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TANULMÁNY 

EGY JELLEGZETES NYELVI BETÉT A HALÁLRA 
TÁNCOLTATOTT LEÁNY BALLADÁBAN 

Matijevics Lajos 

A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 
Újvidék 
Közlésre elfogadva: 1980. 11. 17. 

A Halálra táncoltatott leány balladája vidékünkön a népszerűbb bal-
ladák közé tartozik. Az eddig megjelent gyűjtemények és tanulmányok arról 
tanúskodnak, hogy még mindig szívesen énekelik vagy mondják ezt a törté-
netet, sőt egy községen belül is többféle változatát találhatjuk meg. Kriza 
Ildikó monografikus feldolgozásában, de a kisebb tanulmányokban is utalást 
találunk a halálra táncoltatott leány kiöltözködésére. „Ez a motívum igen lénye-
ges vonást őriz a ballada társadalmi mondanivalójára vonatkozóan. A színes meg-
fogalmazás, a változtathatóság viszont a képzeletet ragadja magával, és nem 
engedi elfelejteni, a balladából kihagyni. A kiöltözködés során felvetődött gon-
dolatok többféle tanúságra szolgálnak. Leglényegesebb a lány gazdagságára való 
utalás, aminek segítségével könnyen, mindenki számára érthetővé válik a lány 
társadalmi különválása, a közösségből való kiemelkedése" •— mondja Kri-
za Ildikó. A változatok, a szövegek tanulmányozásából kideríthetjük e motí-
vumnak a továbbélését, szívósságát, a kapott adatok segítségével pedig néhány 
újabb vonására következtethetünk a balladának. 

„A lány kiöltözködésének motívumában általában a legény szólítja fel a 
lányt a kiöltözködésre, illetve ő sorolja fel a cipőt, a ruhát, a gyűrűt stb. 
Változatainkban a cipő szerepel leggyakrabban, majd a ruha és a gyűrű, a 
párta és a kendő csak a régiesebb, a Kálmány gyűjtötte variánsokban fordul 
elő" — állapítja meg Tóth Ferenc. Jelen dolgozatunk célja részben ennek a 
megállapításnak a bizonyítása, részben pedig bemutatása annak, hogy a nyelv 
mennyiben segít az említett motívum megformálásához, továbbéléséhez és 
kidomborításához. A cipő, illetve a csizma mint a kiöltözködés kelléke szinte 
minden szövegben két formulában is előfordul. Először az öltözködés alkal-
mával találkoznuk vele, amikor a leány készül a bálba. Másodszor a táncoltatás 
közben jelentkezik mint betét, hogy fokozza a drámaiságot, hogy bizonyítsa 
a hallgatóságnak a tragédia súlyát, mert a leány leginkább azért könyörög, 
hogy a lábbeliből kiöntse a vért. 

Jelen tanulmányunkban az első motívumból emeljük ki a cipőt, illetve 
a csizmát, mert ebben jelentkezik teljesebben és összetettebben nyelvi szem-
pontból. 

Vizsgálatunk a jugoszláviai magyarság körében felgyűjtött balladaszö-
vegeken végezzük, mivel arra vagyunk kíváncsiak, hogyan maradt meg, 
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alakult át és él tovább ez a betét vidékünkön. Főleg a legújabb publikált 
gyűjtéseket vettük figyelembe, Kálmány Lajos múlt századi ide vonatkozó 
szövegei közül mindössze kettőt választottunk ki, mert e két ballada is ele-
gendő a lényegesebb változások bemutatásához. 

A pontos megközelítés, valamint a betét hiteles helyének a bemutatása 
végett először is kiemeljük azokat a részeket a szövegekből, amelyek a kiöl-
tözködésre vonatkoznak. A harminckét balladában a következőképpen mu-
tatható ki e betétnek a pontos helye: 
Kálmány Lajos: Szeged népe. Aradon, 1882., II. kötet, 1—2. o. 
Sallári Kis Kata 
Padé 
(A gyűjtés ideje nincs feltüntetve) 

fő' Húsz' fő lányom, húsz' 
Kis, karmazsin csizmád; 
Vöd' rád l'ányom, vöd' rád 
Szép kamilló szoknyád; 
Húz' az újjajidra 
Tíz, aranyos gyűrűd; 
Tödd a fejedbe jis 
Tíz, aranyos pártát! 

Eresz' el, eresz' el 
Kék álló kelevény! 
Mer lábamra dagad 
Kis karmazsin csizma, 
Derekamra dagad 
Szép, kamilló szoknya, 
Ujjajimra dagad 
Tíz aranyos gyűrű, 
Mer' fejembe dagad 
Mer' fejembe dagad 
Tíz aranyos párta! 

Kálmány Lajos gyűjtése 
Bori Imre: Idő, idő, tavaszidő, Újvidék, 1971., 45—46. o. 
Csáki bíró lánya 
Rábé 
(A gyűjtés ideje nincs feltüntetve) 

Tíz pár arany gyűrű 
Lögyön az újjába, 
Öltözzön föl szépen 
Ződ sejöm ruhába! 

Vögye föl magára 
Szép sejöm kendőjit 
Húzza a lábára 
Kordován csizmájit! 

Elmönnek sütétbe 
Elérnek a bálba, 
Ződ sejöm ruhába, 
Kordován csizmába. 

Űjjön le, űjjön le 
Bent van a szobába 
Csikorgó csizmáját 
Húzza a lábára. 

Tíz pár arany gyűrűt 
Készícs az ujjadba, 
Kordován csizmádat 
Húzzad a lábodra! 

Engeggyön, engeggyön 
Kimögyök hűtözni, 
Kordován csizmámbul 
A vért kiönteni 
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Penavin Olga: Kórógyi (szlavóniai) népballadák, balladás történetek, balladás 
dalok, Újvidék, 1976., 14. o. 

Sárgi bíróné balladája 
Szentlászló 
1951. 

„Erégyen, kölese fél, erégyen, kölese fél, 
Piros bársony cipőjét a lábára húza fél. 
Húza a lábára, úgy jöjön a bálba. 
Szép aran gyűrűjét húza az újjára." 

„Picikém, picikém, eresz ki pihenni, 
Piros bárson cipőmből véremet kiönteni!" 
„Picikém, picikém, eresz ki pihenni, 
Piros bárson cipőmből véremet kiönteni." 

Penavin Olga: Szlavóniai magyar népballadák, HÍD XV., évf., 1951. október-
november, 716. o. 
Sági Bíróné balladája 
Kórógy 
1951. 

Eregyen költse fel, eregyen költse fel, <>• 
Kék karton szoknyáját derekára kösse fel, 
Piros bárson cipőjét húzza a lábára, 
Úgy jőjön a bálba, saját lakodalmába! 

Áj meg kicsit pihenni, áj meg kicsit pihenni, 
Piros bárson cipőmből vérömet kiönteni! 
Piros bárson cipőmből vérömet kiönteni! 
Nem lehet pihenni, nem lehet megállni, 
Piros bárson cipődből vérödet kiönteni, 
Piros bárson cipődből vérödet kiönteni! 

Dr. Burány Béla: Zentavidéki népballadák, Zenta, 1962., 11. o. 
Csáki Bíró Mariska 
Felsőhegy 
1952. 

— Kelj föl hát léjányom, eredj el a bálba, 
Csikorgás cipődet húzd föl a lábadra, 
Zöld selém kendődet kösd föl a nyakadra 
Két pár arany gyűrűdet húsz föl az ujjadra! 

Állj meg már té cigány, égy kicsit pihenni, 
Csikorgás cipőmből a vért kiönteni! — 
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Dr. Burány Béla—Fábri Jenő—Tripolszky Géza: Juhásznóták, betyárdalok, 
balladák Zentán és vidékén, Zenta, 1966., 47—48. o. 
Sári bír óné lánya 
Zenta 
1954. 

•— Kelj föl Erzsi lányom, eredj el a bálba, 
Karbilon cipődet húzd föl a lábadra, 

Két arany gyűrűdet gyugd föl az ujjadra. 

Eresszetek el már, hogy öltözzem is már 
Karbilon cipőmből piros vér szakad már! 

Penavin Olga: Kórógyi (szlavóniai) népballadák, balladás történetek, balladás 
dalok, Újvidék, 1976., 13. o. 

Sári bíró lánya 
Kórógy 
1961. 

Eréggyen, költse fél! Állj még kicsit pihenni! 
Eréggyen, költse fél! Állj még kicsit pihenni! 
Piros bársony cippőjét Piros bársony cippőmből 
A lábára húzza fél! Vérömet kiönteni. 

Tíz arany gyűrűjét Ném lehet pihenni! 
Húzza az újába! Nem léhet megállni! 
Kék karton szoknyáját Piros bársony cippődbül 
Kösse a derekára! Vérödet kiönteni. 

Burány Béla: Hallották-e hírét? Pásztordalok, rabénekek, balladák, Újvi-
dék, 1977., 139. o. 

Csáki bírólány 
Hódegyháza 
1962. 

— Költse föl, költse föl, küldje el a bálba, 
Ha kérdi, ki híjjá, mondja a babája, 
Zöld selem ruháját öltse föl magára, 
Tíz pár aranygyűrűt húzza az ujjára. 
Tíz pár aranygyűrűt húzza az ujjára. 
Moldován cipőjit húzza a lábára. 

— Hallod-e, te cigány, állj meg csak egy kicsit, 
Moldován cipőmből a vért hagy öntöm ki, 
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Burány Béla: Hallották-e hírét? Pásztordalok, rabénekek, balladák, Újvi-
dék, 1977., 142. o. 

Csáki Bíró lánya 
Hódegyháza 
1962. 

•— Kelj föl hát, kelj föl hát, eredj el a bálba, 
Zöld sejem ruhádat vedd föl hát magadra! 
Tíz pár aranygyűrűd tedd föl az ujjadra, 
Kordován cipődet húzd föl a lábadra! 

Hagyjatok cigányok, hagy mék ki hűtköznyi, 
Kordován cipőmből a vért kiöntöznyi. 

Katona Imre—Pataky András: Kopácsi népballadák, HITK, III. év., 
1971. június, 126. o. 

Sági bíró lánya 
Kopács 
1963. 

„Ményön be, kölese fel, hívja el a bálba! 
Tíz arany gyűrűjét húzza a zújjára! 
Zöld sejem szoknyáját kösse a dérékára. 
Ebelsztin cipőjit fölhúzza lábára!" 

„Picikét, picikét engeggyen pihenni. 
Ebelsztin cipőmbül véremet kiönteni." 
„Picikém! Picikém! Nem lehet pihenni! 
Ebelsztin cipődbül véredet kiönteni." 

Dr. Burány Béla—Fábri Jenő—Tripolszky Géza: Juhásznóták, betyárdalok, 
balladák Zentán és vidékén, Zenta, 1966., 45—46. o. 

Szegvári Juliska 
Csóka 
1965. 

— Menjen hát, költse föl, öltözzön a bálba, 
Két pár aran gyűrűt húzza az ujjára, 
Két pár aran gyűrűt húzza az ujjára, 
A fehér cipőjét húzza a lábára. 

Engedj ki, engedj ki, engedj ki hútöznl, 
A fehér cipőtnből a vért kiönteni! 
— Ne menj ki Juliska, mer meg találsz hűlni, 
S két pár aran gyűrűd (az) ujjadra dagadni! 
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Katona Imre—Pataki András: Kopácsi népballadák, HITK, III. évf., 1971. 
június, 127—128. o. 
Sági bíró lánya 
Kopács 
1966. 

Mennyen bek, kölese fel, küggye el a bálba! 
Szép driner cipőjét húzza fel a lábára! 
Két arany gyűrűjét húzza fel a zújjára! 
A legszebb ruháját vegye fel magára! 
Sárga selöm kendőjét teríccse a nyakára!" 

„Nem kel fel, nem kel fel, nem is megy el a bálba. 
Szép driner cipőjét nem húzza a lábára. 
Két arany gyűrűjét nem húzza az újjára. 
A legszébb ruháját nem vészi magára. 
Sárga selöm kendöjit nem teríti nyakára." 

Fel kelt már, fel kelt már, el is mégy a bálba. 
Szép driner cipőjét felhúzza a lábára. 
Két arany gyűrűjét felhúzza az újjára. 
A legszebb ruháját fölvészi magára. 
Sárga selöm kendöjit teríti a nyakára. 

„Picikét, picikét eressz ki pihenni! 
Szép driner cipőmbül véremet kiönteni." 
„Nem lehet kiménni, nem léhet pihenni, 
Szép driner cipődbül véredet kiönteni." 

Paksa Katalin: Kálmány Lajos nyomában a Bánátban, HITK, II. évf., 1970 
november, 4. szám, 96—97. o. 
Jó estét, jó estét . . . kezdetű 
Száján 
1968. 

Húzza föl lábára 
Lagos orrú cipőjit, 
Kösse a nyakára 
Sárga selyöm kendöjit! 

Várjon csak egy kicsit, 
Hogy én itt kimehessek, 
Lagos orrú cipőmből 
A vért kiönthessem. ' 
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Paska Katalin: Kálmány Lajos nyomában a Bánátban, HITK, II. év., 1970. 
november, 4. szám 96—97 o. 
Jó estét, jó estét . . . kezdetű 
Száján 
1968. 

Költse fel, költse fel, küldje el a bálba, 
Kordován cipőjét húzza a lábára, 
Kordován cipőjét húzza a lábára, 
Zöld selyem ruháját vegye rá magára. 

Álljunk meg galambom egy kicsit pihenni, 
Kordován cipőmből a vért kiönteni. 
El vagyok fáradva, bágyadt minden szívem, 
Nem birom már tovább kedves, szép kedvesem. 

Kovács Ilona—Matijevics Lajos: Gombosi népballadák, Újvidék, 1975., 21. o. 
Sági bíróné lánya 
Gombos 
1971. 

Ménjén be, ketse föl, küldje el a bálba! 
Ződ selém ruháját vegye föl magáro! 
Ződ selém ruháját vegye föl magáro! 
Piros répás kendőt késsé a nyakáro! 

Bordován cipőjét húzza a lábáro! 
Tíz pár aranygyűrűt rakja az ujjáro! 
Tíz pár aranygyűrűt húzza az ujjáro! 
Tíz pár aranygyűrűt húzza az ujjáro! 

Húzzátok, hangászok, estétől reggelig! 
Sági bíró lánya, né pihenjén addig! 
Csöndesen hangászok, hogy mék ki hütközni! 
Bordován cipőmből a vért kiönteni. 

Kovács Ilona—Matijevics Lajos: Gombosi népballadák, Újvidék, 1975., 23. o. 
Sági bíró Katica 
Gombos 
1971. 

Menjen be, keltse föl, küldje el a bálbo! ; '/. 
Kilenc fodros szoknyáját, kösse a.&rekárq! vy.i •> .•„< '. '"„ 
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Piros bársony cipőjét húzza fel a lábáro! 
Három arany gyűrűjét húzza föl az ujjáro! 

Eresszén, eresszén, eresszén ki pihenni, 
Piros bársony cipőmből a véremet kiönteni! 

Tóth Ferenc: Kálmány Lajos nyomában, Újvidék, 1975., 90. o. 
Csáki bíró Katica 
Egyházaskér 
1972. 

Húzza föl lábára 
Lagos árú cipőjit, 
Kösse a nyakára 
Sárga selyem kendőjit! 

Várjon csak egy kicsit, 
Hogy én kimehessek, 
Lagos órú cipőmből 
A vért kiönthessem! 

Tóth Ferenc: Kálmány Lajos nyomában, Újvidék, 1975., 90. o. 
Mentek a legények 
Száján 
1972. 

„De azután csak megengedte, hogy emenyen, és aszonta a lányának, 
hogy őtözzön fő a legszebb ruhájába, goldován cipőjit húzza a lábára, 
tizenkét pár aranygyűrűt az ujjára, és akkó emönt a legényökke. 

Ne mönj ki, galambom, 
Mer meghütöd magadat! 
Goldován cipőd 
A lábodra tapad. 

Tóth Ferenc: Kálmány Lajos nyomában, Újvidék, 1975., 85. o. 
Jó estét, jó estét! 
Száján 
1972. 

— Kőtse föl, kőtse föl, jöjjön el a bálba, 
Kordován cipőjét húzza a lábára. 
Kordován cipőjét húzza a lábára. 
Tíz pár aranygyűrűt húzzon az újára. 
Zöld selyöm ruháját vögye rá magára. 

Álljunk meg, álljunk meg egy kicsit pihenni, 
Kordován cipőmből a vért kiönteni! 
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Tóth Ferenc: Kálmány Lajos nyomában, Újvidék, 1975., 88. o. 
A legény emönt a lányé 
Száján 
1972. 
„De annyira táncótatták, táncótatták, hogy má eccé kimerűt. 
Majd a fehér cipője tele lőtt mán vérrel is, annyira táncótatták. 

— Álljatok le, zenészök! A lábaim nem birják. Hogy öntsem fehér cipőmből 
ki a piros vért! 
Akkó leátak a zenészök. Kiöntötte a lány a piros vért a cipőjibü. 
Újra táncótatták. De a Ián nem birta. 

Burány Béla Hallották-e hírét? Pásztordalok, rabénekek, balladák, Újvidék 
1977., 144. o. 
Csáki Katica 
Horgos 
1972. 

— Menjen be, menjen be, 
Menjen be, költse fel, 
Zöld sejem ruháját 
Magára vegye fel. 

Zöld sejem ruháját 
Vegye fel magára, 
Tíz pár aranygyűrűjét 
Húzza az ujjára. 

Burány Béla: Hallották-e hírét? Pásztordalok, rabénekek, balladák, Újvidék, 
1977., 146. o. 
Sági bíróné lánya 
Doroszló 
1972. 

Tíz pár aranygyűrűjét 
Húzza az ujjára, 
Lagos szárú cipőjét 
Húzza a lábára. 

Lagos szárú cipőjét 
Húzza a lábára 
Azután majd estére 
Elviszem a bálba. 

— Ménjén bé, oszt keccse föl, 
Jöjjön velem a bálba, 
Szép flanél cipőjét 
Húzza föl a lábára! 

Szép sejem szoknyáját 
Kösse ja derékára, 
Kilenc aranygyűrűjét, 
Húzza fel az újjára! 

Sági bíróné lánya 
El is készült a bálba, 
Szép flanél cipőjét 
Felhúzta ja lábára. 

Kilenc selém szoknyáját 
Kötötte dérékára, 
Kilenc arangyűrűjét 
Felhúzta az újjára. 

. . . Icikém, picikém 
Eressz ki pihenni, 
Szép flanél cipőmből, 
Véremet kijönteni! 

13 



í 42 MATIJEVICS LAJOS 

Penavin Olga: Bdcstopolya balladái, balladás történetei, balladás dalai, HITK, 
VII. évf., 23—24. szám, 1975 június—szeptember, 85—86. o. 
Csáki bíró lánya 
Bácstopolya 
1972. 

Kelj föl hát, kelj fól hát, eredj el a bálba! 
Zöld selém ruhádat vegyed hát magadra! 
Zöld selém ruhádat vegyed hát magadra! 
Gombostű kötődet kössed hát elébed! 

Gombostű kötődet kössed hát elébed! 
Porcolán cipődet húzzad a lábadra! 
Gombostű kötődet kössed hát elébed! 
Porcolán cipődet húzzad a lábodra! 

Állj meg hát, állj meg hát, te büdös cigány, 
Porcelán cipőmből a vért kiönteni! 
Nem lehet, nem lehet, nem lehet megállni 
Mer a muzsikának reggelig kő szólni! 

Penavin Olga: Bácstopolya balladái, balladás történetei, balladás dalai, 
HITK. VII. évf., 23—24 szám, 1975. június—szeptember, 86. o. 
Csáki bíró lánya 
Bácstopolya 
1972. 

Keltse föl, keltse föl, küldje el a bálba. 
Zöld selém ruháját vegye fól magára, 
Zöld selém ruháját vegye föl magára, 
Karmizsán cipőjit húzza a lábára. 

Penovácz Antal: Jaj de széles, jaj de hosszú ez az út, Pacséri népballadák, 
Üzenet, V. évf., 11. sz., 858. o. 
Csaszi bíró lánya 
Pacsér 1975. 
Költse föl, költse föl, 
Küldje el a bálba 
Küldje (j) el a bálba 
Küldje (j) el a bálba! 

Regeta cipőjit 
Húzza a lábára 
Regeta cipőjit 
Húzza a lábára 
Zöld sejém ruháját 
Húzza fel magára 

Reget a cipőjit 
Húzza (j) a lábára, 
Három arany gyűrűt 
Húzza az ujjára. 
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Ájjatok cigányok 
Egy kicsit pihenni! 

Ájjatok cigányok, 
Egy kicsit pihenni 

Regeta cipőmből 
A vért kiönteni 

Regeta cipőmből 
A vért kiönteni 

Burány Béla: Hallották-e hírét? Pásztordalok, rabénekek, balladák, Újvidék, 
1977., 143. o. 
Csáki bíró lejánya 
Török-Becse 
1975. 

Jó estét, jó estét Csáki bíró asszony! 
Hol van a szép lánya? Fekszik fehér ágyba! 
Kűdje fő, kőccse fő, küdje el a bálba, 
Karvány színű cipőt húzza a lábára! 

Hagyjatok legények, hagyjatok pihenni, 
Karvány színű cipőmből a vért kiönteni! 

Burány Béla: Hallottáke-e hírét? Pásztordalok, rabénekek, balladák, Újvidék, 
1977., 158—159. o. 
Csányi bíró Katica 
Oroszlámos 
1975. 

Menyen be és költse föl, küldje el a bálba, 
Zöld sejem ruháját vegye rá magára! 
Zöld sejem ruháját vegye rá magára, 
Tíz pár aranygyűrűjét húzza az ujjára! 

Eressz ki, eressz ki, kimegyek hütödzni, 
(a) Csikorgás cipőmből a vért kiönteni! 

Burány Béla: Hallották-e hírét? Pásztordalok, rabénekek, balladák, Újvi-
dék, 1977., 155—156. o. 
Császi bíró lánya 
Mohol 
1975. 

— Ha fekszik, keltse fel, 
Küldje el a nagy bálba, 
Gordován cipőjét 
Húzza a lábára. 
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— Ájj meg te, kutya cigány, 
Legalább fél órára, 
Cipőmből a sok vért, 
Kiöntsem a sárba. 

Burány Béla: Hallották-e hírét? Pásztordalok, rabénekek, balladák, Újvidék, 
1977., 161—162. o. 
Csáki bíró lánya 
Mohol 
1975. 

— Jöjjön ki, jöjjön ki, 
Hagy megyek a bálba, 
Öltözzön, öltözzön, 
Kék sejém ruhába! 

Öltözzön, öltözzön 
Kék sejém ruhába, 
Gordován cipőjét 
Húzza a lábára! 

Hagyjatok el, hagyjatok el, 
Hagy mék ki hütközni, 
Bordován cipőmbül 
A vért kiöntözni! 

Burány Béla: Halloták-e hírét? Pásztordalok, rabénekek, balladák, Újvidék, 
1977., 154. o. 
Sarki bíró asszony! 
Temerin 
1975. 

Köccse föl, köccse föl, küggye jel a bálba, 
Zöld sejem ruháját vögye föl magára, 
Zöld sejem ruháját vögye föl magára, 
Bordován cipőjét húzza ja lábára! 

„Evitték és ottan mégölték a lánt. Valami tíz arangyűrü jis . . . ! 
Burány Béla: Hallották-e hírét? Pásztordalok, rabénekek, balladák, Újvidék, 
1977., 152. o. 
Csaszti bíró asszony 
Temerin 
1975. 

— Költse föl, költse föl, s küldje el a bálba, 
Jorgován cipőjét húzza ja lábára, 
Jorgován cipőjét húzza ja lábára, 
S tíz pár arangyűrűt rakjon az ujjára! 
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Eressz el, eressz el, kimegyek pihenni, 
Jorgován cipőmből a vért kiönteni! 
Nem lehet, nem lehet, mer meghütöd magad, 
Tíz pár arangyűrűd az ujjadra dagad! 

Burány Béla: Hallották-e hírét? Pásztordalok, rabénekek, balladák, Újvidék, 
1977., 149—150. o. 
Csáki bíró lánya 
Temerin 
1976. 

— Kejj föl, lányom, kejj föl, eredj el a bálba, 
Gordován cipődet húzzad a lábadra, 
Viola ruhádat vegyed föl magadra, 
Tíz pár arangyűrűd húzzad az ujjadra! 

— Húzzátok, hangászok, estétül reggelig, 
Csáki bíró lánya ne pihenjen semmit! 
— Hagyjátok, hagyjátok, hagyjátok pihenni, 

Kardován cipőmből a vért kiönteni! 

Hogy a szükséges adatokhoz még közelebb jussunk, a sorok közül ki-
emeljük az öltözködésre utaló részeket olyan sorrendben, ahogyan előfordul-
nak. 

1. Kis karmazsin csizma, szép kamilló szoknya, tíz aranyos gyűrű, tíz 
aranyos párta. 

2. Ződ sejöm ruha, szép sejöm kendő, kordován csizma (csikorgós csizma). 
3. Piros bársony cipő, szép aran gyűrű. 
4. Kék karton szoknya, piros bárson cipő. 
5. Csikorgós cipő, zöld selém kendő, két pár arany gyűrű. 
6. Karbilon cipő, két arany gyűrű. 
7. Piros bársony cipő, tíz arany gyűrű, kék karton szoknya. 
8. Zöld selem ruha, tíz pár aranygyűrű, moldován cipő. 
9. Zöld sejem ruha, tíz pár aranygyűrű, kordován cipő. 

10. Tíz arany gyűrű, zöld sejem szoknya, ebelsztin cipő. 
11. Két pár aran gyűrű, fehér cipő. 
12. Szép driner cipő, két arany gyűrű, legszebb ruha, selöm kendő. 
13. Lagos orrú cipő, sárga selyöm kendő. 
14. Kordován cipő, zöld selyem ruha. 
15. Ződ selém ruha, piros répás kendő, bordován cipő, tíz pár aranygyűrű. 
16. Kilenc fodros szoknya, piros bársony cipő, három arany gyűrű. 
17. Lagos órú cipő, sárga selyem kendő. 
18. Legszebb ruha, goldován cipő, tizenkét pár aranygyűrű. 
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19. Kordován cipő, tíz pár aranygyűrű, zöld selyöm ruha. 
20. Fehér cipő. 
21. Zöld sejem ruha, tíz pár aranygyűrű, lagos szárú cipő. 
22. Szép flanél cipő, szép sejém szoknya, kilenc aranygyűrű. 
23. Zöld selem ruha, gombostű kötő, porcolán cipő. 
24. Zöld selém ruha, kannizsán cipő. 
25. Regeta cipő, három arany gyűrű, zöld sejém ruha. 
26. Karvány színű cipő. 
27. Zöld sejem ruha, tíz pár aranygyűrű, csikorgós cipő. 
28. Gordován cipő. 
29. Kék sejém ruha, gordován cipő. 
30. Zöld sejem ruha, bordován cipő (tíz aranygyűrű). 
31. Jorgován cipő, tíz pár arangyűrű. 
32. Gordován cipő, viola ruha, tíz pár arangyűrű. 

A kérdéses csizma, illetve cipő mindegyik szövegben megtalálható. Változatai 
helységek szerint a következőképpen szerepelnek: 

Kis karmazsin csizma (Padé) 
Kordován csizma (Rábé) 
Csikorgós csizma (Rábé) 
Piros bársony cipő, Piros bárson cipő (Szentlászló, Kórógy, Gombos) 
Csikorgós cipő (Felsőhegy, Oroszlámos) 
Karbilon cipő (Zenta) 
Moldován cipő (Hódegyháza) 
Kordován cipő (Hódegyháza, Száján, Temerin) 
Ebelsztin cipő (Kopács) 
Fehér cipő (Csóka, Száján) 
Szép driner cipő (Kopács) 
Bordován cipő (Gombos, Mohol, Temerin) 
Lagos órú cipő (Egyházaskér, Száján) 
Goldován cipő (Száján) 
Lagos szárú cipő (Horgos) 
Szép flanél cipő (Doroszló) 
Porcolán cipő, Porcolán cipő (Bácstopolya) 
Karmizsán cipő (Bácstopolya) 
Regeta cipő (Pacsér) 
Karvány színű cipő (Török-Becse) 
Gordován cipő (Mohol, Temerin) 
Jorgován cipő (Temerin) 
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A harminckét szövegben egyetlen egy motívumból marad ki a csizma, illetve 
a cipő mint az öltözködés kelléke, azonban a visszatérő motívumban ebben a 
balladában is felbukkan. Ha ezt úgy tekintjük, mint olyan formulát, amelyik 
az első kiöltözködési betétre épül, akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen 
mindegyik szövegben megtalálható a lábbeli, mint a kiöltözködés fontos 
kelléke. 

A felsorolásból azt is leolvashatjuk, hogy a három lényeges kellék milyen 
sorrendben szerepel a szövegekben. 

A lábbeli 17 esetben áll az első helyen, 7 esetben a második helyen, 
7 esetben a harmadik helyen, a már említett egyetlen esetben jelöletlen, és 
csak később nevezi meg a bal ladaénekes. 

Ha tovább vizsgáljuk e kiöltözködési tárgy minőségét, a betét szer-
kezeti felépítésére kell támaszkodnunk. Összesen huszonkét változatban 
szerepel a szövegekben. Ezekben a változatokban nem vesszük figyelembe az 
olyan hangtani különbségeket, mint bárson — bársony, porcolán — pordolán, 
orrú — órú. 

Szerkezeti szempontból a következő csoportokat mutathatjuk ki a be-
tétből : 

1. Három elemű: kis karmazsin csizma, piros bársony cipő, lagos órú 
cipő, lagos szárú cipő, szép driner cipő, szép flanél cipő, karvány színű cipő. 

2. Két elemű: kordován csizma, csikorgós csizma, csikorgós cipő, 
karbilon cipő, moldován cipő, kordován cipő, ebelsztin cipő, fehér cipő, 
bordován cipő, goldován cipő, porcolán cipő, karmizsán cipő, regeta cipő, 
gordován cipő, jorgován cipő. 

Egy elemű betétünk nincs. A szerkezetekben háromszor fordul elő a csizma 
alapszóként, a többi tizenkilenc esetben cipőt találunk. A csizma minősítése 
kis karmazsin, kordován és csikorgós jelzővel történik, a cipő előtt pedig 
ezeket az elemeket mutathatjuk ki: piros, bársony, csikorgós, karbilon, mol-
dován, kordován, ebelsztin, fehér, bordován, goldován, porcolán, karmizsán, 
regeta, gordován, jorgován. 

A csizma és a cipő felsorolt jelzői közül kiemelhetjük a kételeműeket: 
kis karmazsin, piros bársony, szép driner, lagos órú, lagos szárú, szép flanel, 
karvány színű. Ha ezeket a szerkezeteket még tovább bontjuk, meghatározó 
fogalomként a következő szavakat mutathatjuk ki: kis, piros, szép, lagos, 
karvány. 

Jelentéstani szempontból szintén megvizsgálhatjuk a cipő, illetve a 
csizma jelzőit. Természetesen az ilyen szempontú vizsgálat jóval nehezebb 
az eddigi vizsgálatoknál, mivel a szavak hangalaki változásokon mentek át, 
de nehezíti feladatunkat az is, hogy egyes kifejezések már nem élnek a nyelv-
ben, a közösség nem ismeri őket, vagy egyáltalán nem voltak használatosak, 
mivel „a hagyományos viseletbe sehol sem kerültek be, de a balladában jól 
érzékeltetik a közösségből kiváló, felemelkedni akaró bírólány helyét". (Kriza 
Ildikó). Feltételezhetjük, hogy ennek a nyelvi elemnek a jelentéstani vizsgála-
tával a következőképpen csoportosíthatjuk a jelzőket : 
1. a csizma — cipő színe: 

a) piros, 
b) fehér 
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2. A csizma — cipő anyaga: 
a) karmazsin; ennek megfelelői némi hangváltozásokkal: 

karmizsán, karvány, karbilon (?). 
b) kordován; ennek megfelelői némi hangváltozásokkal: 

moldován, bordován, goldován, gordován, jorgován, karbilon (?) 
c) bársony 
d) ebelsztin 
e) flanél 
f) lakk 

3. A csizma •— cipő márkája 
a) driner 
b) regeta 

4. A csizma — cipő egyéb tulajdonságai: 
a) csikorgós 
b) kis 
c) szép. 

Itt tartjuk szükségesnek megjegyezni azt, hogy a lagos szárú, azaz lakkos 
szárú cipő lehetséges, hogy a lukas szárú változata, a porcolán jelző pedig a 
finomságra, törékenységre utalhat. Divattörténeti szempontból azt kell meg-
állapítanunk, hogy a régebbi szövegekben a csizma, az újabbakban pedig a 
cipő szerepel, tehát változás történt, a csizma kiment a divatból, a finomabb 
öltözet kelléke helyette a cipő lett. Leginkább a kordován, illetve ennek vál-
tozatai szerepelnek végig a vizsgált balladákban, így azt állapíthatjuk meg, hogy 
az ilyen bőrből készült cipő képviselte a divatosat, a gazdag leány lábbelijét. 
A Vajdaság egész területén felgyűjtött szövegekben előfordul, Baranyában és 
Szlavóniában azonban nem találjuk. Ott a bársonyból készült cipő és az 
„ebelsztin" cipő képviseli a kiöltözés kellékét. Mindez jól látszik az időrendi 
sorrendben bemutatott felsorolásból: 

1. karmazsin csizma 
2. kordován csizma (csikorgós csizma) 
3. piros bársony cipő 
4. piros bárson cipő 
5. csikorgós cipő 
6. karbilon cipő 
7. piros bársony cipő 
8. moldován cipő 
9. kordován cipő 

10. ebelsztin cipő 
11. fehér cipő 
12. szép driner cipő 
13. lagos orrú cipő 
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14. kardován cipő 
15. bordován cipő 
16. piros bársony cipő 
17. lagos órú cipő 
18. goldován cipő 
19. kordován cipő 
20. fehér cipő 
21. lagos szárú cipő 
22. szép flanél cipő 
23. porcolán cipő 
24. karmizsán cipő 
25. regeta cipő 
26. karvány színű cipő 
27. (csikorgós cipő) 
28. gordován cipő 
29. gordován cipő 
30. bordován cipő 
31. jorgován cipő 
32. gordován cipő 

A színek közül főleg a pirosat választják a cipő minősítésére, ez a leg-
divatosabb. Feltételezhető, hogy e szín szembetűnőségének köszönheti több-
szöri előfordulását, de mellette megtalálható a fehér is, mint a finomságnak 
és a felsőbbrendűségnek a kifejezője. Itt állapíthatjuk meg azt is, hogy a piros 
leginkább a bársonyból készült cipőnek a színe, s a bársony, mint a kiöltöz-
ködési kellék eleme igen gyakori. A pompát, a szépséget, a magasabbrendű-
ségét jelképezi, nyilván ezért választják szívesen a szlavóniai balladaénekesek. 
A vizsgált terület nyugati részén, Szlavóniában és Gomboson találjuk a bársony 
cipőt, a tőlük keletre eső részeken Horgoson, Egyházaskéren és Szajánban he-
lyette a lakk a gyönyörködtetőbb, divatosabb, s ezt kombinálják a cipő anya-
gával. 

A kiderített adatok alapján a Halálra táncoltatott lány balladájának ez az 
egyetlen nyelvi betéte a következő összefoglalást adja: 
1. Vidékünkön mindegyik szövegben megtalálható ez a nyelvi betét, azaz vi-
lágosan láthatjuk, hogy a bálba induló leány mit húz fel a lábára. A betét a 
többihez viszonyítva frekvencia tekintetében az első helyen van. 
2. A szóban forgó nyelvi betétben a csizma és a cipő jelentkezik. A csizma csak 
a múlt századbeli balladában szerepel, a cipő pedig a későbbiekben. E két 
elem között tehát időbeni váltás történt. Bár elég szívósnak mondható a 
betétnek ez az eleme, mégsem tekinthetjük állandónak. Hajlamos a változásra, 
az aktualizálásra. 
3. A fő elem sohasem áll minősítés nélkül a szövegekben. A megkülönböz-
tetésre szolgáló jelző újabb nyelvi elemmel gazdagítja a betétet. Ez az újabb, 
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megkülönböztető elem szerkezeti szempontból lehet egytagú és többtagú. 
Jelentéstani szempontból a különlegességre, rangra, gazdagságra hívja fel a 
figyelmet. A legfinomabb bőrökre, a legpompásabb színekre és a leghíresebb 
gyártmányokra utal, de felkeltheti az érdeklődést különleges hangalakjával 
is. A fő elemnél dinamikusabb. Változékonysága több féle okból adódik. 

a) A megkülönböztető eleme egy közösségen belül, sőt egy szövegen 
belül is mutathat kisebb hangtani eltérést: kordován-gordován, porcolán — 
— porcelán. 

b) Mivel a fő fogalom minőségét hivatott fokozni ez a nyelvi elem, a 
funkciója végett kihasználja még az árnyalatokat is: flanel, bársony, karmazsin, 
kordován. 

c) Azért sem tekinthtő állandónak, mert gyakran mellé kerül egy újabb, 
azaz a főfogalom felvesz egy újabb minősítő nyelvi elemet: kis karmazsin csiz-
ma, szép drinei cipő. 

Legtöbb esetben a kordován jelző és ennek hangalaki és jelentési kiderít-
hető variánsai állnak a megkülönböztető elemként. Egyaránt szerepel a csizma 
és a cipő fő fogalom előtt, s így a legszívósabb minősítő elemnek tekinthető. 

4. A második megkülönböztető elem inkább általános tulajdonságokra utal: 
kis, szép, lagos. Említésre méltó az az egyetlen változat, amelyikben a karvány 
áll második megkülönböztető elemként a színű melléknév mellett. Akár a 
karmazsinnak, akár pedig a kardovánnak a változata, itt nagyon jól látszik 
a szövegmondó leleményessége, különlegességre való törekvése. 
5. Az elemek változékonysága az egész nyelvi betétet s ennélfogva az egész 
balladai formulát dinamikussá teszi. A környezetnek, a hangulatnak, a drá-
maiságnak megfelelően változtathat az énekes ennek a nyelvi betétnek a fel-
építésén, szerkezetén anélkül, hogy a ballada veszítene értékéből. Sőt, inkább 
emelni kívánja annak jelentőségét és hangulatát. 
6. Ez a motívum kiválik a többi közül azért is, mert hajlékony, alkalmas a 
változtatásra. A cipőnek, illetve a csizmának mint e kiöltözködési motívum egyik 
betétjének hangsúlyozása és többszöri emlegetése is erre vall. Ez a betét 
könnyen alkalmazkodik egy közösség ízléséhez, elképzeléseihez és divatjához, 
azaz a változó betétek között is a legváltozóbb. 
7. A bál, mint egy közösség társadalmi életének igen fontos tényezője, nagy 
ünnepet jelent, s erre nemcsak lelkileg kell felkészülni a részvevőnek. Az 
erkölcsi normák, a közösség öltözködési szabályai megkövetelik az ünneplő 
ruha viseletét is. Ilyen szempontból az deríthető ki a szóban forgó betét ta-
nulmányozásából, hogy vidékünkön a csizmának, a cipőnek mindenkor igen 
fontos szerep jut a díszes, az ünnepi öltözet kellékei között. A csizma vagy a 
cipő színe, bőrének, anyagának minősége és finomsága, de néha még a mozgás 
által keletkezett hangja is fontos az emelkedett hangulat, az ünnepnek ki-
járó tisztelet fokozásához. A piros szín, a bársony anyag, a finom kecske-
vagy juhbőr azaz a kordován, de nem utolsó sorban a lábbeli csikorgása is, 
mind ezt szolgálja. így juttatt el bennünket azután ez a betét ahhoz az igazság-
hoz is, hogy a felsorolt cipő- és csizmafajták kikhez tartozhatnak. Nyilvánvaló-
an nem a szegények szekrényeiben találjuk meg őket, hanem azoknak a ru-
határában, akiknek vagyonuk, pénzük van. 
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8. Jól megfigyelhető e betétben a népetimológia, vagyis azok a torzulások, 
amelyek úgyszintén arra engednek következtetni bennünket, hogy az említett 
cipő és csizma fajtája aligha volt használatos és ismeretes abban a közösségben, 
ahol a balladát felgyűjtötték, inkább csak a képzelet, a hallás vagy a régi 
balladából való átkölcsönzés tette lehetőve megéneklését, említését. Kiemel-
kedő helyen áll ilyen tekintetben a kordován bőrfajtának a számos torzulása: 
moldován, bordován, goldován, jorgován. 

9. Az elmondottak alapján a tanulmányozott betét még egy újabb igazságra 
fényt derít. A ballada variánsokban felsorakoztatott csizma-, illetve cipőfajták 
vagy csak elvétve vagy egyáltalán nem tartoztak és tartoznak a viselt, a haszná-
latos, a valóságban is megtalálható lábbelik közé. Köznapi viseletük szinte 
mindenfelé ismeretlen, de más az ünneplőjük is. Legteljebb arra emlékeznek, 
hogy valamikor nagyon régen volt egy-két díszes „kordovány csizma a faluban" 
(Gombos). A társadalmi különbség érzékeltetésének kimutatására nagyon jó 
alkalom az ilyen betét vizsgálata. Inkább a képzelethez folyamodnak a bal-
ladaénekesek, mint a szürke, köznapi valóság kimondásához, mert csak 
ily módon állíthatnak fel finom, balladához méltó ellentéteket. Régebben a 
képzelet szülte különleges bőrből készült csizma, később pedig a különös 
anyagból elképzelt cipő jelképezi a gazdagságot, a pompát, a díszt. Lehet-
séges, hogy közülük egyiket sem volt alkalmuk látni, legfeljebb csak hallot-
tak róla, vagy továbbénekelték e népszerű balladában. 
Végezetül hadd jegyezzük még meg azt, hogy a kiöltözködési motívumnak ez 
az egyetlen része, vagyis a leány csizmája, illetve cipője mint nyelvi elem szer-
kezeti felépítésében, jelentésében és hangtani vonatkozásaiban szépen kihasz-
nálja a nyelvi lehetőségeket. Kevés, de megfelelő, elfogadható és hiteles nyelvi 
elem segítségével tömör, mély részét képezi a balladai formulának és egyben 
az egész balladának. 
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REZIME 

Ova balada govori o devojci koja je morala da plese do smrti. Veoma je poznata i omi-
ljena kod jugoslovenskih Madara. Studije su dokazale da je zasnovana na veoma dubokim 
drustvenim razlikama i svaka njena formula izrazava veliku suprotnost izmedu bogate de-
vojke i siromasnog momka. Tako, na primer, jedna vaznija formula nam govori o tome 
kako se oblacila devojka kad je bila pozvana na bal. Izmedu ostalog, izabirala je svoje 
najlepse cipele ili cizmice. 

10 19 



í 42 MATIJEVICS L A J O S 

U ovom radu autor zeli da prikaze vaznost obuce kao najvise promenljivog motiva 
u tridesetdva teksta. Tekstovi su prikupljeni na teritoriji SAP Vojvodine i u Slavoniji. 

Ovaj jedini motiv, koji inace sa jezicke strane ne sadrzi mnogo elemenata, veoma je 
bogát po znacenju i po varijantama, i na osnovu toga ima zapazenu ulogu za formiranje 
teksta ove narodne balade. 

20 


