
Szájhagyománygyűjtés a Balaton mentén 

Az ötvenes években a Népművészeti Intézet, majd a 
Magyar Tudományos Akadémia Népzenekutató Csoportjá
nak megbízásából népzenét kutattam és gyűjtöttem a Balaton 
mentén. 

1953 és 1958 között, 27 helységben gyűjtöttem népzenét. 
Ezek között 20 helységben volt olyan, ahol szájhagyományt 
is jegyeztem le. 10 helység a Balaton északi és 10 a déli 
partján. 

Az északi oldalon gyűjtött adatokat nemcsak kiegészítik, 
hanem sokszor meg is erősítik a délin gyűjtöttek. Balatoni 
szájhagyományokról szólva tehát nem lehet éles határt von
ni a két part, a veszprémi és a somogyi közé. 

Szájhagyományt a 38. és 91. életév közt mozgó 43 adat
közlő szolgáltatott. Átlagéletkoruk 68 év.31 férfi 71 éves és 
12 nő 63 éves átlagkorral. 

így gyűlt össze 53 szájhagyomány-adat a pár mondatos 
szólásmondástól egészen a több perces meséig. 

A gyűjtemény balatoni meséket, a Balaton eredetéről, a 
benne és körülötte élő csudaszemélyekről, csudadolgokról 
szóló mondákat, történeti emlékeket és un. „igaz" törté
neteket, balladákat, dalokat és dalféléket tartalmaz, továb
bá a Balaton-környéki hagyományokban élő betyárvilágba 
enged betekintést. Nem törekedtem adatbőségre, és temati
kai teljességre. Népzenei gyűjtésem indirekt eredménye áll itt. 

A térképen, meg a gyűjteményben külön-külön lelőhely
ként tüntettem föl Keszthely-Külsőmajort és Keszthely-
Zámort, ugyancsak Badacsonylábdit és Badacsony-Rodostót 
(a hegyen, a turistaház környékén). (A helyneveknél fel
tüntették a gyűjtés évét, az adatközlők számát az adatok szá
mával.) 

A gyűjteményben minden adat előtt jobb fölső sarkon az 
adatközlő neve, utána zárójelben akkori életkora, alatta a 
gyűjtés helye és ideje. 

Az adatokat nem teljes, csak a szükségesnek tartott fone
tikával jegyeztem le. Mégpedig egyrészt a helyesírás szerint 
leírt, de az általános irodalmi beszéd szerint a leírástól elté
rően s az adatközlőtől ugyanúgy kiejtett szavakat a helyes
írással megegyezően jegyeztem le; pl. „tudja" mondva ugyan 
„tuggya", de mert általában mindenki, az adatközlő is így 
ejti ki, a helyesírással megegyezően jegyeztem le: „tudja". 
Másrészt azonban a helyesírástól is meg az irodalmi beszéd
től is eltérően kiejtett szavakat fonetikusan igyekeztem le
jegyezni; pl. éjjel helyett éjje'-t, eltűnte helyett e'tüntet, 
került helyett kerütt-et, karácsony helyett karácson'-t, aludni 
helyett alunni-t jegyeztem le. Volt aztán, aki a volt-ot volt
nak, s volt, aki vót-nak mondta; ki-ki mikor és hogyan ej
tette ki, úgy jegyeztem le. 

I. 

„Ezt apámtu' hallottam. Az apám 
aptyának a leánytestvére..." 
(Egy mesélő atyafi) 

,,E' nem mese, hanem igaz történet! 
— Mondta mindig az öregapám, aki 
gyerek vót még akkor, de hát ő is ott 
vót." 
(Egy mesélő menyecske) 

1. A gyűjtés térképe. 
1. Karte der Sammlung. 
1. Carte de la recueil de folklore. 
1. Карта собирания. 
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BALATONI MESÉK, MONDÁK ÉS TÖRTÉNETEK 

1. BALATONI MESÉK 

A CSÖNGŐS KISKOCSI 

Joó János (77) 
Aszófő, 1955. 

„Vót egy szomorú királykisasszony. Senki sem tudta meg
nevettetni, de még csak megvigasztalni sem. Bánkódott is 
miatta a király, mert nem vót más örököse. 

Fülébe jutott ez három szegény árva legénynek. Összetana
kodtak, csinának egy csöngős kiskocsit, majd avval szeren
csét próbálnak. 

A legidősebb mindjárt ki is ment az erdőre kocsit csinálni. 
Ott megszólítja egy öreg: Nem tudsz te kocsit csinálni. Majd 
én. Te csak feküdj a szénaboglyára! 

— Ej, öregapám, mit tud maga? Majd én! 
Amint az első fába irányította a fejszéjét, a lábába vágta. 

Alig tudott hazabaktatni. 
Űgy járt a második is. 
A harmadik, a legkisebb szót fogadt. Lefeküdt a széna

boglyára. Lett is reggere szép csöngős kiskocsija! 
Mondta az öreg: No fiam, felülhetsz, mehetsz, csak azt 

mondd neki, hogy hajsz édes kis kocsikám, ahová én aka
rom! 

Hát ment a legény. Beesteledett. Beért egy faluba. Szál
lást kért a kocsmába'. Szól a kocsmárosné: Nincs helyünk! 

— Jó lesz nekem itt a konyhába' is, a fazekas pad alatt, a 
kiskocsimmal. 

— Na, jó! 
A kocsmárosnét a segrestyés szerette. Éjjé' jött is. Mezte

lenre vetkőztek. Akkor jutott a legény a kocsmárosné eszibe. 
El is mondta a segrestyésnek. E' mmeg kíváncsi vót: Milyen 
az a kiskocsi? — Tele köröskörül csöngővel —, mondta az 
asszony. 

De hát milyen az? — Amint a segrestyés hozzányúlt, 
odaragadt a keze. Segíteni akart a kocsmárosné, annak a 
segrestyés valagáhó' ragadt a keze. 

Reggé' lett. Megkérdezte a legény, hogy mit fizet? — 
A kocsmárosné mit se' szólt. 

Már ment az utcán a legény, meg a menete. Mindenki ki
szaladt nézni a nagy csudát. Egy asszony épp a kenyerét 
akarta kemencébe őtteni, kézibe' a sütőlapát. Odacsapott a 
kocsmárosné pucér fenekihöz, oda is ragadt lapátostul. 

így ment tovább a kiskocsi. 
Hát amikor a király udvarába értek, a királykisasszony 

az erkélyen állt. Amint meglátta, nagy hahotára fakadt. 
Feleségül is ment a szegény legényhöz, vele fele királysága." 

A BOLOND LEGÉNY SZERENCSÉJE 

Joó János (77) 
Aszófő, 1955. 

„Vót egy király, annak egy lánya, aki soha se' nevetett. 
Mentek hozzá sokan, úri legények, hogy megnevettessék. 
De hiába, nem sikerült. 

Mondta aztán három szegény testvér: Menjünk el! Mert 
annak, akinek mégis sikerül, a király odaígérte a lányát, 
meg a fele királyságát.. . Hát elindult a három. A harmadik 
fé'-kegyelmű vót ugyan, bátyjai nem örültek neki, mégis 
velük tartott. Gyalog mentek. 

Azt mondja a bolondos: Megájjatok, találtam egy tojást! 
— Vedd fő' bolond! Hozzad! — Mondták a testvérei. 
Majd később: Megájjatok, szarhatnám van! 
— Csak szarj, bolond, aztán gyere! 
Az meg levette a sapkáját, beleszart, aztán vitte. 
Mikor odaértek a királyi udvarba, köszöntötték — egyik, 

másik legény is, egymás után — a királylányt : 
Kisasszony, de piros a bokája! 
— De tűz van abban, legény! 
Erre egyik se' tudott mit szóni. 
A harmadik is köszöntötte: 
Kisasszony, de piros a bokája! 

— De tűz van abban, legény! 
Van egy tojásom, süssük meg benne! — így a bolondos. 
— Szarod van, legény, nem tojásod ! 
Szarom is van egy sapkává'. 
Erre aztán e'nevette magát a királykisasszony. Feleségül 

is adták a bolondhoz, fele királysággal együtt." 

A PARTRA VETETT HALAK 

Joó János (77) 
Aszófő, 1955. 

„Az istállóban szoktunk mesélni. Még az esküvőmre is 
onnan mentem. Hát az istállóban hallottam: 

Egy legény vad madárfészket ment keresni a Balatonra. 
A parton foment egy magas fűzfára, lesbe gólyára, vízi ma
dárra. A gólya kelepült, a legény csak hallgatta. Azt kele
pülte a gólya: Távozz tőlem, sátán! — A legény mégis úgy 
értette : Tágítsd a gatyádat ! 

Hát addig tágította, míg egészen e' nem ódta. Lecsúszott 
a gatyája, be a Balaton szélibe. Akkorát csapott a vízen, 
hogy az sok halat vetett a partra, de annyit, hogy még ma is 
hordják, ha ugyan e' nem fogyott!" 

HÁROM RÖPKE CSALI MESE 

Bíró János (70) 
Balatonszentgyörgy, 1953. 

„Katona koromba' Galíciába' jártam. Hát az egyik ud-
varru' egy óriás tetű ballagott az útra és összeütött a falu 
bikájával." 

„Uzsorafagóra és Nemjácc kösségek határába' meg össze
veszett két kutya. Föl is fatták egymást, csak a farkuk ma
radt meg!" 

„Az olasz fronton, tizennyócba', ahogy a Kivenza foló 
elé értünk, a híd má' fő' vót robbantva. Hogyan menjünk 
át ? — Láttam ám a fának támaszkodni egy jókora hat-lábú 
szúnyogot. Belenyomtam a csőrit a vízbe, hát azon főszítta 
az összes vizet, hátú' meg széthugyozta a partra. — így az
tán száraz lábba' átvittem a csapatomat." 

2. BALATON-EREDET MONDÁK 

HOGYAN LETT A BALATON 

Molnár Pál (77) halász 
Fonyód, 1953. 

„Tihany táján' a mai Forgó Kútnál, nagyon kerüldöz a 
gőzhajó. Ott támadt a Bala ton. . . 

Ez úgy vót, hogy egy juhász őrizgette a nyáját. Meghara-
gudt a kutyájára, mer' az nem ment oda, ahová küldte. Fő-
kapott egy követ, utána dobta. Ahová a kő esett, onnan víz 
buggyant fő'. Erre a juhász megijedt és futott visszafelé. 
Nagy víz jött utána, áradt szét. 

Hát így lett a Balaton!" 
„Őseim is mondták, hogy bent a Balaton fenekén áll egy 

templom. Abba' három kis csésze, mindegyikbe' víz. A há
rom kis csészét három kokas iddogájja. Ha kiisszák a csésze 
vizét, a Balaton is kiszáradna. De hát a három kis csésze 
csak nem akar kifogyni!" 

Németh Gyula (54) főhajóvezető 
Keszthely-Zámor, 1953 

„Átkozottak azok a tihanyi juhászok! — Mondogatták az 
öreg tihanyi halászok. . . 

Réges-régen az egyik juhász kincset keresett a mai Balaton 
helyén. Kihengergetett egy követ, és ott olyan forrás támadt, 
még a birkákat is elvitte a víz. Járt a környék eltömni a for
rást, de biz' hiába!" 
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SZODOMA ÉS GOMORRA HARANGJA 
Németh Gyula (54) főhajóvezető 
Keszthely-Zámor, 1953. 

„Fonyódon meg azt hallottam, hogy a Balaton helyén 
Szodoma és Gomorra volt. Bizonyság rá a kifogott harang, 
ott tartja a hegyoldalban egy harangláb. 

Egy öreg táttos vándor meg is mondta a fonyódiaknak : 
Ha vihar gyünne e'verni a határt, — húzzátok meg azt a 
harangot, abba' van egy kis kutya, és ha ez elkezd csaholni, 
akkor e' is kergeti a Vihart!" 

Keresztes József főcsónakmester (66), 
nagyapja Kossuthot vitte a Balatonon 
Fonyód, 1953. 

„Az ötvenes években Győrök alatt egy harangot fogtak ki 
a Balatonból. Azt mondta a nép, hogy itt Szodoma és Go
morra pusztultak el. Innen a harang... 

Az igaz, hogy mikor a méréseket végeztem, ott Győrök 
alatt a vízben széles mély árkot észleltem. A harangot talán 
Ify Lajos volt plébános vitte át Szén'györgyhegyre." 

Ságvári Mihály (40) halászmester 
(Gyenes-) Diás, 1953. 

„A Balaton helyén egykor — ahogy az öregek mondták, — 
Szodoma és Gomorra városa volt. 

Keresztúr előtt köveken halásztak; ott volt a templom. 
Tizenöt kilós fekete harangját a gyenesdiási részen fogták ki 
valamikor." 

Fodor Ferenc (81) 
(Gyenes-) Diás, 1953. 

„A harangozás avval a kifogott haranggal, akkor használt, 
ha addig húzták meg, míg a veszel' a határba nem ért!" 

Kenései János (91) halász 
(Gyenes-) Diás, 1953. 

„Már tizenhét éves vótam, amikor a vízen jártam. Bo
donba' jártam én. Ezek, akik motoron járnak, nem is igazi 
halászok. Mink ollan Szén' Péter-féle halászok vótunk. 
Talán a kesztheli templomban megvan a hatnyelű halász
zászlónk. 

Sokszor háttam a vízen, küet tettem macskának. Még az 
öreg Gombástu', meg a györki Pintér Jancsitu' tanuttam. 
Ballá Pista, Kovács Kelé is híres halászok vótak. Hiába nem 
pusztítottuk a halat. Mer' úgy vót az, ahogy a mondás hagyja : 
Ha vót pénz, akkor vót szél! 

Én is úgy hallottam, hogy Sodorna és Gomorra vót a 
Balaton helén." 

3. MONDÁK CSUDASZEMÉLYEKRŐL ÉS 
CS UDADOLGOKRÓL 

A VÍZI TÜNDÉR 
Németh Gyula (54) főhajóvezető 
Keszthely-Zámor, 1953. 

„Vízi Tündér lakik a Balatonban, mondták a régiek. Kő-
döktü főfelé csudaszép lány, lefelé csillogó pikkelű hal. 
A tihanyiak mondták, hogyha a Tihanyi Kútnál vagyis a 
révnél megjelenik, abban az évben nem lesz csoportos 
garda... 

Itt-ott látták a régiek. Leginkább éccakai halászatoknál 
tűnt föl. Ha észrevette, hogy nézik, eltűnt. El-elkapott egy-egy 
halászt, kit szerelemből, kit meg bosszúból. Nagyon féltek 
tőle a halászok, még a tihanyi Nemes bácsi is, pedig bátor 
ember vót, ha é'ne, száz éves vóna... 

Kenésén él egy öreg halász, Mórocz Lajos, nyócvan év 
körül jár, értelmes erős ember. Az tudna beszélni a Vízi 
Tündérről. Ő hisz is a tündérbe'. Mint a gyerekek, úgy hall

gattuk az öreg meséit. Régi formájukban énekelte a nótákat, 
sokszor nem is tudtunk vele danu'ni... 

Még az öreg Kiss bácsim' tudom, hogy hisz a Tündérbe'. 
Kiss bácsi Akaiiban található, ha még él." 

(1955-ben Kenésén kerestem Mórocz Lajost, akkor már 
nem élt. — Nyék S.) 

Dencs János (50) főhalászmester 
(Gyenes-) Diás, 1953. 

„Zalaváron van a Lebuj-csárda. Király Vendel emberei 
sokat tudnak beszélni a Kis-Balatonról. Csak rám kell hi
vatkozni. 

Zalaváron Nagy Csicsa hitt a Vízi Tündérbe'. Ő látta is 
a parton. Talán valamelyik szép halászmenyecskét nézhette 
tündérnek! — 

Ő azt is énekelte, hogy E'kiáttom magamat Fe'ső falu
végen. .. 
Sármelléken is sok históriát tudnak. A szövetkezet mellett 

meg ott lakik Nagy Gábor, ötven felé jár, jó nótás ember." 

LULU, A VÍZI ÖRDÖG 
Özv. Bonyai Jánosné Koma Margit (40) 
Balatonszentgyörgy, 1953. 

„Az én öregapám mesétte... 
A szigligeti malomba igyekeztek télen a Balatonon körösz-

tül. A jégen egy lakodalmas sereggel találkoztak. Odakö
szöntek a vigadozóknak, de még oda is mentek, mert szíve
sen hittak őket. Együtt mulattak. 

Mikor ittak, mindig azt mondták: Igyunk a Lulu nevibe'! 
— Jót mulattak öregapámék. 

No, mos' má' e'megyünk, mondták, e'megyünk a Jézus 
nevibe'! — Hát ahogy a Jézus nevit kimondták, e'tűnt a 
sereg. Helyébe lószar, ló- meg marhaköröm maradt a jégen. 
Biztosan a köröm vót a pohár, amibü' ittak. 

E' nem mese, hanem igaz történet! — Mondta mindig az 
öregapám, aki gyerek vót még akkor, de hát ő is ott vót. 
A neve Gombócz Márton, a marcali bábos rokonya." 

Kenései János (91) halász 
(Gyenes-) Diás, 1953. 

„Mi tudtunk ám csak igazába' mulatni! A kocsmába' a 
poharak adták meg a hangot az énekhő'... 

A Vízi Lulu vót a Balaton ördöge." 

PARTI BOSZORKÁNYOK 

Joó János (77) 
Aszófő, 1955. 

„Joó Károlyné házába' lakott egy boszorkány. Csudás 
kenőcsöt tartott. Avva megkente a fenekit, meg a nyírág 
söprűnyelet. Aztán hipp-hopp, ott legyek, ahol én akarok! 

Eccer megleste a szógalegény. Az is megkente, amit köl-
lött. Hipp-hopp, ott legyek, ahol öreganyám! — Kint találta 
magát a szöllőbe', egy borpincébe'. 

Épp ittak a boszorkányok. De el is tűntek, mihelyt észre
vették őt. Sötét lett. Csak az asszonya maradt mellette: 

— Ha hó'nap rád akadnak, azt hiszik, tolvaj vagy, agyon
vernek! No most az eccer hazaviszlek. De többet ne verd 
az orrodat az én dogomba!" 

AZ ÖRDÖNGÖS KOCSIS 

Joó János (77) 
Aszófő, 1955. 

„Mikor még Pozsonyba' vót az országgyűlés, odamentek 
a vezető emberek. Még negyvermyóc előtt. Ott szavaltak 
addig, míg vége nem lett. Asztalnál ültek, s akinek nem tet
szett a másik mondása, az asztalon át is odavághatott, kard
dal is, még ha a másik belehalt, akkor is! Aki csak megsebe
sült, annak másnap is kellett szavalni. 
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Akkor arru' ment a vita, hogy a robotot és a tizedet meg 
kéne szüntetni. A papoknak meg a hitbizományosoknak nem 
tetszett a dolog. Közbe is szólt a tihanyi apát úr: Inkább a 
nap, hód, csillagok hulljanak le az égről, mint a robot meg 
a tized e'múljon! — Na ült vele szemben egy katonatiszt, 
ez úgy odavágott neki, hogy összerogyott. Inast hittak be, 
kivitte, lefektette. 

Gyütt az apát úr kocsisa. — Mi a baj ? — Megtudta. Kér
dezte gazdáját, szeretne-e hazamenni Tihanyba? — Szeret
nék, fiam, de nem lehet, mert itt csukva vagyunk addig, 
míg az országgyűlés tart. Megint kérdezte a kocsis... Aztán 
mégis befogta a négyest. Hátra űtette az apát urat, melléje 
az inast, magát a bakra. Szép sudaras ostorával durrantott 
egyet, aztán — ördög tudja, hogyan, ki a becsukott kapun! 

Jöttek hazafelé. Regge(l) már a füredi—aszófői határba' 
vótak. Tudnak-e még menni a lovak? — Kérdezte az apát 
úr. — Az elsők igen, a hátsók már nem! — Mondta a ko
csis. .. A tihanyi határba' a két hátsó meg is döglött. De a 
két első vitte az apát urat. Haza vitte. 

Meg is gyógyutt az apát úr. Aranybetűs levelet, abban 
rétet adott a kocsisának, Márfinak. Az örököse is Márfi, 
ez még ma is őrzi valahol a levelet. 

Bizony, abba' az időbe' vótak ollan kocsisok is, akik 
hét határbu' szedték össze a kendert, s abbu' fonták össze a 
sudarat. Karácson' éjjé' mise alatt az ajtófélfára akasztották 
a sudarat. A sudáron mászott le egy meztelen gyerek. Nem 
vót szabad szóni, meg másnak se' ott lenni ! A meztelen gye
rek pofon vágta a kocsist, aztán e'tűnt. Másik mászott le 
utána, az meg is kérdezte: Jancsi, mi' csinász? — Gyütt le 
a harmadik is. Az aztán ollan pofont adott, hogy még! Aki 
mind a hármat szó nélkül megállta, az lett az ördöngös ko
csis! 

. . . Ezt apámtu' hallottam. Az apám aptyának a lánytest
vére, Joó Anna kerütt az ördöngös kocsis egyik leszármazott
jához. A rét vége Diósnál vót, körülbelül hat katasztrális 
hold, egész az apadásig, vagyis addig, ameddig apad a Bala
ton. — Az apát urat Brestyenszkinek hittak. Az utódai meg
tagadták az apadási jogot, de hát a Balaton se' apadt a Sa
vanyú Vízig, vagyis a füredi részig." 

— 1963 nyarán jött tudomásomra, hogy a Brestyenszki
nek mondott Brestyánszky apát — az elmondottakkal ellen
kezőleg — a jobbágyfölszabadítás híve, haladó szellemű em
ber volt. Itt az elmondottakban tehát vagy a név nem vág, 
vagy tán a „katonatiszt" épp a robot és dézsma ellen szóló 
„apát úrnak" vágott volna oda —, csak aztán az 1955-ben (!) 
pesti embernek (!) mesélő óvatos magyar „politikailag aktua
lizálta volna" a dolgokat?? — Az sem lehetetlen, hogy az 
apadási jogot megtagadó utódok viselkedése árnyékolta be 
az adományozó jó emlékét. (Nyék S.) 

AZ ÉGIG ÉRŐ FEHÉR EMBER 

Bíró János (70) 
Balatonszentgyörgy, 1953. 

„Még legén' koromba' a majorbu' mentünk szöllőt lopni. 
Megszedtük a szöllőt, persze éjjé'. Nehéz vót a kosár. 
Amint gyüttünk, a sötétbe' is látjuk, hogy a réten legel e'(gy) 
ló. No, e' majd hazaviszi nekünk a kosarat! Ahogy rá 
akarom tenni, hát nincs a lónak álla!... 

El innen, tovább! — Ott vagyunk a folónál, gerenda van 
rajta, a gerenda végibe' meg egy égig érő fehér ember! — De 
azér' csak átmentünk, a fehér ember meg szépen fére átt az 
utbu'. 

Bent a faluba' 'meg pár csizmába akadt a fejünk. Ügy ám, 
mer' a tanittó kocsisa akasztotta magát a fára... 

Azon az éccakán mi úgy megrémüttünk, hogy attu fogva 
nem is mentünk szöllőt lopni, — legalábbis éjjé' nem." 

A KŐKOPORSÓ 

Németh Gyula (54) főhajóvezető. 
Keszthely-Zámor, 1953. 

„Élt egykor Csopakon egy bűnös pap. Aztán meghalt" 
Mikor eltemették, kidobta a föld, meg másodszorra sem 

fogadta be. A községi elöljáróság végül is egy nagy kőbü' 
faragtatott koporsót, abba tették a holttestet, és bedobták a 
Balatonba... 

A régi kishálós halászok sokat mérgelődtek miatta, szid
ták a papot meg a koporsóját, mer' akadó lett és tépte a há
lójukat. Csopak alatt van ez a hely. Az ottani halásztanya 
bejegyzett neve ma is Kűkoporsó. 

Alsóörsön Végh teleprendező is tudna erről egyet s mást." 

4. TÖRTÉNETI EMLÉKEK 

KUPA VÁRA 

Gelencsér István (84) 
Csepely, 1956. 

„Dél irányába' másfél kilométerre van Guba-vár, Kupa 
Várának is mondják. Alagutat találtak ott, mikor köveket 
hordtak az építkezésekhez." 

AKASZTÓFA 

Németh Gyula (54) főhajóvezető 
Keszthely-Zámor, 1953. 

„Keresztúr után keletre két kilométerre, a Nagyárok tájé
kán van egy halászó hely, Akasztófa a neve. A régi halászok 
mondják, hogy akik nem akartak megtérni, azoknak állí
tották oda az akasztófát." 

TATÁR—TÖRÖK HAGYÁS 

Keresztes István (76) 
Kenése, 1955. 

Az adatközlő elmondja, hogy a tatár elől a nép kötéllét
rán ereszkedett a partoldalhoz, hogy lyukakat vájjon magá
nak. Akkor a Balaton még odáig hullámzott. Aki a part
oldal barlangjaiban rejtőzködött, hallal élt. 

Mórocz Károly (78) halász 
Kenése, 1955. 

„Hallottam Rákócziról, Vak Bottyánról, Balogh Ádámról. 
Még a régebbi időkből valók a Partalja meredek ódalába' 
a lukak. E'(gy) csomó bunker. Tatár—török hagyás. Ide 
bújtak a keneseiek. Előbb disznaikat levágták, ruhába dug
ták, és a barlangok előtt fára kötötték. 

— Elmentek már a kutyafejű tatárok. Sári, Jutka, Gyuri 
gyertek elő! — A gaz így csalogatta ki némelyik magyart. 

Igen kegyetlen vót. Kivette a gyereket a bölcsőbü' és kard
dal szétvágta." 

özv. Szalay Jánosné Parragh Zsófia 
(81) Kenése, 1955. 

„Valamikor a lyukas (barlangig) partig hullámzott a víz. 
Ott a Csittének őrködtek, följebb a Parföldön a Parraghok. 
Jelt adtak, ha jöttek a törökök, s kötélhágcsón leereszkedtek 
minden. Am a törökök hajóval, csónakkal mentek oda: 
Zsuzsi, Kati, Vica, Sári, gyertek ki ! — Akik kijöttek, azokat 
lenyilazták... 

Akkor fűrészporból is sütöttek kenyeret." 
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5. „IGAZ" TÖRTÉNETEK BALLADÁK, DALOK ÉS DALFÉLÉK 

A CSODÁS GARDAFOGAS 
Dencs János (50) főhalászmester 
(Gyenes-) Diás, 1953. 

„Tihanyba' ment a mise. Ott vót a sok halász. Egy pedig 
kint leste a halat. A pap éppen énekütte : Peromnia szekula —, 
mikor a l e s ő e m b e r bekiáltott : Gyerünk sógor, mind 
garda! — Lett erre nagy kifutás. Csapot-papot hagytak a 
halászok, rohantak a gardára... 

Haragusznak is ám a tihanyiak, ha ezt a szemükre vetik." 

A SZEPEZDI SZELLEM 
Bárányi Zsigmond (73) halász 
Tihany, 1955. 

„Két szepezdi legény ment haza a szöllőből a temetőn át. 
Megálltak egyik nemrég meghalt komájuk sírjánál. Mondták 
is: Ej, Sándor, de megkínánánk! 

— Hát mintha csak a sírból kélt volna, elébük áll valaki : 
Hát kínájjatok meg! 

— Reszkettek, de odanyújtották a csutorát. Az elvette. 
Csak amikor kotyogott, tudták, hogy ez nem látomás! De 
azér' megfutamodtak. 

Egy hét múlva adta vissza a csutorát a kántor. Azon éjjé' 
ő is be vót csípve, ott aludt a Sándor sírján, — hát ő kett fő' 
és ivott egy jót a csutorából." 

1. BALLADÁK 
FEHÉR LÁSZLÓ 

SZAMARAK, MARHÁK 
Csizmadia Károly (51) 
Kenése, 1955. 

„Gyüttek Palotám' a meszesek. Húsz kocsival, szamaras-
sal. — Minde'gyüttek? — Kérdeztük... Mind! — Mondták. 

Mi meg nagyot nevettünk, mert mi a szamarak felü' érdek
lődtünk, ők meg magukat mondták." 

„No, István, vót-e sok marha a vásárba' ? 
— Hát vót, míg én ott vótam." 

Király János (77) 
Kiliti, 1958 

„Fehér László lovat lopott 
Á fekete halom alatt. 
Fehér Lászlót meg is fogták, 
A tömlöcbe be is zárták. 

Meghallja ezt Fehér Anna, 
Hogy a bátyja el van fogva : 
Fogd be kocsis a lovakat, 
Rakj rá ezüst-aranyokat ! 

Adjon Isten, Hadnagy uram! 
— Isten hozott, Fehér Anna! 
Mért is jöttél, Fehér Anna? 
— A bátyámér', Hadnagy uram! 

— Azért jöttél, Fehér Anna, 
Hogy kiadjam a bátyádat ? 
Kiadom én a bátyádat, 
Ha az éjjel véled hálok. 

— Ne hálj véle, a huncfuttal, 
Az akasztanivalóval ! 
Szüzességed mert elveszi, 
Bátyádnak fejét véteti. 

Tizenkettőt ver az óra, 
Aluszol-e, Fehér Anna? 
Csak aludjál, csak nyugodjál, 
A bátyádnak vége van már ! 

— Átkozott légy, Hadnagy uram !' 
Viz előtted fölfakadjon, 
Törülköződ lobbot vessen, — 
Kitől Isten meg ne mentsen!" 

KÓDIS MIATYÁNK 
Bárányi József (77) halász 

Tihany, 1955. 
„A kódisnak elöl is hátul is, lógott a tarisznyája. Mikor 

alamizsnát kapott, azt mondta: Isten fizesse meg! Tegye 
bele háturu'! — Aztán imádkozott: Miatyánk, ki vagy a 
mennyekbe'. Jaj, de szép macskájuk van! Szenteltessék meg 
a t e . . . A kenyérbü' ölég lesz akkora is, inkább a húsbu'! 
Jöjjön el a . . . " 

ROSSZVÉGŰ HALÁSZVIRTUS 
Szalay Gyula (51) halász 
Tihany, 1955. 

„Balog Pista kemény halász, fenegyerek vót. Fertály borér' 
porhóba' mezítláb e'futott Aszófőre m©g vissza egy óra 
alatt... Üvegpoharakat rágott össze... Amikor már öreg 
vót, pálinkát ivott, lemaradt a társaitól, s egy kunyhó előtt 
megfagyott. 

A virtuskodó halásznemzedéket a két világháború nagyon 
megszelídítette... Az utolsó halászbál öt-hat éve, Ányos-nap 
körű' vót. Szétlőtték az orgonát, hát arra ment a bál bevé
tele." 

II. 
„Kettőt kölykezett a kutyám : 
Egyik pipa, másik dohány. 
Nagy pipába kevés dohány, — 
Gyújtsál hát rá, kedves komám!" 

(Aszófőn lejegyzett népdal) 

SÁGI BIRONE LÁNYA 
Tomor Ferencné Rádi Mária (73) 
Badacsony-Rodostó, 1953. és 

Major Ferencné Czigány Anna (75) 
Szöllősgyörök, 1956. 

„Jó estét, jó estét 
Sági Bíróné asszony! 
Itthon van-e a lánya, 
Az én kedves galambom ? 

Itthon van, itthon van 
A belső szobába', 
Jóízűen aluszik 
Paplanos ágyába'. 

Menjen be, költse föl, 
Küldje el a bálba! 
Zöld selyem szoknyáját 
Kösse derekára ! 

Szép piros cipőjét 
Húzza a lábára! 
Sok arany gyűrűjét 
Huzza az ujjára! 

Megjöttem, kicsikém, 
Hát minek hívattál? 
— Gyere be, ülj mellém, 
Megmondom majd mingyár' 

Hangászok, halljátok, 
Reggelig húzzátok ! 
Mulatok a rózsámmal, 
Sági Bíró lányával. 

— Kicsikém, kicsikém, 
Hagyj picit pihenni 
Pici piros cipőmből 
Véremet kiönteni ! 

— Nem lehet pihenni, 
Nem szabad pihenni, 
Száz forintos muzsikának 
Reggelig köll szólni ! 

Más ember lányának 
Hajnalt harangoznak, 
Sági Biró lányára 
Szomorú verset húznak. 

Verje meg az Isten 
Azt az édesanyát, 
Ki estétől reggelig 
Bálba' hagyja lányát!" 
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Tomborné: 

„piros cipő-" helyett „blumer cipő"-t, 
„kicsikém" helyett „picikém"-et dalolt. 

Majorné: 

az utolsó előtti strófát így : 

„Más ember lányának 
Hajnalt muzsikáltok, 
Sági Biró Mariskára 
Húzzák a harangot!" 

2. DALOK ÉS DALFÉLÉK 

AZ ELSŐ SZŐLŐSGAZDA 

Keresztes Józsefné Szánti Anna (55) 
volt halászlány 
Fonyód, 1953. 

Először szól az Úristen: Noé! 
Itt a szőlő, kóstold meg, hogy jó-é? 
Noé mondja : Már megöregedtem, 
De még ilyen jó bogyót nem ettem ! 

Másodszor szól az Úristen: Noé! 
Hát az uj bort kóstoltad-é, jó-é? 
Noé mondja: Feleségem, Sári, 
Kezdek én már három istent látni!" 

A NAGY DÁRIDÓBA 

Poór Károly (67) kanász 
Látrány, 1956. 

„Csip a tetű, csip a bóha, aludtál-e szolga? 
Fene tudott itt alunni a nagy dáridóba' ! 
Megájj bóha, megfoglak, megfoglak a ráncba', 
Megfogom az egyik lábad, kivágom a sárba. 

Sár ide, de sár oda, de sár van a gödörbe', 
Kisasszonnak lába közül kiesett e'(gy) csirke, 
Ha kiesett, kiesett, elkapom a szárnyát, 
Ne csípje meg a kisasszon fehér lábaszárát!" 

MINDÉG BÁNOM 

Bolevácz János (82) 
Telelki, 1956. 

„Egy hete már, hogy házasodtam, 
Már is a bábáru' gondoskodtam. 
Ujj-jujj, uccu dánom, míg én élek, mindég bánom, 
Hogy megházasodtam!" 

ÉJJELI BAKTER KIÁLTÁSA 

Berta Sándor (64) 
Kiliti, 1958. 

„É'fél után óra kettő, 
Dezső mellett lakik Pető, — 
Tűje, árja harminckettő, 
Mestersége nem kelendő !" 

(Pető cipész volt, őt tréfálta meg e kiáltás — Nyék S.) 

„Hármat ütött már az óra, — 
Hallod-e ezt háznak ura? 
Ha Bozsokon óra vóna, 
Ott is három óra vóna! 

Apámtól hallottam, hogy Enyingen így kiáltották ki a hár
mat. Bozsok, Enyinghez közel, kis falu, nem volt torony
órája, talán még tornya sem!" 

KÜLÖNÖS SIRATÓ 

Bajczi Jánosné, Nagy Erzsébet (75) 
Szólád, 1956. 

„Azt mondják, hogy így sirattak. Én is hallottam ezt, de 
nem temetésen, hanem fonóba' : 

Jaj, uram, uram, Vőgyi Gergő uram! 
Jaj, de megismertelek messzirü'. 
Olyan vótá a többi közt, mint a tarka kutya, 
Tarka fótta' fódoztam meg fehér gatyádat!" 

HALÁSZ BÚCSÚZTATÓ 
Németh Mária (60) halász lánya 
Badacsonylábdi, 1953. 

„Hej, halak, rákok, 
Meghalt a királytok! 
Szegény nyirádiak, 
Ki lesz a halásztok? 

öreg halász temetésén szokták énekelni. Azért van szó a 
szegény nyirádiakról, mert a nyirádi uradalom embereinek 
sok halat szállítottak a badacsonyi halászok." 

III. 
„Igyál betyár, múlik a nyár, 
Úgy sem soká betyárkodsz már! 
Lehullik a nyárfalevél, 
Hová lesz a betyárlegény?" 

(Népdal) 

BETYÁRVILÁG A BALATON KÖRNYÉKÉN 

HOVÁ VAN ÍRVA A BETYÁROK NEVE 
Végh György (50) 
Balatonszentgyörgy, 1955. 

„Tátika vára alatt alagút, benne a betyárok neve. Az alag
út Tapolcán át a Balatonra visz. A vár alatt fakad a tapol
cai tó vize." 

EGY LOVON HÉT PATKÓ 

Török László (79) 
Fonyód, 1953. és 
Talián József (79) 
Szigliget-külsőhegy, 1953. 

„Puszta csárda két oldalán ajtó, 
Odavágtat az a híres Patkó, 
Csárdásnéval így kezdi meg a szót : 
Látott-e már egy lovon hét patkót ? 

Ha nem látott, jöjjön ki, most láthat : 
Négyet visel e gyönyörű állat, 
Az ötödik magam vagyok, nemde, 
Kettő meg a csizmámra van verve!" 

PATKÓ PISTA ÉS KILENC PAJTÁSA 
Fodor Ferenc (81) 
(Gyenes-) Diás, 1953. 

„Patkó Pista összeszedte mind a kilenc pajtását, 
Úgy nézte meg, úgy nézte meg a Nagy Sándor kastélyát. 
A Nagy Sándor akkor evett vacsorát, 
Le is dobta, le is dobta ám az ezüst kalányát. 
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Ezüst kalány, ezüst tányér, ezüst pohár ragyogott, 
A Nagy Sándor, a Nagy Sándor az ablakon kiugrott, 
Meg is fújta a hires trombitáját: 
Fogjátok el, fogjátok el Patkó Pista bandáját! 

Patkó Pista, Patkó Pista kiballag az erdőre, 
Vágott golyót, vágott golyót tölt dupla fegyverébe. 
Vágott golyót kilüdözte sorgyába', 
Öt-hat pandúr, öt-hat pandúr hiába jár utána. 

Patkó Pista uri duhaj nemzetje — 
Száztu' sem fél, száztu' sem fél kilenc hires legénye!" 
ÍGY IS RABOL A PATKÓ 

Szulok Sándor (71) 
Köröshegy, 1956. 

„Uraság is volt abba' a faluba', ahonnét Patkó származott. 
Az uraság csodálta Patkót, bámulta ügyességét. Meg is 
kérdezte a betyár apjától: Mondja már, hogyan rabol a 
Patkó? — Majd megmondja a fiam! — Mondta az apja, 
akihez meg-meg szokott térni néha napján a fia. 

Hát nem sok idő múlva hírt kap az uraság, hogy egy fő
papi ember jön hozzá látogatóba. Lett nagy sürgés-forgás, 
főzés, takarítás, csuda készülődés. Amikor megérkezett a 
főpapi vendég, lett nagy trakta, eszem-iszom. 

Éjfél felé csak föláll a szép reverendiás ember, előhúzza 
nagycsövű pisztolyát, csak úgy két papi kísérője is. — Senki 
ne moccanjon! Ide vele pénzetek! A házbu' meg ki ne dug
játok az orrotokat, míg hajnalt nem kiált a kakas! — 

Erre ki a reverendiások, kint várták embereik és lovaik. 
Elvágtattak. 

De aztán pár nap múlva egy emberük visszavitte titkon a 
pénzt, egy peták se' hiányzott belüle, még egy írás is állt 
mellette: — Hát így rabol a Patkó! 

Ezt nekem Patkó unokaöccse mondta el, aki csendőrtiszt
helyettes főnököm volt." 

BETYÁR, VAGY RABLÓ 

özv. Szalay Jánosné Parragh Zsófia (81) 
Kenése, 1955. 

Az adatközlő a háborútól megrongált, valamikor szép 
portáján lakik. Szerinte „Patkó Pista rabló volt". (Nem 
úgy mondta, hogy betyár.) 

„Az ipám jött Siófokról Kenésére. Patkóék árokba dön
tötték a maguk kocsiját, úgy lestek az átmenőkre. Ipám 
észre Vette. Közibe vágott a lovaknak, és elszáguldott mel
lettük." 

KUTYI FERKÓ, A ZSIVÁNY 
Szulok Sándor (71) 
Köröshegy, 1956. 

„Kutyi Ferkó idevalósi gyerek volt, köröshegyi termés, 
amolyan rossz fajta. Már kölyök korába' enyves volt a 
keze. Anyja hagyta, sőt biztatta. így aztán nagy tolvaj lett, 
betyár, de nem amolyan tisztességes szegén' legény, hanem 
útonálló zsivány. Most már nemcsak enyves, hanem véres 
is volt a keze. 

Az ablakos tótot főparancsutta a jegenyefa tetejére, aztán 
rácélzott, és lelűtte. 

Egy terhes asszonnak meg fővágta a hasát, kivette nyóc 
hónapos magzatját, ennek levágta mozgó kisujját, hogy majd 
avval olyan dolgokat is megláthat, amiket más nem láthat 
meg! — Hogy látott-e, nem-e a magzatujjal —, nem tudom. 

De tudom azt, hogy egyszer aztán a köröshegyi kis erdő
ben elfogták a pandúrok. Amint a kastélyból vitték el, anyja 
elejbe szaladt. Ferkó az anyja nyakába vágta bilincsbe vert 
kezét, úgy ölelte magához, aztán leharapta az anyja orrát: 
Anyám, neked köszönök mindent! Te tanítottál kiskésről 
nagykésre. 

Fölakasztották a földvári Gönye-tetőn, az Akasztófa-
dűlőbe'. Hollók ették, vitték el a testit." 

ZSUBRI PAJTÁS 

özv. Bónyai Jánosné Papp Zsófia (53) 
Szólád, 1956., 
Móring János (66) 
Köröshegy, 1956. és 
Antal Jánosné Pavelka Mária (74) 
Ságvár, 1958. 

„Ej-haj, Zsubri pajtás, 
Hogyan tetszik a vándorlás ? 
Ej-haj, nem jól tetszik, 
Mert a babám halva fekszik!" 

Bónyainé Papp Zsófia: 

„Ej-haj, Zsubri pajtás, 
Minek mondod, amit nem látsz? 
Mért jössz halálomra, 
Nem vétöttem néköd soha!" 

Antalné, Pavelka Mária: 
„Ej-haj, Félegyháza, 
Megbotlott a lovam lába. 
Ej-haj, szili csárda, 
Odamegyünk vacsorára." 

„Zsubri pajtást agyonlőtték, 
Egy gödörbe belétették. 
Fekete föld hullik rája. — 
Répa Rozi, borulj rája!" 

Móring János : 

NÁDI JANCSI 
Talián József (79) és 
Lukácsa András (85) 
Szigliget-külsőhegy, 1953. 

„Nádi Jancsi Fenékbe' vót, 
Pandúroknak üzenve vót, 
Hogy jöjjenek hamarjába', 
Nádi Jancsi a csárdába! 

Hat pandúr jött ki Keszthelyről 
Duflán tőtött fegyverekkel, 
Pandúr káplár veszi szóra: 
Készülj, Jancsi, halálodra! 

Jancsi mig ezt észbe vette, 
Goló szivét sértegette. 
Nádi Jancsi piros vére 
Hull már a fenéki fődre." 

CSALI PISTA 
Orbán István (66) 
Hegymagas, 1953. 

„Esik eső, jaj de szépen csepereg, 
Csali Pista a csárdába' kesereg: 
Csaplárosné, bort hozzon az asztalra, 
Legszebb lányát strázsára kiállítsa! 

Édesanyám, én a strázsát nem állom, 
'Sz amott jönnek fő'fegyverzett zsandárok ! 
Csali Pista nem vette ezt tréfára, 
Fölugrott a kis pej lova hátára. 

Kis pej lova el is vitte messzire, 
Egészen a Bakony-erdő szélire, 
Ott botlott a lova lába fenyőbe, 
Ott fogták el Csali Pistát örökre. 



Csali Pistát fő'tették a kocsira, 
Búsan kérdi, hol az ő kis pej lova? 
Ezt feleli rá a zsandár kapitány: 
Csali Pista, nem jössz többé paripán!" 

BOGÁR JÁNOS 
Kovács József (70) 
Ságvár, 1968. 

„Bogár János tizenhat szél gatyája 
Megakadt a cserfa tuskó ágába'. 
Cserfa tuskó, ereszd el a gatyámat, 
Ha uré vagy, ha paraszté, leváglak! 

Bogár János bemegyen a csárdába, 
Száz icce bort rendel az asztalára, 
Száz icce bort, száz szál gyertyát melléje, 
így mulat a szegény betyár legénye!" 

BENE VENDEL 
Simon Péter (84) 
Balatonszentgyörgy, 1953. és 

Pintér Józsefné, Kelemen Rozál (38) 
Keszthely-külsőmajor, 1953. 

adatközlők népdal szöveg-töredékeiből : 

„Bene Vendel tizenhat szél gatyája 
Elszennyesült a bárándi pusztába. 
Moss' ki babám ingem-gatyám fehérre, 
Most megyek a csendbiztos úr elébe ! 

Csendbiztos úr, adjon Isten jó estét! 
— Adjon Isten, Bene Vendel, mi történt? 
— Csendbiztos úr, nem egyéb az én bajom, 
Az anyámat agyonlőttem az úton. 

Bene Vendel, hogy' merted ezt megtenni, 
Az anyádat egy leányér' megölni? 
— Csendbiztos úr, csak ő volt ellenségem, 
Hogy e leány nem lehet feleségem! 

Szépen kérem a csendbiztos uramat, 
Engedje el az én csökéi' bajomat ! 
— Késő van már, Bene Vendel, nem lehet, 
Kaposváron várnak már a levelek!" 

A BETYÁRVILÁG VÉGE FELÉ 
Szulok Sándor (71) 
Köröshegy, 1956. 

„Köröshegy határába', a Baksakúti erdőtől nyugatra, a 
Gyikó-ódalba' állt egy présház, abból nyílott egy hűsítő 
pince. Édesanyám kislány korába' ide szokott járni elidőz-
getni. 

Egyszer is itt diózott, nótázott. Hát a pince mél'séges 
belsejébü' visszahallja ám a nótáját, de vastagabb hangon. 
Megijedt, már futni akart. 

— Ne félj, hugám, nem bántunk! Ismered-e Berkes Rozit? 
— Hogyne ismerném, — szólt az anyám —, a szomszé

dunkban lakik. 
— Hát akkor itt egy lefujtott méh, egy kövér liba, egy 

sunka, meg az a levél. Vidd el, add át neki ! 
Anyám úgy is tett. 
Már a Berkes Rozi válaszát vitte vissza, amikor pandú

rokkal találkozott. 
— Hová mész? — kérdezték. 
— Előre! — Mondta anyám, ahogy a Rozi kitanította. 

A pandúrok másfelé keresgéltek, Rozi levele meg hamaro-
rosan ott volt a betyárok kezébe'. Az volt abba beleírva, 
hogy meneküljenek, itt vannak a pandúrok! 

A betyárok ezüst pénzt nyomtak édesanyám markába. 
Ahogy a platánfánál jött hazafelé, már hallotta a nagy 

lüvöldözést —, a betyárok a Balatonon csónakbu' lűdöztek 
a pandúrokra. 

Hát ezek voltak az utolsó betyárok. Egy Török nevezetű 
is volt köztük. 

Mögöttünk vagy ötven évvel már szakállas öreg emberek 
voltak. Nagykanizsa alatt az egyik faluban laktak. Nappa' 
kódutak, éjjé' meg loptak. 1911-ben több hordó javoslicat 
vagyis almabort loptak. 

Csendőrök nyomoztak utánuk. Be is tértek az egyik házba, 
ahol az orgazdát gyanították. Az asszony sütött-főzött, ott
hon nem volt senki más. 

De a falon friss vizelet, nyilván férfi embertől származha
tott. Na, erre az egyik csendőr fölnéz a padlásra. Gol'ó 
süvít el mellette. De ő is lőtt, talált is. Lejött egy betyár, 
azaz hogy úgy esett le a létráról, mert sebesült volt. A csend
őrök bekötözték sebeit. 

— Van-e még fönn valaki ? 
— Nincs már senki! 
Erre egy másik csendőr ment föl, ennek a kakastollát 

vitte le a gol'ó. 
Végül is a padláson egy ügyesen elválasztott részen meg

találták a betyártanyát. Asztal állt ott, négy személyre meg
terítve. A betyárok is kézre kerültek. 

Egyikre sem várt gol'ó, sem akasztófa. Gyilkosság nem 
terhelte a lelküket. Öregek is voltak, meg utó'sók is a betyár 
nemzetségből." 

TÓTH ANDRÁS 
Nagy Imre (71) 
Szólád, 1956. 

Tóth András volt errefelé az utolsó betyár. Szőke, pörge 
bajusza volt, csúcsos zöld kalap a fejébe'. Kakukk Pál ka
násznál járt és bujdokolt. Szokott göbéket herélni. Csak 
odakiáltott nekünk: Hozzatok ki, gyerekek, halzsírt, az 
anyátok istenit!" 

SAVANYÚ 
özv. Ságvári Mihályné, Kalló Teréz (83) 
(Gyenes-) Diás, 1953. és 
Enyingi Ferenc (66) 
Hegymagas, 1953. 

"A Savanyú tizenhat szél gatyája 
Megakadt a tüskebokor aljába, — 
Tüskebokor, ereszd el a gatyámat, 
Ha uré vagy, ha paraszté, leváglak! 

Ha még egyszer szabad madár lehetnék, 
Hogy a kerek erdőbe elszállhatnék, 
Száz csendőr sem fogna meg már ezután, 
Ha jönne bár utánam a szél hátán!" 

AZ UTOLSÓ SAVANYÓ-LEGENY 
Végh György (50) 
Balatonszentgyörgy, 1953. 

Az adatközlő azt állítja, hogy 1936-ban a szentgyörgyi 
erdő-őrháznál találkozott az utolsó Savanyó-legénnyel. Ez 
nyolcvan éves volt. Magassarkú rézpatkós csizmát viselt. 
És elmondta, hogy Cserhátnál, Zalaszántó mellett, mikor 
keresték őket a zsandárok, tetették, hogy „fődet mérnek"... 

„— Nem láttátok Savanyót?" 
„— Hogy is láttuk vóna, mikor azzá' veszkődünk, hogy a 

szomszéd e'nyirta a fődünket!" 
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A BETYARÜLDÖZO 
Király János (77) 
Kiliti, 1958. 

„Hallották-e Pálfi Ferenc nagy hírét? 
Haláláig szolgálta a vármegyét. 
Hűségesen viselte hivatalát... 
Piros vérrel fösti kék gyócs gatyáját! 

Pálfi Ferenc kisétál az erdőbe, 
Hogyha kapna kilenc betyár gyerekre. 
. . .Arra sétál kilenc zsandár, hat pandúr, 
— Pálfi Ferenc helyéből meg se' mozdul.. 

A „BETYÁR" SZÓ 
Átvitt értelemben jelölhet személyt, aki persze nem betyár. 

özv. Aranyas Istvánné Bajczi Erzse (51) 
Szólád, 1956. 

„Felső féli betyár gyerek vagyok én, 
Fehér borral, borjúhússal élek én, 
Éjjé'-nappa' a csárdába' iszok én. . . 
De azér' csak betyár gyerek vagyok én." 

Jelölhet állapotot is, mint ahogy a Balatonparton is álta
lánosan ismert dalszöveg mondja: 

„Élet, élet, betyár élet, 
Mivel vagyok adós néked ? 
Lerovom az adósságom, — 
Ha meghalok, azt se' bánom!" 

És „betyárkodhat" bárki, vagy éppen hivatkozhat a „be
tyárbecsületre", anélkül, hogy csak egy pillanatra is az igazi 
betyárokra gondolna ! 

Nyék Sándor 
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Der Balaton im Volksmund 

Verfasser dieser Studie ist eigentlich Volksmusikforscher, 
der in der Zeit zwischen 1953 und 1958 zuerst im Auftrag 
des ungarischen Instituts für Volkskunst, dann aber der 
Volksmusik-Forschergruppe der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften sozusagen in allen Gegenden des Balaton
gebiets Volksmusik erforschte und diese aufzeichnete. 

Auf der Suche nach folkloristisch bedeutsamem Brauch
tum und solchen Melodien ließ er sich mit einfachen Bauers
leuten, Fischern und Hirten ins Gespräch. Wenn dabei 
etwas Interessantes vorkam, notierte er es, auch wenn es 
sich nur um Textliches, ohne „Arie", also ohne Melodisches 
handelte. 

So sammelte er 53 Textüberlieferungen, von Redeweisen 
aus wenigen Sätzen bis zu minutenlangen zusammenhän
genden Erzählungen, alle aus dem Mund von 43 Angespro
chenen in je zehn Ortschaften am Nord- und Südrand des 
Balaton. 

Vielleicht ist es gar nicht so auffallend, daß die am Nord
ufer gesammelten Angaben von den gleichlautenden am 
Südufer nicht nur ergänzt, sondern nur zu oft auch noch 
bestätigt werden. 

In bezug auf die mündlichen Überlieferungen aus dem 
Balatongebiet kann also zwischen Nord- und Südufer, den 
Uferstreifen des Komitats Veszprém und jenen von Somogy 
kein scharfer Trennungsstrich gezogen werden. 

Die vorliegende Sammlung enthält auf den Balaton be
zügliche Märchen, Sagen über den Ursprung des Sees, über 
in oder um den See hausende wundersame Geschöpfe und 
Erscheinungen, historische Begebenheiten und sogenannte 
„wahre" Geschichten, Balladen, Lieder sowie allerhand 
Melodisches. Aber man erhält auch manches zu hören über 
die einstige Betyáren-Herrlichkeit in der Tiefe der Bakony-
wälder. 

Es kann wahrlich als glücklicher Zufall gelten, daß die 
Sammlung hauptsächlich einen solchen Einblick in die 
Märchen- und Sagenwelt des Balaton ermöglicht, wodurch 
gespanntes Interesse geweckt wird, ungeachtet dessen, daß 
es sich eigentlich nur um eine Art „Nebenprodukt" einer 
Volksmusik-Erkundungsreise handelt. Eben aus diesem 
Grund durfte der Verfasser auf Reichhhaltigkeit oder Voll
ständigkeit seiner Sammlung wohl verzichten. 

Sándor Nyék 

Traditions orales recueillies à l'entour du lac Balaton 

Au juste, l'auteur de cette étude est chercheur de la musique 
folklorique qui entre 1953 et 1958 — chargé par l'Institut 
de l'Art Folklorique, puis par la Section de Recherches sur 
la musique folklorique de l'Académie des Sciences de Hong
rie — a cherché et noté de la musique populaire pour ainsi 
dire dans tous les coins du Balaton. A la recherche d'an
ciennes histoires, d'anciens chants, il a cherché la société des 
gens simples — pêcheurs, paysans, gardiens de bêtes. Et 
s'il entendait quelque chose d'intéressant, il la notait, même 
si ce n'était que des paroles, sans «airs», sans musique. 

C'est ainsi que 53 traditions orales ont été recueillies, parmi 
lesquelles nous trouvons des dictons de quelques phrases 
aussi bien que des contes de plusieurs minutes. Elles viennent 
de 43 personnes, habitant 10-10 communes des bords nord 
et sud du Balaton. Il n'est pas extraordinaire peut être que 
les données recueillies sur la côte nord non seulement com
plètent mais confirment aussi celles rassemblées sur la côte 

sud. Il est donc impossible de tracer une ligne de séparation 
bien nette entre les bords nord et sud, c'est-à-dire entre le 
côté de Veszprém et celui de Somogy. 

Le recueil contient des contes sur l'origine du Balaton, 
sur les êtres fabuleux vivant dans le lac ou aux environs, 
des légendes pleines d'événements miraculeux, des reminis
cences historiques, et des histoires «véridiques», des ballades, 
des chants, et il nous permet de jeter un coup d'oeil sur la 
vie des brigands dont le souvenir vit encore dans les tradi
tions des environs du Balaton. 

Il est à l'avantage de ce recueil qu'il donne un échantillon 
— surtout du monde fabuleux du Balaton — qui mérite de 
juste titre notre intérêt — malgré que ce petit livre ne soit 
que le résultat indirect de recherches musicologiques. Ce 
qui explique d'ailleurs qu'il n'a ambitionné plus particulière
ment ni la richesse des données, ni l'épuisement du thème. 

Sándor Nyék 

Собирание устных преданий в Прибалатонье 

Между 1953—-1958 годами по поручению Института 
народного творчества, а позднее — Отделения народной 
музыки Венгерской Академии наук собиратель народ
ного фольклора начал обширную работу по сбору про
изведений устного народного творчества на территории 
по обе стороны Балатона. По существу он исследователь 
народной музыки и целью его был сбор песен и другой 
народной музыки. В поисках старинных устных преданий 
и народных песен он вел беседы с рыбаками, крестьяна
ми, пастухами и записывал все, что находил интересным, 
не взирая на то, были ли это песни, легенды, предания 
или рассказы. 

Так им было записано 53 произведения устного на
родного творчества, услышанные от 43 человек. Записи 
были произведены в десяти северных и десяти южных 

населенных пунктах Балатона. Интересно, что материал, 
собранный на северном побережье, дополняет, а зачас
тую и повторяет материал, собранный на южном берегу. 
Таким образом, нельзя провести четкую границу между 
фольклором северного и южного побережья — комитата 
Веспрем и комитата Шомодь. 

Собранный материал содержит легенды о происхож
дении Балатона, сказки, рассказы об окрестных чудаках, 
исторические предания и были, баллады, песни, предания 
о разбойниках, живущие в памяти окрестных жителей. 

Собранный материал раскрывает перед нами богатый 
мир балатонских сказок и легенд. Он явился косвенным 
продуктом сбора народных песен и мелодий, а поэтому 
особенно не стремился ни к полноте, ни к определенной 
тематике. 

Шандор Нъек 
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