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A ,,-CSUDAHALOTT" BALLADA EGY VÁLTOZATA 

Sokáig általános volt az a vélemény, hogya "Csudaha
lott" ballada, vagy közismert nevén "Görög Ilona" csak 
Erdélyből és az Erdélyen túli magyar népcsoportok kö
réből ismeretes. Ez a vélemény a hazai közönségen kívül 
a külföldi tudományban is gyökeret vert; erre hivatkozott 
ERICH SEEMAN is a németek nemrég elhunyt nagy balla
dakutatója, amikor a ballada balkáni-bolgár eredet ét 
bizonyította. l 

Csakhogy az általa felhasznált, kizárólag "délkeleti" 
magyar szövegek mellett akkor már ismertünk egy vál
tozatot a Nyitra megyei Zséréről is, amelyet egy német 
nyelvű közlés ből tudomásul vehetett volna a nemzetközi 
tudományosság is: Ez a tanulmány csak egy versszakát 
és hibásan lejegyzett dallamát közli, de tartalmi kivonat
ban megadja az egész ballada-cselekményt. Ugyanez a 
zsérei változat teljes egészében fonográfra véve azonban 
már 1938 óta lappangott a Néprajzi Múzeum Népzenei 
Osztályán: MANGA János gyűjtötte és írta le szövegét. 3 

Publikálására nem került sor, valószínűleg a dallam-lej egy
zés hiánya miatt. Ennek a változatnak teljes szövegét kö
zöltem ballada-tanulmányomban4

; sehol nem tér el lénye
gesen a "délkeleti" változatok menet étől, fogalmazásában 
mégis annyira önálló, hogy semmi esetre sem lehet az erdé
lyi dalok utólagos hatásából származtatni. A nyelvterület 
ellentétes végpont ján felbukkanó önálló változat arra 
mutat tehát, hogy ezt a balladát is országszerte ismerhet
ték valamikor, s csak utólag szorult a "végekre" a nyelv
terület két ellentétes pontján. Ezt az is alátámasztja, hogy 
balladánknak szlovák és ukrán megfelelői is vannak, ame
lyek - a francia eredetű balladának terjedési útvonalát 
ismerve - csakis a szomszédos magyar területekről kerül
hettek hozzájuk. Tehát sokkal valószínűbben az észak
keleti Alföld felől, mint Erdélyből. 

Ilyen módon foglaltam össze a kérdés állását francia 

eredetű balladáinkról szóló tanulmányomban. Ezután-
1968 decemberében került sor nyírségi gyűjtőutamra
amelynek fő célja az volt, hogy balladát vegyek hangszai 
lagra. Utam során fölkerestem Sivadó Lászlónét Nyír, 
vasváriban, akitől egykor ORTUTAY . Gyula írta le a Bátori 
Kaláráról szóló történetet, vagyis a "Kényszerített és 
halva talált menyasszony" balladájának egy prózává ol
dott változatát. Az asszony n6hány ballada eléneklése 
után "mesélni" akart, s a következő történetet mondta el 
a felvevőgépbe. 

'Volt egy özvegy anyának egy Ilona lánya. És járt hoz
zá egy fiat alember: Bálány vitéznek hív ... hítták. És az 
édesanyja nem akarta, hogy férj ... szóval a fiú menjen, 
járjon hozzá, seholse hogy találkozzanak együtt. Tehát 
mindent elkövetett; csinált csoda kiskertet, csinált bele 
csodavirágot. A sok lányok jöttek-mentek, de az ő Ilonája 
nem ment. Dalolta hogy: . 

Csináltam csoda kiskertet, 
Csináltam bele csoda virágot. 
A sok lányok jönnek-mennek, 
Még sincsen az én Ilonám. 
Ilonámért meg kell halni, 
Csendes járó lépéséért, 
Énrám jajgat ő szeméjétt. 

Csináltatott csodarnairnot csinált belecsodamónárt. A 
sok lányo,k jöttek-mentek de az ő Ilonája nem ment. Ak
kor is dalolta: 

"Deutsche VolksIieder mit ihreri Melodien, III. kötet 58. számához fűzött ma
gyarázatokban. 

2ZAGIBA F., 1954, 63- 65 . 
3 A henger jelzete MF 3829, , 
4V ARGYAS L., 1960 .. 163. 1967., 68-75. 
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Csináltattam csodamalmot 
Csináltattambele csoda m6nárt. 
A sok lányok jönnek-mennek, 
Még sincsen az én Ilonám. 
Ilonámért meg kell halni, 
Csendes jár6 lépéséért, 
Énrám jajgat ő szeméjért. 

Akkor tette magát, meghalt. Meghalt, ki is terítették. Azt 
mond . . . Mikor harangoztak néki, azt mondta a lánya 
mostoha-anyjának : Anyám meghalt Bálány vitéz. No, ha 
meghalt lányom vedd fel a két korsót, vidd el, eridj vízér 
és eredj, nézd meg, hogy van kiterítve! E lment a lánya 
kéit korsót betette a kemecéibe, öü meg bement megnézni 
hogy hogy van kiterítve. És mikor végig siratgatta meg 
akarta csoukolni, akkor a fiú ölön kapta . .. a fiú meghalt, 
s megrepedt a fiú örömébe; a lánynak meg meghasadt a 
szíve bánatában, me ijedtében mind a ketten meghaltak. 
És az é . . . a mostoha anyja még akkor sem engedte hogy 
egy sírba temessék,. Hanem a katólikus templom egyik ol
dalára temették a láLlyt, a másik oldalára a fiút. És két 
lilioqlszál .. . egyilÍ:bül is egy liliomszál, a másikbúl .. sír
búl is egy liliomszál kinőtt és a ker ... a 'magas templom 
tornyán felül összesodróitak. Mégis együvé .. . eggyé let
tek.' (Nevet. L 

Sivadó Lászlóné Toronyi Veronika 67 é. Nyír
vasvári. 1968. december 3. (A Népzenekutató 
Csoport szalagtárában 1918 (B) 119. sz. Végleges 
lemezszáma A P 7346 i) 

A prózai elbeszélés még több helyütt visszazökkén az ere
deti verses formába, sőt még az egykori strófaismétlő szer
kezet is világosan kitűnik. Sivadóné mégis állította, hogy 
sohasem énekelte. Ez azonban mitsem bizonyít. Ugyanígy 
erősítette egykor ÜRTuTAYnak is, hogy a Bátori Kalára 
"mese" , 'sosem énekelték, mégis nekem - s előttem már 
másnak is - magnetofonba énekelte. Ez a dallam a "ki
száradt a tóból mind a sár mind a víz" szatmári változa
tának elrontott, egyedülálló formája, amit a maga bizony
talan körvonalával is eléggé beidegzett módon énekelt. 
Sivadóné éneklése, hallása különben is bizonytalan. Ez 
olyankor is megnyilatkozott, amikor aránylag biztosan 
tudott, közismert dallamot adott elő, pl. a "Megszólaló 
halott" nyírségi változatát. Nyilvánvalóan "nem éneklő" , 
típus, akinél érthető, hogy szívesebben "mondja el" a bal
ladákat mintsem énekli. De azért nem lepődnék meg, ha 
egy késő'bbi alkalommal esetleg a fenti szöveget is éne
kelné, bár itt nem tartotta meg annyira az eredeti vers
szak-szerkezetet, mint a Bátori Kalárában. Így sem két
séges azonban, hogy egy hajdan énekelt, verses balladá
nak prózává oldott változatával van dolgunk. 
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A szöveg fontosságát az a tény adja meg elsősorban, 
hogy az egyetlen magyarországi változat a romániai és 
szlovákiai szövegek mellett, s hogy prózai és töredezett 
voltában is tartalmazza a teljes ballada-történetet. To
vábbi értéke, hogy az egyetlen álföldi szöveg, amely a 
Kádár Katából ismert sírvirág motívumot is tartalmazza. 
Eddig ezt csak Baranya megyei és északmagyaror
szági területen találtuk, a "Szégyenbe esett lány" egyes 
változatában. Legnagyobb jelentősége mégis azokban a 
részletekben van, amelyek összekötik a nyitrai balladával 
s ugyanakkor az ukrán változatokkal is. "Bálány vitéz" -
ben nem nehéz fölismerni a zsérei "Bálint vitéz" eltorzult 
formáját. A Csoda-kiskert is az ottani Kő-kiskert megfe
lelője, ami nem fordul elő az erdélyi és Erdélyen túli szö
vegekben. A ' Kiskert-Csodamalom-Tetszhalál sorrend, 
az egyszerű Ilona név a Bálint vitézzel együtt egy széles te
rületen elterjedt, közmagyar fogalmazásra enged követ
keztetni, amihez képest az erdélyi, moldvai és bukovinai 
változatok nagyobb tarkaságot mutatnak részleteik mo
zaikszerű eltéréseivel. 

Új azonban mindhez képest a befejezés a kettős halál
lal és a sITvirággal, de éppen ez az "új" igazolja legszeb
ben korábbi elképzelésem helyességét; a kettős halállal 
kitoldott befejezés ugyanis megvan a,z ukránoknál is. Meg
találtuk volna a hozzávezető utolsó magyar láncszemet 1 

Ha igen, akkor is csak egy szűkebb területen alakulha
tott ki ez a forma, az Alföld északkeleti peremén, és ott is 
csak újabb időben. Szlovákoknál ugyanis csak a tiszta 
forma ismeretes a vidám csattanó val , márpedig ők hosz
szabb határvonalon keresztül érintkeztek a magyar nyelv
területtel, mint az ukránok. Ugyancsak az eredeti formát 
tartották fenn a szlovének, horvátok, valamint a közöt
tük élő gottscheei németek. A veiük szomszédos magyar 
lakosság tehát mindenütt csak a vidám befejezést ismer
hette. Az pedig, hogy olyan indokolatlanul és sután kap
csolódik a kettős halál motívuma az előzményekhez, el
rontva a csattanó t ésa ballada jellegét, arra vall, hogy egy 
szűkebb terület alkalmi ötletét még nem tudta a hagyo
mányos gyakorlat kirostálni, vagy valami elfogadhat,óbb 
megoldással kiigazítani. Joggal következtethetünk ebből 
arra, hogy ez a befejezés még csak rövid életű hagyomány
ra tekint vissza; ebben az esetben pedig az ukránoknál is 
újabb keletű volna balladánk. ' 

Bárhogy van is, annyi bizonyos az új adatból, hogya 
'"Csudahalott" valaha országosan el v()lt terjedve és így 
könnyen mehetett tovább szomszédainkhoz a nyelvterü. 
let körül minden irányba. Egyúttal újból megerősödött 
a r6gi felismerés, hogy mindig az Alföld, a nyelvterület 
közepe jár az élen a fejlődésben, minden stílus ott virág
zott először, onnan terjedt szét a félreesőbb területekre. 



Ezt láttuk a betyárköltészet szemünk előtt folyó életében, 
s ilyen lehetett balladáink terjedése a múltban. S ha nap
jainkban már inkább a peremvidé~ek őrzik is a ballada
hagyományt, még mindig találunk ritka és töredékes ada
tokat amelyekb ől kirajzolódik az egykori valóság, az al
földi hagyomány igazi jelentősége; 

Szűcs Sándor ünneplése alkalmával, akinek KÁLMÁNY 
Lajos mellett a legnagyobb felfedezéseket köszörihetjük az 
Alföld folklórjából, ezt a tanulságot szerettem volna meg
erősíteni szerényadalékommal. 

Vargyas Lajos 
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EIN E VARIANTE DER "CSUDAHALOTT" 
-BALLADE AUS DEM NYíRSÉG 

(OSTUNGARN) 

I?ie Grosse Ungarische Tiefebene, das Zentru~ des unga
rIschen Sprachgebietes, ist der Ausgangspunkt jeder neu
enkul turellen und gesellschaflichenN eurung in der V olks
kultur. Die alten, allmiihlich aussterbenden Elemente 
ziehen sich an das Randgebiet des Sprachgebietes zurück. 
Der grösste Teil unserer mittelalterlichen Balladen -
und eben die schönsten - fand man in Siebenbürgen, die 
Forschung kann hingegen von den meisten beweisen dass 
sie einst auch im Kreis der ,Ungarischen Tiefeben'e be
kannt waren. Kommt in unserem Gebiet eine Variante 
wirklich zum Vorschein - wenn auch nur in Bruchteilen 
- , so ist deren Wichtigkeit und Beweiskraft besonders 
gross. 

Solcheine wichtige Angabe veröffentlicht Verfasser aus 
der Nachbarschaft des Sammelgebietes von Sándor Szűcs, 
aus dem östlichen Teil der Tiefebene : einen in Prosa vor
getragenen, stellenweise jedoch gereimten Text, die Va
riante einer Ballade, die wir bis jetzt nur aus Siebenbür
gen und der Moldau nachweisen konnten. Eine Variante 
war auch aus dem anderen Ende den Sprachgebietes, 
aus Zsére (Komitat Nyitra, West-Slowakei) bekannt. 
Balladentyp (Child 25, DgF. 409) ist auch bei den Slowa
ken, Karpatoukrainern, Bulgaren und Südslawen ver
b~eitet. Die neue Variente stimmt in gewissen Zügen mit 
dIeSel' aus Nyitra überein, andere Elemente tauchen bei 
den Karpatoukrainern auf. Zweifellos beweist die Ballade 
das Vorhandensein eines Typs der Tiefebene, zeigt zu
gleich den Weg der Verbreitung zu unseren Nachbarn und 
ist da's Verbindungsglied zwischen den Varianten aus Sie
benbürgen und Nyitra. 
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BAPHAHTLI "QY)1;O-MEPTBEIJ;A" 

AmjJerrb.n; HBmIeTCH l\eHTpOM BeHrepcKoíí: H3bIKOBOíí: 06rracnr - HC

XO.n;HOíí: TO'lKO:ll: BceX KyJIbTypHbIX H 06urecTBeHHbIX 06HoBrreHHií:. 

A CTapble, nOCTeneHHO OTMHPalOIll;I'te :meMeHTbI oTcTyrralOT K nepH

tjJepHH H3bIKOBOíí: 06rraCTH. EOJIbma51 'laCTb CaMbIX KpaCHBbIX 6arr

rra.n; cpe.n;HeBeKOBb51 6bJJIa 06Hapy)KeHa TOJIbKO B TpaHCHJIbBaHHH. 

A Hccrre.n;OBaHHH nOKa3bIBalOT, 'lTO H B Kpyry arrtjJem..n;cKllX BeHrpOB 

OHH Kor.n;a-TO TO)Ke CyureCTBOBarrH. EcrrH Bce )Ke r.n;e-HH6y.n;b H 

BCnJIbIBeT Ha nOBepXHOCTb O.n;HH H3 BapHaHTOB HITH TOJIbKO era 

tjJparMeHTbI, TO 31'0 HBrrHeTCH OqeHb Ba)KHbIM .n;OK~aTeJIbCTBOM. 
TaKHe Ba)KHbIe .n;aHHble co06uralOTCH aBTopOM H no COce,ll;Heií: 

06rraCTH Hccrr~.n;OBaHH:lI: - BOCT'lHOií: 'laCTH ArrtjJerrb.n;a, r.n;e HX 

rrpOBO.n;Hlr IIIaH.n;op ClO'l. BapHaHTbI TaKO:ll: 6arrrra,ll;bI, npe.n;CTaBrreH

HO:ll: B np03e, a MeCTaMH H B cnIXax, .n;o CllX nop 6bIITH H3BeCTHbI 

TOJIbiw H3 TpaHCHJIbBaHHH, Morr.n;aBHH, li TOJIbKO O.n;HH H3 BapHaH

TOB c .n;pyroro KpaH j/3bIKOBOH 06rraCTH B cerre )Kepe 06rraCTH HHTpa 

(3ana,ll;Ha51 CrrOBaKHH). THn 6arrrraiibI pacnpOCTpaHeH TaK )Ke H 

cpe.n;H crrOBaKOB, 3KapnaTCKHX yKparurl\eB, 60rrrap HlO)KHbIX crraBHH. 

HOBbr:ll: BapHaHT B onpe,n;erreHHbIX 'lepTax nOXO.n;HT Ha crroBaIJ;KHií:, 

.n;pyrHé< )Ke 3rreMeHTbI MOlKHO Ha:lI:TH B 3aKapnaTbe. Crre.n;OBaTeJIbHO, 

Bce 3TO ,n;OKa3bIBaeT c O.n;HOíí: CTOpOHbI CYIIIeCTBOBaHHe o.n;Horo 

arrtjJeJIb.n;CKoro THIIa, c .n;pyroií: - yKa3bIBaeT Ha nyTH pacnpOCTpaHe

HH51 K HamHM coce.n;HM H HBmIeTC51 CBH3bIBalOIl\HM 3BeHOM Me)K!l:Y 

TpaHCHJIbBaHCKHM H CrrOBal\KHM BapliaHTOM. 
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