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IlAGYJ.R ÓPDALOK FRANC lA P ÁRHUZAILU 

Balladáink francia rokonsága után nyomona bukkant .. rá az a
lábbi 9zövegekre, amelyek balladával rokon magyar dalokkal vagy ver s
hez hasonl 6 Bzövegezásü mosef~lákkel mutatnak szoros egyez~st. j ráSI
letek hason16sága vagy Bokszor azonossága valóban meglep6, s mindenfá
lek~pp valami összefUggésre mutat, az~rt visszttk a kutat6k nyilváno&
sága elé, m~g ha egyel6re nsm is tudjnk az eredet-k~rd~st eldönteni, 
mivel a szUkságes teljes összehaeonlitást nem v~gestük el. Ugyanis a 
námet anyagot nem vizsgáltuk meg részletesen ezeknek aszövegeknek 
szempontjáb61, minthogy eddig csak a ballada-tipu80k teljes áttekint&
s~t tudtuk elvégezni, az itt közöltek pedi« nea nevezhet6k \alladának. 
Ezárt sem az eddig átn~zett kiadványokban, sem a freiburgi Deutsohes 
Volksliedarchivban annak idej~n nem voltunk tekintettel a hasonl6 szO
vegekre . Egyedül Erk-Böhme nagy n~pkölt~szeti anto16giáját náztut át 
ezuttal, vagy irodalmi utalások nyomán kerestük fel a változatokat a 
különböz6 gyUjtemányekben. Kindenesetre fel akarjuk hivni a kutatók 
figye imét már most a lehets~ges francia vagy nyugateur6pai származás~ 
hogy további kutatásaikban legyenek ezekre is figyelemmel. 

Közismert az alábbi aagyar ánek (lásd pt 72.-t>, melynek for
májára eddig nem figyeltünk fel:egy hosszu (zenei) sor kátszeri isa~t
lése után refr~n-sor következik, amelyben megism~t16dik az e16z6 szö
veg-80r második fele. !eljes felépítése tehát háro.soros. Bs a forma a 
magyar népdalok közt teljesen idegen,aindennapos azonban a franoiában. 

Bl kéne indulni meg ké házasodni, 
De ~g az a kérAés t kit k~ne elvenni? 
Jaj jaj jaj jaj jaJ jaj, kit kéne elvenni? 

Ha kisasszony t veszek, nem tud sz6ni-fonni, 
Jaj de szégyen nekem pénzze gagyát venni! 
Refr. + ism~tl~s - az összea versszakban 

Ha öre~t k~rek, az mindig slomora, 
!nnr.k iinden szava egy égi háboru. 

Ha gazdagot k~rek, mindig csak azt hányja, 
Hogy "as enyillMl Haz ebadta hi tvállll1al" 
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Ha szeg'nyt aegk'rek, aTTaI ait osinájak, 
Igy kódusbó kett6t tehát a6rt csiDijak? 

Istenea, istenea~ ugyan ait csinájak, 
Leg6~kedje __ e .eg, v~ .. ghásasódjii? 

Jz as egy reúD1sfg táplil ezután is, 
Jó lesI a le~nys6g netea továbbra is. 

Gyergyószentaikló., Kodály 

Francia párja D'Haroourt gyUjtem6nye 89. sz. Kanadából. 

Zoh! d. a'Y aarier, ds a'y .ettre en .~nag', 
K'aarier, r .... et .nfants, non, non, Je n'en veux pointl 
Si je prends un' re .. e t un' re .. e ~Ul soit laid', 
Pour aci suis assur', 4. la pain' J'en aurai. 
Quand eU' s'ra dans son lit, si ban aise a tabi', 
Pour aoi suis assur', de la pain' j'en aurai. 

. Si je prends une r ... e, une re .. e ~u'il soit bell', 
Pour aoi sui s as sur', de s com' s l' en porte rai. 

I lOn aura cies Toi.ins qu' ils la trou!.ront bell'l I 
Pour aci, sui. assari , de. com'. J'.n portera • : 

Si je pr.nds une fs_e, une r ... e qu'il soit pauvr' , 
Pour aoi suis assur6 4e touJours fravailler. I·On aura Ae. enfant. qu'ils nou. diront: papass', 

·Jpporte-nous du ~ain, car nou. n'en avons point. :1 
Si je pr.nds un. r ... e, un. r .... qu'il soit rich', 
Pour aoi, .uis assur', d.s r.~roc~s i'en aural. I·,n • • dira IOfTtnt: )Ion _r ,ties TrogJl', I • u atpen.,s tOl !Ol \i •• , ae. entant. n'auront rien. : 

I :Jhl la vie d'ua ~Ol, la Ti' la plus heureu.', I 
C'est de boire, chanter, d.s rill's a ses cates. : 

Sainte-Jnne-des-Konts, pr~s La Tourell. 

(I.B. a k't dalla.nak ,inc s se .. i kOse e~shol.) 
SzOTege ugyanolyan fel'pítf8U,aint a mienk: a háza.odás gondo

latiTal indul, sorra T.szi a lehet6s'g.ket, amelyek kOst a szeg'nr 4. 
galda« is sz.repal, az utóbbinál szinte az egész Tersszak tartalas a
zono.; v6gUI a leginys6g dios6ret4vel zárul. 

Bnnek a dalnak egy másik Tariánsa már 1597-Ml r.l Tan j egyes-
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(Gerold,to 19.ss. _ Paris, 69 71 •••• ) 

Lourdaul t lourdault lovdault gar4. qu. tu r.ra •• 
Car ", tu te maries tu t'.n r.pentira. ' 
Lourdault ••• stb. (r.rrain s.apreJ • 

sy tu prens une viell., el t. reohygn.ra •••• 
Si tu prene j.un. f.~e, j .... n'en joyras ••• 
lll. yra a l'eglise, le presbtre la verra; 
La •• rra en sa chaabre et la oonrec.ra ••• 
L~ rera les enfans .t ri.n tu n'en scauras. 
It quant el s.ra gros.e il la te renToira; 
It aoarr1ra. 1'8Iltfaat qui ri.n. Il. te sera •• 
IDoer s.ra. bien alse quant huchera papa. 

Paris, I~ 117. ss-ban is feltUnnek egyes elem.i, OsszeolTa.ztva lirai 
.orokkal 6s a tes tristes noce. beTezet6 jelenet6vel egy kmlln v.rss6. 
D'Harcaart idéli Bujeaud II,46-r61 is,s. a Táltozat azonban annak ide~ 
j4n elkeralt, a ri~elae.et,a.ikor .zt a gyUjtem6nyt külröldi kOlosö~ 
z6sb61 haslnálhattaa, s lIost már nincs módoaban megállapítani, tartal
aas-e Talami ujabb rissletet dalunkból. 

Ssöv.gUnk a n6metekn'1 is sok változatban ismeretes. 

B-B. 864. sz. 
W.;un ich ans Heirathen denk~ , geht mich das Grauen ~P. 
Keln Herze t~ut sich kranken, nnn ich Gedenk daran. -·' 0 
Soll tret~n ln den Stand, der ewig wird ~enannt? 
D~s sind Ja schwere Sachen, dig ings t und Kummer machen 
Dle n' cht gefallen thun. ' 

Heira~h i~h einetirmg, so wie ieb sel ber bin 
So. hels~t es;Go e" arme, YO nnden YÍr beiA, uns lli::.? 
Ke~n Le lnwand und 1<e n Tuch, Kel.D Strtlmof und keine Schub 
Keln Hans , kein Hof , kein ":amme:-! FllMrahr es ist ein J~'IIlII , ér Jenn' s man b trachten t " ut. ' .. . , 

Heirath i~h eine Reiche, wi. gerne ich sie hKtt, 
So th~t Sle mir aust -elchen, wa' sie rUr G.ld geha\t. 
~o helsst es T~ und Nacht; hab dich zum KaDA fEaachtl 
u L~perihund, u PrahIer, hi.t za : nen halb.n aler 

Zu mlr ins Haus gebraoht. 

Heirath ich ~ine schöne - wie ioh sie gerne hKtt _ 
Es lIIöcht wohl Biner kommen, d.n siE< "efallen thU. 
Er that s!e liebe n al lein, Ich mI1sst ' J!'t' Hahnrei seb, 
Er könnt lhr rte Worte geben, n~d liebte sie daneben 
Wie's öfterma geschieht. ' 
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Ich kanDI nicht besser machen, ich bleib tar aich allein. 
Ua lndre auszulachen bleib ich tar aich allein. 
Nur aeinen Mund allain Tarscrg ich und sonat kein'n. 
Und kanD ua Liebe buhlen •••••••••• (hltQ1zik) ••••••• 
Jenns air gefallan thut. 

'etterau, Ullgegend TOn rriedberg 
Kittler 1007.sz.: (lel6halr ná1kU1) 

lenn ioh ana lreien denke, IOJlllt air ein Grauen an, 
Der XhstaDd thut aich krlnkan

i 
'enn ich gedenke aran. 

Ist das der !hestand, Der ehr ich wiri rnanntl 
Sind das nioht sohwere Saohen, Die lngs und Iumaer maohen, 
Jenn SaDS bedenbn thut? 

lrei lih tir eiU, mft, Gleiih wie i0it.eSber bit, o ge 888 Go t er arma!o solIn raide h n? 
Kein StJ"!lmpf und auoh k'oin Sohuht Kein Sclrtreine, teine bh, 
[ein Stub-~d teine [a.mer - Ist ~a8 denn nicht ein Jaamar, 
lenn ieb., .iraohten thu? 

Frei ich mir eine junge Ton achhehn Jahren alt, 
Die iat 80 au~blasen, Gans wunderlich gestait: 
loh lanD herSliebster Kann, Ioh auss die Herrschart babn, 
ln die Kiohe ma8st du ziehen Und .asst die SchUsseln spUlen: 
Ja Iann, so will iohs habn. 

firei i0ft ~r e~ alt~, Ein altes Rumpelfass, 
le 810 Sc ts t ut balteni Hat fropfen an der las, 

Voa [opf bis an dia Bein Muss Sle ~slubert sein. 
Bltt ihr Ton Hind und FUssen Den Schmutz abklauban mUssan: 
Das will mir auch nicht einl 

Uittlar l~l.-ben a következ~ töredák van beolTasztva a Bittar u. Magi 
mesdj'ben (aikor a szarat~ az elosábitott lánynak falajánlja bátyj át , ) 
a 6-7. Tsz-ban ás a 8. els~ sorában. (Boroszló k!Srn;rák) . 

Der Knabe hinter der Linde 8tand Und h!Srt der' Bed ain Bnda' 
O du lieber Herr Jesu Christ, Zu welchar so11 ich mi oh wandan? 

'end ich mich zu der Beichen~_So weinat meine. Gl.ichenJ 
Wend ich mich zu der !rmen, ua gehts, dass Gott érbarae. 

Lieber Lass ich dié Beiohe .tehn Und will mich zur Araan kahren. 
stb. . 

Siarock 22.0. sz. alatt, az inte szóról szóra hasonló s.tróUlcat találunk, 
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aint Kittler el.6 Iz!Svagében, eaak a sorrend Tan fa l o.erll ... 

~e~itCh ana Preian denke, Iomat air ain Grausen an 
er _s and thut aich krAnkén, leDD ioh gedenke dran ' 

Soll treten in den stand, Der ewig wird genannt l • ir: 'i:fe:O~t·~~\~ohen , Die ingat und [ummer aaohen, 

BO fre i ti ioh air ei. MaaoheRn achtzehn Jahren alt 
a. s fein aa!~blasen, wunderl ieh estaltt. ' 
~h Mann, hersliibster Mann ie Bots die ! i l l l ch'han 
D18 SchUasain scUst du sp1lien: Lleber Kann, sc wi ll i ~h es bö • . 

Prel ich lIir dlUUl dn' ilte, lin aItes Runkelsbas 
Die .ich ia Sohautz thulr1iinden, lit !ropfen an d~r Na 
Ica xHaapt bil auf die Bein IU88 sie geslubert sein' s, 
Don lnilen und Ton 1't1ls8n Den 8o&auh abklauben mUssen 
as will air aueh nicht ein. "- • 

Di'riel..!chhtmiri hdanni elin' 'icte, Gle1ch wie ich gerne t hlt 
a.uc S C T e ruas re o en ~I ' !ur Gald h tI 

~ h
L
ie.8 es fag und Jacht: Hab dch SU:1Kann ge_O~r II. ; 

Z- _~P'inhUDHd, du Pbr&ler, Ili ha.t telnen halban 'fhalér • ~r ns aus ge raoht. 

Prei ich air dann ein Arae, Gleich wi. ich 8elber bin 
~iei thstut niehts .ehr aliiiBraen: 'o wolln wir beide hIn? 
e n rUapf und auoh kein Schuh, Kein Hausgerll.th dazu ' 

i:!ndt:h~e~t~~~te:iih! ... er, Iein Stub una auch kain'[a .. er, 

Rhe i nland 
[!Shler-Koier 152. 81 . 

:!nn i~\.lan ~en Whstand denke~ lúss Ich mich TOn Her zen [rinke 
so .~ , l cb einen Stand uer 80 heilig wird t • 

Sind denn das vielleicht di~ Besclrtrerien, Die unr~~t : und luaer 
lein Liebohen denk' daranl aachen? 

B~irat ich eine Rei~he, 'i. ich es far nioht bin il so thhUit'tsie's a r verweisen III kr Hab und :Il ihr Geldeh 
so e S8 es !ag und Jacht: "Wer hat dich na ,ann aaeht?en, 

ie~u~~fr:tu:~ ~.!: :!::~~tf Du Tersoffner, du ersol:ender, 

:~iratt'hieth elihne ~, 'ie ioh es selbar bin' 
l sc u S c Gotterbarme, ill .. leiden wir 

[eine straapf' und keine Schúh', Tor den Llu8e~ auch noch kein. 
- Ruh' ,IelnenllHaulriatl keine [a .. er, Wichts als Xlend lauter J .... rl o wo en w r Deide hin? ' 

Ptlugsoheid, Ir. Saarbrlloken 
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Parisius 624.sz. 
lenn ich an das Ue l raten denke, Iomat ai r dal Grauen an, 
Der Kbestand tut aioh kranken, Wenn ioh gedenk daran, 
Soll treten in den Stand Der ewif wird ~nannt. 
ls sind wohl Ichwere Sacten, Die ngst und Kummer machen, 
Wenn man's bedenken tut. 

Heirat ich eine ~ Wie ich es '('arne tat, 
80 wUrd sie sicb rauss{reichen, Dat - ~ie viel Gelder hitt. 
So hiess es alle ,~ und Nacht, Ich habe dich zu. Kann geaaoht, 
Du Lumpenhund, du Prahler, Hast keinen halben 'aler 
Zu mir ins HaUI gebraoht. 

Hoirat ich eine tr-e'bWie ich auch selber bin, 
So heisst II' Go er ~e Wo senden wir uns hin! 
Iein LeiDYan~ und kein tuot, Iein Strttapf und auch kein Sohuoh, 
Iein Heus, kein Rof, kein Iemaer, FUrwabr, es ist ein Jammer, 
Wenn aan's betrachten tut. 

He i rat ich eine Schöne, Die ioh so gerne hlttI. 
Und denn noch e'Íller kame, ner ihr gefallen tat l :Kr ut sie l h"lIen aUein, Ich IIUsste Hahnrei se n. 
' at sie auch ~te lorte geben, Sie liebte ihn doch noch daneben, 
Jie öfteraals geschieht. 

Ioh wil~ es anders mach~~i Ich bleib fUr mich allein, 
Und andre auszulachen So l mein Vergnttgen sein. 
lill aeinen Kund alleln Versorgen und sonst kein'. 
Ich hab ~enug zu schaffen, Kann Buch bei Jungfern schlafen, 
l enn mir s gef allen tut. 

Istedt , Altaark, (I&«deburg-körny.) 

A további példákat nem szapor [tjuk, aert a többi is teljesen 
hason16, részleteik, kUlönösen rimeik Az6r 6l-sz6ra azonosak, nyilTán
va16an egy f ogalmazás kisebb-nagyobb variáci6i. (Heeger~Ust 270.sz. 
4-6. vesz.-a, Rheinpfalzból , KUndel 231-232. sz. !lszászból, ZurmUhlen 
86.sz.Rheinland, Prischbier 74. sz. I önigsbergi ujságközlésb~l . irodal
mi nyelven, Hauffen l16. sz, Gottscheei ba jor kivándorlókt61, lolfram 
257.sz. lassauból, a t ováb~ i akr61 csak idézetb6l tu40k: Hoffmann 1225. 
sz.m. Keier 556.sz. - honnaa? - Amft l 04.sz. Szilézia, Bender l33.sz. 
Baden, 8ohaitz, l63~. sz. 'rier körny., Dithfurth 60. sz. Untar. 
franken, Hoffmann-Riohter 9b. és 184. sz.Szilézia) A felsorolásból ki
tUnik, hogy leginkább a délnyugati, Rajna-körny€ki tartományokból is
meretei (5 változat kivételével). 

I A ~émet változatok nagyon egységesek formai és fogalaazási te-
'. ~te tben . A\ magyar t ávolabb áll ett~l a részletez6 fogal.azástól és a 
Dbv t egységesnek l átszó strófaszerkezetét6l. lözelebb á1l hozzá a 
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franoi. tOllöreb\ fogal"lása; emellett k4tségte1enll franoia a 
dal str6fa-szerkezete. Vinden va16szinUaég szerint ai ls t6lUk 
át e dalt, .int Tal6szinU1eg • n4aetek is. 

Bartdk 257. SI. alatt kDzli a kÖTetkez6 dallamot. 

Hogy Teti el a parasst Lassankint azabot? 
Igy vet i el a paraszt Lassankint azabot. 

Brogy Tágj a le a paraszt L.ssankint a zabot? 
gy dgJa le stb. 

• 
nttfil: 

Brogy D;10111
tb

tat ja el ••• Hogy issza aeg a parasIt lassankint al á.rát~ 
gr_ •• B • 

Bart6k jegyzete: ·UUkdal. A da1lu Ta16sBin1lleg n4l1et encle
tu. A ssövegnek sok tót Tariánsa van." 

!akács Lajos szives közUse szeri~t Ga1l.. (Soaogy II.) is &_ 
nekl1k. 

Iodál1 ia A aagyar népzene 1952,'2-n n4.et dalnak tartja, a~ ~ 
D;1oDán magas is a német átTételek köz4 soro1taa a Pt-ban.Iodá11 Die 
ungarische Tolk..usit, 190-n pedig már párhuzamba is állitotta BahEel 
Deuhchea Iinde,-' 1.ed, '97-el. 

'e.po Giusto Bart6k Doboz, BO:da 1906 

Hogy Te-ti 01 a pa-raszt 1as-aan-kint a la-bot? 

@jfg 1; J J' I t) J. J I X I J J J I t) J K II ~; J J J 

$~ fr r r I LJ r r li I J J J I J 3 J PI I r FtE 
Igy n - U el & pa-raszt las-oan-kiPlt & za-bot o 

Böhme: linderapiel, ~97 Aus dell Vogt1ando 

lo1lt ihr wisoGn,wie der Bauer Wol It ihr Yissen,w1e aer·1 
El -l -! c::±:::: rr. h I OJ J J I ~:; ~ II a r r 

Bauer oeinen Hafer aus - sat? sat? 
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ls a dal a 239.ss.-hos. Tariánskdnt Tan kOzOlTe, kalOn jelzet 
ndlkUl. 116tte a ~96. !apon, 239 •• z. a. alatt, egy táTOli, nea hasonló 
dallaaal. .~'T8tke" '~T8get találjuk. 

Wellt fhr wi .... , wie der Bauer seinen Hafer aussit? 
Seht, so .. ohts ~er Bauer, weDD er Hafer ausalt. 

RheiDllDdi80he Velodie 

U.o. b. 
Wollt ihr wis~en, wie der Bauer s.iDen Bat.r a,selt? 
Seht, so machts ~er Bau.r, W8DD er Hafer aussit! 

••• a~ht •••• ins Wirtshaus .ingeht •••• sein SchDlpsohen austriDkt •••••• 
sein Snöpsehen bezahlt •••• aus de. Wirtshaus geht? •••••• 

A szoTeghez kOzOlt jegyzet leirja, hogy játsszák .eg a s.oTeg
ben elmondott jelenetet a gyermekek megfele16 mozdulatokkal. A hároa 
kOzOlt dal, Talamint a jegyzetben szerepl 6 hiTatkozások alapján u«1 
látszik, mintha csak a Rajna-Tidáken, tehát a francia határral sza.
szádos terDleteken Tolna otthonos. 

Az alábbi francia dallam ds a kdt SZOT.g .zdrt uj probldmákat 
Tet fOl. (Pou.igh 139-40.) 

La eibado (l'aToine) 
Allegre.ent . Poueigh 139. 

@; J I J OIJ. B,JJLJ'r k), J ~D'J 'd 
Quand .oun gran-pai Seme-nabo la ei-bado, Fa-sio a - tal, 

, i' J, tb I J j, J, r j r r I E r r r I r J I J ! t~ 
A - pres a - tal, A-pr~s se rebi-rabo, Pasio eou-.o cal. 

Le - ba--bo la ca - mo, Le - ba - bo le p~: 

J I J tS' 

Apres l'autro c amo , Apr~s l' autre p~. 
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Quand .oun gran-pai Semenabo la cibado, Fasio atal. 

'prés atal, Apr~s se rebirobao, 'asio eoumo cal. 
Lebabo la eaDO, Lebabo le pe, refrain 
Apr~s l'autro eamo, Apr~s l'autro pe. 

J. kÖTetkez6 fokozatok: Dalhabo ••• Lebabo ••• Batio ••• Bentabo 
A D1elTjárási szOTeg franeia forditása: Quand .on grand-p~re semait 
l'aToine, Il faisait comme eeei. Apres eomme eela, Insuite il se re
tournait, Il faisait comme il faut,Il leTait la jamb., IlleTait le 
pied, Apres l'autre jambe, apres l'autr. pied. 
A tOTábbi Tersszakok fokozatai:Sarelait ••• Pauchait •••• LeTait ••• Battait 
•••••• Ventait • 
A .ásik dallama nem hozhat6 kapcsolatba a midnkkel,azért nem is kO zOl
jUk, szöTege a kÖTetkez6: 
Si boulets sabd Quin papa la semiabe? (bis) Que la semiabe atau, atau, 
Se repausab. puch u pauc. 'ruque lou pe, Truque la ma, Da lou dou ca
pera. Cibadel Cibade! y a loung tems la desiraben, La cibade, la ei
bade, Y áloung tems la desiraben, La eibade d'aquest S~. 

A tOTábbi fokozatok:sagabe ••• amassabe ••• ligabe ••• batebe ••• lan
eabe •••• ensaeabe •••• noludabe •••• cargabe •••• •• 

A szerz6 a kÖTetkez6 jegyzetet fUzi hozzá: "Ez a rdgi francia 
körtánc, amelynek neTe: La Chanson de l'ATeina- A zab áneke. B16adá
sakor kezet fOgTa lassan forognak a két ~ls6 sor dallamára.! harmadik
ra elengedik egymás kezát, s mindegyik helyán maradTa háromszor Tet6, 
vág6 stb. mozdulatot tesz a Tersszak szöTege szerint. A negyedik sorra 
mindenki esip6re teszi kezét. Esután, kÖTetTe a refrán utmutatását, a 
jobb láb nágyszer földre toppant, ugyanakkor kezUket OsszeTerik.! kart 
azután felemelTe fáIfordulatot tesznek hangosan kiáltTa: Zab, zab! Vá
gUl ujra kezetfogva.gyorsan forognak." 

A magyar dallamnak alábbi változatai, amelyeket ujabban Bákás 
megyáben vettem magnetofonra, inkább a franciához kapcsolják dalunkat, 
semmint a námethez: hosszabbak, összetettebb a formájuk, bennük Tan,ha 
rövidebben is, az "igy Teti" közáprász, árintik a fels6 dominánst is 
(a ~-t), s egy kadeneiáTal zárul utols6 részük ismátlés nélkül.Funkció 
ban is ez a helyzet: a magyar általánosan ugy ismeretes, mint a fel
n6ttek lakodalmi, mulatsági szórakozása, akárcsak a francia társastánq 
míg az igen leegyszerűsödött német változat gyermekjátákdal. 
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, ~.et 4&11 .. rit ... tbaD áll tDlelébb a magJarhol, a franoia 
dall&Jm)nalllban. 'a4.et .. !ST. kelelebbi, .hel as elnUI, leriPl; 
's u ids fokoE&tait tartal_ssa, 1'al .. iDt a 1tJ0C1 nti - igy ntt 
sle.betl1itást is. De tekintetbe ~ll Teani ast is,bogy a francia p'l
da igen táToli, d'li tájrdl 1'ald, .agyar k01csOnl'l pediS 'ssakfranoia 
4s 1'811on terUletr~l k'p~elbet6 el lesinkíbb.I ... ralDk '-llene al Oss
Slel francia 's német feljegyz'et,hogJ e1dOntheslUk dalaBk s.áraaláeá
nak klSrd,út. lea lehet 1'1 tál uonban, hogy eD JITOPti Ur .. ~táDO 
hOllánk is eljutd di1'atjárdl 1'&Jl 8.d, .. it 1'aldsliDlle« a ko.4pkor 6ta 

6ri. parasltságunk. 

hogy 1'eti .1 alabot. Iden' •• e., 181 a para SIt stb. 
181 1'eti el asabot. 

1. Szeretném tudni, h081 a parasIt, hogy a paraszt, 
hogy a paraszt h081 veti el azabot. 
IdenézIen, igy a paraszt, iden'zzen, igy a parasIt, 
Igy veti el a zabot. (Ku~atja.) 

2. Szeretném tudni •••••••• hogy vágja le azabot ••• 

3 ••••.•...•...•.• hogy adja el a zabot (tenyérbe csapnak) 

, •••..••.••.•...• hogy iSSIa meg al árát? (koccintanak S 
kiisszák fenékig, 1eboritják a poharat) 
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Ge8It,1960.II.13. Io~cs Lajos 
~ ,. 

J J il nfr J. ~ I U r E I n r r I 
l. Csak ut lllt., osak alt lát., osak ut lát., hOC aparust 

, U r ~ lj) J xl J J JtlJ J JA I tr O fi I r r I 
hogy 1'eti el a .abot. 181 veti Igy veti 181 Te - ti a paras.t 'lJ r ri Jn J il 
181 veti el asabot 

l. Csak azt látnám, cBak alt látnáml csak azt látnám, 
Hogy a parasIt nogy veti el a zaDot. 
Igy vet1, igy l'etI~ (mutatja) 
Igy veti el a paraszt ssép csendesen azabot. 

2 ••.••.••• hOg} adja el (tenyerébe csap) 
••. • ..••.• fiogy lssza meg a sab árát (koccint) 

Ugyanígy dalolta Biró Mihály 70 é. és felesége, 'arkas Irzaé
bet 63 é., csak közben még az a ~ozzanat is slerepe1t: "hogy grljti 
fel" azabot". Geszten különben elég általánosaD isaerték, sarkadke
resIturi énekeseia 1'lszont aár ne •• 

l'pszerUsit6 kiadTányokbdl is kOsisaert a Idrd és a kiaaadár 
tört4nete, ezért a me .. tata16gus kil'Onata alapján iamertetjUk, (bár 
teljes slö1'ege sem sokkal hosszabb). 
Mesekata16gus m3sZ jran,. Lászld: Magyar n'pmese g:rtljhlll'Il1, 128. 

III kismadár kéri a k6r6t, hogy ringallsa. 'kdrd nelll akarja 
r1ngatn1. j kismadár elBegy a kecskéhez, hogy rágja .eg a k6rdt,a! ne. 
akarja; elmegy a farkasboz, ho~ egye me~ a kecsk't, a faluhoz, hogy 
kergesse a farkast, a tUIbOz, bogy 'gesse Illeg a falut, a 1'ilbez, bogy 
oltsa el a tllZet, a bikábol, hogy igya .eg a 1'Ílet, a furk6bol, hogy 
11sse agyon a bikát, a f'reghel, hogy furja ki a furk6t, a kakashol, 
hogy kapja be a férget. "Szalad a kakas, kapja a férget: szalad a f&
reg,furja • furk6t, szalad a furkd, uti a bikát, szalad a bika, iss •• 
a Tilet, szalad a Tis, oltja a tüzet, szalad a tul, égeti a falut,sz&-
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lad a falu, kergeti a farkast, azalacl a farkas, esd a kecskát, szalad 
a keoske, rágja a kór6t, a kór6 bezseg ringatta akismadaratl" 

Ugyanigy Benedek n.k: lIagyar lIese th mondaTilág IT. k., 89 .. 
l:rr 1885, 42l-5 Ssolnok-Doboka II., DOlROkos: furkó helyett járom t!Sri as 
!Sld5r nyakát. Berze Jagy II. k., 55 fokozatai: k6rÓ, keoske, farkaa, 
furk6, féreg, kakas. 

Basonló a 203,x és 2039E alatt nyilvántartott -A nyulacska ha-
raDgOosUja- '" -A kisegl1r farklncája-, ahol _ás e16t!Srténetb. ágyana 
következnek a kll!SnO!Sz6 kisérletek, ezeknek fokozatai azonban _ár &D1-
nyira eltérnek a fentit61 és az alábbi francia sz!Sngekt61, hogy csak 
táTOli analógiára használhatók f.l. (lyilrin utólag alakultat az els6 
szöv.g példájára.) 

A franoiátnál ez t.ljes egészében vers, énekelt népdal. Lásd 

bpare 236. 

-L'1 a un loup dedans un boi., Le loup n'v.ut sortir du boi,. 
Ha, j't. prolIets, oomper' Brocard, !u sortir&8 de ce lieu-ll. Ba, stb 

Le loup n'veut pas sortir du bois, Il fant aller chercher le chien. 
Ba, stb ••• Il faut aller cheroher le ohien, Le ohi.n n'veut pas 
japper au loup •••••• 

A fokozatok a k!Svetkez6t: L'bafon n'veut pas battre le chien ••• Le feu 
n'veut pas bruler l'baton ••••• L'eau n'veut pas éteindre le feu •••• Le 
veau ne veut pas boire l'.au ••••• L'boucher n'veut pal tu.r le veau ••• 
Le Diabla Taut bien nnir, L'bouoher nut bien tuer le nau, It le 
Teau nd bien boirel'eall~ L'eau nut bien éteindre le feu, Le feu 
veut bien brUler l'biton, L'baton vsut bien battre le chien, Le chien 
veut bien japp.r au loup, Le lup veut bien Rortir du bois. Ba, l'te 
prolIets, comper' Brooard, !u Bortiras de o. li.u-la (bis). 

R •• irellont-ból beklldve, de a k!Sz16 szerint: -se retrottYe dan. 

plusieurs parties de la France.-
Hasonló német Bzöveget találunkW.ckerlin, 336-0n, Elszászból: 

Jancsit k!SrUért ldlldik, a körUk asonban nem hullanak le, .Janosi ne_ 
tér vissza: utána knldik a kutyát, s a további fokozatok: tus, viz, 
borju, mészáros, hóhér, ördög, tehát ugyantigy, mint az els6ben. Itt is 
megállapíthatjuk tehát, hogy, lIint a magyarban, a bevezet6 t!Srténet 
kll!Snb~z6 lehet,(csat nálunk a i:Ul~nO!Sz6 bevezetés a fokozatok megvál-
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toztatását is magával hozta, & franciában viszont nea) 
[oncs Ágnes szíve. ld5.lé i t • n •• inerik Aa'fh-ban .. ~. szer n a naueti .esekatal6gusok 

lIesekataló~ tart. .: l ~~repe ,.gy.dUl a rOllú és & ké.s1I.l.6 magyar 
J& R3" v ..... IGuk h roúnobil v t hát 

prdsai _ •••• IUrl _ fOMtája. leli lahet v t an e egyed111 
verse. n~ati foraa •• ered.ti. i '- asonban,hogy az énekelt, 

veget. ~~á~!=:; nl::: 195~,61-2. lapján kISdi as alábbi IZG
ja: .za idején b_állit hira. duhaj. ast IIOnd-

J.l04 

lIónár, hun a pén - zed? zed? 

WcJ J fi I D n I J J j] I i) J J Jell 
SublatolIba van & pén~e., Csak az ~le - tellet fél - t ... 

Akkor kérte, eng.djék egyet furuglálni Kiko 
a kutyáit: (A zárójeles rászt osak fumi hiá

r ~geDgeit~k, !KJ ~!vt. 
nUklll.) 1& nyauan bek11k, cifri .. t 

,~ r Er I'C; pJlfé A':II 
Jámbor r gyere ha - za~ 
Foktor U lj 

i@P J:rJl I t r U I J J J] lOr I j AI 
Bájre [bUlI bUlI gyere haza! Héj sze bu bu gyere ha - sal 

lIeghallották a kutTik, futottak haza. Kikor már .s udvaron voltak,cs-~ 
ezt fujta: ..... 
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ikkor befutottak a kntyfk, tis'jje~ t4ptlk 8 háraa duhaj t." 
Idd~ csak DUDáDtulról ismerjlk, 3-4 Táltozatban. I't Tiltozata 14pro 
Gr. felv. 2l. ,. 29. l ... s, - te.si hoz~ Iodály. 

'eljel.n 'nekeIt 4s v.r ••• foraáját találjuk is.'t franciáknál 
61 bol.gárokúl. 

Cant.loub. 11,78. 

iu bois de la roullous. Il ,. a des voleur •• 
Il ,. a del voleurs, B~lerin, trin trin trin, (bil) Beleri.1 

! en a bien oinquante iutour d'un builson •••• • tc. 

Se disant, l'un a l'autr.: Je Tois-tu r ian Tenir? 

Je vois venir UA ho .. e i oheval monti •• •• 

1101 hol urchand, brave hone, is-tu d. l'argent? 

J'.n ai .es pl.ines peches, iussi lIel pleins gants. 

Hol hol marohand, brave b~mme, Il t. faut aourirl 

Donn.z-moi done l'.spao. D'appeler Ilon ohien. 

"Ma petite Lisett., Viens ae leoourirl" 

L. chien en a tu' quinze, It le marohand ~inq. 

Hol hol marohand, brave hoaae, Comaent l'nourris-tu? 

ivec de la viand' fraiohe, iussi du pain bIanc. 

Bolgároknál hoss~ vers.s szövegek szólnak a juhászr6l, akit 
három kuty4ja megment a haraaiákt61, illetve törökökt6l.Yedv~t kerget
nek az ebek, azalatt gadájUkat megtámadjÜ:- lhlgednylk~r furul,.á.S1l~ 
- akárcsak a mi 1Il01nártmk - visszahiTja három katyáját, • azok sdtté
pik a támad6kat. (Lásd. Ivanov 47-8.sz.; SblU 42,112-3., SblU 5, 73 3. 
sz.; Cicelkova SbIU 46 11,86 93 . sz.; !ngelov-Vakarelszki, 82; Vatev 
SbRU 43,333-4 l57-8.ss., Sztoilov,Pokazalec I-II 387.sz., Izv.Ethnogr. 
Kuz. IV.90 3.sz.) 

Az összes párhuzaaok tanusága szerint .s a szöveg is eredeti
leg teljesen versben volt, s nálunk szttkUlt le az ánekelt ás verses 
r'sz a rab16k szavaira ás a gazda seg~lyk~r6 mondókájára. 'ehát ut6la-
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-.., ... ' ... ~. 

gO~in vált "4nekbet'tes mes'véft. 
'~gezet6l lás8nDk ismét dal ~s dal kesötti egyezést. 116z6 fU

zetUnkb8n, az áji ~Alok kezt már közöltmk az alábbi dalt (19.sz.) s 
nriánelit is kön.ttdtük lIár Pt l21-benl Ilost, könnyebb össlehasonlf
tás kll dyéárt legalább szönglSt ujra idtfzd.k. 

Három huszár a csárd.ába Igy gondolkodk l18gáb~, 
19! gond clkozlk lRagába: Hová megyünk ~ccaUra7 

Egy közUl~~ \italálta: Özvegyasszony kunyh6jába~ 
Özvegyasszony kunyh6jába, Hol az ajt6 ninos bezárTa. 

Gyer be h~szár. a házaab~, Itt a divány, Ulj lé rájal 
iz ágyam IS le van vetve, Hogyha akarsz, feküggy bele! 

Nem f ekszek le az ágyadra, N~m költöl fel élféltájbal 
Felköltlek ISn ojjan j6kor: Fj fél után egy 3rakor. 

tjf61 után egy az óra, Kelj fel huszár! erigy hazaI 
V~g a kutyák sem ugatnak, SzomszlSdaim s alusznak. 

Változatniban nlSha 3 le gIS ny vagy juhász gondolkodik a pusztá
ban, nlSha viszont mindjárt osak egy. Iz a hármas Bzám,ami a további~ 
ban beleolvad az "egy"-be, .ert t.k. csak egyr6l van szd, a franoiábaB 
is hasonl6klSpp szerepel. Náluk kUlönben igen sok szövegben tapasztal
juk ezt a Mar6t Károly akadémiai szákfogla16jában tárgyalt jelenstfget. 
Ime a francia megfele16: (GagnOD, 178, Ianada - sorismlStltfsek és ref
ra in nUk11l) 

K'en revenant de la Vendée, 
Dane Ilon chemin t~'ai rencontrIS 
Trois,oavaIiers ort bie~ montés. 
Deax a cheval et l'autre apied. 
Celui a pied m'a demande: 
Ob irons-nous oe soir oouch~r? 
Chez nous, monsieurJ sf vous vonlez. 
Vous y trouvrez un Don souper, 
Et de bons lit s pour vous couc~er. 
Les cavaliers ont acceptlS. 

A francia ének nem folytat6dik tovább, nyilván tö!'edé~, n.e:rt I·, 

szeTe ~6 hajnali köl t ögetlSse és távozása IL laány vagy asszony ezoMjá. 
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bdl " tipiku. IIOSHII&t a tranoia aube.n~.et 'l«8lied.hajn&ll &nek IIIlta-
j~. ~ 

Btraiat (61 el .ajd as eredetk~r~B a fenti párhuzaao~ an 
(franoia T8Qn4aet?), .indenkáppen tanulságoaak lesznek mária azok as 
G •• setGgsfaek, ... 11ek .afaji Bse.pontból Tonhatók le: nevezete.en

ó
hol1 

~toa telje.en Ter.e., 'nekelt toraiban vannak ae~ a nálunk pr sai, 
• e.'. Tagy 'aetbet'te .... e.zert azGvegek. 'e. kev~Bbb~ ~rdekea követ
kestet'.etra eDged jutni a többi .-taj hazai teltUn'.e (aubel). ÁmeDJ
DJiben pe4ig a tranoia eredet t,.'" t.igalO16dn4t, es .4« jobban alá
támasstaná azokat a .egfelel1aetet; .. el1etat a ballada tertlet4n igye
test .. tiaatatai a telje. Tonatkozó aD1&« ia.eretfben. 

'&rg1&a Lajoa 

.ls idlseU lIIIJItát j 8I1s4te 

pf t, G.t Tolbliecler der Grafacbtt Glatz. Jlabelaolnrerdt, 1911. 

.lDgele., ll. - TabrelsHI, JI.: Sseati is neddeUoa. Ini,. na blprn-
kata narodna balada. SlOtia. 1936. 

lI&rtdt 1I.t .l DDu .'pdal. !p. 192&. 

BGDe. 'r. I.: Dnhohe. Iin4~l1e4. Le1ps1«. 1897. 

Bujeaua, l.: Chaah et ohanlOU popalalres d .. prorlnoe. de l'Oaeat, 
Foltn, SalntoDgl, .luh et .lJIpaeia. l-2 •• iort, 189!1. 

CantelnN. l.: .lntholo~e 4e. chaah JIOplalres frueais. Par1.,l~l. 
1..(.. 

Cleelkon.-lIoSlbn, Z.:lílg~ • .!t1~dn1 pe.w .t ssrednogorieto.l.d. 
Fe.sai ot IopriT.clioa. 2. i. lesBDl ot sz.TojnyagoTo,KarloTBzko. 
810f la, 19~3. SbIU 46. 

Ditfvth, ,. I. 'reihe!'!' TOll: Tolkl .... G .. e11sehatt&Ueder de. 17. 
1IDd 18. lahrhuderie •• InIrilipn, lm. 

Irt, L. - BGhae, 'r. I.: Dntacher Liederhort. 1-3. Leipzig, 1893. 

'riaehbier, JI.: Jlundert O.tpr ... silOhe Toltalieder in hoehdeutsoher 
Spraohe. Leips1«, 1893. 
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Gapa, I.: Ohanson. populaire. du Cuada. Q1llbeo, 1900. 

Gerold, !h.: ChansODl popalair .. de. ITe et tne a1~ole. ano lev. 
-'lodie •• Pui., '.n. Bibliotheca la..auica lt0-92. 

D'Jlaroovt, largaerite et Baoul.: Cbanao .. foWori,.e. t.r&noal... a 
C&aa4a. Q.Üeo - Pui., 19!16. 

Jlautf •• .l.1 Die dntlOhe Bpraehinsel GoUachee. Gru, 1895 • 

Jle.,.r, (J. - list, W.I Tolblleder &llS der Rheinptats. I-II. Iaiser .. 
lautel'D. 1909. 

Jlotfaan Ton Paller.leben: Unsere TOlt.tIaliehen Lieder.4 • .lufl.Leips1«, 
1900. 

Hottaan TOn 'allersleNn - 11obter,I.:8ohl •• lso~ 'oltalleder.Leipll& 
1842. 

hanoT, G~: larodal pe.sni I prltaü:1 ot 8sofijaüo I lIoteTg2'ad.zko. 
810fia, 1949. SbI1J 44 • 

IZTe.stija na larodnija Itnograt.zk! Kusej v Szotlja. 

lOhler, O.: 'olkall.der TOn der lo.el und S~. lit Tergleichenden .lD
llerbDgBn und einer .lbhandlq brag. TOD J. Ueler.Jlalle a.8.,1896. 

Karót Károll: 'l'he 8irens. Acta Ithn. TIl. (1958) 1-2 •• 11.,1-60. (Lásd a 
37-40. lapot.) 

Keier, l.: Kun.tlleder la Tolts.Dnde. Jlalle a.B. 1906. 

Kittier, ,. L.: Deutaohe 'olt.lieder. Pranttart a.I., l8~. 

KUndel, C.: 11l1s.ilOhe Toltalieder. Strea bUrI, 1881. 

Paris, G. - Generi, .l.: OhanllODI 411 ne ai~ole. Parh, 1875. 80eUt,
des ancien. textea francai.. l. 

Parisiua- leber Ielleraann, 1.:Ludolf Pari.i1l8 und selne altaörtischen 
'olkalieder. Jlerauagabe der lel04ien TOa I. Stookaann.Berlin.1957. 

POlleigh, J.: Chansona popalaire. de. !)rl.'e. 'raneaise •• !radition •• 
Koeurs, U.age •• I. Paris, 1926. 

Pt = P~ldatár. Lásd: Kodál1 Z.: .l UQar Mplene, Bp. 1952. Aplld .. 
tárt Gsszeállitotta Vargyas L. 
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Sbl1J • S.bomlk za larod.ni U.ot'roTenija (2&-t6l:) i knlS1llill&. 

Schaits, I. B.: Sitten und Brluche,Lieder,SprDcbYörtsr UDd Rlthsel de. 
Bifler Volkes. !rier, 1856. 

Simrock, K.: Die deutschen Volkslieder. Basel, 4.n. 

3ztoilov, A.: Pokazalec na pecsatnite pre. XIX. vek blgarszki narodni 
peszni. Szofia r. 1815-1860 1916. II. 1861-1878. 1918. 

VateT, 3. ~ Narodni peszni c- t Szofi .:szko j 'J f blizk: ~ te kraiscba ... . . 
szona , 1942. Sbtro 43. 

Wc \ .. · .. lin , J .B . : Chanso!ls populairn de PUsace. l-2. Parte , 1883 . 

WOl!ld!D., B.: Nassallische Volksliede!'. Berlin, 189'l. 

Z~hlen, H.: Des DUlkener 'iedleTs Liederbllch. Niederrne i nische 
Volkslieder. Viereen, 1875. 

Vargyas. L.; Parallel •• entre chansons populairee hongroises et 
frangaisss. - L'auteur _et en para1lele qllelques chansons populaires 
hongroises, franqaises et allemandes et suggere la possibilit~ ou la 
probabilité de leur provenance de la Prance _édiévale. Tu que la 
matiere alleaande qu'il eut la possibilité d'étudier est restreinte et 
fort incidenteile la question de l'origine franqaise ne se pose que 
sous forme de possibilité et attend une solution définitive des 
recherches futures. 

Les textes en question sont les suivants: 
l. Le gars qui ne veut se marier. D'Harcourt, No.e9.) 
Gerold No.19 • Paris No.7l. Le chant hongrois consiste de 

atrophes de trois vers, a répétition et aTec refra :i n. C'est une foru;.e 
fréquente en franqai l' lIais exceptionnel l c en Longrr> is. En _eDle temps 
elle présente une divorgence n~ tte d'avec la strudure strophique des 
variantes allemandea ayant une grande uni.te de rédaction. La conc isi oll 
qui caraetéri se le hongrois J' apparente davalltaf"J aTec le ch",:; t lJ:.l!l
qais qu'aTldC lrallemand, pIu !! minutieux dans so n r (;r:i.t. 

2. La chanson de l'!veine. En ce l.ti concer ne '.,! +ex t .. ·le cet+.e 
chanson ce sont les varianhs alle.!llandes quI 'lod ;:.1:...1 p!'oches d.3 ~~ 
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hongroise tandia que pour l'air c'eat la fran9aise qui présente plus 
d'analogie. L'unique variante de la Prance m~ridionale ne peut paa 
résoudre le proble.e, ce sont seulea les versions du Nord (inoonnues a 
l'auteur)qui peuvent entrer en ligne de compte pour ohercher le modele 
de l'air hongroia. 

3. La branche et le petit oiseau.C'e st un conte-fao.tie en prose 
dont le pendant frangais est une chanson populaire (A_pere 236 "1'y a 
un loup dedans un boh" + Weekerlin 336). Le cont. hongrois (ainsi que 
le rouaain qui offre une analogie compl~te ) est de toute évidenoe una 
variante postérieure de la chanson franqaise. 

4. Le marchand et son chien. (Canteloube II, 78). Cette chaneon 
aussi est devenue en hongrois une histoire en pro se ave o des couplet8 
interoal's tandia qU'en franqais et en bulgare elle a gard' sa fOTae 
originalt. 

5. Le8 troil huasarda et l. jeune fille (ou veuy,) (T.Gagnon, 
178). La snitt de la chanson hongroise, qui manque dana la frang.ise, 
prouve que nous avons affaire a une aube. 

Si les recherches confiraent le bien fondé de ces confrontation~ 
ces analogies prouveraient que nos chansons et textes en prose gardent 
les traces d'emprunts remontant au Moyen-Age puisqu'ellea ne peuvent 
provenir que des oolons frangais ayant vécu en Hongrie au Koyen-Age. 
Illes pourraient ~galement confiraer lea conclusiona tirées des 
concordancse dans les ballades hongroises et fran~aise8. [Voir mon 
étude Francia eredetU réteg balladáinkban (Ballades hongroises d'ori
gine franqaise) Ethn. 1960, 163-276.1. 
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