõt, ki igaz lesz.

10. b Nincsen széle a mostani kendõnek, 
Nincsen szíve a mostani legénynek.
Vëszëk olyan kendõt, melynek széle van, 
Választok szeretõt, kinek szíve van.

11. Kiöntött a Maros vize messzire, 
De sok kislány szeretõjét elvitte!
Halássza ki mindën lány a magájét, 
Në ölelje, në csókolja a másét. 

12. – Bíró uram, tëgyën köztünk igazat:
Szomszédasszony szereti az uramat!
– Száraz ágon azt fütyüli a rigó:
Szerelëmbõl nem parancsol a bíró!

13. Ne vágd szét a piros almát, megrohad! 
Ne szomorítsd a szívem, mert meghasad!
Mert, ha soká szomorítod szívemet, 
Nemsokára halva találsz engemet! 

14. Harangoznak piros pünkösd napjára, 
Imádkoznék, de nem tudok, hiába!
Édësanyám tanított volna rája, 
De már régën temetõ a hazája. 

15. Lányok, lányok, de szépek vagytok este! 
Ki is nyíltok, mint a rózsa a kertbe.
Ki is nyíltok piros pünkösd napjára, 
Legényeknek szívük hasadására.

16. Jaj, de nehéz kõbõl vizet csavarni! 
Jaj, de nehéz szép szeretõt tartani!
Mert a szépet más is tudja szeretni, 
Meg kell az én bús szívemnek hasadni! 
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17. Lementem a rétre füvet kaszálni, 
Kimentem én, sej a rétre kaszálni,
Sûrû a fû, nem bírok rendet vágni.
Sûrû a fû attól a sok virágtól, 
Kisangyalom, hogy váljunk el egymástól? 
Barna babám, hogy váljunk el egymástól?

18. Kimentem én az Alföldre kaszálni, 
Leültem a kaszámat kalapálni,
Apró ja fû, nem hajlik a kaszámra, 
Gyáva legény, kinek nincsen babája. 

19. Ezt a kislányt de meguntam szeretni, 
Zsebkendõjét a zsebemben hordani!
Szombat este el is megyek, s odadom: 
Szombat este el is megyek, s beadom:

Köszönöm a hûségedet, galambom! 
20. Ha meghalok, tudom, hogy eltemetnek, 

Azt is tudom, hogy a sírba letesznek.
Fejem felé körösztöt ne tegyetek, 
Viseltem én életemben eleget! 

21. A moholi templom piros bádogos, 
Az én kedves kisangyalom de magos!
Ha magos is, nem kell arra gondolni, 
Majd lehajol, ha meg akar csókolni! 

22. Átugrom a Tisza vizét lovastul, 
Beleesett a sarkantyúm rudastul.
Majd kiveszi az a gyenge viola, 
Aki engem megvigasztal valaha.

23. Leesett a Rigó lovam patkója, 
Jeges az út, majd kicsúszik alóla.
Fölveretem a moholi kovácsnál, 
Egye fene, több is veszett Mohácsnál!

Fejértelep/Nagyszered, Búvári Sándor (27). Király E., 1957.
Bácsfeketehegy, Bordás József (69). Király E., 1957.
Horgos, asszonyok. Király E., 1961.
Doroszló, Babos János (36, 62), idõs asszony. Kiss L., 1942, 1968.
Horgos, Krekuska György (46). Kiss L., 1969.
Gombos, Kálóczi Károlyné Bajcsi Katalin (32). Bodor A.–Bodor G., 1972.
Bácsgyulafalva, Pecsenka Andrásné Sötét Katalin (70). Bodor A., 1972.
Hódegyháza/Ada, Szenes József (50), Szenes Józsefné Krasznai Etel (45), 

Tasi Istvánné Vastag Júlia (50). Bodor A.–Bodor G., 1975. 
Mohol, Vlasity Károlyné Zélity Klára (50, 62). Burány B., 1978, Király E., 1978, 

Bodor A.–Burány B.–Németh I., 1990.
Doroszló, férfiak. Varga A., 1994.
Oromhegyes, Kávai Józsefné Dávid Szabina (60), 

Törtelyi Mátyásné Dávid Viktória (58), asszonyok. Bodor A., 1990, 1996.
Völgyes, asszonyok. Bodor A., 1994, Bodor A.–Németh I., 1997.
Doroszló, Zámbó Jánosné Babos Júlia (40), asszonyok. Bodor A., 1972, Wilhelm J., 2000.
Versec, Lantos Lajos (55), (56). Bodor A., 2000, 2001.

Az elõzõ dallamok legelterjedtebb változatköre. Katonadalként is szerepelhet (VMND I: 74.). Az
oromhegyesi és verseci 1–5. és 9. vsz. lakodalmas vonatkozású. A 9–11. vsz.-ot Hegedûs leírása sze-
rint Horgoson esküvõre menet éneklik. (A 8. vsz.-ot Somogyban szintén templomba menet éneklik,
MNT III/A: 122.)
Variáns: 135., 136.
Dallamtípus: Járdányi II. 83. (általános). 



326

138.

2. Leszödik az ibolyát a szagáért,
Elvöszik a csúnya lánt a jussájé.
Mer’ mind olyan a mostani hírös võllegény:
Nem köll a lány, bármilyen szép, ha szögény.

3. Már minálunk nagy kalapot viselnek,
A legények házasodni nem mernek,
Mer’ mind olyan a mostani híres menyecske:
Szép az ura, de még szebbet szeretne.

4. Kék ibolya búnak hajcsa a fejét,
Ha az égbõl nem öntözik a tövét.
Szállj le, harmat, kék ibolya száraz tövére!
Mos’ tanátam egy igaz szeretõre!

Magyarszentmihály, asszonyok tamburazenekarral. Király E., 1966.
Mohol, Vlasity Károlyné Zélity Klára (50). Burány B., 1978.

Általánosan elterjedt, nagy terjedelmû új stílusú dal. (Egyéb lírai szövegekkel l. VMND I: 141.)
Harmadik sorzárlata lehet a szeptim is (lásd a kottán az eltérést).
A 2–3. vsz. lehet lakodalmi menetdal is. Második versét l. 139. sz. 5. vsz.
Dallamtípus: Járdányi II. 119. (általános).
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139.

2. Tizënkettõ, tizënhárom, tizënnégy, 
Mondd mëg nékëm, barna kislány, hová mégy?
– Elmëgyëk a régi szeretõm után,
Mëgkérdëm, hogy szeret-ë még igazán?
Megkérdëzëm, szeret-ë még igazán?

3. Zavaros a Tisza vize, nem tiszta,
Rávezetem kis pej lovam, nem issza.
Ha nem issza, vezetem a Dunára!
Nem kell nékem senki megunt babája!

4. Barna kislány, në higgyél a legénynek! 
Két színe van, mint a nyárfalevélnek!
Mer’ a legény olyan, mint a jeges fa:
Rásüt a nap, lëolvad a jég róla!

5. Barna legén, në higgyél a lëjánnak!
Két színe van, mint a bazsarózsának!
Mer a rózsát lëvëszik a szagájé,
Barna kislánt elvëszik a jussájé. (nevet)

6. Két szivárvány koszorúzza az eget,
Barna kislány elválással fenyëget.
Válj el tõlem, kisangyalom, nem bánom!
Rá së gondój a szívemre, hagy fájjon!

7. Jaj, de bajos a szerelmet titkolni,
Tövis közül az ibolyát kiszënni!
Kiszënném, de mëgszúrja ja kezemet,
Kit szerettem, az az ënyém nem lehet.
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8. Árvacsanál szúrta mëg a kezemet,
Barna kislán csalta mëg a szívemet.
Barna kislán, në csalogass ëngëmet!
Ha nem szeretsz, a Jóisten verjën mëg!

Bajsa, Kollár István (71), Kali Margit (61). Bégel A., 1960.
Gombos, Nemes Pálné Bacskó Rozália (51). Kiss L., 1961.
Szabadka, Baricsek János (86). Király E., 1966.
Oromhegyes, Balázs Imréné Dávid Mária (59). Tripolsky G., 1971.
Oromhegyes, Kávai Jánosné Dávid Szabina (60, 65), 

Törtelyi Mátyásné Dávid Viktória (58). Bodor A., 1990, 1995.

Oromhegyesi változatai érzelmes ponyvatörténetet verselnek meg egy máshoz férjhez kényszerített
menyasszonyról. Ebbõl csak a hagyományos versszakokat (1–2. vsz.) közöljük. (Az 5. vsz.-ot vö.
az elõzõ, 138. sz. dal 2. versszakával.)
Dallamának közelebbi variánsát nem ismerjük, de hagyományos képzõdmény.
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140.

2. Zavaros a Tisza vize, nem tiszta,
Amit adtam jegybe, babám, add vissza!
Én is visszaadom, amit të adtál!
Ëgy pár csókkal adósom is maradtál.

Zenta, Károly Jánosné Döme Klára (52). Burány B., 1974.

Egyelõre egyetlen gyûjtött változat. Meglehet, hogy revival (rádióból, tévébõl visszatanult változat),
de mind szövegében, mind dallamában hagyományunkba illõ. Típusától elsõ dallamsorának zárlata
eltér: ott 5/b3/ b3, itt 7/b3/b3.
Dallamtípus: Járdányi I. 117. (alföldi, dunántúli és palóc).
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141.

2. Tizenhárom fodor van a szoknyámon,
Azt gondoltam, férjhez megyek a nyáron.
De már látom, nem lesz belõle semmi,
Tizenkettõt le kell róla fejteni.

3. Csillagos ég, ha beborul, kiderül,
Szép kedvesem, ha meglát is, kikerül.
Ne kerülj ki, kisangyalom, ha szeretsz!
Ne kerülj ki, szép kedvesem, ha lehet!
Ne szomorítsd az én árva szívemet!

4. Láttam én már beborulni az eget!
Kisangyalom elválással fenyeget.
Válj el, válj el, kisangyalom, nem bánom!
Bús a szívem, de vígabbnak találom.

Királyhalom, Sánta Mátyásné Badár Amália (44, 69). Kiss L., 1944, 1969.

Új stílusú, ABBA szerkezetû, dór hangsorú dallam.
Dallamtípus: Járdányi II. 75. (alföldi, palóc), csak középsõ sorai emlékeztetnek.
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142.

2. Azt hallottam, mëg akarsz házasodni.
Eredj ki az ég alá fohászkodni!
Gondold mëg, hogy kedvesëm, mit fogadtál,
Mikor ëngëm más szavájért elhagytál?

Gombos, Pékány Istvánné Kálóczi Éva (76). Kiss L., 1961.

Ötfokú fordulatok és rendhagyó formaképlet (ABCB) jellemzi a dallamot.
Variáns: 71., távolabbról.
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143.

1. a De săjnâlom, ămit cselekëdtem: 
Ëgy legénnye’ szerelëbe estem!
Hogy ëgy lânnyăl szerelëmbe estem!
Ëgy legénnye’ szerelëmbe lëttem!
Nem csăk szerelëmre, hănem szóbă.
Săjnâlom, de nem tëhetëk rólă!

2. Irigyejim, ădjâtok szeretni,
Ădjâtok ă szëmëmet râvetni!
Mëgszokot ă szëmëm ăz intésre,
Két kărom ă legény-ëlelésre!

3. Rózsât iltettem ă gyălogútră,
Ă băbâmăt nem hăgyom el sohă!
Én ă rózsâm el nem hăgyom sohă!
Mëgtăgădtăm ăpâmăt, ănyâmăt,
Mégsëm hăgyom mâsră ă rózsâmăt!

4. Búză, búză, de szép tâblă búză!
Ez ă kislâny nem lësz sokâ ârvă!
Ez ă kislâny nem lësz sokâ ârvă,
Sziret utân én lëszëk ă pârjă.
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Bácskertes, Janovics Jánosné Nagy Erzsébet (67), Buják János (60). Kiss L., 1969.
Bácskertes, Péter Pálné Szurap Ilona (51, 80). Kiss L., 1943, Bodor A.–Bodor G., 1972.
Bácskertes, Sugárné Katalin (68). Marásek G., 1981.

Új stílusú dal, rendhagyó tulajdonsága a nagyon lassú, gyakran rubato tempó. Általánosan ismert
alakja Lement a nap a maga járásán kezdettel Somogy megyébõl tandalként is szerepelt (K-V 391.).
Nálunk is ismert több, egyéni arcú változata. Az itteni szó-végû megoldás a Duna mentiekre jellem-
zõ, la-végû alakban Zentán gyûjtötték (VMND I: 43.). Hangterjedelme meglehetõsen nagy (10 fok,
azaz decima), de még ezt is tágíthatja a jó stílusérzékû elõadás (l. a kottán bejelölt változatot).
Variáns: 144.
Dallamtípus: Járdányi II. 123. (általános).
Hangzó: 45. (Janovicsné)
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144.

1. a Utca, utca, jaj, de sitét utca!
Jaj, de sokat végigjártam rajta!
Sej, de sokat végigmëntem rajta!
Jaj, de sokat mëgátam ëgy háznál,
Kisangyalom sötét ablakjánál!

2. Rózsát ültettem a gyalogútra,
Még ëgyet sëm szakajtottam róla!
Jõjj ki hozzám, në kérdëzd anyádat!
Ëszëm azt a csókra termëtt szádat!

2. a Rózsát vetëttem a gyalogútra,
Szerettelek, az Isten is tudja!
Ëszëm azt a csókra termëtt szádat,
Ëngëm szeress jobban, mint anyádat!

3. Túl a Tiszán alma ter’m a fának,
Irígyelik tõlem a rózsámat.
Irígyeim addig irígyelnek,
Míg a fekete fõdbe nem tesznek.

* mëntem
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Gombos, Nemes Gáspár (63). Kiss L., 1939.
Bajsa, Potmár Rozália (67). Borús S., 1960.
Doroszló, vegyes csoport. Begovics I., 1962.
Doroszló, férfiak, asszonyok. Bodor A., 1972, Bodor A.–Németh I.–Wilhelm J., 2000.

L. a 143. számú dalnál mondottakat.
Variáns: 143.
Dallamtípus: Járdányi II. 123. (általános).
Hangzó: 46. (A doroszlói felvétel 2000-bõl.)
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145.

2. – E’re gyere, a szekeres úton,
Maj fölvöszlek valahol az úton!
– Nem mögyök én, mer sokan möglátnak!
sej Elárulnak (a) jó édösanyámnak!

3. Ej, de bánom, amit cseleködtem,
Hogy tevéled szerelömbe estem!
Nem csak szerelömbe, hanem szóval.
Sajnálom, de nem töhetök róla!

4. Szentmihályi bíró udvarába
Elakadt a négy ökör a sárba.
Húzzad, ökör, szenvödj a hazáért!
Három évig szenvödtem ëgy lányért!

Magyarszentmihály, Makán Katalin (65), asszonyok tamburazenekarral. Király E., 1966.
Magyarszentmihály, fúvós zenészek. Bodor A., 2000.

Az elõzõ dallam távolabbi rokona. Ez a változat eddig csak Magyarszentmihályról került elõ, ahol
máig éneklik. Van katonaszövege is.
Hangzó: 42. (Makán Katalin felvétele 1–3. vsz.)
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146.

2. Ej, de bánom, amit cselekedtem,
Hogy tevéled szerelömbe jestem!
Nem csak szerelömbe, hanem szóval.
Sajnálom, de nem töhetök róla!

Magyarszentmihály, Makán Katalin (65). Király E., 1966.

Nagy terjedelmû új stílusú dal, tripódikus sort alakít tetrapódikussá. Egyes változataiban 12 fok ter-
jedelmet (undecim) is bejár.
Dallamtípus: Járdányi II. 124. (palóc, mezõségi, székely).
Hangzó: 43.


