
KOLINDA, MESE, VARÁZSÉNEK
. A román népköltészet összegyűjtésének és kiadásának már

majdnem évszázados multja van. Az első román népköltészetí ki
adványokat a mult század második felében igen sok nyelvre le
fordították. A román dojnáknak (népdaloknak) méltatása akkori
ban, a hajdani, Goethe felfedezte szerb népversekével vetekedett.
Jókai a román népversoket ismertető külföldi sajtó hatására há
rom erdélyi tárgyú regényébe Illesztet! bele elragadtatott hangú
kis értekezést a román népköltészet sajátságairól. Foglalkozott il
román népköltészet összeg-yűjtésérvel és kiadásával, a románok
egyik legnagyobb költője, Vasile Alexandri is. Az ő kiadványai
ban azonbau a modern román folklor ma már Thaly Kálmán
szerű átírásokat vél felismerni. Uj és újabb, hiteles, tudományo:'.
gyüjtéseket rendeznek sajtó alá.

A kolindák a karácsony és újév között, az úgynevezett kifó
esztendőben, házról-házra járó kántáléknak az énekei; ezek köztil
a bő termésért éneket mondó könyörgések eléneklése még ma is
szokásos.

A varázsénekeket gyermekkoromban magam is számtalanszor
hallottam. Nevük a: Descániec tulajdonképpen kiéneklést, baboná
zás elleni éneket, szabadítót, kidallőt, &egítséget kérést jelent -.
ha pozitiv tartalmú dalra illik e cím; varázslást,kuruzslást, átok
mondást, ha negativ tartalmat jelez.

A román nép élénken elválasztja a babonás hiedelmet a val
lásos hittől, aminek figyelemreméltó népkőltészeti bizonysága az,
hoiY olyan varázsversben, melyben átkot, rontást kíván a daloló
valakire, Istennek, Jézusnak, a szeriteknek a nevét soha nem 8'II!
lítik. A rosszat mintegy saját maga az éneklő kívánja haragjá
ban, bosszújában másnak. Ezzel szemben ti. gyógyulást, se.gít&é~et"
javulást,a jót kivánó és felidézni vágyó varázs-iinekek mindenike,
kivétel nélkül a következő codával záródik:

"Olyan tiszta légy a rossztól,
Mint Szent Szűz Anya,
Kitől jőjjön a gyógyulás (javulás) reád I"

A néphit tudja, hogy bűn ellen 'a Bűntelen, testi lelki tisztát,
lanság ellen a testi-lelki Tisztaság segíthet csupán.

A román nép varázsverset tud, a szemmelverés, kfsértetlátás,
napszúrás, kígyómarás, kelés, ijedtség, hidegrázás, csikarás, gyul
ladás, nagvothallás, fáradtság, tisztátlanság ellen. De tud ima
mondő-varázsló-segítö verssorokat mindenkor a Szent Szűz köz
benjárását kérve a lelki bajok: reménytelenség, csüggedés, sze
relmi bánat, a törvénnyel való ütközés, a váratlan csapások el
len is.

. Magyar Iordításban még szórvánvosan is alig jelentek meg a
vallásos román népvm-sek éS mesék. Balladák. vitézi férfiénekek
lefordítása és kiadása mcstanában kezdődött el, A román balla'
dák és magvar balladák kőzött több azonos témájú is van; egy
egy román dojna néha szinte szószer-int egyezik egy-egy magya!'
népdallal. Akolindák tárgvn és feldolgozása egészen más, mint
a mi kántáló, betlehemes, vagy háromkirályjáró énekeinké B Ieg-
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inkább alucanapi bőség-kérő, pünkösdölő énekekhez és társaik
hoz hasonlítható. Akiéneklő, azaz varázs-verbek egészen sajátosan
román népi alkotások, melyeknek egyik része, a pozitiv tartalmú
varázsének igen világosan mutatja a romlatlan hit megható pél
dáit.

Fordításaink ezekből valók. A verseket kiegészíti egy itt for
dításban közölt - a fordító saját ~yüjtése, 1939-ből, Bicaz falu
ból - olyan népmese is a bűnbocsánatról. mely alapmotívumában
a 'I'annháuser motivummal tart rokonság-ot.

Lg n á c z Rózsa

VARÁZSÉNEK SZAGGATÁS ELLEN

Kilenc lány egy rakáson,
M egy erdei csaquison,
II,Hnd a kilenc lóhátOli.
8Z01"08 útjok völgybe ér,
Seembe jő cml szép szekér,
Színarany a sarooiua,
Benne ül l iden anyja.
- Kilenc leány-liUmn,
Merre meniek galambom?
Szitál ({. köd, vág a szél.
--. Kilenc 8zíízhöz így beszél.
"J{crJ,Iliinl.:. a szentegyházba,
HOllY vegyük aondozásbo;
n:onok<1t törilljilk,
TC111plom földjét sel)erjük,
Ti,~·,'Zta legyen a l,épcső,

Ragyopó a térdeplő,
Oltáron. a keszkenő!"

-- Kilenc leány-liliom,
Alljatok mctt galamlJm1t!
Alljr!Jok mea, forduljatok,

Lábam elé boruljatok,
Lábam alatt oiráaok,
Tépjétek le leányok,
Kilenc szálát tépjétek,
A faluba vigyétek,
Nagybetegnek ad.iátok,
Epekedve vá:r rátok,
Szagga.tja a nyavalya,
Bénán tekezik ágyába,n
S etntre ne't'em sóhajtja.
Szemetek simoqassa;
Szavatok gyÓ,Qyít.qassa,
Virá,o,qal meglr.enjétek,
Szp-rmgtrisl kiűezéiekl

n« s« bu,
&:űz Mária fii!
Bű, bű, bű,

Örökélet([,
Aki Istent szereii
S társa terhét viseli !

FEHÉRLÉPCSŰ, ÉGI LÉPCSÖ

(Kolinda)

Szőlődornbon, füves réten,
Mertállottn.k egy kis téren,
H ol az utca ezélesre nőtt,

Gazdag ember háza előtt.
JI arancostale uecsernuére,
Egek Ura í.QH köszönt be:
- Munkátokhoz jószerencifét,
Kívánok 1)idám, ,jó estét.
Vocsorátok, ha kész volna,
Belőle nekünk is jutna?
Elfáradtunk. megéherdünk • . .
- Rongy koldusok, nem kérdez

[tünk!
II em dolgoztok, ?ll éuis: kértek?'

Fehér lá})cső, él/i lépcső
lIfennJJM'l<zágból földig érő.

Kéeziilt. 's-:ép tiszta. viaszból
Szent gyertyát mártnak

[olya.nból.
Egek Ura ráialéneit,
A Nap tűző heve étJet,
AfeíJolv~ult a szent via.sz mind.
Arkanrwalnak Ég Ura int:
- SzálljunTr le hát imaszárnyon,
Ú gy szálljunk le, mint az álom,
Já:rj előttem Mi baráto-m! 
Elindultak, le,~zállottak,
GJlo..lof}szerrel bandukoltale.



Az ilyennek adni vétek!
Van vacsoránk, de nektek nem!
Kinek nincsen, az ne egyen
Egek Ura felsóhajtott,
Azzalonnon odább állott,
Arkangyal tovább kísérte
A falu végéhez ére.
Dűledező viskócskában
Főtt a szegény vacsorája.
H árorn marék mamaliga,
H áram csípős vereshagyma.
Egek Ura beköszöntött.
A szegény nyomban kiöntött
Eg1! kis tejet két tálkába:
- Jókor jöttök vacsOt'ára,
Kevés bizony, de megosztjuk
Ahogy tudjuk, úgy pótoljuk,
Jó szó'l-'al, meg szívességgel.
Kezet fogott a vendéggel,
Ég Urával, Arkangyallal.
Jól laktak vereshagymával.
.Yegindultak tooábbmentek;
Pokol tornácába érlek.
- Hű kísérőm, rnit lát szemed?
- Minden hajam égnek mered!
Gazdag ember háza népe
Cifra pokOl kiizepébel
Dús asztalnál körben ülnek,

AVERESBEGY

A szemükkel falnak, esznek,
De szájuk nincs, hog1! lenyeljél,>
Sem kezük, hogy felemeljék,
Csak az éhség s a kívánság
S előttük a sok finomság . . .
A pokolból elrepültek,
Paradicsomkertbe tértek,
Arnyas lugas kiizepébe'
Szegényember házanépe,
Mindnek virág a kezébe',
Hálaadó dal szivébe',
Egynek sincs más kívánsága"
Csak, hogy annak segíthessen,
Aki még a mennube« nincsenl-:
Isten me,Q a kísérője,
Seeniséqes szent hír'/)ivője,

K inek szolgája a halál,
Fő ar1J;angyal, jó Seeni Mihál!)
Fényes éabe visszaszállott.
A. viasz keménnyé válott
A hűvös Hold suga1·ánál.
Templomunkban ma is ott áll
Viaszk gyertya, égi lépcső,
Földből mennyországba érő,
Merre muiai a lángja is,
Arrafelé szálljál te is.
Olyan könnyen, mint az álom,
Hitet valló imaszát·ny01l.

A Hold: béesett vót ra szurdukba, csupa koremsetét ,vót, míkor
megszült Mítreáné, No, olyan is lett a porontva. Csupa gonosz
ság. Úgy nevezték el, hogy Megölő. Mert az olyan let~ hogy
elpusztított minden élőt, ami a kezeügyébe került. Belé IS halt
a bánatba az anyja nemsokára. No, szegény Mitrea, öreg is vót
mán, nem birt Megölövel. Korholta pedig eleget:

- Ficsorom, ficsorom, Térjél meg, javulj meg. Mi más lesz
így belőled, ha nem utonálló, tolvaH

Megmérgelődik a Mitrea fia, hogy az apja így mer1Jekorhol
ni, elékapja az lapja, erdőlő fejszéjét s avval úgy megsuhintja Mit
root, hogy az egybe meghalt. No, ha meg, el is ment Megölő.
Bévette magát a rengeteg erdőbe, nagy meredek helyre, ölt, meg
rabolt, senki sem menkedett, aki az útjába keveredett.

Egyszer mán megunta a nagy sok gonoszságot, gondolta el
megy a faluba, megházasodik.

- Van sok kincsem, - azt mondja, - hozzám jössz-e tündér
szép Lleana'l

- Nem megyek én, hogy mennék, egy apagyilkoshozl - azt
mondía tündérszép Ileana.

Kérleli Megölő; nem egyezik meg vele a leány, azt mondia:
- Haa te nagy bűnöd meg lesz bocsátva, akkor én is hozzád

megyek, Megölő.
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Visszamegy Megölö a nagy rengetegbe, meredek hegyekbe,
nagy szomorúan. 'I'éoelödik: hol találna a bűnére bocsánatot!
Elmegy a szent nionostorba, a sztarechez, de az bé sem akarja
bocsátani. Megy a faluba a pópához, a nöna kikiált, elmenj innen
te npagyilkos, avval ráuszítja a kutyáj át. Megy Megölö, még a
vajda elibe is elment, de olyan lelket, aki az Ő nagy bűnére bo
csánatot tudna, sehol scm lelt, hiába járta le térdig a lábát. No,
ismét bevette magát az erdőbe, de nem vót kedve többet rabolni.
Az esze örökösen Lleáuán járt. A kincseket mind elosztogatta a
szegények között, de az sem segftett, Csak úgy élt, mínt a szerit
remeték, gombán. S örökösen azt gondolta, ha valaki ember fia
megbocsátnná azt ar. Ő rettenetes nagy bűnét, Ilcána hozzá menne!
Amint így búcsálódik, hát saánzörgést hall az úton. Odamegy 8

hát jő egy szán s abban maga a szenhléges mitropolita, pásztor
bot a kezibe', süveg a fej ibe'. 'I'érdreesík Megölő előtte s azt
mond.ia:

-- Szentséges atyám gázo!tass át rajtam, ha nem akarsz felel
ni, de hu meg tudnál .köuvörülni, hát mondd meg nekem, van-é
az én bűnömre bocsánat a földön ~

Azt mondja a szentségesa.tya:
- Hát meg van-é még az a fejsze, amivel apádat agyonvág-

tad, Mitrea1
- Kiesett mán annak a vasa, szentséges atyám.
- Hát a nyele meg van-e mégI
- Megette azt mán II szú, szentségcs atyám.
- No, ha 1JlGg'ctíe, jól tette. Vegyed a fejszéd nyelét, amivel

apádat agyonütötted vót, men] fel vele a kopasz havas tetejére,
szurd belé II fejszenyelét a kősziklába s minden áldott nap térden
állva hordjál oda fel vizet a szájadban. Azzal a vízzel öntözzed a
fe,iszenyelót. Ha ru f('jszenyele kihiajt, de még- ki is virágzik, s
még terem is, akkor tudod, hogya tc nagy bűnöd meg le l'> Z bo
csátva.

No szegény Mitrea vette aszuette fejszenyelet, vadalmafá
ból vágta vót az apja valamikor. F'elmezv vele a kopaszhavas
tetejére, térdencsúszva belészúrja azt a ssiklába, Osztán elkezdte
odafel hordani a vizet a szájába'. Hordta egy évig, hordta ket
tőig, hordta kilencig is, csak nem akart a szuette fa kihajtani.
Teltek az évek, meghalt Tleána is a faluban, inert már öreg asz
szony lett akkorra, Megölő csak hordta a vizet.

Ö is megöregedett, a háta kétrét hajlott, az álla a térdét ver
te, csak hordta a vizet. Mán olyan öreg' lett, hogy elbúcsúz:t:ak
egymástól a tagjai, kezét-lábát is elvesztette mán, de a feje még
megvót, mikor mán annak sem vót semmi több része, hát csak a
feje hönaörzött felfelé eg'ymagáhan a hegyre, a fedben a víz.
Vitte, vitte, ráöntötte a fejszenyelére. hátha kiviruina.

De nem virult ki. No, - azt g-ondol;i.a, mert már nem volt
mivel mondja, csak gondolta, - még egyszer utoljára megpróbá
lom. Avval vizet vesz a szájába s höngörög felfelé a nagy mere
dek saiklás úton. Már csak egy karnyujtásnyira vót a fától s hát
egy parányi madárka csapódik elébe. Kicsimadár vót, tiszta ve
res. EI volt tikkadva. Leesett Megölö elé, ott csicsergett nagy
szomorúan.

-:Meghalok, meghalok, egy csepp víz hián mindjárt meghalok,
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- Messze van a forrás, nem .tudok mán odáig repülni. Ha
volna egy csepp víz, talán nem halnék meg.

Megáll Megölő koponyája a höngörgésben, szájában a víz
zel. Hát ez neki mán a legeslegutolsó útja. Soha többet ő ide fel
vánszorogni nem tud. Esik mán szét a szája is. Ez az utolsó re
ménye, ez a korty víz. Ha ezzel megönti a fejszetövét, tán még
kívirulna, neki fenn az égben Isten megbocsátna, de még Tleána
is mosolyogva várna rá odafönt.

De csak rítt a madárka, azt rnondja.:
- Koponya, koponya, víz van a szájadba, szánj ffiej:t vele

engem.
Megszánta Megölő, azt mondja magában:
- Van még olyan is, aki tőlem remél segítséget! No, madár

ka, neked adom a lelkem nyugodalmát, az, utolsó reményemet. 
Avval kinyitja a száját, odaröppen a madárka, klissza a vizet,
felröppen a magasba s hát abban a szent percben szárba szökken
a fejszenyele, kivirul a fája, virág is nő rája, hull is mán a
szirma, havas tetejébe', kopár szlkla közülit lesz egy vadalmafa 1>
érett alma rajta!

Rászálla madárka a fa tetejére, énekcIteletorokkaJ, hát meg
nyílik a menny odafönt, .angyalok serege ereszkedik lefelé, éne
kelnek azok is, mind azt énekelték:

- Irgalom, bocsánat!
Hallgatta a szegény koponya Az angyali é-neket, azzal odahön

görödék többi elhulajtott tag'ja'ihoz, azokkal egybeforradot1',' az
tán szepen kinvu.itózott a vadalmafa alatt, mint más hecsületes
halottak.

Jő a szentséges mhtropolita arra egy fónycs hintón, kinm az
ablakon, hát látja, hogy megnyílik Ll f'e.lhő, s ott száll benne
Megölö. Két angyal vitte, a hónaljánál fogva, :l kicsi lTIR(Lár meg'
ott szállott alatta s mind azt énekelte:

- .Iut a menvországba,
Ki maga kárára,
Cselekszik jót mással!

Nézi a szentség'es mitronolita. hát látja, hogy odafenf kivi
rult. a vadalmafa, azt, mondja a diákouiú nak. -~ Hozz fiam onnan
nekem C[{Y galyat. - No hozott isa diákou, a szentsézes metro
polita hazavitte, a rnonostor kertbe, II földbe beletűzre. kihajtott
a 1!illyaesIGl, odaszállt a madá rka, fés7.h,t rakott rajta. Véres
Megölőnek emlékezetére úgy hitták ezentúl, hogoy véres madárka.
Kinek életéért egy nazv-nagv gonosznak, Isten megbocsáta.

I g n á c z R ó z s a fordításai

A vörüsbeg y román ucve : g ruin-sánge r (véres)
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