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Magyarországi horvát és aserb népdalhagyományok

Irtás Grin Igor
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I* fejezet

A délszlávok betlíepitéeé^ok törté etos

az északnyugat-dunántúli és a délkelet-alföldi
délszláv-lakta községek tolepüléatörténeti ada
tai éa népeоaégi viszonyai

■fcrstei кШ 6а »tAz értekezés üt éasuí 
délkelet-alföldi délszláv lakosságú, ill. vegyes aj
kú település dalhagyományoinak a bemutatására vállal-
kozik. A bevezetőben röviden szólnunk kell a délszlá
vok magyarorezági letelepüléséről, történelmije nehéz 

korszakában vállalt országvédő szerepükről; vázol
nunk kell a vizsgált községek települési, népességi 
viszonyait.

Az általunk vizsgált fc.ver-őonro,. uo. vei, napja
inkra ia nagyrészt búr, onlandl /í radl&coi/ horvátok 

által lakott községek a következők: Jeno-wc.. nbiydt- 

kinle /гдоеопша4 yorévári járás/, .ie-v.-lsc., ^crtvn.Qik>k és 

Hideraér /soproni járás/. A vogyes, naryar«roiá t-оzerb 

lakosságú őattonva nagyközség /nezőkovácsházi járás/ 

békés ддц vében, iáig a hasonló összetételű üa; varé au
rád /mezokováoeházl járás/, illetve a szerb éa ma
gyar ajkú őoask. l>z<jfqí. 6.j ü.iszenti vá.-; a szomszédos 

Cfcon:. rád Iíqrvében /makói, illetve szegedi járás/ ta
lálható.
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A délszlávok nagyobb arányú letelepüld 

Bánk területén Liár a XV. század elején kezdetét vet
te; je lórié tliltről azonban már a nagyér király aég el
ső napjaiból vannak adataink.^
Első csoportjuk 1404-ben telepedett le Csepel sssige- 

A hosszantartó migrációs folyamat a törökök 

XIV. századi nagy támadásai nyomán, a Zíarica folyó
ról, о a Higómezőnól elszenvedett sorsdöntő csata
vesztések nyomán Indult meg. Himfalvy Pál szerinti 
*Miólta a törökök özerb országit foglalhatták, je
lesen a kigo-Liezel ütközet /1339/ után, mind számo
sabb szerb háznép költözök ilagyarorazágba. Esigmond 

király szigetén a szerbek a Csenel uziretbeli Sz. 
Abrahám nevű helységben telepedének, neIlyet az oda
hagyott ííövin emlékezetére iCis-Kevlnelc s utóbb hács-

/•>/-Kevinek neveztek el.'^'
Szerbia, raajd Во в znia -1 íerc e go vina о leste után 

válik igaaán tömegessé a Eágrácid; 1421 után szánó a 

szerb földbirtokos éu nyolcvanezer személy nyer le
telepedési engedélyt hazánk déli területeire.^^
A bátor katonák hírében álló szerbeket nézi véletle
nül telepítették a magyar lakosság által elhagyott 

déli területekre. A török támadásoknak leginkább ki
tett részeken, Bácskában, Baranyában, a Tisza és a 

üaros mellékén elhelyezett szerbektől a török betö-

ha-

tén.
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/5/rések megállítását remélték*
A hajdani Törantál és Csanád vármegyék benépe

sítésére - ahol a délkelet «alföldi szerbek elődei 
letelepedtek azonban jóval később, a XVII* ozá- 

ead végén kerül sor» Az egykor virágzó Torontóinak
a török pusztítások utáni képét Így jellemei Fényes 

a török csaknem 200 esztendeig dühőekőd-Bloka n
vén itt, az egész környék szomorú в lakatlan pusz-

Csanád vármegyére pedig az 1686* 

«os tatár betörés mér halálos csapást* Egyebek kö
zött Battonva és Apátfalva is elpusztul. 

tébbi helyén /"Tenet locum antiquao possessionis 

Apathfalva"/ épül fel a mai Magvaroeanád elődje, 

Ш-Ccanád* amelyet a bécsi udvari hadltanáoe 1700- 

-ban telepitett a marosi határőrvidék céljaira.
Buda visszavétele után I* Linót seregei a Bal

kánon is sikerrel veszik fel a harcot a törökkel. A 

felszabadító háborúk sikerein felbuzdulva a Habsburg 

uralkodó 1690* április hatodikén kiáltványt intéz a 

török által sanyargatott területek lakosságához, a 

török elleni fegyveres harc fejében régi szabadság« 

jogaik visszaállítását, a Balkánra vonatkozó előjo
gaik biztoeiMsá^íríiéri.^^ Csornovica Arzén ipeki 
pátriárka 1690-es, tőrök elleni felkelése azonban 

sikertelenül zárul, a csatavesztés után 37 000 csa-

• • •

«/6/tasággá vált• ♦ •

Bz U-
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Iáddal a Szávához menekülvén segítséget és bebocsá
tást kért az országba, в kérése telj ©sült. A 

csatlakozás főjében betelepítésüket kérelmező szer- 

bek számára a haditanács a IXma-íDlsza közét jelöli
ki, igy kerülnek sárt szervezetbe az elpusztult Báes.

/11/■bodron. Coanád. Cconnrád és Árud megyékbe. 
bsavóival :>u.- ah. 1697-es zentai győzelme után a bécsi
udvar tisza-maroai határőrvidék megszervezését hatá
rozza el, hogy elejét vegye az újabb török betöré
seknek; a »jövevények hallatlan kedvoméíivekben ré- 

saesittetnek*"/12/

lm bioét 1691-ben oklevélben, kilenc pontban
garantálja kiváltságaikat, megígérve hazájukba valé,

A Lipét-ado-/13/lehetőség szerinti visszatérésüket* 

mányozta kiváltságokat az őt követő uralkodók is meg
erősítik, sőt kúria Terézia 1779-ben a Declaratorium
Illvricura által rendezi egyházi ügyeiket is, éven-

/14/ként! kongresszus megtartását is engedélyezve*
Esek az intézkedések nagybari hozzájárultak politikai 
és nyelvi autonómiájuk feni maradásához*

Az ország délkeleti részén található öt telepü
lés közül valószínűleg őattonváélnek legrégebben
szerbek., Meri a köz^4g egy 1647-es összeírásban már

/15/ Arról, hogy«tiszta rác" településként emlitódik. 

ez, a Csanádi várkapitány kezdeményezésére telepített
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eserb lakosság építette újjá аз 1686-os tatár betö
réskor elpusztult községet, vagy pedig as 1690-ec 

években! nagyarányú bevándorláskor érkezettekből ke
rültem ki az ujjáépitők, bizonyosat aea állíthatunk.
A battonyai szerbek korai letelepítését látszanak i-

/16/gazolni Pest?/ Prl, vés meg аса erősíthető adatai. 

Escaerint: "A község eredetét éc telepítését okirati-
lúg bizony!teái nem lehet, de telepítését a tisenliaée- 

i nJ^ára teszik, fölépítésé hagyomá-y 

Bánátból átköltözött azorbekből történt, később tele
pedtek le a magyarok és románok minden vidékről."
Bár nincs okunk kételkedni az adatközlő községi elöl
járók jóhiszeműségében, az időpontra vonatkozó infor
mációt kellő óvatosságijai kell kezelnünk.

Az áttelepülőé előtti lakóhelyük tekintetében 

megegyeznek a történetírók - valóban a Bánátból tOlO-

tM u- sserint a

/17/

pültek át, csakúgy, mint az 1690-os években bevándo
rolt sorstársaik. A magyarok letelepedése а XVIII. 

század utolsó éveiben ment végbe. A nyolcvanas évek
ein illyriacli und wallaciilscheeközepén Battonya *

Dorf in Csamder Komit lit 

"magyar, áác íz о Léti faluként" enliti.^10^ A község 

három nemzetiségűvé válásának folyamata az 1850-es

♦ • #

", Válvi 1799-ben már# # *

évekre fejeződött be, a román ajkúal: betelepülésének
/19/végeztével.
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A áélkolet-alfüldi szerb lakosságú községek kö
zül Ujszentiván alakult legkésőbb. A község elődjét, 

szent-Jvá ;.t 174C«ban népesítette be szerbekkel a 

Csanádi tiozttartéság, majd miután üzent-Ivánt meg- 

váeárolta Szeged szabad királyi város, a község la
kossága ugyanabban az esztendőben megalapítja Uj- 

/20/szentivánt.

A szerbek tömeges migrációja tellát а XV. szá
zad elején kezdődikj a gradiéccl harváfok ennél ké
sőbbi kezdetű kirajzások nyomán foglalják el basánk 

északnyugati megyéinek /Győr, Pozsony, Sopron, Iloson, 
Vas/ településeit. Mégis azt kell mondanunk, hocy a 

vizsgált horvát ajkú községek lakossága a délkelet- 

-alföldi szerb falvak népességénél korábban, а XVI. 
század harmincáé éveiben települt le. A szerbek - 

aint láttuk - а XVII. század második felétől lakják 

folyamatosan a déli megyék falvált.

A tömegea áttolepülést megelőző helyzet Horvát
országban sokban volt hasonlatos a szerb királyság
ban kialakultakhoz* A török háborúkat kísérő garáz
dálkodások, rablások és erőszakoskodások a városla
kókban és a falvak népében egyaránt páni 
keltettek, s előmozdították a lakosság nagy tömegű

A iiorvát-török háborúk során, a

félelmet

/21/elvándorlását.
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XV« század. közepétől a XVII« század elejéig, Horvát
ország területének nagy része török kézre korült, s
oz a körülmény az ország politikai súlyát erősön 

/22/ A népesség kivándorlása északnyu
gati irányban volt a legerőteljesebb« flyugat-Magyar-
csökkentette«

országon közel 150 000 horvát telepedett le, mint-
/23/ Hagyazámű horvát találtegy 200 falut alapítva* 

hazára Aloó-Ausztrióban, ezenkívül Szlovákia és Cseh
ország, valamint Szlovénia és Olaszország fogadott 

bo jelentősebb számú menekültet«

A vándorlások nyugat-Szlavóniából, a felső Száva- 

nollókról, Boosnia északi és északnyugati területei
ről, bikából és a Horvát tengermellékről történtek«
A Nyugat-Magyarorozágra települtök valószinülog a 

Hrvatako primőr.1 о vidékéről érkezhettek. Tongermollé- 

ki származásukat látszik igazolni néhány horvát ere
detmonda, c a széles körben elterjedt nviai horvát"

Az áttelepülés előtti lakhelyük pon
tos megállapítására azonban ezideig kevés adattal ren
delkezik a tudományt a kérdés megnyugtató lezárása 

további kutatásokat igényel.

Nyugat -Magyarország és Alaó-Auoztria keleti ré
sze a XV« század folyamán nagyrészt lakatlanná vált«
Az 1409» évi pestis alaposan megrútkltotta e terület 

század második felében Mátyás ldüáíy

/24/

/25/elnevezés«

lakosságát, a
U n

///
4^ .
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hosszantartó háborúinak io színteréül szolgált ez 

/26/a vidék«
Az időnkénti török betörések tovább pusztították a 

lakosságot«4/27/ A veszélyeztetett horvát területe
ken lévő birtokaikról az elnéptelenedett, nyugat-
-magyarorezági uradalmikra legfőképpen munkarőként 
telepítették át a horvát jobbágyság tízezreit föl
desuraik,a HádQBdyak, Erdődlek, Batthyányok, K&nyl-

/28/zsayak, Zrínyiek stb.

Az áttelepülést a ferencesek irányították« A 

legnépesebb horvátországi szőrzeteorendaek a m^ar 

franeiskánusokkal közös provinciálisuk lévén, ma
gyarországi egyházi elöljárókkal korábban is jé kap
csolatokat tartottak fenn« Jól ismerték őzt a földet, 

о amikor népük sorsa úgy hozta, szívesebben települ
tek éppen erre a földre« Az áttelopülésok - a szer
zetesek munkája következtében - mondhatni - szerve
zettéiben folytak«

Klrko Valenti^ szerint a Nyugat-Magyarországon 

letelepülő, erdőnevelő, szőlőültető, újjáépítő hor- 

vátok "új életet teremtettek Pozsonytól a Muraközig «^^ 

A szerbekhez hasonlóan a horvátok is elismert, bátor 

katonák voltak, о át településükkel fontos szerephez 

jutottak a Habsburg-blrodalom keleti határainak fogy-
Holyzettik abban is hasonlított

/29/

/31/veres védelmében«
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PUldbirtchc tkhox fiaeertUtear-!: öli, 

Ardt szivük megkíván, teljesül az.«/

A vizsgáit községek horvát lakossága valósai- 

aüleg a XVI. ezásad első feleben telepedett lo. 

a. Váelavlic szerint az utolsó horvát telepitás 1588- 

-ban tárt ónt ..Pkulov környékén, Porvaora zágban • líyu- 

gat-fcia£yarorazágoa tehát önnél korábbi a letelepítés«/34/

X. Ferdinand 1550. évi decrétuiaának 72« ortikulusa azo-
/35/rint telopité3Ük a XVI. század első felében történt.

A P ló .ontani -.insaia 1542-oa keltezésű ócirill betűs 

horvát -*iatyái*kja# 0 az a körülmény, hogy Aiaó-Auszt- 

riában már 1533*baa élnek horvátok, valószínűsíti Polli 
.ído libád; azt u feltételezését, amely szerint a horvá- 

tok Зоргсш és moson megyékbe közvetlenül az 1532. évi 
c&Uifíf török támadás nyomán, 1533-ban települtek át.
A Sopron és Keszeg környéki áttelepít énre, Kópiiása«,

/36/

Fertőhomok 0 » a-íT-í'J

duttal is rendeli:özünk: о liároa község lakossága 1537-
-1540 között települi át iihww .... .1,. bán horvátországi 

/37/birtokairól.

A hazánkban ólő nemzetiségek ozásáról, az egye a 

települések népességi viszonyairól, lakosságuk nemze
tiségenként! megoszlásáról nagyon kevés adatunk van, 
a ennek pontossága oeia mindig megfelelő« Legutóbb



- 11 -

traLcv~.cn »an! ló kőssitett kinntatást a nacyaror-
eaégi dálaslávokról.

I^sorlnt 1969-ben Iviacyarorozágon 100 000-nél 
kevesebb délealáv nemset±aé£Ü állampolgár ólt»

/38/

. .t: i;;:i; r-^erl ;ti .iá .oszlásuk:
05 294 to /eokác, bur^evdo, gradisáei/ 

6 400 fó 

4 4S7 fő
jgaseocn:: 96 ISI fó.

Horvát
saorb
szlovén

Érdemes össsevetni est as adatot Sorontál vár- 

aogyo 1339-ben köaaótett népességi adatával: a jel
zett évben ebedül ennek a negyének több dó la aláv 

ajkó lakosba volt, mint a mai . - , ,, .;ors ságnak, éspe
dig:

113 060 fósaorb 

horvát
Oaaneccn: 114 560

700 fő
f5/39/

Már ez a két adat is érzékletesen mutatja délszláv 

nemzetiségünk számának alapos mogosappanáeát• Ha le
nét felidézzük Ve le tie adatát, amely e serin t csak
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nyuj^t^agyarorozágon közel 150 000 horvát tele
pült le, пуоюЪвш világossá 'válik a lakosság lét
számának csökkenő tendenciába.

Bár nőre. föladat шик a délszláv aépeaség szá
mának csökkenését előidéző okok vizsgálata, utal- 

mink kell a népesség szánénak alakulását legerőtel
jesebben befolyásoló két tényezőre; a határőrvidék 

felosztására és az ezt követő isgyarányű kiváador-
vai&aint a Trianont követő elcsatolás^ok-/40/Iá ara,

re, amelyek után Ilyu^at-íiíacyororazágon mindössze
/41/20 000 körüli létszámban maradtak horvátok.

Vizsgáljuk neg, hogyan alakult az érintett dél
kelet-alföldi o::orb ajkú községek és az északnyugat- 

-dunántúli horvát népeoeégií települések lakosságának 

a szána 1839 és 1969 között. Az 1830-as évek adatait
Fényes munkájából ner.itettük, a2 1969-es inf ormáéi ó-

/42/kát ürooovics könyve szolgáltatta*
Jóllehet, Urosevics adatai körültekintő mérlegelés 

eredményei» néhány helyen - Így a bennünket érdeklő 

egyik-másik község esetében ±3 - találhatok olyan 

szánok, amelyek kérdésessé teszik a közölt adat hi
teleset' it« Ezért, az adatok valamelyes pontosítása
érdekében összehasonlításul a KSH X973~as, a telepü
lések összlakosságára vonatkozó információit is fel- 

/43/használtuk.
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t , Illetve vő. .к,; /aOjj^uo ivar/ állni köa-

1830'-aa óvok 1909.

1490
1990
1690

Шйх
1511'tercvr/e /Biatlonja/

:u;n ilc /KenÍja/

: ,ophase /Koljnof/ 

ll.de. eév /Vedcsin/
. c;vóí.: •> ok /;íauiWv*/

907
1766779
17871198
441480449

304/и./ 450 558

Ssarb- Illetve veasraa /га.ш»Ь. magyar áa gornán/ aJkű

i*ogeeneíc:

1030-as ovo!: 1069. Ж
9324
2878

Bei l orr/a /- !ate jr/v./

lerak /Гезка/

varé. .r -ad /!a: üd/v./ 3986 

Baére ; /airi; /
Ujaze. :t.lv;l • /Sveti Ivar./ 526

5032
1484

2700
420
450 2210

44161201380
250 1292

u:>3: .le; yzvüQki

Horváikinle és Sséröf 1973~ae adatai пега a leg
utóbbi, 1970-eo népszámlálási ered;lények, mert akkor 

már e két település beolvadt Kidébe, illetve Ssoced- 

be. Adataink as 1960-ae népszámlálás eredményei.
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A horvát lakosságú községek közül egyedül Peirtőhono- 

kon ölnek nagyobb ozásban палаток, if у oa a község 

tekinthető ve gy о за j kúnak. Fényes Siek tiszta ma; var
községnek mondja 1836-ban, holott horvát lakossága ak-

/44/kor nm lehetett elhanyagolható, 

alapján /do orro figyelmeztet a Helységnévtár 1973-аз 

adata la!/ túlzottnak tűnik Urosevics adata» a 441

Sapaastalataink

lelket számláié, magyar és horvát ajkú falu 430-ra 

becsült délszláv lakosa.

A szerblakta települések közül a szerb, magyar 

ős rónán lakosságú Uattomya és Llagyorcsanád községek
re megadott népesség-mutatók 1830-ee adatai nőm az 

anyanyelvre, s ennélfogva a nemzetiségre, hanem a 

vallásra vonatkoznak. így e szánban a románok is ben
ne foglaltatnak. Mivel Fényes Elek felmérései idején 

о két községben inkább a szerbek domináltak, nem túl
zás az állítanunk, hogy az első rovatban megadott 
számú/ "éhitiikttg" legalább a fele szerb lehetett. 

Urosovicsnek a battonyai szerbek 1969-os létszámára 

vonatkozó adata is kiigazításra szorul, hon tudhat
juk irizonyosan, élt-e valaha is 2700 szerb itt, de 

az utóbbi években, a népesség mgyobbarányú elvándor
lása idején semmiképpen.

Az 1972. évi tanácsi felmérés szerint Battonyán 

a szerbek száma az ezer főt 

ha mérsékelten is, de évről-évre csökken.
érte el, s ez a szám,

ЧЛ
i ^ s
\ 45 V
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XI« fejezőt

А magyar nyelvteriilo ton több mint ötszáz esz
tendő óta élnek délszlávok. A XV. század elejétől a 

XVII. század végéig érkeztek több hullásában a szer
bek« a XVI. ozásad harmincas éveiben a gradiaeoi hor- 

vátok. Bizonyos, hegy a török elől menekülő délszlá
vok gazdag népköltészeti hagyományt hoztak magukkal 
az új hazájukba való áttelepülő síikkor. Hogy a rend
kívül gazdag népköltészeti hagyományokkal rendelkező 

szerb és horvát népből kirajzó két etnikai csoport
unk népköltészeti tradíciója jórészt mindmáig ismé
re ti on maradt, annak oka - paradox módon - éppen а 

szerbek én horvátok népköltészetének gazdagságában 

keresendő.

A múlt század első felében Szerbiában és a hor
vát nyelvterületen kiteljesedő néprajzi gyűjtőmunka 

- amelynek legismertebb, egyben legkiválóbb művelő
je Vük, otefon Karad^ié /1707-1064/» aki a szerb iro
dalmi nyelv megteremtője, néprajzkutató, nyelvtudós, 

történész és kritikus volt egyszerűé ly ben - olyan ér
tékeket hozott létre, amel^lásba hozták az európai 
tudományos közvéleményt. Vük 1823-1833 között az újon-
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ma összegyűjtött osorb népdalok négy vaskos kötő- 

tét jelentette meg, majd egy későbbi kiadásban már 

hat kötetre duzzasztotta páratlanul gazdag tyüj tömé
nyét. /45/

33 kötetek mind basájában, mind Európában nagy 

hatással voltak az irodaid életre* a szerb népda
lok tanulmányо sása és fordítása valósággal, divattá 

vált* A Monarchiában élő szerbek általános kulturá
lis fellendülésének részeként Pesten 1826-ban saját 

évkönyvvel rendelkező, Matlca aranka elnevezésű iro
dalmi társaság alakul, 1825-ben Szentendrén osorb

/46/ E kéttanítóképző intézőt kezdi meg működését* 

legjelentősebb kezdeményezésen kívül oserb nyomdák 

és könyvtárak jelzik még az irodalmi élet felfelé
Ívelését*

Mindez azonban пега vezetett egy, a szerbiaihoz 

hasonló gyűjtőnoagalom kialakulásához; semmilyenhez 

sem* Egyéni, ícuriózumssámba menő megnőzduláaokrél 
fedünk csak. Itthon sokáig megelégedtek a szerb 

népköltészet népszerűsítésével, magyar nyelven va
ló tolmácsolásával, s lemondtak a karuyuj tásnylra 

virágzó szerb ée horvát népköltészeti hagyomány ku
tatásáról* ügy gondoljuk, hogy nem utolsó sorban 

éppen az országhatáron túli példátlan gazdagságú,
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Gs egész Európát elkápráztató feltárások miatt ju
tott a megérdemeltnél mostohább oorara а magyar 

nyelvterületen élő délszláv etnikum népköltészeti 
hagyaaányának a vizsgálata.

A dólozláv népköltészet hasal népszerűsítői a 

magyar és oserb nyelvet egyaránt jól ismerő és be
szélő tudósok, Írók, költők voltak. Uyolvi felké
szültségük, irodalnl és történeti műveltségűk lehe
tővé tette, hogy a sserbok és a horvátok népköltésse- 

tónek olyan alkotásait Ismertessék és szerettessék 

meg a magyar olvasóval, amelyek a miénkkel rokon 

sorskörülnónyekből sarjadtak. E költéozot népszerű- 

öltésével és terjesztésével - megfontolással vagy 

anélkül - a szomszéd népek közeledésének ügyét ia 

szolgálták.

Figyelmük középpontjában az epikus költészet 

állott. A kötetnyi fordítást publikálok közül elég 

legyen megemlítenünk a sorban első őaékáca Jozoofett/47/
s a legutóbb megjelent mlaorditáa-kötet költő-szorző-

/43/ Könyvük összeállításánáljét, »iary Lászlót, 

mindkettőn nagy súlyt fektettek a történeti énekekre,
raáanéven hősdaloiira vagy hó öregekre». Jóllehet, lxrai 
dalok ia szép számmal akadnak a lefordított népi al-



- 18 */

kotáaok hosszú sorában, mind a kezdetekkor, mind 

pedig az utóbbi két-hároa évtizedben megjelent mű
fordítások a történeti tárgyú, epikus énekek оagyar
ra való átültetésiét tartják fontosabbnak, a nem vé
letlenül. Л délszláv népköltészetnek őppon ez a több 

évssázddoo rétege mutat fel a legtöbbet viharos kö
zös múl tünkből, a szerbek, horvátok és палаток vér- 

ástatta oorakösÖDOégéből. A török uralom ellen harco
ló törtémein! személyiségeink ugyanannak az életre- 

-lialálra szélé, Európa keresztény népeinek sorsát meg
határozó gigászi küzdelemnek zászlóvivői - a ebbéli 
érdemeik révén válhatnak e hősköltészet kimagasló a- 

lokjaivá, főasoreplőivé Hu vádi Ja юр. Jóozl Péter. 
lirirn/i lakién. :'.l. nákócal korona, 'Thököly Хглго a te«

Nem kétség.eo azonban, hogy ezek az epikus népi 
énekek caeleknényszövésükkel, megjelenítő erejükkel, 

képge zdageárrukkal, nyelvi hajlékonyoágukknl, költői 
erejükkel is tiszteletet és figyelmet keltettek. S 

aszal, hogy magukra, irányították a figyyeltiet, hoz
zájárultak a magyar népballada iránti érdeklődés fel
keltéséhes. Budcv Brzsebet irjas "Eermésseteeon első
sorban külső körülmények játszottak szerepet a nép- 

ballada, iránti érdeklődés megindításában. így Yifcto- 

vlcs I.Iihálv Bácskai rogedal c. szerb balladaforditá-
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sának megjelenése, amely először üt nog a maiyar 

népballadához hasonló haliakat, «/49/

Vitkovica fordítása a Kisfalud:/ itárolv-aserkoaz- 

tette, új irodaim évkönyvben, az Aurorában jelont 

meg 1627-ben.

Ez volt tehát aa első hazai balladapublikáció, 

do egyben аз olaő, magyar nyelvre lefordított és meg
jelentetett délszláv népköltészeti alkotás is. 

Vitkovicaő пшасвак аз olaoaég dicsőséges már első 

megjelentetett műfordítása telitalálat, .Sikerrel al
kalmazta a magyar népballadák régies fordulatait, a 

оззеХ valóság, al ájjáteremti a Bácskai :
Ilem ilyen sikeres ^ülosc-V ?crc.t„c ezidőtájt készített 

Hasananinica fordítása. A Ilireв népi éneket Goethe 

német fordítása г-yqnán Ülteti magyarra, de a szerb 

nyelvben való jártassága miatt több értelmet zavaró 

kifejezés kerül munkájába. Uint vállalkozás azonban
így in jelentős, a áfe&iyt mutató a nagy költő fordi- 

/50/tói tette.

Vitkovies a szerb népköltészet európai tórhódi- 

tásá.sok idején az Ügy tudatos Irasai propagátorává 

válik; kilenc balladát, - vagy ahogyan maga nevezi; 

"regedult" fordít le, a ballodaköltóazeti tanulmányt
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/51/ 6 as esetlen, aki naga is gyűjti a szerb 

népköltészet alkotásait; ezekből fordít ie. liélta-
ir.

tói több verséről megállapították, hogy ások о sorú 

népdalok ihletett fordításai.

kdeik jeles koltőuk, Ja:iza Jozsof nyolc oserb
nőpköltenenyt ültotott át magyarra. Xölcoeyhes ha-

/52/sonléaa 6 io német fordítások alapján dolgozott.

Kilenc esztendővel a bácskai rerodal mogjolenó- 

oe után látott napvilágot Székács Jéznof nüforditás- 

kötete a Szerb népdalok és hősre:-ék. 
nek éo -tikollcfi Péter törne ai alj egysének - aki a 

aSlovak származású Székácsot a fordításban eogitet- 

te - ajánlott munka 123 népi szöveget közöl precis, 

as eredetibes hűségesen ragaszkodó fordításban. A 

ezázhuszonhárom szövegből százhuoaat Karadzic négy- 

kötetes gyűjteményéből fordít le, s csak három hős
ének a a Vili, XVII, és XX. származik máo forrásból. 

Figyelemre máltéak az olvasót köszöntő rövid beveze
tő ajánló оsavai: ”A* munka ajánlva van a’ Szerbeknek 

Jurtán *3 Száván tűi, szomszédainknak, hajdani bajtár- 

AJánlva van a* Szerbeknek Jurtán Száván 

innen, testvéreinknek...**

/53/ A szerbek-

/54/

saluknak, • ее

/55/
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A kötet jelentő», az olvasót jól tájékoztató 

magyarázó jegyzetekkel zárja Székács, 1807-ben,
csattal a szerző tanulmányával bevezetve, ismét ki- 

/50/adták a müvet.

1832-ben jelenik meg .tadica G.vör,-?/ ugyancsak Vük
gyüj temnyebol uorifcü, a rigóaezei ciklushoz tartozó

/57/történeti éneküket tolmácsoló kötete* 

vid bevezetővel is ellátja könyvét, hogy az időben 

távoléaő eseményről tájékoztassa olvasóját*

iadics rü-

A -gerb népdalok és hozre^ék első kiadásától a 

nyolcvanas évekig - iladica könyvéig ée Székács máso
dik kiadásáig - neci jelenik meg az említettekhez ha
sonló nagyobb, gyűjteményes kiadás. A délszláv nép
költészet iránti érdeklődés alábbhagyása véleményünk 

szerint a korszak társadalmi-politikai eseményeinek 

következménye* A nemzeti függetlenség és a tároadal- 

ni haladás gondolata háttérbe szőrit minden más, a 

nemzet számára kevésbé fontos ügyet, s Így érthető, 

hogy Székács könyve után három évtizednek kell eltel
nie aktiig - a kiegyezés évében - újabb délszláv nép
költészeti közlés lát napvilágot a écvárosi bánok 

hasábjain.
ditásában Vük Kkrad&ié gyüj töményének iámért hősi

/50/ 1874-bon ugyanitt, :jpqvioh bőbe for-
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éneke, a koszovói ciklushoz tartozó házár £e;i odalop
A Fővárosi Lapok*»/59/óc silica királynő jelenik meg* 

ban megjelent, 2:ét horvát ás szerb nópdalforditáson
kívül Buduy Erzsébet fentebb idősett tanulmánya még 

egy fordítói vállalkozásról tudósit: 1075-ben Popo
vich Döme a Kisfaludy Társaság ülésén újabb szerb 

népdalforditásait olvasta fel. Ezután húsz ovi szü
net következett, do e. század utolsó évtizede azután 

bővelkedett eseményekben. 1895-ben a It,; ds pesti üzem
iében boivnoas.v -fordításában e^y boanyák népi

/60/ A ú. :-.ló-tartó .■■n.lica forditd-hőodal jelenik meg. 
sóról annak általa: ювфаЬЪ érvényű tanulságai alatt 

röviden szólnunk kell. öolymossy költői erővel tol
mácsolja az éneket, fordításának szépsége joggal ra
gadja meg figyelmünket ma ia. Tizes sorainak hibátlon 

cezúrája pontosan adja ki a hózl doascteráa 4/ /6 

osztású oorképlctót. Az eredő titőj idegen páros rí
mek, a *■ telószlnüleg Szélcácstól átvett - sorkilia- 

gyáoaai tagolt szerkezet, a nyelvi fordulatok mo
dernsége azonban kissé meg is hamisítják fordításá
ban a szikárabb« veretesebb nyelvezetű, a zeneiséget 

a sorok lük te tősó vei, r iraté lenül biztositó népi alko
tásé.
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fordításai a lőhető legnagyobb mértékben tapadnak 

a délszláv népdalok saövegéhez. Két, as Sthnorranhla- 

ban megjelent tanulmányára hívjuk fel itt a figyelműt. 

As 1920-ban kösse tett tanulmányban Lo^AŐic Vladimír 

gyűjteményének 14. saáraá, magyar vonatkozású, Kinisei 
Pálról ssőló, 137 soros hősénekét mutatja be a magyar 

olvauónak, a arra a kórdóaro keres válását, miért áb
ra solja ollenszenvesnok a népi költő a törökverő Ki* 

nisei Pál /ittí öseróni Pál bán/ esonólyót.^^^
A néhány nyuc^atiaaiyerorGsági szokást leiró tanulmányá- 

bar/^/ öt lakodalmi népdal forditáoát adja közre. 

Számunkra kettő különösen fontosí Fron Kurolac múlt 

ssásadi, nyugatmagyarországi gyüj töményéből fordított 

Kd-iá.:.! aeuvQi":sü GO ooroe váltoaatát, amelyet Szcgcdy- 

nők jó ötvon ówel esolőtt non sikerült lejegyeznie, 

mert as adatközlőkben csak a dal enlóke ólt már, e- 

sórt folyamodott a gyUj teményhez• Ragunk szerencsé
sek voltunk{ a dal máig ólő változatát 1973-ba-. Kőp- 

hásán sikerült rögzíteni./

Ssogody saját gyűjtéséből publikált anyag cao- 

kóly részaránya miatt tartjuk fontosnak megemlíteni 
a Vas noryol Inoéd községben gyűjtött, hangulatos 

tolmácsolásban beírnitatott Leánvbú /05/ástató.iát.
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oartutav Gyula Így jellenzi a délszláv népkölté
szet basal sorsát Kies Kárólv müforditáskötotéhez 

irt bevezetőjébenfö

Vitkovico műfordításai után Székács Jdzsöf# 

később BSargallto Ede műfordításai mindegyre bírt ad
tak erről as értékes költészeti világról. Hanem azu
tán egyre kevesebbet mondhatunk a délszláv /п általá
ban a szomszédunkban élő népek/ nép költészetének for
dításáról# Ismertetéséről.«*

• • ♦

/66/

A felszabadulás után a jeles költő ős műfordí
tó# a délszláv népek Irodalmának kiváló ismertetője 

és hivatott tolmácsol ója, Csuka Zoltán nyitja meg az 

egymást követő terjedelmesebb műfordítások sorát. 

Műfordítás-irodalmunk a felszabadulás után régi adós
ságát törlesztve a bolgárok# szlovákok# románok# s a 

távolabbi Albánia népköltészetét bemutató kötetekkel 
is jelentkezett} ezek számbavétele azonban nem fela
datunk.

/67/

Csuka Zoltán költői szépségben bővelkedő gaz
dag összeállítású kötetével# в az olvasót a délszláv 

hőakültéssot történetével# ciklusaival# formai, köl
tészeti sajátosságaival megismertető bevezetőjével

t

jelentősen gazdagította a délszlávok népköltészetéről
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meglevő iemerételnköt. A Karad&Lé -куЦ.1 taménv alap
ján fordító költő pontos, ugyanakkor könnyed, as elő
dökénél magasabb szintű műfordítást valósított meg a

Tíz óv elteltével jelentkezik Kiss ICárolv már
említett, elüő nüforditáskötetévői, a Srlnvi ériokek-

/68/ amelyet még ugyanabban az évben a HunyadiIcol,
ó. ekek cimü, a költő műfordítói koncepciójában yser-

/69/voaen illeszkedő, nagyon jelentős kötet követ.
1997-ben pedig, megjelenik harmadik, hőéi énekeket,

/70/románcokat bemutató kötete.

A költő Kioa Károly nagyszabású, átgondolt 

programot valósit meg három említett könyvével. Tör
ténelmi ráültünk nagy asenélyieógeit övező, a esom- 

ssád népek körében keletkezett népköltésseti allro- 

tások - néhány nüköltésseti is akad a sorban - be
mutatásával tesz hitet népeink múltbéli aoreküzöe- 

cége idején kováéoolódott barátsága mellett, amely 

kiindulópontja lehet a felszabadult népek egymást 
segítő, békés épitőaunkáj áuok. A szerb és iiorvát nép 

alkotásai mellett a Zrínyi énekekben éo a Iluiyadiak- 

rél ásóié gyüj töményben helyet kapnak a oslovák, ro
mán, bolgár nép énekei iu.
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A ^oüsqvúí Iá...n/ka e. kötet műfordításai a je- 

lontősebb szerb és horvát gyüj toriéi yok anyagára tán- 

иво zkodva a dólesláv népi epika egészéről ad átte
kintést. Kies a gazdag epikus ciklusok mindegyikéből 
fordít, őssel adva tudtára olvasásának es értékekben 

bővelkedő költészet sokarcűcágát, színgazdagságát.

Hasonlóan as első két kötethez, A Коesővel lányka 

io tartalmas magyar voaatko sásokat s a budai királyné
& c. fejeset a c^lus U, rlfofcca /а magyarokról sso-

/71/ló ciklus/ a.yagából kerekedett ki.

1950-ben, Aonokoa Jáauol szerkesztésében újabb
/72/műfordítás-kötet látott napvilágot, 

t^raa antológia a kelet-európai népek betyárballadái-
E aonoteoa-

ból ad Ízelítőt, 11 délszláv példával illusztrálva 

a törökök eszén kifogyhatatlan leleménnyel túljáró 

aajáukok ravaszságát ős hőoieeségót. A lefordított 

szövegek közel háromnegyed róásót, - nyolc epikus 

éneket - ezúttal is Vük Karadzic klaaszücue gyüj tö
ményé bői
eredetije Tvrtko ^ubellc könyvéhez/található.

/73/ meri to ttok, a fenramradé liárom szöveg

Igen jelentős .lOiy óásslé műfordítói vállalko-
/75/sása, oaoly 1969-ben látott napvilágot.
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A négyszáz oldal terjedelmet meghaladó vaskos kö
tet a délszláv népköltészet iránt szenvedélyesen 

érdeklődő kitűnő költő közel két évtizedea műfor
dítói termését tartalmazza, a mind terjedelménél, 

mind as átültotéoek naryazerűeénénél fogva méltó 

folytatása éa kiteljesedése a délszláv népköltészet 
hazai népszerűsítő hagyom apainak.

Tltkovlcs ..--U-álv éta Jagy László az első mű
fordító, aki kötetében a magyarországi délszlávok 

népköltészeti alkotásait is felveszi, éspedig az 

ismert zeneszerző, v'u.íIcaién ffilianér recens gyüjté- 

ei adatait.

A kötet a délszláv népköltészet úgyszólván tel
jes műfaji skáláját felöleli, számos gyüjtenouyből 
és antológiából merítvén anyagát. A legfontosabb 

kútfő, .int már an/yiezor, Ivük. Karadáie kilőne köte
tes gyűjteménye, 
gyüjte:.tyé Qlz tiz kötete.

/76/ s a x .at Ica 1 írva toka hatalmas 

/77/

Bár műfordítással nem foglalkozott, mégis nagy 

jelentőségű v lenien ■ . öz to;}dia ok a délszláv nép- 

költészet hazai népszerűsítése terén kifejtett mun
kássága. Mint a délszláv népek irodalmát és népkölté
szetét kiválóan ismerő irodalmár Kiss Károly éo Hagy
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sásaié iaüforditáaaiiiak ellenőrzésével 9 az eredeti
vel való egybevetésével, a köteteknek filológiai 

gondozásával jelentősen hossájárult о munkák hasai 
sikeréhez, délszláv szomszédaink népköltészetének 

jobb megértéséhez, megszerettetéséhez.

A felsorolásból kiíetszöen tehát, a felfedezőo 

óta/^ü^ a legtöbb fordító Vük klasszikus, kimerithe- 

teilen gyűjteményéből dolgozott, a 1027-tői napjaink
ig alit, jelent meg recens, eredeti, aa itthoni szer
bek és horvátok köréből származó népköltészeti anyag, 
A littaai adatok hiánya a műfordítások sorában azt а 

látszatot keltbetto, hogy délszláv nemzetiségünk nép- 

költészeti hagyományai, szemben a határon túli szer
bekével és horvátokéval, nem számottevőek, о alig ér- 

denejnek figyelmet.

Ami a délszláv népköltészet hazai népszerűsíté
sét, ismertetését illeti, a helyset kedvezőnek mond
ható. Költőink, mtlforditőink - különöse# az utóbbi 
bárom évtizedben - sokat tettek azért, hogy déli 
szomszédaink népköltészete egyre méltóbban legyen 

képviselve magyar nyelven.

másként alakult délszláv nemzetiségeink népköl
tészeti bajornál у óinak sorsa з a hasai kutatás sokáig
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um iktatta visual ódául programjába a határon túli 

hatalmas £yüj tömények árnyékába került Igazai dél
szláv népköltészeti hagyományokat. A gazdagságiéról 
és szépségéről hires népköltészet hasai felfedezése 

óta as 19?0-ез óvok öledéig kizárólagosan szórványos 

со оlasigotélt vállalkozások révén körűitek napfényre 

adatok. A helyset lényegében napjainkig váltósat lan: 

a hazai oserbek és horvátok népköltészeti anyaga es- 

időosorint nagyrészt feltáratlan.

7.Uj. Győr. Comro;. ód Г'.опоn várnegyei# ún.
__ lifted horvátok ^yüjtütt Pran Iforolae:
gyűjtésének eredményét 137G-ban# Zágrábban adta ki.
Л Jaóke voltaképpen antológia, szerzője a teljesség
re törekvés helyett Ízelítőt ad az érintett községek 

horvát népdalaiból# egy-két-három adattal illueztrál- 

va a loggyekoribb változatokat.
Ugyancsak az ószaknyugat-duiiáiitüli horvát települé
seken gyűjtött nbner Gusztáv lelkész# de erről 
gyűjtésről a tudományos közvélemény ölne о kellőkép
pé: tájékoztatva. Ebner nyugalomba vonulásával :.iogá-

/79/

a

val vitte Pozsonyba gyűjteményét is# amelynek a gyüj-
/80/ Egyéni kozdomésye-tő halála után nyoma veszett.

zés eredménye Jikola ?ordlnac máig kiadatlan Páca 

környéki horvát népdal- és nőpaeoogyüj töménye. /81/
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újabb hazai adatok jelentek meg nyomtatásban Mokuter
Iván magyarázd megjegyzéseivel és kisebb tanulmányá
val*/85/ A kétnyelvű, horvátesorb és magyar ryjrelven 

megjelent füzetben a Bács-Kiskun megyei Katvmár köz
ségben lejegyzett három bunyevác balladán kívül egy 

sor bunyeváo becarac is helyet kapott, de szerepel
benne hat magyar népballada Is, horvátszerb nyelvű 

fordításokkal egyetemben» Mokuter lohoteégc^ok tart
ja, hogy a bemutatott epikus alkotások a XVI-XVII. 

században, a bunyevácok bevándorlásakor kerültek er
re a vidékre, de könyvek útján történt elterjedésük 

lehetőségét sem zárja kl»/86/ Jóllehet, az epikus 

alkotások visszaszorultak, a népdalhagyományok ele
ven életet élnek» Mokuter szerinti "Ne gondoljuk azon
ban, hogy a bunyevácok... egész szájhagyományos fol
klórja kihalóban van« A lírikus népköltészetet ille
tően, számtalan kisebb szerelmes, zömmel pedig humo
ros és szatirikus témájú, rendkívül élénk és vidám 

verssel találkozhatunk» /lásd a betyárácokat«/ Esek
hasonlóak a coasztüskékhez, s kitünően ábrázolják a

/87/bunyevácok életét, szokásait, lelkületét.0

Fontos kezdeményezés a Kulturális Minisztérium 

Nemzetiségi Osztálya és a Népművelőéi Intézet közös 

vállalkozása, a két kötetes, Sokszínű hai^ománvainkból
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/88/ A Jelentős kutatéi gárdát mosgésité 

gyűjtemény a magyarországi nemzetiségek - köztük a
c* munka.

délszlávok - egy-ogy Jellegzetes településének fol- 

kiér kieséből? népdalaiból, néptáncaiból mutat be né
hányat*

Délszláv nemzetiségünket ezúttal a horvát ajkú 

bakácsa /Lukoviéco/ községben» az ötvenes évek ele
jén gyűjtött anyag képviseli Borbély Jolán és 01; 
Imre tolmácsolásában*

LttítíSS
/89/

A hazánkban élé nemzetiségek folklórjának nép- 

szerüsitéoót célzó, ugyanakkor tudományos igényli 
munka előszavában kifejtettek szerint a kiadók а 

szakemberek a nemzetiségek élé folklórja felé való 

fordulását» az élé néphagyományok gyűjtésének foly
tatását» illotvo megindulását remélik* 

pen q munka folytatását Jelentik azok a megjelent» 

illetve az in statu nascendi lévé tanulmánykötetek» 

amelyek évkönyvek formájában fogják demonstrálni a 

nemzetiségok néprajzának kutatásában elért eredmé
nyeket* A délszláv nemzetiség szellemi néprajzának 

köréből irédott tanulmánykötet megjelenése a legkö
zelebbi Jövőbon esedékes.

/90/ Voltakőp- *
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Vázlatos áttekintésünkből kitűnik» hogy a ha
zai ssorbok és horvátok népköltészetének kutatása 

a kezdetiénél tart» A felszabadulás éta sem jelent 

meg a témában jelentősebb tanulmányt összefoglald 

яшпка» vagy monografikus feldolgozást amely alapjá
ul szolgálhatna az éppen meginduló kutatásoknak»

A felszabadulást megelőző - a magyar néprajzi 
kutatás szempontjából igen termékeny - két-három 

évtizedben egyéni vállalkozások jóvoltából leér
hettünk meg újabb adatokat» A helyzet a legutóbbi 
három évtizedben sem változott jelentősen« ez idő 

alatt is jobbára elszigetelt kutatások révén gyara
podtak valamelyest a délszláv nemzetiségünk népköl
tészeti hagyományaira vonatkozó» meglehetősen gyér 

ismereteink»

Az évek szorgos munkájával megszületett» sokat 

Ígérő népdalgyüjtömények feldolgozásba várnak» ez- 

időszerint nem hozzáférhetőek» pedig a magyarság
gal és a többi nemzetiségekkel vajló évszázados 

együttélés folyamatéban kialakult népdalkincs köz
readásával minden bizonnyal igen jelentős adatok 

birtokába juthatna mind a magyar» mind a határon 

túli horvát-szerb néprajztudomány.
fi.
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Legújabban Matató jelek mutatkoznak ezen a te
rületen is: a nemzetiségek szervezett néprajzi kuta
tásának megindulása kedvező fordulatot igér a hasai 
szerbek éa liorvátok népköltészeti hagyomáríyainak ku
tatásában is*

A népköltészet területének/ - a ezen belül a 

népdalbagyományok életének - vizsgálata komoly erő
próba elé állítja a délszláv néprajz kutatóit* Az 

eredmények érdekében továbblépésre lesz szükség: 
egyéni vállalkozások helyett az erők megfelelő öoz- 

szefogáea hozhat jelentősebb sikert. A feltárás 

munkálatai - kedvező esetben is - b-lő évet vesz
nek igénybe*
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III« fejezet 

A gyűjtés története

A dolgosaiban közreadott délszláv /szerb 60 

horvát/ népköltészeti anyagot hét év alatt, vissza
térő gyűjtésekkel tártuk fel* As alábbiakban as 

1966 végétől 1974 elejéig tárté ташка főbb szaka
szait kívánjuk felvázolni annak érzékeltet ősére, 

hogy a hazai délszlávok figyelemre nőit 6 népköltészeti 
hagyományainak felszínre hozatala csak kitárté munká
val lehetséges* Gyors eredmény a szájhagyomány ré
gibb, értékesebb alkotásainak rezervácléba szorulá
sa miatt sem várhaté*

Szakdolgozati témaként 1966 őszén kezdtem meg a 

Jézoof Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Ka
rának Héprajsi Tanszékén Br« Poronczi Imro kandidá
tustél topott ösztönzésre a Kisalföld két, 

horvát ajkú községe, В e z о n г о és H о r v á t - 

к i m 1 e epikus hagyományainak gyűjtését* /Ez utób
bi település - a tanácsi átszervezés következtében - 

egybeolvadt az 1-es főútvonal túloldalán fekvő iker- 

közsőggol, a magyal* lakosságú К i m 1 é v о 1 , e 

ormok nevét vette föl«/ A munka első szakaszában



* 37 **

/1966 őszétől - 1968 tóiéig/ mindon tanitáoi szü
netet - részben, vagy egészben - a két fal& egyi
kében vagy másikában töltöttem. Ilyenformán az él
őé két évben mintegy két ée fél hónapot töltöttem 

gyűjtéssel a terepen*

Akkori célom a két község epikus szájhagyomá
nyainak számbavétele volt* Éppen ezért a két év a- 

latt úgyszólván minden epikus műfajt figyelemmel 
kísértem és gyűjtöttem, ügy arabkor a Urai népda
lok gyűjtésére alig fordítottam gondot. Jobbára 

kedvcsinálásból rögzítettem szalagra ilyeneket, 

az éneklésre vállalkozó adatközlőim észinto örömére* 

A visosahallgatáekor figyelemre méltó volt reagálá
suk* Nemegyszer e visszajátszások alkalmával derült 

ki a becsúszott hiba, amit azonnal javítottak* £ 

visszahallgatási lehetőséget később is alkalmaztam; 
saját hangjának meghalláea rendszerint felkeltette 

adatközlőm figyelmét, felébresztette becsvágyát. 
Vagy nyilvánvalóvá vált, hogy vele szemben túlzot
tak elvárásaira, о eddigi hallgatásának alapos oka 

volt, vagyis nem pusztán kényelemből zárkózott el 
kérésem elől* Éppen a gyakorlat vitt rá arra, hogy 

a lépten-nyomon felbukkand, gyakran ismétlődő lírai
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/91/népdalokat Is fölvegyem#

A gyűjtés eredményeit tükröző csakdolgozat meg
írására 1969 első felében került sor* Ugyanez év ta
vaszán újra Besenyőn jártam* kiegészítő gyűjtést vé
geztem. látni valé volt, hogy a gyűjtés céljából ren
delkezésre éllé rövidke idő csak az egyik község fel
keresését teszi lehetővé. Mivel korábban is Bezenyén 

gyűjtöttem többet, kézenfekvő volt, hogy arra a köz
ségre figyeljek. A visszatéréssel szakdolgozatom 

nyitott kérdéseire is választ reméltem. В reménye® 

részben valóra is vált.

Utalni kívánok nyelvi kérdésekre is, ami, ágy 

vélem, bizonyos fokig magyarázza, miért foglalkoz
nak olyan kevéssé hasai kutatóink e terület néprajzi 
művelésével. Annyit jegyzek meg, hogy a besenyői és 

horvátkimloi, vagyis az un* gradi^éejd /burgenlandi/ 

horvátok nyelve a ma beszélt normativ kösnyolvtől 
lexikailag meglehetősen távol áll, s hogy nyelvtani 
rendezőre is jóval szegényebb, ennélfogva a köznyel
vétől sokban eltérő. Azért tartom szükségesnek ennok 

megjegyzését, mert a gyűjtés megkezdésekor a gyűjté
si módszerek mellett ezzel a nyelvjárással is meg
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kellett ismerkednem. Pontosabban szólva, ol kellett 

sajátítanom a besenyőiek által használt szókészle
tet, hogy megértsem mondandójukat« Erre azért is 

szükség volt, mert ok is csak hellye1-közzel értet
ték meg az én anyanyelveaet, s a magyar nyelvvel asm 

mindig boldogulhattam, különösen nem, ha az idős nem
zedék valamely, magyarul csak gyengén, vagy alig be
szólni tudó képviselőjével akadt dolgom* /Pedig gyak
ran éppen ók szolgáltattak értékes, a fiatalabbak ál
tal nem ismert adatokat«/

A gyűjtés második szakasza 1$6$ őszén kezdő
dött « Ekkor kerültem tanári működésem állomáshelyé
re, a Békés megyei három nemzetiségű Battonva nagy
községbe« Uár ottlétem első heteiben megkezdtem a 

mintegy ezer főt számláló szerb nemzetiség népkölté
szeti hagyományainak gyűjtését* Jóllehet - bozonyel 
és horvátkimlei tapasztalataimra támaszkodva - előbb 

Battonyán is az epikus hagyományok felé fordultam, 

az első esztendő után csaknem kizárólagosan a köz
ség népdal- és népmos ©hagyományait kutattam«

A Battonyán honos délszláv népköltészeti hagyo
mányok több vonatkozásban mások, mint a Kiealföldön 

élő horvátokó* Erről később szélünk még* A délszlávok
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sokszor megcsodált epikus történeti énekeinek leg- 

régibb rétegeihez szervesen kapcsolódé alkotások 

élnek itt együtt napjainkig újabb keletkezésű népi, 

és népioo hcmg’vételü, asszimilálódott műkőitől alko
tásokkal. battoiiyán sikerült először feljegyeznem, 

majd szalagra rögzítenem a délszláv népköltészet 

klasszikus, elő alkotásait, e ez csak fokozta gyűj
tési kedvemet, és felkeltette érdeklődésemet a szom
szédos Ónon; rád ne/:/c szerb lakosságú községeinek 

népdalliagyomáryai iránt, bat tanyán 1972 nyaráig ma
radtam, de a caoiigrádi szerbekkel kapcsolatos gyűj
tési tervem nem teljesen valósult meg ottlétem három 

esztendeje alatt, ahelyett továbbra is a távoli Be
ás itorvátkimle népdalait gyűjtöttem fcjfcyári ta

nítási szünetek idején.
zenyc

Battonyai gyűjtésem egy része « az első másfél
év munkájának termése - 1972-ben jelent meg a Batto-

/92/ dredeti gyűjtési csíny ai fűzetek 10. számaként.
kitűzésemnek megfelelően e szerény, kézirat gyanánt
megjelent gyűjtemény a község szerb epikus szájhagyo
mányaiból adott Ízelítőt. Megjelenésekor már Békéscsa
bán, a Munkácsy Mihály Múzeum néprajzos aúzoolőgusa- 

kónt dolgoztam. Itt lehetőségem nyílt - immáron munka-
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Б gyűjtési szakaszhoz tartozik kétszeri vioz- 

azatérésem Battonyára. Ugyanez év őszén óo 1974 

olajén újabb tíz napot töltötten gyűjtéssel, s e 

két alkalommal egy súlyosan beteg, addig elérhetet
len adatközlővel sikerült találkoznom, s a már is
mert népdalok variánsain kivül egy újdonságot is si
került felvennem tőle. Az 1973-ban gyűjtött szerb 

anyagból 1974 folyamán kilenc népdal szövegét adtam
közre egy rövidébb lélegzetű, a közeljövőben megje-

/93/lenő tanulmányban*

Utolsó, több hétig tartó gyűjtésen 1974 tava
szán, április második felében kezdődött, s május kö
zepén ért véget. Három hetet töltöttan Győr-üopron 

megyében, a Mosonmagyaróvár környéki Horvátkiolén, j 

illetve a Sopron városához közeli Képháza, Fertőho
mok és Hidegség horvát aj lel lakosságának népdalkin
csét gyűjtve.

Már ozakdolgosati témán gyűjtése közben fel
tűnt, hogy a besenyőiek és a hervátkloleiek gyakran 

emlegetik a többi, megyebeli és megyén kiviül, fő
ként a közelebbi szlovákiai horvát falvakat, amelyek
hez korábban, 1945 előtt élénk kereskedelmi és há
zassági kapcsolatok fűzték őket. A két leggyakrabban
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emlegetett község Жnebő uv /Szlovákia/ és Kőpháza 

volt. Ha Szlovákiába nem is futhattam aég ol Gyűj
teni, érthetően .^agy örömmel fogadtam a két hétnél 
hosszabb Gyűjtési lehetőséget a Sopron melletti köz
ségekben. /Horvátkimlén mindössze bárom napot töl
töttem./

Sopronban, a Liszt Ferenc Múzeumban tájékozód
tam az adattári anyagban. Tájékozódáson nem eredmé
nyezett meglepetést, mert nem találtam ozámottovő 

népköltészeti anyagot a múzeum adattárában. Lacko- 

vits Emőke kolleganőtől - aki horvát viseletét gyűjt
ve gyakran megfordult a város környéki községekben - 

megtud tara, hogy Képhásán, az egyik háznál kéziratos 

horvát nyelvű énekeskönyv van. Közelebbit a hely
színen tudhattam meg, araikor kézbe vettem a tizen
kilenc éneket tartalmazó, a múlt század derekán Író
dott könyvecskét.

Gyüjtőutamnak kétségtelenül legjelentősebb e- 

redmónye a kézirat folfedezósszánba menő megismeré
se, о egyes részleteinek dallammal való szalagra 

rögzítése. A kéziratról később bővebben szólok majd. 
Békéscsabára való visszatérésem után a Liszt Ferenc 

Múzeum icjazgatéjármk, Domonkos Ottónál; a szívességé
ből csakhamar megkaptam a könyvecske raikroflla-képláját.
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Képhása ookban emlékeztet a Csongrád megyei 
üeozkre. Б helyen egyetlen dolgot említünk meg* a 

közeli horvát falvak életében betöltött kultűrköz
pont -jellegét, s ebből adódé, a hagyományok életé
re pozitívan ható kisugárzást ezekre a falvakra, A 

községben több jó adatközlőt találtam» fiatalt és 

idősebbet egyaránt. Leszámítva a kéziratos énekes- 

könyvet sok értékes adattal bővült ismeretem az 

északnyugat-maryarországi horvátok népköltészeti 
hagyományairól•

Hidegségben és Fertőhomokon folytatott gyűj
tésen inkább kiegészítő adatokhoz juttatott, új
donságokra ott пега bukkantam. Elég kevés időt töl
tötten körükben: hat napot, négy-kettő megosztás
ban töltöttem a két községben. Megszívlelendő e 

két község lakéitól kapott információk. Saját nép
költészeti tradícióik elpusztulásáról szóltak. Az 

elszigeteltség és az tmyanyelv erőteljes háttérbe 

szorulása о kőt községben igen kedvezőtlenül ha
tott a népi hagyományok életére, a népköltészeti 
alkotások életfeltételeire. A hagyományok hordozó 

és éltető közegének, az anyanyelvnek ilyen nagymér
vű visszaszorulása maguknak a hagyományoknak nagy
mérvű pusztulását eredmény©zto.
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IV, fejezőt

A Ulatummraz&ri агегЬек óa az éagaknyumt-
г,-лгяевеоуду& t Morvától; .lóndmi-A :г<х isiinek

ДаЛеай&шáltala flfl

Dolgozatunk következő fejesetében a dólkelet- 

-alföldi szerbek ős az északnyugat-dunántúli /gra- 

diocei/ horvátok népdalhagyományairól, azok életé
ről, Jellemző Jegyeiről kivonunk szólni.

Az említett területeken megőrződött az össze
tételét és funkcióját tekintve erőteljesen változá
sokon átment népdalkincs a Jugoszláviai szerbek és 

horvátok népi hagyományaiban gyökerezik, és minden 

kétséget kizáróan abból táplálkozik napjainkig. 

Vizsgálódásunk során éppen ezért szükséges lesz 

utalnunk a hazai délszláv népdalhagyományok Jobb 

megértése érdekében a határon túli délszlávok nép- 

dalköltészetének néhány fontos problémájára. Első
sorban olyan kérdésekre kívánjuk Irányítani a fi
gyelmet, amelyekről eddig magyar nyelven alig, vagy 

egyáltalán nem esett sző. hüforditáöirodulmnik ki
tűnő fordításokkal hozzáférhetővé tette számunkra 

az európai kultúra szerves részét képező délszláv
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népköltészet kiváló képességű alkotáoainak egész 

sorát. A szövegfordításokhoz kapcsolódé magyaráza
tok általában nem nyújtanak átfogó, a probléraakör 

egészére vonatkozó ismereteket. A nüforditásköte- 

tele is legtöbbször megbatározott, szUk réteget is
mertetnek ebből a gazdag anyagból, a innen a tájé
koztatás szűkössége. Mindehhez hozzátesszük, hogy 

a tárgykört kiválóan ismerő szakemberek, irodalmá- 

rok állitották össze ezeket az elő- vagy utószava
kat. Jzókács Jósaof ás blariiallts lids, újabb időkben
pedig Csuka Zoltán; és Уш 1c sic a D. özto;i án nevét

/94/ A legújabb és egyben 

a legteljesebb magyar nyelvű összefoglalás Csuka 

Zoltáné, aki a délszláv népdalok történeti vonat-

kell ismét megemüténünk.

hozásaival, tematikájával, osztályozásával, műfaji
és verstani kérdéseivel, valamint értékelésükkel 

/95/foglalkozik.

A szerbek és horvátok népköltészete а XIV. 
század végétől, a török balkáni előretörésétől fog
va válik igazán nagy jelentőségűvé, olyanná, amé-

/96/lyennek a mi XIX. század elején megismerhettük.
A népköltészet fontos szerepet játszott a nemzeti 
gondolat felélesztésében és ébrentartásában Európa-
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segítségével tudták megőrizni a múltra vonatkosé 

emlékezéseiket ás továbbadni a jelentősebb« sor-
sukkal nagyon le eleven kapcsolatban állá esőmé*

/98/nyékről szőlő tudósításokat.

Gyűjtőút jóink során /történetüket korábban 

ismertettük/ szép számmal találtunk a török elnyo
más * a háborúskodások emlékét őrző népi alkotásokat« 

vagy olyanokat« amelyek a török elleni harcokban 

vitézségükkel kitűnt hősök tetteit örökítették meg.

Kern kovés adatunk szől későbbi« tizenhetedik« 

tizennyolcadik« múlt századi, vagy éppenséggel szá
zadunkban lejátszódott történelmi eseményekről. /Е 

történeti alappal rendelkező alkotások forrásérté
kéről , a népi énokosok történelemszemléletéről ké
sőbb szélünk majd./

Hon kerültek azonban felszínre az első rlgáme* 

eei csatát /1389/ megelőző Időkben lejátszódott o- 

eemőnyokről, vagy az akkor élt személyekről kelet
kezett alkotások, természetesen nem mondhatjuk« 

hogy ilyenek az általunk kutatott területen egyál
talán nem élhettek. Annyit azonban leszögezhetünk«
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hogy lukadtak is ilyenek* számuk elenyészően cse
kély lehetett« s a grodiscei horvátok ás a-délke
let-alföldi szerbek nópdalhagyorminyaiban nem ját- 

számottevő szerepet */valőszinübb azonban* 

hogy egyáltalán nem éltek az említett kézségekben 

ilyon alkotások/

020ttok

Tulajdon tapasztalatunk »/hogy ti* sem a hor- . 
vátok, sem a szerbek nem tartották fontosnak meg* 

érzésüket az áj hazába való költözésükkor* vagy 

egyszerUens nem is tudták elraktározni* mert ások 

nem Is voltak az élő hagyomány részéit/ megerősíti 
Vük Karadglónak a XXII* és korábbi századokban ke« 

letkezett népi alkotások hirtelen pusztulásáról 
vallott nézetét* amelynek több kévetője akadt*/99/

Л felhozott adatok Összetételét vizsgálva 

feltűnik» hogy viszonylag mennyire jelentős a tö
rök tematikájú dalok száma* A török tematikájú da
lok között találhatjuk gyűjtésűnk legkorábbi kel
tezésű darabjait» amelyek a legrégebbi hősdalok 

közé tartoznak./*00^ Hozzá kell termünk azonban, 
hogy аз azonos tematika ellenére is időben egymás
tél távol keletkezett népi alkotásokról van sző*
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Mindez könnyen belátható, ha meggondoljuk, hogy a 

Balkánon ötszáz esztendeig tartott a török uralom, 

s hoQr ezalatt az öt évszázad alatt bőven akadt 
énekes guszlájára kívánkozó, megénekléor© érdemes 

esemény* Példaként három éneket említünk megs a 

rlg&iezel ciklushoz tartósé# Kosovaka bitka /А ko- 

ssovéi ütközet/ c# battonyai adatot# amely 1389-os 

eseményt örökit meg. További két adatunkat Vük gyűj
teményéből# illetve magyarésanádi gyűjtésűnkből idézzükí

"Саг Пита to и Kosovo pados 

Kako pade# oitnu knjlgu plso, 

te je salje ka Krufcevcu gradu, 
na koljeno erpokom knez-bazarui 
- Oj , Lazaro, od Srbije glavio, 
nlt* jo bilo# niti biti mo&oe 

jedna zemlja, a dva goopodora, 
jedna raja, dva haraea dajos 

carovati óba ne nozemo, 
ved ml poälji kljибо 1 liarace, 

zlatne kijибо od svijoh gradova#
1 baraco od oedam godina; 
oko 11 mi to poolati necoo, 

a ti hajde и polje Kosovo 

da sabljama zárnijи dijolimol 
Kod Lazaru oitna knjiga dodo# 

knjlgu gloda, grozno suzo róni* **/101/

^ >'»/•
4"

\
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Murát szultán Koszovóra ölet,
S hogy odaér, eíirü Írást készít, 

ElkUldl azt fehér Krusovácba, 
Kezeihez ezerbek hercegének«
- Fejedelme Szerbiának, lázárt 

Eddig sem volt, eztán sem lehet Így« 

Az ország egy, két úr nem fér rajta. 

Egy nép fizet kétféló harácsot* 

Uralkodni mindketten nem fogunk,
A karácsot, e a kulcsokat küldd ol, 

Arany kulcsát minden városodnak, 
lótejébe hét évnek karácsátj 
Ha ezeket nékem el nem küldöd, 

Koszovónak mezejére jöjj el, 

éles karddal osszuk fel a fűidet t 
Mikor Lázár megkapja az Írást,
Nézi egyre, könnye záporozik*

Ez a hősének az egyik legrégibb ciklusnak, a rigó- 

mezeinek nyitó darabja, mondhatnánk: előhangja Vük 

gyűjteményében*^108^ A magyarésanádl példa ennél 
jóval későbbi eseményt dolgoz fel, ugyancsak levél
ben megfogalmaz ódé ultimátumot, de ezt már Szerbia
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királya küldi a tőrük szultánnak* Az ének kezdő** 

sorát Kn.1i/m oléo car SrbJLlo /Szórbek cárja Írást 

kásáit/ a teljességgel megváltozott erőviszonyokra 

utal* Az á£abb ének páros rtmü# fölöző nyolcas so** 

rokbél épül föl* Ez a versforma igen gyakori» s ré
giségben nem marad el a doszetoráotől* /А dal szö
vgét lásd a szöveggyűjteményben*/ Maximilian Braun 

hangsúlyozva a szerbek ás horvátok hŐskültészot i- 

ránti fogékonyságát Így fogalmaz# "Am stärksten 1st 

os/dio Holdondichtung/ bel den Serben und Kroaten»
die daher oft als die alleinigen Träger der epischen

/103/Überlieferung betrachtet werden*"

A Délkelet-Alföld szerbjeinél gyűjtött anyag
ban» ha mádjával is» de találunk hősdalokat» törté
nőt! énekeket» vagy ezek töredékeiti korai vagy ké
sői adatokat egyaránt* Ezek az adatok - viszonylago
san korlátozott ’számuk ellenére is - meggyőzően, mu
tatják» hogy szerbjoink jóval több szállal kötődnek 

ée kötődtek a hősi régmúlthoz és közelmúlthoz» a tö
rök olleni harcokhoz» a múlt századi függetlenségi 
küzdelmükhöz, vagy akár az első világháború esemé
nyeihez» mert mindig is közelebb álltak a háborúk 

színteréhez» mint az ország nyugati határai mentén
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letelepült* Így a korábbiaknál lényegesen nagyobb 

biztonságba került* a töröktől kevésbé háborgatott 

gradiÖcoi horvátok* Az 1530-as évek török támadása
in kívül - amikor is Béco és Kőszeg elfoglalására 

történt kísérlet -* az itteni népesség közvetlenül 
lényegesen ritkábban találkozott a török csapatok
kal* mint a délvidéki szerbek* Mindezen felül a tö
rök elnyomás Időtartamában és intenzitásában is na
gyon jelentős különbségek mutatkoznak a szerbek hát
rányára. A szerbekre ötszáz esztendeig nehezedett a 

. megszakítás nélküli török iga« 

század végén áttelepített Csanádi és csongrádi ezer
bek továbbra Is ki voltak tévő a török mogMaegéjiilé 

támadásainak* minthogy áttelepítésükkel* a tissa-marosi 
határőrvidék létrehozásával éppen a déli országrész 

töröktől valő védelmének megszervezése volt a Mo
narchia célja* Ezzel szemben horvátjaink XVI. szá
zad eleji áttelepítését földesuraik irányították a 

török által veszélyeztott birtokaikról saját* bizton
ságosnak látszó magyarországi földjeikre, 

gáti határvidéken a török nem tudott tartós pozíció
kat kiharcolniI Béos elleni kétszeri* elkeseredett 

támadása eredménytelen maradt* Az áttelepítés után

A hazánkba a XVII«

/104/ A nyu-
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kiváltságokat élvező horvát jobbágyok tehát jóval 
rövidébb ideig szenvedték az oszmán voozedolmet. 

Nagyjából tizedannyi ideig érezték a török erejét, 
kegyetlenségét» mint déli testvéreik* Ám ennek el* 

lenére jelentékeny helyet kapott népköltészeti ha
gyományaikban a török betörések» az emberrablások 

Idejének emléke. Bezenye és Kimlo horvátjai még ma 

is gyakran elmondják a törökvilág iránt érdeklődők
nek azt a horvát nyelvű mondókét, amelyet a török 

katonák megtanultak, hogy azután a nádasokba, er
dőkbe bájt asszonyokat, leányokat rejtekhelyükről 
előcsalogaosák, s elvigyék őket örök rabságba«

”Marica, Anlca, huodte van, . 
Фигак j© ur pruoüal!**

Maidca, Anica, gyertek elő, 

A tőrök elment márt

A területen gyűjtött és publikált népköltésze
ti anyagban a Hárkő-ének volt ősidéig a legjelentő
sebb darab. Ismereteink szerint Vulka-Proderátofbél 
/Vulka-Pordány/ szánaazé variánsa látott először nap
világot Pran Kurolao könyvében, 
nyel változatát adtuk közre.

/105/ Magunk két beze- 

Ujabb, kimlei és/106/
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kőpházi odataAák a dal széleskörű elterjedtségére 

utalnak. A Kárkéneken kivtíl Kórházán 1973-ban i- 

gen jelentős, a törökvilághos kapcsolódó epikus ő- 

nekesövogro bukkantunk» a magyarországi délszlávok 

kőt igen fontosy eddig ismeretlen népköltészeti alkotá
sára. Indokoltnak tartjuk rövid bemutatásukat. Az é- 

nekok egy 1848. január elsején megkezdett kéziratos 

könyvecskében találhatók 9 amely Mate Őliakovié /Szim- 

kovich/ bejegyzéseit tartalmazza. A Jacska od gurazkoca 

Sgpahi.lG /Ének a török szpábirél/ a 3. számot viseli, 

a másik ének, a Jaeska od Alexandra .1 Hvecove Go esne 

/Ének Alexanderről és az ő hitveséről/ e.
13. a tizenkilenc énekszöveget tartalmazd könyvecské- 

>• A török szpáhirél esőié szöveg igazi 
epikus hősdal. Olyan adat, amelyenben horvát népköl
tészet nem bővelkedik. A cselekmény középpontjában 

vitézi párviadal áll» két, Mátvág király seregében 

szolgáié horvát harcos, Hovák vitéz és Jive Sztaniea 

a szép Jolenát olrablé török szpáhi üldözésére indul. 

Hovák vitéz szivén szúrja ellenfelét, majd lovat és 

fegyvert zsákmányol a töröktől. A huszonnyolc, egyen
ként három soros versszakban lejegyzett ének valójá
ban 56 páros rlmti, felező tizenkettes sörből áll.

a

ben
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A leányrabláo úgyszólván mellékes körülménynek 

mondható. Az ének tiz utolsó vereszaka a párvia
dal leírását adja, do a hősdal első fele is jó
részt a horvát vitézek és a loányrabló török vi
tézségét taglalja. Hon számítva a bizonyíthatóan 

magyar közve ti téoeel a horvá tokhoz került, e ott 

gtapadt Mátyás-anekdotákat, ez az egyetlen gra- 

diséei horvát hősdal—adatunk, amelyben Corvin 

Mátyás /Hunyadi Mátyás/ neve megemlít ódik. Szerb 

anyagunk egy deszki adatában, a Jóozi Péterről 
/DojÓ’in Péter/ szóló énekben találkozunk aég Má
tyás király nevével:

«Vino pije Doj£ль Petur, 

Varadinski ban, 
Varadinski ban.

Kora njega kralj Matija, 

Zemlje gospodar,
Zemlje goopodar* • * •

Jó bort iszik Dojcoin Petár, 

nagyváradi bán, 
nagyváradi bán.
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tízitkozza őt mátyás király. 

Országnak um,
Országnak ura...

A két adaton kívül az igazságos király ttovo non 

fordul elő gyűjtésűnk népdalai között.

Másik t Képházán gyűjtött epikus énekünk az 

előzőnél Jóval nagyobb terjedelműi hatvannyolc 

négy-négy sorban lejegyzett versszakbél áll. Ala
posabbal! vizsgálóra fogva azonban a Jacska od 

AlcM^- üra -i 1;VG. :ove Gonzne verselését, kitűnik, 

hogy az ének a délszláv népi elbeszélő költészet 

legősibb sorfaj tájából, a buearfttica tizennégy szó- 

tagos változatából épül föl. A tizennégy ozétagoo 

változat a leggyakoribb, a kisebb és nagyobb szó- 

tagszáraú bugiar&tica viszonylag ritkábban fordul elő. 

A verssorok cezúrája a nyolcadik ozétag után követ
kezik. nézzük az ének első szakaszát. A könnyebb át
tekinthetőség kedvéért mi helyesírásnál idézzük az 

első iiárom sort:

n - PosluSaJte draga braéa Üa cu povidati,
Öa oe J * stalo nim&koj zeniji va Beéi városi, 

Va vrir.ieni atarih ljudi i Boga bojecili!"
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- Hallgassátok fi; уе!тезеп, kedves testvéreim, 

Косу rai esett íiénetföldön, Bécenek városában, 
Ilikor a régiek éltek, akik félték Istent!

Matok hiányában nem vállalkozhatunk annak eldönté
sére, hogy a német hatást mutató népi alkotás mi
kor korült a horvátokhoz, Mezen már az áttelepü
lési megelőzően is szerves része lehetett az epi- 

kua hagyomány iák • he német közvetitóé^az új hazá
ban is beépülhetett a népdalkincsbe* Akár az első, 

akár a második feltételezést fogadjuk el igaznak - 

agunk az utóbbi felé hajlünk inkább ~, bizonyos, 

hogy a hazánk északnyugati-nyugati határai mentén 

letelepedett radi&cei horvátok epikus költészete 

a szerbekéhez hasonlóan igen fejlett lehetett.
Iiasfélssáz-kétszáz évvel korábban a mainál sokkal 
közelebb állhatott egymáshoz témában, nyelvezetben, 

versformában a két etnikumnak ez a napjainkra kü
lön utakon fejlődő népköltészete* Erről a äiakovlc- 

-féle gyűjteményben lejegyzett, területünkön napja
inkig ismeretlen, tisztán epikus karakterű, elbe
szélő népi énekek sora győz meg bennünket. Ezeknek 

a népi alkotásoknak - az élőben ma is gyűjthető ó- 

. .ekektől eltérő témaválasztása/lényegesen nagyobb
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terjedelme 6 a az alkalmazott versforma /bugarStica/, 

valamint az epikus népköltészet sztereotip keret- 

foruulái egykor virágzó népi epikus költészetre en
gednek következtetni. euöelié. a horvát nyelvterü
leten élő népköltészet sarkalatos kérdéseit vizsgáié 

tanulmányában Gr; ec több évtizedes kutatásaira tá
maszkodva leszögezi, hogy a iiorvátoknak már a XVI. 
század előtt, tehát a kivándorlást megelőzően erő
teljes, virágzó népi költészete volt. 

nyelvterületen letelfűltek csakhamar erőteljes né

metesítés! törekvésekkel kerültek szembe. Bizonyos
ra vehetjük, hogy a germanisáláoi törekvések elle
nére, sőt éppen ezeknek a következtében a népi ha
gyományaikhoz, о igy a népköltészetükhöz való ra
gaszkodás létkérdés volt az Aleé-Ausztriában lete- 

Éepiilt horvátok számára.^
nál lé: yegeeon kedvezőbb fogadtatásban részesült 

magyarországi horvátok beilleszkedése zökkenőben- 

teaobb volt. A politikai helyset kedvező volta a- 

sonban korántsem vonta maga után népi hagyományaik 

elhanyagolását. Bllankezőlegs a ssonazédos Alsó- 

-Ausztria horvátjoinak szívós hagyományőrzése kö
vetendő példát jelentett az ő számukra is.

/107/ A német

Az alsó-ausztriaiak-
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Visszatérve népdalaink régiségének kérdésére, 

külön kell szólnunk a török tematikájú népi alkotá
sok másik, újabb keletkezésű rétegéről, a családi 
szüsséjü dalokról. Olyan alkotások tartoznak ide, 

amelyeknek történelmi-társadalmi alapja eleven, de
nem a történelemből ismert események hivták őket 

/109/ E dalokban a történeti kor jelzéssze
rűen, drámaiságot fokozó tényezőként van jelen# E 

románcokban, balladákban voltaképpen a hősének át
alakulását kell látnunk# domanska ezen népi alkotá
sok kialakulását a hősi énekeknek a női repertoárok
ba való átkerülésével magyarázza, mivel a nők a tör
téneti események megéneklóae helyett inkább hajlanak

életre.

a magánélet, a családi élet motívumainak befogadd- 

/110/sára# Természetes azonban, hogy az ilyon alko
tásobiak nem kizárólag nők a hordozói, mint ahogy 

Vük Karajaié hires és sokat vitatott meghatározása, 
a mufcka p.ieama /férfiének, hősének/ sem kötődött so
hasem kizárólag férfi énekesekhez# liurko meg éppen 

a nők lirfti dalaiban látja a hősénekek előzményét!
Példaképpen gyűjtésünk két adatát, a %enil se .le

/Hősül ifjú Márké/ ás a Se.ia brat a na 

/Húga bátyját estobédre hivta/ kez-
*.iarko niad • * »

ye5<?^ »mit* • * #

detü balladákat említjük meg.
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A szerbek és horvátok népköltéssétébon köz
ponti helyet élvező török tematika középeurépal 
népek orális hagyományaiban is hangsúlyozottan 3e- 

lontkosik. Legújabban U.lvárv Zoltán mutató rá» hogy 

népünk folklóremlókoibon milyen jelentős a török
világhoz, a magyar nép török elleni küzdelmeihez

/111/ A magyarság
gal szomszédos szlovákok, morvák, csehek szintén
kapcsolédé népköltészeti anyag*

figyelemremélté török tematikájú hagyományt őriz
nek* Hanna János a török világot a népi tudatban 

tükröződő "legtávolabbi korként" és a "logrotten- 

több háborúként", a nép háborús tudatanyagát érzel
mileg legjobban meghatározd, legjobban kifejező 

emlékezésként" definiálja, amely, bekerülvén az 

újabb szövegek közé, hosszú idő távolábŐl is meg 

tudta termékenyíteni a magyarországi szlovákok nép-
Kéteégtelen, hogy a török temati

kájú alkotások elterjedtsége a sokban közös élet
én történelmi körülményekből fakadtз az Idegen el
nyomás, a tatárok és a törökök állanáé támadásai, 

a rabság, a falvak szétdulása, a kiskorúak eltörökö- 

sitése jelentették a közös élményanyagot, amelyekből 
ezek a népi alkotások formálédtak. 

ban az események hatására keletkeztek, avagy később.

/112/dalkincoét*

/113/ Ezek nyom-
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felhasználását vizsgálva a kutatók megegyeznek az 

körültekintő keBelérének (|5 vet élményében.
szert© a

világon igen megbízhatatlan forrásul szolgálnak a 

történelem számáraj világosan megállapítható ez 

olyan esetekben, amikor a néphagyományok mellett 

hitelt érdemlő történeti forrásokkal is rendelke
zünk ugyanarról a tárgyról: azt látjuk, hoiy igen

anyag
maretie szerint a óphr gyomáayok " • • •

gyalcran ugyanegy eseményről a hagyományoktól tel-
/115/ Hasonlóan vélekedikjenen eltérően vallanak.

IaiaiJwWP figyelmeztet, hogy a 

történeti dalok, tematikai alapjául szolgáló tör
téneti események a szó legtágabb értelmében veen
dők, hiszen a történelem valóságos eseményeihez leg
közelebb álló alkotásokban 1з jelentős korrekciókat
szenvedtek, miután a névtelen népi alkotó tudatán 

/116/ Llég nagyobb eltérések adódhatnak 

a valóság és visszatükrözése között, ha az alkotás
átszűrődtek.

időben és térben távol esik a méhénekéit eeesény-
széles kitetői . Igen tanulságos e tekintetben 

kintéaü talulaány^ amelyben konkrét példákon vizs
gálja
ban megfogalmazott kép közötti eltéréseket.

a történeti valóság és az epikus dal-
/117/
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llindezek ellenére hanyagolható ol as epikus 

dalokban megőrződött népi történeti tudás. Qllnko 

Delorko szerint s "miután népünk történelmének o- 

gyeo.•• nagyon is jelentős mozzanatait as Írott 

alkotások amúgy iß szűkszavúan érintik, esek a jél- 

sikorült epikus alkotások 

történeti szempontból is."^110^ Delorkonak easol as 

állásfoglalásával összhangban született meg a zág- 

rabi Institut za narod..u unietnoat katica flubec 

1573. évi felkelésének emléket állitő néprajzi ta
nulmánykötet, amely a felkelés színterének népim-

jó szolgálatot tesznek* - *

gyományait dolgozta föl, a történelmi valóság jobb
/119/ A számunkra kézen-megismerésének szándékával, 

fekvő tanulság az, hogy a területünkön megkezdett 
gyűjtőmunkát folytatva minél több, a magyar nép és 

a vele együtt élő szórbek, horvátok kösös életére, 

sorsára fényt derítő adatot hozzunk a felszínre, 

az eljövendő kutatások számára is. Bemutatott a-
nyagunkbél egyetlen idevágó példát, a Solmbiro

/őzolgabirénk Kanizsán.../ kezdetű a-каш&3&±
datunkat említjük meg, amely az adatközlő elmondása

• • •

szerint magyar területről került a deszki szerbek 

népdalkincsébe, asért, mert a desskiok életkörülmé
nyei, keservei sokban voltak azonosak a magyar ki- 

zsákmányoltakőval• /120/



- 65 -I

A délszláv epikus énekek keletkezésének ide
áéról, régiségéről vallott nősetek igen különböző
ek* Hurko a szerbhorvát epikus költészetről irott 

müvében kifejti azt a meggyőződését, hogy az epi
kus énekek egyidősek a megénekelt személyiséggel 
vagy eseménnyel, 

azt vallotta, hogy a Koszovói ciklus epikus énekel 
a XV. század elején, vagyis röviddel a csatavesz
tés után keletkezhettek. Újabban módosította né- 

koliko su vremena prlje росеtka XVI 
vijeka Hrvati i Srtoi imali juna&klh narodnih pje-

/121/ foaretie korábban maga is

zetéti " • « «

same, to ml ne zmrno niti mozerno zna ti, jer nemarao
Való igaz, hogy csak/122/za to nikakvijeh dokaza." 

a XVI. század elején, 1531-ben történik első Ízben 

említés a szlovén Kuri.l о sic útirajzában arról,
hogy Horvátországban és Boszniában a nép körében

/123/sok éneket énekelnek "valamiféle hősökről."
Az első két hősének pedig Potar Hektorovic 1568-ban 

megjelent könyvében lát napvilágot• givancevic
in a líektorovic-közölte, Harko .q’al.i evic i : Irat mu 

■Adri.i a5 /tlárké királyfi és fivére Andrijás/, vala
mint a Yo;i vode ^donay olverlnskl .1 Х1а^ко_.1кШшк1 

Aiadoszáv öziverinazki és Vlatko üdinszki vajdák/
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/125/ciaü két hőséneket tartja a legrégibbnek.
Tény, hogy q két népi alkotásnál korábban fel
jegyzettről nincs tudoráé amik, de vajon azt je
lenti es, hogy ne ie próbálkozzunk a kérdés meg- 

válaasolásával? Bár vannak alkotások, amelyek 

aligha keletkezhettek a méhénekeit személyek éle
tében, sem röviddel a haláluk után /haretió a Vük

/126/II* könyvében szereplő 17* és 18* számú, 
űiocletianua éa Konstantin cárokról szélé éneke
ket említi példaként/, ám ez nem zárja ki annak a 

lehetőségét, hogy a szerbek és horvátok epikus é- 

nekei a megénekéit személyhez közeli időpontban 

kelotkezhettok. Még inkább igaz kell, hogy legyen 

ez a történelmi eseményekről 3zdlé epikus alkotá
sokra vonatkoztatva, A történeti énekeknek merőben 

más volt a funkciója, mint a haretie által felho
zott két aotiológikus példáé* Bedolikovicf a szerb 

epikus énekről szólva, annak mozgósité funkcióját 

emeli kis "Haáa narodna po 

glavno oruSje коjin prosti, nepioneni, teokо ugnje- 

toni srpski narod rasplamsava avoju oslobodilabku
összecseng ez a gondolat a korábban 

idézett Barae-nak a szerb és horvát népköltészet 

a török elnyomás évszázadáéban betöltött küldetésé

je odavno bila • ••

«/127/borbu • « •
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ről szóló megfogalmazásával, hogy ti* essek a ha
gyományok jelentették az elnyomásban élők számára 

a nemzeti öntudat egyetlen lehetséges kifejezési 
Tornáját. A későbbi évszázadok epikus költészete# 

Jt&aaSkf éppen a történelmi eseményekből táplálkozott. 

Gondoljunk csak az usskokok és hajdukok harcait 

megörökítő népi alkotások sorára, a török elleni 
fölszabadító harcok, vagy akár a második világhá
ború partizánköltészetére! Aligha tudta volna be
tölteni harcra mozgósító, az idegen elnyomók ellen 

gyűlöletet szitó, szabadságvágyat ébresztő funkci
óját, ha a sodró történelmi eseményeket csak jóko
ra fáziskéséssel követi. Jónéhány olyan példát em
líthetnénk még anyagunkból, amelyekre a török vi
lág közvetlenül vagy közvetve rányomta bélyegét. 

Adatainkból kivilégióén a török világ: volt a mi 
szerbjeink és horvátjaink középkori és újabb nép
költészete számára is az ©lapvető, meghatározó él
mény* Más történelmi eseményből fakadt alkotások 

alig kaptak hangot, anyagunkban néhány adat képéi~ 

soli csupán ezeket. Ilyen a Habsburg-ellenes öasze- 

osküvée miatt kivégzett ííádasdy gróf történetét di
daktikus célzattal feldolgozó, német listásra utaló 

alkotás, a Jacoka od lladasdva Groffa^12£>/ /Ének
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Hádasdy grófról/, valamint a jóval későbbi kelet
kezésű, iía &5bac л о ndario *vaba /Bajt* ütött а 

német Sabác várán/ kezdetű népdal, amely аз eloő 

világháború időjén új lendületre kapott nőpdallcöl- 

tészet jellemző alkotása.

Anyagunk egészében jeles hely illeti meg azo
kat a fcéeőbbi keletkezésű, epikus hangvételű alko
tásokat» amelyek a délszláv népi epika legklasszi
kusabb, legvoretesebb, legtöbbre értékelt műfajá
tól, a hoodaltól /junaÓka pjesma, Heldenlied/ meg
lehetősen távol esnek, de amelyek az újabb időben 

annak helyét foglalták el. Ide tartoznak a legendá
kat feldolgozó énekek /I3la ;i» Lórija - Elindult 

“áriái jtestfsa~ Ь*пек a kánál 
menyegzőről/, a novellisztikus jellegű, családi te
matikájú dalok /be:la brata na veEei-u avala - Báty
ját húga estebédre hívta; Jacska od dvi szésztár, - 

Ének a két nővérről etb./. Щ Braun a hősi
epikában idegen testnek érzi a mesék, legendák, no-

OJ'l

vellák, tréfás történetek epikus meghatározottságú
/129/énekekben való megnyilvánulásait, 

ugyanezeket az alkotásokat a délszláv és az orosz
epika organikus részének tekinti, s igen találóan

/130/ Azonos álláspon-epikuo novellának nevezi őket*
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a óól körülhatárolható népi epikun logveretesebb 

része, a hősi énekek anyaga képezi. Bár mennyisé* 

gét tekintve nem is túlságosan jelentős, a szer- 

bek ás aorvátok száj hagyomáyaioak legfontosabb, 

legrégibb rétegét jelenti. Az epikus anyagban form-
aulákon kívül a Urai dalok jelen-maradó -2fiüa

tik a harmadik, talán legváltozatosabb csoportot.
1Я rum?

IdLeiótt saját gyűjtésűnk népi szövegeinek fel
osztására^ térnénk, utalnunk kell a szerbek és mor
vátok népköltészetének néliá-iy általánosabb érvényű 

rendszerezési problémájára. A legkönnyebben a lí
rai dalok osztályozása végezhető el. A magyar bal-

о

lada osztályozásának problémáit vizsgáló ta^iulmányá- 

Ildiké^^/ rámutat, hogy valamely türté- 

notllen no.mo; é— anyagban a tematikus rendazerezés- 

kor alkalmazott esoményieiráa /azüzsémag/ felölel
heti az osztályozandó anyag egészét. A történetiség 

figyelmen kívül hagyásával a tematikus felosztás ki
törj euzthotu a nópdalkészlet egészére - amint azt a

ban nsi^u

Kriza által időzött U. a. Brednioh tematikus folosz-
/133/ A délszláv epikus nép-tási javaslata mutatja, 

költészet jé hányadában megmutatkozó alapvető .törté
neti Jelled történeti ciklusokba kényszerítőtte a
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népi epikus alkotásokat; Ál az epikus irodalmi a- 

nyaktól idegen, külsődleges szempontok alapján 

történet felosztás következtében az epikus aryag 

igen jelentékeny része ne:a fórt c történeti clklW- 

iok szűkre szabott keretei közé, vagy pedig nevek
szerinti, véletlenszerűen kialakult ciklusokba

/134/ A történeti alkotásnak nm te-kényezerült.
kiüthető adatok figyelmen kivül hagyásában nem kis
szerepe volt a Vuk-féle hősének-fogalomnak, amelyet

/135/ő és követői magával az epikával azonosítottak.
A Vük által meghonosított, bár a későbbiekben sokat 
bírált nuiSka p.icaraa /férfiének/ 6c jfenska p.leama 

/női ének/ kategóriák nyomán kialakult epikus, ill.
Urai aüuemok szerinti felosztást Petar Grr.cc fej
leszti tovább.
dolgozott Grgec-féle tematikus rendszer Tvrtko Cu
be llé ismerteti a IIrvatakc ne vino,-ban, 
kell jegyeznünk, ho^y* kétségtelen érdemei mellett 

ez a kísérlet sem járt tolj es sikerrel. Grgee a 

drámai münem csoportjába néhány, szokásokhoz kap- 

coolódé népdalt sorol, ám a balladákat az epikus 

dalok közé sorolja, s a .iuaacf obiéra zivota /kö
zönséges életű hősök/ alcímet illeszti az alcsoport 

elé. Pedig a ballada műfajának alapvető jellegzctee-

/136/ A mindhárom nünem alapján ki-

/137/ Heg
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oége a drámai konfliktus ábrázolása; a dránaiság
/130/elhagyásával a műfaj elveszti karakterét#

Grgec a Urai dalokat tematika szerint ősatya fel, 

о eat tessi na epikus miínem azon alkotásaival, ame
lyek törtéi élni alappal rendelkeznek "/.lunabko 

;:Лоохле о novieatnon podlo/om*1/# Felosztásában elő-
Гre. .uta^tc, hogy aa epikus dalokhoz sorolja a aou- 

-tŐrténeti alkotásokat, a legendákat, meseszorü 

ozüzséjü dalokat és vitatható nődön a balladákat# /139/

A horvátországi epikus népdalokat négy na
gyobb csoportba sorolja a liarodac eoakc s.ioauc első

/140/ Az első kötetben olyan é- 

neksket találunk, amelyek tematikája történelmi e- 

soményekhes kötődik; a második kötet epikus énekei 
a mitológiai, a mese! azüsséjii és a novelliaztikus

és máeodik kötete.

alkotások csoportjában kaptak helyet.

A délszlávok népi epikájának osztályozását 

bonyolítja, hogy a kutatók egy része külön nemze
ti költészetet tulajdonit a szerböknek, horvátofc- 

шк és a cr^nogorácoknak♦ Vukoman '-<-é vitába
száll aszal a második világháború után általánosan 

elfogadott nézettől, amely szerint a szerbek,



$ - 73 -

válók és or^nogorácok népi epikája u< yanegy egy
séges délesláv epékus népitőltéesetnek volna eser
ves, elidegenithete11 en alkotóréose.^1^1^ D&akovlc 

megjegysi, hogy a háború előtt a kutatók nősete el
lentétes volt a mostanival. Ajánlott kiásasifikáciá
jában különbséget teas a szerbek és a ©mogorácok 

epikus népköltészete között, A kettéosztást a két
nép életében lejátszódott öltére történelmi esőmé-

/142/ /jo&revié-utűül a délszlávnyekre alapozza, 
nemzeteknek saját nemzeti költészetünket mechaniku
san "kiosztó” Kfravcowal vitázik /így kapták a hor- 

vátok a Zrínyiek és Frangepánok ciklusát!/, és a
szerb-liorvát-cmogorác népi epika egy séfjét hangfiru- 

/143/ Mati.lG ПигЬо a jugoszláv népek népköl-lyozza.
téssetéről szólva leszögezi annak egységes voltát,

/144/a kőinél! a tartalmi és nyelvi azonosságot.

Gyűjtésünk anyagához visszatérve, a tematikus 

reijazerezéoi elvet választjuk az osztályosán alap
jául, Szövegeink legnagyobb része non kapcoolédik 

történelmi eseményekhez, vagyis anyagunk zömmel tör
ténetileg homogén, Így tematikus osztályozása viszony
lag könnyen elvégezhető. Azok a népi opikua alkotá
sok pedig, amelyek szorosabban vary lazábban a tör
ténelem eseményeihez kötődnek, úgyszintén beilleszt-
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és tanulóhelyei voltak» nagyrészt vagy egészen meg* 

szűntek» e velük együtt megeeappant a népi tudás 

átadásának» átörökítésének a lehetősége is.

A vizsgált községekben szextett tapasztalatok 

alapján elmondható» hogy a,hetvenes évekre erőtol* 

jesen leszűkült a népi énekek» dalok hordozóinak» 

közvetítőinek a száma« Ez a sajnálatos körülmény 

meghatározója a nőph&gyományok további életének« A 

QTÜjtést megelőző egy «két évtizedben» s még inkább 

a harmincas*negyvenes években» amelyekre az adat* 

közlők idősebbjei még jól emlékeznek» lényegesen 

nagyobb számú énekes élt a vizsgált községek mind* 

egyikében« Tudásuknak osak töredékei öröklődtek át 

a mai nemzedékre« A gyűjtés során sokat emlegetett» 

nagy tudású énekes egyéniségekne^t alig akad követő* 

je» ám saját bevallásuk szerint ezek tudása jóval 
szerényebb az elődökénél« A wta.1 bi vám mlogo znao" 

és ”tá bl Óuda znau" /az sokat tudna/* félő minősí
tések minden esetben elhalt énekesre vonatkoznak«
A mai» jő adottsággal rendelkező énekesek dalkészle
tének feljegyzésre érdemes része általában szerény
nek mondható« Termés se te sen nem azért» mintha a 

"régiók" tehetségesebbek lettek volna* Azért első*
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sorban, mert ások, akik annak idején még "sserve- 

zott keretek” között gyakorolhatták az éneklést, 

minted hivatásszerűen vállalva a közösség szóra
koztatását, olyan körülmények között tehették ezt, 

amelyek kedveztek a népdal virágzásának* A mezőgaz
daságban dolgozók életében nagy gyorsasággal bekö
vetkezett élotmódváltozás, a hagyományos közösségi 
élet kereteinek felbomlása megszüntette, vagy leg
alább is alaposon visszavetette a népdalhagyományok 

továbbéléséhez szükséges feltételeket. A gazdasági 
fejlődés alacsonyabb fokán adódó éneklési óo tanu
lási alkalmak természetes velejárói a közösen vég
zett munkának, ugyanakkor serkentői is a nópköltó- 

A családi gazdaságok, a kisüzemi árú
termelés szintjén meglévő hagyoiaányozédási alkalmak 

hiánya még a tehetséges énekmondék, énekesek tudá
sát is visszafejlesztette. A népdaloknak a megválto
zott életkörülményekből fakadó funkcióváltozása mi
att repertoárjuk jeresze rezervációba szorult, jó 

esetben is passziv, nehezen felidézhető tudássá 

változott*

/146/szetnek.

Az adatközlők kiválasztásakor eleve nera tá
maszthattunk olyan magas követelményeket, amilye-
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nők alapján A, B. hord 6a li. Parry szelektáltak 

növi Pazarbani /147/

- hán| dalt tudott as énokaondé vagy a guazlár?
- kiktől tanulta a dalokat?
- niÍven dalokat ismer?
- tudta-о a dalok óimét?
• imi, olvasni t(*d-e, megszerezhette-e könyvből 

tudását?

A kérdések sorrendjét megfordítva, as ő éne
keseik túlnyomó réssé Írástudatlan volt; aa Írni- 

-olvasni tudók nemegyszer /ka az irodalmi hatás nem volt 

kétségtelenül kizárható/ érdektelenek voltak számukra. 
Ezt a szigorú feltételt el kellett ejtenünk, mert 
szerb és horvát énekeseink kivétel nélkül iskolázot
tak voltak. A könyvből való átvétel lehetősége azért

a

nagyon is nyilvánvaló. A szövegek irodalmi izü cinek
kel való ellátása jó figyelmeztetés a dalnak gyűjte
ményből, könyvből való elsajátításának valószinüsógé-
re.

Örömmel tapasztaltuk, hogy énekeseink az esetek 

túlnyomó többségében nem adtak ciiaet éneküknek. A 

méghatarozásra, az azonosításra általában a főszerep
lő, vagy a szereplők valamelyikének személyét, a
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cselekmény valamely lényeges mozzanatát, £^yakraii 
az ének kezdősorát használták fel* Próbaképpen jó- 

néhányszor a dal ismert elmével kérdeztünk az alkotás
ra, de az adatközlők ilyen esetben tanácstalanok vol
tak, nem tudtak azonosítani a cim alapján. Szinte ki
zárólagosan csak a szereplő nevének említésekor, a 

cselekmény felidézésekor mutatkozott eredmény.

Lord és Parry a dalok nll.venséj :ére vonatkozó 

kérdése azt volt hivatott eldönteni, hogy az énekes 

Repertoárja régi, középkori, -vagy műit századi, az
az újabb keletkezésű hősénekekből áll-e? Az általunk 

vizsgált területen nem ritka a többszáz, sőt, több
szer soros epikus ének /a Lord által felvett leghoez- 

ezabb alkotás a tizenkétszer sort is meghaladta!/, 

ifi a kérdés ilyen értelmű felvetése teljesen indokolt. 

Hasai körülményeink^
ban nem érvényesítettük őzt a kritériumot.

/148/
/

között a kiválasztás során azon-

Arra a kérdésünkre, hogy kitol tanulta adatköz
lőnk a dalt, többnyire nem kaptunk kielégitő választ. 

A megkérdezettek nem neveztek meg konkrét személyt. 
»Stc.ri l.ítidl au to nevali. od i-iih aeu prouacá.”
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vese tőit,, pedagógusait* lelkészeit, s as 6 előze
tes információik nyomán kozd tora a gyűjtéshez* Hó-

nm/hányán közülük a gyűjtőút okra is elkísértek*
Az informátorok egyike-másika jó adatközlőnek bizo
nyult* Adatközlők minden korosztályból ős minden 

rétegből adódtak* Legtöbbjük tudása két-három ének
re korlátozódott* /Mind a horvátok, mind a szerbek 

általában szívesen e jól énekelAek. Az alacsony 

szám a tisztán népi alkotásokra vonatkozik* mert 

az Ismert és énekelt dalok száma természetesen ma
gasabb a jelzettnél*/

Akárcsak a magyaroknál» ma már itt is nagyon 

ritka a nagyobb repertoárokkal rendelkező adatköz
lő* A számontartott énekesek is legfeljebb egy-két 
tucatnyi alkotást ismernek. A battonyai Varga Ká- 

rolvné. T<&notitv SaÓazlka volt az egyetlen adatköz
lő* aki száznál több dalt imáért* Az általa ismert 

szerb dalokról összeállított jegyzéke közel másfél- 

száz éneket tartalmazott* de sajnos ezek nagyobb 

része rnüdal volt* Minthogy a szerben kívül magya
rul és románul le kifogástalanul beszél* a jegyzék
ben feltüntetettnél lényegesen nagyobb szárad éneket 
ismer* Több dalt két nyelven is elő tud adni*
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Gyűjtésünk során máskor le találkoztunk ilyen, a 

kőt vagy hároan nyelvet beszélő közösség tagjai ál* 

tál anyanyelvre lefordított, a kölcsönhatásokat 

Jél mutató dalokkal, Tapasztalataink szerint az át* 

vett alkotások kivétel nélkül rövidek, egyszerűek« 

Pl. Vedftőink^ wi,i^o.l körömi... Hidegségi nagy 

kocsmában*| Glbl.1e se. cdbUe se keml.lanskl inaSin 

Indul a, indul a kimlel vonat«•• Ezek az igénytőlen
nek tűnő dalok nemcsak a környező magyarság orósbö- 

dő hatását mutatják, hanem a hagyományőrzés szívós
ságának is példái, hiszen az újabb időkben, száza
dunkban átvett népi alkotások is kizárólag a közös
ség nyelvén szólalhattak meg, Jóllehet a közösség a 

magyar nyelvet io beszélte*

»H

Korábban említettük, hogy miként válogattuk ki 

adatközlőinket* Kevés igazán Jé adatközlőre bukkan
tunk, ezért név szerint is meg kell emlékeznünk a- 

zokrél, akik anyagukkal vagy annak interpretációjá
val kitűntek* A battonyai Heduoeln Milán egyike volt 

a legidősebb adatközlőinknek* Az ő előadásában rög
zítettük szalagra 19 69-bon szerb népdalaink két ér
tékes darabját, a Poőatala carica Milica.«, és a 

Solco blra gála ce naéi mlra kezdetű des♦ • •
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Neduosln, mint biztos hallású, $ó hangú no.lac 

/templomi énekes/ azuggesativ, árnyalatgazdag elő
adásiban tolmácsolta a máig élő szájhagyomány e kát 

alkotását«/151/ Repertoárja rendkívüli mádon össze
zsugorodott, a templomi énekek e kát kiemelkedő főn

be tyárácon ICLvUl minden e-tosságú adaton s néhány 

gyebet kiszór! tott/emlékozetéből« JÍA vizsgált közsó-
/%ßbon a legidősebb adatközlők nemzedékéből többen 

jártak Neduccinhoz haeonléan» Egykori tudásuknak csak 

kis hányadát képesek felidézni« Bizonyosra vehető, 

hogy az utóbbi két évtized folyamán községeinkben a 

szájhagyomány gyors ős erőteljes pusztulása játszó
dott lo, aminek következtében a korábbi népi tudásnak 

csak töredékei jegyezhetők fel« Az átadási, a tanulá
si alkalmak megszűntével az énekesek tudása részben

ikorlottabb, legtehetsé-rezerváftléba került« A le, 
gesobb előadóknak is fáradságába került, ómig figyel
mük erőteljes összpontosításával emlékezetükbe idéz-
ték az elfeledettnek hitt, valójában tudatukban lap
pangó népi alkotásokat« Az énekhagyomány másik, hi
hetőleg nagyobb része elsorvadt, folidóshototlennó 

vált« Az orális tradíció pusztulásának bizonyítékai 
azok a két-három évtizede még énekelt, ma csak °azét- 

énokelt” állapotban rögzíthető népi énekek, omolyekkel



440ЦЗЧ /шзриезршхйй/ у •оАх^шр©*© позови
«рш©ря©3| рдр/иЗ© ©ep%jeouoi|^}0iii £3oi| (щ%о-риот1® хо«*ПЗ- 
•ерзоэ| /••щрввтивд зр олщв iiozg/ * • •^^тРйетс "cwcfqW 

-Т^Я в вхр^ф10р 3ipÄ3s «тх^гэир иеевлрш пр трзеррозл;© 

рзозрфлр! tkifpaejjapj qqpiuf ‘qqeptsA^P радю рэлтт V
•*д«шет рирзрзСрреох© з^ортзр рре:-;вх*хй+ ‘ßrusfpde se pimif 

~oj Т^рТШ^Тда *3{OB03iGU9 рЗшзц рр ‘ркрТХ^Ч ßopzpq 

и©44©2Г|Ягщ •этрзяи © иорэЗвгд з*рзоЗрор хирзсоахррзрах 

‘згрЛЗо se голпирхпй *иар^Ск? ао\аоц зв ^ТгГ^ТРРТ Эеп 

УррвеА^иезп pandpp poptop© pspqupxrpí ЗД 'згитукот 

-п© xie3í ©х рирлозе лра PPppzßoppojqqpAop вр ррор 

~ppojiaß3| ‘рррзордоц сора? ^оАлрио^Зец о рирш ‘реээрзир 

ppjf *sp ifeupscpo: pp©z©3iP©X03f ррорега x^PPtíspssA^ qqqp 

pqqeSpjűep Aipwc^SmpíOuji zo £3p ‘^rasAipiuoA/mpiOup qjcezs 

ppoqA©4 в ^вррол xoxoßopuxox Х1Пео*Я^0Ш ©рлогв 

-39©zß3i ‘хрло^Т лррзцз ^ÍT^» «ш©ррт1зоз|Трт©Р зр Тол 

-9Х2йЧХ©ре иэЛхо qqßP ueqpP^piuiqöj £161 öaqacocf

•3ioxzß3fxnpe
se x© зфрриош UBqpspjcd ррззрл qqa£3eu 3|оаррозг£© 2V 

•SfnxxoAXöJ ВТ eqipin^upiiioTPn^eAßsa ^^ip%vaорррл 

p©Azopp©q xoÁőzüoyi зщд ß ‘pö^0^!13 91
-з^ирЗвш рэрререоц отШЬ főtte Q злтяч/ pB^prqpa 

Xpqiloiielip zb ioqs{Qzg[ *3iunpzo3iTPT©P ueqnpej иерорш

• €8 -



- 84 -

alkotás» amely az eredeti« elégedetlenkedő szolle- 

not, gondolatot híven megtartott szöveggel került 

át a deszki ezerbekhez, a véletlenszerű átvételre 

hoz példát, amellett a nyelvezetében tapasztalható 

magyar hatások a dal magyar nyelvterületen való szü
letésére utalnakÉrdekessége adatunknak, hogy 

az átvevő már nem Ismerte a dal magyar nyelvű előz
ményét • Rádltv Hllán /Lala/ dalainak nagyobb részét 

elfelejtette, de a feljegyzett alkotások Is figye
lemre méltóak« Háditynál nem járt még népdalgyüjtő, 

a Így nem tudta repertoárjának terjedelmét felbe
csülni • e-Pevaáu ti -1a. samo da Imán Aosta trakef” 

/-Énekelek én neked, csak legyen elég szalagod!/ - 

mondotta első találkozásunkkor, ám a szalag hosszabb
nak bizonyult az emlékezőtehetségénél, ami őt lepte 

meg legjobban.

Wovkov Hláden ldgyabb, hajlékonyabb hangé, az 

újra felettébb fogékony énekes« Sokoldalú lntorpre- 

tátor, aki a népdalokon, anekdotákon kívül kőt igen 

szép, saját szerkesztésű keretfoxmulákkal díszített 

népmesét is szalagra mondott. Áz új Iránti ezenzl- 

bllitása következtében repertoárjában a hagyomány 

értékes része mellett megtalálható jénéhány divatos.
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kevésbé fontos alkotás* Múltjának egyik-másik epizód-
Jóval Hovkov határozottan az egykori hivatásos Ju-

/154/goszláviéi népi énekesekre emlékeztet* 

azonban azok számára az énekmondás a megélhetés» a
Amíg

Jövedelemszerzés legfontosabb» nem egy esetben kizá
rólagos forrása volt» Xíovkov esetében - minthogy 

mindig «bit állandó munkája - a kapott tieztelet- 

dijak osak Jövedelmének kiegészítését Jelentették* 

Énekesünk és a Jugoszláviai hivatásosok összevetése 

során mutatkozó különbségek közül mármost fontosabb 

a repertoárok összetételéből adódé* Amig a Jugosz
láviai hivatásos népi énekesek gondos szelekcióval 
alakítva ki repertoárjukat csakis a népi tradíció 

alkotásaiból válogattak» s ezeknek is többnyire Ja
vát közvetítették hallgatóságukhoz» addig a deszki

t

énekes dalkészletében^bár a népi alkotások elsőbb
sége biztositott-a mindenkori keresletnek és divat
nak megfelelően helyet kaptak népies müdalok is*

Az 1920-30-as években egy-egy népdalnak a dél
magyarországi szerbek nópdalkinc eóbe való beépülé
sére kedvező hatással voltak az akkoriban szokásos 

határontúli vendégeskedések* Az ott eltanult szöveg 

és dallam itthoni elterjedése azután idő és alkalom
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kérdése maradt* Ilyen, a hagyományosédás ogy je
lentős lehetőségére rávilágító alkalmat említ a 

harmincas évek végéről Novkov, jelesen Kisboldog- 

asszony napját, amelyet Battonyán töltött egy ottani 
nagygazda meghívására* "Éppúgy, mint amikor én vol
tam kinn, és áthoztam a Mariannát* A Mariannát, a- 

mUcor áthoztam, azt a dalt« Kint voltam, elénekel
ték nekem, még egyszer, még egyszer, tízszer, hát 

megtanultam« Amikor visszajöttem, mindenki azt 

mondtat - Mládon, énekold ol a Mariannát! Amikor 

átmentem Battonyára, egy alkalommal, Kisboldogacz- 

szony napján ott minden forrongott! Báta Gruncsity 

kétszáz pengőt adott, abban az időben, amikor elé
nekeltem neki a Mariannát* Abban az időben! Tudja 

mennyi volt kétszáz pengő?! Héorszáz liter bor! 

Kocsmában!0• • •

Míg a szerb népi énekesek, énekmondók között 

-amit a felsoroltak példája Is Mzonytbty gyakran 

hallottunk epikus történeti dalokat, és Urai da
lokat, addig a Győr-Sopron megyei horvátok körében 

nem akadt egyetlen egy sem* A történelmi múlthoz 

laza szálakkal kötődő, lirai-eplkuo dalokat ismer
nek, amelyek voltaképpen a hősének balladává való 

fejlődésének^***^ átmeneti fokát jelentik*
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Adatainkon jól kitapintható a ezéles sodrású, gaz
dag leírásokkal tarkított, nagyterjedőImii, tisztán 

epikus karakterű történeti ének /hősének/ balladá
vá alakulásának közbeeső mozzanata* Ebben mindkét 

műfaj jellemzői együtt vannak, hogy később a szü
zednek csak a megértéshez nélkülözhetetlen részle
teit elénk táré, érésén lírai töltésű ballada jel
legzetességei váljanak uralkodóvá. Az északnyugút- 

-dunántúli horvátok ilyen, átmeneti vagy kettős 

műfajú alkotását, a Hárké-éneket. annak két bese
nyői variánsát a Néora.ls és Nyelvtudomány közölte.

«
Ez alkalommal egy képházi változatot vettünk fel 

GZÖveggyUj töményünkbe.

/156/

Horvát adatközlőink közül a besenyői Behon 

János állatgondozót kell név szerint említenünk.
Behon édesapja is jó memérlájú és hangú, faiuszerte 

ismert énekes volt, akitől fia sok népdalt és több 

mesét tanulhatott el. A jó előadói kvalitásokkal 
rendelkező Behon egy-egy alkotás szalagra éneklé
se után gyakran hivatkozott az átadó édesapjára* 

nffu isfcku ват od то Леда оса nau6ju.w/gzt a dalt 

édesapámtól tanultam*/ Igen tanulságos, ahogy éne
kesünk újabb és újabb dalok felidézésével aikaloaróSI- 

-alkalomra felújította tudását. Ilyenkor társainak
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csőket az epikus énekeket más alkalommal iß éne
kelte már. Hallgatóságában, amely általában kor- 

t áljaiból került ki, majd mindig akad egy-két, az 

őt meglátogató felnőttekhez tartozó gyermek is. Az 

énekeket a könyvecskéből idézi fel. A maga szerepe 

anyyi, hogy az általa ismert dailankéezletbol meg
felelőt illeszt az őt is érdeklő, a könyvesekéből 
olvasott szögedhez. Érdekes, hogy a csodáé elemet 
is tartalmazó két figyelemreméltó szöveget, a Jacaka 

od nloxundra i -jye.-.ove úoss-qc /Ének Alekszanderrol 
és az ő hitveséről/, valamint a Jacska od dvi Széaz- 

tar cimüeket nem énekli, egyszerűen felolvassa. Az 

elsct^az ekébe fogott nouesűr t Őrt éne tef^í^terje

ti / fogaífté -
’novellába* sűrítve is el szokta ’mesélni*. Ezek a 

meséléai, éneklési alkalmak, ha nem ismétlődnek túl
ságosan sűrűn, alkalmasak arra, hogy az énekek ogy- 

nétrielyikét, vagy azoknak bizonyos elemeit a népi 
énekes a felszínen tartva, azokből hallgatóinak 

igénye szerint rövidebb történeteket forszul jón, a 

cselekmény puszta vázát iiaBználván ny ereanyagul•

A szerencséé véletlen folytán megőrződött 19 

ének többsége magán vilseli as okot alakitó, forrjáló
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közösség kézjegyét? esztétikailag értékes« formai
lag kiforrott alkotások* A szövegek kisebb« egyne
gyednyi részén érződik csupán az individuum, a pa
raszti költő jelenléte* Б szövegek kevésbé értéke
sek» túlságosan személyes & hangvételük, oslezolt- 

ság nélkül valók. Mindemellett a bennük ábrázolt 

problémák az adott közösség szempontjából minden
képpen tipikusak tekinthetők, s alkalmasak a kö
zösség érdeklődésének a felkeltésére, s ezen ke
resztül a szájhagyományba való beépülésre, Ezek az 

megrekedtek^a paraszti költőy/produktum- 

ának (egyéniTozintjón, nem váltak a közösségi köl
tészet részévé*

alkotások

f i > fr T
Ugyanakkor a kiforrott, esztétikai értékeket 

c 7 f 9 гл a 2ét
felmutat é népi alkotások sem maradtak az élő ha- 

t*f t< *9 гл 41 /о # 11,gyooány részei} legalább is nem váltak élő hagyo- 
4K Jtf <T U th

mánnyá az 1848-ban, Kópházán történt feljegyzésük
éta. A könyveoske különböző esztétikai minőségű 

alkotásainak közös sorsa, hogy t.i. nagyobb ré
szük egyaránt kivül maradt a község élő epikus
szájhagyományainak körén, arra enged következtet

ődé
ni, hogy a feljegyző/'horvát falvak hagyományát örö
kítette meg* A könyvecskében lévő énekek egyikére
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sem elkerült rábukkanni a vizsgált Morvát közságek- 

ben* Igen nagy a valószínűsége annak, hogy esek a 

dalok nem a feljegyzés körzetében, hanem attól tá
vol keletkeztek. A gyűjtemény két jeles darabjának,
a ,Jaj£#%a.gd АДаашйге,* :'яртъ. iasaJa^á
Jadaodva Gróffá c* énekeknek ausztriai helyszínei 
/Bóce, Bécsújhely/, a személynevek eémet alakjai 
/heopoldus, Alexander/ alsó-ausztriai horvát lmtás- 

ról árulkodnak* Az első, a kéziratos gyűjteményben 

13. sorszámú éneket valójában 136, 14 szőtagoe 

bmarstica alkotja* Történetünk csak alapmotívumát
tekintve érintkezik az ekébe fogott neaesúr, bsapárv

/158/Péter 1816-ban, Bécoben megjelent mondájával. 

Meglehetősen terjedelmes feldolgozásunk - egész gyűj
teményünk legnagyobb terjedelmű énekéről van szó - 

a hangsúlyt a hitvostársi hűség, az önfeláldozás di
csőítésére helyezi* Az alkotás a hősnő alakváltozá
sának motívuma révén kapcsolódik a Mária-eplkumhoz 

/159/is.

Még nyilvánvalóbb a német hatás a nádaady gróf 

összeesküvéséről в bünhődőséről szóló, 11* sorszámú 

énekben. Az alkotás egyes szám első személyben meg
fogalmazódó császárhüségro intő tendoneiája - amely 

a Wesselényi-féle összeesküvésbe keveredett, 1671-



- 92 -

-ben kivégzett líádasdy Ferenc gTát ugyancsak didaktikus 

célzatú megbánó szavaiban jut kifejesésre - azt sejte
ti, hogy a bécsi udvar által Horvátországból Ausztria-* 

ba hivott literátorok egyikének müvével van dolgunk, 

amely terjesztés révén került a telepesek közé.
A Jg&ate király liorvát vitézének hősi tettét íaegónekló 

hősének, a Р<Фс minden
bizonnyal a magyarországi horvátok körében keletkezett.

Az említett alkotások megközelítően pontos lo
kalizálása csak széleskörű Összehasonlító adatokkal 
volna lehetséges. Figyelembe véve azonban, hogy az 

áttelopüléskor keletkezett falvaknak nagy-része fel
számolódott, s hogy a falvakkal együtt azok népha- 

gyományai is megsemmisültek, nehéz lesz e kérdés meg
válaszolása.

Xópházi adatközlőnk, a könyvecske jelenlegi 
tulajdonosa részben vagy egészben három éneket ta
nult meg a gyűjteményből. A Jacska od dviaaéastár 

én a Jaeoicu od ЧЧшвико; а szna.ii.iO cimüektfSfc az első 

egyharmadnyi részét 

nélkül, egyszerűen csak azáltal, mert ezeket ismé
telte el többször, saját érdeklődésének és ozükkörü 

hallgatósága kívánságának megfelelően. A kánai rae-

játitóttá el külön tanulás
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*

nyegző történetét megéneklő legendát /Jacska od 

tíananszkora Yeszelva/ pedig teljes egészében meg
tanulta már, Mindez azt mutatja, hogy napjainkban 

is előfordulhatnak együttesen a továbbélést bizto
si tó körülmények, amelyek hatására a közösség, vagy 

bizonyos elemeinek érdeklődésére számot tartó népi 
alkotás hosszabb lappangási időszakot követően is 

eleven népi tudássá válhat*
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Befejezésül a szébanforgé délszláv оtulkai 
csoport nápdalhagyományainak továbbélésével, utó
életével kapcsolatos kérdésekről kívánunk azélni*

Fentebb ezé eeett a Jacoka od Rananszkaga Ve- 

oselva /Ének a kánál menyegzőről/ c* népi alkotás 

ütőélotérői* értekezésünk második fejezetében pe
dig megemlítettük, hogy Szegedv Rezső jé ütvén é- 

vo megjelent tanulmányában Fácán Rurelac 60 soros 

változatát közli, mert a gyűjtés Időpontjában a
nyugat -tnagyarországi horvát adatközlőkben már csak

/160/a lakodalmakban szokásos ének emléke élt*
Szegedy voltaképpen fel nem jegyezhetőnek tartot
ta az adatot* Mancsa Jánost él tudjuk, hogy ugyanez 

az ének magyar területen 1915-ig dívott* 

oonló eset játszódott le, amikor a világhírű hor
vát szobrász, Ivan Mobtr&vié a második világhábo
rút követő években Dalmáciában rábukkant a már Yuk 

által is gyUjthetetlennek Ítélt Hasanapdnica igen 

szép változatára*

/161/ Ha-
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A káiiai menyegző történetének a kópházi hor- 

vátok szájhagyományába való újbóli beópüléöót^fel
hozott példák fényében korántsem tarthatjuk tipikus 

jelenségnek. A körülmények kedveső alakulása ered
ményezte a népdal feléledését: 1/ as ének kétségte
lenül ismert volt egykor Kópházán, ám azt a kézirat

ismerték, mi
ként az alkotást megtanuló adatközlő} 2/ az ének 

Újratanulásához döntő volt a kézirat felbukkanása; 
3/ ne» elhanyagolható körülmény a kisszámú, két- 

-három-négy személyes hallagatéság esetenkénti je
lenléte. A szerencsés konstelláció azonban inkább 

kivételnek tekintendő. Az utóbbi évtizedben a ha
gyomány erőteljes pusztulásának lehetünk tanúi. 

Mégis, a vallási témájú, az egyházi ünnepek alkal
mával énekelhető népi, epiko-iirikus alkotások szí
vósan élnek tovább a horvát falvakban, nem utolsó 

sorban a legidősebb generáció vallásosságának kö
szönhetően* Ezen vallási témájú adatoknak szerény 

a részaránya az anyag egészében, de éppen ezért 

figyelemre méltó az elterjedtségük a vizsgált hor
vát terület egészén. Különösen népszerű a gradi^cei



- 96 -

horvát községekben Mária ás a gyeraek Jézus Dunán 

való átkelésének története. A csodás átkelés és az
istenkáromló hajósok /révészek/ bünhődését versbe 

foglaló népi alkotás egyetlen általunk gyűjtött vál
tozata sem tartalmazza a Mária könyörületeooégét 
példásé, a bűnösöknek megbocsá^ó^^^jtuk végeze
tül segítő befejezésit, amely4ШШШ adatokból is- 

/162/ Qkolo Betlehema... /Betlehem körül.../ 

vagy az l£la Л* Uarl.ia... /Ment Mária.../ kezdősorá 

adataink a Mária-költéezet részét képező &/?/in tárni 
menekülés témájú epikus ének*é& hasai környezetbe 

átültetett, a Dunához kötött változata. Adataink 

elemeit a kutatás csakúgy, mint a fоlk 1 árhagyoaényban

mert.

fellelhető Mária-költészet egészét apokrif elemekre 

/163/vezeti vissza.

A Icánál menyegzőről szélé ének pontos megtanu
lásának példájával ellentétben lényegesen gyakorib
bak a népi alkotások felületes elsajátításának ese
tei, amelyek meggyőzően mutatják a szájhagyomány ha
nyatlását. Közös jellemzőjük ezeknek az eseteknek, 

hogy az adatközlő megelégszik a cselekmény puszta 

vázának, vagy az ének egy-egy érdekesebbnek tartott 

részletének /párbeszédek, a hős ruházatának, fegy
verzetének leírása otb./ emlékezetébe vésésével.
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Es a sorvasztó jelenség sajnálatosan éppen a kö
zösségi költészet jeles műfajait» a hősdalt» törté
neti éneket bájtja elsősorban» Azokat a műfajokat tejfel' 

* liát amelyek hagyományosan nagy szereppel bírtak а пегой 

zetl gondolat fenntartásában a török elnyomás nehéz 

évszázadaiban» Kisebb veszélyt jelent ez a rövidebb 

terjedelmű» kötöttebb szövegű, gyakran rimes» ezért 

könnyebben megtartható lírai dalokra» fenti mogj egy
ségűnkkel Összefüggésben szólunk a közösségi kont
roll szerepéről« Az orális tradíció ifzánt egykor meg
nyilvánuló közérdeklődés» о még inkább az általa ha
tó spontán ellenőrzés biztosította a népi intorpre- 

tátorok legjobbjainak a közösség elismerését és meg
becsülését» ugyanakkor nem tette lehetővé» hogy e kö
zösség szigorú mércéjéhez nem igazodó mese» ének otb. 

a hallgatóság elé kerüljön» A gyöngébb énekes» mese
mondó nagyobb közönség elótt eleve kudarcra van 1- 

tólvo. A szájhagyomány rezerváclóba kerülésével a 

közösségi kontroll szerepe erősen csökkent» hatása 

csak hellyel-közzel» ritka esetben tapasztalható» 

Bizonyos» hogy egy ma átlagosnak Ítélt adatközlő 

még a közeli múltban sem vállalkozhatott volna a pa
raszti közösség figyelmének lekötésére annak a né
hány jél-rosszűl ismert népdalnak a birtokában» 

amelyek repertoárjának gerincét alkotják»
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Walter Anderson kutatásainak köszönhetően tudjuk* 

hogy valamely népi elbeszélő alkotás elsajátításé* 

как és a tudás átadhatóvá /elbeszélhetővé/ tételé* 

nők olyan szigoré feltételei vannak* amely saját 

tapasztalataink szerint a népköltészet hagyományé* 

zédásának jelenlegi keretei között aligha biztosit* 

hatókí "Die aueoergewöhnliche Stabilität der Volk* 

serzühlungen erklärt sieb dadurch« 1/ dass jeder 

Erzähler das betreffende Marohon /oder Schwank, 
Legende u«s*w*/ von seinem Vorgänger in der Regel 
nicht einmal, sonder mehrmals gehört hat; 2/ dass 

er es in der Regel nicht von einer einzigen Person, 
sondern von einer ganzen Reihe Personen gehört hat 

/und zwar ln verschiedenen Fassungen/* Per orstero 

Umstand beseitigt die Fehler und LUcken, welche 

durch die Gedächtnisschwache des Zuhörers entste
hen, sowie die Abweichungen, welche der Erzähler 

sich zufällig das eine Mal erlaubt hatt der letz* 

tere beseitigt die Fehler und Abweichungen, die 

der einen oder anderen von den Quellen des Zuhö*
rero eigentümlich sind*"
"Ich leugne durchaus nicht, dass man häufig ein 

Märchen /besonders ein langes/ nur einmal im Leben 

hört» aber nur in den seltensten Fallen wird jemand
es wagen, ein nur einmal gehörtes Märchen wieder* 

/164/zuerzählen*"
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Tapasztalatunk az, hogy a vizsgált közaégok- 

bon már sehol sincsenek meg igazán a szájhagyomá
nyok elbeszélő műfajainak szilárd elsajátításához 

szükséges feltételek* Minekutána valamely népi al- 

kotásnak”több átödétől, éspedig több változatban" 

való meghallgatása, 111* megtanulása általában nem 

lehetséges, mind gyakrabban találkozhatunk nem meg
felelően szilárd elsajátítás nyomán történt adat
közléssel* Két battonyai szerb adatot hozunk fel 
példának* A °Bolan KraUeviőu Marko" /А beteg Már
ké királyfi/ o* töredékhez tematikusán hasonlót nem 

találtam az átnézett publikált gyűjteményekben és 

a kéziratos anyagban* Az első négy sor két tiszta 

% rlmpárja /leäl-teäl» nalivona-vremena/ sejteti, 

hogy az adatközlés szintjére redukálódott töredék 

egykor verses szöveg lehetett* Az Indítás tömörsé
ge, az építkezés ökonómiájának megmaradt nyomai, a 

kizárólag lényeges, a megértéshez elengedhetetlen 

elemeket magában foglaló, ugyanakkor pontos hely
zetképet nyújtó leírás a délszláv epikus hősdalók- 

kal rokonltja ezt az alig néhány sornyi, de a bat
tonyai anyagban mégis fontos adatot*

A hirtelen megszakadó, dominánsan epikus Jel
legű töredék Márk királyfi halálba készülését mondja
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el I a nagymérvű hiányosságok miatt azonban nem de
rül ki, mi okozhatta a népszerű délszláv hős vál
ságát* A lakonikus címből kitetszik« hogy 

adatközlő emlékezetében csak a beteg hős válságos 

állapotának képe maradt meg; haláláréi már nem e- 

eik ezé a tragikus hangvételű« komorságot árasztó 

jelzőkkel hangszerért; kiinduld helyzet« de a hős 

alakjával összeforrott ^Sarac leülése ellenére sem* 

A dal Vük Khradzic gyűjteményének 73* sorszámú da
rabjával megegyező elemei /Sarac megölése« a buzo
gány tengerbe hajítása és szavakkal llletése/ azt 

mutatják« hogy adatunk előzménye a ”Snrt Marka

az

Kral-1 évién” /Hárké királyfi halála/ e* hősének 

/166/ A töredék elme arra enged következtet
ni« hogy az adatközlő már hiányosan« nem az eredeti 
tartalommal vette át az adatot; ellenkező esetben

volt*

ezt a elmet nem adhatta volna közlésének* Adatköz
lőnk az eredetileg 166 soros hősének egyetlen mo
tívumát próbálta versbe szedni« már a modernebb 

versformát választva* A tisztán epikus karakterű 

töredék tizes sorainak, a deszetoráooknak a végén 

anakronisztikusak« logikátlanok a páros rímek* 

Nyilvánvaló, hogy később« tévedésből kerültek a 

szövegbe« az erősen hiányos szöveget ^feljavítandó”«
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óo ilyenformán a délszláv epikus daloktól idegen 

verstani keveredést» anakroniтаиоt eredményezve. 
Adatunk két fontos tanulsággal is szolgálj

1/ A hallás után "megtanult” szövegek nagyobb tar
talmi változásokon is áteshetnek olyankor» ha az 

énekes» éneknondé valamely okbél nem hallotta 

légszer és elég helyről, elegendő szánd személytől 
a megtanulni szándékozott alkotást*

e-

2/ nemcsak egész, kerek alkotások hagyományozédhat- 

шк» hanem azok részletei, egyes motívumai is, a- 

melyok átadáskor mégr homályban hagyják az alkotás 

eredeti tartalmát, s ez vezethet a nagyobb tartal
mi változáshoz* Példánknál maradvat az adatközlő 

már a rontott, tartalmában megváltoztatott válto
zatot hallotta, nem tudhatta, hogy a töredék előz
ménye Márké királyfi halálát mondja el* Már °taní
tója” is hiányosan, felületesen Jegyezhette meg a 

történetet, innen adatunk oimes "Воlan Kraljoviéu 

Marko*” Vük előzményként említett hősénekében ugyan
is Márké kételkedő szavaira válaszolva a tündér azt 

Jósolja, hogy a királyfival betegség végez»
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"коbratinó, Kraljoviéu Marko, 
tob© nitko iiaroíx ötöt песо, 
nit* ti rm&oh unrijeti, narteo, 
oá Junaka ni Ad oötro subljo, 

od topom ni od bojna kopXJaj 
ti в* ne bojiu ш söiíilái jimakai 
vöó c*& bolan, urarijötl, üarko..."

/i'e at vér bátyái, jő Márké Lirályfi , 
senki tőled lovad el nőm veesi,
SÍ neu eshetsz te hőoneíc karjától, 

Horn fenyeget kord, buzogány, koppéi
földi vitás raeg шп várait téged, 

tervér less vésztőd okozója*.*/

A tökéletlen átvételt, © az ennek következtében 

beálló hagyas&jyrouL&öt prezentáló oáoik adatunk 

ü Knoovoka d»vo:'.l-.a /А ко csóvái leány/ ólnál, ugyan
csak Battonyd. régei tett, erocon töredékes hősiének-

Az esstétikailag kevésbé értéken9 a- 

Харосш- oögroalott eaövegttnk io több, a Délkelet- 

-Alföldén élé szerbek népköltészeti bagyocaásyait 

illetően fontos tanuloággal szolgál* Adatközlőnk 

olnandottu, bogy a dalt hallás után sajátította el*

/167/-vari-1 is*
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í&nthojiy maga шю énekes, шв alkotás szövegét ta
nulta csak mg* Pontosabban ©solve* a háxm hadve- 

•**■» ás
alakjáimk sztereotip Jellemzését* о őst as Ígérőtöket* 

hogy Koesovdrél való szerenBsés visszatérésük ©netán 

a leányt klháBenitJál;.

1 atlia kw^-o 1912-ből említ a miénkhez sokban 

hanonló ©octet* e.y valamelyest iskolázott éneked* 

iát, aki * prézábaft elmondott i .épdal bizonyos helye- 

it mégiscsak elénekelte • Ae éneklés а же mm neve
seit énekben szereplő leány ée ló leírására korlá
tozódott, Mustos szerint a leírások más dalokéval 
".-'-•s»& beivel /op&ta mjeatai loel еотшгтоо/ könnyí
tették me? énekese ozámáve az éneklést* 

íjártaién« hogy as ének dallama segít a szöveg pon
tos megjegyzésében, hogy as énekesi gyakorlat fontos 

tényezője as alkotás konzerválásának* A al adatköz
lőik Is voltaképpen ©st osolckedto, «alt Líurko éne
kese* A különbség annyi* hogy a dallam segítsége nél
kül fölidézett sorok aeg-ciogdöccentols* Adatközlőd

/1C8/ m-

oteot ia adott a "jpiSrI énékmák** /шЬш№ гштш/ хш**
vásott történetitek» A ciaadáu általában véve a könyv
ből való átvétel egyik legbiztosabb jele, dm esetünk
ben non an adatközlő* hanem a dal átadója tanulhatta
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/Élnetek most» hogy оХсшаек, lóikén, 

(Táborában tisztes heroogilnlmokj 

Kfcd as Istent, őr. kodvcs lolkeoskőrj, 
Tdborbtf 1, bogár őpeőcbon nogfefajefc» 

Akkor rád ír, е&огепсео ocuolyog#*«/

Л ciklushoz tartor.ő ::iáo hősi énekekből Lásár !io> 

usr s&őkkelyelcént ionért TCr*-reyác vároenáv onll~ 

téoe * » boímtfttott hősének«* töreddkkol » e más c 

tőnakörbe törtesd alkotásokkal együtt «* fontos
adalék e rlg-őn-csdi eseményeket feldolgozd ciklus 

eltörjcdJ. aő • őrr-1, s tőrük elleni harc a döntő dl*
6шУМ$ъ visordlt területonlonáaárdl esdld epikus 

•’.’tilő ismerőidről«

xv kőt fontos adatunk titán a népköltési nett he» 

gyoraí.yok hanyatlását dokumentáld újabb, Dósakén 

Ős Ssőre;ел gyűjtött esővogaket, a Milos Obilice 

kostettőher fünődő ndpi alkotások as 1920-ao dvok 

vécén oorrtemilt kőt változatát donort©tjük« A ka* 

szövői olkltmhos tartósé doosIdL ős ssdregál adatunk 

Jól érzékelteti, hogy a török olloni harcok ndp- 

költőssoti emlékei milyen ozivdottn elnök a viso* 

iáit kVstJÓi ok sserbjoinek körében, egyben Sbjrpl* 

mostet a hagyó uLjyok életében ujabbtm beállít
U s Icativ változásokra»
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Beocski adatunk több epikus ének /liéodal/ kon- 

taalndciéjaként jött létre* íSét réoslotc, a ,*áxái' 
hercor. poliárköosöntőjét és 1Л1оо Olxillco foc.udaliját,

btt&itatő-mlaaiiit

ok Vük gyűjteményében le seerepelnok, a :k>;sudi od 

JLia'i-icn /désslotek a külön-
féle koesovéi énekekből/ e., öt töredéket banutaté,

/170/49* aor&tséfcü éeesoáUitdsbm.

A loholj eoebb a bdaár bore©c pobárköasöntő- 

jot, о lüloo Obilieo ont követe fo^klalLiat boautaté 

réoslot* A Vük könyvében 63 soros töredék doaskl 
riánm 37 doasotordcbál éli* Jóllehet, a terjedelmes 

odatköslúo többi réosét próbában mondotta el adat«* 

küclonk, a dossski L.ovkov --ládán, figyelemreméltó an 

olvoosott osorb nopdnlgyüj tonér^ylxü memóriáéit adat 
osövecjbliaőü0» » réseletek, a képek kitűnő vioaoaadd- 

• A forrás oajnos temerotlen maradt* As odatküs- 

lée többi drámai részlete^Mt szultán saoeöléso, 
a a faáram esorb vasor epikus eodrd, apró réoslotok
be and leírással tolmácsolt hősi halála/nea ossore- 

pel M k^iyvo-X3U,Kadáturüsat tyüjlésünk ogéssében 

biesossé avatja, Ssőred oda tűni: jévul rövidobb, 

Lliloo Obilieo fogadalmát, о a fogadalom véoreliajtá- 

oát rücsiti* Äteyelomro oélté mossam t, hogy Obilieo
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bfOálámfe küsveilmi okául а bus viaosatéréaét tart
ja adatkdalo.k, öld. aaoriat - а h^aoifoyoe felfo
gtalak m@föl©léon - OMiioe Murát megélésének puss- 

ta tényével nea tolj©öltötte mrodéktatorml fogadal
mát* Esért kell vieesatámie a térük táborba, levág- 

ul a halott Murát osultán főjét, © boletenni lovánál: 

salx>oturiosnyájába.

Matküalőrik legánykorábmi, a 

hallotta iüloe űbilico hostotténok a történetét. A 

hallottakat hiáuyoHen jólesvén siegt а ösorb hősi 

énokok egy Gyakori fordulatával Iiolyot tool tot to bo 

as calékesotébó'l kiesett réoslotot. ЛЗбсЗесуоггШг, 
hogy os a notivm gyűjtésünk ©or job 

rabjában a bátyjáért Iqí kisobb fiát foláldosé nő
vérről usélé énekben ie előfordul*

években

Vük KörodSié 49/IXI* oorosámú darabjában - 

boecmléaa us о tokint ötben fontos doosid. adatunk- 

hos - Obilico ast Ígéri húsár hercegnek, hogy a 

megélt Húsát osultánnak a torijára lép а

«о.jútra jooto lijop Vidov dánok, 
vldjocaio u Polju ISouovu
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ко Л© vjera* ко 11 jo aavjerat 

A toko ni boga veükoga, 

ja cu <И&о ojutro u Kosovo,
% mkl&éu turokog car-étoata,
1 otoéu rau wen pod cz^oc®;«**”

/Holnap lessen ?ld osópoógea napja, 

Korlátjuk mjd Koszovó oesejdn,
KI as igas» о kínál a hütlenuág! 

m as laton úgy wg^ljon о пета, 
Blm-yek ón holnap Kossovőm, 
Ш{№ ón törökök szultánját, 

keáhágok lábasául torkára;.**/

A fentiekből* Időseit adatközlők többsége паз 

tartozott as énekesek, áhttnoodák /pjevá&l, kaslrn- 

&1/ sorába* Ha űry totoslk, ók voltak 40-50 ówol 
esolőtt a hall -utósár. Ag ő onlókozotűkben lapnaii- 

gó részletek •rondoe* körülnónyek között vjm !:o- 

rülliettek volna nyilvánosság old, csakis a gyűjtő 

jelentős erőfeszítése bírta őket osőra, aeg kellett 

okot ryósmi tudásul: hasznáról óa fontosságáról. 

Adataink, úcy hisszük, nea tanulság nélküliek, két
ségkívül a nápdalhagyoiaányOk egykor gazdagabb életén

engednek küvotkestetni*



- 109 -
%

Záró moreié* yséaek

Аз értekezés alapját képező népköltészeti 
anyag közel tls év alatt, visszatérő gyüjtáeekkel 
került felszínre* Аз 1966 elejétől 1974 őszéig 

felváltva, illetve párhuzamosan kutatott osorb és 

grodioeei horvát községek népköltészeti anyaga sok 

rokonvonással bir. Igaz ez az állítás a két etni
kai csoport szájhagyományainak hordozó közegeiben, 
a két rokon nyelvjárásban meglévő elétérőaek elle
nére is* Ilindeiiekelótt a hazánk területén való le
telepedést előidéző történelmi helyzet identitása, 

о a le te lelkűiteknek az új hasában elfoglalt, sok 

lényeges vonásban hasonlító, a letelepülés előtti
nél kedvezőbb társadalmi helyzete támasztja ezt alá.

csalt a ezerbek ős horvátok népköltésze
tének a társadalom számára elsőrangúan fontos réte
ge, az epikus történeti népköltészet szóba került, 

a legkiválóbb kutatók mindig is hangsulyoztálc о 

népköltészet eszmei, tartalmi, forrni és nyelvi 
zonoeságát, s erre meg is volt minden alapjuk. Пеа 

óreünk szakadékot a Délkolot-Alföldön élő szerbek 

és Északnyugat-Magyarorezág horvátjóinak közös gyö
kerű népköltészeti hagyományai között.
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ragyarorosági letelepedésüket követően pedig ogyo- 

ránt a ;Mi#axsi&z részéről nognyilvánuló - 

lg igen kevéssé kutatott - hátáé nyomta rá bolyodét 

hagyoroá yaikra, i,y népköltésséiükr© le.

Ami a aserbhorvát üed&kl nyelv két nyelvjá
rásén megszólaló népi alkotások holyeejJdeát Ille
ti, a lejegyzéskor igyekeztünk a kiejtést leginkább 

megközelítő Írásmódot alkalmazni» Így rendre helyet 

kaptak a két nyelvjárást jellemző, a normativ nyelv
től eltérő hangtani és alaktani j eloneégek /difton- 

gizáció, a esuffixáoié és a prepozíciók alkalmazásá
ban menyilvánul<5 sajátosságok/» Természetesen ily- 

módon megtalálhaték lej egy sécoisikbon az adatközlők 

nyв Ivhaegaálatábél származó k&tttMumségek, 

egy szövegen, agy varoez&kon bőiül io. A képhási 
gyűjtemény szövegeit változtatás nélkül, as eredeti 
ortográfiával közöljük, szigorúan ragaszkodva a szö
vegek eredeti irdoképéhea.

gyakran

néhány ezé a eaöveggyiíj teméiy használatáról i a 

népi szövő; ok és változataik öt tematikus csoport
ban / Л/ Szerelői-családi éo lakodalma daloki В/ 

Hazafias- éc katonadalok, történeti énekekj Q/ Tréfáé 

dalok; »/ Ьо, endák; Е/ Köszöntők és botyárácok/
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kaptak holtot. Az врагов tmXhmgßk arabé sorszámot 
kaptuk* a iiolyi roüskciok betű«]óladat* pl. eluő uzö~ 

verií[%aoaka od МлеА««** üivo.lak .йакоаяа. ao ^saJ.u 

Így alukult A/l. A w.~rukü ,íü 1-í.üco orovo... kezdő** 

eoruuk Jelzései A/5-a# A/5~b* A/S-c etb. less. A 

kóphási kéziratból eaárraasé №bv«gek külön Jelzés» 

ként megtartják a könyvecskében eredetileg viselt 

sorszámukat le. így fentebb említett előd szövegünk 

az A/l Jelzésen kivlil llo. 10 Jelzést io kap. A népi 
szövegek magyar nyelvű fordításai az eredeti szöve
get Jelzés nélkül, közvetlenül követik.
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A/l.

Ко. 10

Jacaka

.Ш:9,м
Kakosse ponasa.iu

/Г1/ Szervese mije veszelo, Kadasze 

szpraviin szelő, Kmojoi miloi 
Mariczi lipoi zselynoi fiosiczi.

2/ Pod obiokom Kukuezam, nakla- 

nyam Diviczam, Ke milo Satu« 

gdvaju, na Jimake csekaju.
3/ Szuezedjevu Katiczu, vidlrn veszat 

Ki tieau, она sze naszmihuj e,
Kad Junake Kuauje.

4/ 2ato jatu mrasniczu, nechu volim 

Aniczu, Milo name pogleda, 

Szlipicza ehe bit vreda.
5/ Go la sztoj zia puti azeneg se Ksze- 

bi muti Bar je lipa Kozicza, jósje 

lipesa Mariéza.
6/ Kate va Kosulyczy z Mat erűn na 

Klupcoizy zganya zbocsinyo 

Bohe ve like azu Kod muhe.
/
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7/ Kadje Ku ulovila9 perszte ősije 

ufflaknula, a poklát je рак tako 

zna* da za njum sze puffá,
8/ Paeztirova Agnycza, je snaszna Kod 

Gerlicsa* bar mi sze voll pridi, 

jos sze meni ne vidi*
9/ Tűsem Clara ni lipa К torra je 

jöo ezlipa Bar je dobra neclmuju 

voll isioju Baric zu.
10/ Uagda jako eserdita, Kod Gerin 

je jadovita, doszpihsze szakira 

Karat! necke mi na^ovarati.
11/ Bare necke zna neg lecii, ries na 

dobro Kruha szpeeh. Kot xmr- 

ezina je lena* zatoj bleda ívod szteim* 

12/ Jele jako trubava, Ktomi jos i 

santava, zube Kod marisat jima 

daje lipa jos stiaaa.
13/ A ujcsóva Julicsa, je Ja. 

ehesteza, Lyulya se Kada 

Kod jedna iaasta iüacza.
14/ Jutka угла st^msnu 2it» inye 

je jur Szaki szit da je ralada 

jos veil» bar ni sztár je va szeli.

♦ *

• t •
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15/ Reze neche nigdor vsch, ar eze 

mloese prevech, ar csuda Koko- 

dacse, Kad szí gerlo nmaacoe.
16/ i Dora jur vonya Szin, Ufhuren 

je rozmarin, Ka&i sze Kola ta
ni zanyu azé vech neoaru,

17/ Za Rosalku je Skoda, da je azé 

azkoro snerkava Lucza Ssezna 

zubi azuby z Junakl verlo vlich.
10/ Évi je dobro Dzp^ulo eoaoze je 

jur anyum aztalo, Kinju liubi 
önje íior, ar nősz ina Kod Bocakor. 

19/ Marta s Pranczusi negziva, Kad
je pop caa pita bar ni szuka tru- 

bava jós je jedna kod druga 

20/ Róza sza rado Kara velika je
nye paazdara, sgano rado poczmerkne 

verlo vetre idferese.
21/ Palonku nog hvali Mat, snyebibil 

neg verli bat, zapusehsfte Kod 

Dude zato Kitanczu nehyde.
22/ Zousoa je рак gutává Lizái pák 

pt&yava, uarleza öze vidi sziin 

lipa je Kod rozmarin.
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23/ Ksztanu pride zatoga, Marlcza 

Szere za moga, Sztuglva Sod 

Gerl ic za, ta rumena Ho sic za.
24/ Doklyen nie scoekiva, tripute 

gzö umiva, Etedre i Buke redi, 

ar nyoi Mati ne prevredi.
23/ Pod ublokom potuczam vrat od 

prlti caujem» ter nut moja marl 
cza, szkocai S meni Roaicza.

26/ Ali azordito veli# Kaazno prihajao 

Kmeni, zselnyo azarato csekala 

Haeznlczu pripravila.
27/ Ali velim nyoi v Sali dar Jo ovo 

neg mali« ai nebolozo oi voll 
Joolo Vina Barili.

28/ Hat azurne pitali, Hada cheб dolt 

zvijall neg Otaez szu ezerditi 
Kadceuje da ches doitl.

29/ Onemarl aze Kilncoacz* Szparao- 

tan Je tvol Otacz» nezamlxi to 

tebi» ar eza« znau ceai pease bi.
30/ Ob esujem povidati, о zu mogll 

aziti csutl Kakova Sicza Je bil, 

pervo neg Je sarucoil.
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31/ Szimoch ого ja s LIariczom, porai- 

паи tum Rosiczum, Kudra jo 

Kód Dalila, Kol Soasona Konila, 

32/ Itoona ne terpi pokrijesze kada 

ezpi, neezni nieder alisu Knoj 
Koda yde napokol*

33/ Liaricza je cnarlyena» lipa Lie za 

Rumom, zube belő Kód ripa 

nadra nißdor ne pipa,
34/ Iva Ricsi je sztalna ni фпа du 

Szerezi jolna, sznasna je Szerezi 
teli ni takove va szeli.

35/ Szakom deli jo perva, Kuhat one 

dobra zna, Preszt kesúlyú иsiti, 

nadra nifdor no pipa 

IJakaruno ozkuhati,
36/ Vina она no pyo lonia gzo pák 

nec oznye Ko Sßano rado tocsu 

Gorlo azi enia паоасви.
37/ Iku uru Danicza, ide van jur 

üaricza, hiou szprovlya pooiehe 

пероtribűje azviclie.
38/ líut takovai Harlcza moja

mila Rosioza, szakibi rád ta- 

Kovu ali retke ezé naldu.
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39/ I to туе Jur nye Mat, povldala 

nogo Krat sze drugeszu gnyla- 

coe minő mqje Marlcze.
40/ loga bar ne vorujcm, ar szam 

upamet zimlyen, da noozi pod 

Koozua lad, Josie neb zaminil 
nie za brat,

41/ Abo chcte znat Jos vech ochuvam 

ovo rech, 800 dukat Matt mi 
ubechala enium dati*

42/ Kada Ktanczam z Marie zum,
idem tanezam Ja neg anyum, dobro 

aze zferkiva ozo drugc naztran riva, 

43/ BSadsze na tanezam Ja anyum nist 

neplatim Cziganom, nye Mat mi 
ezune dukat, a tlaricza pak zoutzlat* 

44/ Ar novaje pravicza, da szaka M.voi~ 

ka Junaka lipo dvorl bar 

nyu Kigod zanori,
45/ Zatanczea se pogladl Jy^Je

rubeze popravi, zerczalo zsepa 

vreda zame tersze pogleda,
46/ Bőg te zoivi Marieza, ti lipa 

Dlvicoicza Idem arjur molyu 

zvonu zdravu Hariju,
Amen,

Payrito Maria

KŐpháza, Koljnof,
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Jacska

od Prlszicnkl I>ivo;1ak

Kakocse norasa.iu
Lsek a neresznyel leányok viselkedéséről

1/ Salven nagyon vidám mi 
Indulok a faluba.
Utam célja Haricám, 

K±vá:natos, я7,ép rózsám.

2/ Ablakokba kukkantok, 

Szüzek előtt főt bajtok, 

Ők erősen bánkódnak, 
Legényszívre vágyódnak.

3/ Látom szomszéd Katicát, 

Most kötöz egy caokrőtát. 

Legényt, hogyha csókol ő, 
Vihorása rettentő!

4/ Hem kell undok ivat Ica, 

Már jobb nála Anlca: 
ileám néz nagy mézesen, 
S egykettőre mezitlen.
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5/ Ruhátlan áll utaubag 

Hogy szédüljek magába* 

3ár szépséges аз arca, 

Hála is szebb Larica!

С/ Kata e^yozál pendelyben 

Anyjával ül kettesben, 

.Bolhát fogai megpróbál, 
Lilád nagyobb a dongánál*

7/ Mikor egyot megfogott, 
Szájba veszi azt legott, 

S hogyha végez vele ő,
A durranás rémítő.

С/ A pásztorék Ágnese
Derék, mint egy vadgerle 

És, bár mondj a i - «Jöjj velem! 
Hégeem kedves énnekem.

9/ Szegény Klára, biz* nem szép, 

xiLáadáeul vak is még,
S bár szive jó, nem vitás, 

Magicám kell, senki más!
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10/ Magda nagyon haregoe 

Mint a görény tajtékos. 

Mindenkivel kerepel, 

Vélem biz* nem felesel!

11/ Borosa csak feküdni tud, 

Jé kenyeret sosem süt,
A dögnél in liístább 6, 

Szinte, mint a lepedő.

12/ Jéla szörnyen szájaié 

Biceg, mint a sánta ló, 

foga szert (meredő,
5 magát szépnek hiszi ő!

13/ Bácsikámék Jülcsája
iáagát szörnyen riszálja, 

Teste csúnyán iafcolyog, 
Mint a kacsa, úgy totyog.

14/ Jutka segge rettentő, 

Senkinél nem kelendő,
Véli magát ifjúnak,
S nincs vénebbje falunknak!
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15/ Házát kétlem, hogy viszik. 

Mert tűi sokat megiszik, 

Kyelvét ő nem fékezi,
Ha gigáját öntözi.

16/ Бога hervadt rozrsarin; 

Férfinak őt látni kin, 

Kocsit bárhol diszitnek, 

Véle már nem törődnek.

17/ НоZalkáért bizony kár,
Hogy mindig taknyosan Jár. 

Luca csámpáé fogsora 

A fiúkat ariasztja.

18/ Évát az non zavarja, 

líotyPnéz ki babája.
Ki szereti, nagy botor, 

Mert az orra rossz bocskor!

19/ Márta enyolg Ferenccel, 

A helybéli lelkésszel, 

nyelve, igaz, neat regél, 

Mégsem Jobb a többinél.
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20/ Róza szája irtó nagy,
Szitkozódik, ha fű, fа ?у, 
Pálinkázik örömest, 
Szellentsni cohse rost!

21/ Hogy dicséri anyja, e lám: 
Panna rossz csoroszlya ám! 
Dudanódro. duzzog: ó,
Kinek kell ily táncosnő?

22/ Zsuzsa golyváé leányzó, 

Liza hátán nagy csomó, 
De rosmarin Mariéért! 
lündenlcinek tetszik ám!

23/ Házamhoz jön Marieán,
Az én drága violám, 

Bánkódik, mint gerlice, 

Szivem ődes csere Íme.

24/ Ariig várakozik rám, 
Három Ízben moadik ára, 
Hellót, farát ápolja, 

iíern dorgálja az anyja.
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25/ Ablakán, ha kopogok, 
Ajtónyitást meghallok,
S inár itt is van iiaricám, 

Ugrik hozván a rózsán!

26/ Haragosan szól rodas
- Bizony későn Jössz hozzám! 
Friss kaláccsal vártalak, 

Hogy lásd: oziwel fogadlak!

27/ 'Iréfálkosva igy szólok:
- Biz* ez nem nagy ajándok! 

Brr© nyugtat engemet:
- Iliatez Jó bort, eleget!

28/ Megkérdezte az anyán;
Ilikor Jősszé el énhozzám? 

Édesapám haragos,
Hogy idejársz házunklxos!

29/ - Legónyonber csapodár, 

Bölcs apádat érten nár, 

Be ne vedd a szivedre, 

Sejtettem ezt előre!
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30/ - Fülemben a szóbeszéd, 
Lilt IiallAtott a asoraeséd:
- A j daadár onyelgott, 

Pedig aég el nem jegyzett!

31/ így társalog Mar Icán, 

Éjnek éjén, szép rózsán, 

Okos ő, mint Delila,
Aki Sámsont lebirta!

32/ nyugovóra, nikor tér, 

Közelébe más non fér, 

Ben tűr mást a szobában, 
Takarózik álmában!

33/ Pirosbama a rózsán, 

Ikmaatarcű Maricán, 

Uépafehor a foga, 

mellét mám nem fogdosoa!

34/ Ahogyan szól, úgy is tesz, 

Vád mm férhet szivéhez, 

Teste-lelke vasból van, 

Legelső a faluban!
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35/ Első Eiiaden munkában, 
Otthon van a konyhában, 
Inget -varrnfy s fonni, 

Makarónit megfőzni!

36/ Bort ő colra nen iszik, 

Azokkal is veszekszik, 

Kik isszák a pálinkát, 

nedvesítik torkukat!

37/ Már Esthajnal ragyog, s lám, 

Talpon van még Maricám, 
Seper, liázat takarít,
S még gyertya sen világit!

30/ Ilyen az én Marlcám,
Kedves, drágái, szép rózsára, 
Ilyen leányt szeretne, 

Minden férfi, lm lelne!

39/ Mondta már azt is anyja* 

Szépséges a leánya, 

Mellette a többi lány 

Ocaaáay, rothadt valahány.
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40/ És, bár én azt nem hiszen, 

Az eszembe bevésem,
Ha okozná вок mérgem, 
ilár őt el nem cserélem!

41/ Ha többet is akarnak, 

Elmondom még maguknak!
Нед szegény ám ez a lány, 

Byolcszáz pénz a hozomány!

42/ 11a elmegyünk táncolni, 

Szépen tudja ő járni, 

Нщэдуоеак lábai,
A többi lányt ellöki.

43/ Hogyha véle mulatok,
Cigánynak pénzt nem adok, 
Aranyat dug zsebembe 

Anyja, a lány* kezembe!

44/ Kert más az új igazság: 

Szolgál a lány mostanság, 

Bár a legény ugratja, 

Kedvében jár, jól tartja.
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A/2- 

Во. 5

Prora

1/ Süeda ocliu pocot Xiubit ja aoju 

Pcirvu *ÍG3Ícsu, Kuehu noezat ш 

Ssordaascau, Kod за ЗсХуасшы 

Kiticau.

2/ Sakura ja belyn probivati, у 

Voa^eiye Snyma jinati, dabi ona 

mebatrila, ina Saerdaazcau aoesila.

3/ Ako búdén ja
rokon poly, ocliu nanyu ja miez- 

lity Kako mogal ja Kuyoi poiti.

bori, all vu Si-

4/ Prébli
gujem od Szorcza, Kako mogul
ja Kayoi poiti» dabsze mogli mi 
ljubiti.

öze nocliiesa onda Satu-
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5/ Sechen cori lal doli, коте no je 

Seerose boli. miszlin Kodobochu 

poiti, dabi nogal ja Khyoi doiti.

6/ Miszllm Kadab ja no.ibolya dabmi 
naidugle Szlusila, cheli biti Pra~ 

ino Kaszno dabszelyubili zadoszta.

7/ Idem udevetoi Uri, dane mila ne 

oduri, nisslim jelichu dessetu, 

docoekati, navon raesztu.

8/ Kaca bi je ta deczeta, raoje Szere zene 

jur neta, od Tosieze oze Szpravlyau 

nyu va Ttidi osstaviti

9/ Szechen sze Smyrna van dodvora, 
bi je Jedinaszta Um, valcai nora- 

noni Uru Kormoz zeti docovom*

10/ Kada bi jo ta dvainaiezta, tusira 

ICache biti Perva, raoja Ura po 

polnoclii, ICadi chuju ja PrenocM.
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11/ űiioli biti ravenom Poly, ali va vi- 

aaokoi Gori, Kokocliu ja docauti, 

у Kakonyu, dokoayati.

12/ Prenielyavan j uch Sstu&njGa, jur у 

drugu uru caujen, dru^a udri aa 

pakne ke rnáau Ssorcau vikne.

13/ Sicoicse í>se £pri Sstaju, Bogu 

lipu hvalu daju Ssaka Tuoi iiyo- 

nevoliu rnojo nemorem nikotin.

14/ Kiad dímgacoe bit neaoro, nit mi 
nißdor nepomore, Oostan mi zbagr 

con Kooiesa, ja chute lyubit od 

dsereaa.
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So. 5.

í.iáoocLU

1/ Host kezdem én szeretni az
első rózsáéakarnat, akit viselni fogok
a szívómén, aint kalpagomon 

a bokrétát.

2/ Kivel én lenni kívánok, és 

örömet lelni benne, bogy ő
viselje gondomat, 6в a szivén viseljen.

3/ Па a begyen leszek, vagy a szé
les mezőn, rá fogok gon
dolni, hogyan tudnék hozzá elmenni.

4/ Közeleg az éjszakácsba, akkor szo- 

morkodom szivemből, hogyan tudnék 

én hozzá menni, hogy tudnánk egymást 
szeretni.

5/ Sétálok fel és alá, az én
szivem fáj. tea gondolok, milyen órában kell 
indulnom, hogy hozzá eljuthassak.
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6/ Arra gondolok, mikor lenne a legjobb, hogy
a legtovább szolgáljon nékem, ne legyen sem korán 

sem későn, hogy eleget szerethessük egymást.

7/ Kilenc arakor megyek, hogy a kedvesem
el ne küldj onx? arra gondolok, hogy vajon a tized!!* 

is ezen a helyen várom-e be?

8/ Amikor a tizedik áfeát üti, az én szivem 

már nem enged, rézsácakástél elkészülök, 

őt bánatban elhagyni.

9/ Kisétálok véle az udvarig,
Tizenegy órát kongatnak, amely érában kell ne
künk végét vetni

10/ A sik mezőben lesz-e ő, vagy a ma
gas hegyen, hogyan fogara meghallani őt, 

és hogyan lovagolok el hozzá?

11/ Aliikor a tizenkettediket üti, húslakodon, 

mikor lesz az első órára 

éjfél után, rajkor fogéin megérni.

12/ Gondolkodva ssomorkodom, már a
második órát Imi lom, két órát ütnek,
de nem az én szivemhez szél.



— 134 —

13/ Felébrednek a madárkák, Istennek
ssép bálát adnak, uindenik elmondja as ő 

bánatát, csalt én nem tudora senkinek a magamét.

14/ Ha már máéként nem lehet, rajtara 

senki nem segít, maradj Isten
nel róssácska, én sseretni rfoglak 

esi vemből.

/

r

\
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A/3

Ф *

Zaspala dew,j ka. 
Saspala devojka 

Крепка na korenku
Brenku na koreaku.

Siv Je soko budi, 
Siv Je soko budi, 

Meéu o£i lt1ubi/ 
Mectu oei ljubi.

Ustani dovojko, 
Uatani devojko, 
Breg <ío S3* oruüiiti!
Bareg ce o* oruoiti!

Otud Ide atado, 

Otud ide atado,
S dva mlada ovcara/
Б dva mlada ov&ara.
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Jeden a :jé2on pa.'oíe* 

Jedau e raisoo. pro<te, 
Pru£Í au hto e nirouj
Дги*~1 ne hio & taÍ2*on.

Govocri devo j ci7 

üovori dovojelj
- Ustenl devojlnj
- Uataol d&vojkol

—A3d*oo tano dolo, 

Ä^d*iao i&ao dőld, 

U to zlatfto poljey 

ü to zl&iiio poljo.

- Da híj emo рЙюДса» 

В» Snjoaao pasnica,
На во nadbij evaiaoj
Da ec imdh^cvmol

~~ te09 Ш 

Áko io

Joou ti ju otüdol 

Dacu ti Ja átadót
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—• Д Jf-л 1 í 4-jß* VMÜLfi *7 АУ5 *1 ^W!

Ako 1* te nadaeajeia, 

Xguba da si zaojajf 

I^uba da ei aoja!

ívuúüba ^agtiwÉ rrt *9

Ustade devojka, 
üstadó devonba 

Metnu orp na ram©/ 
Metnu arp m rasa©.

/

Odoüe tan* dole, 

Odo Se tani* dole,

U to Blatiio poXje, 

ü to alatno polje.

ärgeli stí. p&exilcu, 

&nj éli su pSenieu, 

Oá ^utra do raraka, 

Od juta» do raraka.
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— Stado da mi dadeüs^ 

Stado da mi dadeoj 
Ja sao te md&ijela^ 

Ja sam te nad^njela!

Moll se Sobanin, 
Moli se cooauin. 
Pák joj progovartxj 
Pak <joj pro&ovaras

gfflT /'Ilii) Oft l'WHiifitViill/P

- oto 6e tebi atado7 

ütő cg tebi stadoJP 

S prwnogim ovcaraa^

S preranogim ovcaoa?

— Kiad ti trave nemaSí, 

Kbű. ti trave nemasá, 

Stado da парадеaj

Stado da napas§e&?

"Am vodu neznaS

A na vodu пеятиаз

Stado da napoj iéj 
Stado da napojis?
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Jl

— Hiti hlada irnati, 

Hiti hlada ima*» 

Stado da planduje) 

Stado da plandiye!

Govori devojka/ 

Govori devojka:

- li íobanejjl
tuje^ li £obane?

— Ja polja imdeu / 

Ja polja iroadam/ 

Stado da napaäem! 

Stado da nnpnWif

— Hója oitna кова,
Hója aitna kosa .*
Selona livadaj 
Selena livada!

— A 1 vode imára,
A i vode imám у 

Stado da napojim^ 

Stado da napojim.'/
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Elaludt a leány• • *

Elaludt a leányу 

■Cseppet a 

Elaludt a leány/
Cseppet a ;

Szürke sólyom kelti, 

Szürke sólyom kelti, 

Szemeit csókolja, 

Szemeit csókolja.

- Kelj ífaak fel leányáé,
- Kelj csak fel leányzó, 

Leomlik a hegy rzárj 

Leomlik a hery már!

líyá^ közelit arról, 

IJyá£* közelit arról,
Két ifjú juhásszal^ 

Két ifjú juhásszal.

Egyikük mo^y békén, 
Egyikük négy békán, 
Men akar a másikj 
Mem akar a másik.

!t*ű ík
Vy.^ 1%
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Talpra eaökken а láry, 

Talpra szökken a lány, 

Sarlót tesa vállára, 

Sarlót tesz vállára.

Elmennek le oda, 
Elmennek le oda, 

rrtmy mezőbe, 
Az amry mezőbe.

Vágták ők a búzát, 

Vágták ők a búsát 
Hajnaltól estéiig, 

Hajnaltól estéiig.

bjány kávéit köti, 

lány kévéit köti
Kilőne testvérbátyja, 

Kilenc testvérbátyja.

A legényét köti,
A legényét köti
Kilenc jó pajtása, 

Kilenc jó pajtása.
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A szép leány vágott, 

A szép leány vágott 

Háromszázat s liáraat, 

Háromszázat a hárraaí.

A legény lavágott, 

A legény levágott 

Kettőszáskét kávát, 

Kettoosázkát kávát.

Azt mondja a leány, 

Ást mondja a leány: 

Hallod*-© te juhász, 

Hallod-e te juhász?

idd idő a nyájad, 

Add ide a nyájat, 

Mivel legyőztelek!
Mivel legyőztelek!

Juhász imát mormol, 
Juhász imát mormol,
Majd igy felel néki, 

Majd igy felel nékis
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— Hit keadeea a nyákul, 

Hit kezdess a nyájjal, 

A sole szop ^uiiomaai?
A sole szop j liliomai?

- Mikor nincsen füved, 

Mikor nincsen füved, 

Hogy legelteád eket? 

Hogy legelted, őket?

— Vised sincsen néked,
Vized sincsen néked, 
Hogy laegitasd őket? 

Hegy negiiasd őket?

— árnyék»d eines néked, 
Árnyékod sincs néked,
"Jl’ájffiol сСл^-Чг^ф^авЛ 

Луа,ГЬо1 djLJUÁjt^J%

Feleli a leányt 

FöldS, al leányt 

— НаЗЫ-e te juhász! 

Hallod-e te juhász/



p
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— Var? érméken mezőm, 
Van ennék©a mesora, 
Nyájam legeltetni! 

Nyáj ал legeltetni!

— Аз én süríi hajam, 
Az én eiirü hajam 

Üde süld legelő! 

üde söld lerelo!

— De viaem xd vagyon, 
De visera is vagyon 

Nyáj au megitatni! 

Nyájam megitatni!

— Fekete szemeim,
Fekete szemeim, 
Kristálytiasta két kút! 

Krietály ti szte. két kút!

— A két Bnenöittököa*

A két oaenifc’ldököm
Less nyájamnak árnyék! 

Leas nyájamnak árnyék!
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A/4.

Q.i Iloravo. Погато...

OJ Iloravo a Iloravo,

Oj Iloravo, Iloravo, 

ШэЗ© eolo ravno! 

Ilojo selo ravno!

fiad si ravno, kad si ravno 

Sad ei ravno, kod si ravno, 

ütő si vodoplavno?
v
Sto si vodoplavno?

KiSa pade, ki&i pade,

Te Llorava do<fe, 

Te Llorava dode.

Pa potopi, pa potopi, 

Pa potopi, pa potopi, 

Jovanove dvore! 

Jovanovo dvoref

I u n^ina, i u njioa, 

I u njioa, i u njiaa, 

33olana Jovana!

Bolana Jovana!



imox» 3ooeioq Эол 

j плор nonoicq Зогт 

‘тлолр n j ‘pomp n j 

«ъхолр В т *х<зголр п X —

i О JOAp TJAOf

i ахолр тор ъШщ 

‘idolod 03.5 «Tdo^od 030 

‘■pdojj-otl 0%% ‘-pdo^od orfp _

iorqn 3og 03 лт^ 

iopqn Зое лт- 

‘ОЛТШ5ГТ po ‘ОЛТШ>П Po 

‘ОЛШОЦ po «оджиа* Po —

:-шгрШ1 елошэлор 

svfpam плот mop 

*&ихщ о^прт *©rai3f oq.np»i 
*онщ oq.npx *otm3f o^npx

ioOTAt^e^i огаэй
|штл«|.ео1 öreg

‘mpT&aad up eirapTA0^d ujj 
•ueppuwd ep •ngppwwd ест - )

- 6П -/



- 150 -9

„ Ilonja Jovuf moga Jovu, 

Нова Jovu, noga Jovu, 

Jodiiica u iiajke! 

Jedinca u laajko!

— IIolb Jovu, noga Jovu, 

Ыоеа Jovu, raoca Jovu, 

£iojo rodovaige!

Hője radovargc!

dodovargc, radovanjo, 

i-iadovaiijg, radovargo, 

Dók iái njofja boSol 

Dók miijei ja be5e!

— A sad odoh» a sad odoh, 

A sad odoh, a sad odoh, 

Sori u planlnu!

Goxd u plaidnu!

~ Da zaknkaa, da raknlOBii 

Da sakukaci, da aakukaa, 

KSano kukavio®!

Kano kukavlea!
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- Hej, Morava, hej, Lioravu, 
Verjen meg as Isten,
Hej, Morava, hej Morava, 
Verjen nog as Isteni

- Hogy elárasztottad, hogy elárasztottad 

Jovánoo udvarát.
Hogy elárasztottad, hogy elárasztottad 

Jovánoai udvarát I

- S as udvarban, в az udvarban 

Beteg Jovánonat,
S az udvarban, в az udvarban 

Beteg Jovánoraat!

Jovánomat, Jovánomt, 

Egyetlenjét anyjának, 

Jovánonat, Jovánooat, 
Egyetlenjét anyjának!

— Jovánooat, Jovánoaat, 

Az én örömödet, 
Jovánomat, Jovánoemt, 
Az én öröiaömet!
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— ürömöbot, Orsiimet, 

Amíg 6 volt nékam.
- Orönönot, örOUÖQOt,

Amiß ő volt atomi

~ Most elnökök, most elmegyek 

Hegynek magasába,
Most olnogyok, most сЗхюгуек 

Покупок magasába!

— Носу sírjak én, hogy sírjait én, 

Mint a kakukksiadár,
*- Hogy sírjak én, Hogy sírjak én. 

Mint a kakukkmadár!

jiokr**á&fyi«L
Mint a föcskorjadár,

-^äe^aexdifSgsL, jSä&*j№üfyb
Mint a fecskomadár!

- *



- 154 -
I

A/5-&.

Siroko je 1154 e or* ovo, op »ovo, 

Sipoico je li&$e, haj or**vo!

2a pod njim je Jova bolov’o, bolov’o, 

fa pod ajia je Jova, haj, bolov’o.

cSesto ши je raajka Iioáila, hódi la, 

$ecto ши je imjka, haj, hoflti&a«

X и krilc ßPoMe nosila, nosila, 

I и krilo gzStete, haj, noaila.

Jo'S £ß ЪеЫе uajka pitala, pitala, 

Job ga ЬоЫо aajka, haj, pitala:

- IIocgS li ni Jovo prebolot, ppobolot, 

ilodeS li oi ßiae, haj, ppobolot?

- Ile тот ti -oajlco, probolet, prebolot, 

He nogu ti oajko, haj, prebolot!

- Y&6 ti oopam, iaajko, unreti, umroti, 

Ve6 ti laoraa aajko, haj, unreti!
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- lfoéo& 11 тле najko Sail ti, Ibaliti, 

HoceS 11 ne majko, bajji ^alltl?

- Kako nebi sina nalila, Gallia, 

Kako nebi sina, haj, Gallia?

- Kad "Sim prvo svam zazvoni, sasvoni, 

A aajka ce suse, baj, da róni!

jo, aaléti, sailti, 

j о , haj, 'éaliti?
- lloceS 11 ne
1ЪбеЪ 11 me

- Kako nebi brata Salila, Gallia, 

Kako nebi brata, haj, Gallia?

- ?red tobora éa belő krojiti, lerój iti, 

Pred tobon cu belő, haj, lerójiti!

- 2a tobcKii cu cmo nősíti, nősíti, 

Za tóban cu erno, haj, nősíti!

i»HQoS' iá w-ljül'xn jfetilLL, Sfemtg 

Ijuuu, Чт&гЪлНЫ*w

г«аЬА Tfirn^y
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ш-Л

■gyed. ■OüjIajmji law-iiruj l^í1, iMWijAtl 

e*s?eelii^-feicpi?^!TT?B^‘',íse4w*%ö^j^i,Tfe3P5>jjífeí$íí!te’ I

iujüi ti1; i_juJL'üAy

-»jlT tobO -1-tytt- Clv.'.O hCtjt UüUltil

- Посев 11 ne Ijubo sáli ti, sáli ti, 

Ik>ce2 li me Ijubo haj, áaliti?

- Kaka nebi Jovu salila, sulila, 

líako nebi Jovu haj, Salila?

- Та <$±m prvo kolo saigra, sai^ra, 

2a cin prvo kolo haj, sai^pea.

• A ja one drugo sa njina, sa njina, 

- A ja oma drugo haj, sa njjiaa!
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Sj£9iL9_;LQjyJe-e..огЛэуо. ».

Széles a diófa levele• • •

Szolén a diófa levele, levele, 

Széles a diófa, haj, levele.

Amott feküdt Jován betegen, betegen, 

Amott feküdt Jován, haj, betegen.

Édesanyja gyakran megnézte, megnézte, 
Édesanyja gyekran, haj, megnézte.

Két kezébe szőlőt vitt oda, vitt oda, 
Két kezébe szőlőt, haj, vitt oda.

Anyja Jovánt gyakran kérdezte, kérdezte, 

Anyja Jovánt gyakran, haj, kérdezte*

• Meggyógyulsz fiain, válaszolj, válaszolj, 

bfeggyÓgyules-e fiam, haj, válaszoljI

- Wm gyógyulok, anyám, soha már, soha már, 
líen gyógyulok anyám, haj, sóim már!

- Édesanyái, lelkem, meghalok, meghalok, 
Édesanyáin, leikom, haj, meghalok!



- 153 -

— Fogr>s~é* anyám, engem gyászolni* gyászolni» 

§fog3s«é, anyán, engeau, haj» gyászolni?

Édes fiam hogyne gyászolnám, gyászolnám, 
Édes fiam hogyne, haj, gyászolnám!

- Ka as első harang megkondul, negkondul, 

Ka as első harang, haj, megkondul.

— Édosanyád könnye kicsordul, kicsordul, 

édesanyád könnye, haj, kicsordul!

— Pogss-é, engem, hágóra gyászolni, gyászolni, 

Bogsz-é, engen, hágóra, haj, gyászolni?

— Kies bátyám hogyne gyászolnám, gyászolnám, 
Édes bátyám hogyne, haj, gyászolnám!

" Elé bee. f с éret terítek, töritek, 

Klébed feliéret, haj, téritek!

Utánad feketét viselek, viselek, 

Utánad felcetét, haj, viselek!
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~~ Fogsz-e imád, azoretőa, gyászolni, gyászolni, 

Pogez-é imád, nacre tőn, haj, gyászolni?

— Jovúiioaat hogyne gyászolnám* gyászolnám, 
Jováacxmat hogyne, baj, gyá3zolilára?

— Ш az első kólót hallani^ hallani. 

Ha az első kólót, haj, hallani.

Biz* másokkal negyyok táncolni, táncolni, 

Biz* másokkal negyek, haj, táncolni!
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A/5 -b.

Z-eleno ,'te ll^o qt’ovq»..

Seleno 30 üáée or*ovo9 or*ovo,

2eleno je 11Ъ6е9 haj, or‘ovo.

Pod njin najkin Jovo bolov’o, bolov*o,

Pod njiia inajkin Jovo, haj, bolov*o.

К njcmu najka cetfío dolazi, doiasi, 

IC njeira 6osto niajka, haj, dolaai.

U kecelj i rroScta ши noai, nu nooi, 

ü kecelj! gpoatfa, haj, ши nooi.

- Jödi eine gre&áe, bolane, bolaae, 

Jedi eine cro^Le, haj, bolane.

- Da ti arcú ша1о odlane, odlane * 

Da ti arcú malo, haj, odlane!

- lie aogu ti, májко, ja űzet, ja űzet, 

lie laoßii ti laajko, haj, ja usot.

- Voc' ti raoran raajko ja unrot, ja umret, 

Vec ti ПЮГШЗ májко, haj, ja uprei!
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ZSld levele van a diófára-;. • ъ

Söld levői о van a diófának, a diófának, 

Söld levele van, haj, a diófának.

Édesanyja Jóvá je, alatta betegeskedett, betegeskedett 

Édesanyja Jovája alatta, baj, betegeskedett.

Hozzá az édesanyja gyakran megy, megy, 
Hozzá az édesanyja gyakran, haj, megy.

Kötényében szőlőt visz neki, visz neki, 

Kötényében szőlőt, baj, visz neki.

~ Egyél fftam szőlőt, te beteg, te beteg, 

Egyél fiam szőlőt, haj, te beteg,

Hogy szived egy kicsit könnyebbül jön meg,
könnye bőülj ön meg, 

Hogy szived egy kicsit, haj, könnye beülj ön meg!

- IJem tudom én any&i, elvenni, elvonni, 

Пет tudom én anyám, haj, elvenni.

Lieg kell anyám, nekem halnom, nekem halnám,
Heg kell, anyám, haj, nekem halnom!
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A/5-0.

SttateUiLAtófe .мтж*,тШ9Г9, \л » *

Siroko jö liíiée bor ovo, borovo, 

Siroko je lib6©, haj, borovo.

Pod r-g in máj kin Jova bolovo, bolovo, 
Pod njim márkin Jova, haj, bolovo.

ЪоаЦ^тш majka dola2i, dolasi, 

Ceato njann »ajka, haj, dolasi.

ü kecűlju oroide donoai, donoBi, 
ü kecolju croSÍo, liaj , donoui.

Coato njof-a nakja pitala, pitala, 

Gesto ajöfía najka, Imj, pitala:

— MatfMfi U ml eine probolct, p^cbalet, 

Maze'S li ш! sine, baj, próbáiéi?

— SJ© aogu ti xaajko prebolet* probolct, 

Yeé ti moram májко, niad unret!
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Mfea A,.e?2arife. .j-jas.í.y • * *

Széles a fenyőfa levele, levele,
Szeles a fenyőfa, haj, levele.

Alatta feküdt édesanyja Jovánja betegen, betegen, 
Alatta feküdt édesanyja dovánja, haj* betegen.

édesanyja gyakran jön hozzá, jön hozzá, 
édesanyja gyakran jön, haj, hozzá*

Kötényében szőlőt hős neki, hoz neki,
I® tényében szőlőt hoz, haj, neki*

édesanyja gyakran kérdezte, kérdezte, 

Édesanyja gyakran, baj, kérdezte г

Meg tudoz-e fián gyógyulni, gyógulnl.
Heg tudez-e fián, Imj, gyógyulni?

- Hea tudok én, an^i meggyógyulni, meggyógyulni, 

Пет tudok én, anyán, haj, meggyógyulni,

Heg kell nőkén, anyára, fiatalon halni, halni, 

Heg kell noken, anyán, fiatalon haj, Imlni!
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A/5-d.

hrako .io ll&o ni-'ovo.

üiroko je Xi26e or9ovo, or*ovo, 
Siroko je ШЪбе, haj, or*ovo.

Pod njim majkin Jove, bolov*o,

Pod njim najkin Jova, haj, bolov’o.

Haj ka aj emu £eeto dolaai, dclaoi, 

í jaj ka njenm Sóstó, haj, dolasi.

ü kecelj! ^roaáa donooi, doiioai, 

ií kecelj! gro&ís, haj, donooi.

- öőe& ni 11 sine prebolet, probólét, 

Обе5 mi li eine, haj, prebólét?

• Не шо£Ц ti, nejko, probolet, preoolet, 

He mogu ti, májко, haj, preholet,

~¥ee ti morém mladon töreti, unreti, 

Véé ti moram mladan, haj, unretl!
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I

Szelep a diófa leveleф • •

Széles a diófa lovolo, levele, 

Széles a diófa, baj, levele.

Alatta feküdt édesanyja Jovája betogon, betegen, 
Alatta feküdt édesanyja Jovája, haj, betegen.

As édesanyja gyakran jött hozzá, jött hozzá. 
As édesanyja gyakran., baj, jött kossá.

Kötényében szőlőt hős, hoz, 

Kötélében, haj, ozőlőt hős*

- Heg fogsz-e fián, gyógyulni, .yégyTilni, 

Lieg fogos-e fiam, haj, gyógyulni?

- Heim tudok, anyám, kigyógyulni, meggy©gyűlni,

IÍöq tudok, anyám, haj, kigyógyulni#

Meg kell már áékeni fiatalon halni, halni, 

Meg kell raár nékem fiatalon, haj, halni!
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a/g• 

ilo* G»

Jacaka Dlvo.iacBka

I/ Szmojiia bsereseia Jako Blu« 

dim# lipy Klincsaaa Jakо 

lybiin, Jói csossam asy ucsini- 

la, pravicano osacate lyublla,

2/ Tlaz Fohlisan Ssuprot néni,

líaianilsi tugu néni, jói 

tu=a Ssercau aobnm, Kbch 

ni mily у ührociu.

3/ Ко озлю doszlien vomo lyAbil, 

a cztv&t Ssiiao naglo oduril, 

Dabl bila tusna znala, liebte 

Bila Ja Sapoznala.

4/ Ja ík tobixri Saorcs© railo, Ко too 

sdr&vo neb Bolilo, ce&te Boly 

laila inoja, Some Klineвеге 

tUßa tvoja.
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5/ Ko ja nőseim savói-* ebe Bmioe 

lyubis polag mén®,

6/ Coulaliasani ja Ricey tvohje, 

Sspale fizruh ve. Ssarcze Esője* 

Ide 1® ne »a Ili© te priti, Dok

ién me Grob llepreliity.

7/ Ноб$Э Bzam poo sen te dru;.i? ~j 

pono/^i Roeerly, 

ceinil ja lieg Sslipo os moyi 

Szerese Ktebi vliklo.

8/ Honi Szerese Ssproßovam, tarn« 

vota prove clava, .Bolle bim 

Sstov ICrat Bllo, sate neznat 

Szerese alle*

9/ 3ee
vate salyubila Sseda, poy
зЪоеш Klincoahes suszty 

l)2*Ui:e lyAbio tvoj ®a Szerezi.

®ako vrecla
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10/ Sesko eheti vindar Bity, morat 
possabity, ICoszne 

Bohssil Búgom ccahozu Klin- 

esatez ш tvojem Згегйаззп.

11/ Ali laeni vech ne haazni littb- 

au taoat arr$ze Saezni arai 
Bzpoznal liubav nioju, Ku- 

Saaa Dala Szorczu tvoemu

12/ Ki у raymite, Kieezam Szto- 

bura .liaaztaroeiiila Katszante 

zdravo liubila.

13/ Coulozan mila ricai inroje yyp 

leszu va Szerező moje, Kiérni 
note Saniere priti Dokién ne 

grob no prehity*

14/ Sseda ovde timssan ztohjin, 

saliubavi jako Ihm jin Kőh
aza, jimal mila Sstobum,
Kbmileoio nertva Grobu.
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По, 6*

Loáiydal

1/ Saivecibon szomorú vagyok,
Szép szegfű, nagyon szeretlek. 

Jaj, mit is tettem,
Hűségesen szerettelek.

2/ Karnis vagy, nem úgy, mint én, 
Bánatot okoztál nekem,
Hagy bánat van a azivemben,
De nincs bánat a tiédben.

3/ Eddig ki lii ven ezerét tél,
Most hirtelen elkergettél,
Ha én bánatos előbb tudtán volna, 

Sosem ismertelek volna meg.

4/ Magara maradtam szivemmel, 
Bár ne fájna olyan nagyon. 
Arai fáj most, a bánatot 
A szefcfü okozta.
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A/7-a*

Tri ribari rice Xuovu,* • •

Tri ribari ribe luovu, 

Tri ribari ribe luovu, 

Táj ajtósa, tájajtóm, 

Ribe luovu.

Jednu au jur ulovili, 

Jednu au jur ulovili, 

Jedim au jur ulovili,
Tajajtóm, tajaj tom,
Ulovili.

Sasried su ju rasporili, 

liaeried su ju rasporili,
Ta jaj tau, iajajtam, 

dasporili.

Va njuoj aa&li diesnu ruku, 

Va itjuoj n»r li diesnu ruka, 

Tajajtom, tájajtóm, 

dieenu ruku.
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!Ja ruku «je г lati perst&nj , 

üa ruku je zl&fci perztanj, 

Tajajtom, tajajtom,

Zlati perstauj .

Ha porstanji ziati kamen* 

Ha perstanji zlati kamen, 
Tajaj tom, tajajtom,
Zlati kamen.

Pod kantonom trava raala,

Tod kaaoiicsa trava ramia, 

Táj aj tóm, táj aj tora, 
Trava raala.

Ha njuoj raila pave pasla, 

Ha njuoj raila pave pasla, 

Та jaj tóm, tajaj tea,

Pave p&ala.

Pavi su se razletiii, 

Pavi ou se razloiili, 

Та jaj tóm, tajaj tora, 

iiazletili.
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Lipo pier jo pObUbili, 
Lipo pierje pogubili, 

2ajaj ton, tajajtora,
Pogubili.

Mila je где pobirala, 

Mila jo где pobinala, 

üajajtom, tajajtom» 

Pobirala,

Sin jmmkom jedno dala, 

Siio junakoa jedno dala, 

Taj aj ton, tajajtora, 

Jodno ddla.

Hilorm je tmjvec dala, 

Шяш jo najve<£ dala, 

Tajajtan, tajajton, 

IJajvec dala.

Zbog toga je bitka atala, 

Zbog toga jo bitka etala, 

2ajaj ton, t&jajtan,

Bitka ©tala.
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ДДдц halász halat for.««

Három Halász halat fog« 

Három halász halat fog, 

Tajajtom, tajajtom, 

halat fog*

L’gyet hamar kifogtak, 

ügyet 2iaíaar kifogtak, 

Táj aj ton, tajajtom, 

Kifogtak.

KUzepőn felhasitották, 

Közepén felhasitották. 

Та jaj tóm, tajajtoa, 

Felhaaltották.

Benne egy jobbkezet leltek, 

Benne egy jobbkezet leltek, 

Tajajtom, tajajtom, 

Jobbkozet leltek.
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A késen aranygyűrű van, 
A késen aranygyűrű van, 
Taj aj too, táj aj toil, 

Aranygyűrű №a.

A gyűrűn arany  kő van, 
A gyűrűn aranykő van, 
Tajajtara, tajajtoo, 

Aremykő van.

A kő alatt £ü nőtt, 

A kő alatt fű nőtt, 

Sajajtora, tajajtora, 

Fii nőtt.

kajta a kedves pávákat legeltetett, 

liajta a kedves pávákat legeltetett, 

2ajajtoa, tajajtoia,
Pávákat legeltetett.

A pávák ssétroppeatek, 
A pávák esétröppentek, 

“Pajaj ton, tajajtoa,
Ssátröppentek.
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Ékee tollúkat elvess!tettok, 

Ékes tollúkat elveszítették, 

Taj attorn, tajajtoia,
Elvess!tették.

ast felsaedegette, 

A kedves ast felsacdegette, 
Tajajtom, tajajtom, 

Folosedegette.

Minden legénynek egyet adott, 

Illáién legénynek egyet adott, 

Таjajtóm, tajajtóm,
Egyet adott.

A kedvesének a legtöbbet adta, 

A kedvesének a legtöbbet adta, 

Таjajtóm, táj aj tori,
A legtöbbet adta.

Emiatt háborúság lett, 

Rálát t háborúság lett, 

Tajajtora, tajajton, 

Háborúság lett.

Sí ✓ 1<ч /*и»Г
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A/7 -Ъ.

Tri, rlbari rlbe luovu. • *

Tri ribari rlbe luovu 

Tri ribari rlbe luovA/, 
Ajajdom, dajajdcra,
Ajaj dón, dujajdón, 

líibe luovu.

liibu jesa ulovili, 

Hibu je mi ulovili 

Ajajdom, dájajdom, 

Ajajdom, dajajdóra, 

Ulovili.

úibu jeeu rasporili/ 

itibu jesu raeporili, 

Ajajdom, dajajdon, 

Ajajdón, dajajdón, 

Haoporili.

Va njuoj aasli slati 

Va njuoj naoli zlati kamen^ 

AjajJdom, dajajdom.
Ajaj dóm, dajajdoo,

Zlati kanén.

V
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I

На c .1 truva rujlu,

Ha kamen! trava rasla/

Ajaj dam, dajajdom, 
Ajajdom, dajajdom,

iri rlbarl. 
'Jtírov halász»

• • •

• «

Három halász halászni 
Aj aj dóra, dajajdom, 

A$ajdom, dajajdom,

t,

Halássni ment.

Egy száp halat ki is fogtak, 

Egy szép halat ki is fogtak^ 

Ajajdom, dajajdoo,
Aj aj dom, da jaj dóm,
Ki is fogtak.
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Kát darabra hasították, 

Két darabra hasították, 

Ajajdoo, dajajdoßt,

Ajajdóm, dajajdora, 

Hasították.

Leltek benne aranykövet, 

Leltek benne aranykövot, 

Aj aj data, dajajdom,
Aj aj doni, dajajdon, 

Ajajdoa, dajajdóm, 

Aranykövet.

A kő hátán zöld fü sarjadt, 

A kő hátán zöld fü sarjadt, 

Ajajdoa, dajajdoa,
Ajajdai, dajajdoa,
Zöld fü sarjadt.

• ?
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A/a

ülu&i alone .iladl nunak...

« ülu£i mieao uladi Juuak 

Jedno lie to ton,

Cu ti kupit lipu kapu 

Kod Ju imám sara.

- Hi to piaca gospodine, 

2a ku b* aluail ja! 

Kapu imára, ralié nlraara, 
Siroraah sara ja.

- Sluái raienc aladi jírnak 

Jedno lieto dán,
6u ti kupit lipu birndu 

Kod Je imam sara.

- Hi to pla£a ©ospodine, 

2a ku Ъ* olulh.1 Ja! 

Bundu inan, mile niraem,
üXPOí^ll JÄ2

- Slusi raiene nladi Jmiak 

Jodno lieto dán,

Cu ti kupit llpe Sisae 

Kod Je imán шга.
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- Ei to plaéa goapodine, 
2a ku Ъ* sluSil jaí
V
Gizim imam, mile nimam, 
Siromali mm ja.

- Slu&i nlene mladi junalc 

Jedno lieto dan,
Cu ti kupit lipe ovce 

Kod je Imam san.

" Ei to platía I ospodine, 
Sa ku b* elu&Ll ja! 

Ovce imam, mile nlmma, 
Siromali earn ja.

- Elu&L mien© nladi j írnak 

Jedno lieto dan,
Cu dati lipu milu, 

liod je loam satui

- Slusii cu te gospodine 

Sods на vjeka,
Milu imam* zenjku imam. 
Bogát Ш sad ja!
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uiA .йше ■ IÜM.Jmmk.. . 
Szolnál.i ei jf:?Ú iOiélLLV.«.mm

~C :',oI• ál.j 0" ' 0" I .1 :: U xO; éiy 

Egy зэкtendon át,
Olyan sapkát vessek neköd, 

Mit fejeién látás!

- Нею fizetség nékem, штат, 
Miért szolgálnék!
Sapkára vagyon, ked- 

Ssegény vagyok én!
nincs,

"■ Szolgálj engem ifjú legény 

Egy Oostendén át,
Csinos buraiét vessek néked, 
Milyent rajtam látszI

- ЯШ fizetség nékem, шш,
Miért szolgálnék!
Bundám vagyon, kedvesem nincs, 

Szegény vagyok én!

- SzolnálI engem ifjú 1c-jói у 

Egy esztendőn áij 
üsiaaát vessek, mint nékem van, 

Éppolyan cifrát!
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“ ко . ri':űts4í ■ oft« u MM i, 

niért szolgálnék;
Caimám vagyon, kedvesem nincs, 

Szegény vagyok én!

ПМ, ifjú legény 

Bgy esztendőn át;
Veszek néked, mint nékem van, 
Sok-sok szép birkát!

— Ham fizetség, nékem, uram, 
Mért
Birkám vagyon, kedvesem nincs, 

Szegény vagyok én!

" Szolgálj engem, ifjú legény 

Úgy esztendőn át;
IjöÉLeá adom kedvesemet, 
Legyen tiéd Iiát!

Szolgád vagyok már örökre 

Kedves jé gazdám!
Kedvesem von, asszonyon van.
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A/3

uotruajato, trav. Ja u proU oce«. .

(Setmajstoc travnja u prol j eáe 

Dofrodl se veiike neorece.

To je bilo u nedelju oladu, 

Kad üodoljub pravio paradu.

To je bilo od vélik© tuge,
То se desi kod birtaoa í>uko.

Banda svira a mizika je&i,

Ifjra АхйЯЬщ eve joj cfcerdan zveíi.

- Svirajte ni, pengő v уши da ti,

Da 3a mögt! s Anicon igreti!

Pa joj roüe: - Curo nőj a tojna, 

Sad ö© raora otkrit naSa táj na!

A Anica oXi оborila,

Pa j© njenu tiho govoi'ila;

- iíadi samnon Mo je tebi drago, 

Kiad ne mogu biti tvoje blago!
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- Svexm tone kri'/a mo ja uati*
*to rai neda Srpkinjom ae svati!

I polako stigau do proйога, 

On со Иксе svoga levolvera.

Те jo,} puJSe raeáu proa be la:

- Sad pe maja iapimila Sei ja!

I оtide u ba&tu pod ora* t 

Kako reknera, tako biti moral

- Z&Zt* da Sivim, lead dragano пшат? 

Bol je da ae rnladan u &соЪ eprei jam!

Jedan pucáéi dosta щи je duäi, 

A telő се ш seialjicu srusi.

- Mila aajko, oad ra&iri krlla, 

Pa doSekaj tvogfcA mllog cina,

Koga niko videt vi’Se песо, 

Uvenuo, kao raajako о voce.

A pod or o' ljub±<5ica plava, 

Tu dodoljub nrtav se odrjara.
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Áprilisban, tizein jn c/edikén« • »

Áprilisban, tizennegyedikén 

Hagy baj őseit tavasznak elején.

A nagy bánat hozta igy magával, 
Hogy es történt Gyuka kocsmájában.

Vasárnap volt, a falu ünnepelt, 
Mulatságot nodoljub rendezett.

Cigány liúsaa, vadul ssaporázza, 
Táncol Anka, csörög a nyaklánca.

• Zenéljetek, pengét adok érte, 

Hadd táncolok Anicámmal végire!

S igy .szél hozzá* - Szépséges virágom, 

Most tudódjon ki titkod ée titkon!

Anica szép szemót lesütötte. 

Kedvesének halkan ezt felelte:

- Anyám véled soha meg nem békül, 

Szerb legényhez nem ád feleségül!
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- Tégy sat vélem, ami tetsző neked, 

Iía nár úgysem lehetek kedveeod!

Lassan-lassan érnek az ablakhoz,
A legény nyűi hideg pisztolyához*

Golyó tépi Anka fehér mellét, 

Vágya betolt, siratja kedvesét.

A kertbe lép, megy a diófához:
- Ahogy mondom, ügy kell lenni már most!

- Ankám halott, nincs már miért élnem, 
A legjobb lesz ifjan sírba térnem!

Egy lövésre megbékííl a lelke,
Teste suhan a fekete földre.

- Édesanyám, tárd ki mindkét karod. 

Öleld által kedves, jé magzatod,

Akit többé senki fia nem lát,
Úgy (jervad el, mint májusi virág!

. ^ ) 

%Ъ,У

ffDió tövén kék ibolya nyílik, 

nodoljub itt halva, csendben fekszik. ^
(t í
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5/ Zöogarn
sbogoa drag© Öse в at re, ino riila 

Bracsi, vara Sala zadnycs Polcol 
dajóra, i od vasae rozluesujm 

Ssrichu probirovat raasirovai*

Otacz Ino csati,

6/ Jur ozad te'ce ni la, bogu preporuoi 
tebc fcyubau noju, Szerese ja Isru- 

csam, Byute szüze tebi da jen, potom 

dalye Ja setzen, Szrlcbu 

probirovat ma»irovat.

7/ Szenogueid Boee jur azé tebi csu~ 

din, jur K»tebi zdihavam, jno 

szuszé tocsln, daimi eariehno 

putovati jno osriehno odhajati 
Sariclm probirovat macrbrovat.

8/ Prokieti líepretel jur posstani protoly, 

presztresisze Boga Sztvoritelya tvoga, 

Jur press tani Govoriti lipo iíervi 
merd piti Sariebu probirovat
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9/ Sato proesim tobe moj Вове prelipi, 

nedai ai umriti repretelssicoi 

liiüdL rjoju Hlödozt tebi dauern 

mene tebi ргхказеЗеп, Illaáo/_a 

Jimaka lipa Klincoaesa.

10/ Udilimi jakosst ^akoga Задают 

Daruim, lipotu lipo absolanft dabi 

no^al putovati, rane aségumo Bronx ti, 

llladotja Iunaka lipa IClinesacsa.

11/ I Jeplaeaißze ini la Тидаа golublcsa, 

netugui Turobno, Kaim ti Gerlicsa, 

proastani ostfcose ToeBiti, none vanyi 

lospirati, mladéga Iumka lipa Ks

12/ Tverd.no Sse sa u£?ai va 3o.ja Drseo- 

ga da ehes viditi riiloga tvo^ega»

Ssiamim chesisaso vessoliti, mem

rtilo posdraviti, Mlado m 

Iunaka lipa IClicaacza.

13/ Kod до Зоауа niilos fc od Ss.:iortl

aentujc, tebo I^ubav шоЛи na 

Uovo daruje, onda chssssevessel!ti 

шопе véssolo ^lodati, lipoga Kli 

neaacsa iilada Junaka.
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5/ loten veletek, apára és kedves anyái.i, 
Isten véletok kedves nővéreid, kedves 

fivéreim, mindőtöknek végső áldásba 

adón, tőletek olválok 

szerencsét próbálni, masírozni*

6/ Innár téged kedvesem Istennek ajánllaky 

Téged; szerelmemnek szivemet itthagyon* 

keserű könnyein
ontom, aztán tovább indulok szerencsét 
próbálni, masírozni.

7/ Mindenható Isten nár csak téged csodállak,
Már hozzád fohászkodom, éc 

könnyeimet ontom, add hogy
szerencsésen utazzam, szerencsésen elindulliasaak 

szerencsét próbálni, masírozni.

8/ átkozott ellenség, légy immár barátom, 
lícttenl meg Istentől, a te Teremtőd tői, 

Hagyd már abba beszéded, az ón szép véren 

ivázát, szerencsét próbálni .msirozni.

9/ Azt kórom tőled, szépségéé Istenem,
ne hagyd, hogy ellenséges kéztől Imijak meg,
ifjúságom neked adom, ifjú legécy-cmgaoat néked

ajánlom,
sjzép szegfű magamat.
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10/ Add nékem егоз Sámson orojót,
ajándékozd nékea Ahsolon szépségét, bogу 

utasul tudjak, magamat biztosan védeni. 

Ifjú le rßztft* szép őse Jfü к lagaraat •

11/ líe sírj, kedves, bánatos galambom,
Ne bánkódj szomorúan, mint a gerleaadás,
No ontsd tovább könnyeid, engem bennük

mossál, ifjú legényt szép öse^fü-cmiaaat.no

12/ Szilárdan bissál kedveз Istenben,
hogy látod majd ismét a te kedvesedet, 

velem fogas örülni, engem 

kedvesen köszönten!, ifjú 

le/én^t szép szőjfü-raag&mat.

13/ Ha majd as isteni kegyelem a lialáltól 
megóv, néked szerelmemet 
újra szándékossá, akkor fogsz majd örülni, 

rám vidáton tekinteni, ifjú legényeiüzóp 

azé JfÜ-eia^ímra.
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А/10

. .’г

Zanlaltala е*ага па.Иса • ♦ *

Zaplakala s tara iijajlca 

Dsafir be^ova/ 

Zaplalcala ötara magica 

DSafir Sehova „

~ АоЗ» I dl .с, lalad ve sire, 

Sto ее oseni?

Aoj, nine, r:ilad venire, 

оto oe oiSerd.?

— Tebl ljuba, itteni snaba, 

Кош. poroda!

Tebi l^uba, raanl enaha, 

Soma poroda!

— fíaardi ее DSafir ЪЛшш 

Ode na dárdák 

Basrdi ее Ша£1г Ъо5е, 

Ode re tazA •
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lila eardaku u bud&dai 

Ljuba iüu plaSe,
Ш 5ardalcu u budXaku 

Ljuba um pla&o.

•v

VCisnu sklda, ljubu pita 

Ode ш je oablja^
'612ШШ okida, ijubu pita 

üde mu je sablju?

Sablja zveknu, ljuba jeknu,
íedo saplaÜe!

Sablja sveknu, ljuba jeknu* 

<5edo sapls^c!

— Aoj) nio.ja raajkoymila/ 

Evő porodaj 

Aoj raoja Ksajko;/raila/ 
Evő porodaí
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FelzokOKOtt örer any.ia. • *

Felsőkor^öreg anyja 

Ezísafi? bégnek / 

Felzokogott öreg anyja 

Dzsafir bégnek.

"Jaj, ér; fián, ifjú x^ezér, 
Minek nősültél?
Jaj, én fiam, ifjú vezér, 

Minek nősültél?

Yölűnek, az én menyemnek-“Fele 

nincsen magzata!

Feleségednek, az én menyemnek 

ÍTincsen magzata!

Mer dühödik Dzsafir bég, 
Felmegy az emeletref 

Megdühödik Dzí3affir bég. 
Felmegy az emeletre#

Az emeleten, a sarokban 

Feleség© siry 

Az emeleten, a sarokban 

Felesége sir.
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Kard met'csendül, евваопу sikolt, 

Gyemek felsírj
Kard megcsendül, аеяйопу sikolt, 

Gyermek felsír!

Jaj, anyám, kedves anyára, 
Itt van a magzatj 
Jaj, anyám, kedves anyám, 
Itt van a macsat!
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A/li-e.

Zolena .1» gom gorlla. m m

Zolena у ©эта gorila, 

Zclona у gora gorlla» 

Pod njuom je mi la old!la* 

Pod njuom jo alia old!la.

lekre su na nju padalo* 

lekre su na nju padalo* 

Da era so ptice plokale* 

Da su so ptlce plokalo.

Prlk dovedooiet diovot guor, 

Frik devodoolot diovot guort 

Ondö jo olle majko dvuor* 

Qnde jo mile majko dvuor.

Ead su se po nju vozill* 

Had su so po nju vosili* 

Uoput su tunje sadili* 

Uoput su tunjo sadili.

Had su so domuoa poljali, 

Had su so donniom poljali* 

Zelonfi. tunjo torgali, 

Zelen& tunje tergali.
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Накопи ovatoau tunju, 

Накопи* ova tonu tunj и, 

A garu&ijaku aaruXnju, 

A aaru&ajaku sarubnju!

Zara&oja oo jc piakala, 

Zaru&ija зе jo piakala, 

üvoju íaajku "falovalaf 

Svoju raajku sulovala.

^l*vioota ja- je batrila, 

líevieota ju je batrila, 

I *vako njuoj govorilu, 

I *vako njuoj íjovorllas

- He piacit© oo nevieeta,
He plaSite ao nevieota, 

Buája j* bila moja ciesta, 

Duzja j* bila ínoja ceiota!

- Tri krat dalje aaa voíona, 

Tri krat dalje ши vo^ena, 
Jós noS bila tako tuSna, 
Job nie bila tako tubnal
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Boetat ceté lip bi о И gxaü. 
Doatat cote lip bieli grad, 

Po lmom cete se vi Sietat, 

Po kuora cete sc vi Sie tat!

A zöld hegy érett • • •

A zöld hegy égett,
A zöld hegy égett, 

Alatta ült a kedves, 
Alatta ült a kedvoo.

Szikrák hűl lot talc rá, 

Szikrák hullottak rá. 

Hogy sírtak a madarak, 
Hogy sírtak a madarak.

Kilencvenkilenc hegyen túl, 

Kilencvenkilenc hegyen túl, 

Ott van az édesanyja udvara, 
Ott van az édesanyja udvara.
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.Amikor árts utaztak,
Mikor érte utaztak, 

Utezélre birsalmát ültettek, 

Utezélre birsalmát ültették«

Amikor hazautaztak. 

Amikor hazautaztok,
Zöld birsalmát szedtek. 
Zöld birsalmát szedtek«

Minden lakodalmasnak egy-egy birsalmát. 

Minden 1 a kotlái narmak egy-egy birsalmát, 

Vőlegénynok a menyasszonyt,
Vőlegénynek a menyasszonyt!

Az eljegyzett leány sirt. 

Az eljegyzett leány sirt, 

Az édesanyját siratta.
Az édesanyját siratta«

Sógornője biztatta, 

Sógornője biztatta. 

És Így szólott hozzá, 
Éq igy szólott hozzás
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- lie air jón sógornőm,
He air jón sógornőn, 
Hosszabb volt az én utam. 
Hosszabb volt az én utam!

- Háromszor messzebb vittek engen 

Háromszor messzebb vittek engem, 
Mégsem voltara ilyen bánatos, 
Mégsem voltán ilyen bánatos!

- Kapni fog egy szép feliér várost, 

Kapui fog egy szép fehér várost, 

Amelyben sétálni fog,
Amelyben sétálni fog!
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А/11-Ъ.

т » •

Helena llpa j* gorila, 

Selena Ира у gorila, 

Pod njor.i je ralla о id i la, 

Pod njom je mila oidila.

lekre su ш űju padslo,

ptice plakale, 

ptiee plakale*
Da su
Da su

Kiad smo po nju VO2ill, 

po nju vosi11, 
Usput su tűnje sadill, 

Usput su tűnje sadili.

Kiad smo

• Kad mso as najsad voziH,
Köd auo se najsad vozili.
Zriele tűnje su tergal!, 
Zriele tűnje su tergal!*
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Sakomu svatamu tunju, 

Sakoom evatomi tunju, ■ 
A sarufcnjaku zarufcnju, 
A saruünjaku sanicnju.

Sestrlca ju je batrila, > 
Sostrica ju jo batrila: •
• Ee pla&Lte no, nevjesta, 

0e plaSlte so, nevjeota!

• He plabito вс, novjeata, 

He plaöite so, nevjesta, 

Dúlja j* blla mo ja ciecrta, 

Duäja j* blla mo ja cicota!

• Sri krat daljo earn vo&ma, 
Sri krat daljo earn vo£ena, 

Jos nie blla tako tu£na,
Jo& nie blla tako tusna.

• Prlk devietdeoiet dsviet ©or, 
Prik devietdeoiet deviet ©or, 

Ondo je moje majko dvor,
Ondó jo moje maj ko dvor!
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- Dostat cete lip bjoli grad,
Dos tat cete lip h|oli gred, 

Po кош este se vi Sietat,
Po kora cote se vi sietatf

jíkott a söld hárs. • #

Égett a zöld hárs, 

Égett a zöld hárs,
Alatta ült a kedves, 
Alatta ült a kedves.

Magára szikrák hullottak. 

Magára szikrák hullottak, 

A madaruk sírtak,
A madarak sírtak.
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Amikor érte utaztunk,
Amikor érte utaztunk.
Birsfát ültettek az út szélre, 

Birsfát ülőtottok az útszélre*

Araikor visszautaztunk, 

Amikor visszautaztunk. 

Már érett birset szedtek, 

Már érett birset szedtek*

Minden lakodalmasnak egy-ogy birset. 

Minden lakodalmasnak ogy-egy birset, 

Vőlegénynek a menyasszonyt, 
Vőlegénynek a menyasszonyt*

Nővére vigasztalta őt, 

nővére vigasztalta őts 

• He sírjon a menyasszony, 
Be sírjon a menyasszony!

He sírjon a menyasszony,
He sírjon a menyasszony.
Mert hosszab volt az én utam, 
Mert hosszabb volt az én utam!
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Háromszor ilyen messze vittek, 

Háromszor ilyen ne2sse vittek, 

Mégsem voltara ilyen szomorú. 
Mégsem voltán ilyen szomorú*

Kilencvenkilenc hegyen túl, 

idlsnevenkilenc hegyen túl, 

Van az én anyán udvara*
Van az én anyám udvara!

- Kapni fog egy szép fehér várost, 

Kapni fog egy szép fehér várost, 

AuieÄyben sétálni fog,
Amelyben oétálni fog!
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аШ • • •

«elenánál, 

Jelenánál, 

Zöld aliaafű, 

Zöld alraaftu

H6tt alatta, 

Sott alatta, 

Lóhere, 
Lóhere*

Éiaelyet vágott, 

Melyet vágott 

Egy biiaake leány, 

Egy büszke leány*

Amt ceak levágott,
Amt ceak levágott,
Mind. a lovak elébe tette, 

Mind a lovak elébe tettes

• Egyetek, Igyatok, 

Egyetek, igyatok, 

Apámnak lovai, 

Apámnak lovai!
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A/13.

SgQ t l:t iva o&aniea ...

Saetikivá píu: L 
Те&ко oe produm, 
Ubuoge гшгёхсе;
lTbuor;e ruoSice
Xesko зе J5 cxiava.

Ca ox hasni verkljac 

Ako nimaza pioiíac,
5a mi hasni klin&ac, 
5a mi hasni klln&ic 3 
Ki во salcuoj Tpucta?

Ki во aakuoj opuota/
Та cq i meal 
Zate takov klinJSac, 
Zato takov klincae, 

Keni po vuol^i ai.

Kad grien po ulici, 

Said, vu me glioda 

Zae ama al&da ruoaa 

Zac aam : dada ruor.a 

Sako jako blieda?
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Guomjem Icmji oganj / 

A duonjem Зогшдка/

A va aridi^ ша kraji,

A va oridnjera kraji 

2a nőj a ruo&Usa.

Gorlnske duooa ni, 

Dol4%i®. a najicu api, 

A va aridnj an kraji/ 

A va sridujem kraji 

2a Eli otprid noeiai.
i

Se deirna, ее denas 

A ea cqoo sutra £ 

Sutra ce bit dobra/ 
Sutra ce bit dobra 

Saprasena mipa.

Ki kuoj eelo huodbt 

sfedko kraju sane/ 
nierJeaj aiia da я*/ 

Uierkaj nila da ее 

/I/ tebi to ne staue!
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f.

*

Ako ml ее etane,

liili ne ne zano/
/

Kb vuolim mari ti/ 

Ka vuqIíl; nnriti / 

Heg drug© Xáublti.*
/

áJmtolaa&Jaka« • •

A konkolyom búsa 

nehezen kél, el, 

a szenny leány,

nehezen kap férjet.

«
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Mit ér a kort,
ha nincs kerítése,
mit ér a azejfü,
iáit ér a szejcfü,
ha minden leánnyal veszekszik?

Aki minden leánnyal veszekszik, 

az veim is fog, 

azért az ilyen szegfű, 

asért ez ilyen szegfű 

nem kedvemre valé.

Ha nercek az utcán 

mindenki engtm néz, 
miért vagyok ifjú rózsa léteire, 

miért vagyok ifjú rózsa létemre 

ilyen nagyon halvary?

Hogyne volnék halvány 

én ifjú rózn*, 

amikor beleestem, 

amikor beleestem 

nagyon a bánatba.
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líappal vagy éjszaka 

egу gondolatom van, 

téged hívlak, 

téged hívlak:
- Hol vagy, kedvesem?

Amott a felvégen 

van egy édesanya, 
aki fiút nevel» 

aki fiút nevel, 

ki as enyém less.

Örömest mennék a faluba, 

de nines otthon a rózsám, 
más rózsában, 
más rózsában 

noo találom kedvemet.

A felvégen tűz van, 

az alvégen parázs, 

a falu közepén, 
a falu közepén 

az én rózsán van.
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A felvégi nincs otthon, 

az alvég! anyjával altmaik, 

aki középütt van, 
aaki középütt vau, 

annak tilos ajtót nyitni.

Mindent ша, mindent na, 

de mi lesz holnap? 

Holnap jó loez, 
holnap jó lesz 

a rántott levee isi

Akárki jár a faluba, 

ritkán választ a végéről, 

azért vigyázz, kedves, 
azért vigyázz, kedves, 
hogy veled ez meg ne essen!

Ha velem megesik, 
hogy kedvesem el nem vess, 

jobb nekem meghalni, 
jobb nekem meghalni,
mint másokat szeretni!
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-"Ba te bű proliinál,

Da te ne prehinji,
B, ta klintrae mai Jeni t 

Щ ta klinSac rwsüJeondLf*

"^Doot aari ti laierkala, 

ti nlerkala/ 

E, na теплее selleni, 

E# na veníac zelienif^

Dost

"ЧЙ ш je prehinjil,

OS ne je prcMrgil 

E, ta klii:6ac rucij^ni* 

3 ta klinSac rurajeni!^



^fjrwroseo^ ppoz в S3 ‘Р©н 

*vaosвозу pros v sa * роц 

Лъ-оггио^ в тш Q4I 

•пхозеоц -в пт 441*-

|q.©ATE8 в о^йоЗ.тог^эп оа ‘ Соц 

‘4©лтяа « aq.ii©Здасйаш по вС©н 

«1^13епхт a q-tiaxopr 

‘.гегпш г* q.uaxopi

/

1 аштойпоз? рррз £3д»£3& * Соц 

‘q.njx)SG03i pips £Уэ~Ю& ‘Сэл

nCjT иерсгш
«зрзпрозол: npjT ххарити

; адзедафа %Ювц а •£ 

‘атрПввфл pÄ7oT| n *рец 

♦дривш? «8'qo,x iß 3404. осадит 

‘^rpsöniT ^axroj a 3.404 шад^я

<тай0Ш| űíaqoj.в q.q.bq.uo^B’j • * •

í - ггг -



- 223 -

—fSflpAM rá,
Vitázz ráj

Hej, a söld koszorúra, 

Hej, a söld koszorúra!

-"Hogy vő no csapjon, 

Hogy be ne свар jón,

Hej, es as Ilde szegfű, 

Hej, es as üde szegfű!*'"

'Eddig vigyáz tara,

Eddig vigyáztsmy
Hej, a zöld koszorúra,
Hej, a zöld koszorúra!*

“"Mágia beceapot-c, 
liágis becsapott/
Hej, ez az üde szegfű, 
Hej, es az üde szegfű!
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A/15. 
Жо* 7.

Jcueaka oá Uila Лц ■iojmatii

1/ Htla r.ioja raila, nesnaa Icako 

Sztobum, dazal mo Je Szerese

pogiba zatobum.

2/ Pocsne sze turobit nfcg&r raszrve- 

Bzelit zato зге turobi, caate 

vech nevidi.

3/ Onda mi sze batri Kadszi iiate 

miszlin Jos aze -iaszturobi 

Xad te vech nevidi.

4/ Polliéi aze Secham premilyhno 

tusim* aatobum -iooicza gorlie 

Szüze iocoim*

5/ Ha oblolc se ragnaa gori doll 

ßledaci ь1оз teja iloaicza ni£- 

dir ne за gledasu

6/ iSude £t>der liidem imde iiaasmia* 

lyujem Kadiss mi lioe&cza 

milo poglodijen.
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7/ líevidim S^roku, Jeseraku vo~ 

die zu kaj "bála veosala cza* dar
monu Ssertcsu.

8/ 2ato П2.1 ncvido.u, nit mo j ű
liooicae, Kab ml obatrila turo-
biOO SZÖrdasCEO*

9/ Zato poirni voter od Siroks 

vode, termi donesz Glassi od 

Syublyene Но ее*

10/ Vavo lipo Szelő Kadi prebivaa 

ja doni Szerazaidu Szotu^e 

od Szere zu.

11/ Ar neezujern tuoni od n^koger 

Glaosa, ICibime obatril na
mojem ezam&sczi#

12/ ban na du x szi niezliu da
te dóiti Glaazi datene оbátrát
па nőjem Sserdascsi*
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13/ AU ni ooguäiso» da bi néni 

dooli, torosam те dvoinoeati 

daaate asi ршёгИ.

14/ HemorCK® se ssíerpit uő£* oclm

piuaftái da doastaneaa Glass! 

vavoa Kraticota csassi.

15/ 2a to uiiia dósa dai od tobe 

Glaasa navo moje pioamo &aa-» 

daanyaga сшааи.

Iá/ Da nabudeia vecii ja va dvoiao* 

ssti üivilj ne&aabase na 

Glaase Ja tusai obatril.

17/ Ssi poíisdravlyaa mvon 

maion piami tér váci ja qös~

tájon caa douoge Saaerti.

10/ dasspomcídoja saeiu össtajen va

vriao piaem Zain ja Ssa^dar 

PinoBitв Jivo íme.
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19/ Ónom Mioczacssa Saeoamisr.toga 

Dneva Piám 3a Jeaxuara 

Dvsicset treta Xcta.
Men»

Шок a kedvesről а папаш nótáiй:щ

1/ ú> édes kedvesen, 

Jól értem bánatom,
l^rted fáj a saivea,
S?e vagy oka, tiadom!
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2/ Bánatba, ha esem, 
Honi jő vidulásom, 
Vigasztal: ua enged 

Gyakoribb látásod.

3/ Derűsebb a világ,
Ha reád gondolok, 
Szomorúbb lesz megint* 

Ha mgan maradok.

4/ Pel»alá, ha járás, 

Keservesen sírok,
Érted, édes rózsám, 
Sllrü könnyet ontok*

5/ Hajolok ablakba,
Keres könnyes szemem, 
Mégsem talál read, 

Szerelmetek kincsem.

6/ Utam bármerre visz,
Te vagy gondolatom. 
Csak téged kereslek 

Szerelmes virágom.
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7/ Mtg aera látja вшт 

'lónak tiszta tükrét, 

Le gény-é ve icme к 

Viditó erűmet;

8/ Mert meg пел láthatja 

Sudár kedvesemet,

Ki megvigasztalná 

Szomorú szivemet.

9/ Kószáló szel, indulj 
Szjes vis partjáról, 

Hozz h±z*t búe szivemnek 

Szeretett rózsámról;

10/ Hogy kedves falumból, 

Hol kedvvel lakozom, 
Messzire röppenjen
Szívbéli bánatom!

11/ De nem hallom hangját 

Az én virágomnak. 
Vigasza ki lenne 

Szivem bánatának.
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12/ Kúpról-napra váróra 

hangját kedvesemnek, 

Gyófcyi a legyen 

Beteg, bún szivemnek.

13/ Be hiába válnom,
Носу eljusson hozzám, 
Kétségek kínoznakí 

. Élsa-e, balaz-e, ráznám?

14/ Tovább nem Vcírhatok, 
i.iárÍG irok neked, 
Hozzám ie mielőbb 

Éljúszón leveled.

15/ Azért, kedvea rózsám, 
Sürgős választ várok 

Bízó soraimra, 

melyeket im, zárold

16/ Két sor-ele közt eztán.
Ma legény, ne élj ok, 
Hangodnak hallatán 

Szép vigaszt reméljok.

■:>s

Л)■r 1,* Vg'/
■3

■V\4s-,y



•ношу
• ищтоазд.щояш гщ í ix он

* ГТрЗ;-ррО % ^ТТИОЯ Т.Т,

* ireqo п тогептгар

%о oqoAef :':п%Х7 /61

•елтр «^.теэггтгт #й{т

шелэи вэ^охп^оо?!
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д/lb.

Уа seionol ; ,цг1 4 * «►

¥а aelenoj gori 

larak ogü. о дед. I, 

Pri oí,i.gu klt'bcicuj 

Bliau kje vádica.

?odicl je aagnjen 

Iliad junak naranjon. 

On nimilo (зЗш319 

1 jako 30 tu?;i.

Bivojfca o© tjiece»

I boric a_ cvieée. 
liad oo&rg aagljada 

Postán© ea bljadu.

Vidi ranj eno(> -a 

dunaira uladoga,

Junak glavu adigne, 

Pivoj ka pobigne.
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A aöld he/.yon. • •

A zöld hegyen 

Porró tűs ég 

A tűz mellett kis pad, 
Közelében patak.

A vishes hajol 
Ifjú sebzett legény, 

ő kegyetlenül szenved, 
ко nagyon búslakodik.

Leány sétálgat,
És virágot ásod. 
Megpillantva a tüzet 

Egészen elsápad.

Látja a sebesült 

Ifjú legényt.
A legény a fejét emeli, 

A leány elszalad.
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*"*líe lm£:yj engem legényt 

Te leány,
Hanem kösd Ъо oobeimet, 
Hogy elálljon a véren!

■— Heritoél vizecskét, 

Ilüt ad le arcomat 
Hajlitв hüo füvet 

Az égő fejemre!

— Ha óla meggyégyülök, 
Téged el nem hagylak! 
Barátnőm, te 

Menyasszonyom leszel!*

Kerített vizecskét, 

Kocjaoata az arcát, 

Hajlított hüs füvet 

Az égő fejére.

A legény meggyógyult, 
Elhagyta a leányt. 

Látja ezt a leány, 

Megátkozza a legényt.
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■•"lie átköss ueg, ш&- 
Ast on megígérem,
A fivéremnek leosei 

Aren^too meryaoosonya! /

■*Нш lessek a fivéred 

Aranyos raeiiyasssonya! 
Inkább meghalok 

Minthogy máét esereeeekl/
V

—A legénytől
Óvakodjon uinden rósoaf 

A fiatal legény hazudik, 

Bár hűnek mutatja magát!



- 230 -

A/17.

Jimala ,1o na ti

Jimala je ma ti 

Je&inoca sina. 

Koca jo p^oti dán 

Sa glava bollla.

Subotu joau iau 

Stupa zazvonili, 

A nedelju au c& 

Cimiter noaili.

I ljudi au prolii, 

Je mila oatala, 

lla riilof-a crobu 

Do зато plakala.

'Povi, mi, net: povi, 

Kako j* oada tebl/
Kako ő* aada tebl 
V turobnoa duói * ,ar*obi í ^

/
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Zßkrilmul jo mill

Is tie соню sealjös 

-**Ie ple5i oe mila, 

iteago aoiHiö no j с!*

“"Da bi ti povidal,

^ sal bi ti Ш»| ' 

Ivo j e ialado aerce, 

Jako bi tuísilol*^

""Povi mi, :кф povií 

Hoc© mi biti9 

Äk* bilden morala 

Va tugi umriti! w

’Povi, nila povi 

Siera nladim jmiakara,

Da во ugibljeju

uieli aladüi rousicaml*

Áj si ruoSe ljubil, 

to sdravlj о pogubil. 

I^a sara je ljubil, 

2c|pvlje зал pogubil! 

I ja sam je ljubil,

I tak oan pogubill
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Volt as anyaiak. ♦ «

Volt as anyának 

Egyetlen fia, 

Akinek ötödnap 

megfájdult a feje.

Szombaton neki 
Harangoztak a harangok, 

Vasárnap pedig 

Vittek a temetőbe.

As emberek elmentek már, 
A kedveее ott maradt, 

Kedvesének sírján 

Hajnalig sirt.

^iiondd ol nekem, iondd, 
milyen neked most; 
Hülyén neked nőst 

Lent a szomorú sírban! ^

Felkiáltott a kedves 

Abból a fekete földből: 

“■*Ue oirj kedvesen,
Drága szivem!*^
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•“Ш olüoMa. ián neked, 

Ilagyon bánkódnál 

A te fiatal szived 

nagyon szomorkodna I ^

“*nondd el csak, .nőnöd ell 

iíera fogom sajnálni,

Ha meg kell fi 

A bánatban halnomí*

■»•Llondd el kedvesen, mondd ül 

Líiüden ifjú legénynek,

Hogy o®iokodjenek 

Eiindön ifjú rózsától!^

dézsát ka szerettél, 

Elvesztetted az egészséged. 
Én ie szőréttea üt,
Elvesatettea az egészségedet! 
Én is szerettem őt, 

Elvesztettem az egészségemet!
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Csalogányt nevelt Milka • • •

Csalogányt xxevelt Milka» 

Csalogányt revolt Milka. 

Aliié, én Miién*/

Etette kilenc éven át, 

Etette kilenc éven át# 

A lile, én Milán*/

/mikor a tizedik év beállt, 

inaikor a tizedik év beállt, 

Aliié, én Miiéin,/

Milka férjhez akart menni, 
Milka férjhez akart menni, 
Aliié, én Miién«/

A csalogányt el akarta adni, 

JÍA csalogá. yt el akarta adni. 

Alilö, én Miiem./
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A cealOéány Kilkát kérlelte, 

A csalogány i Ilkát kérlelte: 

AkLle, én Iliién./

- lie adj el, KI lka engemet, 

lie adj el, MII ka engemet! 

/Mile, én Milém./

- Uíóépen dalolok majd neked, 

Szépen dalolok majd neked, 

/Mile, én Miién./

Hajnalban, ablakodban, 

Hajnalban, ablakodban! 

/Kile, én Lillám./

Mégis a barnát kedvelem, 
Mégis a barnát kedvelem! 
/Mile, én Miién./
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A szcjfcfü As a rózsa • * •

cjfxx óo a rés;,.,,А пн

A esGjjtfíi éí3 a rózsa,
Egymásnak Ígérik a szivüket. 

Egymásnak Ígérik a szivüket.

Amikor megharagudtak, 
Amikor meg!iaracwiíak, 
A azoyf

вгаШ világgá
U világgá ment,

A szegfű vildrym ment,
A gso^í’ü világgá ment,
Szivében őrizte a rózsát, 

Szivében őrizte a rózsát.

A rózsa megbetegedett, 

a rózsa megbetegedett 
A bánattól,
A bánattól.
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Amikor eat a as meghallotta, 

Ar;dfcor eat a szejtfü meghallotta,

Gyorsan visszatért,
Gyorsan visszatért.

Megérkezik rózsája házához, 

Megérkezik rossága hasához,
S kérdi» ml baja rózsájának? 

3 laárdi, mi baja rózsájának?

A kodvose a soráét felemelte, 

A kedvese szemét felemelte, 

És mélyet sóhajtott,
És mélyet sóhajtott.

~ Kedves szegfűm, te vagy as oka, 
Kedves sso^fUm, te vary as ока,
Hogy úgy fékcsőm itt, dnt a halott, 

Hogy úgy fekszem itt, mint a halott!
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A/20.

feta drama. lipu :..6or .iiL-iauc

- feta drc(>, lipu kéé? járás, te, 

Dobi! duo ju po&üedat!
- feta draca, lipu kéer jisate, 

Dooli srao ju pOL'liedat!

0, prelipi klinSac, o, pregusti klincae, 

líaSa kéer je pomerla!
- 0, prelipi idUnfcac, o, progueti klin&ac, 

Ha2a kÁétr je pouerla!

- Teta drága, kuda grie ta ccatu 

Po kUOj £3U jö noaili?
- Peta draga, Iroda gric ta eeata 

Po kuoj ou je nosili?

- 0, ta ciecta j* ravno, ravno ь tana muosa, 
Cak do Bkuoro* a grobe/

- О, ta cieata j* ravno, ravno etana rauoga, 
Oak do 'Skuoroga groba!
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Kedves nőné- i. do szép IhiyvJ: vu -• von « « «

** Kedves nőnéta, de szép lányuk vagyon, 
Eljöttünk Ót megnézni!

- Kedves nőném, be szép lányuk vagyon,
Kijöttünk őt megnéznil

- Oh, scőpségeo szegfű, oh, te sürü szegfű, 

A mi lányunk elhalt már!
• Oh, szépségen -nejüíü* oh« te sürü esejtfü, 

A mi lányunk aegbalt már!

- Kedves nőném, hová vezet az út, 

Amelyen őt elvitték?
- Kedves nőném, hová vezet az út, 

Amelyen őt elvitték?

- Oh, as útja házunktól vezet el 
A fekete sírjáig!

- Oh, az útja házunktól vezet el
A fekete sírjáig!
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А/21 -в

'Suva ovce...

Íuva^í ovco Jo van 1 Jovanfca,

Jo van ovce, Jovanlsa jag&nce,
Jo van ovce, Jovanka ja franco.
Tada rc&e Jovan na Jovankr.:
Oj, Jovanke^ no ja so jo draga,
Ti otidi u goru z elemi,
Pa ti uni tvoje belo lice,
I donesi u frulu vodice!
Ode ona i uralje lice,
I doneее u frulu vodice,
I done 0036. u frulu vodice.
Tada reSe Jovan na Jovanku:
- Oj, JovanJca, no ja sej о drága, 
Da li voliS mo ja ljuba biti,
Ili ovu sablju colivati,
Hi ovu oublju celivati?
- 0j, Jovane, о moj brate drag!, 

To od Boga velilca grehota,
A od Gveta velika eraraota!

Ja ne mogu tvoja ljuba biti,

Ja vdlijon eablju celivati, 

liego tvoja verne, ljuba biti,
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Hego tvoja verm ljuba biti! 

daaljúti se ono аошЙе mlado,
TrSe sablju, odoeSe joj glavu! 

ívirtva glava ш zenljiei pala, 

Mrtva glava, joaik progovara, 

ílrtva glava, je zik progovaras
- Oj, Jovane, о moj brate dragi, 

Kada poáes пааеш. railoa civoru, 
Kajka ce se pred dvorc "íetati,
Pa ce tebe orate, sápitáti:
• Oj, Jovane, a di je Jovanka?
- Ti ceS njozi *vako besedéti:
- Jovanka je zlátnom iglom vonla, 
Zla<tenu je iglu izgubila,
Pa oatala u goru da trazi,
Pa ostala u goru da trazi!
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Juliet JriZ • « •

Juhot őri a Jován ©з Jovánka,
Jován juhot, Jovánka meg bárányt, 

Jován juhot, Jovánka meg bárányt. 

Jováukához igy szól bátyja, Jován*
- Hej, Jovánka, kedves teatvórhűgom, 
Eredj csak föl aöld hegy magasára, 
Mossad csak meg szép fehér orcádat, 

Furulyámat vízzel merítsd tele!
Elmegy a lány, megmossa orcáját, 

belemeri bátyja furulyáját,
Telemeri bátyja furulyáját.
Jovámkáhaz Így szél ekkor Jován*
• iíej, Jovánka, kedvéé teotverMgora,

A kedvesem kívánsz inkább lenni,
Vagy e kardot fogod megcsókolni,
Vagy e kardot fogod megcsókolni?
- Hej, Jovánom, kedves testvérbátyám, 
Hagy bűn volna az twisten előtt,
És nagy szégyen az emberek előtt!
Ham lehetek a kedvesed soha!
Inkább fogom kardod megcsókolni,
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be neu lessek bátyára hü kedvese,
Dg neu lessek bátyán hü kedvese! 
Me£jharügsaik Jován juhászlegény, 

kardját rántja, levágja a fejét!
A halott fej lehullott a földre,
A halott fej nyelve azokat mormol,
A halott fej nyelve szókat mormol!
- -lej, Javanern, nedves testvórbátyám, 

Ha hazatérsz kedves hajlékunkba, 

Anyánk aétál nedves házunk előtt, 

idled bátyán azt kérdezi 6 májds
• Hej, Jo várion, hol m&Cüd Javákká?
~ rgy fogßz néki ekkor válaszolni!
- Arany tűvel hímzett teвtvérhúgon, 
dzép aranyos tűjét elvesztette, 

kegkerasni fenn maradt a hegyen, 
Kegkaresni fenn maradt a hegyen!

*
> i«*»t
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A/21-b.

.TrfYftjffl ^ Jovanka

Jovan 'Suva hiljadu ovaca,
A Jovanka do dveeto jaganaca.
Jovan eeetri tako odgovaras 

Oj, Jovanka» to ti moraS moja ljuba biti, 

Ako neéei, ja cu te ubitit^
Űzne sablju, pa odseSe glavu!
Hrtva glava tako odgo varas 

—*0j, Jovane, kad <5oS iéi na vieu planinu, 
Pa ce ranka zablejati,
I majka со zapitatis
- Oj, Jovane, di ni je Jovanka?
A ti njojzi tako odgovarajs
- ü goru je eitno vezla, 

iglu izgubila,
Fa za njom je u Dűnav вкоЗНа!*
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Jován és Jovánlt»#UVr

Hyá^at őriz Jován, ezer juhot, 

Jovánkára kétszáz bárány jutott«
Ennyit mondott Jován szép húgánakt 

—/Hej, Jovánka/
Te moot bizony a ozeretőa leszel,
Ha rá nem állsz, ttistánt fejed veszem! 
Focda kardját, levágja a fejét!
Halott a fej, de im szókat hallatti

— /liej, Jovánom/
— Ha felérsz majd a hegy tetejére,

A kiobárány ezt bégéti,
Jő anyád is megkérdezi)
Hej, Jovánom, hol maradt Jovánkám?
Azt válaszold, amit tőlem hallasjTz:

— Amint himzett fenn a hegyen,
Ttjáét elvesztette,
Ifjú-magát a Dunába ölte.
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A/22.

Pod onom гогош. яюгот zolenoia. • •

/Pod onom CP von f goron zelenom/ 

Ovce tsuva £oban 1 fcobanka,
Po iiaenu Jo van 1 Jovanka,
Ovce 6uva ЗоЪап 1 £obanka,
Po imenu Jovun i Jovanka.

/Pod onom со vom t coron zelenom/ 
- Oj Jovane, ti fcobane nladl, 

Jovanka te za jagnje provari,
05 jovane, tl Sobane taladi, 

Jovanka te za jajjnje prevarl!

/Pod onon coroa, goron zelenoo/
• Ja ошл njojzi to jocnje dariv'o, 

lie bi 11 jo za jagnje celiv’o,
Ja earn njojzi to jagoje dariv'o, 

lie bi 11 je za jagnje celiv'o!

/Pod onom coron, coron zolenon/ 

A Jovanka Jovi usvracala,
He bi 11 ее za nje£j& udala,
A Jovanka jovi uzvra^ala,
He bi 11 ее za njeea udala!
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Az alatt a sold, ho/"/ alatt • • •

/Аз alatt a zöld hegy alatt/ 

Juhot őriz Júliáé a éa Jiihásalá^y, 

A nevük:Jován és Jovánka,
Juhot őriz Juhász ©в Juhászlány, 

A nevük s Jován ée Jovánka.

/Az alatt a zöld hegy alatt/
- I-Iej, Jován, te ifjú Juhász, 
Jovánka egy báránnyal becsapott, 

Hej, Jován, te ifjú Juhász, 
Jovánka egy báránnyal becsapott!

/Az alatt a zöld hegy alatt/
- Én ajándékoztam azt a bárányt neki, 

Nem tudnám-e vajon megcsókolni érte, 

Én ajándékoztam azt a bárányt neki, 

Nem tudnám-e vajon megcsókolni érte!

/Az alatt a zöld hegy alatt/
Jovánka meg viszonozta Jóváírnak,
Ilon tudna-e vajon férj hoz menni hozzá, 
Jovánka meg viszonozta Jóváírnak,
Uem tudna-e vajon férjhez menni hozzá!
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A/23.

Ha livadi "6uva Mas» • « •

Ha livadi buva Ivlara 

ütotinu ovaca, 
dto ovaca, оto ovaca, 
űveoto j£ganjaca.

ditua kxSa opada,
Ka polju je rosa.
- Ha polju jo, lane, rosa, 

A ja ааш ti boза!

- Prodaj májко оto ovaca, 
Za osaonaest gro&a,

4 /Pa mi kupi opancice,
Ha ne idem bosa!
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A roten őri2; --ага. • •

A réten őriz Mára 

Száz juhot,
Száz juhot, száz juhot, 

Kétszáz bárányt.

Apró eső szemerkél,
A mező harmatos.
- A mezó’, kedvesem, harmatos, 
hn те/, mezítláb vagyok!

- Adj el anyáin, száz juhot, 

Sisemiyolc garasért,
Vegyél rajta bocskort,
Hogy ne járjak mezítláb!
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A/24.

Anica ovce Euvala # • *

Anica ovce £uvalay 

l’okraj njima je zaepala/
Eposb Goru тотбе lSetalO/
I lepu Janu opa j, spazilo.
I lepu Janu, epaj, epazilo. 

Tvrdo se Jana uvila,
Uaramom lice pokrlla,
Pokrila lice i erudi 
U tóm se Jana aj, probudi.
U tóm ее Jana aj, probudi.
Ako oe тотбе ne vratiÜ, 

Poljubac raeni ne plati&, 

Kletva te no ja spazila,
Do ßroba tvoca praj, pratlla! 

Do cpoba tvoga praj* pratila!



~ 263 *

Antca .juhot őrizett • « •

Anlca Juhot őrizett,
Mellettük elaludt,
A hegyen át egy legény sétált, 

És a szép Jénát észrevette,
És a szép Jénát észrevette* 

Jéna erősen összegörnyedt, 
Kendőjével takarta arcát, 

Arcát takarta és keblét,
S egyezerre felébredt Jána/
S egyszerre felébredt Jána *

— Ha te legény vissza nem térsz, 

S ha a csákót meg nem fizeted 

Átkom találjon rád,
S a sírodig kisérjen!
S a sírodig kisérjen!
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A/25-a.

aia^a^LaateJLaJaai* • •

iiasriecl sola jo kr±&, 
-taviio njiega bri%±é» 

üavno, ravno uz potetanic, 

Lliloj pod ubluooic.

Она je prisiegla 

Da Buoiga dva perate 

íja do, da de viema biti, 

Doki jen dorauom duó j dein.

ProSlo le i lijeto 

Da rii ni pina la. 

Tovaru?;em piaal, 

Tovuruu i najsad 

Da mi во j * udula.

Velje вша ae ökotjil, 

Urlab sara ei apro&il, 

üavnOf ravno uz pottocic 

lliloj pod ubluodicl
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PuSku oam si opralmom 

Ja perije napimii,

Ter aam, ter aas. mi lőj ruoai 

Va aerda^ce atriljil.

One j* zakriknulas 

- JozűS i iparija! 

Lipa ura preaiinula,

Velje se|j 'aruoila!
Г*

2ato о divuojke 

Pieldu dók zaraite,

6a junaku ubie^ate* 

Torra i drSite!
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A falu кSzenén kereszt áll • • «

A falu közepén kereszt áll, 

Kellett© egy kis domb,
A patak mellett közvetlenül 
A kedves ablakánál*

0 megesküdott,
Két ujjal az Istenre, 

Hogy htt lesz hozzám, 
Aiaig haza nem térek!

Elmúlt egy év,
Hogy ő nem irt. 

írtam a barátomnak, 
0 visszaírt,
Hogy férjhez ment.

Hamar elindultam, 

Szabadságot kértem,
A patak mellett, egyenest 
A kedves ablakához.
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Puskámat én előbb
Puskaporral megtöltöttem, 

Kedves rózsámnak 

A szivébe lőttem.

Ő felkiáltottí 

- Jézus, Mária!
A szép idő elmúlt, 

Gyorsan összeesett!

Ezért, hát, leányok,
Vegyetek példát,
Amit megígértek a. legénynek, 
Azt tartsátok is meg!
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A/25-b.

Cko ered i?o 1.1 a krl£. •,

—Oko ared polja kriz,
Ilodi ml la blizt
Perije neg na vojnu priden,
Da ti ae potutim.

Dva perate zdignula, 

Pa Buoga prisiegla,
I klinSacu ubecala, 
Da ce ran bit viema.

A1 pol list od duievi, 

Ona ве j * odala, 

i.'a icliiitaea kod vojnice 

Ona j * pozabila.

A mill je piaal,
I za ruo2u pital, 

SovaruSi au pisali, 

Da ae je odala.
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íilli ье raserdll»

I urlab si sprosil, 

bieóe se on uz potuoüi^ 

К miloj pod ubludfcic.

A pu*feka na rukah 

S kuofíulju nabita,

Striljil joj je va nje aerce 

Unbe ruo^ice.

- 0 J e zu о p I lórija!

Ona j* zakriknula,

- 0 kako aura ja nearicaa! 

Pak se je zruaila.

Vi nlade divuojke 

P4eldu a± záraite*
5a kliníaou ubecate, 

fi?0£,a ne zabite!

Ár ako zabite 

5a ote ubeéale,
Ко óq vas serce boliti, 

5ar do vuae araerti!
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A néző közösén feszület. • о

A mező közepén feszület, 

Gyere kedvesen kozolobb, 
Mielőbb a háborúba Indulok,
Hadd panaszkodjam neked.

Két ujját égnek emelte,
Az Istenre uegeaküdött,
És megígérte a szegfűnek, 

Hogy hozzá hü lösz.

be fél évre rá 

G hűtlenné vált,
A háborúzd kedvesét 
ő elfeledte.

A kedves pedig* irt,
A rózsájáról érdeklődött, 

A társai megírták,
Hogy a lány hűtlen lett.
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A kedven megharagudott, 

Szabadságot kért.
Sétál ő a patak mentén 

Kedvesének ablakához.

Kesében a puska 

Golyóval töltve,
A szivébe lőtt 

A hamis rózsának.

- 0ht Jézus, Mária!
Slkoltott fel a lány,
- Oh, milyen szerencsétlen vagyok! 
Azután összeesett.

Ti, fiatal leányok 

Példát vegyetek:
Amit megígértek a legénynek, 

Azt ne feledjétek!

Mert ha elfeleditek,
Hogy nit Ígértetek,
Hát fájni fog a szivetek, 

Egészen halálotokig!
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Л/26.

1-о ''О ло sidilu. • *

Mila kod obioka je oidila 

Бата aobi *vako govorilas 

- Jur oööm dán ui njega к mm, 
Jeli mi se árui , tu zna néz 

Jeli mi ae érdi, tusna néznem.

вша ja bri£i4á oolo joüal, 

líoj konjl6 veaelo je zavriekal, 

Lila j * etala, poslu&ala,
Po nőjem konjiéu ne j* póznala, 

Po nőjem konjieu me j* posnala.

Konjiéa otpeljw va utalicu 

I na bi-d* mi proj de po travieu. 

6a j* neg mogla, to j® donoala, 
Prod mega konjié& je restrela, 

Pred ruo; a konjica je rastrela.

Zaepao earn junak nju na dvori, 
ilo&Ica zbudila me j * u zoris 

«* Stani mii, a tani guori,
Jur ou ovi tljazaki kiróni poljX) 

Jur au avi tljasaki sirom polji!
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Köd аащ dohajal donaiom u aori,
Moj otac stoji mi jur na dvuori, 

On mene uad pocr.e karat, 

íka$ nisau jumk iaao pex*ljo apat! 

Zi~Z nisaiu junak i7,«0 perije apat!

« líude si sinoé bil cak do zorio? 

- Kod nője mile prik ^ome gorioí 

Kad je príSlu rora avitla,
Ouda до j * abudila xaoja milaj 
Dada a© j* rbudila nőj a ni la!
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Ay, ablakinál lilt a kedves • • •

Az ablaknál ült a kedves,
Önmagához ekképp beszólt!
- Már nyolc liapja -Műi járt nálunk, 

Iiarugszik~o, nem tudom, én bánatos^ 

Karagszik~e, nem tudósa, én bánatos*

- Araikor a donoréi a faluba lovagoltam, 

Lovacskám vidáman felnyeritett* 

kedvesem megállt, hallgatózott, 

Lovacskám hangjáról felismert^
Lovacskám Lángjáról felismert*

Lovacskámat az istállóba vezeti, 

S felmegy a hegyre, füvecskéert* 

Lmennyit elbírj annyit hozott,
.yo vacakom ele- terítette^ 

sovacokám ele terítette*

Elaludtam ón, legény, az ő udvarán, 
dózsácakám ébresztett hajnalban*
- Ébredj, kedves, kelj fel,
Már minden munkás a mezőn v&nj 
Már minden munkás a mezőn van!
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Amikor hajnalban huzulovagoltani,
Apára iaár az udvaron áll,
Elkezd szidalmazni engem.
Miért nea menten én, legény korábban aludni) 

Miért nem mentem én, legény kováéban aludni!

- Hol voltál éjszaka, egészen hajnalig?
- A kedvesemnél, túl a fekete hegyen! 
Amikor megjött a világoo hajnai,
Akkor ébresztett fel a kenvesen)
Akkor ébresztett fel a kedvesem!
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A/27.

bpvcr;;*!. soji • * •

** 1‘оvaru Si moj i 

3a <£u vam povidat 

Ja éomo ui morat, 

Ja cano ui rauorat 

iJruge ruole si brat.

— . i ä ruoSe sibrat 

To bi bilo l&bkO; 

Kad nam nebi bilty 

Kad nam nebi bilo 

- a иerdaucu ieSko.

—ieako jo vorbljacu 

2a jednu i.iiietv 

J©2 je men! telje 

Jol jo meal Lelje 

Za laoju ruoSieu.

— Suoliea rui!\iena 

Ш budi kffin£em 

le за arai vaj 8 okuora, 

Kad MB pod ubluokom;
r" '**“

/ ■\,.v

•Ä '
*> ^• / fV SJ

*\A> JBÖÍÍ
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—Pod ubluokom t vo j im

Ota ii iu у SÍOj in/

Jur cu so zamirit, 

Jur cu ae sar.iiri t

Tovarueim mojiu.

- Tovarusi moji 

Neka no stimaju 

Da sam ja ruozica/ 

Da ja ruo&ica 

2a su kompaniju/

- Also ju nedate 

Ко si ju zderzite 

Ter si ju va etalu, 

Tor si ju va fjtalu/ 

К jaalom privezite!

— Dajte joj s|cno jiat/

I friske vuodie pit, 

ft jlij llflH junalc/

A ja, mladi juaak 

du brez ruosico bit!
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Kedves Jó táróéig • • *

-Kedves jó társaim 

mit mondhatok nektek^
Bztán nekünk / 
eztán nekünk*
nás rózsát kell választanunk*

— Más rózsát választani
könnyű lenne, 

ha nem volna, 

ha nem volna 

olyan nehéz a szivünk.

— Bánatos a kert-
egyetlen csokoréit, 

mág bánatosabb vagyok, 
mégy bánatosabb vagyok 

az én rózsámért.

— Harmatos rózsaszál/j 

ne 1égy te kőből, 

ne nevess ki, 

ne nevess ki, 

ha ablakod alatt állok!
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— Az ablakod alatt
én már régen állok,
már megbántom ezzel) 

már megbántom easel 
kedves társaimat.

1 £árraid 

ne higyjék,
1 é: g: c, / 

hogy én az e d zr 

társaság rózsába vagyok!

Ha ide .. z adjál:, 

akkorkát tartóik meg, 
és az istállóba, 

és az istállóba 

a j&szollioz kössék!

Szénával etessék,
friss vízzel itassák, 

én meg, Ifjú legény, 

én meg, ifjú legény 

rózsa nélkül leszekl
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- üo£o mill, da cudna Junaka, 
Da cudna Jumeka,
Da cudna junaka!

Da li mi ga Bog u arcéi du.de s 

Bor u ereéi dado,

Bog u nreci dado,

Pod ujega bill karamfil^ aterala, 

iiaranfll 3 tara la,

Kara tfil^ sterala.

A pod glavu setmerm ru&icu,

itumenu l’ÉÍlcn,

Rumcnu xruEicu,

ik* mi diSe, nek* sc Sc - dif 

!Tek* ae £esto budi,
Bek* se Sesto budi,

Пеке moJe belő lice ljuoi,
Belo lice ljubi,
Bolo lice ljubi!
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kedves Isten, be csodás egy legény, 

Be csodás egy legény,
.be csodás egy legény!

На о legényt Isten nóken adná,
Isten nékem adná, 
isten nékem adná,

Alája én jjpffUt térítőnek,

Szegfűt tériiоilék,

Ssojffüt tériténén!

Feje alá piros rózsát tennék,
Firos rózsát tennék,
Piros rózsát tennék!

Illatától gyekre . , hogy ébredjen. 

Gyakran, hogy ébredjen.
Gyakran, no f у á bredjen,

Fehér orcám sűrűn csókolgassa,
Sűrűn csókolgassa,
Sűrűn csókolgassa!
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A/29-b.

udario iura и tai;;U.mi * • •

U&ario Bure u tauburu, 

Sum u tárnom,
- Ш u tamburu.

laabura au euvot;a elatt, 

Oá euvoga zlata,
Od отгоне alata.

Sic© au joj kosé áevojacke, 

Koö© dcvojaí'.'i,
Kooe devo^aftbo,

A tersi'ia per© sokolovo* 

?oro aokolovoj 
Per© Rokolovo.

Gledala оа c v. ... teke .iovojka, 

8 gardaka devojka, 

í> 6aédaka döYOjka,
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üerpcnrctto tnnburáúát Gyuri • « ♦

Liegpenrctto tan elírását Gyúró, 

Gyűrő tamburáját,

Gyúró tanburáját,

Toaburája sároranyból van,
Sáraraiiyból van,

Sáraranyből va

A húrok leányhajbői varrnak, 

Leánybajbői vannak, 

Leányhajból va %an,

Peng«tője meg sólyoramadár tolla, 

Sólyorauiadár tolla,

Sólyorniaadár tolla.

Etnelétről lány figyelte ót, 

Leány figyelte öt,

Leány figyelte ót,

'4-V

,'У

4
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Figyelte őt, és igy beszélt, 
És igy beszélt,
És Így beszéltt

- Kedves Isten, de ezép legény, 

De szép legény,
De szép legény!

Den adná-e énnekem az anyja, 

Érméken az anyja,
Érméken az anyja!
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A/30.

Tamo dole, xradu Cerl; radii. • «

/booj JTamo dole, gredu C&FÍjg№cLu§

Ode во biile videti ne dadut 

Tamo kazu, da jo Sr^iSie dado# 

Hjera bul© po ОХШШ kn Illy 

i?a ga ljube da Turd ас s ла&ц, 

xu - ?ei aadu.f

Oarirrádmak aetssso várósakeд

Carigráduak mosásé városában,
Hol a lányok arca írnia látható.
El ott, moadjdu száj - / aaerb Ifjú,
tat a lányok szekrénybe búj tataiak.
Úgy csókolják, a a török nőm tudja,
Úgy csókolják, в a török nem tudja/
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Л/31*

ÍV.: -о коаС С- к « j . - í • * *

- iiuno kos© curo, iraas, 
&11S 111 li ti?

- öli, da ih Saliu, 

lie bili ti ih dala,

Be, ih nroilS ti!

~ Belő lioo curo, i . 
ZaliS li ga ti?
- Oh, da да solii.1,
He bih ti да dala, 

la £ a ljubir: ti!

* Cm© эМ* curo, inai, 

á ni n íl ti?
*• Oh, da ih 

Ke bih ti ih dala,
Da ih pij ©T! 1:
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Vörös ha,:iad va , Хеш;./. • •

« Vörös a hajad., leány, 

Sajnálod~e a ha,] ad?

- lia aaj^álaáa,

Hera engedném,
Ко£y kaszáljad azt!

- Fehér as arcod, leány, 

dajnálod~e az arcodat?
- Ha sajnálnád,
Horn engedném,
Hogy csókoljad azt!

Рекеto a szened leány, 

Hajnalod-e szemeidet?
- lia sajnálnám,
Héra elégedném,

Hogy gyönyörködj bennük!
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A/32.

ííud se. uieoe,* • *

Kiad ев Sieco 

Jabuotu ?,a vicScr,

•TiЯве ttjjfc evitl ©ni 
Do ruo^ice dw^rr-.

Kod gam na dvuor duóval, 

Pod vrr.ti san poöots.l,

He’cal a ara joj: Hódi raiXa, 

Tér otvori vre.ta!

HoSla j* -11c, voljc ni jc

Vrata otvorila,
Vrata írl jc оtvoríla, 

líuter ne 3* puetilu.

Huter me j* puotila,

О; а 3 neloíil; ,
Uz а njega me je one. 
ojeoti ponudila.

Sjel gam junak ru die„.leu 

Us nilu moSicx .
Dala ml je, dala iái je
Tu plavu kitieu.
- Sarai si ju mill, ter na mone sabi 
Zi aljubavom ku mo oi mi

Ukupa ubec/ali!
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a noja lead se §±ece

Po vodu no plod

Prect njm glieda, га njurn £lieda
v

Xi ju vidl, pita:
V v

".

Takova si kod na vertu 

-•ví'.tuca ki ti. ca!

.:• Ji ill kad so Tííocq 

.u, korina ne piaci, 

írod lőj im flieda, га njim glieda 

dv oj^ic.. sa -a. 
l\£i дьi vidi, voll:
- Ovo у kid ?ec vorli,

Та b* ш! Ijubit nerce nője 

7c. ív j ; vccoj tníi!

v »

Projde menl tu;-a no ja
v

Xade idein, gliodan,
Dokié ce sagliodaraí 

- iClinJac íjuoti, iné tvoje 

Batri зепзе nője!
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Но; yha sétálok • *í**

iiogyiia sétálói:, ifjú legény 

ssombat este,
a kedves Hold világit neken 

rózsám udvaráig.
Anikói* as udvarra értem, 
Hőgután as ajtó előtt, 

Mondtam neki: - Uyere, kedves, 
nyisd ki as ajtót!

Jött a kedves, egykettőre
kinyitotta 0.3 ajtót,
kinyitotta as ajtót,
beengedett,
beengedett,
tűsét rakott,
a tíis mellett
Hellyel kínált.

Leültön én jobbja felől 
az én kedvesemnek, 
lleken adta, nekem adta 

est a kék csokrot.
- Vedd el kedves, ős felejts el engem,
és szerelmünket,
amelyet egymásnak Ígértünk!
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Hogyha sótál a kedvesem
vázért a tárén át,
megnézi ot, utána fordul 
minden legény.
Aki látja, kérdi:
~ Kinek vágу rósoája?
Olyan ©sép vagy mint a kertben 

virágzó csokor!

I o[ уUa. adtál a kedvesem 

a kocsmába a téren át, 

megnézi őt, utána fordul 
ninden leány.

Aki látha, kérdi:
- Bs ám az i, azl szenti, 

es tudná csak szórtul szivemet 
a legnagyobb bánatban is!

Anikor éli, rózsám 

• <f >ndo!o ,
elszáll as én bánatom 

az én szivemből,
AIiqI járok, é »lek 

.ii£ észre non veszlek. 

SUrü azdkfU, a te neved 

bátorítja asÍvom!
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Duóidé grobu jodnomu 

IJuovo imgrajenorau 

Kod njega jo poatala, 

íftí&ria na tla gliedaln/ 

Kod njeöft je po stale., 
TuSna na tla ^liedcla.

Viemc na IcriJ privio^e 

A ona na gruob liesSe:

» Osten solen nőj vencac, 

Ovde 1«&L HUoj klincac! 

Ostan ^Len :aoj vencac, 

Ovdc leSd nuoj klirícac í
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üstét vo'lt üs o;i szaka. * »

Sötét volt as éjszaka, 

Araikor' a szomorú rózsa 

Elhagyta anyja házát, 

Elment a iAInból, 

Elhagyta anyja házát, 

Elraent a faluból.

Arca -xvgyoa tfcalovány, 
Tekintete zavart,
Eöld kossorút köt,
A kesére akasztja, 

Zöld koszorút köt,
A kesére akasztja.

Hamarosan elért oda,
Ahova
Senki ne higyje, hogy máshová/ 
A ^temetőbe ment,
Senki ne кода о, hogy máshová/ 
A temetőbe ment.

kívánkozott.
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I

Az egyik sírhoz ment, 
Amelyet újonnan 

Mellette megállt, 

Szomorúan nézte a földet, 

Mellette megállt, 

Gzoiaorúan nézte a főidet.

Söld koszorúját a keresztre köti, 

Maga a sírra fokozik:
- Maradj zöld, koszorúm,
Itt fokozik az én nzejjfüm,
Maradj söld koszorúm,
Itt fokozik az én szeműm!
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- Hagyva búslakodnék*
n

Hogyne woHoaricodaők»
- Hogyne búolukodnék, 
Hogyne azomrkodnékf

— leikor1 un én folior galambon 

j£áauál ej ssakáslk?

— Iáikor as én teher ii.
7

Hágnál éj шкшк»

— hehér LaXöCib, 
búnle-kodj l 

- Pohár gfilcuab,
he búslakodj/

He

— A te fehér galambod 

Visesutér ifiajd hozzád! 

-A te fehér gjalasnbod 

VioGiaatér majd hossád!
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Kedvemen udvarán körtefa virá rbt,,.

Kedvesem udvarán körtefa virágzott, 

Kedvesem udvarai körtefa virágzott, 

Alatta ült az én kedvesem este,
És elaludt.

\

Kedves rózsám megfázott •
Kedves róztmn megfázott, 

s abban a pillanatban nekem» esekfünok 

Elmondta panaszát.

Betegen feküdt a rózsám,
Betegen feküdt a rózsám,
ápoltam ót ón, uzegí'il, Ш galambként
Kilenc éjszakán át.

Felajánlottam rózsámnak jobb kezeset, 

Felajánlottaora rózsámnak jobb kosaiét, 

Amikor felgyógyul, készüljön föl
Kézfogára,

Kedves rózsám felgyógyult,
Kedves rózsái felgyógyult,
Alikor felgyógyult, gyorsan felkészült 

A kézfogára.
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ffcmfc .a. lm.£& -Züldo-U.«»

Pent Q hQfjyecbkén fU földeli,
Oda kívánkozik az én szivem.

Uár aeaaziről látón as én drágámat,
Az An vidám esd veo&t«

Hagjttn erre as du кадтми ozogftte», 
Akit fehér lov&cai:n honett.

Háborítatlan ettrU f*l r6tt, 

.E&jtfc a ráaaáafcöca futott.

« C„ kedvet; szegfű, nit tóttól, 

óüld koszorún tünkrotettodí

Натаговал i^tud^a est apáin és anyám, 
Ez osivUket bántani focáa!
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I’оке la a ze: лele -Ю:к?е1>ек aludni # « 4»

?oI<oto asöiaek aeaáöteic aludni , 
fekete 0sernek menjetek aludni, 

Heggel korán kell kelül, 

iie©0il korán kell kelni!

Holnap reggel bnjnalban, 

Holnap reggel bajaalban, 
Apán áll as udvarban, 

Apám áll az udvarban,

14 1 kösd «а я ;
s

Miért пш mentsed. szánta 

. losnoringct elvetni/

Söld roasRiarii'.4j,
Zöld rozmaring,
És szeretett leány, 

te szeretett leány«



- 310 -

A/30.

Bőim lelt Ariolija rolada 

Qa s tarosa so májkom raagovure;
- Ele mjko, pociién! те швйко9 

Podi^jai mof e»r© kraj prosora,
De. ja vidim Jovino ovutovo* 

/Dji/Ai ja Viidl: • 'tiovi,:0 ovu 

Ш щ© moja/iaoja áíolja min©«
Ш no Qp.lo ooju 'Salja mine.
Misiim majkot lokoe bi mi bilo, 

Miolim máj ко* lakSo bi uorela 

f:-J s/ <i*d Ы JÜÍ.OÍ jós «lova vádéiul 

LsOte Jovu uojd rudovuiijö*
Моей Jovu* nője suvo slato^ 

/Щ^Шот Jovu* nőj© ouvo alatot

tW
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pQkazik betQßf ifjú Angyólia, 

l£у beösólbtJt ÜJP9C űzüléjöVQls 

- Kedves anyáti, emelj föl ©cy kicsit, 

Íj csak föl, közel ablakunkhoz, 
ltocy láthassam Jováuom násznépét, 

ííoqt láthassam Jovánom íiásznópét, 

üo^y elhagyjon,' bán vágyakozáson, 
Носу elhagyjon* bús vágyakozáson. 
Iliesem, anyába, könnyebb volna пбкотл, 
Hiszem, anyái, könnyebben balok meg, 
Ш oóc egyszer láthatom Jovánoa, 
Jovánomt, örömét szivemnek,
Jovánonat, uz én sárararyon

'/

Jóvá .o iu t, аз ón eáwupanyon*
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-Uataj, uetaj devoj£ice» 

Uataj, ne opavaj!
— Uetaj , uotaj dcvoj&ice, 

Üstoj, ne apa-vaj í 
•«'aula ti je uvenula,

Kon ol nabrala?
■í

"* Drag! ti 00 ozenlo, 

lieg ol ljubila!
— Dragi ti 00 o&anio, 

Köz aS. ljublla!
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A sziklából lilts foLvdo;4it»»>

A esiklábdl via folydoi;dlt» 

Иideg, jéghideg,
A ossiklábdl vis folydo^dlt, 

Hideg, jéghideg.

kövéből egy rósoa oarjadt, 

Ilarnatoc; réaaa 

kövéből egy rósaa sarjadt* 

Harmatos rózaa.

f

Keskeny Ösvény vesét ide. 

Alig látható,
Keskeny ösvény vésőt idő. 

Alig látható.

Az ösvényen legény adtál9 

Ébreszti a lányt;
Az ösvényen legény adtál, 

Lbroüsti a lányt:
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Hikor booötdtedik, 

Не (уok föl а faluba* 

Hősen a raennyboltot,
Látón usikrásai a csillagokat.

ö, to osőpadgea Hold 

A kők égbolton,
Heg a fekete földül;, 

Aaikotr rózsámhoz adtálokS

As ajtajához ért ал,
As ajtaját sárva találton,
3o akartam kopogni,
.jQ náo hangját hallottam bentrol!

hondtaa neki másnaps 

— Vóge a űcerolaünknoki 
Vég© a szerelmünknek,
Hort mázok járuak hossád a faluba/
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*— au taÁB három le i.-ír, 
ainő hUcágdaobb nálad,
Hind hiiséf’eaebb nálad,
Hoqt «8 tsaaedcíot iű{pondJa! i!

V

*" Be raás Bt is jár hozzád., 
Hamarosan elhagynak, 

Ila-aarooan elhaljak,
Én meg Etár el nem veezlekf

!

j
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JatdittitafttK« • *
I

Amikor beeötétadik,
LíOlirok felföld a faluban,
Hézem a morrnyboltot,
Látom, látóéi a caütogBtet uzikaásni, 

A csillagokat szikrázni*

• iiödveu Hold, világíts 

Az éa éjszakai utasara,
A keskeny ötrvéryre,

Amelyen, amelyen rózsámhoz odtálok, 

dézsámhoz.

А» ajtajához értem, 

üárva találtam,
Be akartam köpeti!,
Hallottam, Hallottam mást odabenn, 
Máét odabenn!

Mondtam néki másnap*
- Lloet véc© a azoreImiinknek,
Hoot vé; ;ö a szerelmünknek,
liánok, mások járnak hozzátok a faluba,
Hozzátok a faluba!
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MteEJraateAa&fe« * *

Alikor boos tolódik,
Monyok fel a faluba,
Л keskeny ösvényen, 
ikielymi róságához sétálok.

As ajtaja alá ártea,
Zárva találton,
J© akarton kopo^íui,
Ше férfit hallotton odabenn!

- Vécé a üsorelnünkaok,
Vé^e a score laüiáaiek,

Шяок 3árnak hosssátok a faluba!

- Ha aás IiároLi jár is, 

Llind jobbak nálad!
- Ha oáo üt jár is,
EXhAGpiwk toced Ъашгоава!
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• *

Ilonba betiötótödikf
Ш£уок fölfelé a falubau»
Kásek a nenuyfcoltru*
Látom vlllodaani a csillagokat*

- Kedve« Lold, világítod no& 

Az én ójosakai utamat,
Ke keskeny ösvényt.
Amelyen a Wkw&ahoa negyekI

As ajtaja alá ár ten, 

Csukva találtam,
•ö© akartam kopogni,
Le máot hallok odabent.
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Ilont о nr lo&

Hont 0£У leány 

Visdrt a begyre, 
Vlset neriterJ., 

As tán ím rátérni»

Liößldt ő Oi.y legényt.
Aki netasélitja: --Te leány, 

íCedvoc jó leány,
Adj egy id. a vis éti

- Саак os? kortyot, 

130£У eusorajan ш Imi jak!

A leány rsenállott,
A legénynek viset adott, 

A le- ónynek visel adott, 

Astán oirvufaködt.

Héste őt ess enyja 

A tomáeaj tóbél,
Jaj, ast mondja néki 8 

- Takarodj a hástél!



i

Il
ii Й Ш

к

|S
 
П

9 
M
 

I
* 

ä 
& 

s
а
 

С
л 

*»
 

Ca
Б 

ff 
. 

•

а
е 

&
1 Б

 
! «

*
«Ö
 

о 
о 

о
п

 
Ь

i'
ll

о 
* Е I

 
I 

«
о

 
о

 
C

i. 
W

<
 

*
4*

 
W

* 
Р

C
Í*
 

•
& 

i5 
! 

*
о

и
~ 

* 
g4

*
I с/

I



- 331 -

«JAatoaj*Jafaa« • •

Elindult Q Mjr 

Viaórt tol a hoeyro, 
Visot aoritoni, 

Astán hasa tömi.

Találkozott Q£j legénnyel» 

Aki ast ::ao«äta# - Leány!
d, kodvoa leány,
Adj 0£y IdLо visot!

A loony BO^Utt 

A legénynek visot adott, 

A legénynek visot adott, 

As%áu uirvafakadt.
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4ШМЛ ft Мру«*»
Elindult a leány,
А he^y m%é került, 

A hegy aÜ£Ő körüli, 

bebooültet talált.

0 a fűben feküdt, 

Fejőn eobouült aoc*
A legény fejőt onoli, 

A leány olocolad.

A eebeeUlt fejőt eneli,
A leány olsstOad.
- По fuiiű, te leány, 

Hanem kötüad Ъа eebelnet!

A leány vloaeatőrfc,
A uebeket bekütUani,
A aobokoi bekötözni, 

bobeeültet lyágyitani#

A lo^őny felQTŐcyult, 

A leányt ooteüőkolta, 

A leányt megcoőkolta, 

Aztán oljocyeato.
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A/43-G

• •

&ujai±
üurlali SU ÜO JumldL,
•od liXlQ FVUQi&Q OblUökl»

Pad mile гтЪе obluoki«

cu so Junaiti,

- öujoe me mile, all apiS, 

&uje1*5 :ao ralla, all opiS, 
All so nek take derSiS, 

nek toko deal's?Ali

-Ъа$т to оШ, Ja no spin, 

Cwjeu to mill, Ja no opin, 

Ali vrat otvorii no ooin, 

Ali vret otvorit no sóin!

- Pociekaj malo pod fjüg 

PoSiokaJ radio pod vrati, 

DokiJon cacpu otac, outi, 

DokiJon запри otac, oatil
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Sótálmttak a legények...

Sétálgattak a legények. 

Sétálgattak a legények 

Kod vöt* rőseáik ablakai alá, 

Kedves rossáik ablakai alá.

- Hallaos-ö, kedvesem, vagy alosol, 

Hallass«« 9 kedvesen, vagy alosol, 

Vagy csak úgy teasel,
Va^jy csak úgy toasol?

- Hallak ény kedvesem, nem alssou. 

Hallak én, kedvosem, nem a loson.
De ajtót nm nyithatok,
Do ajtót nem nyithatokI

Várj egy kicsit as ajtó előtt, 

Várj egy kicsit as ajtó alőtt, 

Aaic elalssik apám, anyán, 
Aalg olalosik apám, anyám!
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Apán, anyán elaludtak.
Apán, anyán elaludtak,
A szerelmünkről nem tud talc, 
A szerelnünkrol шт tudtak.

Csak a Hold a colliánok között, 

Csak a Hold a csillagok között, 

ü virraastott velünk, 

ü vii^raaztott velünk!
\

;!
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Л/43-b

Stiütefó • •

Surlali cu ее jumki, 

Surlali ou so j imaki,
?od iile ruo&e obuluoki , 
?od rail© ruoTSe obluoki*

- ÄujoS ш© nils, ©li epic, 

CujoS rao ml la, all spiff, 
Ali fi© negr tako Üinji^, 

Ali ©о nog*tako <$injiu?

v
- Cujem to mill» ja ne spin, 

Cujeu to dili, ja no spia* 

All vrut otvorit no anin.
All vrut otvorit no sóim!

PoSiokaj raulo pod vrati, 

Potiokaj ualo pod vrati, 

Dokiion zaspu otac, raati, 

uoklion aaspu оtue, outi!



\

/

•ттш з х©лоз.отзлрл ©С iiq 

«рда з хзАОЗ-задгл ©р U0 

*тт?прЕэлг рои оозтп ошвд 

* -preps ©as рош ошрш огл?<;

•Ttmiiä «ори A«qnpl п$ДО 732 

•ттшз «pti ATXinCi парт щ 

•TTstons по рц.да «otno 

•TttiHifTOz ne p%«a * 1>о^о

" 6CC -
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óét álltak i\ Ыг&яок* •*

Sétál tel: a logóryek, 

Sétáltak a legények 

Kedves rózsáik ablakai alá, 

Kedves róseáik ablakai alá.

• Hallasa-o, kedvesen, vagy alszol.
Hallasz-e, kedvesem, vagy alszol,

Vagy csak úgy teazel. 

Vary csak úgy teazel?

- Hallak kedvesem, non alszom én, 
Hallak kedvesem, nem alszom én, 

De az ajtét ki nem nyithatom.
De az ajtót ki nem nyithatom!

Várj ©gy kicsit as ajtónál, 

Várj egy kicsit as ajtónál, 

Aaig elalszik apám, anyán, 
Amig elalszik apám, anyám!
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Apára, anyára elaludtak.
Apán, auyárn ölaludtak,
A szerelmünkről nőm tudtak, 

A üadreliíiüiikrol nem tudtak!

Csak a Hold a csillagok kííaött, 

Coak a Hold a csillagok között, 

Ő virruastott velünk, 

и virraoztott velünk!
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A/43-c

Surlali su oe jiumJdL, 
!;urlali m BQ junaki 
Pod alle ruo&e obluokl« 

..-od nil© с о..

- üujos LiQ mill, ja no spin, 

5ujeÜ a© uili, ja ne apia, 

All vrat otvorit ne amin,
Ali vrat otvorit ne sóin!

- Potiiefeaj nalo pod vruti, 

PoSiefcaj nalo pod vrati 
Doklien saepu о tue« mt1» 

Dokiion ssaspu otac, aatil

Otact mati su mspalt, 

Ütac, raati su saapali, 

£аа шЙu ljubav :l snali»
Sa nasu ljubav ni snali!
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sétáltak a legények, 
sétáltak а legények 

Kodvon rózsáik ablaki alá, 

Kodvoo rózsáik ablakai alá*

- Hallod«©, kedves, non alázom, 
Hallod-e, kedves, nem alozoa, 

De az ajtót nem nyithatom ki,
De az ajtót néni nyithatom ki!

- Várj eiy ideáit az ajtónál, 

Várj egy Ideáit az ajtónál.
Ami g apán ©s anyám elalozanak, 

Amig apám én anyára elalszanak!

Apám, anyás elaludtak. 

Apám, anyám elaludtak, 

özorolmünrul neri tud teli, 

SsoreLsiinkrel ma tudtak!



!
I

Г
I

I

ни 1 
P 

bJ 
с*

s *
 

§ 
fr

1^
55

Л 
** 

a 
w 

I» 
*a 

& 
<K

-1
 
M

*S 
? ?

i 
s

|a
s

П
 
' 
H

C
_i

. 
«8

Q 
о 

o
.

I I
 

a I
f 

i 
& 

«-
• 

e 
®

I 
£

I
e

-
 

$

t ?
 

1
tt 

6 ci
-

О c



- 345 -

- líuodi otani guorl dzego qqs*cq nője, 

Ja дата ovdo prl tobl!
Zuc га© octavila, ralene predraouooa, 
Iía *voj semlji эапшоаа?

Уд. »«

ü, Ваалов, züld kertjein, 

Aaelyo írben adtáltara én, 
Amelyekben oá tál tara én,
Ahol kedveaomet kiaéroettoa, 

mécsen kaptam ót raoß!
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• Drá[p. nén&aassaory, озер led у a vagyon. 
Eljöttén megnézni őt.

- Ó, te szépsége« ifjú, te teljes asekfü,
A ni lányunk taeghalt!

- lírága nánénaüuzoay, hol van az uz út,
Amelyen elvitték őt?

- Egyéne««» megy es аз út,
Egyenesen ettől a helytől,
A sötét yirig!

Elsétáltara a tönetébertbe,
Húron rozsát láttán nyílni ott*
As ott annak a jele,
Hogy ott nyugszik az ón árára szivént

- Gyere, kelj fel drága ssivea, 

Én állok itt!
Iliért hagytál el, Sodvesódét 
Egyedül esen c földön?
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A/45

Mg ni mn Janica» • *

Ide rai var: Шп1оа, 
ХлегМь leá£i ruoüleal 

K&d aa : doSal va hl 2b, 
Si 1 illői d nje bl$tu

Ar rl ne ХЯ&Л ötano,
V mku nel: se'bi aanie:
- Quatl klinSac se j* ssanan9 

Sad 3* шЛа. 1jubav van!

ivóiigOvo ti Je 

Kl je bil aaviöijak nroaj ! 
I poveral mű x*o!mt 

Ш csal ljubit вей drußu.

- líeéu tebie ruo&ica
SWLnut a noáoca i^ca, 

Ar ЗОПО Íme tVöjö 

Veeoli agree inoj о!
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1Ь.,гш1с.;;П1иг .1~:: fel.• *

Hajnaleeillag jön föl, 

Halva fekszik а rózsám! 

italkor a házba tértem, 

líinden ember fut tőle.

lie a rózsán fölkel, 

iíosemot kesébe fogja а 

- Teljes ssejtfí;, iuiaídon hiába, 

Lloet vége a oserolnüiilcnek!

Us a te , jyádfet .
Mely hozzád kötött!
Yiseaaadja keséibe,
Hogy ue;jiüt oserethet mást*

- Neu foglak rózsám, 
koh& bsI*vénből kivetni, 

Mert egyedül a te neved
Vigasztalja a szivemet!

/
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A/46*u

Gorára JöJűdo kilőni ova toad» 

Cl<íexJ. svatovi sorom Josido*

A la űoro Vila fOOEmava» 

Vila progovara a ia eore:

- Kud joadive, kud Icoz^e aorit©, 

Kud koxge norite, roui jezdite?

• Uiarla 4© profon* d4©vodka 

ProSeaa ddevődka warla de!

Яа шлага laodci oovorilu, 

fíovorila na inoxus

- Ша raajkoe ovate do&ekad te, 

Svate dofcekajte, mila riad ко I

Svakon ovatu darovo darudte, 

Darovo darád te amlsoa ovzitu!

Buvopid^ vasaim koSulJu, 
Vezanu koSuldu áuv©c±di!
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A/4C-b

‘ * 4*

.>?го;ч <

(soron joS^e Ideéri svatovi, 

boron je*^, rovovi popovaju. 

(fioriea is s’ lista od-ovara:
- Kud jezdite kimerd e*vatovi, 

üud jesdite, lead konje mórtte? 

feirla je proü&aa do vaj ital

• • *

Hegyek között ók@ö náosnép nyerni. 

Hegyek között nyargal énekelve.
Hegy ozdlel шее levélauBOgáasal:
- 1-kes náeynép, mire nyersalástok? 

Lovaitok iáiért fárasa tj átok? 

íiit vinnétek, a lány oa> él többé!
г -1'Ло, а

■d 3 p
i)

■ - i>
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А/4б«*е

Goran Лог,de ':lcen:L ';Х,зу1. • *

Qoron jesde kieeni avatavi,
Ik t ore njim neko proi;ovara s 

- Rúd jesdite, kiceni ovatovi» 

Kxul lii ti te, kud konje norite? 

ünrla je proSena devojka!

A her?/oket r:áasnát> riáiria» • *

A hegeket 4kee aáasuiép járja, 

Hegyek késül e0 baa£ eaél hozsájukt 

- Шша nássíióp, niért ol2f cietőo, 

Lovaitok ninok fámoatjátok?

A nefkért lány éltét bofejoste!

\ 4

■\

1
1
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A/47-b

* * *

bkriprra tfer&u, Skripc.u cteron,

Xo ,jo m Ъгшаги?
Ко je na Ыитги?
^kripMí éeraü, hefej, ííkrijMUi ácsom!

Ш bunaru, na Ьгшаги 

K&jka natcrim,
Haj ka naterina,

iía bim&ru. heej, na Ьишл1.

Vodu vádi, vodu vádi,

Belő lice ladi,

Belő üde ladi,

Vodu vádi, heoj, vodu vádi.

Vodu lije, vodu li;je,
Belő lico iTjije,
Belő lie© ölje,
Vodu lije, lie© j , vodu lijo#



- УЬ'у -

Оквггеп a lába. • *

Gatossewk a iái,с, osärren а lánc, 

aí járhat a kátoál,
SÍ járhat a kütviál?
Csürrmi & Iá: c, iiaj, ceörren a lánc!

Kajka jár ott, Калka jár ott, 

átíoűnyja lá>ya, 

édesanyja lánya,
Kajka jár ott, haj, kajka jár ott!

Vizet marit* vizet iparit, 

icá-yorcot liüßit, 

leáayareot Misit*
Vizet marit* haj, vizet marit*

Vizet csorgat, vizet csorgat, 

Paliéi* arcot cioad&t,
Petór arcot raoadat*
Vizet eeoa^ti lmj, vizet, csorgat•

\
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A/48

ag..fe>ü,iа ЗДц

is Beioijoc oadu,Ide
boatala Je tri rüada drotaxu.
Prvi voll« - boj dukate о vrutaf 

Srußi voll: - DaJ prston 

Sroci veils - Poljubi m, Jam! 

iia to Jam tuko od^ovura*
• Vocoa volin tiökoj ribi biti svam, 

lieg9 da ljubia tri nlada drotara! 

Jam to isusti, pa u vodu
- Posdrav*te oi mogß ЬшШ -йоги.
Da ne icooi na tiakoj obali,
Pokooice eoju Icoou comu!
- Posdrav*to ni oo^a brata Ши,
Da n© pije is Tioino 

Jer popico raojo oci plave!

ruke!
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,• • •

Hogpen Jána TQrttkbeoeo felől. 

Vele szemben három drotoalecány*

Mámáik szél: - Gyűrűd kell ufódról! 

A hoxnediks - A csókod kell, Járnál 
ока vük Járna óképp viszonozza«
- Inkább locsol: Imi a TI оса melyén,

tője!iiotyeoí i h&NQ drótos 

üiityon у sél, úu a vízbe siklik#
• Azt Шшш Gyűrő fi várómnak.
He kaszáljon a Tiszának partján,
Uort levágja foltot о hajadat t 
Ózonon idéz kedves testvéreinek, 

nehogy il^ők Tleaánsfc vizéből. 

Mert kilássa kéklő szemeliaetf
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Д/43

ftma-ttJiají ■iii»»*шш

böpo ti ja uraniti 

U prosorje toi ol&vuji poje, 

alavuj vi&üs-Ajd tm vodu HilSof 

Íl* na vodu ili ш livadu.

Ha Ъшзоги list^ papira bele,

-ш/lje^;. jo IJubiti dcvojüu.
Poljubiti pa le сш taviti,
Jor jo teSka dovoja6iü kiotói,

» ^Uiö, 
tu teeko.

íSad зокиш do noba
iiad supluio, coloa
Kiad fcsdahuo, truvu, liSée vmiel
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Во ló dolog««.

Во jő dolos borán foleorkcimi,
Hajnal előtt» csalogány ha szálai* 

Csalogány szólt - Oenj a vízre HiUgi» 

Á vízre menj» avagy a zöld rőtre*
Rőt közepén hidog vizű kát áll»
Hűt káváján árkus fehér papír»
A papíron hetük feketéi Ínok»
Sötét hetük» he nagyon gyászosak:

Lányt szeretni» azután elhagyni»«
Uagyon súlyos az elhagyott átka» 

tűkor átkoz» az egekig halllk» 

Sírásától egész világ görnyed 

Ba felséhajt» levél» fü elhorvad*
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Д/50

Savi!» go bela loza vinova. • •

Savila mo bola losa vinovaу 
Savi la so bola loza vinova/
Око У toga belog groda Budim,

Око toga belog grada Budim»
To se blla bola loza vinova,
Véé to bilo dvode rclaflih 1 dragiiu 

Véé to Ы1о dvod® mlaflih 1 dzagfth» 

Oni su ее la xaalena voleli 

I la jedne oltno k&dlge u£±li,
I is jedno aitxio ksdige ucili. 

Jedno drogom na rastanku govorili, 
Jedno drugom na raotanku govorUls 

Zbogoa óztad nod о drago gunaScoi 
Zbogom podo nod prodasni noseco I 

Zbogon po&o n»d projaani mesoce! 

Prod tobom d® d®dna goza zelona, 
Prod tobos d® jedna gora selem,
Ü tod Sozi busar voda otudona/ 

ü busára dedna ЪаЫ srabraa7 

U btmaru do^1** fcaSa orobrna/
A u £a&L IdLtac cvoéa опс&зпа,
A u <SaM ki toe cveéa v па.ж
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Körülfonta а szőlő ága...

EBrülfonta а ozőlő fehér ágja»
Körfllfenta a szőlő tóbér 6&i 

Budának fehér városát»
Budának fehér városát*
Be пят volt az fehér ága szőlőnek»
Bánom két fiatal szerelmes volt az» 

ők kiskörüktől azoxették egymást»
Ugyanabból a sürü könyvből tanultok» 

Ugyanabból a sürü könyvből tanultok*
Azt mondták egymásnak bácsázáskor»
Azt mondták egymásnak búcsúzáékor*
Az isten maradjon veled» én kedves napocskám! 
Menj Istennel» én kedves Holdacskámt 
Menj istennel» én kedves Holdocokám!
Előtted áll egy zöld hegy»
Előtted áll egy zöld hogy»
Hideg vizű kút van a hegyen*
A hátban ezüst pohár van»
A hátban ezüst pohár van/
A pohárban havas virágcsokor»
A pohárban havas virágcsokor.
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Д/51

flmwft йшу§»»*

Dumvo, ТХшвпгв,
S&ja vöd о ladna!
Sto etojlS, Tito plÄvfS* 

Pa ее ne roslivaS,
Se naoe йтщдшт 

Pata ne otшг&Ы 

Cekala saa, eedila,
2ri iodine dana*
Зеками, oedeéu 

JoS codinu dana*
Ako oi lioJ dra£*i 
I dotie ne 

léi éu, tropica 

Doki© iga no máéra!

" \

• a

*

■
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V.

Imnáauk* рцкапак»««

Dunának» Dunának
lildöt,. csend«« vili©!
Нова egyre, а а^Шмю» 

I’ovu iáért aea ároduss,
Аз én kedvesednek 

Utat гоИшг mutatás?
Egyhelyben vártok én 

Báron Ы> esatendőt, 

Borhelyben várok aég 

öüstendőt.Bor tolj 

Ka аз én kedvesen
Bég addle *«a jő ©1, 
Blxaegyek, koreoeu, 

Aliig meg пак leien!
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A/52

nim . о GYiccu tullpon..«

Lip© jo cvicca tulipán

Ко0Л ja tmoeim oaki dan*

Zac ga ne Ъ* nooil eaki dtuuv 

Köd ga kod ruo$lc dost jliasffiu

Lipa ja jxredena svila,
Jo£ la lipSa isoja E&la/ 

■uipo jo Bi 0VÜOQ Uiti, 

Joz lips© 2 lallia siditl*

) * • *

Be- soőp virág a tulipán,

.Bár mert is no viselj©: v 

Lá. jrok kortjébcm uegteroo/

Bo asép a negfont nelyeasBál, 

Bo sokkal osobb as én réseáat

Híg jobb «aöfffkiftla &Ъмжй1



- ~

тз

ovo tu.as * • *

Ita OTötliОхЮ

U стшИси ж&твавЯ
от tana evotli 

ü ijradicu aataura?
vt.,

Hit j© suuee, nit je neoec, 

Hit sa ejajne svasdlce!
Hit je mume, nit je ш*еее# 

Hit su ojajne svosdicse!

Vee öu taijso dvoje nüadl« 

Hvoje iolfcidi iiliiäeni.
V06 ja taiao dvoje iiladi, 
fcvoje ilßdi nlactoni.

Eoji su ее od 

Qd rial am vololi- 

Koji su ее od oalena» 

öd meXmm voleli.
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Ш. auott...

Ш viiáclik

ki vxIáuaLik mtottp 

А кАлшiigr vájcottkában?

Holtt,

Ьал pödi^ féayea csillagok! 

Sea -ap, ьоа iiold,

Sem pedig fénye« eaillagok!

Hanga aaoit két fiatal vaa# 

&»t fiatal.

Hanem aaott két fiatal ш>* 

két fiatal.

Akik kiökor-Uiítél fogva 

Verették egymüet.
Akik iciíkoruktul fogva 

Sc-erotték OQfiaáot.



л- 3GB **f

А/5Ф"0

Ka tani, f yc-<Hi» « *

Katttnt ez*edu 

üpo po redu,
I avojogü obiéira 
Vlöööla É^iotiu.

Köd© á* kupitan 

Piáimul to zvaits 

Ivan vites ± vojvado, 

líjikav peljut* suli*

Kod Lii put úja,

Lu airuifc eotujaí 

Úipo Tilade divuojSlűO 

£*i raaglcduje.

lm tri Ъяш pruojdu, 

x&lu el t&ujde,

Qnda vitass övojim veils 

- Mftlo poetuojte!

AH bar ni urak, 

Vpudo vu jurats 

- Ovo -jeni Lilla uoja 

iiöuricau dánok!
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piaév.

1 tusmo 4 au&ö,

IHtro mi teéio.

Auku au j* dala, 

V&n Cfr apeljala, 

Qeruéli mi 

hjubav «acasala«

ova&a

iQad je odjahal,
Ililu ostavljal,

•iuo&i evojoj prevoliku 

Saloet 4© z&dal.

Ar imrilmj©» 

PXeféuc tuguje.

öna viorüjo!
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• •

Qiostjüket vidáman 

SHttilu

A kapitány
A neraeo nevű
Iván, a vltéa hadvezér

А Шша? úton van 

Felibe la csatázik:
A oaép, fiatal leáLiyokat 
íao':»iéao£iOti.

Jluecy Мз*аа őrti hoosnára, 
Szeretőt talál,
3 azt nondja a vitézeinek:
- Várnotok ©ry kiérd*!

Mr nincsen síitát, 

lírákba eaik:
- Ha
Ssoreneöátlen nap!
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Saotaostias
áo kedvesének negaecitaksere 

Saalad gyorafiu*.

A leáijy késet nyújtott -oki, 

Sivesette,

Selvének l&igolé 

пйш?с Ináét ae; vallotta*

Alikor éllovasait,

A kedvee loá iyt eliia^rta, 

kóaaájának ±£,on ri&zg 

^aooorúaásot okosatt.

A leány sokog,
Jirva bánkódik,
Csoroneyé tlen, bog/ katonai iák

!
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А/54-Ъ

Katóul crodu 

Itipo po rdodü»
I cvojeya oföUiixa
Vieoelo cOiodu*

Hade 4* ic&pitaa 

Plenenilo srmni 

Iw* viies i vojvcxia 

ijjJiov poijatí

Kod ;ii pafo^e*
Aia utran gleduáö* 

iíipo „iludo dlvoj&lce 

üi rasgledujo.

iMprid cau ргиод^ш»

llilu el iiajd©»

Oiida vitos amdlB veils 

« 1Ш.О postanteS

All bor ni rjnalc, 
Spudie vu j ovale*
- Ovo á* oeu.1. nlla uoja
^eni’iccm darui: I
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Ónja it© p3,aces 

1 tu&iio
Podt.it ruku acrcu шш 

ILItro íi taciei

liulai au j* dala,
УШ1 ßa ápolóin,
G:/imcu isu t1 * йоге» avoaa 

I^ubav slouaala.

Sled 5 e odjuliíil,
Hllu oetavljal, 

du&L evő jeni provolllfiu 

2uloat je zadal*

da? narikuje, 

lla&fco tu^utfe*
- Q шш^ш kod vosceui, 

iCada vierujet
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•katonák леппек« • «

Katonák nennek,

Tioztjüket 

Tinón kéretik*

A kapitány ott 

А nenes növéséül
Vitás Iván hadvezér
Пара*

Alikor utazik,
Oldalt nézeget,
A osóp fiatal leánykákat 

Begnóeegetl magának*

ЕХшхшецу időnként,
Kedvest talál mélának,
S akkor east оаюВДа vitézeinek *

Bár nincs otfiét, 

Sblccaik as árokba*
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A iáiiy ш.3?,

Вщгтщгй&а,
íóisét nyújtsál kedvedének
Gyorsan agi&k»

Kesét o&unyűj tóttá, 

Kivetette a legényt, 

Ssiveaak farrá 

Bsevelraét megvallotta. /

£0ÍX03P öli^eű'^lt 

Sedveeát еХЬадгба, 
üőssájárnak l4pti aagy 

líái_4tot okosatt •

В© nagyon zokog,
Bírva шсшккгкскШс!
ó saeroxtoaotlon a lány, 

Aki katonának iaies!



.
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Л/55

g 11 V t;.l • * m

Api au klinBaci 
I£l tm vertu ruodw, 
Jo5 cu ont lipbi,
KI к ruoáioaa huodu.

lUafec ALAnít&c ;аюд#
V VClemimi МПА»
Sít to boa Ъ1 1*..оЛ 

Va Dunaj Bkobll&l

Vu iuaaj uüobiia 

fiu ijscalipu aM6jft|
2o tt ukui^üA 

V.iarm jyuuaY сюда*

Hucy otac I csati* 

Orsi ш íiervati,
A i BsrmtXm 

Je nuo.j ruoMca!
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Esének a

Osépek azok a oso§tfük„ 

Amelyek a kertben tcurauuek* 

Még szebbek ások*
Anelyok a róssákhos járnak.

\

áa csolijíia* én eaogfib. 

Fekete usenü,
Miattad a résua
A Dunába ц^угш»!

A Dunába ugrana 

As én esépoégem, 
Est tenné
Az &i Ml osorelíjeu.

Apán éo шодфa 

líorvátok.
De frorvát 

As én rémién is!
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VodoMnokoj volikoá JcosíÍpí 

Lipo £udadiu 

ilodi ljo^q druoa tjila, 

ái te napolhat»

Cu to oboraut ülroko,
Ие*Л ec piaira t turobi-o, 
bla to *jukmfc*jo 

Леей te ssabit.
told oo övotl.

Iddöj lidfd »шаг kooaanboiu««

IMdgságl ue^y kooooában 

üsől a ousoibu*
Qyoro, kedven kdamigyalon, 
Liaajttok ol oda!
Kipüxditlek aaélooon,
3o uiroál keoorveeon,
Лхш&от cookou apadtad rabolj* 

ben folejtlok elf
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A/51

Itaal oua tol ruaSo. » .

Imi ушл tri ruoke» 

mio üii kod Мрак* 

Шйо oon furlim^al 

Jui* i.giiv^á Misii:,

All sad jo ксшгю,

Jü.jaci ül . Ха;., ,j9 voüulos 

* Demo cu pojt оз Ja uolo!

Ali aad 30 кашю*

Zajaci ol гХшйю, Kfouelos 

- Soma éxx pojt оз Ja aolol
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Valtjfoa&au liá3eoi.4 gásái»«

Volt óimékor báróéi rósuóu,
Had olyan volt, iaint a coipkobo^yő. 
Вю engodtoa noc подюдок 

A ozebb ólotot*

Je .'noot már koso, 

íinekölj hát baiJjMoa* vidámi 

-l'ió,:; «-5U olau:'yol: a faluba!

Во iioot nár késő,
Énekelj hát hangosan, vidánam 

- Még ша öliaeeyek a faluba!
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Vse

1.Ш

Liaricu, ruosica, budi sdruvu! 

Zeleau kitiou rode» sóst* 

3©l©m je, kod i tptivu, 
Haauiea, ruo&Loa, budi. adrava!

.• • •

, élj eokdie!Иш&еа,
A söld boleró tát oai1 
01уал söld a bokréta, akár a fii.

*

liarlca, rtbsassál, ölj cokáifí!
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A/59-a

Ha.1ka .űri kai,a nlela.«.

plola*

iioj, ^ablono nőj!

Aí«$o1g aoó, jablaao ooj!

l/e^di Iccéid u to Icalo, 

/uiáele isoj» á&öXano rjo<j!

U to kolo lxxi&q alado 

AtÁqIq nőj, jabla:io nőj!

On <íe teba provai'itii 

Aiűtol© uo j , jablano uo<j!
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ШвитШъ&а&ьм

Mán lmját fonta anyja, 

ЗДвопдооХоа, ö^ép jegenyén!

Ponáo közben la/ oktatta* 

Kieaneyaloo, csáp jc^enyera!

- Ue menj, lányon*» a kálóba! 

KLoougyolau, jegenyefám!

A kálóba ifjú táncol,

t2*ßseédlt вс Ъесшр t%ed! 

Kican^yalou, szép jocenyéa!
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к/ЪЭ~Ъ

ПаДка Imm -j vo tova 1g«

Sajka Махи ovotovala*
- Se id* teo гз|о kolo, 

U to kolo Imiovo,

Gn со töb© provariti, 

Pa cö tóba poljubitil
Шха ikijku no poulii&a,

Шво Ivan ko loa krcmo,
'luko Sara okon trono*

А-у:? a Uárát i;iy o-tta it-..««

Auyje Llárát ity oktattas 

- Se menj Sára a kólóba, 

Iván loijőny kólójába9 

Sort as Iván huncut couló.

Mtog fog tó.í'Od r.xijd csókolni! 

Anyjára lány aera hallgatott, 

Ivánjához fitrokodott,
A kólóban forOíj Iván, 

Saaaml kéaéri a loányjí.
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Л/60

i.lacu...

Üiecon platni -uor±~duoli 

Illád 4unak.
Kllcegara ne vidjujeo, 

Lilád junak.

Bek tu aoju rálu dxugu, 
Piac* ai je potüitala/ 

Piacú cl 4e pool tála 

iüie&iea#

.ijlaJSal aem jöjj

- Dobro Jutro ruo&iou!
Iü ni tila eolivaliti ruo&ica.
- £o& Ы ti 4a saav&lila 

aad 4a nitwtra tvoja aüa,
Ш Ja т>1 вит tvo4a га±1д 

.iuo&ica?

i

if
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A/Gl

аша .a...-

Giblje ее, ;.;f&lje ж koiüjmmkí naóia, 

Pruo$t 6в ni, pruojt auoj шШ»
Zftvnjak во kadi, kolо 

Во£е dra; .1, odnit со oi ш!

О drags. inioStca, ubrut ce ju 00 koméi, 

Зегео uo bolt* ne posabi nője jine!
Baloko lett*
001*00 по ш tobuou bolt!

golubt*

V°- éVi • •*

Indul a* indul a csabai vonat* 

Elvitték,el* as én öalajibonat* 

Riótól & tsőraány, forog a karók* 

Jaj* Istenei, visosujövök o%?

Шео к1защ£уаХоа, forognaк már a kerekok, 

Sáj a asivera, el ne felejtsd a nevedet!
száll, aint a :jadár,

Saivea coak e£^re fáj!
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A/62

Ikisred nein stojl j edan vieruok buer, 

Леито bem je :uo«jö mile dvor,
Ea dvoru je m dvoru Jo 

Jedaii verkljae $m3«ni 

Va toa bare roil ca cvö6o oani.

A falu kUzouA.. áll дд иа'.тао feinffi®« * «

A fáin közepén áll ö£y шадеш Гецу áfa, 

A fenyőfa nellett van a rósöáa udvum, 

Az udvaron, as udvaron van 

Egy oaép kort.
Abban szedi nftaa a réea&i a virágot*
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ii/63

ggfl oon Mia u carikwu • •

Ead ш bila u crlinm» 

Usgula jo eviocieu, 

Keket bud« corile,
Hefei isiidé oorila 

2k tvoju duSjicul

Aaikor te, mlonba.fi voltán* ,*•

Amikor templomb&n voltán, 

Gyertyát gyűj tot ten,
Hadd ágjen*
lledd ágjen
A te lelked üdvéért!
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W

<§ a natooadalok«И а а а £ 1 a

6 is е к о кtörténeti
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fegJLj&fotJLÍá j-äUsa jatoä, • •

Almot látott jó Milica eáruőt 

Furcsa állmot, furcsa napnak éjén: 

Kettéhasadt a derült ég kékje,
A fénylő JSap 

A csillagok fényük elvesztették, 

"véresőé vált az Bsthajnalesillag! 

Véresőé vált az EetMjnalcoillag! 

így szól hozzá szerbek cárja, Lázári 
- kékló égbolt kettéhasa&ámi 
rCirályöágom szomorú bukása, 
Csillagoknak fényeváltozásai 
dere veinknek gyáezoé szétverése, 
Fénylő napnak udvarra hullásai 
Az én fejem porba zuhanása,
A feljövő Hajnalcsillag vérei 
Jó kedvesem, özvegységed hire!
Jó kedvesem, özvegységed hire!

udvarra hullott,



- 393 -

В/2

Vidovtlan * 9 •

Ü c£i Vidova с$ю. ja skuplo ovu njesovu rodbinu,

I EVU gospodu car Basar. Pa jo poaadio a
dösno e throne etoroß Jue Bogdan* a pored nj«£p do
ve t Ju&oviéa. A s love ctrane «je 

Vuke Вгш.-koviéa, a u zaüelje Milob Obilicu, 'Xoplicu 

Milana, i Xaaan6i<$ Ivaua. Onda Je knez baser useo 

?:a&u# pehar 3 vinoa, slatui pebar, pa ks£e:

aofruо

-Ako cu je napit po etorixuitvu, 
aipit 6u jo ешгоа Ju£ Bogdana, 

Ako cu je napit po allot) ti, 

llapit éu Je devot Ja«,о Vica, 

j'jco éu je napit po <oopodatvu, 
napit éu je Vaku BreuJcoviéu!
Ako éu je napit po viaini.
Hapcit cu je i’oplici Шаш,
Ako éu je napit po lepőti, 

Baplt 6u je &»вш&.6 Ivanu,
Ako cu jo napit po junaStvu, 

napit cu je íiiloe Obilicu!
Sa nüeom je dngOQ napit neéu, 

Vec u sdravije i.lilo5 Obilicu! 

?rva vjora, potom jo novora!



- ЗУ4 -

•*fcra jen to 11^ op ’/idov da.nak, 
Sutra ee£ ше isdat r-a Kosova! 

lepi vino i xiofcaeti peh&r*

A Milos OhiUe jo ska&io, iavadio no& 

gore u vis, i SÄklxnjö ses
1 digoo• *

Uvala tebi aluvxi car шшти! 

Hvala tebi ш tvojoj adravici, 

Ш adravici, i m daru tvone! 

Al* ne*vala na tvojoj beoedi, 
Jel toko Ш* XMAto/rSk ubila.
Ja nővérén rikad bio nisasa,
Kit con bio, nit cu kadö biti! 

Ilevera ti sedi uz kol jего, 
ispod ekuta pije rajno vino# 

Sutra jeate 3.1 jop Vidov dánok, 
Ja cu otic u turako Kosovo,
I oii£u pod túroké Vadőre,
I salclat cu turakog car Uurata, 

I eta6i ran nogora pod gr*oco,
Ако И ml Bog i ere&k dode,
Te se sdravo u Kosovo vratim.
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ctjXpn да 0904 ed ртешц. ooas op pjijqQ %c?TH V

• 9бС -
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A Ullofi Obi Hé kad Je se uaivao, a njcau palo na 

twit - Мша rm stao nogoea pod gje*oc®! I on 

táj egova dva pobratiaa ponovo ojednu na konje i 

natrag odú kod сага líur&ta. End ou otigli, £4irci 

cu oncla véé' znall, da „fe respores car Murat, i 

onda su véé uaeli boj sa njima, ua sabljara, oa 

kopl j.i] aa. £L*m ova tri JuVlA take bili blotri 

X jaki, da au oni to eve re si ©rail, napravili put© 

i stl£li au* I MiloS je akoéio,je eko&io ее IfM&JU» 

то 4 ti Г; о caclor i etao car Husatu, a car Jurat je 

bio, bila je r-aoporena jedna ЬЬШ, i njega au 

до till u tu kobilii. /Jel onda .ije bilojjoÜ tain 

zaanje áa éovek de со le'fci, 11 Ütő, nego od ote 

ioplot© od kobile tu je on 'üivio./ Dootu da je on 

njemi stao nogorc pod £r*oee, i onda natra^ oedn©! 

Onds ei* Turd joc vile глдаИ11, i prvo i prvo je 

5?oplica Milan IzuMo deem ruku. (Sk je äeenu ruku 

noaio u iovu. Oii-lß je p&o» onda au Koeed&té Milan 

i MiXoÜ Obilié iSli эко njega e konjoa, du on lopo 

tt>re, da gß Turc 1 ne diraju« Chida kad je tumra,onda 

je pao üoeanÜ-ic Ivan. Kocailic Jvanu je iopala bola 

dai^-orica. I onda take ра&ле i Kooanfcic Ivan. Oi|^I
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ü tine onda udarilo 1 ограка тоЛ ska, i
äaaaxu odieSu 4Дavu, i to no -vs ooda desilo*
Vük Зга/ ко vie ode jrn lart; ?2&з1т» izda ovoc
corw, i take, kad so prido, ear Mmt Л® 1иио 

eil» pace a tolonus leduiku , Bo^esdi* A 

3o4«adi '■ 4® .. 1: vie, pa 0* uvatxíS,
iaaS od. a da ubijeS, kad jo njeprog caudu 

oijt slasio roiovnu, веса ai labe sluzit! Iwta, 

onda u to vre.ue jo tu Ъ1о - Ш1а£ Obilic, onda 

M*l0> Obilic vi£o Ci( рака» boSos-IIodi, 
u pota^i* di шхп. sakopao! A Cf - aaka otiola, da 

joj on Itapue* Eako jü ana otl&Ui - a njem e*i bile 

ruko vessano, - on Je toliko bio nrfrm, da Jo irod
ai odfíriso поз: 1,, - 1ш.зЬ, - and dob i<£l po ovetu, 

<3*1 cu imtltflii a ti сап ic;i po ovo tu, i

Л© m

alato

cco Jtvet 0*di na tabs! /Zato *to Je to iadala!/
I imtt je kazao саз» Као1г*МЮб oof OfOiiiti ш
aradi, car Laнага dote meal pod oof» • Kilóit 

Obilida po vrfou ^ola! Jel Milos Л© pooodio!
v

/

/

i'

.i
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У id хлсЛа.»«.

Vid nap előestéjén ©gésa íxdcnsflágát ée min
den nemes urát egybehívta lA&Cv cár, Jobbja felől 
tiltotté as öreg Jug Bogdánt, ellőj о pedig a ki» 

lene Jugoviesoi* Beljár61 Ültette aostalhos Vak 

Braukovicsot ажешЬеп IIIloa Obiliecot, íoplica 

Lillánt éo Kos2anc33.cs Ivart* Akkor Lázár harcos 

poharat fagott, tora Ц1\о lyke t, агкщу/ kelyhet, о 

nondjaa

— Kor szériát» ha orsolen a kályhára» 

Ven Jug Bogdánt tisztelem seg vélő. 

Kedvességre, ha fogok én colyhot, 

Kilenc ifjú Jugovicora ionon, 

üüeataégre ón, ha Úri. te л kelyhem» 

BreníkoviosGt tisztelem meg véle, 

Termetre, ha iszom ki a kolyhot, 

KÖGsiJntöni én Toplica Milánóra,
Ш szépségre ttritera ki borom» 

Kedveskodeu Xvtm üoux&uac onccmak. 
Vitézségre, ha kívánok izmi»
Arany kelyheo Liloora űri ten!
Senki náora inni én non fogok» 

EgyedHl oaafc Miloe Obillcora!
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Előbb aüség, aztán a hűtlenség! 

szép ¥id napja virrad reánk holnap, 

mgáaeadn as árulón leesel I 
1 ée kii borát.Kelyhet

- Hála néked, dicső Lázár cár ш Jel
Hála néked poimárkéuaén tódért. 

Köszöntődért és ajándékodértJ 

Jc csavuid meg пал kössönöfca én.
Mórt az intőn ügy t »egálján engen, 
Moha hozzád hűtlen voltam én, 
nem is volta:'?, nem le leszek вода! 
idei hűtlen, térded mellett ül as, 

U&sályodnál jo vérbe bori osiiroiiol! 

Mzép Vid imp ja virrad reáik holnap. 

Elmegyek ón tűrök Koszovóra, 
Elmerek én t örök mi tor alá, 

Leszúrom ón török Murát szultánt,
A lábammal tonnára taposok!
S ha isten még szerencsével kedves. 
Ég épaágbcöi ide visszajövök,
Elfogom én álnok Jmidcovicoot, 

Hozzákötöm Jierei kopjafáidba,
Hint asszonyok rokkához a kondort,
S végtgviasen Koszovóiak síkján!



- 402 -

Ö i^y reggel korán fölkel Liiloo ObdLlios as 

ő két föí adott testvérével, lóm ülnek és elindul
ok. Kgy ilappul aselőtt Hiosameice Ivan elment a 

török oá torok alá, hogy aognésse, óiként áll a török 

oereg. Lásár cár küldte őt oda, Koosanesiea Iván po- 

dig átöltözött toruk ruhába, és átment oint spion a

visszajött, azt mondja üiloo Qbillcenaks - Akkora 

a török eereg, hogyha mi szerbek mindnyájat* átvál
tozunk óévá, as ebédjüket oea tudjuk megsózni! - 

Hej, - mondja neki Lüloo Obilicc - rieliogy est mond
jad a dicuő Lásár cárnak! Honon őst fo^od mondani,
hogy a török ooreg csupa nagyon fiatalból és 

gyón öregből áll! /Hogy hasadjon/ - liert, - ast 

mondja - másként nem párbajoshatunk. Űe Moeaancaice

só, hogy reggel, amikor felkelt а пор, Шм Obi- 

lico as 6 két fogadott testvérével lóra ül és el
indul о török sátorok alá. A török katonaság azon
ban észrevette őket és kérni kesdte tőlük fe^yvo-
roiket. ШД08 Obilies meg tudott törökül és ast 

mondta ;lökik: - Id háitaa^ vezérek,megyünk, hogy 

megadjuk magunkat üurdt сог.ак, engedjetek át! 

he igy elengedték őket egészen llurát cár sátoráig.
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liiloo Obi lie о pedig ast io tudta, hogy ©uikor el- 

шееу ueghődolni a török osul tártnak, oog kell, hogy 

eoékolja a talpát. Anikor a törökök kérték a fegyvert,
Milou Obi lie о ast uoadjas - A gyaur éa a uaerb aég

esik! ük a fegyvert 

fegyverét levette éo átadta Kbesanceice Ivánnak 

éö íopliea Ililáanak, ő oag Így ment be a török Murát 
cárhoz, a oátorba. Murát cár pedig leült és félé
nél te Jobb lábát, hogy Milos oogcookolja a talpát, 

iüloe est nár tudta, lleki j-fi neg volt titokban egy 

kio késő. Mert о teljesen le volt vetkőzve, ő le

adják át! Ütmen ő minden

övében volt neki egy kié kése. Ka auint lehajolt, 

hoßу n©ijcaéJjK)lJa Murát cár talpát, felhaoitóttá őt 

kötéstől egészen a feliéi* torkáig! be elfelejtett^ 

lábával a torkára taposni! Ifeinen, nagyon ingatott volt, 

kiugrik a gátőrből, fogja a ruháját,lovára pattan 

éa rcindhánaan elmenekülnek. A törökök futottak utá
nuk, ők öaitnica viséro értek. A ősitaica vizére 

értok, ugye, véresek voltak, a törökök el akarták 

őket fogni, d© non tudták! Araikor iüloo Obilies 

mosdott, eszébe Jutott# - Mara tapoeteo. lábain»! а 

torkára! Lm rjost ő a két fog-adott teetvérével ujbél
*v/
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felül a lóra (So visszatér Murát cárhoz. Щкшг vies-
esaértek, a tülkük uár tudták, Iюаг fel van hasit- 

Masát cár, és akkor iaár felvették velük a harcot 

karddal, kaprával» Je es a három hős olyan cyora бе 

olyan erős volt, hogy ők mindezt /a törököt/ szét-
kergették, utat vágtak és odaértek. És Lülos fel
ugrott a lovára, bement a sátorba ám Masát cár tor
kára taposott. A cár 1301;, volt egy felijei tot t kan
ca, a eárt meg abba a kancába tették, /mert akkor 

még гша volt olyan tudás, hogy as embert gyógyítsák, 

vagy mi, hanem a kanca melegétől élt 6./ Elég as 

hozzá, hogy 6 lábával a torkára taposott, aztán 

felül, viasza! Akkor a törökül: aég Jobbun rájuk 

rontottak, először ás Toplica Lillán elveszítette 

Jobb karját. Jobb karját a balban vitte. Akkor el
esett, akkor Kossamcsics Milán és Milos őbilieo 

lévai körbejárták, hogy szépen haljon meg, hogy а 

törökök ne bántsák. Araikor meghalt, okkor ooett 

el Soszancalcs Ivón. Koszancsico Ivánnak a lépő 

sett ki* És akkor Így
is. Akkor Milos Obilies lovával towanesica Ivan 

körül Járt, ónig ki nem lehelte, ki ива eresztet
te a lelkét. Akkor hozzákezdett ö maga. be Miles 

vértében volt ő

tt el KoagancaicB írna

vértben volt. Elég az lioszá,
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hoiy a törökök, bármennyit Ütötték le kópiákkal 

blokkal, aecriit yc:j tudtak neki ártani.ás a
Lgy cioáyjasszony pedig az ocaelotrol azt kiál
tozta s - Hőé* ti ostoba törököl:! Hm fogtok ti a
gyaurnak árto;2Í! Szúrjátok be lapjaitokat ée kéjei
teket a fűbe* csak Így fogjátok öt ledönteni! Ée 

akkor a törökök leszúrták kaptáikat ée késeiket a 

fűbe, és ahogy ugrált Zadrelixmel# a Zedrelin is
csuklójába nenf* ée 

Zadrtlin оljesett# Aktor Milos Obilio® mi а 

Ssdrelin körül* liogy a törökök ne bántsák, emig 

ki ш lehelte a páráját# Akkor ö elkezdett futni. 

Harminc könyöklő tnyit - laost, hogy mennyi ez* én 

ища tudora, csak igy olvastán ezt -* harminc könyök- 

letryit ugrott át# így a törökök már levágták vol
na* de Ilurát cár még élt, és elrendelte# hogy élve 

fogják el. És Mxloe ObillCDOt élve fogták el. házár 

cár pedig addig megáldotta a seregét. Lázár cár 

nem tudott arról# hogy el történt. Elég as hozzá* 

hogy Hiloc Obi lie írót élve elfogják és elvezetik 

Ilurát cárhoz. Murát cár még élt. Azzal rajtuk ü- 

tötté a szerb sereg* és lázár cárnak levágták a 

fejét* ée mindaz .akkor történt. Vdk Bianka vice el- 

megy a Sár hagy nögé és elárulja a cárját# és Így 

adkor odament, Ilurát cárnak volt egy trónörökös

fel volt vértezve, ée a kéé



• 40C -

fia, 3ojesdi. Ast mondja Bojesdineks ~ Mikor hoz
zád jön Vuk ürankovico és elfogad, азоаш! meg kell 

ha a dadáját нота szolgálta гоМеоел, 
fog ffflolgálnl f Kiég as hossá, hogy abban 

as időben ott volt Kilos Obi 11 со is, akkor HIIod 

Obi lie о odakiáltja a cicjánjr^aessooyt* est mondja z 

- Gyere, va пакета eldugott ara ójára, elmond**», hol
it, hogy

magja neki. Ahogy odament - neki pedig meg voltak 

kötve a kese! *, annyira dühös volt, hogy leharap« 

ta|£z orrát* - Hej, - azt mondja - most járni fogss 

a világban, én elpusztulok, to pedig járni tocßz a 

világban, éa az egész világ utálni fog téged! 
/Asért, mert elárulta!/ S akkor ast mondta Barát 

eárs - Bogéra kösépro fogtok eltemetni f Lázár eárt a 

lábaimhoz, Kilos Obilicoot a homlokon fölő! Kert 

Kilos győzött!

ölnöd,
neked

íg-
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a/3

On Jo bio /ШИol» Obilié/ kod саг Ытаф» ко set* 

1а je njaru kaz&o о vaj ilo& öbilic, o deene 

atrune da otoji isdujica! A on je kasaо» da се 

on okin! ti ojega о dru{;o и traue* ön Je kasao ear
Lluratul On, dabooe*Loaaru, da ce ubiti 

I imxxb je uMo njeea, сам üurata* tfad. Je on 

oti5o fcod сшль uuiiitt, on Jo isasoo, xuk*o ruku 

da poljubi. Prvo jo ZJiloS Obilie, pa oada doaan- 

&Lc Ivan, i Lilian CDoplica, njih trojiea. On jo 

iako ruku da poljubi/ ,je о .*ao u cat .a? ;od 

MuMta* Oar Hurut pru^i ou nogu. A on je izvadlo
mi, 1 roopori com Oupata. AI* on je kasao da
tie njeuu £lavu odoo€i, pa ее on odneti ku^i da 

iiotuo u sobnieu Liu konju Затеи, ol je to zubora-
poplaoili pa poresbecli ou evil

jo vxutio 00 natM£, otiSo,
vio* Turci 

bij© uneo (;lavu, 
po%o je poßimiö öiroi-;jah«

I
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3/4на

'%alu п-.тл;.с^ ,..

ProBetala carlca Milica 

I fiixxl f;rada : ;i j cla Кг»bvoc,
S nj ooe %eéu dva ciile kceri, 

Vukooavn i lepa IJsra,
Vukoaam i lopa Harc.
Éjim« jaha Vladeta vojvoda 

ITa áontU/Ш konjtt dobrono.
Vladeta je kon ja ozno jio,
I u bolu penn obakao*
I u belu p@nu obukao.
Sad to vidi c&riee IJilica, 

r’oblcdifia njeao ktasno lie«»
I Vladotu lakó sapitaSe*
- 3tan* 9 pofcekaj, Vladeta vojvodoI 
Kad ti proves ШвШ ÍGoeovo ЯНМЦ 

Bal* ne vxáob £ostitora lmosa, 
Gospodara i пюеа i tvo.ia, 

Gospodara, slavnog car Lasara?
- Sad se pitas, pravo da ti kason! 

Sad ja prodbli toros Kosovu revnu,
X ja vi<toh cestdtoga ímesa,
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tamkevl&L 1 Ш&Этк вЫЗАаиц 

ВюгУвяйА 1 Milofe Oblllct»?
- :-2od Ла äoSSoh ki4>s <&uovo tuLm>, 

A «ja viseli Milos GbiXica, 
íá*vav* au lük© áo X&icuia,
I krvava aablja do bullosa,
А ш u^egf» aeitUk Suvei»
'.и ..-a lmt 4a íju vieo nümd глаза, 
kiöli.,: na to, da vioo ши!
A óta pi tab aa Vuiaa -ii^lovlcu,
Se vi^Joh. $a, no vid*lo ö* amiee! 

Та on iodado be útitok kacsa, 

Oocpottoa 1 oofíü 1 tvoga* 

Ck»&podara49 alavaoe w lassam I
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Sétált érvét níliea cár,' J...

Sétált egyet Milica eámő 

Krusevác fehér váróim alatt#
Tele sétál két kedves leánya 

Tukosaáva és szép Mára ,
Tukoosám és szép Fára.
Felejtik Xoveagol Yladeia vajda#
Pojkén, Jé lován*
A vajda a lovat negiszyaßjstotta,
Án fehér habba öltöztette,
Éo fehér habba öltöztette.
Araikor ezt serlátja Milica cárnő, 

Flaápedt as ő szép arca,
Éb Tladetát Így kérdezte oogs
- Állj meg, várj, Vlodeta vajda!
Amikor átmentéi óik Kbseovéh,
Нега láttáddá vajon a tioatelt herceget, 

Uralkodódat és uralkodhat,
Uralkodénkat, a dicső Lázár cárt?
- Ha kérdeződ, as igazat mordon!
Araikor átmenten a óik Koszovóra,
Én пега láttam a tiesteit herceget, 

Hanem a herceg lovát,
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Söröké hajtották Koaiwréa.,
A herceg, ast Mezem elesett már*
A herceg ast Masco eleoett nár!
A::d?:or est meghallja Milica eámő.
Könnyeit onto a fehér orcáin*
Ég megkérdi még Yladeta vajdát:
- Hej* mondd nég meg nekünk* Yladeta vajda* 

Amikor átmentéi e óik Kbosovén,
Sen láttad-e kilenc fivéremet,
Kilenc fivéremet, a kilenc Jugovicnot,
És as én apámat, es Üreg Jug -Jordánt,
As apámat, az dreg Jug Bogdánt?
- Ha kérdezed, az igazat mondom)
Amikor átmenten óik íCoesovéti, 
láttam én a kilenc Jugevicaot,
Ke tizediknek az drog Jw; Bogdánt, 
ügy harcoltak, mint igazi ©árkár^fok,
Se már bekerítették a törökök okot,
SÜi|t Ääl ЫоШ;eleotek már!
- Még ast mondd meg nekünk, Yladeta vajda.
Araikar átmentéi a oaetaord Koezovén,
Láfitcxi-e az én két vemet, 
Brankcrviesot ér: ITilor OMliCLOt, 
Brankoviceot éo Hiloa Obilieсоt?
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« Alikor idejöttem a susouncrd Xoasaváa át. 

Láttán én ЖХ<т Obilxcsct*
Táros volt a karé*1 ktSn^tHdtc #
És város а kardia jmrlcolatig» 

lied pedig ttlrWcVк roatottsk#
Aat hissea, hoijz többé пет él sóba,
Aste, gondolokt hogy nines többé!
De rslt kérdéséi Tűk Braakovicsr él \

Шш léttara őt» n% lássa a Map sem?
6 árulta ol a tisztelt barackot, 

Ibralkodéraat és uralkodódat.
Uralkodónkat» a dicső Lázár cárt!
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3/4~Ъ

JSs ■ka Ыtm

PojSotala carlot. líilica 

lapod &vad& bjoloca KraSovoa, 
S njora® seái five tails koerl/
Vukonam 1 lijepa Шха#

Ö njiraa jo3do Vladeta vojvoda 

11a dóra tu, na koaja dobrouo. 

Yladeta ,1a kanja osnojio*

I u b.jolu pjm obukao.

Pita njöra earioa liilicas 

*"*QJ, bOf*a ti knezevn vojvodo, 
^to я! take kanja asnojio,

Ile ide& 11 па polja IConova?

lie vid i о li ÜosjÜtoj a 

Оогзройага i сода, i tvo(ja?^ 

/-3J*oJ/ Al*bJeoed± Vladota vojvoáas

/

"*ОЛ,Ъо£;,а varijoericu Liilioo!
SJo Ja prr*toh kroz iCooovo ravno.

I ?io vidjoh coatltof & каш« 

Yeé Ja vidjcíi kaeSeva ZolMBűm 

Coraju oa po Kboovu íZurei,

A Icígs oiölira da J© pouinuo.0 

A:J,o.j/ М.;й to í.xí5Su eorieu Milieu./
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\v.

ÄK>li nissa bjelo lied* 

Pa joo pita tOadötu vojvodus 

~"G j f boiU t± /Vladeta vogvodOS

\.
\

4i"'

Kad oi bio aa Kooovu savat 

He vidjeh li devot Jußoviea 

X djesetog ataroß Jug Bogiam? ” 

Al*bjäiiedi Viodöta vojvodai 

—“Sa ja prodjoii kroa Косого гауао* 

I ja vidjeii devot Jußovlea*
I djeeotog ©taros Jug Boadana- 

Qn± bjehu u pola Kosova* 

i<rv&V& ira ruke do »шш,
1 äsolonl oaöi do bolfeaka,
Ali ш in ualukutlo ruloe 

djokivjuci po Koi.ovo Surfco.* 

/Kjfoj/ bos /a pita carica LdJUea*
-*0j, oof.a ti fVXmioU* vújvodo!

Kad ui bio mi Kocává ravno, 

i о vidjbb li jou dva cota ею ja, 

Brarikovicu» ilUoü öbilica?* 

Al’bjoatídi Yladem vojvodat
ja prodjob 10*02 Ко nova ravno 

1 ja vidjeh LliXoS Obilica,



■
;

■

»
и;

«С
* I
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In i£y &sélöti jo Milieu aárué* 

“*Л14(г<ш Isten* 1иМ9фМЙ1 vajdáját 

Miért, Lottf jó lovad иодш0изо1«ш1» 

nero íteliár babba öltöztetted? 

italán bizony kouzovérél j&aos noet? 

‘Halán láttad fényes l^rcogíbket, 

úo штЦ a ta uiaikododaVí *
In válaszol Vi&deia jé vajdai 

-“latsa áldjon, én oámon íülioal 

Bizony jártán alkján áoa&ovénak, 
jJc im láttán f&qyoa iicrce^üníset! 

Honon láttán ielcnkét, a lovát, 

Koozovón át térokék hajszoltok*
Már a hüx'cec lelkét kilehelte.* 

Vm&sallváu «st jé bilica cárod, 

Palik ktfenyo, vádé feljár arcán, 

Me^eátál oég jé Viaöeta vajdát* 

“"ílájon laton, Yiadeia voivode! 

Műsor jártál, alkján Koszovónak, 
Láttad dali kilőne Jucsviesot, 

gjgadiknek aa ess 1к>фкш oil ,öt У 

In válaszol Llodeta, jé vajda* 

-«alsóig jártán íilkjáa üoünovéualc.
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Láttam deli kilenc Jurovlesot, 

Sisedilmák síz quz Bogdán Jugot. 

Kosaovóuak köscpén aegálltek 

Váliig véres miudeaiklík karja, 

Várton ázik kardjuk markolatit* 

Erőé karjuk végül lehanyatlott» 

ííasaabolvári ©sornyi toroköt.* 

Megkérdi meg jó Milica cáruos 

““Áldjon laton, Vladeta vojvoóa,

ШШШЙ1 jártál, síkján iíoesovöank,

Salán láttad kedves kot vejenot, 

Brankovicaot, Kilos (MUcsjot?'1

-**В1аопу láttam Milos OMlieoot, 

íQo&sovénak közepén negállott, 

-.opjájáre roátáoasslvodo11,

Jó harci kopjája kettétörött, 

Ilonára meg ront о t talc törökök, 

Úgy vélen, riár elérte halála!

Br&nkovicsot шс ш láttam sehol.
Ham láttam ón, no lássa a j/мр sarai

Elárulta fényes hercegünket, 

Se uradat, én uralkodást!
, én uralkodáaati^Se

.
/

I;
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Д/5

и nedeXju iw» uronlla kooovaka dovojka, isaáo 

ш iíoaovo poljo tro^oci palo Зешко. íSud
atilla Qrlovicu Pavlo, atari feieSov barjoktoru,
lew ait domiu noßu. nijo 1шо« Pita kosovokus

- ítota tra&üS po raavo^u iilada, 

Ili tttota Ili brutuóota,
II* po ‘^relui otoroc roditol^a?

- Ja m ttriin alt brata alt brutuoetu# alt
po proku a túrót: roditolja» voc Jiud Imoa Jmmat
priSoativuo vojalmija ao /ufceilu/ и ludkrujlra.

Haprijod idő íliloo Obilicu 

i&aaai: junaí; гм óvóim uvotu,
po IsaXdríoi vu£g, 

Oviion kalpak, okowno perjo, 

Sa Зшюки kolaota aadija* 

öko vrutu 

Obuzri 3©

oablja au

1 pocloda ш 

ükido пагапи a vrata 1 oenl 4о dados 

- Po cam <ioo none epaaemiti?
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Eton Вода» draßö du5o»
Da
dko Вэ,. i orodu (lade,
Usoéu te Ш.1аш
Sa Ш.1еюа, Зоеога pobxutiisa*

*
Ja cu tobi fon veiüSemi biti. 

Sa njla Me KosünSié Ivane»

Sablja rau ao po laolctaai vuco» 

isvilmi kalpok, okovano perjo; 

da Jumku kolaata aadija,
Öko vmta ovii-
ÜIXUZ^T i pogleda na ею»
Skid© «edidu i oanl je dado;
- JJa devojko* p© ceou cos oone upoaentti:
Po ossdiji, po l@emt 1шт9
1Ш1 Boca* diU£ß duäo»
Da uq sdravo u Krtmovae vratio
Uaocu te m Milana гю^а,
Sa Milana» Dogon pofaratina, 

Ja 6u tobi xn&oi devea? biti. 

Sa aj<jn ide Copliea Eälaise
m evooc ovotu,
kaldfii vueo.Jablja mu po 

avilen kolgak, okovano perje»

I
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Obasaro в© i pogloda ш me,
bkida prater ш ruke, 1 шов! 4© dados

Ti dob ши opooermti*
- 1йвда dovo^ko, onde сов ajih mól;
Oda 4© iiajgubcü. krv dobrln кокали do oeiaiya,

I 4шзаки do раза.
Orale ои ovi trojo pali.

а,.Ш.аЗаis»ifí»L»*sesi

Kbo&ovó позовите, keresvén аз olooott bősöket* 

Aaikor a liorcoi: Öreg sátmlátertájáboa, Orlovico
bal, sem jobb lúfcu 

ХШ1 volt, Ö ast kardost© a kocsovúl lágytóls

• Kit körösei, temetődre ±í;jú,
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Fivéredet, vary fivéred fiát,
avagy öreg bűn. oserinti atyád?

a fivéremet, ш fivéren fiát, ami

herceg megáldotta katonáit, én titokban ott vol~
tan.

- Ш lépdel jó Kilos Obilics,
Kérők világ: lógókésb Viiéso, 

llomizú kardja útnak kövét veri, 

Tollforcő long osép selyon kalgagján, 

Ceikoo köpeny borítja a vállát.
фвшкепйо öve si о nyakát.

Körbotokiirt, üzeue rajtaa áll mg. 

Kendőjét levess! a nyakáról éo nekem odjas 

- mrál foga» te darán. emlékezni?
hajd

Kérd as latent, drága lolkoa,
Kruoeváeba, hogy épségben térj ele,

Ki őnnákea fogadott 

ha locsol: majd a vőfélyed akkor. 

Utána jön jó Kössáicsies Iván, 

Karok világ- legékeob vitásé,
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Hosszá kordja útnak kövét vor!» 

Tollforcó lene osép oolyoa kalpagjáa, 

Csikós köpess borltja a vállát,

Körbe tokint, raj tan áll г.юс osoao,

- Fogd leányka, orröl £<

Kérd az Istent, drága lelkem, 

Kruoevácba, épségben, hogy térjok, 

áegkérlok najd Milánná eaámára,

S én loassok majd a oégorod okkor. 

Utána jön jó üíoplica Hilái, 

поток világ logékoab vitéso,
Höüasú kardja útnak kövét vori,

ly«sa kalpagján,bUlesgú long essóp 

Csikón köpeny borítja a vállát, 

мо1уеп1:о^о övezi a nyakát*

Karbetekint,
Ujjárol loMsza a gyűrűt, о uékau nyújtja*
- Fogd о gyűrűt, о aovoa enlékoztei!

leányáé, ott találod nec őket! 

Ahol log sűrűbb a vér, a>joly a jó lovaknak 

kengyelig ér, vitéznek övig,
Ott ©etek el iiainábájrraau.

- Kod
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л/б

Joe aka od gurosko;n Samhiie

X/ Cauüao prlpetenije, па ^ааЛшшвкаа 

Poly I, Koasajo saodalo doli Pur-

2/ Kra^a► od

»

3/ Jirnok aovtik Jiao Jodooau
Jsei sval», iäyeßovo Juaacotvo, 
Kruto Upetmel astoio

4/ A Sovaroa Hyegov Sstardoa ¥ 

Jive, vu Ssvojea Junacotvi 
-li Kije.Si

5/ U^sraskoa Orosa^i, valyek ties us
neju aisoa PuresJd. Jumk

lipu Jelem.
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12/ Orda siesse Socfcu, Ktoi Ostoréi 

Határi, düteaze Sarai lovat

13/ 2*©ka Ostora csati, va Selosst 

upassty, «ос Donatos 1сйвш» 

Dojachoty csvaasty*

14/ Gnda Osodö lovak, na Savasa 

Konya, Oatro Sstiesno nlgo 

slatiai

15/ A Tovaruc nyegov Sstanieo у 

Jívö on Savo^oga Kcfcya ne 

rallo l'rudillö.

1C/ Сш StJjae© ti Jives ovo 

dva puti, Dead $e Uiesal
raslueel*

17/ Jachn poit po üeesnom ati poi
po livorj also joíi Var оспу, Doniluki 

ni ши
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•'$%'$ЗЭЩ29Х лле% 

nz? TiTI^ saqo ц-п здедг&п* 

«tWKI зрмля Oöqo^o PLZ

•XT-Aiiicljjd psg TLÍX4«®Í? 

«pavog ^oiörusg ^ pviQ^Si'pod OÍ5S

о^пмолео ‘грэилр ppscwttíü срао /02
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p:«^ «^олод зпзстпг ороя /61
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©е tr^ssopag *ffCpa вдталтс у /*2

,-:Г
- 62t -



•ЗЖШХ0£ sufOA «даЭД noßOATse 

*4.~?яотр pxoj 210&9Л v&g£to s®
*p[ * Fipclss n&tPA я sa /9

*tm©x©f Лреа ®
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•щ.рт4Эвш spirit -t&xp.l V /£

•;7хрптп ttoxp xoAp^psspXP^

•osp-rinss öAff тгадр* v А

**Х°л вдафиизц *аоло 

©i7pßzpXTA *3TFM44 

щкаррлоц %J&z$3qx 3fpO® 2V /£

•31ЗДОА J92^.JA -ffipjpí *ф£ДО! 
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7/ Meaérfcék* hagy olyan legéig*
Ki eryxio^A elbánik eaás gyaraekkel« 

Sexitseg ш kell hozzá*

8/ E^yaser a sapáki Jelenéért indult» 

Arany kardot kötött» 

éa útm kelt.

9/ A loány belgájába.. aí:é tkerget te as euborekot, 

Jobb kesével 
aa&cagadta a laányt.

10/ Akkor llovák vitéz a hírt
..ioii.OS. A küSd.

IX/ * iáit eantolw te Jiva Ssstaaisa» 

* waSj&f - utána vágtatunk! 

Beásóli rá tárnát.

12/ Akkor еЗш&шек aMios as öreg
anyához, vitaest nyújtanak néki.
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13/ áe búslakodjon a lány dreg anyja* 

Mer г még 2» Jelena 

Ittüion fog virágozni*

14/ Akkor felült iíovák a
lovára, erősen megeaoritóttá 

aray sarkautyúj ával •

15/ $área pedig, Jive
Satariaa kegyetlenül 
ma^naj tiZoli.ii lovát•

16/ - Mit goiűdoiea Jive, itt 

xaoai kát út van*
así gondolom, bogy itt most tőlem válj el*

17/ Én elfogyok jobbra, te meg 

balra indnlj epe

18/ áraikor iíovák vitás meglátta
a törököt, élesen megaarkaatyúatíijft lovát, 

gyorsau odalovagolt*



эз4©лар
«хрл рзрзрл в £Зоц *зтоа 

рдошоаа ГЗ ppöd £пу©х оалроз? у /£3

1рэхол эрзлрьЗеи тмрра 

5.0ОШ ‘х^чР^® ап»$и
/ез в ар «3oj рп;о

IGOuxmi XI®^ ©Т З&т? ец Эрш 

‘ ЗХарх G гшхшт шэреЗгт шэд - /гг

£ршхтл®РТ
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25/ A török kirántja
araiig kardját, le akarja 

vá&ui áoválc fejét*

26/ De Kovák £^огеаЪЬш& rántja
ki féi-уеэ kardját a eapáliiiiálí 

* vagy te bobsám!

27/ A fényes kardot a török asivobe 

osúrja, a a£.páhl a lováról 
a földre zubaa*

28/ Atbüúrt essiwel a lóról leesik, 

Hovák elveszi lovát,
Kardját leoldja*

Дласп*
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В/7

Kamidba, core Stepana»«»

Zeni ее ear Stopon 1 poSlje Sodor vezira u 

Latinaim da saprool devojku. Kiad je Sodor ve sir 

otiäo u Latinaim, i saprool devojku, oai devojku 

isvedu ni sa sve4am, ni toros evece* I narodu So
dora vesiru da ka5o car Stepanu da u ovatovo no 

vodi ni PetraLina, ni Vukatüna, jer ou Vüka&Ln 1 

Petráéin jaké pijaoice, a u boju su jako keretije, 

pa cedu zasotlt kavgu* Sodor vosir dodo 1 ko£e 

caru Stepanu Üta au kazall Latin!• Car Stepan ead 

Sta cg, sa Petra&Lnom, ni Vütobinom,ne пю5е svat 

u avat ovo. Ako bude, da ее sameőe kavgu, ко ce mu ■ 
biti da zamotno kavgu, na» nikog svoga.
A Vukaäin i Petráéin inai! treéeg brata Kilob 2o- 

banina, on je &lvlo u &umi, planini. I po&lju po 

Kilob «tabánink, da jo mat! nim na uaoru, da doite 

dole is pianino* 1 Milob docU is planine, i oni 
is&etu prid Miloäa, Bad je Kilob vidio mater, on 

so oljutio, sto ou ea pro vari 11 da dole da - bajago - 

vidi mater* A ma ti je Mva. Qni ka^u da Ima vo4e 

novoljot o2enio nim se újak is Latinaké, i Latin!
au narodili da nlje elobodno da vodi ni Vukabina, 
ni Petráéinál Ко ce ujaku iti t^agu? Kató su
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po n.jern poru?il± da doáe Ш.1оё, i Tokáéin éo da ti 

liloíe njegovog kulaoa, ?to ®a 

ako mu bude po tre'ban. 1 tako ШНоЪ ode 

Svatovi ou ae kretmli, а 1Л1оЪ aticne, ova töve.
Svat ovi nißu anali ni ко je, ni ütu je, alt se on

u carakoj ordiji,
tovii за.

javio uj&ku. Kad ou bili u jedan korjad na dalekia
putu, a Uiio* zaspi, kao «Sóban?© na konju# A konj 
ode, snaS, 4 uvek iso na* car Stopom, ode do car 

Stopom*
Onda cor S topán kasé, izvedu bftju&e napolj о.
Sacpao jo, imttíio koa ov&ca, pa saopao je m konju.
1 take ostaju njüi trojicu da otoedu konja od ^íe^si.
1 köd su oatali óid kabu, da niia da konja, eme, 

ubidedu (■& ako ne da kanja. On i.eee da ti konja. On 

kale da
i on ide 25a avató vim. Al* onl ешао о±2еш. On izvadi 
na ölj и i poceie avu trojicu, i ode 

Xed je on otiEo, stigma, avatovi pod Laiineku, i 

raakoaotiii, no ood eedu do?ekati ti 

sutridan, pa ée davojku da izvadtat da dobijи ead 

devojkut E, inüáe jeden, govori nim, reeo: lakó 

£edu dobiti devojku, da isvedu tri devojke napolje, 

i ako poem* ko ja je iokaandra dovojka. Also z» роешь

evetovim,mm* oni njege da idu oax

svatovima.



Ift«*I
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tri korija» tako éstdu adventi dovojku* ino£e codu 

potuéi eve!
Sad tra£± te lal po cvatovina,

-di l.ic*4 4У : v : :;u, i lauce: - Dal*

je slobodno саго goapodina, da pxdokocin tri kon ja 

i da skociro и oedlo ovone konju? Käses - Di cea 

priykocit tri kórja, 3og ubio onog iegliju, ko ti 

iskrojid tibUliwJ A ililoS voll* - Te&ko onoj ovei, 

ko ja ne no£e uvoju runu da noai! А 021 da ne noéo 

avqjfci kabauicu da noai! I on ode kod kenj«» i 

priskoJSi st; tri 1 ci:o£± u uedlo njegovoo konju* 

dvi üq svatevi s&Sudili kako bugarSSe poka&Lvo!

Toléil vl&e po ovatovJUia da Latin! ou isveli jednog 

junaka,! na dvoboj troba, da isicte jtmalc, tako 

C3dv. irveeti döTojku! Tolal vice evud po ovaioviau, 

tra?.t? takrrog junnka, & car Stefan kases - Sad da 

je tu Vtka5ia i i‘otrauin-ka2ö^—Mo Ы ko da isaáo nt 

raegdan! Sed п&м ko da izicte ш oegdani ötigne 

bugoi^e, kaSe: Jeli je :lobodoo, care goepodine 

da isiden rm n'egdar:.? - Slobodao je! desto alike, 

a nije prilika, poglniuSeÜ takol Ode liilotS na konju 

i isiäe na megdan i pogubi na dvoboju* I ervatoyi 

so krernim Sad du ovatovi bili u dobrlu putu, izidö

tokvog j unoka*
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príá íajih vojvoda jodan, i sHmtavi svatövet also 

ima taidL vojvoda da izlÁc ш ste^dUm, tako codu 

odvesti devcifeu* intxSe ovi potp,ibltí glemil Odo 

isto 5obanin ltod сш Ctepam, I:a5es - la li jc
IcuSo - öllkaalobodno carc goepodlne? - Jc?eto 

sine, drugl put veo, al* ni je priliicu, da isicfo.

,tovi. SódI a tiplié, i pobödl tOf> I id», üalje 

ear Stefiin se tm&±t nesra fee i 5ta je о vaj fcoji 

je eve uradio. Köd su ritigii па тавкзМв, HlioS 

treba da ide 1шс1 ш deimo9 a oni idu na levő*
Ovaj otiffe do сага Stefana 1 k&Zas ~ Zbogoa ujeco,
car Stefane! Ов&а ';а on vidio: - liiloÜft eine! 

Tu aq grlili, ljubili i svaki cebi*
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cár e aktive;! ©

Hősül Sst&pán cár* és elküldi Tódor vosirt 

Velencébe,loánykérőhc, Áraikor Tódor vesdr elnent 

Telesedbe* ások a leányt élővé set tálc* de aera gyer
tyával , ee® anélkül, wogparancaolták Tódor vesir- 

nek, hogy mondja u»g Sstepán cárnak* hoar nácimé- 

pévcl sea Petrástul, nem Vukaßint náthával ne hős
sé, mert Vuteein és Petrasln erős Ívok* harekösben 

eroe verekedők* a veszekedést kezdenek majd.
Tódor vecir segérkesik, és elmondja, mit mondtak 

a velenceiek* Ilit tegyen most Sstepén cár ?etx$&in~ 

nel és Vulmsínnel, nem hívhatja okot a náesnéppel* 

Ha verekedés lass, пега leső; aki vorakedjon, nine son 

©rabéra.

Be Vtkaninnak éo Petráéin. ,ak volt harmadik 

testvérek* Ш.los juháss, ő ss erdőben* a hogyan 

élt* Во elküldenek Sülős juhászért, hogy az any
ánk halálán van, jöjjön le a hegyről* £0 Ililoc lő
jön g hegyről* és ők kisétálnak iSiloe aló* Amikor 

Liiloe meglátta as anyját* megharagudott, hogy be
csapták ássál, hogy jöjjön - úgymond - as anyját 

me&nesiii. As anyja mg él. blondják neki, hogy
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nagyobb baj is шп Tölmicébol nősült aBgjrbátyj^« 

és a velenceiek elrendelték, hogy пел viheti magjá
val sem Vukaaini, een Petraeint í Ki fogja a nagy
bátyjukat vert ódén: ól hí.lystteuiteni? hsért issen« 

telekérte, bogy jöjjön lüloe, és Vukaoin neki adja 

p.ajd falcé lovát, amilyen nincs több a cári ménes« 

ben, ba evükre ea lass rá* így aztán, elment Llilos 

a násznép után. А násznép ár elindult. Шов meg 

utolérte a násznépet*
A náasnép est sem tudta, ki ő, mi ő, de 6 sem je« 

lent ke sett a báceikájáaál. Amikor már oeírfcették a 

hosszé út agy jó darabját, Üllőn elaludt, mint af
féle jüháaslegény a lóvá...* A Xó meg elmegy, tudod 

mindig ostepán cár mellett ssokott járni, elment 
Sztepáa cárhoz« Akkor azt mondja üstepán cár, ve
zessék elé a vőfélyek a juhászleglnyt« Kialudt, 

ahogy a birkák mellett mogojsokta, elaludt a lovon« 

És amikor ott mradto^ üst - ioné ják neki, adja oda 

nekik a lovát, tudod, mert i»gölik, ha oda an 

adja a lovat. 6" azt mondja, hagyják ét, menj впек 

a náoanép után, u in aegy a nánsnép után. De ők 

erővel* Ő kiveosl a kardját, levágja nind a hármat,
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Velence alá árt, ott kényelembe helyezték aa-gukat* 

no most megvárják g holnapi napot» akkor majd ki
vezetik a leányt, hogy megkapják már most a leáiyt! 

Sh» ki j9n ej, mondja nekik» 02t mondja: ügy kapják 

neg a leányt» hogy ők kivehetnek három leányt, ö ha 

feli merik melyik köstilük iíokaaandra loáiyaó. Ha 

fel nen ismerik, oea a leányt meg ш kapják» de 

irhájukat non mentik neg innen! Ée tistepáu cár htr- 

,iököt küld a násznép kosé, кокаема olyan hőst, aki 
fel tudja ismerni a leányt.

Miles juháeslcgéry vár» hallja» szólítja ésto
pán cár Tódor vezirt, jójjón» iamarje fel a leányt, 

Mosen ő járt itt megkérni* ő oat mondja: a leányt 

na*a tudja feliaaemi» 6 non látta* Az mondja: - Som 

Iá ipával, sora anélkül! Odamegy : dlos juhászlegény, 

ast mondja* * Cár urán* szabad-о ШДяшма kÄs- 

audra 1 oá у sót? ü majd felismeri* Azt mondja s - Hogy 

ismernéd te föl Hokesandro. leányáét, Mason soha 

nea láttad! Azt mondja: « Utóim a hegyen osor juhos 

ma» és minden bárányt a juh a sorint ismerek}^, 

ifokezandra led у sót testvérei alapján fogon. Ami
kor elment, levette esürét, a leányok elé terítette,
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ky^ngyot én drá/^ükővet vesz elő, a szűrre dobaja, 
sze.blyáját acr elévessi. Azt mondja s Asielyikőtők 

Kokßzandra loá y, as szedje fel a gyöngyöt ősi a 

drágakövet! Ha rsás mozdulna, элгак mindkét szénát 

kiveszi! A két szélső ránéz a középsőre, aofcsaand- 

ra pedig felhajtja ruhája szegélyét, és összeszedi 
a gyöngyöt éo a drágakövet.

T.Iiloa fogja Koksasmdra leá.yzét ©o elviszi 
S^Jtepáu cárhoz* Hej, a Mrs'3k löglnt kiáltoz a 

násznép között, hogy kivezettek báron lovat, о ha 

vau legény, aki átugorja a három lovat, akkor el
viszik a leányt, különben mindenkit megölnek!
Kére a meet a hírnök a násznép között, uiaoa ilyen 

legény. Hegy ШЛоо juhászlegény éztepáa cárhoz, éo 

sst mondja s - Szabad-e cár úri •, hogy átugorjak 

báron lovat, 3 sajátodnak nyergébe ugorjaié?
Azt nxmdjas - Hogy tudnád átugomi a báron lovat, 

verj о neß еш leien azt a azabét, aki a szűrödet 

kiszabta! kilos act rwmdjaí - kőgen 

juhuak, aki a saját gyapjút nem birja ©1! Más hogy 

ő ne tudja saját köpenyét elbírni I Ée © oliaocyy a 

lovukiioz, átugorja mind jármát, és saját lovának 

nyergébe ugrik. As ogész násznép elcsodálkozott,
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nntftt a Juhásslegéíiy! A bimök ast kiáltja, 

hocy a velenceiek kiállitattak Q(gf vitásat, a vele 

párbajra ki kall állnia agy vitásnak, csak Így vi
hetik el a leányt! A MnsSk kiáltos a rássmép kö- 

söit, ilyen vitást keresnek, Satepán cár ast mond
ja* - Ha nőét itt lenne Vukasin és Petráéin - ast 

mondja lenne, oki párviadalra kiállton! Most 
nincs, aki kiállton párviadalra! Qdaaeey a Juhás2- 

legény, ast mondja* - Ssa'bad-e oár uras kiállnám 

párviadalra? « Szabad! De es me» megfeleld alkalom, 

el fogas pusetulni Így! Elmegy ililoo lóháton 4e 

megüti ellenfelét a párviadalon* És elindul a aáes- 

nép* Mikor a nássnáp Jő darab utat sectett nár, kiáll 
clébiik egy íiedvesár, és »egállá tja a násznépet» ha 

var, elyen hadvezér, шг! kiáll párbajozni, elvihetik 

e led yt, különben fejüket vesztik valahánynál llú£~ 

fint el^&gy a J uhátsz Sstepáa cár lies, ast sondjas - 

Ssöbed-e, cár ШГ8Ш? » Igen «, ast mondja - fián, 

sár aáoodeeor reams as alkalom a kiállásra.

-.0 elmegy, se legyőzi ast. Éc négy tovább a 

násznép. Mont kínlódik Sztepávi cár, nem tudja ki 
és ni as, aki mindest megtette. Amikor as útkeress-
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tesodeahes éx*tek, ífcllot joble» kell, hogy nennen 

hasaíelé, evese &в£ Uil№ meuaek. Es elmegy Sztofán 

cárhoz* és őst даооЦаз - j|g veled láMSkfc, 

tÁn cári ükkor ifiiKifte иод* - Ililoe .fiára!
Itt ae£<ilelták8 B»v,csákóitok a^ynáat* aatán min* 

á&rud. hazatéri;.
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д/о

Bola. I lireűJovidn ; arko

Kraj buruua losi
üjouu clavu craoj seralj 1 teal*
üurtna ши jo ЫЫ imlivoaa,
Zöizvjnól poüIüU'ija V2*ü.ic-.X:.*

Á on ukbcl i odeeóe narau plavu,
A topna boci u more,
il on topuzu ßOVOVl 5

...

A botor: Barkó klrálYfl

Botot; Шгко a .’ait nollott fokusik, 

FUrtüo fej© aütét földön nyuessik, 

Safnültlfj vun ’kíroijgel pohara.
Várja, jöjjön utoloó órája«
2ulpru osökken, főj© hull üarucimk! 
Busogdnyát tenderbe 1 jajltja,
És ±cy beásol hősöd*
- HU fegyverem, lm ©cyeaer foloorUl««*
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a/9

Ш?ко auLlovic 1 Шзо 48oo4.1a

a i&o jo pa ja uticao busdovan
pod oblfcko, a u ruke jo docekivo. Pa 

xlraljovic^n ÜKricocu A toako je bilo, Шгко jo bio 

sarobljexi, и tavaieu* kod £uraka. I doaudio ovaj, 

odraotuo carat*u, Нова Koeeáija, sutvorio okelo,
i nijo doo da

pita, ko bi to, Ьлша Keooáiju, nj Clavu? Ooda ou
je kaaoo jodaii vesirt - Da je oad iSraljevica Ilorkd,
taj bl Шеи dododaju popabb! Pa кибе: - Kraljevic
IJarko voc tri (odine kako jo и tarmici, ko je

11 siv! Ckala oda po Liarka. А и liarku brada, noJcü
ijo^edu orati, breda volika* Jo, pa Mario» kuäe da an
sdKiije ш taj рошо! Voc da sj& ueto, pa da до MM

E, pa liarkodobro, i virm da pijo tri
oporuvio, emda au borbari brijali, nokto гошИ/оро»
ravili iksrka, Had jo doülo tri шевеш, a Liarko £Ste
jodno cirvo euv© da laai! E pa, kad jo poSoo, ae ooao
da ido 2orba is drvota. Hasa, joS nijo 

Gada joä jediio шооае daoa 

do! iSad ©u tm dali drvo, oteeo je da jo кар kaiütla! 

Je kubo: - kiad со léi! Cfeda otiuo kod kovufcu Dovaka,

xttnlo, pio, i onda baj-

.blju da .ui jukujc,blju, al takvuda гш oulrujo



- 443 ~

au dobraI Jo mXо arjas - Ocíi! iáud ;xa 30

sablon, cm pit»|-Jöl dobra, .-ai*ko? А ка&зз - l-to 

nafcovenj, pa próbául Ш» odri po nakomr^u, pa 

roiseee rjukovu:^. Ifiaaes - la li cd 40& koüio 

taliu шкошо? iiuSos - Jeoua bolju, i boljea Лшткаки! 

- Be ко Ло ta4 Jimak? íúiSes » Mum keoecii^al A 

Imrko ка£о» - PruSi rulai da ti plattal Ba :xu od- 

oo£g гики* I mi iiajdo! I sretno 

4oEa, oa je ш áarcu, nd«@evam konju, а оmj na 

lijeeovoa Vrarjcu, vran&Lcu. Hlta busdown pod obiaké 

i doíokiva и bole ruico. YiSo Mexicos - Deli Mum, 
ö pata! Шш ví5q г • Deli Marko, uklonl

blju

ukleni
о puta!

Daklea nacedu, ondak odri! Pa au Jeduo őxu@om
aoblá© ovo porasali ovo do bulSaku* Dada ae latiuo
persaih busdovu'iu. Islarxiäo pexm buadova.ia. Dada
ou oáa&ili pa su uvatili sa bele rakó, i vosili 

letnji dán po podne. HSoa Dilo podoe, kaso 

Muea Keoodijua - Otmni МвгЗю» Л©1 da oraanlnl 
Qaanjuje Mexico i deoao i lovo al no :©& nista

i lupi Метка 

<io da iß
po£ubi# A4 Vila viSe is obiakat - Jeaau ti kasala

da u£ird. Onda Kuoa itono&Lja
о sGlonu travul I lego ш пЛеди»

1
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hasfco* da i .odeljon ne pofcijea kavgu! А Шоа Oigo 

glavu da cu^e ко áe to, a mi írni Je nos táj, isvadio 

not, pu raoporlo od u&kum <Ю boXoga grla.
I ГЗвгко Siv isvuko lapod Швде Keaodljet 
isvuko i гаеродд^ ovoC* ono trl 

А «в treéon ljuta gu^a spava! Pa oo Xjutu guja ^oa 

probudila, trlata Jada od barka bi bllo! Gde barkó 

pevujuéi, osta busa ua travu kiiajucil

I jodvu 

Kiad bl í

Ища ííeasodssija meg samt« a felhőkig dobálta a 

buzogányát, najd kesével fogadta. Találkozott Már
ké királyfival. Úgy volt, hogy Márké fogságban volt, 

tömlőében, a törököknél. Eraes meg, önkényeskedőtt, 
elpártolt a eoáasároágtél Hassa Koosdezeija, bosár- 

ta as átkelőhelyeket, ő ssodte as adót, о issei hagy
ta» hogy a szultánnak vigyék ast* Akisor megkérdi, 

hogy ki intéseié ol Mossa Kössed.sei^át, as о fejét? 

Бгго ast mondta neki as egyik sesirs - Tla most itt 

lenne Márké királyfi, о elpusztítaná Mossa Kössed-
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zaiját! Majd azt mondja« - üárká királyfi oár há*
! Azután el-rora évo t&nlőcben van, id. tudja éli 

várnáéit Márkéért* Márké szakállas, körmeivel szán
tani tudna, szakálla nagy* De Márké azt поД^уа, 
hocy б вю veié erre a munkára! Hanem tarteák át.
©tessék jól, в bort ihasson hároa* hónapig. HSt Már- 

ké rendbejött, azután a borbélyok megborotválták, 

köméit levágták, rendbe hozták Márkét• Amikor le
tolt a liáram hdiap, Ilárkó kért egy száras fát»ÍK>4;y 

ösasenorsoolja! Hát, araikor hozzákezdett, nea tu
dott lé folyni a fábél. Azt mondja, még asm 

orro a munkára! Akkor még egy hó.-apot evett, ivott, 

aztán gyerünk! Araikor fát adtak neki, úgy megbúj- 

tolta, ho«y megfdkadt! Но, azt mondja: - Most már 

aossil fog! Akkor elment Botfák kováé oboa, hogy ő 

kérdőt kováéooÍjon neki, de olyan kardot kovácsol
jon neki, hogy jé legyen! Но, azt mondja emez* - 

Jól vau! áraikor kikovácsolta a ssablyát, raegkérde- 

zi tőles - Jó-e, Márkái Mondja neki* - Itt az üllő, 

próbáld ki! Kárkő az üllőre vág, és azétvágja az 

Üllőt. Azt mondja« - 4£ováceolfcál-e aég valakinek 

ilyen kardot? Azt mondja: - Kovácsoltam jobbat, s 

különb vitéznek! - És ki ez a vitéz? Azt mondja«
- Húsza Keszedzslja! Márké meg azt moreija«

ló
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- Lyújtod ki a kosod, hadd fizesselek ki! Ássál 
levágja a karcát* És gyerünk! La találkozik Húsza 

Kassodzaijavai. Ci a Saraooa, a oaját lován volt, 

a nádik aeg a nádik Vraneon, a holló ménen.
Hajítja fel a buzogányt és fehér közeivel fogja 

fel. Kiált Márkái - Leli Hussa, tárj ki az útból! 

Húsza kiált# - Deli Márké, tárj ki az útból! Te
hát egyikük sem, akar, akkor gyerüokf Sgyik a aá-

a mrkolatig. 

Akkor megragadták tollas buzogányaikat. VXaután le
szálltak a lóról, aegragadták egyraáo fohér későt s 

tuaakodtak nyári nap deléig. Aliikor dél lett, azt

öik szablyáját feldarabolta egé

mondja Mussa Leazedgaija: - GyUs£ le Hárké, külön
ben én mag! Gyűri Ilárké jobbra is, balra is, 

de sensait sem tud csinálni. Akkor Húsza Keszedsei- 

ja legyűri, ée a söld fűbe* vágja Márkét* És ráfe
küdt, mindjárt elpusztítja. A felhőből tündér ki
ált# - Mara megmondtam Márké, hogy vasárnap ne kezdj 
verekedni! Ixuesa mg fölemelte a fejét, hogy Imii- 

ja, ki az, ő pedig ast a kést kihúzta, ős felhaai- 

totta övétől egészen a fehér torkáig. Be Márké alig 

tudta magát élve ki vonszolni Muss» Keszedzuija áléi!
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Auiikor kihúzta na^át, éa fellxaoitotts est, amiak 

hára» osivo volt! Л hMnnafllk ozivon E»g oárgea 

id.£2TÓ alozik! Ш ea a mérgoa kltyó felébredt voi~ 

att, akkor lőtt volaa 'úérkáuak bámermnáz huj a! Elnogy 

Lkírkó cksekolvo, ott iaaxudt Lueaa fűbe harapva!
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E/ID

To Je ICeooálsi brat bio- Köd Jq Шгко po^-ubio 

Миш Kéaeálju* onda Je cjegov brat s)eao Bréftnin 

tm£io Kretljevióa Ilarkd. Po ш ио ere-li* A Гивгко 

Je ißo po ribu ш Ohrid* & nije iraao omi^Je kod 

njogu. I ov&J pita га Marka* Harisa pita, da li 

pozuaje Kraljevica Marka? K&ae on: nesna! « 3, pa
di Jo ea? Pa,-ka&ts~uno Je» nesna id on di Je.

odboko» siieli sads on со otiéi,Qnäak Marko* kod 

pa nádi ée nj egová dvore* pa óo porobi ti i utam 

:;vajku pogubitií Qnda uo okme, pa iau leases - Ja 

gluvoo Kruljevi6u Markol А Ашо Brctanin go 

avoáö i uad gq gu oboái ti í I pa, и kője god colo 

обе da rß oboái* narad kaSos - Steaotf njega obeaiti, 

imáé ma roditi ni ti Sanica, ni viuova loaica* 

niöta! ’/cd', da ga vodi daljc. kok Jodanput, а пеки 

krenu* Marko naiMgnuo na krfcaaricu i ond&k nm Je 

4aAt3* vine* §ш i££e da pij© vine* опа ши ше* 

dila* i Фена. m ppio* i saapo* А од kasa na ki&aari* 

cu da £Ш odveXo» da ши газоне копорае» pa da oslo- 

bodi тике. £* pa ona privukla* pa ши гаге sala де1о 

i гики. Ho -dSta to, ondu катко untadé pc. uve£e
ziaopoko, тике ши ve&e pa gu udris - UctaJ
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iemo, da pihenő vino I А ustao 1 probers uvo
puca# a no soft« xdJSta! (Mi j© Шгко obesio*taau 

i)i oOd je Marko odvoo Semut - 2u ga obeol! To jo 

о Ш.«

Es Eoesadseijáiiak volt a fivére. Amikor Már
ké megölte Мщзза KcoseduGiját, akkor as 6 bátyja, 

öyéné BrgyaBin teremte- bárkát. Éa találkoztak* 

Márké meg ment Ohridra balárt» es nem volt nála 

fegyver. Es meg kérdi Márkét, Márkétól# ismeri-o 

Márké királyfit? Ast mondja о i-Мшз, 1шсгш! - Si* 

Mt bol leket? Hát* ott van valahol, о mega 

tudja# őszre! Azután Márké# ahogy elmozdult# ast 

gondolja mast« es el fog menni, megtalálja az ő 

kását, kirabolja, öreg anyját oeg megöli! Akkor 

megfordul, ast mondja: - Én vagyok Marké királyfi 
személyesen! Gyemé Brgyacia megkötözi# о mindjárt 

fölakasztja! És hát, bármelyik faluban fel akarja

j
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akaastmii, ast mondja a nép* • Sei alsósad tél ét, 

швз fog teremni а büsa, аеш a saőlé, aeeral! Па
кета, boiy vigy© tovább. Kié в£ЗГШвШ&к egy Ьмш» 

mába. Márké kacsintott a kocsaár&Miénak és akkor 

bort hoaott néki* Gyéra kéri, lioey bort lkaimon, 

é íaéeet tett bele, és Gyéha benőtt és elaludt*
6 pedig ast mondja a boesmároónénak oldja fel, 

várja ősét & kötelékeit» hogy kissabadltaa a késő
it, Eh, liát 6 egy kicsit meghúzta, kicsit bevágta 

a kesét is* He, ©a sémi* akkor Márké felállt, aog~ 

kötési Gyámét, megkötési a kesét* aztán ráüt* - 

Ébredj Gyámé, igyunk bort! O&éaó meg felkelt é& 

próbálta, minden osakad* de ш tudott sennit esi- 

sálai/ Akkor Márké felakasstotta Gyónót* Ahova csak 

vitte Márké Gyárnál: - Itt akaszd fel! Es esel Gyá
ráról.



- 456 -

B/ll-ü

Ako ti ло lúarko W♦ * *

- Ako ti ,1© Мягко bal, 

Ako ti je üarko Sál. 

Sajt ni ae ti boriit &ilt 

Sajt öl öo ti Sonit bal?

- Ко mi letroi Eilad jmáak, 

Ко mi kupi Lilád juuaic, 

Dttvojá&ki sviini txuk. 

Divojaftki ovill trak?

- D±vojQ&k± oviin! truk.

I&vojofcki oviba trak/ 

Кора j# Lietor sa dukat, 

SSoaa. j* no tor яа dukat?

- £er poljaj üorko mien*» 

for poljaj idarko almié 

Va TurSixm na sajna.

Va fur&lnu na aajzae!

Г.'доко j© uju otpoijai, 

ISarko ja uju otpoijai. 

furák ae jо dobje tál, 

furák üo je doäjetals
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- Ш kulik® Jelш, 

2a kuliko Jeleim, 

liiada ruoSa ramjena* 

Mtofla ruoSa ruojem?

- 2а irieíov 'Suti d&kat, 
2a txlatov Uuti dűlőit! 

• Cd^ovori alad juhiak, 
Q&£QVori alad ju.mk*

* l'rodaj c ue Jelem, 

Brodaje se Jeleim, 

Hója ruoau jt4Mj0uae 

Hója ruoüa ruajeria!

iücaaj je nju auSinil, 

ííumj je íiju a&eliiil, 
Simák eleim. polo&il, 

Фигак elemi pololll*

• 2ad ai moja, Jeleim, 

Jad ai iK>ja, Jelena, 

Dro^e ruoSa rurajcma, 
Js&ifr rao&& nsajeml
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• Súrolt protlegue шш, 

Sural: protiegne гшш, 
I objom. dlvuojku»
I objaal divuojlau

Ha to voll Шю mlöd, 
Ma to voll Mosta» л lati» 

3elogreduid. ülöd 4u.ju-, 
BelogradaieL iiilad junuk*

• 8é ku&uö 4® SurJSim, 
Во кийиЛ 4 о Suv&iua

Prod I30.jinl О&УШ» 

Pred njo^isii о&1Ш|

li'ögo povi ucni aad. 

Hege» povi uenl sad, 

Koda coS а^ощ noóevat, 

ilidt. 6&Ъ и^ол noéevat?

- gari pod boruotn,
Coruaj gos?i pad Ъогиол 

üoéovat cu s Joleuoa, 

*jo<íovat éu r, Jelenoat



s’ 
у 

** 
e*

г 
&

t?
 

Со
 

Q
 

О
<!

 
4

 
«f

 
с*

9 
Ш

c
j»

 
is»

Ю
 

Q

Сц
 

C
j
1

1
Í

а 
а 

I 
I

с*
. 

е.
л

И
 

и
 

л 
о

в
г.'

'
 :■

*t
í

•-
3

N
 

м
 

О
 

о
В 

В
о 

В
u
 

U
 

о 
о

Ű 
с 

н
 

и
U

k 
с.

-.
О

о
а

% 
В

a 
г

о
з 

s 
р

",
м
 

и
О

.
í ví

A 
\*.у

Дк
к: 

о 
о

N
 

С4
 

Сц
J 

- 
tó

 
И
 

н*

3 
;з

fj
. 

ft
j.

-J
О

 
о

п
а

и
Í-*

 
н>

"
*

SU
*

«*
w

N
(9

;
сз

ч 
í;n

t
в 

в
5«*

с
a

:1
' Н*
 

>Á
. s

 
1

М
 

Н
Сш

гЛ
 

G
m

it

11
:.

 
I
l
i
i

íJ
 

и
 

• 
•

Я
*ч

..
О

С
VJ

сл
 

м
 

И
I

$•
 

iA
 

fl-
 

Л
 

*Ö
 

fd
 

Н»
 

h*
И
 

И

ÍV
гз

о
о

-' 
•

я
м

в 
в

a
V»

3 
3

■ 3
 

*
*

*
7*

*
I

C~
Ä 

e
x

w
ä

• -
*

í-ь
И
 

H *



- 460 -

..-лзЛа--» hCf&arha nenháatfcd ♦ Ф •

- .-árkC* hogyha megbántad, 
Márké, bolyba mgbániad, 

i-ái't vetted cl toldat,
...ért vetted cl arádat?

- Ki vöűsí siékan, ooiidd na*; hát, 

Ki vöös uékeu, nőnöd Ш£ bit, 

aieses eelysapántlikát, 

éiezaa aclyenpántllkát?

- diaaea selyenpántlikát, 

jiöSöe aolye:apántlücát, 

.»©lyaek aétöre dukác, 
kelynek uótörc dukát?

- Vöxöííu опок, de üycabai 
Ve se ős eagea, de sayoabaj 

Keaaai terük vájárba, 

*iösssi törők váísórbu!

Márké őt olvcsotte, 

IJárkő őt olvosetto,
Tűtök vitéz jü+t Őrtc, 

Tötök vitéz jött érte.
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Uoj y árulod Jelmiád*
QyíSnce, baruatoe róaoád.

• Háromozáa вжшфдзйс&%9
ilároeasaáz aranydukát,

- Felöl Uárkó - fiseau Hát,
bát!- Felel Uárké -

- Ennyit leérek mátkádért, 

Lányit kérek mátkáiért , 

ÜUEÜtoe 

Ilor».aito3 osép rúsűázaértf

Ногу IriLmoadta az arát,
Ногу lEtaoodta as árát.
Merkapta as aranyát, 

Megkapta az aranyát.

- Hoot öiiyóa vary dolaua, 

lioot oayéa vary Jole:m, 

Gyönge, henaatoe rőaoa,
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М laarjÉt
Törött karcát kbiyíűipjelBi, 

Szép Jelenét karolja,
Szop Jolonát karolja*

Mágiáivá i est, hangot vált, 

rietlátvá;: est, he-i^ot vált, 

Belográdi vitéz líárfc, 
Belográdi vitás Márüct

- Ee coékolí5aed# t«rBk őt. 

Be cs6kol0ttíid# török Őt,
XAtő az®raoia előtt,
Látó szonelu előtti

— JIrina. várva válaszod, 
Arra váxoti •válaszod,
Hol lőcs éji szállásod, 

Kol leas éji szállásod?

— Sötét hegyen mgf fenyő,
Sötét bolyon 1**^у fOI^Ő,

ő.
Ott alszunk :iajd, én* mg ő!
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B/11-Ъ

v • 4P %

Seoil se je LüEtöko sújaáf 

3olo{>radakl ml ad *|шшк# 

Simái aX je Jelenti, 

Svojtt ruosu amraj emu

-*Ako ti ja ЯЩВ» 'Sál,
A pojt ах &e Sápit Sül* 

iü> iái kupi ölöd juaak» 

Mvuojt&kl övj eli-i tmk?

id.miojacki an^juJ.
So^ft jfnotor na áukatí 

Tar jeljaj ltoko am 

A-ia *turíSinu, m eajoe/í*

::tói*ko je nju ptpeljei, 

iurefc аа je do&ßtal. 
-“Sa kuoliko 

ülartn ruobu ШШфтшО*

-"Sa triat4> Suti dukat!* 

Odi ovorl oarlco olad. 

Erodál*ве je Jaleaa,

lllada ruoSa runjenal



р1тш£ш1л ш€тх тгр-отн 

* Bi ОХ ох* тс *0

^jmroprtaat wz<mz срвщ 

*W»W TG 9Р®1 *0*ь- 

«Ттртл та эол mtoxor* 

‘fTpnqoad ^íOíclI &а pag

•tmoftaru: nzotur прслс 

*ТШОХ»Г T®
ip^ipu о^гГЩ xo^cp o.C дпр 

X'3Cfa8Tj o£ вШПД

/. » Xöp S Тф ДОЯфвр

s.cvxoaq pod рдоЗ Гоштог 

•?.тх»х®£ з ту* т«аооО‘х 

г-одоп-Х £'>- T*wC Сог'дхэс*.

ul^i^MOO ДО$Х I» аред 

♦pü рЖ fft&ff от ßo 

рИВДО |Pf$&P füC2 

»fpill^ |p ршзш* эя^_

*1 .tctoCvvut tyoruT npv*xit 
* vmrox* •’Счм: ТГ? 1*33*. 

гшг^пАвр TT’.gpíiO x 

TfOJfd ЗПШ1&•mm Со

- 59* -
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#> %■ъ

Viead «@йа B©lof3Pádt 

Lbwriiiof у rsőuiil ifjú ГЛгк, 

Blveoai Jelenát*

Bsóp, taatos x*ófceááát.

■*110 búsulj вя irc&baát,. 

BelOfTÄH ifjú Márk!

JUst moadd локеп ;:*ег> Inkább, 

Ki voor. nekem pántlikát?

Иедуамвргопу! pántlikát, 

Helynek rsátere dukát? 

üa oojnálod, f<t»g ue vedd. 

Adjál cl g töröknek!*

Elvitte őt íf;iú Márk, 

A török k»e arra járts 

•—"Slaí.y árulod Jele:iát.

Seen;-© fosmaato© rámát?*"

—«IlimarajMuíg ШГ0& dukátl^ 

Felöl náld ifjú Mérte* 

Bikáit magád? JelG-íO

Zeen; e, iiamaioe rósea.
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Ыш lii- jtídallc a duLál, 

valaaát«

"ЧЯфЦв vaej .... . Jele .a,

2aeag@, ImraaLoa rósarii*

Weisend vÄlSJL«: u'y 

áü 4a iiűü ааоаш, elettJ 

itáiiiLMOljp OS irgüLlSip 

Ikfl tiilt'őd öü

'-*S#t4t -.. мцI ...-,. I6»
Ott pájű&iiüuk é*i laeg ű*

30 tőt hegyen 1©&У JTenyű, 

Ott р&ХмкаЙак 4» ш*£ o./

í№8h взеаэм álöu e&áJULt» 

laßi&tvu «jött ifjú 'iuuík, 

ited vitta Jelanát,

Aa a eyesi&e rciseáját*

A török lno^y raléíjredt,
AlXJfhitt а oaoaónek*

"*»0, омеге járás Jeleim, 

Zsenge, Imv&toB ráan? 

ót aorr© járás Jelei©, 

2ö©at,:e, haisjatos rősoa?*'
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Bánkódott as If.lú llárk, , .

Ifjú Uáekő bánkódott, 

Ilon ovott éo non ivott, 

SsMKabon vélő Julonka, 

dolorrádi leányka*

-«riiórt báskődes ifjú Ikírk, 

Valaosolj# as irgalmátI* 

-**IIocyno bánkódnék nagyon, 
Eljeeyoatoa galambom/*

“"Ш nocbá itod, nórt vő ttod, 

JOíyOüGdUl DSG2*OlnGd?

13a megbántad, nórt vöt tód/
do youGdUl asoi^Xnod?»*

-"Vogyél oolyori pántIlkát, 

Vity magaddal a térre, 

Vigy napoddal a térre, 

Adjál török koséra!*

Ifjú LIárkó olvitto,
Jött a török, nogvetto, 

Jött a török, aogvetto, 

LIárkó előtt ülolto.
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-4ío ülőid meg tűrök őt, 

Az ón húü аасваош előtt! 

He ülőid шее török őt,
As én bűa özemen olőttl*'

“•Ka megbántad, mórt kollotV 

Hladnod osorolnodot?
Ш aoebántad, mórt kollott* 

Illád. :od ozorolnodet?*'

■""Liondrf törők, de а за vadra, 

Hol alusztok óJasalcG?” 

“•Udvarodban пасу fenyő 8 

Ott alázunk majd én meg ő! 
Udvaromban nagy fenyő,
Ott alázunk majd én n»g őf/

Hogy leszállt as éjszaka, 

Hegnenekült Julonku!
Hogy leosállt ac éjcsuka, 

HeoaonokUXt Julenka!
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3/11-d

ilko ti .io iJJ&ilQ &iik# • •

« Ako ti jo 1'kj.vko bal
3a ni uo u£ ^onit bal? 

ICo ni kupi niad jimak 

Divuejo&kl sv^jelni troli?

-DivuojaSki mijein! trak 

Koi:a j * meter за dukat? 

Ouda ílarko poljoj rae 

?a Sus&lnu na oajno!

liarko je nju otpeljal, 

Qíurak se je dooietal:
- 2a kuliké Jelem, 

£voja ruo5a rtdioe?

- 2a trioto alati dÉkpt 

Odtevori Uarko niad,
- Prodaje ее Jelеш,

Hója ruoba ге^ош!



- 473 -

Rumod Je aju aacinjil 
Suvak oionu j9 poloSil.
- oad :A ooja Jolcmu,
üracß. ruoäa runionu/

Síurak protioiO rulm 

I objani divuojirtu 

IJa to voll Пагко niad 

Bolo^jpadoki mlad junak:

• По kuöuj jo Turbina 

Prod nőjini ofcina, 
üego povi nőni aad, 
Kode oo5 ajua noéovat I

• Sernoj rori pod boruon 

liocotfat du 2 JoIonon! 

Jodva jo saopal Burok, 
Jut jo duoT^-l niad junak.

Otpoljul jo Jolom* 

uvoju ruoaa* шoionu!
Kod со j* 2uml: probudll 
Jelenő vofc ni vidil.
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11a i&Li.:álod. Lfctrkó.>•

- Ш oaJx-^uLod, LIárkő, 
Uinok nőüÜltöl moc? 

lü. veszi ш& nekem 

A lányi oelye. *1 uja^ot?

A lányi oolyooBsalakot, 

Arnolyaok dukát ajtóra? 

Vigyél el Láxkó aagm 

Sörükoreaágba a váoárra!

V&rkő elvitte őt, 

Odooőtált a tűrök# 

- Ho£y Jeleim,
A te pirou róoaád?

- lláramtzdz ara .ydukútúrt - 

Válaszolja ifjú E2árk<5 

ЩаДсэ Jо Хеша ,
Az oa piroo rőscjáal
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AH<„ mondta meg az árát,
A török letette az árát.
- Most az cmyéi vagy Joleau, 
űrágja piros rozsai

A töröl: kinyújtja a kosát, 

És megöleli a leányt.
'Írre azt nor.dja Ifjú Hárkő, 
Eelagrádi ifjú legény:

- lie csákóid őt török 

Az éa üzenem előtt,
Hanem azt mondd ol nekoa moot, 
Hogy liol -faces éjszakázni!

A fekete hegyen fenyő alatt 

szokáson Jeionéval!
Alig aludt ol a török,
Már megjött az ifjú legény.

Elvitte Jelenét,
As ű piros résoájál! 

Aliikor a török felébredt, 

Jelenét már non látta.



Г 
'

К'
g 

6:
:

I
■

I
I 

ft
Е?

B
t

Р.
р

-
с+

»
6 

.
■

б
й

61
8

ft
С

... О
S* ©

C
i

L
С

»
fc

rS

g
о

о
*

t

I
Г

С!

I
*

&
а

•а
 

§*
, 

о
иг

Р 
^

§
I

и
Е

о
?

к
г

■
Си

.
б

О
I 

С
В ♦

if
ir

:
СП

р
»

И «
о
 

W
«с



s
li

í
& 

g 
| 

2
g

 
O' 

&
 

“g
3

o
.

§ 
i 

c
0 
t 

I 
&к

If
f

о 
c_

.

© I
i о*

ч
r 

V
fe<

ö
 

о

11
 
i

&
I^

D

i
S 

e 
о

e 
1 

P
i

f 
í

i1
s í



- 4?в -

На sajnálod. Márké» » о

- Ha sajnálod, Márké,
Minek nősültél not?

Ki vess neken, ifjú legény 

Lányi eelyerafszalagot?

Л
Lányi. oelyenJ szalagot, 

Anelynek e^y dukát né terő? 

Akkor Márké vozoso el 
Törökországba, a vásárra!í

A

Márké elvesette ót,
A tőrök odasétált hozzáe 

- Mennyibe kerül Jolana, 

A te piros rózsád?
К

í:
■

4i - Háromszáz arany dukátért *" 

Feleli ifjú Márké
- Eladó Jelona,

Az én piros rózsán!

! ■

?
..

i
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Í3/12 /

¥1ш PÜe Pcrtar. • •
/

<
I i.Vino pi je üojŐin Po tar, 

Varedinakl Ъш, 
Varodinulci ban.

I

1 /
.•. 1.

Popio jo eto dukata, 
Svc aa jedan dan, 
ove aft jedan dan.

Joo popio vreuia kon ja, 

21atan buadovan,
2latan buadovan.

$

$
iiarao сза krulj latija, 

Sonlje goopodar,
Seal j о goepodax*<

't

!

\
'j

V- 3o£ t* ublo* Dojttin Petar, 

Varadinald. ban,
Vurodinofei ban!

!

\
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4
i

$
Jó bort iesik Dojcsin Petár, 

Varodini bán,
Vurudini bán*

.1

■v V-

Elhívott ű ozás aranyat 

Lapnak usálltáic,
Jají^jk szálltáig.

/
'1 .

!

's
Elitta ш0£; holló lovát, 

& arany jogarát,
S arany jogarát*

osldaloasta tMtyás király, 

Országnak ura,
Qrosácnah ura* /

/
- Verjon Isten, Dojceia Petár,

Varadini Bán,
Varudixd Bán!

I

\\
\

1/,

.1

/ . Aii
•. •

>
. I!1

i i
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- Hogy olittad ásás aranyad 

Estélie, hagyján,
Estéiig, hagyján!

De olittad holló nőnéd, 
S arany jogarod,
S arany jogtárad!

- He szidj engem, hátyáa király. 

Országnak ura.
Országnak ura!

- На шефм1 is jártál volna, 

Ahol jártán én,

Ahol járton én,

8 öleltél vén* kocaraároonót, 
lüt öleltem én,
Kit öloltom én,

Elittad vön* a sik Pestet, 

S Buda városát,
S Buda városisát!



\
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- Kígyó, szuka, deli leá-ry!
Araikos? csak iszol, a törököt gúnyolod, 
Mikor csak dalolsz, a törököt uovotod ki! 

Hol tanultál neg inni é& énekelni,
Hol tanultál meé-; inai és énekelni?
Ha valaki kedves, mezítelenül ie az! 

Válaszol a deli leány»
« Ha kérdésed, igazat válaszolok! 

^Szolgáltam én két osurb hőst» 

ősol áltan én Kilóst éo láárkót*
Л.árkától imi tejfcnultara nog, 

iái loa tél a dalt tanulta© ©eg.
Kettejüktől van ez is, Iára!
Űa fellángolt a özemében szive,
Уе előhúzza damaszkuszi szablyáját,
A sólyom nézi a füvet, ahol az vörösük,
A füvén шс; tizenkét török fej hever!
A sólyom uéss, és azt hiszi, hogy álaodik» 

A leány meg inaik és énekel,
A leány Lieg iszik és énekel*

;•
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B/X3-b

• •

Boko bira fjdo со ш& niru.
Лесе core m viookoj Joli,
Vc^ u dőli, cdo oo 'Sátor ball/. 

Pod autórarí do Hja dovojka,
Vino pijo, ni briua joj nijo, 

Реши реш, a od ^Xaoa ni la 

bioto raoto na aokolu krlla* 

bu ßluü idu dvunaoot Тишка,
Durno glede, pa kroz jed boaodo з 

-*Ш6ко 9 kujlo, doli ja dovojko! 

i-Sid cod pijoS, túréi. :u sjo enljcÜ, 

bud cod pdvab, TurSiaa iuaovuaí 
Gdo muöi piti i povati?*

~*0j bo(ja van dvuoot Ttunkat 
Ako pita pravo da ши kasáns 

.л/ог±24^ earn dvu отроки junoka, 

iívorila yun Lilioma i tarka,
Od :.iirka aan piti naucila,
Od IliloSu реши oovojila,
Od tojik dvojo, ovo, i ovo jól*
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áldjon noß, tizenkét törökök!
На kardit ok, ioas válaast adok 5 

baolüáltan ón kőt dóról: osorb hősnél, 

Baol^áltöa ón Lliloonál óa Márknál* 

nárlSTól ón inni megtanultam,
Llilootól a colt üsóp dalt tanulton. 

Dollik van ea, amit most megláttok!* 

Pillantáaa cnlllugtalan éjfél, 

víordja villan, öUinaaskuesi acél!
2íős a aályoo, piroulik a süld fü, 

Selymes füvein hever ti sonkát f<fel 
Hős a sólyom, úgy vőli, álmodik.
.Joli leány dalolhat, bort lesik,
Deli leány dalolhat, bort lesik*



w?



«здаэдто шориш ^тезтз^т зп •зтоз.тзврярз щз - 

ш**р г? то рвпотрРев т<?*тя 

•■purr датпшэ^ ТО!П^ 

1ЛГВОТ ТТ®Р •т&яяа 0S 

tsietitpeoeq шэесОяqq «зто-шрС* «0ачц у
1}.9зрг0йТЧ. Tip С щ5ЭДш{ у 

'^пл^гв 9 порфире ? on trades с« 

T?q.pP^m5T овЛДОТ и© атот^р 4091©1«а 

«яррпо^ восгрх ‘^тяэт q^cffr 

•iftTTJOT пор «eqjro^iw V 

•2!TT^mioj л>4ря т°Ч •з.поттзро '^огщг 

«npjoÄciöj mßrni тэ *í}.nej е»ц 

*Т**ТРТВД 3.oq.3nÄrc 3oj ТОЧ *T®®«*©3? laafftpo у

т^"тр^г)^ 4-oq.^rydí"Щ^!' '^ЦЙвйНбУ' íííMfoő.у • ••’

j плтггЛ qppwm* ^.ввтегвлр тлтиа «п у 

•т?ЛПХ!}. ©О ТТТОТОЯ в?»р0Т^ 03f0£
•modod т ©Ppd tssfpOAop у 

«sATtm uo t?p ттярп оз^ор 

1ГЭЗТТЗОП5 г^отттплр ©g&xod j
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Szolgáltán én tót azorb vitéat, 

Szolgáltán én SSiloet és Márkét, 

Márkétól tanulton neg na iváot , 
iüloeí^l eojátitottaa el о dalokat» 

Kettejüktől van ea is» Ián! 

itellángol a leányzónak szive, 

ülővéaai danuszkuazi kukáját, 

ne lovagja a tizenkét törököt!
A oélyo-i azt hiszi, hogy dlnodlk,
A leány iszik és dalolhat«
A eéiyom nézi, hogy aüldell a fü,
A füvön tizenkét török feji

i

;

:
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Б/13-d

м <да 4а„йАнйй»««

^око híva 0íg со íjucí uiru, 

líe^e goro iiíí viuoicoj Joli,
Voc ц dolu fído oo Sátor beli. 

Pod bútoron dőliJa duvojka, 

Vino pijo, ni briid JoJ nijo, 

Pescm povu 1 od cluoa ni la 

Glut о £ttitu na uckolu krila. 

lía glao idu dvauauut i'uroka.

A oályaa koreai, hol £oc nyugtot találni,
Uon fog font, a aagae fenyő.»,
liánéra a vdígyben* ahol oá tor fehérük,
A -•..■■ -4v>. dölü Л J'* .jno,

gondja nincs, 

halt dalolhat, és kedves hangjától 
Qyorsan nő и sólyommáár szárnya.
A hangra Jön tisonkót török.

«fei»Bort i



»
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- Also Xi 6u üinü .hadova: л, 

*<adova-áí je prove rodovanjоí 

Pa nariÜe eioa LüIovuiä«

- Ako li éu eiou üllovaau, 

MiXovan je druga uilo^nojaí 

Pa xaricSo txféeg oiua *Jovtu 

Ako li cu raog Java .a óim, 

Jovai; ai ja irnjigu íísugío! 

pa i:ariÜo diiaooaa elms

- Ako li 6u oina Simeom, 

üiaeozi ja laaterin aozimcl 

Олш budi oiiiu Siraeoaas

- Uotaj Sino, oánulo jo sunee, 

üjko tőbe u uvatovo sovo,

Ш czu budoo uovoz* uc devojka!

- Gotavi :ae, raoja álla najko, 

Jo&íü űüu Sudaa ах. uauioa

U uot; ujka icrvavi rukavi,

X krvavo rukű do Хакаш!
- Uotaj Giao, aoje Sodo draco, 

ш to ujxo u palju ne 'бека! 

Obukuo űvilu i KOdiiu,

Pa oo boci kanju aa мша,
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Odo pravo u pal jo airoko. 

aretoue ер. tri Xiu&Lia rriltum, 

Jeciua ro$os - ife dobra junakal 

X4J CO 3 - Üli dooru jUiXUOii
ikilco (io Jtt pronulitf. laajke? 

iroci euti# niatu .,o jávori, 

ifiilüiu babljoui, odüo^o uu <_>iuva* 

Irtva t^iavu, iurkaa pvogovurat 

~ -JOiO-i ЪгЫю, tri Súrolna nlöäu! 

notuito ao konju Ц, zobniou,
liek iiiö ttO#l UOjoj GÜloj UttjOi, 

kok ae t-lodi noju аШ шедка, 

кока plaoa 9 пока jaaikujo,

Кок по dajo oina и aovorutvo,
L áeveratvc^ ujkovo neverőгvo!

; .
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Bátyját hücß estebédre hívtas
« Gyere , bátrára» vélem vacsorázni!
« Een aclietök, hágom, vacsorázni,
hi időben а ШШйЫВШл jártam* 
7v*i£jUA<J eöac.A.«ГЛц jítTé.Aw ,
Egyetlenját anyjának megöltem! 
Ezüet, агату neu kell a Etáinak, 

Két válláráról fejőmet kívánja» 

Makaóét, vagy kedvéé rokonomét!
Kern él ember, aki megváltana,
Édeu hágom» l&kolnom kell nékem! 
Ismét Így ásóit fivéréhez Lója:
- Gyere mégis vélem vaoeorásnif 

Van énnékom négy озер legényfian9 

Odaadok egyet a ozultáutnak,
Göndör fedjed ne hulljon a porba! 
Hanem» mikor felvirrad a hajnal, 

Sir as anya, aint a kakukknadár, 

Seep gyermekét, kndovánt siratja t
- Ha elküldöm hadován fiamat, 

Odavóíií' majd eled boldogságom! 
llegairafcja Milován fiát isi
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- Hogy adhatnám Milován fiamat,
őzüloté*»« életen kegyeim©!
A baroudik, Jova követzcsikí
- Ha elküldöm okoa Jováno&at, 
k'lveezdjtóm könyvök bélen tudóját! 

Negyediknek usiaeoat oirutjus
- Hoc/* (adhatnám öaJbaoon fiamat» 

Hiszen ő volt kedvence anyjának!
—e~

Költi anyja szép fiát Szimoontí
- Ébredj» fiam» rágan fölkelt a kap! 
BáoelkáóL liiv esküvőre téged,
Tunája légy, kizárd a aonyanesoayt!
- Hagyd el, hagyd öl, kedvou édoaemyáa! 
Az éjjel én csodáé álmot láttam* 

Mcnikámn&k véren volt ruhája,
ö könyökéig véröü mindkét karjai 
• kelj fel, ősimé, én édes magzatom» 

Hogy buezikád hiába ne várj on I 
Felöltözött selyembe, bársonyba»
Fel io pattant lovának hátára,
Htját veozi a eséles mesére.
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ЗевдЪеп vél© báron ifjú török*
Sls© nondja* - liej, derék egy vitoa! 

A aáoodikí - Hej® derék egy vitéa, 

Шоеешуja aajd boltig oirutja! 

kélyen hallgat a haraadik török, 

Kardja suhan, levágja a fejét* 

Halott fej ásol a báron törökhítai 
- ág veletek, török testvérein! 

Négyötök bú rabostari3&nyába,
Vigyen lován as édesonyánkos, 
lióaaen anyán reggeltől ©ütőiig,
Hullj Ш1 könnye, mint a eápore oo, 
Hogy elküldte fiát oeküvére, 
Esküvőre, hitvány áruláobaí

ч

' >.

1
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В/15

Jacoku od inulaa Alt,. Gróffá

1/ Poozluaaito oaedu Ногуасака* 

nrai:iaf od líoduadj Gróffá név* 

emo^a Szír:a, iíaisoi. aiXo pia
ital Ssvoje no veraoastg, ilidjo 

Ы1 w Bzi lipon Beaatei sesztl«

2/ Kist nini lia±£kalo, azocß jeosan 

jiml, oh da toeu oissaa ,}a 

pervo proatinai, IJragoga йааеа** 

yu Szrehm ino 21ais, nőj es 

balos bj lőj ö 1ш4 blais*

3/ Havon Sssvitu Szán bil, vabali- 

Koj ccaostj, jur -iluan vech nog- 

ai о ülnie ruati, doaaia júíszaa 

Inai, postonya yridnoaati у Bsoga 

iadunya, váljко znoostb*

4/ Alá eaan jog otil да via© Bstispitá 

Szvitlogf* Смев» Яохгши dobitj 

у íCmlyevazkj üstolaca otil Ssaa jinati 

dahj Kako aogal áaitmlyea- 

stvon ladatá»
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5/ Kod lucsJLfor vnebj* о ül Szám 

ceinitj t IwLje Kbogu kiesül» 

ehe Sápodéban biti align! Bog 

hitil is Hebu viöiiio na opa~ 

duche auke pokleneske dibine*

6/ SDaico ваша ja laiosül, prik csara 

letitj od njega eseozaresku, iSoru- 

nu dobittj alj nej poniail Bog 

do Skure uzu vakoj aaada 

tocsin ШЛо gorkc Sause,

7/ Prik eaaru oaaia zdvigrtul vrauje, 

vooohíiussko Iü előnye ваша jiml 

górjо nog pogauezko dabj grlsnu 

iűiüSbl Ы1 Sspuii.itj KiOißl Jurbi 

grab! сзоезаг lopoldua lesül.

6/ Alj je Bog vidil laoie aló laioliendo 

oborae nie doni kilo ш cainenye, 
e esoesaraj poaogal Bmerti gui 

ooeuval, labj Moju nevernoaat 

pro ti SaeM Sspoznal,
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13/ Arbi Mesa soesőm Satuért Ы1а
pod^Gla, al^ ^soá csoozoru. físorda 

utiaalu* Kaetigu obernul na noonyu konopoza 

nwraduca noaát na vra4u sboß оса*

14/ Otcsu öze Jo vindar ßlava pogubila 

pri ifef® qzu íizmertá bicsa socci 

bila, miloasu plakalu Ötcsa 

milovala, bsaba bsraaovulu, 

ovako SCricaala*

1?/ Oh ceoczi ucHinil шее esi Dootil 
Ötacs, Daosi bzinou tvoj im socs- 

luail líonopacz, Ko0U moraao 

üaod# uoosiii navruty mi Ш, 
nioEoo iiriv.jcanj %ot torpitj*

16/ Bolyo bimm bilo* Öl
unriti* bstvojum ßlavum naco 

Glave pogubitj» песо ovde bsada 

va üpoti öivitiy Borneo bsnor- 

ti Konopacs nocsiti*

SsAm
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21/ Kimmeae Ssim obracham, fy ovdo
Gstojito, üspo^ibely moje peldu Sai 
sárii te, Bogu у csoasaru, vj versao 

Salueito, iz aoáooae Ssmerti 
Saandar 3spo enite.

22/ Jachu rodo Ssada, noju Glavu 

sgubiti dac soraalyszke e sasa ti 

ud Saercsa odoruti zboß ia adu 

bute ítiosteno lyubil^, у lüaojol
Ssa Szmerti au&nycs potradil^*

23/ «Jur vecli Исаи raoga, neehete viditi 

er clieaze ed tela Glava raslucoi-* 

ti, ache babér aeclo Zna som 

samahnutj, у Kod Xyuti voter 

Glavu is puhmxtj*

24/ Kadeseje to Sstalo, Sspanlloesoi 
leto, Jesero у Sstsst Sstov Gsödara 

de a set t.reto, Kadje leopoldus
pervi Cseasar Iádul «.ládaoda 

po£tibii Beverne obiadul*
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1/ lialloaoaa meg egeos horvdt Krajim,
milyen kQoorvoooii airt a hütolon 2'iddaody 

írót, amikor hűtlensége alatt tömlőében ült 

Jdeuüjholyon#

2/ berniben osükaágot rm szenvedtem,
mindenem megvolt, do oidrt io nem értő tton 

őst no£ ac olaján. űrágakövem volt, ezüstöm, 
aranyam volt folidr váramban, annyi, mint a
odr.

3/ Hagas tisztségem volt oson a világon, 

dúoabban oda? non gyorupodliattom volna, 

olóc boooüloton, ártákom volt, 

uralkodtam, hatalmam volt#

4/ üo uőc napsabbra akarton jutni, 

a fényoo оaáazár koronáját akarton 

megkapni, a királyi trónust akartán megkapni, 
hogy a királyságban tudjak 

uralkodik.#



• 508 -

5/ Hint Lucifor a mennyben, úcy
akarton cuololrodni, aid. Xotonnol 
akart rangra korülni, de аз laton 

alávetette mennynek гмцушйbői, 

oüo.ide kínokra, poklok mélységére*

6/ Icy Gondolton én est, a cár fölött 

□sáruyalni, tőlo u koronát шрвгапак 

nocosoroani, de аз laton megalázott, 

a öütút tünlüccol, amelyben noot 

kooerii könnyeimet ontom*

7/ A cár ollon fordulton, ördögi,
pooáraynál gonocsabb gondolatain voltak, 

Aki bit öo torvonet vágbevitten volna, 

Loopoldua coáosár oirba futott 

volna*

0/ Do látta loton as én gonaaz tervemet, 

щу fordította dolcot 9 liocy nca t ad tan 

megtenni, a coáosárt megsegítette, a balált él 
aegévta, hogy hűtlenségemet 
a coáosár megtudta.
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9/ A ©oáosár elfogott, tönlöcbo votott, 

amiért folkolton a király fojо оIlon, 

а по ly tönlöcbea laoot nint 

t^rlonodár bűalakodon, keservesen aébajtoooa 

kosért! könnyöket ontok*

10/ itoaéloa, bö£y oc ón koaorvoo sóhajon 

megbékíti a eoáosárt, me&békiti oirdaon 

a tönlöcbon, do osooorú an én bisakodáoon 

u coáasárbon, keservesé sóhajtdooa nit 

üoa aegit rajton*

11/ Ast oondja a coáasárs - I»© kell hullni
a fejednek, nort a eodosár főjét akartad vonni! 

Cook a halálra vagyok érdo^joa, én őst non tagadon 

nort megsértettem fénye ooo{ ©dot éo lat ont*

12/ Do nésd as én égető könnyein,
kényelmese as ón oserctett gyemokelimok* 

Asszonyom zokog, gyermekein keservesen almok, 

Apón rokonai éo a gyermekek jajgatnak*
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13/ A j/o.arokok apjukkal együtt halállal 
lukoltalc volna, űo a coáosdr usivo 

laetpuyhült, u hulólbüntotóst kötél viselésére 

váltós tattá, apjuk bűnéért koll hordaniuk#

14/ Gyorson lehullott as apa fojo,
а ^yoiamokok jolon voltak háláld dl, 

keservesen eirtok, apjukat 

ülőitek, napúkat gsé^yollték,
±ty kiáltottak«

15/ Oh, olt tóttól, nire jutottál
apáol:, fiaidnak kötő lot csereától, uaolyot 

viselnünk koll most nyakunkon, 

kik ima vótkostüuk osidáui 
koll tűrnünk#

1G/ Jobb volna zaoet oindu-jyáj imknak 

mochalni, fojoddol o^ütt 

főjünk olvoooitoni, raint itt ooot 

usiuúabau ólai, halálunkig 

külolot viselni#
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17/ Oh, milyen bánatot kellett elviselnie, 

amikor elkezdett gyozsekeihes beesélni, 

amikor шв0» előtt a coáusárt látta, 

maga шllett a gyexsaekeket* 

u£i£ja uügött a hóhért*

18/ Mielőtt aég a hóhér felé üűjtott volna, 

a veaztőhelyríil igy 

kiáltott fel: - Pdryea ooáaaár moot 
bocoáotí meg nekon, folojtud ol 
as én hütlonaégoaot*

13/ As latent megbaragitottai, téged
megbántottalak* ivadékaimat saógyoribe soábrtaa, 

as oraságnok rossz példát adtam, do us laton 

©st is mefbocüájtja, mert késs vagyok fejemet 

biií.ioaért elvosjsiteni.

20/ Benneteket, kedves gyamokéim, Istennek njd.illak 

a fényes о odasóz*, .ok én ooat átadlak, 

kossá Шок legyetek.
Istenhez iaádkossatok, hogy, miként apátok, 
fejeteket el no vossituótolu

/
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21/ Г-oot hassátok szólok, lei itt 

álltok» elbukásomból példát 

vegetek, Istennek, csúcsának Mvon 

szolgáljatok, Imlálomról 

mindig enecomlókessetok.

■ *?

22/ Én moot boldoGQn vessiten ol 
foj.cr.iGt, minden földi hivaágot 

szivemből kivetek. laton légáron 

válótok, Ilik operettetek, 

Ifelálookor utóosor ölj öt tótól:.

23/ 13dr o.z ón arcomat többó nea látjátok, 

mórt testemtől fejem el foc válni, 

a hollós’ Mrtclen lesújt 

a karddal, о mint a viharos ssól 
fejemet lossakaustja.

24/ Amikor es történt
oserhatosás ^ötvenhármat irtak, amikor 

első Laopoldus eaáasár uralkodott, 

oki a hűtlen Iládaadyt 
lofejestette.
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25/ Шг a caduiiár ncá hagyja, hogy 

dlvoasoa javaimt

26/ A báliöt tói a caillugok-uk lo kellőn* hullául, 

a konok osotlmaadm., oo nókora
jU

□irt adni, de kő keoény 

Lieg non kegyelmes, Xládaody 

gráfnak neu ad sírhelyet*

27/ A i’oketo fold hmur
aeokecyeluoaott, aályében 

nékea oirliolyet adott, nőkén, aki 

nályóből e világit jöttén, hogy
ne lye be ináét viosaatárjők*
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Jorgon lm ja vita cxmia 

Slatliog badeoa*
Jorgan in J о vita grana 

ölatírot; badaoa.

c^lalaTud tanka öttusa
Tanka tamna*
Tud со dala tanka utasa
Tanka tonam#

Pa njoj Ъво® otara mojka 

•Ajduk Völjkovu*
Po n^oá íeco a tara laajisa 

’Ajduk Véljkova.

.a booodi ovoue oiuu, 

Svon *ajduk Yoljku*
Pa beuodi avorae aim, 

Uvoen *ajduk Yoljktu

— Uatan, uatua raili ШШ1,
Voé sora ti jo!

- üt;.tan, uutu... Lilli uinc, 

Vog sora ti jo!
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*- Gestre afc ti uronile, 

Яогфв pociié#
-Geotre mi ti uranile, 

Kőnket poáüo.

'.'ÄCU 3tt ШЯ . 11% 

Kön^e zobila.
— Brack ou ti tiranlXa, 

ICon^ti fcoblla*

— Uataá, uotuj aili eine» 

?oái pred Türke!
-Uotaj , uotaj nili sine, 

Poai g*r*öd Türke!

— Te ti ЪагешХ tvoju bracu, 

Da ti ne pla&u!
-Te ti lÉÜii tvoju bracu, 

Da ti ne pla$u!
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takarójuk* hajlés ща 

Mandulaf ánek, 

takarójuk* hajlóé ága 

Uandulafának •

Keskeny öövéijy vezet oda, 
Ali€ látható.
Keskeny öevóry vezet oda, 
Alig látható.

A son adtál öreg anyja 

Tolj ко hajdúknak.
Azon nótái öree anyja 

Vélj ко bajánknak.

Anint sétál, szőloncaija 

idea Veljkójái:
Aoint adtál, uKÓlon^ütja 

Édes Veljkójátí

— Ébredj, ébredj, kedves Пега,
Bizony pirkád aárt

— Ébredj, ébredj, kedves £iao, 

Bizony pirkod aárt

■
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Iránt kasait

irurt késeit ösobbia királya,
Seabad földnvl küldi üsoaotót,
У elküldi ant török ^adijaalmak, 

Egyynesea nesasl Воойропшаях.
- Ifcillj mer entern, törökök cadósára! 
liLrodalrmd csaldeon alaposik!
Amit kérek, asi miad ideadjad,
Kert különben dühödt harc kosdődikl
.Síért különben dühödt hava kosdodikí 

tíQTt különben düliödt liurc kesdődik!
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В/19

*.■ -у , V- о •

pu&ka, Sapcu pokrajlni 

ao£da сЫав potex&á vote Save/ 

-ja?uüti рабо Ujiödarova,
..'ado jJLöae nia tllio JÄaavq 

2reé& рабе» шшI uui'iadl^O/
U ffapoll, aoli pleraonitám,
Bate glase po avoá Sumadi^i* 

VoöiSa üo tartam tenaáltet 

i prod UóOúm púp 2злий.4и -áostíto 

ftart liga oe tWÉlW 

Za&udo aö ueü&u kral^evim, 

Jah, uta rodi nlaftan Srbadiju! 

Juo» 'S te* rudi ulaáka ürbodija!
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'a ,«

1чш]са ropog Sábáénak környékén* 

Kantja torkod Száva folyé mentén, 
Szmederevo mellett azól a másik, 
Viooshongosaa Duna csendes viso« 

Suoadla kelloa közepében.
Topolyában, a nomoo faluban, 

Meaaaehang^i dörög a lui’idll:. 

Felkelés fut végig íiumoaida,
Élére áll Trdvity Györgye lelkéas* 

Beleremeg a török euáüsárság.
Klánul rajt* hot üzanozéd királysági 
Kire képca ssorbek ifjú népe!
Kire képoa aaorbok ifjú népei
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В/20

rav о ооХЛе,•«

.tasviXo аз гитло pol jo, rovno pol jo Prilopsko, 

I до üjeau ftevle itumu гсширео eadoro*
Prosa njeot foti*»paS& isturio topovo,
I or. balje ponlanUaa da cd Srbi pokoro.
Brbi "!u so n&srilja&c, I’c.vlo aturaa najvi&o,
I od^ovor* Poti pa&i, ш fl&eku naplSo г 
• Poturlcofi Feti-pobO, Socti pule je odeovor!

4t ~ i ■■■■ ....а.Л • #

Ki terült a sík гаевб, a oil: prilopi aoső,
Be mjta ^гт Pávfte foXverette sátrait.
Seembe vele Peti pasa fölállította ágyúit, 

ü követet küld, Ъосу a szerbek adjál: aoc Qagukat.
Jót nevetnek oson а esorbek, Stimaa Pávlo leginkább* . 
В válaszul a lövedékre ráírjabз
- Pogáíix^á lett Peti paou, Gleason a Imtodlk lövés!
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- Ко ée «ki lobbi* more, tai.icu S to janim?
- Нека je 1j ubi, more, tag hajdúk Ve lg ко. 

Jer je on bolji junak ode mono,

Jer je on bolji junak od mene!

Botoron foknál,,» lelke,... -kirn nunztafa* • e

Betegen fekszik, lelkem, Sera Muaetafa,
Betegen lekenik, lelkem, meg akar halni* 

Mellette ott Ül, lelkem, karcod Saojánka, 
Mellette ott ül, lelke:., karcod Sstojáaka,

Ш» ** t; Шь Ш W Ä;
- Ki hordja eztán, lelkem, áfé.yoe ruhádat?
- Viaolje eztán, leiken, jó hajdúk Voljkc,
Mert bizony, különb vittfs&álamáni,
Szavamra, különb vitéz nálamnáll
- Ki hordja eztán, lelkem, éles kardodat?
Ki hordja eztán, lelkem, élen kardodat?
- Hordja ceak eztán, lelkem, jó hajdúk Voljkú, 

Mert bizony, különb vitéz ndlamnál.
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Ablakából roám néaett,
Hogy utólozor láthaason, 

Törölhette két fekete szemét, 
Törölhette két fekete szemét, 
Ez a világ; mit sem ért

- Váruod kell reám, várakoznod, 
Hárem iioüíjzú óven át, 

ti© ej övök francia Háborúból, 

Megjövök francia Háborúból, 

ШМдвгЫк majd ekkor ón!

Holló lovagi felnyergelve, 

fakarója szop piros. 

Kedvesemmel, ba majd masírozok, 

Kedvesemmel, 3m majd .aolrozok, 

Akkor ló azon nagy sírás!

Simi fognak majd a lányok, 

íCLkhes jártam falunkban, 

mórt voltam ón buíülö uávar lójuk, 

üert voltam ón iia.il о udvari ójuk, 

Hamisan sserottou ón!
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- Kn, fiam, megbocsátok,
Én, fiam, megbocsStok,
Ceak hát öreg anyád boeoáeoon meg! 
Саак hát öreg, anyád boosácöon meg!

— üreg: Mlfl . ;ak okát kall odnoa# 

öreg édesanyáinak okát koil adnom,
Ki árt len. tudtam аз ökröket cieg találni, 

Kiért ,e. tudtára аз ökröket megtalálni!

— As ökreimet elvitték,
Az ökreimet elvitték,
Azokat az átkozott stájerok, 

Azok an átkozott stájerok!

— Az ökreimet -orzedon,
Az ökreimet majd Söczeesedom 

Barátain ne gi t aégé ve 1, 
Karátain aegitoégrovelí

* Mondjátok meg a rezeáaiiak,
Mondjátok meg a rézűáunak, 

Hogy ne várjon az ágyában, 
Hogy ne várjon aa ágyában!
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- Mondjátok nice as апуапшак, 
Mondjátok . io? а» шэу&шак» 

По£у ne várjon v£osorához, 
ilofjy ne várjon vacsorához!

—Én a kaszárnyában vacsorázom, 
Йп о kaszárnyában vacsorázom, 
ökreimé mer 

ükreinifá meg idegenben!
! í

Г

- .
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Б/25

■ui© ;i3 QKv llv- ?e uvls*•.

Lip jö OPiMß, lip 4Ö av±t, 

Ali yorco ше boll*
Lip j© oraag, Ир je ovit, 

Ali oorcö тле boll.

Веге© 2x1 one jako boll
Khd noji mladi Hot vcvi si!

Lllada léeta ado su? 

'ialianskoj zerxiji au!

'ialianakon eru о eta la,

Aid eon elu?,ll kod eeeiara!

riad в© ciecea krez e&lo, 

Llladl jui.uk, veaaio,

Otac, nat su vani stall, 

Oni no uieu posnali.

liato duojde aootru, brat, 

Oni neni vgIu .oadJ
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MSLSxaaáz*. * •

аzóp as órásáé* osóp a világ, 

Do fáá as én ősi von. 
üsóp as órásáé# asőp a viláe, 

Dg fáj az én azivoj***

Hagyott fáj as óh nsivea,
Hort fiatal óvóin elmúltak faár.

Fiatal óvóin, hol vágytól:? 

daliái forszáéban vagytok!

2aliá~ országban maradtok, 
Araikor a eaáusárt usolgdltom I

Ilikor ón, logőny 

A falun átl nótái tara,
Ví w

Apán, anyán kinn álltak.
Do ők non ioraertok meg angora.
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Erre jön nővéren, fivéren, 

Ast mondják noot nőkön őks

- Ilon шсу to a ni ícedvoo testvérünk, 

Aki о Ínont háborúzni?

űrre jött a kodvooon, 
Aki őst kérdoato tőlens/

- IJen to voltál-o az én kodvooon, 
Aki fényes kardot hordott?

- Fónyoű kardot hordtem én, 
Aélad, részén, noßfolodkosten!

- A fényéé kardot lotooson, 

Sé£od/róaoáni/aőc Jobban usorot lelet
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I

nagyvárad városa, 

Én kövér árnyékon! 

nagyvárad városa, 

Én kövér árnyékon!

óajnálá engon anyán* 

Sirass ©n^on bútora, 
Sajnálj oncan anyára, 
Sirass ©neon húgom.

Goókolj engqn rósoán, 

Én is raujd csókollak!
Csókolj OncQLl rossán,
Én lo najd csókollak!

D© sokat fogas anyán, 
Búsúulni ólat tan,
De sokat fogas anyán, 

Jáoúfcii miattaa.
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B/27-a

я, ляЪ&* • •

toauj horn, koeu voliá, 

II Brbina, il Tusaim? 

ííucuj 1ЮП0 ko^ti volltif 

11 Brbina, il £us&im?

brbin pi jo, belcrlja jo, 

•u:xb:.. pu&y bfudalu Jo! 

brbin pi jo, bokriju jo, 

Im&in puoi, bjudula jo!

Ilok no ljubi Srbin pravi, 

jtíodao iSvabi, da balavi! 

Нек □© ljubi Srbin pravi, 

kodai^ о vaui, da balavi!

Ü Srbina kudo. puota,
AI ou, даj koj aodna uota! 

Ü Brbina kuéa puuta, 

it ou/oajleo/Qodnu uutu!
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5uJ ürbino, sima ni 3©» 

Űzni ginből, Oijynl no! 

őuj Jrbine, sima mi «je, 
Uani ftinjol, oejmi no!

S deenem rukou saorli no, 

liödnon urnion poljubi met 
ö йошш rukon sa^i'li no, 

Modnon uanon poljubl not

. ::ií usogofrjs...

- tioadd ooak, iüiiű, lelt CEorotoc, 
ÍJSCrböt-O, VLlcjy törököt?

- Mondd ca&k, Lóm, leit osorotos, 

S serbet-о шаг törököt?

A eserb iosik, b botyár,
A török dohányaik, 6 bolond! 

A or,erb iosik, ő betyár,
A török doháraik, ő bolond!



13ms pioqooo хтзрррзп гоярп 

Чр ХрРХОХЙ Xtippojre^ qqop 

j9«c {*x°“i9sc т^ррр30 "Э'лрп 

*%V ТРРХЭТй ТВ/ррОЯЩ qqox»

/

I CXI XpP®?n £30 P0£
•u© üiounj *q.ro3R 04. ©~роТТОД 

joq тррщщ *!}.ÄiT0<fq3i ÄO© Po£ 

*ap nosjpj «q.TOSR 0% o-poxioii

JOppSG D 'EIÜtTO *09300 ©Q[

•сшДЗп води ворч q^osc у 

JBppEß В *Op£tTO *9©Bpn (VT 

•tiBÄSn soJTi xrznq у

|uosot?xF^ %вщъ ъ ÄJo4 ‘шреЭшэ Ш>Я 

•ооЭпо иоопоаозо q^oso рзШх 

jaosztrtpÄü мотива v JSDoq *корвЭш o©jt 

‘оо?по иоооолого олосо TX'eßx
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3/27-Ь

Ка£±, Jo 1о, коса voliä# 

II* Turfciixi, ±1* ßrbiua? 

Kb&l, Jolo» kO£ß volfÜ, 
II» TuriSina, 11* Srbina?

ürbe volim, jor ou lolc, 

Uoraklij© 1 belcrijo!
Sx*be volim, jer au lolc, 

lieraklijo i bokrát e!

ü Srbi.a kwia puota,
Al* au, majko, uodua usta! 

U wi'biaa кu6ii puata,
Al* su, raajko, nodm uota!

liad poljubi, eroo gubi» 

Viiju, tanku ürbij^pku! 

ilui poljubi, aroe gubl, 

Vitu, tanku Grbijknku!

AlaJ volon, olaj гоав, alaj unom da voran!
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Jó leu szived kit szeret.««

Jéla, ezivod kit azérót? 

törököt-e, vagy ezerbet? 

Jóla, szived kit azerot? 

íördköt-e, vagy szerbet?

szerbet bis*, mert ahány, csalfa, 

Uagy betyárok, nagy zaiványokf 

Szerbet biz*, mert ahány, coulTa, 

iiögy bátyáink* i-agy zeiványokl

A ozorb háza tudón, Uree, 
So a uzája, шуаш, ódou! 
A ozerb háza tudóéi, üreo, 
jüo a üzá^ö, anyán, ódeo!

ikrem* azerb lányt, lia mgölelt, 

Mindent felölt, szivet veszett! 

Karcéit szerb lányt, ha megölelt, 

Mindent feledt, szivet vesse;} t!

ártok hozzá, tehetem, szere tok adat megcsalni I
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I3opadoil$e noji t onomli» 

Popadoáo konji 1 Jiuiaci# 

fíloniSo so örbinu barjuei, 

Slorai de во Srbinova krila, 

Dód, poűtöííi, ti duaijo ailal

• •

Eser után ki lőne osáaadlkbaíi# 

Tisennoeyoo óvok nyástoavátxm, 
5üsenxiágyee böpjáa júliusnak 

ÍDoGtvéroiia est hallották a látták# 

kajt*ütött a nonet nubdc várán#
Mint a Gonoos, káső áji árán*
ÉJfái tájban átkelni a Saáván! 
Liládon alaaik# senki nines a vártán* 

Most# va^y aobaí Bisoay raoet akarja, 

Houy a várost vófpe olfoclalja!
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Vezérkari magyar tisztek váliki 
Here nőikül is, hogy babáé eloaik*
Gránát robban» dörög о sor puska» 

Sereggel jő Sstop -novics Sistőpa*
Páter király Írja táviratát,
Orosz cárnak jelenti bánatát:
- Halld meg, olaő Jyikoláj cár, bajon! 

Vár ben ázik ozápaó&eo bzerbhonan!
Küldj hát, jó cár, оürgéé segitaocet, 

Kort elestek a hü szerb ve zárok, 

Eleetok ínind a lovas vitások,
Lobogói lehulltak a szerbnek, 

Sólymakiimk szegetten csüng szárnya, 
Segíts meg hát, Oroozorezág, drága!
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uloi.iiíSu uö Srbinovu krila, 

ned, ponosi, ti íinoijo mila!

ínok a Sabác oatrpsvircü • * •

.ia.jt* ütött a nénet Sabác várán,
Mint а gonosz, késő éji érén. 

íj fél tájban átkelni a Száván!
Minden alszik, oonki nincs a vártán. 

Most, vagy soha! Bizony íaoet akarja, 

Иоgy a várost végre elfoglaljál 
Vesárkor! magyar tisztek véliks 
Harc nélkül lo, bogy Babáé elesik. 

Gránát robban, dörög esor puska, 
Sereggel jó östepá-iovica östépa. 
Péter király Írja táviratát,
Gross cárnak jelönti paraosát# 

“^lialld meg, első Lyifcoláj cár, bajai! 

Vérben ázik bsópséíjqü ^uerbjlionoa!
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Küldj hát, jé cár, oürfőe oocitodcot, 
Ziert ©lestek a hü osorb veséről:, 

Eleetek lalnd a lova® vitások,
Lobodéi lehull talc a ssorbnek, 
-чЛуогаа^ак asei ettea csűre sssáraya,

Serite под hát, Oroosoraaác drága1

>
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В/29

V v . -.

Ъ<Ъл Pore, kujdo ovaca, 

Vilmosa j© met*o ш Шцрп*! 

$i£a Розга icupio ovoca, 
ЧИшиоЫ j© a©teo ж тш&ахл1 

Ej, tU£p Irrapebt 

VilaolSa jo mot*о за шсагш!

Kralja Kurls biot*о за puliua, 

A Situ jo metfo за puatira! 

Kralja Kúria i3Ctfo aa puliua, 

A Situ jö aei*o за puatiraf
jEj, tű-ó rmoarakó,

A Situ je met*0 за puatira!
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..лчЗ •.áo 1 birkát у- .Ii-olt. # •

Péró íme el birkát vássárolt, 

Vilnoct uo£totte ezanárrát 

Pérő bácui birkát vásárolt, 
Vilmost uectotte aoamárrd! 
Iíej» nonet bánat,
Vilmost ne etet te csai.iárrdf

Károly királyt neetotte pulinak, 

Zitát шее pásztornak!
Károly királyt megtette pulinak, 

Zitát meg páeatoruau:!
KoÖ» raagynr báikit,
Zitát meg páaatomak!



» «•

В/ЗО

ool ytbiro .ка.оЛ AoidU..

»-■olfíabiro kanjiLodi 

Jad*o aared ooidaekis 

Bolt so Banat rokverira* 

node biti riira, Üulaj! 

Bök so Banat i*oi£veriiiu# 

lieáe biti inira, "Solaj!

Bau nótáról 4 naS lenéz* 

IzdaZi au sapovoet г 

ju devejke viüo rade*

A zaaaje parade* balod! 

Da dovojkQ vi.be raáo*

A und© párodé* ISala^!

I ná& oaiaá carovi*

Hecc da ttkn dozvoli/
Yee on írjonjо brafioa daje: 

Dara duSe trade, Halajl 

Véé on manje brabna dujov 

,.*nu d\iía Uvíjo* Ьп.к.ч> s
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ESkuti au «-oapoda, 
Pijaui au do Boga,
Oni volu kod titkára* 

I-u dobija рол», 'Salajl 
OrJL volu kod titkáré, 

I*a dob&ju púra* aalaji

PrÉLko bare bos&Lzn ju*
А ашх1ш.‘х ш гшш1 

Kod ju doŐo do kraj bare* 

A on tie WÉ* dűlje, felejt 

Kad je doSo do kroj baro, 

A on ne so* * dúlj о * Talaj I



/

- 562 -
/

/

Sgolmbírőnk i-ianigcán».»

Ssolgabirénk Kaaieeáa, 
Reánk rlvallt nagy durván«
- H±c Bánátban rolrvirálnak, 

Békái a© várjanak* oalajl
- i.l±£ Bánátban rökvirálíiGíc, 
Békét no váljanak» oalaj!

A J ©eysőnk őa kenősünk 

uondelRontök fölött ülik:
- A lány többet robotoljon, 

Koveoot mulasson, ualaj!
- A líly többet robotoljon, 

Köveset írniaoson, sulaj!

As a kanosai Salai 
Saját baeát ne^tdul,
De kevesebb Unstet ads 

-ara tovább tart, aalaji 
u© kevesebb Hastet ads 

Dara tovább tart, oalajf



« 563 -

Az esküdted m^Tirak, 

bizony sűrűn berúgnak, 
uyala»r. Járnak ö titkárhoz, 

kort pénzt hoz a házhoz* o&laj! 
Gyakran Járnál: a titkárból» 

Llort pénzt hoz a házhoz, ualaj!

/*t a lápon, roí janok,
Utánam a zeorkldrok!
Ha a láp azélore faneh, 

Tovább nem kieérnok, aalaj t 
ha a láp szélére» érnek, 

Tovább nem kísérnek* salajl



• 564 -

3/31

ke a d-ya .é-iuk.-«

litis dm bruit-» o'oe. raiujeno#
5ta ce$ a&jfeo, око pot i-ervo? 

Mile, ia&Jko, voll шз jödmJco, 
II* jedoako, il* iiecaoá niksűsol

El.kőt fivér • • *

Mi# Jfiéi fivér, <í£yütt iiáborüzunk.
Mi loss anyái Лс» ha kot tori öloeink? 

Kedves ultink, o^rfomáa usorcaaól, 

Va^r 0£3rfo*saáiit va^y a® ie esereeeél!
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Da si muoju inajku, 
iako vrioda siel»I

Jaetrlt év. ui rubS&c 

ко £~йх'ш Emaillen, 

oplzküt 6v si JttMtie* 

кpiacot ca ai junak, 

2a laaju aateru.

cvai*. vV;^ * * «

6vár, óvái%
Én oaóp vároaoat 

Helyben kellőt fc еп^ш, 

Melyben kellett еп^ш, 

Xf^ú legényt uoi'ocni*



- 567 -

fiikor* soroztak* 

outott a uap,
Ariikor esküt tettünk 

Araikor esküt тоttünk, 

Hindoo aboriorkodott*

Жа&ю édesanya*
Saját fiát siratta 

liánon as én anyán, 
Hanem as én anyósa*
A fokotо földbű jutott.

<5# fokete földecoke, 

Mt tettél,
Hogy aa én anyámat* 

líoQf as én anyumat* 

Olyan gyorsan ©Ivottad!

Hit elütöm a kendőm 

A fok© le fÖldocakéM/ 

EX ólra tan én* legény, 

El óira ton én, legény, 

As én agjjjfcíaat.



*» 568 •

3/32«*b

Mfe*ú„a4. Ä* * •

ütarirrad, vioULk грл*1„

Ift 4® jós viliik £&лй,

Vb kuoa, vu kuaa еш öo iouoauI 

Ja úű&ü» ja. U .. atlöijatt 

Vu kuom, va кгши еш öő uuoml 

Ja ulud jumJc ütieljat*

Had &üo od Sticljali 

ounce 4® svltilo/

Kkd srao* bad. aco pxdsigali 

üuuco 4® trurcbilo.

őaka oujku. evojjft 

öinlSL. 4©dino у 

Heg ta, пег; m nöjö

Haj Ica cemoj sonl^I epe la.

О богпа eorJJia-,
£a oi# do. ni nuo.ju ráállni 

*iui:o vriodu sie la.



- SG9 -

.íUütrit 6u si rub£ac 

Па Sorira so ,J4±cu 

üpiokat, splafeit éu go 

Juaak za ...ícgu rtio^icu.

♦ * «*

Be nftgy váró a űvár,
Be roég Hülyén :aacy vároa! 

Benne soro stale ещда 

Ifjú legényt,
Benne soroztak angon, 
Ifjú lo^úryt.

Uikor ooroztak ЪагН1*>л4-
A nap usépen «ütött* 

Alikor cokiit tettünk*
A Xlap ozonorkadott.
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Mindtől ai^yáiiak 

Van sty kedv©a fia,
Do as un ax^áía 

A fekete £УМШ feküdt.

Oh, fekete füldoeako,
uit tettéi,

Vio^sr аз ón anyáját
7Ilyen iiirtelen elvitted.

Ki tori ten ssobkorid&Let 

A fekete földec&.ére 

Lie^siretoßi, ne^iiiatoö 

réssáuut.
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üaka magica öe jo ae. arvo^in plakalu,
A jo& moja iaaáte beraoj aeral^i. apeva/ 

A ШЩфш главка £emoj sémiéi фЯМа

liúzazú a.; út Jvc..•!•/■ .-át .>«

líoasaú aa üt Bécetol áüaái£» 

Auölyon aok ttopÉMdl fiát (%vitték* 

Amelyen зок anyának fiát elvitték*

üok anyának fiát, nővérnek íivéiét, 

Sövémek fivérét» kedve ernk ui^gTüjét» 

Kövérnek fivérét, kedvesnek r> ejtjót.

Lotyon Isten veled, ha zaár icy rendelteteéi* 

Ik>cy qs én ajRivo:.\öi c?l<■■■•dti.'ib c.;áosárnak»
Hogy as? 6;. oaivo iot eladták a cadeeáföBk/
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A mi osáesévurké, a ad esáesdrunké as ocoss Krajina» 

De ssdoorara otthon nincs elég hely,
Do esámorara otthon nincs e.lés hely/

A soproni kaoaaroyákat kevesen látogatjuk, 

>o tövükben csupa -six'6 édesanya van,
Do tövükben csupa uur-é édeomiya. van.

Minden шуи siratta au о fiát,
De as én anyára a főhető földben alussik, 

Го as én anyái в fekete földben uluosik.
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а/зз-ь

,* * • 3 '"•

3

Sopruo**fiisö канате 

ätilo valOvu, .u,
Pod kind ей atalo» 

íod kiai bu аШХе 

aujka аарХакш-л,

*

öaísa mái» sm>$a 

Slate ‘Saiovulu, 

lieg tu ^ioáa заефка* 

Heg ta aoja Liajka 

"íeruoj aes Iji űpala*

Ceaar aaSt сшг mä 

Su Krajiuu imS,
Jot s& nau Jllflitij 

Jot Ш ШШ jltt&ke
IXlOUQ iJOöti.' ’ • v!



- 575 -

■Jix&iXi uoeta üaaís, 
lüti doaoviiiö, 
tioral ai ima pobrat, 

láoral ai шш pobrat, 

würom&re itn>«

Siroao&ci ölni 

Po шшштл plrihit 

A onl borjati,
A onl bogatl,
Po Ъш&пша ai ^aiu*

Iío 6©kfte boriit!, 

Pruojdu vmi dakatl, 

Lora&tc i vi, 

Horacote i vi,
Simmi Kaa'feiru.ti!

Lorano te i vi, 

Uomé&te i vi, 

i&iorxL uaSirutií
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fl vákat • • •

A noproni kaosárnyákat 

Keveset láto£titkai:, 

Tövükben ott álltak, 

Tövükben ott álltak, 

Síró édesanyák.

Hindea édesanya 

A «aját fiát siratta, 

liánon as én ernyői, 
liánén as én anyán,
A fokot© földl>e jutott.

Coázársus.'':« с./ ... <Mc ,
As enáos Kfcajina a tiéd, 

nóijiö szármákra, leg&yek szánjára, 
Hégie szárunkra, legények az&a&ca 

Otthon non találós helyet!

V



- 577 -

Otthon naa találás helyei,
Sen húgát*
uoüae kelleti hogy asedj banaüi.ket, 

öasze kellett* hogy oacdá bezmUJcet, 
t>ae£ár.yjUí;é.nyűket •

A őségé* yjtecé:íyek 

A kaasárnyábari oiroak, 

A {jUödn^ok £>edi£,

A gaadagok pedig 

A kocenában énekelnek#

he várhatok csak, gaadagok, 
kiköltitek a hullátokat * 

áajd keli nektek le,
IJftjd kell nektek la 

Velünk íjaoiroani I

Laid kell nektek le* 

Laid kell nektek is,
Volünk laaeivoanil
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В/34

Zakliate idle • * ♦

Sakliote vi bile 

bopruoauko kaoaro, 
Ik',der ... e, a.
Sa öoldata siele!

Átkozottak le^-Tütek

Átkozoltak le yet&k,
21 «soproni fcRüCifcróyákf 

Ahonnan engte 

Katonának vl 11 ek.!
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a/33

-:-;и .. "..Vf . .. .„,*

1 as avuo,1 йо'-i Ьгеь-d.

Sac :.1:.ч;1еьХо :л~ю 

U plaiúSici pliv--» 
,а, се biti*
?a DGbi uÜiva.

Pxt&j -312.10 ali-ÜS, 
6a éo biti tuj * ül 
* Uiriac bi/e 

I zato poStoj gül

Rrarauoukc 'a dl te 

Zuosiat fbKuicuoz &ali, 

So je bucija vuolja, 

So je po aaravi*

- i.lacyar vagyok! - voll
Jur JaútaXo . aló.
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# #*»ч

П»' Ä#

év honrtií~ ж; <■"■:...V.od'I ■■:
I

N

Es a kínai аодо1 

Csásak&an asliclik, 
llo/sy Jfeloőtt шз^о! leas»
Magában élvezi*

Kérdezd a©g u kiosi németet*» 

Ibsy al less ő, hallosad n«£j
• A néraoi aákaet leets*
Szórt becsüld őtf

A ütnek gjreisaek 

Hód £х«шс1и sauxul,
Bs laton ete№te,
Ss a toxueazet cssaira.

l

- Шогаг vagyok! » ast aondja 

Líár a kicsi magyar.



- за* -

Ki száz. Is lc,.e i. ü* 

üéa i в leirata aáe*

Borvátsak születteii» 

iiorvát ia mmAoh,
A harvát nemied 

Halálai :де£1к»ее1ШШ

Аз éü ф&* üdagáia 

Korv.it o!:,
Éli ló £3ÍuA<hl pillanatban
üforvüt nartidot!

\



- *

S/37

r se, ne,
.4; v ■*,. -•» •• ■" f -ft. ■ .. - ■ . . '

• * *

1 Is *v se ne ; ,1*21 

bú tebi ru*>5ica, 
lieg ti 3«зрп1 ttO-fэ 
I asEatfaaa ließ!

Unj о$й© i rati 

Obi su Штй,
1 lárvát loa,
I Hervatica 

Та &aja зетаЗ/нЛ



- 585 -

luft -.г1.-.
►• • •

wdpii ..

kelted жб&ш& л.

Csak feleset« 3;.,eued,

ke pá-гоБ ax Ciiid 1

As és apdu Óa anyán 

üorrátok,
.. t honrát j 

ke horvii t,

Aíí éli rósaáa!
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G/l

JaSka ad lio^va dlvnoiok

t*od&j*tika divuojko
..Vh Д^'̂ А(А?1и.Л -w '̂ -irtÖli t^ii.ikrQ(p •^lúOii.Qp

lipe* biolo, i.:ludke, 
ol viiio kod luti-ro*

Güvu I2UO0U,

Somi trois aa kuoou*
Junako Őolu^u,

á cu tál poláa -ko?
To ni doota gBjka!
Ju ondo divuo^ko 

kod Xilijua puoXjoke.

btmjotrof i C«iindro£, 

lUiaopuh ino Clnázof

i lipe fcZcula,





\ «я

Beton! ptrl isaurl 

piju kod ni Jaull,
OO vo±e&L,

Шй IHmuJh dofldeá.
^íleariksj, du . e sa^doS»
da iii llpa nüilu 

tl onde ne najdeä!

Dlvxiojku raslbrat, 

Я& e± iood ш Imooes* 

аг ti Ju jxroda^ju
... U *t>...... ГЖ, grates!

ileűka ml govuani*

öc„: -j-iiic ?,c:j.e, 

aka J# allu dadu!

iJkoro ова paeaMl* 

femevsiee Jostavll, 

all ajin Jo DimaJ 

lipotu iiplavll!
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3u oxide divuoj&o 

írod im vodi 

Clou dmi kruvo deg It 

hodlju va lußö*

5a cu reé od Koraija, 
Horvaiske i Ußerafce?
Какого ou ante
Ш sete divuagko?

liiesnem* 4« fiint ca» 

all Jo ti&eioa» 

isad ni eofcoj viai 

do riti kuoaicui

dtugoteu vidlcu 

Jiri Je 'sfcßto vii*ca# 

aata uii:» u* Jodm

А 15a ш Jivoci. 

pvi mlSonor» tanai? 

liiosnara «и Horváti#
•$äÜL*& 1Ш*» fcl3L 0«м* *



- 591 -

"Jehoey“, Ш мЫ£зо132Гв
- to áia jű г£Ь pg&vu.
• £вц$ pit» ©öS bit рг*&ОДи!

* to á« ljubav ргаш!

.'Ow. Lw. . úüa&.i

за baarvaiabB 

•Jeda o* орш? vidin.

Шдкйг. aiöt iiiuicu, 

alt nioéu Ugpiou* 

..íök cíu oi gaaifait.it 

lipu Ifcrwtticu!
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ÍLMÍ %&£&
J&S&MSU

шкшт

szépeк, teldTok, cloak, 

a bortól olyanok, oiut а babák*

lmjukban fokot« 320X05,

t pártfogolják!

3 lailywaek a jwláqyfaivi&k?

Olyanok ott a luóqyok,
mint а Ш2&С liliomát*

oa a jxóp Oka,



* 593 -

Olya. leányokat bimakt
gä --••■•>.4 b&Jb*Mai;23ЫП o * lvS№ .ry^í^Aj

сш oiooü eihei*vud.Äa:, 
^aót; zaiöXott Ы0££;бЫ5пвк.

A pándoi'falui letérők 

köveink, alacsonyak,
.Jüupok, feltárok, eluálv,
a boriál, oiiit a babák*

%&32 hátán által 

Bőosaben jd1 щк ,
a liáalgacikáml
sltueu tärci&aaic»

takärtvölyeaen» FUpcsényben 

és Hoawátjágftütttea 

olyan leányok áÍrnek, 
auilymit omk. kivárnia, nlndcmfálát!

vk kásával kaawakodaek, 
Olajjal futkossuk, 

a posaaryi taMiáüi^áfae
rjegpeoáeláaBO fwwak»



A posöosyi pultok? iái
útzr iasaafc* rdüt b.% Пд*1%Шс,
oáeaap a fonóban

a liánba oöllott.

A Jlkor Besenyőbe érsz, 

vágyása» el ne tévedj* 

neliogy ott ea Isé^ysoet

Le&grt ш&аг is ís~1£Lbs5,

»

mórt úgy adják al :
mint a ttfaáson a rubátt

ШЦй* kX£elú2tettei 

a osuiiovái 1Ыцуок»%9 

as о ssápöégUköt
elvitte!

íiitkáa osdlalnai; a^(

'*

kall ■*
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Olya*odc ott a leányok, 

műt libái: a visor., 

teirnmt .Tojni agéss шр 

a rátro 4&uak*

Hit saa&ájak SLüüói'ól, 
a Ibrrdtrál éű a Н&доаар&? 

Hilyonei ott
» sű. leányaink?

iioca tudora, n&aat~o# 

vu£y podié'; ^уо?» 

nőri vüadmgfikmk baja 

a íeaekéití !<$£*

A Duna YÍ.29Ci&ttjd

©sért egyiJdltoaelc
rassáe as axvu.

öaosakevart tá mukkal?
Нов tucbí.i, horvátob-e,



* ъэь -

* T&obюгу"* tu;-у a "ОДяоцр* 

as a kedvelt usavuii:,
- Imi adj, ö 4óborát leesel!
- ess as ó »agy eseratetük!

Lbei körbe jártéra
&3B $»£»№# horvát falut,
műt oeglal ldtou,
hory mlytk le&y begyen Tloolisodüu

Ü№ ve ..зек el ná,iet leányt» 

sea pedi;. ßÄ^arar leányt,
választok ш^кгвйк 

íiíidp hordát laárqrtf
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C/2

HonimI poaiiúfciJU, 
ía oo 4* stalo, to auíijte! 

Mdtavuo Ъ%хо£о uiziüliaroi.2, 

S^aitoijah:ivóra шшЗУа&ши 

Ginüor veils - Ло^, ouoled, 
ША*ао Ш1е&9 na oblod»

Siritov £e, за© ötoatalao*

-obűro ée ши pojtj to ziíímíÍ 

Vrjod mi taao dospill 

Voó tovaamSov rsaáll,

Vrjed 011 tttao dooplii,

¥06 tgWHltlT ПВЙ1/

ÜMNfti ш £il jo&ili,

I oa adxevlje ш.р14аХ1*

Veoelo cu al jü&LÜ.*

I ш, udravlje айрЗДа&1*

1Щ*Щ1 IsUa £kf <jí %Щ|4.л«ДО- íMhJmí»

Tfa3»teiH i mnlll.'üli <шчч **nba W wir H J&tí# »ЬА*>чи* (Л' »а» S

tóida ВДтгЗДсее* ш ku&uc&s 

- Jól» - veil - täte* J* máim!
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Da 4* tako Шгого büo»
*3 П/ ni vidiio* 

pojt ш ae buotfoli 

I na s&rav2j© napijuli. 

Zato pattom tolnáéit 

bis j« aada fcinit*
valit

41.- ligraar 4e buohter 

Otí <So peljai!
■*

4 Г.. . v:;., ,4 „,';dlc!

Шс ae naierate sabludtit!

Шо^вг ее
-xí /о do utat trla, éld vari!.

ü.

iád mi clodli nőd laptö,

Buolitoa? téka»« - Páljául jö#
"/letör uviéii uk^II Jo? 

cad ae vo*u pö laptl, 

ÖPisáji blatt. 

• 6a éesm mám frlnlti.
Gor» pata vö<5 ni viditi?
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ь&Л ЙЙД áSX pJPlVSÜ ,

ier m ősije odvierii, 

J-ed&n огидоаи je sbrujul,
3* kri bistu mljal.

5*
*ä b* na pravem puti bil.

*ile»!Set ■Г

H#14u oi

ig^ft poitowm tamoa»
Qd Uiin-liera, I. ckovaLa&f

iauКЯШ

*

tudjátok lües» higy Я§ Щхгй&Л 

toter Stefivel,
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ши
Jel fogjuk ^e^Uiisu.t éresnl, as Mstou!

*

Miaüjárt tarátokra leltek!

idiaadjárt h&zátakxa leltek!

it tea-.

• «ВД, - &st iaoridja — oötét é^nwoka vöt.!

*

Pultok
tovább Ittak ecéeeoé^SQP©*

■*

AsiáLi tanakodni kodstek,

iíusniAPerfco 8ä»’ ast aondjat 

éJŐQlláa? a faluban,
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A kocsikra rolw&xáltak,
- *Jó éjt, Гагкб! - к1*ЫШкф

Hegy ü&éSf borravalót кар ijagd.

Hej, láncos teremtett«!
As éjjeliőr kiált* - Vége jainäeunefc.
A tízéi ©lfujta a gyertyát!

A leizmiyobb sáron át.
- Hit fogunk m&at tenni,
Aü utat oár un le látjuk?

Feltárultak,
A kocsiról a gödörbe suhantak, , 
Az '/olt csak a jajgatás,
£& a fegts&korgwfcáB!
Aalisor a gödörbe 

jármát carmrták, &fcadálpr*sták* 

Ast wcdja I-'ekovlc 

* Hegy as ödSfcg ж tudott
Amok ilSíjy оЫв JUllötSSOtt,
A vo20t6jílk airt:

t

i

elvinnit



- соз ~

* Ja5, mgitrotek,
Л pokol Msrasatok kit
- Az őreibe Ítélt neked* t© füloíii,
- Honája Cin filer ~ te dlssxdt

Ho*ar Ida ne vonattél volna!
Pole© view? esonasécl аИда^г 

Ko^tollotta a vasetd liánját. 

Odafutott hassá*
S a lüjiál fogta xánol@£lt& ki* 

A koetsirw kapaszkodtak»
Aztán t©MM> mentek,
Egyik e aáeikmk sorolta»
Hi, ftoiyau .s^porgett a sárbaav
Most kát példát: vegetek,

V -ií чл;-:е.:14-;к,

91 este lt taatváreia* 

Cinzlerrol» Pakovlesopől!

J X^'íbtvy#- ^ t
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u/3

Poulafea.lts urillkiu * «

PoslusaJ te priliiov 

U se j* stalo Teraku, 
Pruoderítafökom s«14aku, 
it&íixilj ulmozm ter&ku,
Zeni Telis — tüa átirat, 

i>ms JjatüTi 4a kure&
IUrsion puoj t brskuadu vuosit, 

J;:’ г * ... ro /■: Jv. ulo£i l * 
Haprieíо non Télií©,
Zeni vrjed duoj t uohiée*
« Лко pi^ea i sena brunda*
Uo£ Ciuore iiiraon brekuyda! 

Úriéba Jq brokurktu slozil, 

Potcsa кег&до vr$cd dospli» 

:Ü&i©£* papluviii .őrlő*
Tat es с» j1 mkerpil varlo, 

íkuro 4* nastaio putuoa, 

Ker&aru Telis - Zbuox^t 

ifaJistiL kolú s® povaii
Tor si clfcari sspali.
Кшагу aeslo as vosi,
5a se 4* etalo,aebesi?



?»* 1ША ШвА.р»3[ ЛЗ&Ц * 0~р<Эрп£ - 

гагатzoBmoioj: w ^fpiíOL. %’Sf 

**9щвит giíüA-poimnjifd ъ

kapard n 

«зрзеЗ ДООД %*¥Í TtaáJOH 

•%of%XQl pa *3шт цщфтъйищг

"f T
• t#

iпредай OI2T ар о*т?н 

*n3iTIT«zü ndTX 

♦a*Pm*>> ТТ^ол тдшгд 

sa^pxes pes та upiaTtl 

•Tis«£ ®3 m ^cn^ed ад
‘Tieeií ©ICA YKS HCBt%0£ 

* товара nntrfftuy иврег

*пда» ane pe® 

ja, ‘tKli-vr^ iqnz car 

врадэорш? «ТТЧ «Р ogq 

•pBDtp - jepgsewä Tpnp*i ~ 

*Т9ПЩ.ос! 90 >;oiq.od и о из? g

* S09 -
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KkMéi &4pát ««állítani* 

ú Mr sötét ma, én felrakja! 

BetmsJ» *íz ökröket, 

a negigéri as asasoxiyaak, ixo(.y 

- 13a Ásson, norog as aossony,
éj вггаг^ыЬ» Á^t^km osvtyjfat&áf'l
Saerenecéeea felrakta a répát.
d© vlaazoáton hatért a koesoába.
A torkát akarta leöblitoxii,
de alaposan belvött.

Jó sötét lett as útöii uár,
eaikor a kocaiaáreenak JJsz&^s - laton vole! 

Bebukfencezett a ssökerbe, 

siváréttára gyújtott.

Alig nont egy keveset,

egek, nil történt!
A kocáiról a patakba pót-yent,

- öegtteég, euberok! « kiabálta. 

Es volt csak a jajgatáe 

éa a f ogoalkorg&táa!

Mtaa* a gödörben voltak, 

agyadat s&variák ott, 

azután föltalálták aa ökröket, 

a patak maién legeltek.
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bntfeu példát •vciryeteki
■*

Jó esetből tanulhattok, 

boggan Járt Török gazdát
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C/4

« «

Had m ЫаХ vrjabac duo car, 

Haj dini, haj dial,
^rjabac duobar«

oo pti&iee j*im pir puoaval, 
Haj dial, imj dini,
Па pir puo«vul.

Ншао sovu j* aaoot&vil, 

Haj dini, baj dini, 

Saoatavil*

lova 4* aaata doeovala. 

Haj dini, haj diai, 

Doaovala.

ovilnn fcalju j * d&rov&ls, 

Haj dini, haj dini, 

ЯаготаЗа,

Ijola j* aova m kola, 

Haj dini, haj diai.
Ja kola«



*» G09 **

humieu.Zjel ju j* vrjabae 

Haj dini, baj dini, 

Za huaicu.

Tor ju j* Ili ti 1 pod klupeicu, 
Haj dini, haj dini,
Pod nlupéicu!

ZjüX ni je vtjab&c táncát,
Huj dini, baj dini,
Somi táncát.

?otA&il joj je uo. .icu, 

Haj dini, haj diri, 

fjDu nofíicu,

I po torijai je aokticu, 

iiaj dini, haj dini,
Sti nokticu!
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Házasodik а тс veró; ...

ШгшккШг a jó veréb,
Haj dini, baj diai, 

A jó veréb.

Haj dini, baj dini, 

A lakodalomba.

Cauk a bögölyt hagyta ki. 

Haj dini, haj dini,
Ш&rta ki.

A bagoly hívás elküld 1. >£■' -U.
Haj dini, haj dini,
Behahogott»

Gelyaa szoknyái ajándékozott, 

Haj dini, haj dini, 

Ajándékozott.

Pelült a bfecoly a kocáira, 

Haj dini, baj dini,
A kocsira.
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A veréb rae^fogta a Jcoctyát,

Haj dini, baj dini,

A kontyát,

3ödobta a pad alá, 

Haj dini, haj dini,
A pad alá*

Sáncba hívta a veréb e baglyot. 

Haj dini, baj diri,
A baglyot*

betaposta aJjLÚUnt,

Haj dini, haj dini,
A lábát.

S öoezetörte a korsót, 

Haj dini, haj dini,
A kömét!

■ • í• • 3
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C/5

1/ i/a Mariaiui uut po^leino da- 

rJtaz ш&.в?Х voozautl, 

nas Евгешаш?. 
noboisae dajiaa Kvar.

2/ 2ato vidl© гзепа a©ja, raoroa 

cüod TTino piti,
.mucii no piaca, 

uokle Krava Stall шаш.

3/ Dab aal donora aza, oso bajai, 

dab Vino pit posabil 
UlSS noVL.CZ •

V Venaelas da um>& ша*

4/ Dab neue iiöb «а Savi tu bilo 

bila odalanöb

ш azkxxcot,
Vina laepit aaucoi,



* 63.3 *•

5/ iíesz tsasiess sseca то$ш daja
cofcu SíoXlti*
ÜtteMB saad.
äecbuiease ja bóját.

6/ Iforui Seam dabi is№lf Sa~
italo.

Кмшэдогu шсólait Tu^a.

7/ Álca ve. Lobi ni Visa cbiy.t ■;**
3se vreda uakriti, 

napin«
i&isa '/ina doriöáae*

a/ SifflS ßriho ioji CgoXi, 
flasi 2шт а na üö£. 

íiicsaa Kral*
!toreomr s?£jc mtcűsel*

Jkmn.
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ériről

X/ i-arinioi, néza csak rá-ц lio^y 

аю halton !эе£, itt vagyok!
A ni kocgaároy.mlcmk 

félj , nincs kára!

2/ Szórt koll hát декеиц lásd foleeégea, 

fia tail'a1: bort innoou 

Halhass* ne cirkál,
aol£ az Istállóban tehouoiá vannak}

3/ ha haza-Tcnten volna, fáinál:, 

hogy elfelejtek bort is-íl. 

Ostoba г*ея vagyok, 
ürülj, hogy férjed ma!

4/ Ha ón а*т? volnék a világor.,
anntél volna férjbe о.

He bánkódj,
to ;itíi neg «agen bori inai í
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5/ He félj feleeégeea, hogy én 

IcBnyörÖgnl fogok*
Azt hl szed. aast»
Ho&y félni topok*

6/ Hidd el аавгшэу» lm aegh&lnék* 

wlndarmok vége и zakódra.
Mm akarok aég а кастэ&гош ok bánatot okolni.

7/ ha <a гшгщуЬшг iiinee ooi% buliért 

árdeaoB gyorsan elrejtőzni,

Xg&L,
hadd hozzon о bort»

8/ Нш mxfjok az én bűneim,
Те asozony vagy és nem Isteni 
iiera loptai én,
A kocaoáraa töltött!

í e-'.



- 616 -

U/h

1/ Dobri Cosspouar, Zk«r~ 

Сое daaou Jcdnuos ti, 

öli Szüßyar!

2/ Sut pxwiaali еда chee cmda j-od 

Sztárodat poeüstl

3/ Pol Letale take sailuuilo, dor> si

eze Kerccon po Szadii*

4/ M toterer« Csigpoei, bila

Ssa«:,döx doaatala» 

neg rracsi«

5/ Vraei Saute pőrédül, Kad 4a 

masam paezcv&fcJU
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6/ To tvole proiileto ?ilo, m 

niot шг je Saprsvllo, 

oll n«l£ XLU.

7/ Bor ©be tebe po pravici» 

Stiraos v Sebo puss Üti, 

ZmxJA&gQ*

8/ Vpakál ciuiden to bog veil» 

Gribi tvoái 6m» Umsrok, 
da те ?akal.

Агаши

ArajgOO-TOk ОГЮIaeax*

1/ Jő ijAzm,t 4a kockából 

Vőí^re 

Te uis.mő!

2/ Gondold mer, isit kesdoos 

Véusőgedre,

Vedelő!
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3/ Ml éve rmr,
Hogy a hocífísábe beültél,

4/ Ilyen cigányt bdfetkor 

fißphtt'tazs *о1ш,
Fogd Ъе a srád!

5/ ^rdösar-ya. esIOt téged. 

Hogy tie kei: ЗгШсЫ 

osltkozédnem he IX!

6/ A te átkozott liánod 

Tönkretett ЪошХ. .tat, 

Jól tuti oá!

7/ Tudod, Ieren érdeklőidéit
LL*~

ШЛй а nencgrbo enged,
BáiJtéabatcs!

3/ latest pokolra küld téged, 
Bűneidet okolhatod,
Oda bizony!
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C/7

Uamúo iSraXjovicu . ia*ko

U nedelju, prljo Jarkoc ounc&t
*

jf- *t *?•«»"» Jä-sr» , >4' drift .»■>. J * *-*í JÍ*. ,J5 •St»«u шасх^ ü. <A£á» ÜŰLjtG a^ILlÍOjl^I 

oitsrola oa -txrkliija devotfkas

- Во, ■ t* uaio, tíralj éviéi *двко! 

A Sto ido5 u öve tu nedolju,
lí iodolju da aijoÜ kudelju?

Й& isvadi njmiu uluurlnu:

- *ValoQ krupa imdeXJu potuklA! 

Ш» vádi avoju kurolíöi^us

«• *Vaka otublo u kudolji biXo, 

Pa 4oá kntpa ш» bi doaudila!

Óim vádi ^ши pisdiiriiais 

• *Шla* ptica 1Ш irodölji bJJUi, 

Pa a kudoláe ü№ö pokupila! 

Liarbo vádi avoj e iovo jajc: 

-*Vako ае:ю и klfclol^i bdlo,
Pa oe в rs4Juö ptioa aadavila!
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Jóbrir дадко-.б.;♦ *

előtt.
Vasárnap volt, kendert vetni indult*
Tőrük leány Jött egembe as ütőn]
- Verjen loten, Jé királyi, íiárké!

»

».ülőjét 5nlővessi
jég verje el a kondort!

.'Járké botját kapja iignribem elés

Э«шш a jé£ kárt ne tadjon tamilt 

3uuát rsitat királyait afc a ldzqr*

*

tőle!Puliadjo.i *mc ш a



^ffHBOjpo jfudrtd иори^щ 

*t3TT?OTJOct ГХЮШГС1 Г*ТТ«0^ Т

‘tiTTI^o mrnij #р t?p onj? 

jtnfWTttfo ©$mi T *щ.&& o%n*br 

г oiTpofíöq тш t*í *tí? ©Т*Ф©Т!} 

•«BfCtTtyaim un *эдяряв£ тк- 

«oopsrul ■у ©рзлАе «0 ©ртрот*}
"©Г ои o&nleq па ©азтЗ o*ng 

•nfpex глпп^7 по штхспр j
тг ©$рг •ПАПТЯ ^АТ5Т©0 

‘•пСтТйПШ тлтгсор рсэ^ ©о рщ

*1 •7%чттГя"— ^'^^гГ^сгл 7^’ гп'Г

0/Í5

~ тгэ -
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• •

Szép kabátot voí225 púpoa bátám, 

■Sár®» eíáett rejti £ilrbe lábát* 

Auyóüok áa oágor ok rigyeltók.

iSéseoetták* Ily tísólcat ЬкШШс:
- ka astán vo, es a fárjnek való!
HÍ íjiaoyy

itoft tejem íK>valkodutt volna, 

Uóutét^famaép vágta ván* koldusát!
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G/9

j.l I ,.j, , с

&eni ko«}i

VodöíiiSarö i lodeOcare, 

Hwimii» btb« bmljtä»,

n linói ЬогШ lA

Zivio!

Mütei • *■

Ho^arba nősül, kínok nc,io nirscoon.

őyüdt»
Vlainobiárt, JÓ£: hátán шй@Ш»
A szakácsnők csipán aesannyaágü»

04 ea!
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C/XG

*•

Шд аШ e poyiáaiiju.
írnia Istt&sju vb SaSnjsMU
Líladi fráter pliadu:
• ftte fefifaoju sivljedu?
• Misái ffcetor, ca pitate,
Kod ni га nju nlSt ne dato?
..oni ju rjoá aili dal,
Kl je enoéte » aanun apai!

.Iont a isedveaö-'л a Qréüáfflrál,
■&3ywj!a4iic; volt a kötényében 

A fiatal páter zas^icárdeai*
*» IlocnKá vette a aolyaiasalu^jot? 

- Ifjú páter, talárt kérdi,
iia ooEriit értő ош ad? 

Sekm ast a kedvese» adta, 

Aki as éjjel véleri bált!
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*4>t± kecskét уйййроХЬш.ш

Peti kecskét vásárait, 

•Érte ery petákot «-«lőtt* 

lisért esid евдва 

minden шр*

* E4* Peiké, ш ГеЛ^ a kecskét, 

- 31* Poiké, ne fejd a kecskét,
* ВЛ, Petkó, add el, add el, 

Ast a kecskét!
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P/l

Jaoa;:a ой
яХшЕшаХш j ,ye ovo űoggjg

povodeti, üúíá aiiüi tíöiiélo Hic»iooJ 

scßolyi ve Béaú. Varoai, ш vxdnani 

Sstad X^udi j Bora bojoclii.

2/ Alemnder pojiieni Jo oivil va 

ISáesi* Klje jiml Juliana Savoju 

Voran Qouzpu J tukoasu vu Lybba- 

vi abadva clvili.

3/ Jodaucs pocano Alemader Go&api go- 

voriti dxa^grcioja Júliám rwil

Jerugalea do 2oa3«o& Grob&a*

4/ 5eto дедагра Júliám íl&cm ДХшаш- 

dru» ooj Sndmgi Gosspodina 

tttuito dóim* Vi aoroto dóm 

uolit J BO0U uslutíiti.
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5/ Alexander Gossspi rocso tocaaoro
öpCEIllXiEi daöSG

napút űíipravia J datuko Jerusalem 

Ssvoto aeéta pro^da

f%-4 4$*4 веьтме&жл $ЭЬлк*у

$/ iíocfci Goespi Juliaiii ai^yol saebft 

dojde tarkói rocse da kosulyu Jiaa 

noc. JLniti j da éako Alemndru 

Jiua Govoriti.

$/Ovot±je Aleasunder dragl Gocspodine 

oblicsl. ovu Kooulyu toi* ti ovo 

ruj cb 4Ue . ude ona beto elinti 

biti Verm.

a/ AlOÄüider Sa&o proj do od Böcaa 

Якш» Júliám» Sms Gleda^ 

torodé ziilo piac do j tuko;u aate 

putö Bogu ргеропшоа.

9/ Alossaiislov &сшзг5и düjidü, i priknse
odvoüu, uli Кя&шш uzu dotciOi
ti israi&eti turki, on± ussußti ulo- 

vxli» Maseru odpolyull.
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aakloplti* Salco

Alflgemflor i szaki dán aa»ti.

nyipsv beli 

oMüZltl» 2aköJ 00*111

XI/ áe

aanyea ona^der bila dokién 

codje Júliám Uyenu ЫХа*

12/ M&haueá Cäsar Aleaaukteu« 4© <2»1 

odklopiti, йша Дееве dauu povi 

Coato aw> biti, d& íűasulys tvo~ 

4©ег* toli msa&ü&s* 1x5la oztoái*

S деХммавц* Сжхи зй-
éAvorl ш>3 a Couspa 4 a m BScai* oeal
-dbaukotf SoiuXyi, nije ovu
dala, 1 «wfeo текХа*

14/ bokleeoder tu kosulya, siója tad© 

Lola, 

dar biti око pák budo aovoi**
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15/ Iiß.lu.ib©J-£tt, VitosuC:
4o rekal cliuti datl slata esrebru 

ter po4 Béos Varos, dol&j dabi

16/ 2ЭД ryoj 2 lata Iro БагоЪш, da ti 

volyu spimi, takocheblt, AXemudsu 

Ko súlya asa Саезша» gekcliu aato, 

tebi da ti i воjoga &эпуа.

17/ Sátorai IkOaabok Vitos, va becs 

Varos hide, i szpitelje Juliana,

on sapovidu,pi ta In

la/ ШХшаЬек ta Sureski Vitos, toj 

Gosspi Govari tfesseÜti versa

JfOftir fttPaskoj soalyi t&efco
oro.

19/ Ltloda Goespa nato réasi, tako odo>~ 

vari Gosspodiiie dra^i aeni povi-
to Vi pmvo, dkovu on pruiéu
jiua sa kloplyen vu Jarrai.
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20/ Ata Vlies nute lie si„ taico odßovorl, 
ш aye.i je jcdnö Koerulya, Jurai 

Leto prana, Jos je Viadar azaodar 

Caola j bela osstala,

21/ Lato nyau od Govori Alexandra 

Gooapa, sutra дето ochu ja van» 

pruvo povidati oLuli toja 

ucainlti Csaté vl procsiia*

22/ Alexáidra éxugp. Coaapa jur Juliaa 

projde j proasilaj Bo^a csa jliaa 

coiniti eiieli ош ucdkiltl caa 

Ifealaabek prooai*

23/ A«yoj Loeiil Jüiiytíl doj&c, i vmi
ifiojej recoe» oeisaii caoga coinlt, cua 

iialarabek prosai» ne&tl о*ш l?.o 

ueui&i, csati ja sapoviittu

24/ Sa eainiti eoomu prates, tor- Ш1 

Kod Frater, i dersisze dass! pataiк 

do Bosje^a &еоЫт,9 шшаХ ni*
i Faruglyej,íasvoje ji£i*e, Guo



«IBT tio^oqss о Г ттгтултл:ро 

TfifTOXA Г «t^TT^O П2Т213ЛО^Шй

nxrpAiss еэз.зд: тгролйо еоотр.зя тзроо /бг

•©xtn^od

ns<? wmsH

0SD3p WTIOH0ШГ©qo «®a*«0 

же Ж20р1 ßdTTTJfd »£u &og »j /02

♦©XTSscac: ©p wie öffütin 

nodp^ ps^j epri© гэдашзаид teoecr P*> 

тйСгш mipaf ©Ситтротг ©per ©P 

2qu даой^ даскк*® тщр ©э^

*©t

~«20лpad пеодя ©Лг?п^й Т ©рол:

-сапо ♦©twsoÄK© np тк?гор« 

r»4T!>- n^SÖ^O^-arg- ©А Т *n©5©JCd TAttóKfííSí
©drapn *f?dss©p «7p©irr ©pfcwcd озт©х /дг

©I

*%тсгр*0 троп tf?o*Tií 
©ТТЛРО «г^р?тт1 сяэгвртх TiOcr ©5.тг©ол:<1 

рлс$.ш© «ге^тд рЭшгг встройте*)

•опоод nse^TA Т *eppeatf жгс cj*nf «рв® /52

- С£9 -
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30/ Troti йдш dojdo va jedau lipu 

oeiaxiju oude vidi Halarabeka 

Turaakoga. Vitává pocßela je 

lipo Gusj&lai, tteruglyai j Ji(Töt.

31/ Kád tu lipu «Ji<ru Ceujo ta Túr- 

sski IkiaJU’ibek, ecrve iratra 

blise iíasebi Ksstoluga poosadi 

j tuixojo Fr&tor Gatursakia 

Vlíozatu Oboával*

32/ Eurüski Fi tea Шш Jta&tsti,
росшее govorlti, Käraotl putujeo, 

Gtaca povi шел! pravo, tazap dőli 

ja jattnyesi* de bo$je a*

33/ Turszki Fitem:; Go sápi voll, nőj 

predrugi Otaca, Jickü «ииашш 

ja eiíutebe na páti braniti, ako 

эшзе cat vaj tact dijára oehea vesaaliti*

34/ Kadauzu JŰoali do aorja, i aaritia» 

ozu prik doali, oraia oaa rácsé Turku, 

drag! Goospodiao, Bog vsa plati, 

Jaoze зоною od vaas obeamutl.
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35/ SmrssJdL vitess Pmtru veil, ooj

prosaia to be, do своатао0а Qrada 

-iaaveezell sztvojus JA^yua

36/ üada itauter nata Turesioa ttlA 

sopet ssede, Тако Suraakomu 

Vitezu on prolipo Jigea, i saglöda

37/ Hadusu do CaermstB Grads, '2ako 

QZiTapíi Uo&li, Шя&Шж% Саш? iki*»

Alexandra ,iobß Kouulye Joa bela.

38/ Unto Jlosi Tur&zkl Vitos, íí-esaru

Jos aa azviiu vidil, Kasa asrcbro 

oit sa sis to postoaya iii dala.

39/ Arjo от л—it midro Зако oovocl* 

la dajo draeje nyoj poateuye asvoje,
abdarssati n*z doast slats i AlwaBmdre
suse даа espelyeti.
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40/ aaio жае IMxxmä С: üeajöto

sate .cicái

* ovje

mfV«tl9 osaki C

ОзроШж, тятю pajti*
'ЧГ--

címti-
■- *

dati slata cbuti dati
as Osinane Sstvajumá

Hbi шш!
Ml*puti

é iiaisay© ov tvoj
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45/ Un Imbelt toLu Жп&m, 5© шкройф»
©Bp^lyal, i reesscm öaa&i sbeare» 

ftogpefeela Bei»» a oa yoea üojto 

jboeqI toga oQlwte vi.

46/ Bate je TureaidL Fites fllegniirtrw 

pueatxi» üiuj oHC&i sovaua jnsvana 

poj &-Ъо*y@ou grobku, iSada polc 

ti Donon Soges povl tvojoj Goeapl.

47/ Bags nisasa tato üudJ?©*. S4be 

nigdar vidil, í£ed sa üreuro ni 

alato postaiba ni daia, autó uaanto 

poaslal &S&Ü& 1 Kisreg Seam puoa tll.

z
dbraa 8gajlnt Jedxsuea адюш* ÜSBKoäifft
tea» йшш £*mtru, Bog van plstl

.: аВПО ÍjIXKÖ VU21 OispOijftlii

49/ Kádárai раа ш Becs Furou oboává
áogdeao, «bat© vidít ШсееЬета не-* 

Ja Gowspu aslutot* Baj© oeual osagöM? 

VÖM 1 poétám bila.
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51/ mto
Pratam, Otaca Praßl slcsscrgj©, nut-

lipa belaova Ko au ly a , isaje

obadva Molfrli J aopet 'Jzq 

Bécsi Varos Шдаш Poveraull,

53/

Aleasmdru üzvomu Ja raora,i pojt
Yi

54/ Ali täte
din® Alexander dftjtl aeni j edan
Kuszich ad tvoje Keenly® davn dos*

te od Xupil.tri Ja
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• *
55/ Ható j о dal Alexander je&tui Кшш

dalsloatri polcosé dB je qyoQU о4 

Taroskor Вкхят oaslobodll.

Bees ¥ш?ое, uta Gosapa íiavaodo 

Klpa Marije, oado issvoju prates 

s©ralye, sopet vui. esfeopaala*

5?/ Qnda росзпс Lipo pro ősit, Bonja i 

Marija daai nyoj sajsad podalu 

porva Oonoska liczu i takoje aaj- 

sut doala porvu sye lipota*

58/ űijua obllklaje sopet ssvoju lipu 

pra tea, i dóéul je vu Веса Varos
Hieu Masaiéira, ош» vu Jodnu
Sooaru, j03s«A sutvorilu.

59/ Va komori аа uze verse Tu Brater-
iíuko esvoje Jig-

x1©* pocsne öeí Jigrati, Kiadj e suesul 

Alexander, pocaelje Kriouati.

eskü Kutu
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Jim J±£?eim aem oaaloboäll* Jztuv»
paocbnik-

teil.

61/ Togia anata» topolyát в, Hisu

бшфвй1а» doocm AlwandHi«

02/ Jato láafci üovo-poc
rlti, Lcru^i ssoji Lipi Goezil, Alex-
aadra üeaa Qmlo 1лto asej astipala 

aasnwtao Íiivilíi*

63/ А
pratöa, i рока» АХеяшЗга obvoJu 

perct aspodob, K9u«s Koeulye KoJoJ-
puti.

64/ álmeatar alii lím/ji, 1 azl asoji Ooss-

Ja tipala-ti üaj 

azxeuotno üivila*
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65/ A 4a
Gosspodina ш заавд a oesilobodila Is

4 ecisto 6sam 4a

66/ AZorsoander oato pocnno Goueton Govo*

Jos 4 6ssda Bela.

67/ 0Ö i^ubavl
Juliaium*

bfíámmo ж 6avltu obadvu 61 vili.

pocauo iOVO-
riii.

tahi, dobra on ucslnil.



•шр.
WG%oj ар втпгоздфиг? ix о:» itotm?

*notB4i ядаррш:?* *сахп эдрЭдоЗ»! тгг *
з

•‘zoqpfjcxs u©X3j

•ro*potst? %s« »юусэтгРЧ* Щpáti -

чшпаапрарз

•*T9 пякцкзох^А по©п: *•*«* tj iioa дэрктзшху /г

OT?jria%ßX *3£jc *^aqfsa^ •noqpPöpT
•txRPTfijm««*?? *7i0*xp* in 3*i ‘Ttrepacerto ajwyn
ifeSog нс? «ггдофлдо&г ßsApo-? *з#ш /Т

- гн -
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5/ ДХааайо? asst feleli оя érnének*

a «sföt bolyét.

s

7/ Itt ш» Alf»nAeft drága
vedd fel est as inget, áü hidd ©1»

ö/ Лшпйт Így elhagyja Béé©

9/ Alexander a teagovfees ér* de átkel

elfogták ét. 

Cárjukhoz vitték.
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10/ A cár l&aaaatart bezáratta»
ő fehér iratára Jármát akaoztatott.

тш&ft tani kellett*

11/ Amikor рскЩ, Alexander *gf e$éas 

nyáron által «szántott.

Jollen..ja Ml iaaroát hozzám

12/ Maboesed cár elrendelte* ba^y Alexandert
oldják fel» és oegpaxanoeolta neki« noodj*

13/ válaszolja

báaetföldön, 6 adta nekesa est az inget*

14/ 4fitt6di& es&Sc es az én ingeui
feliéi? aased* ő hitoé&ts marod hozzon*
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15/

uenj el Ъ&ои városába, tégy ú^y,
hogy Alexander bltvoeáébK hűtlenségre bírjad!

16/ - Adj neki aranyat, ezüstöt, hogy 

kedvedet töltse, igy Alexander 1mse
.;> i'<í ;*-:4o ti:.: » é.. •;

17/ így Halaahak vitás Веса
városába яхигибп, kérette íhiUesoát,

aegícéndesto, alt parancsolt

18/ Sblaabek» es a török vitás
ast kérdi as úrnőtől* -
valébem hűséges hitvese 

aki járóéiba fogva kínnal ssánt TtírÖkarezégbanf

19/ As ifjú úrnő ast íaaaája*
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20/ a vitás ast felöli
* 5gy ing ver, rajta, s bár ш volt 

©gáas évben, aégle egéesben és «Untét nsradt!

21/ Вжге АХахыЛэг Mtveee ast feleli neki:
» Holnap reggel aagpsadogt najd, 

jacgtcesea-e ast* salt tőién
л»Г§

22/ Alexander drága hitvese, Juliaarja
gyorean elment, és kérte as Istent, mit 

kell neki. tennie, megtegye-*, sairo 

ЙЫшаЪек íséri?

23/ líeki pedig éjesa&ft angyal Jelenik
sec, ö e®t mondja s * IS«g ne tedd ast, aait 

ШХеаЪек Ыт tői ad, tostsea tedd aeg mindest »amit 

én parancsolok neked*

24/ * Kiesits fekete ruhát, lágy bnáthoe
haionló, viselkedj ügy, aintha aMS&ndplc volnál, 

aki Isten sírjához Igyekezik, vedd lceaedb* 

laangösereidet, Ját«a. gusnlán és furulyád



- 647 -

© vi

atait tőiéig leér.essél kaszás * Jrá©a vitess
csináltu% 

ie fogom mglmlt
ezt én
©a

26/ Útra kél as if jé úrnő, olkéositi 
a ruhát9 a csuhába bújik,

csuhájához kötette*

27/ Весе városát elhalva e&y napig ;2önt, 
e/y isérfölúet tett íae*;

28/ how ö aaépeéb4>a orcáit 

állott
latom

■#

ifjú úrié 

változott*

felvette a faaaátoauhát, baját lová^-ta,
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30/ A hermáik троп mgérkesett ©£y szép
bölyiaát'bö /!/, ott átlátta Haleabatet, &
török vitást* Blkosdett csapon játaciani &uí*s~
Iáján, furulyázott és táncolt*

es a török Halmbok, kbeolébb fcivja a barátot, 

aastaláho;! Ülteti, a Így a barát a török 

vitással ebédelt*

32/ A tűrök vitéz boasélni kösd abbess
a baráthoz: - Hová utazol, atyán, rmftft
mag здкаац igosáa! * uo, Isten sirjáhos
utasom!

33/ A t&rBfc vitás ast aenájn as űmőoekt 
* Drá^a atyán, gyere volam, én 

eng№ játékoddal 
vidraitani fogna!

34/ Alikor a tan^arbas értek, ás
átkellek rajta, akkor c őst mondja a b№ek|
- Xfeág» urea, fisesac пае laten, 

most el kell válnom nagátél.
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35/ 4 tőrük vitéz aat ^ondje a barátnak«
- l^rá^a atyán, kérlek téged, <vyere vélem 

a fekete városba, 

vidítsd fel Játékoddal 
mancséi cárt!

36/ Akkor a barát Ismét felül arra
a török kocsira, útközben zsépeii Játszik

Aiöxaadert, ahogy Járomba fogva mént*

37/ Amikor a fekete városhoz Így

nevetni kezdi, hogy ennek а rabnak, 

Alexandernek, ciég mindig fehér az ing®*

38/ hzekre a szavak» a tőrük vitás
azt feleli a cárnak: « Ilyen bölcs asszonyt.

estiseiért,
u becsületét, nem láttán még a világon!

aranyért пег» adtaaki

33/ - Azt válaszolta aélwra, hogy kedvesebb 

számára a becsülete, mint az arany, és
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esi? Halembek и savaira Így felel: - Q engem
eaan as utamon minden pillanatban 

vidított*

41/ így egy íiánapig a burát
játszott, netán kérte a cárt, hogy engedje 

útjára, mert neki Isten sirjákoa kall

42/ Mahomet cár ast naoMja neki:
- Adok neked aranyat, estist öt eleget,

olyan csodálatosa; i szórakos tat tál!

43/ A belien úrnő ast feleli#
• Én esst
adjon
úton hűséges úti társam volna!

egy keresztéi у fc, aki as

te barátod mamlit sem akar elfogadni, adj
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45/ Bz a Heleabek est a barátot & тшш&жт
vezette, в azt mondta neki* válaauza ki azt 

a rabot»
- Adja uzt»

iáikat akarja. 0 azt válaszolja;
akarja!iyüeet

46/ Erre & török vitéz Alexandert boeaájtóttá
usabadon, a azt mondta neki; - Eszel a baráttól 
menj Isten sírjához, a álkor pedin hagaára«»a<mdd

47/ boo* én ilyen bölc» asszonyt aobaaea
láttán» aki mm ezüstért.
rum adta becsületét, esért kiUdlek el moot*
m engedlek kossá nasal

48/ így iát elment az iljú ársiő az ő AleaxmdorévoX*

« Isten fizesse asg, áo;y оngem 

a tömlőéből kiszabadított!

49/ ** faikor mi ketten megőrzésünk Веса
városába* meglátja* miként fogja az én Mteeoaa 

oki hozzám Jatt éo becsületes volt, 

oagát osoigálnii
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50/ ••■*2*1*0 & büloo fco i4y felöl nékit - fiomtti
tudja Alemador* ho^y a mga bitwee w1 «Iádét g
1Ш ée becsületes samét?

- Drága atyám, ezt mutatja 

oly ал tiaattt feliár ssoot is, 

taint akkor volt*

Ing itt,a iely

52/ így érnek el éerunsálOBba, Isten oirjáhos,
ott nyolc napon által асу üt t iaádkostak,
én uzutáü basa tártak 

bécs városába*

53/ Ажлт? Séofö alá értek, onnan kát aáiítQáoyif*
aat raoutiju a bölcs úrnő as ő Alexanderénak s 

- £«öke. í %l kell шешх&т ebbe a kolostorba,

54/ - JQe arra kérlek, kedves AT—malar амо, 

adj uokaa «СУ darabkát as ingaebéi, bogy 

a kolostorban аш&тйАХhascaa, ЬосУ
téb*d кмд0**шм.
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55/ Вгм Alexander adott as Ingéből egy
daca cot» ec kose Irinával ráírta, hogy а 

koloßtorbar regattát hasea, hogy ő 

ditóttá ki a török jároaből.

56/ Akkor Alexander elasegy a asőp Báes
városába, es as úrnő pedig egyenesen ^iária 

szobrához, ott ruháit a földből 
leniét kiásta »

5?/ Akkor szépen Imádkozni head Istenhez ás 

iláriához, hogy visszaadja neki
korábbi női arcát, e Így visasaiért
korábbi szépsége*

58/ Akkor felölt»ttö 1 áráét ая 6 szép ruháit, 

4a £4Qjfrk«aett Béé» városába* férje, 

Aleocftnder hátához, ott е#у 

hozárkősott*

59/ A loanrábe lenét ■gA» öltötte ezt
a barátcmihát* késbo ^esai hangszereit.
játszani kezd, «álkor Alexander a»^el3ja9 

kiáltozni kezdett:
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60/ * Engedjétek be as én barátouet, aki
Idevezetett* a török földről, a török Járomból

aet^Ltoa volt*

Ш Ezt а

es urat,
■*

62/ s

»

ált!

63/ ö pociit

iné darabját, amelyet ű adott neki.
iránt, étjükről.

síit

coavaror.tan, ssé^yeoleteaen él terít



- 655 -

65/ - än Ш£ életedet kockáztattam аз uruzjárt, 

őt iBgát kiszabad!tottara a tdrdk Jároaból, 

tisztán éltea én,
Alexander hitvese!

lobet
ltßz0 iáért аз lu£ met le 

fehér rattan!

67/ óaerölaöao*, i^y kösd az úrnőhöz beszélni*
* Saiga Julianna úrnő, mindig liáláö leezok 

néked, eartg csak élni fogunk ai ketten 

a világon f

68/ Akkor az ÉRé i*y kezd hozzá szólni*
• Alexander, én vagyok a borát, aki téteti 
irt Szabadított, 4 ól tudod, milyen 4 ét
tett ő véled!

4iaea*



- 656 -

3/Z

«wm tó Шшт

1/ Ráveti JIwú pisié Sséojoa 

1й?ц<до deli dajo Lsvadba
bila Каш. vkililojd aeeje

talo dug© svode vino
poastalo Хлхтввякап Vesselj±.

2/ Oodö Goosti bili prelipi жИяяш!
dvu^uizt Ápeatolov je bilo
poavuui Jesua i Maria о üde
bili Goat! 3

Vo$peljl.

3/ Ráveti Jivan oude
bla© a ta Mzveti £osaa

batachila

Kra^licsm Янштагко» Verselj i.

4/ biliУ
.to ssuase Goossti lipo Vesse«*
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Ü14 Martaim crnde KuiiarAe»a
z Magdal©теш Sslusbeíiicza

5/ GoíiSti J114 pi Íj veazoliesu bUjj
do Cí3Íöü-№ or4 Vino

Sspi?4 Ba:% SairJ® 

proasilß, dab Ucoinil svods 

Vina Напахшзкоп. Vősüööüj©*

Sztori elm. C 

sm íízvaczka rodblna, Jesus
od^ovorl net о ne Sztoraíuze

•to

7/ ^oaa Sztolidk hódi poozluh-i 

Si nan© na pu:ii vidrlcz

dóira Ilii Sa-апоякош Vészéiig©

dayzu an! naiper dobro vino

tioi© boli© bilo,



щрвгэсш® otöSBOA «ftuNapaf 

•topspn мяшщ щ;с$.гд ро
тю%шщ хтю%&х&

«£f«decs ио Tip дог *Ttsopcsqn^ 

лдаоп nfnedsr тяэ гпй т^ед^ /21

шлз^ге

#'

©т?.оЙ otpi^p ашкюб
osítjo 5 тшого/ш*? пвяэЗвдр 

еРтТОсТгут тго птдог шоДгтзпдcd 

«шт^ üfTíKSsrr T®ö and t^narr /II

• © р-ггшгяод taraj*« адшв® 

rrp Т^пвотлх!

oTTOdea ис пГдог сжа£автвдк 

ПЦЛЯ n* Trrr©dse? ITTBApf T^öASsr /01

*A «2 OöTA opcsAZ хтитвол fsp

TiTDAti ттю пЭор- nrrrpodzüco 

rrns- pxoS «pao niTf ©d гагр npsji /6
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13/ Moria Ma^dolem, prellpa je 

bila.

canyesu* vruka derei од Fiooiesu

14/ Ar Filip S35i iJ^pelya Sortba

tu dobru üsupicu, a $eter
vmika derai

15/ KJani Galilei bsveto Pieaasio

Jo ftcoinil 

Cirodo da je Ucainll STVQ&* vlno 

Yesoellje.

Ktoni Gal Ile j ,



•щаВтАяж твида в 

^ТГрТТРхозо ff*
♦р-шадавю» щ %iQA tilsai

•уцщувяж х?Г ъ&Зффть. в 

•rn^m *9 «Wff яол ?40 /ъ

♦трг^ЫСиог в

да*оат* *да r^r
*Spp » %ICA «BBf %ТШ5£ 

«ri0uia^s5SQ se 0^ад fweság
«еолух^э в 34С *тсл иоирх* V.'©s<- /£

♦одаЗвЛша твида в
25ШЗ.ВТТил Т1ШФРТЛ ^ л: *'* Т?" *SjjF * '•"' ■ *í ^

•Э$фг-.ОА по гТ<Ай» вдов* ßf onsBfJI 

•Звс эср^АТЧ fickódé адармт •
pMpwpff /го^оГ?рр:юл йдасороф /г bfümт

•щр&т&ааш рзпда в чхр& рлао** s-ja в 

m<> годов* ироз» ^Soit 
‘шядодада $xOÄ ояЗеЛпош £Зоц 

•tieqpxoABt 3fTposp^ 

*£*T +srs> QOt/pp fSMOg /Т
-

í
i;
/•* U\

ifit
i /7■

ÍJi
■! f

- 099 -:
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5/ A vo2idóc@k ottok, ittak, vidáoak voltak.
a bori laind íaoísitták, 

ШирАа a fiát aegkért*,
Ьощг caiiidljoíi visbol bort 

a Icánál sMnpega&i«

6/ A vőfély nagy gondban volt,
boar ult lag inul а абггЫф,
do Jósuo ast felelte erre* 

- В» o^xődj ©sért 

a k&ioi Maajtgaőat

7/ - faaeuj, aesstalaoksaüi;, figyelj zéa, 

tolta ta^ vissel bat kővedret! 

Zelecaarték a bat kóvodret.

8/ Péter ée Audráa ast oondtdk, 

1щ^у eledre Jő bort ittak, 

as oleo bor Jó volt, de asután 

E*é& Jobb lett a Jcánai ae&jrags&u
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9/ bilikor 32 étel. után aa asstaXtől fölkeltek* 

Mlát

*

a Yi»ból bort csinált*

drága Jósuö élőbe veseti, 

Jésue ramtegetósik,
tud táncolni

elő.
elő, de 6

MBtegat&xsi Mi, bogy később
táacol ina,jd a kámd.

Mártát, a12/ $

vesatl a temanfrlfc assent elé,
6 felkel as aaat&ltől, £oeő& iaofát,
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13/ Máxie laglolm ©oodusnáp volt, 

i^'íiyürUczi táncolt, ■ j

vldáiaam táncolnak*

14/ Шор eláv«soti Mártát,
a sssstisáestaét* aki azt a

rétcr mec 4ogy«öái# а 

csutorát tarifa u isoaáben, 
viűánan táneolrak.

1!?/ Sásáéiban,

Jásuo cuoűát tett« 

a vtabol bort ©fiinált 

s kánál mj^gsou*
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a/3

liefet

I/ Poosluo&ito ősadá aoja lire&a
van őapivati у

iiyo daii Csaasei c^odalo lotá З&вкн»
cíío^ü, Coederdesset peto& ГЛ.яясаеа*
Apriiya.

*a£iuaaedy jedaa bil iáenfpa

po oduli#

3/ Klója ősei. odaXu, Veliko :k*íutcvo9

A őstarja Kiohi ősoj pák иЬодо, odla, 2a 

jödno^a őidara Kipod tobri f)olae

ősessstero drobr.4 Dicse őskupa asu 

Jlmli ttuartle őstarje Köchro, aadalo

гю&О»
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5/ urad Jed&ii sídali, drugo Je tffcuo Ml, 

•S4ioa£e opal do SsMrtl esel utdl,

С/ О Jáose xoojL baao eaachu Ja sao&eti 3ezteso 

drobne diese ecMm ehuje rardii Siói 

davojoi übostrl dalcuio iuclti dajonye 

sas aeriav Povid&ti-

7/ dsestra ivedokar^a Jói Je űd4,ov<w±lft 
Qsüájő pót ebi Cecilt leraske pallosa, 

jűofíate presMu wseess&riea РГеДзядцва, 
neJcuMt takow proa&iate zabom*

ftrausiek Áruba, шЪ&й& proeainte, Sä
uru i Idp Klaget use cedyeu csueha

9/ osvaoiki Praeadli, шщаргшоЬа1*Узе Im

*

seucuru jui aeia a&fcrdiioj'ui 

tJRÜOMkt Lw kloplla*
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10/ Tusno
tor Jo je KUssich Krubß ''Cot 
Mfcilu piaciméi. Шеи auch sdvigla, 

tar douoü jdneslft Save**©! drobuoi 

bicsilicl .iasdilila.

и/ I &е4в£« tu лгиоась Die si podiiila Velyei 

dvojo diese sopet i'orodlla Ssvoju Drobuu

12/ «elyeg jrntu bieau pallcau popalu, 4»^ sser 

dito, uerasko von ssiguala I?ies& plucuuch 

prlajLa osuxi:i pevidala, d&4 

»albe vau zX&ái*

13/ usscressu asi^e ísatl sala olio Satugivala 

JLikol balost! Pualchu i>spu|i2tila 

aye КйвЫ sei tro^e
га©je set sorsa doduiasao Ssvoye

14/ , 4© odgovorll» >ti

yeg v**oa porodlti, aeg tuj© ponkorte
ti.
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15/ ЪвгъЪзж ЗкЬкгЬе Saásaa Gladys bile, 3: 
Ж daa £1ш1Ъов Лж*1к1 Gai Hodile,
0 malisa predra^, 

tar fuuno asűLrote oakruhou usbroulte*

16/ £&d88U

Sias 4

ifeoak, im ti Grob bodila, 

od Uedkke roba
CguIä, JXxaoc. polte Dicsa у ^eaiisüedai.»
te, beveti dan&k &aanl 3si aolti uchote*

IT/ Iona beveti dem, ciicza Ssu **• У
tart wsrub ро&эрош, tu Ssestxu
ukorau aoasspodJui Bog Xootloal Ctsuazije

lö/ Cesafcm Sstvar SedUa» Grlmloha Закатало 

voci* ДО& voioviicu, Lila je Ss&e&ob«
rio, nur GIävu je ш!авак» cuiog© lied
vitaié, £i«star .ük «irolyuto vmaje
je jissiLo*

kuafti je die« .Wäib, оораоза pro-



** СоЗ *•

20/ DuhovtJ. Sau prieli öatojoj poaochi 

alir.i рдоосЫ lmjeotaol Srioniohi cea 

duijAgro Saeuiebiy*, ß«nlyu,1e prepa- 

oala ai^o bilofvldii i*©£, ^ui Mio csuti 

jäu&ut*

21/ Hikuliko йл’шге, I#udi prlhajall 

iíucaaa^ő КгАса&цу* Jaukar.yo Poeau- 

1ш11 Saeda окех‘асЬод1 Kisateto 

Sauli pőLdu заi auMfc© oá lakon*
flglimtchfu

22/ á&aso '»au деаа Ь&йв Kodsaoiovol 

astala Basse É»» Sstolo?^ Paftal 

uepsouza&e, Mllaa&tyvaaL bom
sudi od ш hmJL&mi 3*aüa j 

аавдете&в vakon Asaa.
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.. ek a kát nővérről

U Ilallf/tasátok memt meg kedves
taatváreia* alt fogg&k ae^ánekelixl ее 

taÉeiaáeo&oksa kötni* ast* hogy ш± tör- 

táit шида»«эг vfeiwilifiu** április hőnapban«

*■*'2 ? ?<AW» ült fc 11 Мм I I II ÍU I fii III A* í’iM«" A-”'. - 4U t’ f -<* <-S%î 4CLi V4lZ# VfcitöJPfíkSti^>з£Уи iiUCWMjS У«Ш)н1 Uik*^

«4У jőbarái^a ólt ö *»&o.-,iaBádaáebaa шшак oa 

анЪегшк* akinek kát önod&aaép leánya volt, 

iáiét, fentikor feleitek, 

térihez adták*

3/ A abb Wig? ifrmiUí,cáQjba jutott»
4» a £ptssdá%u% napi-bl-mpra «fűm nőtt* 

aa iddoebb ioái^r pedig eaegfagr «aberfae* ж%
... dobozott.«ЙЗГ кшшншпюа, aki

4/ Begy azegényeöcbfeG öltek együtt* 

hat apró
a nagyobb laárynak a férge dologm járt* 

hogy gye*aeteeit etetni tudja*

lokük volt,
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rJ Bggr várost építettek, sokáig ott volt.

■»

a férje balett, bánatosan airt*

6/ -

*

Ияеа% nővéréhez smo&orű p

hogy halott a férje, tlnontenl«

?/ A fcőcsivi! testvér ast váXaar.oltas
• Ш dolgom ássál, hoey kpldűabotra jutottál?
- As Istenre kérlek, drága isovérom.
ne légy ilyen, as liftesre kérlek!

a/ - Lásd, eeeraiia nines, caak a hat ijyssaalccKs,

*#»

9/ Mse sósor urea* ae betörjön



-6 Ti

to/ Báaatogan aoko^ott, orrából folyt a vér.
Mtat а kutsának осу darab 

kiborított* A kenyeret oirvo felvette, 

hazavitt«, apró aßp. Kdeinek 

oaétocsstotta.

ti

11/ Ém Äiilcor est a feaqyeret gyernetoeiaak kloastotta,
Ьашикдоап két üj&hh gyárnak*t asUlt,
két klcíJiflsy gyoasaakét néwMhae küldte, 

hocy ossrerucwájöt ceerébe elküldte.

12/ A gyerekekre bottal tárását rö£ tö i, Dößy

rsagynésgfSk hásébél elkergették okot*

13/ As anya a lelkére vette a dolgát, kegyetlenül 

bánkódott, пасу bánatában kiadta lelkét.

alvói

úgy 0i;ieu uaját gyemekltak!

s - Inkább esülaék

ёгфвдк. a*»* fattyját
hámrabar tartani!
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15/ A kicsd^f árvák, sünikor áhowfle voltak.

- Staig» ЗДескаод4afc* A& Istenért, a airből 

keljen fej, etesse kenyérrel 

s. ssocaorű árvákat!

16/ Hoi;y napost a kijártait anyjuk sirj&ios, 

^Sfbalbtták anyjuk sxr'ocX jövő hangját*
- Macjotek basa gyerekek, паквш békát 

hagyjatok, kilenc mp aalm eljtfeofc henAsf

17/ A kilencedik
аз arájuk sirjáby teisatték őket, а допои 

nővért a» Uriatea üv-;L;I-tette, aalt kért 

anyának, azt шф.3.léte néki«

18/ Cfjudáo dolgot esSEtt a Minőn lőlek,
Sxű&tf&z inkább, niat enberiies hoüoalót.

ürdb^i wsár уni voltak*
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Alighogy kicwndta e ©sót, elsüllyedt a 

feliét® földbe,
azután a^tte^rt kiáltott*

de leheteti segíteni a
aho^y tölt az idd* sind laélyebbre süllyedt,
látni lehetett* c«ftk 5»Í0»tását hallani*

21/ Néhány papig as enbarek odajártak*
l$ílJt©sáot, jajgatást hallottak,

Most oh, keresztények, akik ©st hallottátok.
**•»

vegyetek példát a kevály büdösről.

22/ Hogy ne tört énjén B*g veletek,
ezzel történt, hogy lelketek toot©» 

tökkel ©eyütt a na szálljon!

Most éa aindörökkó, «yen*



- m -
U/4~a

Jive .io vole ям! vo. 'c * * •

Jive je vole vagisal va luge» 

üad jé je vagr-tU* vel^e je z>aaj>ul. 
Do le tile ши tri blale vile,
Sri blele vile, tri ЫоХе £ёпе, 
íri bielo vile, Цг biele Mmщ» 

Perve je bile Jivlsm пазу ka.» 

jo álla Jiviш

I

firl*§ta je bile Jivi ^evieuie. 

Üejte je gffedüMl ~ <фтю ши aero*, 

‘2er : iu тазп&ж» pret©3ki kauek»
«aciia» preteuid. ЫЬвк/ 

>trs metulMp«ej m ss$L Äi-,
ííönleetft jo je gorko plakaié,
líevxcDta se jo goreo plakaiiu 

Seetx* je rekles * üjasi* гш uoü, 

fez* Ml veesimo 'бадтае terljimke, 

9lff an versisa© fcarne terljimkc; 

Deetre j* a|inaiu, , jyJs» aeialu* 

Hevlenta- w jo -orko plataalo.
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* HJoJ én шаШЛ klohtru cipeli• 

ki 4# huúu vmssX palüií
- Jive Ы é*& mrw&lii ueatrl?
• ÖJcJ éli zdun&Lt tri ieeiijcka Перо* 

Ha ki 4a budu vmi tersali!
- dive Sa éeír mru&Lt runriecti?
- 1?4©4 éu i^aruSit tri MeXe grade* 

£ri bislo grade nikdar Sic-afte!

* *

Jlvo kihajtotta ikreit a rétre»
Aborзг kihajtotta, ^yoraaa el ia aludt* 

HeseárepOIt báron fehér v±Uő*
Báron fehér vilid* három fehér né.

As also Jive édesanyja volt,



j&ps ЗДООЗДв шв 

ЪЦЬО 08ф{«£*Э1Х9 3$bPZ ПОДВЦ

*%вез$А *?Ч*Л «0*5*1 з^тврсат ТЧ*Ж - 

1Э(вщт&жтт&ат до?*?сш* %v% в®лт£* - 

IWtfctOA уррГЗоз. Щ»Яяр.хя se x*^bffi»n 

•*даге®г>т ea*J>4 ээдарт* 1Ъ9Е - 

i^ímrpoj^A^K setopioji З-рв *олтг> - 

}Tt4«9f» 3rpf?oj^e*í У$Щ$рЯЦ 5m r^ci^tornr 

*$fQfqj?eeef 9ПШ £?o y&zvpmx Pl®»4 - 

дадеррАвв» %-pz *влтг -
*З.ХрС?оригт& «/ЕшжшскВсаив у

*9348} •q?£t«q & ®Г^Л1 ‘едвмрг аг^Аоц 

19«Ч!*®РЧ1^ «n»w »cia^iaq « зртп-вн щ 

+ц.фтт;& t? р[ здь^од * гахДО£т * 9%?B0ff 

* vrp гэр*гтт тхедаозоя аДшшзва&газ у 

Щр£1*Ч « ©ÄfAÖtT. *©34«&ТЗ efÄU» ssy 

liaftfln ©o£tS» ХвЭ aqfüxaic а зрг}£1в$ «gr 
*дада йс^хгш £Эа <KiaA®4 а 2fOj}j£?9* *s?r 

*4f&pS8 Pl ЗЩаЗ©Д - s 3ffa? ТПР'-ОЦ 

%TOa n^ijcentsailaoia ал^Г эггрвкавЧ Y

- 9i9 -
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ö/4~b

:.-oh:v ú iv\ гг: ; vllv««.

Will» cot «№Ü tri Ый1е vile, 

va perfeoatii eeatra, laajtea» nevljeata,
tcr ш. tÄ ov&ko reizlos

-ВвйЖе ей Jivi, áofele mi Jivi 

$r± bieie vile, tri biela viia*

Ferm re&lu, perm je reklus 

• 6mso siet Jivi ujif-uove o£±! 

2er rau verslso, ter ши versiгае 

Jvi teraujiee, 4vi iemujiaei

firu^a je rekle» ffcroga je rekle s 

- Oemv rau Jivi» Bjiguov» ofeif 

2er mm &mümt ter rau aarairao
ujl|-uovo «ércé, njl^ovo aercel

irieta je rekle, trieta je rekle г 

• öatav rau Jivi njir-uovo eeree! 

2er rau aerairao, ter rau gttniino
Sri vrarae iconj«, tri naa» keoj©!



рэл H TZ
Ilapnet ®sr поз» об m* ©<¥

4p«c? p©fq du trap©? ‘p^x> ISL'q cin
T*©©?©» ‘‘ДОЗ ©ДОЗ'' •

iTtvc®& **m «TTTTstí
V*PtS P^pra

‘TI^TO twr-jDi-í ‘Tiwll»

PTpwn рсшпг iim *p?Cvm еще ? . ©д -

ITteP&T*** Ш..Т» *TOSf£|*«

-O-rpjö «nSpliq ©г T^PÍS

•©«few Ш|э£а0В1 ‘íhI»w ©ifsfma? |Яф

T©W£we *T&T^*?et TW -

дуг* ■ Mt|> * Kvm ©Aff

*9ЩМПГ Ш ©£ ’фЦДОШ ша £©у **

- ШЭ -
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1Лгс?:л dér lőtt j.vé;юл. 9 *

Hároa tMér áíSti élvébe»,
абште* ацу4&* атувешовул ssorsályébea,
ás Ьзу imáitok dóssás

-Шгш tffnÜlr ;tö$t Jivédos 

Шхок tíioáér, Jiávma tündér*

Да ül.-' -.rdta, as elet . :; áfcas 

— -ivei .л: vU :, *. Л*. ■

Ém vloasaadouk, és ^.шшаДзай: 

iáét tlhrist, kát tövist t

Második wát&i aásoálk aoadtas 

— fcjjJllTi nft£ élve «Mattltt 

do vsejtöc ol, ás «$£уШс ©1
As « ssi-vét, az ő ssivéti

■НиимДУ* raoedia, temaadik SMSBáta* 

— Hagyjuk a®g Иям mását!
£в шцгШ öl, és vegyük öl
liárou dalié lovát, iiáma holló lovát!
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- Mt «di*« te жШвк* m±% &d&z te midink 

Jive fl'uJfc» Jive fiuzxh:?

— iíekeá, a§vórk&x* atktA/BŐvérkén
Uáűx ■ lé£sxtoit, hároci lófarkat*
.Melyekkel* amlyekkei
fk>C&< »letedben caapfep&ai* óleteábeu csapkodni!

— ^eg fu . » iaagáviftj^ üreg «щуЗа
ríikáo Imaábfát* c*ry raícáa baaáMBCt» 

Jkuí^eklcal fogják* amelyekkel fogják 

Kivé éjntófcnl, élve égetni!

- ЭШк«А,я«фт»€»8опуш»
к*-у аабр fehér várost, e^y -ü4p ftó vámot,
■Araelyhea forsz, шаекуЬда* ftoeeft

ríe iiajd sétálni« te nAjd sétálni!
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3/5H61

?аа* „г*. ,r»;«a.te- • Ф

itítóUi у Larina 

Parvim boewlawii 

- /áx Jlso JosuTsu!

Pervl Ъзгоаш?!! 

JesuS, ííarlja!

Si ao Isradiao 

2s Jesufia,

Z& n»l»ot slato.
Jo&vííi,

Isla Л* .lórija

- За Л1гз0 

ütuíjí fcrodari.

*osi£t :ia?ija!
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•Hi О©

Щ ne 

Sa ji-да Jasuáa,

*

JtaiS* ;arával

I&La у ШвзЯЦа

»

i’Tovoaitc sut

• Д ue ¥oßduao»

Hi nag

За ш*е!жэ, zlMto,

Svlikla á* Hetpijö
aiaka haljicu,
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- Hódi о* mjaad»
Tor дата рало si..

9iteitfit árt.......

Odaraaat Mária 

As also hojöahos* 

- Jásua nevében 

Vi£2r át síinket. 

Klаб bajáé,
^ésus, Kária!

~ Ml omi asállitmic. 

Mi шиз feej&mnk 

Jézua saváért,
¥тжл ml bajásunk 

Bails tért* sgttnsért* 

JC‘....-Г л.л:.!
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A raáaodik haj ©alias* 

• Jósuö nevében# 

Meodik lmjáé#

VIáréi át ssUitot! 

Jósul;# 2*ária!

- Ml аеш asállitunk# 

U1 зш* lmjéeuok 

JÓ3SU3 UÖVÓÓirt#

Нашеа ш! Lajosunk 

igüatért# MP&uyért# 

JÓSUii# Mária!

(Hmnt üárda

Vi^ál át aivkmt 

1шпшЩ hajósi 

^ósus# a.iária!

• Ml ши asállltimk# 

»■>«?•> hejéexede 

Jósuíí nevéért#



- 686 -

Шшаа ai bajéssua 

Ezüstért* ászárért» 

Jézus, liáriat

fjevotto ШвАа 

Misiik ruhácskáját 

Jésuu ante! 

iiátcritette azt 

Л £2fors viíiöcukéro, 

Józuo, ШкУа!

До! a rubácuka, 

iia a ео4;ш^оеока, 
Jézus nevében! 

ív.ilk az ujjaoskálc.

Jézus Mária!

Ment «kiria

Jézus novaben! 

Jeni beadtak

Józan iáápial
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Kiáltozni kezdtek 

A hajósok teleadeels 

• Jósus Íievóboa, 

Gyere, ó, vluassa, 

azüznórdUi,
у

- Gyesre, ó, у!шза( 

L'e ae&its rajtmik. 

Jézus, ВШ
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1>/Ь~Ъ

írevu 4 * »oloiüa
Za jiue Jo sum! 

око Bet;

JesuS, Uurl^u!

I&ta J* Harisa 

Blisu Dimaja* 

Za 41шш Jesu&»! 

Шв I* Barija
3lxzu Dunaja

la Ъ* ju brodili 

Za ji.io JösulSa! 

d&kla 4* teotawa 

Da b* ju brodili^
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Oni tm rekli s
biti- He

Oni ou reklis
- Ш Liuovö biti I 

JosuiS, iparija!

i*roei iparija 

Be b* Ju brodULli

Proöi Maxima 

Da b* Ju brodili* 

Jöauä, Lapija!

Ml Ja 

ÍR iiaa Jexuhii

Jesiők, Ma*уа!

Sinket hűljIca 

ВШ 4* plavcicu.
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Za ham JosuSa! 

Stafca imljicü 

ОДА d* pluvSlea. 

Jeaufc, Maridul

Betleheméi 

s$0M a fü, 

Jésua nevében! 

sOM a m9 

Jéaus, Mária!.

aent Шиш 

а bunáhos* 

Jésua mvfeon! 

üent Ша

Jésuo* Шая1а!



•;saíV'‘*
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Mondta а kajósokouk, 

Vic&ék hajójukon

Vlytfk haj0ju3co.ii,

Azt felelték:

Km lehat!

Azt felöltök: 

- Шш lehet! 

Jásíus, Mária!

Vigyék által 
Jésuo nevében! 
kéri Mária, 

vigyék általi 

Jőzuo, Mária!

Piának ruhaujja 

változott hajóvá!
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Jézuij nevében í 
Шшк ruhaujj 

változott ha^őváj 

Já*ue, Mária!

Piának ruhába 

változott vitorlává!

Piának subája 

változott vitorlává;
Jéstis, Mária!
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D/6

• • *

Dvíotl IVGtl pi5c 

Jvejsetviotoa diolo
fia

j * oade cudo űtalo*
4* Stall dice poetalo,

Da
Da

Detlbiia^uJea a tala 

J* ad ftvitlosti ovals

7a plóriiéэ да j» uvila, 

¥а jaslice poloSila,
Z JuoSefa.i diSila«

Pervi su an Mil 

Ifebieakl aröteli

* Gloria! - splvali,
Jesu&i* mi m тжйсНг-jali,
óir Ijiülie.! au naavlSÄAli



/
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Dru<3± SU SU bili
Dobuo&ni pautiri.
Ki mi nőéi vani 

Svuoje Ы«й p—11 ♦
Jako (sa oe preutso&ili 

Kaä gu ovitlost s£^ ;XiocUilx 

öko Betlehöiaa.

Trteti su шва bili 

Trí pot j&iiJaki kraléi 

Daleko.в огзааа*
Íz ~гшеа Ühuode,
Delek put ей puto vall# 

I ze JezuSu pitali 

Tkiir do DötleiiO-:)ß*
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Szent Iván ast ir^a

Koiar JAsuo
íetlehembea ossületett.

Betlehemben*

Betleiiasii Istálló 

A ténytől vtaágeott.

Pelenkába Irtotta, 

Jászba fektette.

As ©look voltak.

Glóriát énekeltek,
Ш& Jézummk m$&4pltak+

A
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A következők voltak 

As istenfélő 

Kik aa Somsakéban. 
c»ordáikat legeltették* 

Ш£$оп sieglée&tefc*
Aradkor a férgrt meglátták
Bötlebemaöl* \

Jöttök

A távoli órásáéból, 

Napkeletről.
Hosszú utat tettek 

Jésusről érdeklődtek: 

Elássam Betleheaig«

• &
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E/7

■a nol.lu Ir.-nl 3.41 lub; ФФ

"M polju kod milohona 

ilíii'itie- custa ál telim, 

ovo© conitao, 
?eoülo ai tnjrlyaol

Qg№üi ^каэ rinldfcil» 

Okol* 4s;-a. o@ pólóéit, 

Рг&ш da ljuta 40 aim,
A ЪлЛвпфлйаф/1' aim.

Sato liato, lerva aoal,
Майо cuone ü,. mpro.-íi/ 

Дее! breicu Jurlci 

Va taxdeeá tókO^iei!

Ti uartole» сшя»4 ovco, 
Ter prlotavi ogr^u loaeo, 

AUL,
Heg* K&viri i’ilipu!
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- ШДйсо, Marko 1 Mikola, 
Eapravito jitro kola* 

.A4 ds tmdas mrXne 

Glenu iäü3 ae js viaine!

— Hujcio, oveo tvarl ; >, 
ТаогЪъ гъл!& pofeorlso*
*f3P Betlaliau bodlao,
Da to TSado vidinof

- ifc sabite bä?es torbioe 

fc-uha, aleaa» 1 oftealce» 

Sire., roela тазе* bit,
*o 6» ши 5а preokoroit*

— Si Andre рак шй dude,
Da mu krtiéd vxiae bude.
Ser sadud»5 vese?.o, 
Da ш luge se 8©la!

Qr*i ce ms Ispi'vati,
Da ее pol^e со rufcati* 

- ШШ Bu&m vlsini,
nlalni!Mied l^udjoía
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A . ctlehe i

А Л02.Ш, BetieiiöEi loUett

üoa baj t.űuk juúaűnkat.
Saljimk, uti-a vidárj&at

Tűsét £ö£Uiu6 roiffii*

A tUs stölXá teiepn&É«
bivöl hanjpái a tél,
SefeidJfcótfu&fct uincsjj^jpL.

— .juy, oaóri; ivoa» fát,

áo;j4d аш£ J'orxca testvérkének
A vék&ay ixigbon,
Zloty koldulj Oii egy Ms alaui sorsát!

- Te, Bartaloö, vicyásd a julrakat,

üe vigyázz 9 ol uo patéaujaDOkt
ЭДусОД FUXöpöt!
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~ Mi aka, Márké és ülkola,
t elő.ízesítsétek дозпэд a

Halló tesauak о rmfíaeadgbóll

— Gyér Iliik, csukjuk be a birkákat.
T&ria&uyáinkat fogjuk ш&, 
ö menjffek Betlehembe, 
Csodát látói?

— líc feledjétek a tariuanyákat,
Kenyér, báa, tuOáce, 
Hajt, vaj kell,
Hat iiojd én

— Te, AűárÁBt fogd a dudát.
По*, у -yoraahbaíi teljék aa idő.

e£éss falu!Halljon minket

»

seug beiéiH»UT a
- .úLcsöeJéc letessek а зддаваОДЬав,
He a földén, as emberek kdsött!



a » tt c: ts *♦>
»

©*

a
p?

и *
Ю? M © *♦ 4 0» * Í4 о о л*
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E/l

iohro .lUtTO г'одроДбд*» * a

aofero 4*atro ßDßpodarf
Jesufc, йад^а!
^Xll 40IJTX» :-a тоЧ • -•?*,
Jesus, üarijrH

Ha dvuoru 4© sisak tvuoj» 

Jasuá, Lórija!
Ha dvuoru 4© ólnak: tvuoj, 

Jessuo, üará^a!

lóinak jl; io klabiiéefc, 
JesuS* Liarija!
Hinok jiua klabneo*:. 
Jesu&, ШоЗДе!

klÄbuelcau kxtica* 

Гатей» Meri íwi!
За klubugkou kltica* 

J©su&, Hasiját
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,•

Ш !fe kitlGi pttíiea, 

Jesus»
Ш m kit lel ptiőica.

A ta ptica kliens

Ja ubruodi S«ni<r.A.
I viuoka gorlcsa!

Jő ач>.~-fielt» ra;;.' L* *

Jő jmm»lt« e^aduru^í
JŐsus, Mária! 

Avarukba 4»tt«tok.

Az yjdvsmki © to fiad
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A fiadímlc var.,
áésim, Mária!

Jáaue, Mária!
Kalpa&Ja mögött ceolcruta
Jássue, Mária!

A ceokrátáa /poáitJ madárka,
Józim9 Mária!

Meg a ezélőb&í&t



i



i*03[aa3pMBf8g 

i«ppa m*£3ni 

ъ т^топ ШШ(| т^г$г 1^1 V

Ъртря*® rm fj t»gt£ 

ГФЕвддогрг* 3f *ДО|?

|рахал и©3>пт
*^3íBseCfi pp *г|рг«3 яазгпу 

ip&tyee ши pt ррр&оц Шрву 

•ptuaxyL ш Эе® Зри ***©q в роз-рад 

Н*со<1 тз ре* í:o£ *щт0 Sen е?} 
*3шжя гш>|Ой uoqzgzi «врсгщ

^o^ülTm'PffW * • *

* 001 -
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1Д/3

о€ш-:ю ii svi ővele,

Jeaao Xi ovi ovdő?

Joerao!

Jo.saclan agdc, ügde 

2ako való «реке ,ajtio! 

Joaüéinu ejdO^ ujdg, 

Tako vele широко ^jd«!

Jesno 11 isvl ovde? 

Jmmsot
Jamélxm deg ваш vina* 

Tako voll violins-.! 

DoP&clm dcg ш viaa, 

2ако voll vioiim!

JOöuiO 11 övi OVÜÜ?

JesDo!

Itonaoinu, daj ?ш vinc^, 

fako voll taabiarical 

Doiacinu, daj nas& vinca, 

2ako von taaburfcca!

£l«Oli/
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Itt Ш£уШа£~0 

Igent

& еяетЪ duda!
a*» ratfta,

így aondja üst а aswb йшш!

Itt *й£уиак~е üiiuáadfájíiL.V 

Igen!
Ilásii.iBísü&dc, adj ccrt irmunk, 
így oondja őst ä hegedünk! 
líásigasdárJc, adó búrt Irmunk, 
így acm&ia est а ЬвдосШак!

Itt vályúmr~c aind-drájori
Igent
Adó 'bort innunk házigazdánk* 

így mondja ö. bmtivjpxc&rikt 
Mj bort Innunk háalisftscUÚjJc, 
így a taröWRU&dcl
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m

h.

bioja ш£Ш 0Ш2 ttot* 

ad bora.
Hugid ше da uda# 

Pala kruj uco*u

/*iJ

- Hoooj aati ciXtn tkatl, 

Oi’öiÄ ad t»sif 

Seeu tJL SS ja uüati!
fala .«paj ш»*

A Á«d doáe oaaj pravi* 

&Ш& od uara,
dobar ошд atari t

Pala isruj ao«u
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i-deuan^án ess&ayeßt зяб,
íílazl, kerfil osáuára vő.
Fmiyö söld á^a* 

Sanier kék árja.

Ацу&ц ne sződd a szőnyeget, 

HflQ tartjuk 2seg a ue£r<ya^-2t*et! 

Fenyő söld áca,
Феода? kék árja.

Ш a©*;; oljő аз load, 

kéui soőhyeg ia oegteasl! 

Fonyo söld áíjd» 

годгог kék árja.



- m *
Д/5-o

Haj, uijü frula ovin &эа*щ ovira.
Haj* ólja fämla oviit

99 §9 ШИ Tin—1иц в!ш1

m, й *

I*-'.

Ш$# bőmi plati, pa ga svtsoc prati! 

ImJ, »vlrtij toilí^ ütő god boljo
ilaj, mÉMg ft?«Xo/5to |>эа boljo тшкф 

HöJ, Jer ti
isej* 4 or ti dóim» arcé ml шгшв^!

♦

mi
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mm mm

UsJ* kinek а furulyája &%á 1 

Ssasáqyleoány furulyája аг9
f§2

^Qíl*Hej*
HöJ*
Hej* a ijEtada fisét, a kíséri a seaáas*
Hej* a gawla fleet* s kisári a !

*

Haj, ősélj furulya* &hoi*f csak tudás, 

Ш$* mart te Jől értad a eai1 it*

to Jól érted a aaiwaotlHej.
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S/5-Ъ

&Lia írnia u alatti ű. ovira«,*

£iju frula u elAtl&i evlru? 

vija frula u slatlxd ovim?
To J« f*ula ciraraeíinog а!ш/
So Je fxnila airoraa&oog «1ЭД/ 
Gasdú pia ti pu aa avixuc pmti, 

űasda pia ti pa $a ovimé pmti.

g^aOmitoila, тйлшИт,я4гМ>‘ •

iüstó a furulyája aeál a ősiken váglg? 

äs осу Ba^fagrlee&^r íurulyáju,
Mert a ßusdu fisét, a a soaáas kiaori

Kinek a furulyája esdi a ősiken végi*.;? 

As egy esemény levágj furulyája.
Heart a ßosdu fisét, s а sexiéss Iciaári*
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m

im

Zvmú. svonce, tara ёоЫт ovce,
SvonI svonce, ИМ íróban ovce^
lepőd uluda da pol Surer .Jruila,

OJ cobaa% ШешМи 11 

04 ЬоЪшщ ukraé&i ti jj£ije,
Ma Ja iSla s tobgo ne vex&BnJej 

fiia Ja l£la e veucurgo!

Скгоаг: а с&впго* lubáas avfi.iát ba.1t.1a« • •

Juháas uyáját hajtja.

- Hej, te Juháess, ellopom báráayod, 
-Шшг is, ha esküvőre hell вшита veled!

- hej, te Juháae, ©Порога búrá-iyod,
veled!



- 7X5 -

Z/7

iimjwutfaBtaraU л&,а.;га&• ••

Кора

• Dobra ^utra сгшэ шйа, joai 1* 

Okopala vinogk&á?

Is kolebe doda viSöí 

- А ЪЫ to so ticty

иаМЬ . a 1 ашау...

Saö'lőt kapál a lad.

- Jó r&smlt kioldj.

A kuayhdlxSl в 3áqy ш@ря$3& kiált:
*%«&»
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i'i/a-©

* *

• \
Ü6iü*l Idő?:, . told, 

- 1ШшХа?

iCr.iSfidola,

Volio сшл KruD»dolkov

»

Volio «an $ru5oüoli:e»

te Jikola, liikola?

Krunedoli leállókat! 

Cq&o.ltns ón а sbb

KruaedoXi leányokat!
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S/9

• •

Oá devojko, u fcosulJA tankoá!
Oá devoáko,u kc&uljl tMÉjjl 

Ja étt t#b« №0J:aviti лат j!
Ja éw tebe a-aetaviti s oaákoraf
Joli S3 jajkor jel koáuljaa !

Jeli 3 flekkem, jel koSuljcn ttrl-o.;?

- Hej, ta leány, abban a

Vagy anyádtól, vagy vékony ingedtől!
• Előbb fogas anyáitól adut válcony ing autói!

- Hej* te leány, abbeli a vékony Ingiiiwii,

vékony ingódtól!
Előbb fogas anyáutél aint vékony ingeatől!
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s/o—ъ

Otfcud ЫсЪ So llet* Ante*. •«

Gtkad Msl Aüico, Juice?

t

Bi ,1© йшт gBMtwf

t©, imicö, &£&€&?

Шж®ЗмйЫХ9 iWmmd&ábél $'úvUk ént
által as úton,

Bo0 bol
által az úton, raerfc non tudtom, 

a oötái lüem!
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Шо

Ш№^шйи*^тш mkw»**•

Gtae pravi kapiju, kmpi4u, 
4лж s&iß&dx evli4u# avÜ4u« 

-rtsko&Lcc ;-oju Oik^,
JoB taUüca. vélik*! 

Mstoí&i^ <Ш% am 4* 

Jv3uS ШШеа valika!

Дшш kicsit karúit* kaput»«»

Apás teásait kaput kaput.
üoiar üekerituo us udvart, as udvart.
íte&nmÁ ш, a kedvoöori,

volna is!
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M/ll

* *

i:oje mtl &lin tfca,
Odo ; i©'i© da u&,

Sana# mtl £Шп tkatl.
8«^t 8« udati!
Уеш©4 r»tl tfeatl* 

Heén з» uclatif

Лг <Si.А ш^гаа og&aronet ago*. ♦

Да éii едуба *»в#
Párthoz alsex adni ©n&en*
He üscq >P|<ht sseisjpeget, 
Úgyse твщ^тк térjimzt 

lie üző4 «шу&а» agfeaegrt, 

Ugara® negyek f&tfbess!



• та -

/12

■"Я-:,

Sfc-.atofcu, Я&мнщ—

2i*i jabuka, tri liata.
Voieís II Mi шШШф
II*
Ä i-’-ü....,« o лил& Í

rf'tCB t Ui±:'iO äl'4-1 j У' р

Ba da ыо prowrlS?
II*

iMawft-1 alrm, fejggggj levél* • .

Шш alma. Marosa lávái, 

ÍS8-* l&Mátt*

Ш&г caaä tráfálasí énvöleta.

íiogy aatan ЪдешфЬш»?
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В/13

v ..
I-' - У«. tf?oc 4 Д ~ •"— •

Сиш otcö Sobkn 1 &>bank»».
?o iueatt Jovan JL Jovmúcu.
• 04, &еЪва», ukmSéu ti juaijo*

МвУйa * *

Jvhot őri* pásster, ö p^iíütorloií y, 

£оуШс usterlnts Jóván éa Jováni«. 
-Bed* te pásztor, ellopom bőrárud,
M% be eekthráh ás lees véled eaáattt



‘вядадовдег© ti Ppt3 *щ£и-ш подрая ~
l?5S^f o so ят in? Ш^?ИПМ|Яу4ТТ»» ТЛТ Эр-T

•%»цт&аА.рщ « ppe «sajaCrag «акра® -

• * *:Шт!-.ж.' п Yim^rfc■«ОДШ

тг^шг ?тег rr~ 

frrpotf ‘OSJpTSD «Ш •
liüTTAirtg n nini «^П2С nr: on

*ШГГР Ой ©CI fopcvl «OripOLI oiui ~

*

* *

tl/S

- CJSi, -
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li/15

i

ЖДЕШЬ

Solen orsűij, vi:sok dud* 

Clá, dreams ti si Xiíd! 

A .y?to tüZq da гжз 

Öula иагш aioga!

Шии4А^ь. 1хЗШ2. j&* * *

Söld a did, глцаа аг eperdfö.»
Te, kodvöfíi&j'i, bolond Ш£у!
Auit arrdl seraLtál, boijy a t^d vagyok9 

B»{;Jballotta ас anyául



- 725 -

Ш 6

ц£вМ&е «eblÜ| 

ääa £w> ai 4eö4ísátöt 

fia mi draßi viáá. pata.
Га ni m valutát

;wlA.fta .«№.*>

fU£gits I.old aa ubte,
MmjgSt шз& Ubhiattit illiir, 

Ho&y fra&wsea Xáaaa as utat, 

Ha^r öl n© távad^ou I



3 
S ♦
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E/18

í* * *

IMeld* tm priko Timt lame/ 

Лчг ;.ldü :'Г''к'-: la.-i'r, 

Ida -äIö/тш

Me Laic,pa yew beőaraoí

Ш&а, felett_.,ho11 éjtjg^;-át а Л * .

Sir»» felett írettáas^ddt a Iá;л» 

Me.-у а bála, betyírácot dalolt 

fissá fölött leettácaafeadt a láno* 

/ío>y a bála, beiyirácot dalol!
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1/ Uroaovica b.. 1909» 28*
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7/ Qorovazfcy ü.. 1096. II. 611.
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22/ Valontl^Jk-« 20.
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23/ VuloatiCf L. . Um* 16.

24/ щашМ^Мл» «*<>•
25/ uro.oevi.co X».. 1969# 106. ДоМ, а

nevüket említi* amely a Dráván túli hordátoktól 
való megíct&ÖnbiiztotáeUkre esőiül* о ugyanekkor a 

ooár?.moáoi^ helyüket io jelei*

о

jjdhl A.. 1915. 16.
26/ ürouevioa n*. i.m. 106-107 óa Valeutic[ L»» i.m. 19.
27/ A töröknek Hagyaroroeeá& nyugati területeire való 

botöréöoirol, ü azok következményeiről а XVI* Beá
ssad első felében* láod lobrovic..-U. 1955. 12-14.

28/ Valentiá, L.. i.m. 19.
29/
30/
31/ .teteit. i*n. 107.
32/ Уа1о^Ц :a. . i.m. 24-25.
33/ A esöva&eft Dobrovió kösli*

Pobrovidfy 1*. 1955. 18.

34/ Ydíclavik. A*. 1925. 31.

35/ Coiil A., i.m* 11.

36/ tMil A.a i.m. 16*

37/ Uranevica. 3.. i.m. 109.
30/ öroeevlcü il.. 1969.

39/ ÜffiCSlJл* 1039. IV. 3öl.
40/ lígoaevioa D..l.a. 43.

u.o.

U.O.



s

* «fl
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60/ *йа1дьлаатг gfc, 1895. 440-447.
61/ 1896.
62/ лдашд gait 1898.
63/ MLtk. 1920.
84/ Saagafly Д.. 1921. 60-69.
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66/ Qrtutay Qy.« 1956. 8-9.
67/ Римке 2.. 1946.
68/ Дш К.. 1956.
69/ &Laa К.. 1956.
70/ ,К1шии.. 1957.
71/ Tucatíiyi, a magyar törtámlnii múltban gyökerest

epikus é ek alkotja e ^o^satets egyikük, a Dojcein 

Pa tárról /lídcaá Páter/ szóló, része Jóién ryüj táatink 

anyagúnak 1в. :йда К.. 1957* 139-199*
72/ йваокоэ J.. 1959.
73/ 1694. Ш. do VIII. kötet.
74/ kbUé-. I. 1953.

75/ ЯШ. L.. 1969.
76/ ЯвстДЫ. T.3É. 1891-1902. A ezorb népdalok gőtémé- 

«ye ezúttal ie fontos forrása a nUforditáanafc.
77/ A sorozat köte4*$l 1896 6a 1942 között láttak

napvilágot.
78/ A felfedezést vonatkozóan láad^oBaelinovich Z. 1944. 
79/ jüagelacf íi*. 1871.
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80/ 1Щ£f Andor könyve eléemvában teas öialitóet Élmer
Guss táv gytíj tóműnk áj áltól *
:tuff A,. 1928,

81/ Xordtnas^-S. 1885. Kézirat,
62/ foUaflieaLSb* 1957.
83/ Ezűton köszönöm meg Sarosácz György ősivés szóbeli

közlését,
64/ Sarogácz J&#, 1973 

85/ %o?cutor I,«
86/ Kőkúteg X,, i.m.
87/ Soltút er X«. i,a,
88/ A Népművelési Propaganda Iroda gondozásában megje

leni kiadvány horvátozerb elmei lz..лайо_дпакоЬаДдА .teái-
Ш&*

69/ gfl£fe&£jU* 1975. 13-25.
01svaII., 1975. 39-73.

90/ MMlÁJéjl* 1975. 4.
91/ Mindez Jő nyelvgyakorlatnak ie bizonyulti a Urai 

népdalazövegek többszöri viaeaahalIgatáaa révén vált 

egyre iSEaorősebbé az addig alig ioaert éo értett gradiaí» 

cél borvát dialektus,
92/ Népmesék» mondák ás népdalok, anekdoták kaptak helyet 

a válogatásban. Grin,JU., 1972,

1976*•»

é,n.
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93/ A dolgozat а rwyarorezági délszlávok néprajsáréi 
'3zúlót .aáaodlk tanulmánykötetben jelenik meg«
Grin I*, 1974. /Kézirat./

94/ КЩЙПЙаш es utóbbi Vnlleeiesg D. 3gto,1áa. vállalt 

negy szerepet délszláv saomazédaink népköltészeté
nek népszerűsítésében, isagyará sásában. üzinte vala- 

mennyi, fentebb felnőttit kötet ssorkesstéoében, filo
lógiai apparátnnüli való ellátása as ő sonkája.

95/ Csuka £. 1963. 146-157.
96/ А лХ?# század vécéén létfontosoágú oserophoc jut a

Balkánon élő délszlávok életében, a mér ekkor ren
delkezik a tulajflonaáettkkai, értékekkel, 

шдохуок alatt jóval ЫибЬЪ a ronAniikua liurépa, 3 né- 

net közvetítés révén a xaagyar i#odalm± közvélemény 

felfigyel rá. L. bővebben; ^еспэИшуАсЬ..^. 1944.
97/ Vakot a gyakorlat vitte a tétel negfogalmasáBára.

j&wcadSl^V.öfc, 1958. i/aponene ^prjvoj kfcjili pjeraarloe 

e. fejezet.
90/ Barac. A. 1959. 92.
99/ Voltaképpen a sorsdöntő politikai ©saméryek aktuali

tásával a korábbi keletkeséaü népi alkotások háttérbe 

kerülésére kell gondolnunk. Bar&c © tervét népkölté
szetről szóira oondjeif U brvutekoj narodnoj pjoau^ -áLsu 

na* :vc-. . • íra-Al hrw-v*i.y: urod; jovjoi:ov.:c dsSSavo, jor 

je ош propala volo rcmo. Ali eu 1 u njoj voo cabilje- 

Ъш povAjeen© éicnooti od 15* vljeka dűlje.”
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100/ tűk nyooán nevezzíik Így a k-ju:*-; ■. одо:*. fényekkel

kapcsolatos törté: „-ati éuekolítynaj «torija pjoene JunaSke/ 

аыаЙШ> 1933, II, fia,
101/ ItoMiULjUMk* 1938. II,к. 301.49

rasliőijjeh ko;3ovekih pje untja /különböső koszovói 

énekek részletei/ I.
102/ Teroéeeeteeen Idézett példánk coaki logDttlU^ 

az Mtaásjrek időpontját alapul véve tekinthető olő- 

hftngnak, expozíciónak, hi ezen a kötetben /I», a ko
rábbi jelzet eket!/ agy oor rí gén: szol ének is meg
előzi .

Koaadi od

V

103/
104/ Yalonti<f. M. 1970. 19.

103/ iCtirel&c. g. 1876. 136. 439.cz.
106/ flrln I. 1971-72. 170-172.

107/ Rubelje. T. 1944. 213.
108/ A ^ermanisáláéi törekvésekről bővebben L. Valentie'..., 

1970. 22-24.
109/ A kategóriát kőfekovi^-atullitól vettük át.

1965. 259.
110/ лолапека. 0. 1966. 234.
111/ U.lvárv Z. 1972. 430.
112/ Шпга J. 193Q. 256.

iái* 1961. 7.
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Х13/ 1965, 304.
Х14/ - шш&и/. у. 1959. 147.
115/ l«aretl6. Т. 1966. 35.

116/ bslarko. 9. 1964. 9.

1X7/ aiteaásaami« ;... i960.
US/ Jelorko. 0. 19(4. 9.

119/ Polülor оtoka ВгеЗа.

íiarodna unjetnoát 1974/75*
120/ iiádlty Milán lBB9-b©n aaülststt füldiaüvsa, 

deaaki énekesünk kösléoe.

121/ liurko. g. 1951. 231.
122/ Uirotlc^ á. I960. 29.

123/ Kűrijo'&i.cí 1531-ben ie^jelent útirajsát lisktoroviá 

aimkájavai együtt Gall ti a népdalok régiségének 

kérdése kapcsán Siórétié. 

aarotlé. T. u.o. 2b.
124/ llaktorovi.^ P. 1568.
125/ £ivtu3kvié. Г.. 1959. 147.
126/ A két ének eines база! krsti és Gar Konstantin 1 

ctdGo uíx.kM&q,

és 10.ss.1958. II. 17.ss. 85-89 • I

89-93.
127/ Kodoljkovié ieas és asép gondolatát Vlohovic idésl 

a forrás feltüntetésévelj iíedeljkovic, 1952. 3. és 

Vlahovié P. I960. 3-5.
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120/ As egyes ösíílí oluo useciélyben Íródott ének asenvodo 

hőse as 1671* áprilie УО-án kivetett líádaady Ferenc 

gróf, aki részt vett as I* Lipőt ellen osorvoskodő 

Wesselényi-féle öaaseeskílvéaben.
129/ As epikum körébe való bevonásuk ooetén új csoport 

OQíjÁlkptáaúb tartja astikeé^eenek /«idegen témák"/ 

aruun. ü. 1961. 144-145#
130/ V. 1962. 178-187.
131/ .3oSkoviá-ütiilli esoriat о пега кХаяав1кццйк epikus 

népdaloknak a népi epikus körébo való bovonáoával 
bóvlil a iiotivaiikincs, aegeaUnllc a harcok és párvia
dalok monotóniája, behatol as irreális történetek 

bája, oldottabb formában fogalnaaódik meg a köznapi 
élet pátoszaentee hunjani 
BQ^kovi<í-őtúliig 1965# 261.

132/ Kriza. X. 1971. ЮЗ-194.
133/ bredních. k.w. 1969. L. Krlsa I. 1971. 187.
134/ BoTSkovlé-ütulli. K. 1965. 259.
135/ Хазя&Шм 1953. Predßovor c. fejezet

zvz-хшх.
136/ Qrmc. p* 1943.
137/ Tubellrf.. 2. 1944# 211-213#
130/ Kriza. I# i#a* 190.
139/ I». 3ubelic^ ianortetóoét.

Jubelicl g. i.m* 212.
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140/ A <:yUj toraény о1зо kötetét /1964/ Delorko* a
másodikat /1969/ Bo&kovió-otulll ooerkeaztotte* 

141/ afaiagUL V. 1968. 353-354.
Int Zbomlk XII Songmii 
Folkloriatov, Colje 1965. Ljubjana, 1968.

142/ аЙУИДЦЬ y« Un* 355.
143/ ^o^^tulll. L. 1963. 45-46.
144/ Hurko. h. 1950. I. 9-12
145/ agfeMftttiA WO.
146/ A közös inunka közben adódó éneklési allcalsaak 

Oí^yik lehetséges számbavételét L. ftelorlio., 0.
1963. 65-71.

147/ Aord. A. - 1953. OpBti nvod. c. feleset.
143/ mord. -A... - £arra.. n. u.o.
149JTA helyi értelmiség által "a legjobbként" sokat

megjelölt adatközlőtől topott információk vittek 

újabb és újabb énekesekhez.
150/ Igon nagy volt Graf lói tner Jossof щ

J U( oelovunskili

251.•»

Magyavesanédoa. Segítségüket ezúton köszönöm. 
151/ SteteJL* 1971-1972. 172-176. Int néprajz éo 

Hyolvtudomány XV-XVI.
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152/ Vük Ciyüj tetaényében a 49. 6a az 30. ezáa alatt
taláUmtátasi énekek, u rü a J da tóink kösill as oleő 

teljesebb« a raáaodik rövidebb a rybjtöményboIliié 1.
L, Vm 8tg 1930. II. 49.0S. focaacLi oá

..-„4- kauovakijén PJ /őszietek a kü-
löiifélo rigőnezéi énekekből/ 301*305. ez.
Kooovlm djevojka /А koosovói Icái^// 306*310.

153* Bet táiuasstja álé as adatközlő, „iádity Milán 

viaasaeialókoséao is.
154/ A jut oasláviai hivatásos énekesekről láad Lixrko» M. 

1950. X. 61. éti a következő oldalakon.
155/ Vargyaa bajos szerint a funkcióját betölteni 

tudó hősénekek a népballada váltotta fel.
Var vas a.. 1362. 209.

156/ Grin I. 1971-1972. 170-172. Int béprujz és Hyelv- 

tudoüsány XT-XVX«
157/ TOubor Jánoanő téesz-nyugdijao, 1900.
150/ 6. 1935 . 226-229. lm Stegyereág néprajza

IXX. és ШВ, Än 1930. аз-96.
159/ Vö. Kriza I. 1975. 261-200.
160/ Sserodv it. 1921. 63.
161/ Man^jf. 1941. 139. As énok újabb változatait 

1946-ben közölte. U.ő. 1946. 49-63.
162/ Kriza Grofonouer adatát idézi 

Scjgy Д. 1975. 269.
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163/ iäteLÄ* 1975. 263.
164/ 1951. 3.
165/ Aa adatközlő adta óim - a egyben aa &i ;<$ös dal

hiteloacécének krltérlin* a tára/ pontoa, ugyan
akkor a lehető legrövidebb ne&jelölése*
Á&isL-.A*]L. ■-. 1953. X. ÖpÜti uvod XX*

160/ IteradZlé. V.JU 1958. XI. 73.02. 426-431.

167/ A fentebb már említett adat eine két helyen tér ol 

a Vük cyüj teaiénybeli variánatől.

L. a 152. jelzet í 

168/ hurka. li. 1950. X. 271.

169/ r&radTSlc. V. at. 1958. IX. 50. az. 306-310*
308. 65-69. aorokj 309. 06-92* aorok.

170/ L* 152. jeiOTBetl
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а/8~ь, s/io,
в/n, в/12.

Busár ?<5tos*né téeoa-tac# 1918. Buttons.
B/28-Ъ.

» 1936. Battonya.
B/20.

2Чдагшл Gáepáriié htb.» 1900. Bwumy». 
3/11-4.

A/3, A/5-b, A/29-S, 
B/22.

Gíirblce Аш cyártxrBmkác. 1948. Xopbása.
Л/32. ü/ll~tie C/2, 

C/3, D/6.

ilockl J<5as3©f tőoas-ta;;, 1943. Besanye. 
A/20, A/29-a,
Д/32-b.
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Horváth Józmf /Wtfonm/ táeas-ta?;, Wj, Hide* oÓ£> 

V5T, V62, a/35.
c/io# c/u.

Jovanov Lásár tá©as**ta£t 1925* dabreg. 

B/13-d*

Horváth Zoltánná t4«e8«ttgt 1943. Ведофв. 
A/7-Ci.

Jovanov Láaámá htb.» 1927. Soőv»£. 
Л/8-Х, A/4&-e,
A/47-a, A/9-o.

Juliáöa Jóeaefhé htb., 1910. Klíüle. 
A/40-öt Д/43-o*

Krunity Hlhályaé htb. t 1926. Utfűsentlvda. 
A/23,
a/t, а/e-».

A/22, A/28, A/41~b, A/42, A/46-Ъ,
A/49, A/51, A/59-b, B/17, 1/4,
a/5-A.
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4/25-Ъ* 4/27» 

Д/40-4» 4/GO.

líatimioh JáneefnA htb., 1913. Besenyő# 

A/7~b, A/13, A/52.

3/11-#.

Шк Itasüné *&ада~1«уиг414аа, 1899. Oattonya.
s/a.

Kilkovich Fevtnaué htb., 1902. Klolo. 

A/45* A/54*«.

Ä/50.

Molnár Jánosná htb.» 1893* Ш«*

A/44.

líedueela Jáaoeaé táeoí3~nyii£di,}fUi, 1690. U&Qreraeonád. 

A/24*



Ч/t
•Эсш^г« *Ю6Т ЛЛПЭ€

•зтяйеа *9C6I •рипотогпкп ршвдде лодок

'ъ-гя/и 'ъ-iz/ü *г/ег 

о-^Д *eiA *»-SA
1
>,

Ч5Л *6CA 40CA 

•зсгеэа *1161 **ЧЛЧ pt3.xpnoqnC»r лодоя

•sca
•ПВЙ 4161 »SNn«^ 9«Ш Ч0ТА0Ц

A ‘<l-o*A
•error *гтбт *'>п-зг,©^ грех ЧОТЛОГ;:

•1>-S/Ű *^f/a 4€£ А
•охота чобх ‘*ч^ч puootpf чг©^?т

•ч~ст/я 4*t/s 

*«&гедак *6ШТ ««елпярщ: iiyrm «Т*«ИЦ*И

- ш -
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Freeics Jánosné tőeuz^jyuöcLAdea, Ю99* Kdpháaa* 

A/3, <3/4, D/5, D/7, E/l.

ijodity ISlláa ftíldiaitvea, 1096* DoaaSc*
A/29-b# Л/30,
B/9, В/io, B/12, a/19, B/26, a/29#
3/30, 0/9, S/2, B/5-b, K/6, E/9, E/13,

iaokovioa Andréwtá nyu^di^ae, 1897* Лз^Лмхзок* 

a/34*

í^ssipovic© ibídolfné tőeös-nyuídijaa, 1896* Fertőbonok* 

A/37, A/63«

Mocska Biloa téMe-сфисОД}сш, 1900* Bottonyo* 

A/40, B/27*b, C/B,

*аша Jduoe ШвшИш, 1894* Вваак* 

A/4, A/5-d, A/34, ВД6*

^шзз Jáiioanó htb*, 1899* DoorJc. 
A/10*

Вг* Яш Márk orvoo, 1932* Deaek* 

A/5-b, AA/47-Ъ, S/3*
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Ütipkoviea Jénoö leous-tag, 1918. Kiale. 

A/36, A/43-а, A/61.

atipkovica Jánosaié htb., 1922. Kiül*. 

л/40~о,

otipkovica Jóüoeraü t4eaa~teg, 1919• *Шйо. 

А/11«а.

Lialcovlch Matt*, 1846. Aópháaa.
A/l Ak>.lu/f A/2 /Во.5/, a/6 /IIo.6/f A/9 /-0.2/,
B/6 /1*0.3/# Д/15 /lio.ll/, 8/5 /Ко* 9/, G/6 Aío.ö/,
D/l /So. 13/1 D/2 /Во.1/, D/3 /Яо.14/, A/15 Aio.7/.

iiatewtfov liládon fdldnüvea, 1898. Daítoiiya.
B/5.

Bátráéin «Шоп földaüvoü, 1901. 3ső**e* 

B/7, B/13-0.

V3i, B/ie.

Д/31, s/15, S/16, S/17*
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Varga Károlyné htb., 1910, Battonya. 

B/l, B/4-ö, B/13-в.

Welding«* Pál kőraUvoa, 1923. Kliale. 

A/43~b.

Vladiüaávljov Milán, téess-riyugd&jas, 1902. üaoreg.

C/7.

Zaubrica Vincéné htb., 1895* Hidegség. 
A/56.

?

■

v
I

г

5

!•
í> .

У

?. *-



!

I 
I a

Sr
ö К

I <5
c

cx
Ü O

x
§ N

*4
V

Ite
s *

1 
í 

Г 
i

I 
i

I
I

0 
£ 

•* 
G 

9 
a 

5
£ 

• 
£! 

Г
Й

И*
 

в 
©

 
4

 
©

N
 

IS
 

И
 

N
 

H
»-*

 
p 

с*
 

ш
 

a 
u5

1 
% 

I 
? 

f 
.8

• 
o*

 
P

 
O

'

ё 
s

° 
g 

•
I I

Í 
*

H

I 
a

© 
о

I H*

5 
l 

!
i*

Ш 
t*
 

к
? 

g 
g

Pä
I

^
 

о 1
О

ч 
О

II
I 

П
Н

||
|S

8 
g1
 

c 
*

О
-3

I 
*

Í
&

Г 
?

it *
О

Hl
 

Is
.* t

 
5 

* 1

Js>
I

I
О

t*

v 
f

© к
ti

s 
s

г; H-
 

I

<

I
r H

& 
В

>
 

e
I

£ 
£

I 
P

о
В 

ж
I 

I 
I 

8'
I О

* 
H

и 
lr

• 
о

: 
I

и*
 

о
i-

i
И
 

Cj
,

• 
H-
 

К
 

cf
 

О
ai

■ 
m ft

о
O

. §
*o
 

o
.

I £
P

Ü e
*

i *
4 

\
% 

t
H

-
§<

Í 
S'

£ 
*

©
 

©
«♦

'' 
%

 
>

7
X'

-/v
f3

И*
Б 

g
I

©
" 

tr Ш
г



- 749 -

1896. Caanád várhegye története,1-11. 

Budapest.
EoSkovié - StuJLU.. M. 1963. HrvatskoarpeicG mrodna

knJ±2evno*t u sváétlu nekih kompérativnih 

prottíavanja -líarodna uoáetnost 2.
Zagreb.

Bofekovic z Mtulll. M. 1965. /priredilas/ 2Iorodne epake
pá esnie II.
Zagreb.

Bo£kovi(f - Stulli. M. 1966. PostoJanoBt epakog nodela u
dvije páeame Íz dubrovuSkoga kraja.
IJarodna unjetnoet 4.
Zagreb.
1961. Das serbokroatischen Heldenlied, 

Göttinnen.
Brednich. H.W. 1969# Tagimgaprotokoll der Arbeitstagung

Über Praxen des Typenindex der europäischen 

Volksballaden /Kézirat/
Berlin.
1930. A népballada iránti érdeklődés 

története 1880-ig.
Budapest.

Borovazkv S.

•'Гачп» W«

Buday B.
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1882. /Fordit«fr/ illgónezei dalok,
Zoiabor.
1935* Buda visszafoglalásával kapcsolatos 

török monda. Etimographia XLVI*
Budapest*
1947. A üzent Gellert legenda emléke a 

törököknél éa a délszláv költészetben* 

ntlmographia LVIIX.f Budapest#
1966. leké opSte osobine peeasm о Kral j evict; 

«afeu, ko je na zapiaane u novice vrem© na 

Dalmatinskia otoeina i u Bugarskoj •
Bad XI-og i&mresa üaveza folklorista 

Jugoslav!je u Bovoa Vinodolakon* Zagreb. 
1928. Moson vármegyei és környékbeli nép- 

Ü6§éк nesók és mondák*
Magyaróvár*
1973. Magyarország délszláv nemzetiségei 
Népi Imitúra * népi társadalom VII* 

Budapest*
1695* /Fordította;/ Zászlótartó Milica.
Воanyák népi hősdal. Int Budapesti 
Szőni© 213* ss.# Budapest

én. Bosznia és Kerczegovina gazdasági és 

néprajzi leírása.
Budapest*

G;

A-

-ieikovr^ B*

Bonanska* ö*

duff. A,

xAkUäüüZLJiA

Strang Я.
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1969. A battorjai nép útja.
Battonya.
1836. /Fordította és utószóval ellátta*/ 

Bzerb népdalok és hőeregék. Pest.
1887. /Az eredetiből fordítottat/ Szerb 

népdalok és hősregék.
Budapest•
1920. liégl szerb vitézi ének Kinizsi Pálról. 

Ethnographia XXX. Budapest.
1922. Byugatmagyarországi horvát lakodalmi 
szokások. Ethnographia XXXII.
Budapest.
1969-70. Narodne umotvorlne u tcÉaSicom 

Tfeaaopisu "Vijenao". Barodna umjetnoet Sfüb 

Zagreb.
1909. istorija u narodnim peomama о Шатки 

lírai j ovi си I. Beograd. 
iordinac. В. 1883. /B^upioi/ ilrvatake narodne pj esnie i 

pripoviedke Boone. Vukovar. 
iordlnac. Ы. 1889. Hrvatski narodni obi&tji, pjesae i 

pripoviedke iz /Peéuva)okolic<| и Ufurekoj 
/Kézirat/s Beititut z® narodnu umjetnoat. 

ХШ1 I.t 9 és II.I 431. sz.
Zagreb.

Szabó F.

safltto A*

agéitdco J.

Bse^edy li.

üzemed./ Li.

8:

Tóniid. J.



- 753 -

Tóth I). 1965* Bajza József. In* Á magyar irodaion 

története III. Budapest.
1972. A török alakja a magyar dramatikus 

népszokásokban. A Debreceni Dóri Múzeum 

Évkönyve 1971*» Debrecen.
1969. A magyarországi délszlávok története. 

Budapest.
^eug.eli.novich k. 1944. A délszláv népköltészet felfedezése

a német ás a magyar irodalomban.
Budapest•
I960 dukopisna zbirka Duéana Tomate vl<£u - 

dirke. SAN Etnografaki Institut, knjiga 10, 
Beograd.

Vukanoviá. T.l. 1961. Virdáfine. Elesni к muzeja Kosova i 

Metohije. Pristina.

Uroscvics D.

Vlahovié* P.

Ver:, vas L. 1962* Kutatások a népballada középkori 
történetében. Ethnographie LSXIII 

lemény. Budapest.
Váolavik. A. 1925. Dodimaj oká dedina v Üeskoalovensku. 

Bratislava,
Valentic. M. 1970. Gradláe'ansjki Hrvati od XVI. stolj ecu

do danua, Zagreb.
1799. Magyar Országnak Leírása.
Buda.

2. kös-* *
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1957. Z&uáiavios/ fia&e 

Budapest»

1680. Figure u ziaBeza narodnora pjesni^tvu 

s njlhovoa teorijom.

Zagreb.

1950. /Prirediot/ Kajkavske hrvatske narodne 

pjeeae. ííarodna krgiSovnoat, ktijiga X*

2a&reb.

1963. Metrika i veraifi-featcija narodrog 

deaeterca, Ilarodua un.jetnost 2.,

Zagreb.
2оЛяаиааakii. V« 19 5o* Bpiouuuzko.je tvorcaeaztvo sslav^anaz»

kih narodov i problem ozrevnyityelnogo isu- 

cseuyija eposza.
Moezkv*.

V» 1962. aaroduij QerolcscszkiJ eposz
SeraviiyityelruD - isstoricaeszki^o ocserki.
Mo в akva-Leningrad•

2^iva::&evio. U, 1959. /аа 'étaapu priredios/
Bugar&tlee• Speke narodne реете.
Be o&rad.

ЛА peaue.

aiaa. L,

у
'6rmi.ec ш У.

glance. Y.




