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ELŐSZÓ
2006. november 13-17. között a Vajdakamarási Általános Iskolában
megünnepeltük a magyar népdal és népköltészet hetét. Ennek keretén
belül a diákok népdalokat gyűjtöttek a falubeliektől, rajzokat készítettek
népballadák alapján, és népmesét mondtak a november 17-én szervezett
népmesemondó versenyen.
A népdalgyűjtés célja elsősorban a népdalokról az iskolában szerzett
ismeretek elmélyítése volt. Ugyanakkor szerettük volna felkelteni diákjainkban a saját kultúrájuk iránti érdeklődést is. Emellett a népdalgyűjtés
kiváló alkalom volt arra, hogy az idősebbek és a diákok között olyan kommunikáció alakuljon ki, melynek célja a hagyományok átörökítése.
A részvétel feltételei között szerepelt, hogy a gyűjtő a Vajdakamarási
Általános Iskola diákja legyen, hogy a gyűjtés legalább 10 népdalt tartalmazzon, s ezek mellett szerepeljen a gyűjtő és az adatközlő neve, valamint
a gyűjtés helye és ideje.
A tevékenység során, melyen tizenkét V-VIII. osztályos diákunk vett
részt, közel 100 különböző dalt gyűjtöttek a versenyre bejelentkezett
tanulók, ezek között azonban voltak népszerű műdalok, nóták is.
Ezekből a gyűjtésekből válogattuk ki azokat a népdalokat, melyeket a
jelen kis füzet tartalmaz.
Katona Hajnal
magyartanár

Kamarási híd alatt...
Gyűjtő: Jankó Henrietta
Adatközlő: Domokos Ilonka

Kamarási híd alatt
vasalják a lovakat,
lovakat, a feketéket,
szeretem a menyecskéket.
Csipkebokor kihajlott az útra...
Gyűjtők: Lovász Róbert, Székely István, Udvar Ádám
Adatközlő: Orbán János

Csipkebokor kihajlott az útra,
gyere, rózsám, szakíts egyet róla.
le is szakítottam, el is hervasztottam,
kamarási lányok közül egyet választottam.
Kis kalapomat...
Gyűjtő: Kutas Tamás
Adatközlő: Kutas János

Kis kalapomat fölakasztom a szegre,
gyáva legény, kinek nincs szeretője.
gyáva legény, kinek kettő, hej, de három nincs,
nem is szép legén, kinek göndör haja nincs.
Kamarási templom előtt...
Gyűjtő: Jankó Henrietta
Adatközlő: Domokos Ilonka

Kamarási templom előtt
megesküdtem Isten előtt,
hogy nem tartok több szeretőt,
csak minden ujjamra kettőt.

Két út áll előttem...
Gyűjtő: Kutas Tamás
Adatközlő: Kutas János

Két út áll előttem,
melyéken induljak?
Két szép szeretőm van,
melyéktől búcsúzzak?
Szőkétől búcsúzak,
haragszik a barna,
barnától búcsúzak,
de ő nem akarja.
Hej, búza, búza...
Gyűjtő: Kutas Tamás
Adatközlő: Kutas János

Hej, búza, búza, de szép tábla búza,
közepébe egy szál piros rózsa,
aki azt a búzát learatja,
azé lesz az egy szál piros rózsa.
Zöld erdőben...
Gyűjtők: Petean Lea, Manases Tünde, Horváth Hilda
Adatközlő: özv. Dezső Ferencné Bodor Zsóﬁa

Zöld erdőben jártam, virágok között,
ott láttam egy kislányt, koszorút kötött.
Mondtam neki, hogy jaj de aranyos,
akkor a szép kislány, mikor takaros.

Holdvilágos, csillagos az éjszaka...
Gyűjtő: Balázs Melinda
Adatközlő: Simon Ilus

Holdvilágos, csillagos az éjszaka,
kisangyalom, gondolsz-e rám valaha?
De minek is gondolnék én terád,
szegény vagyok, nem illek én tehozzád.
Ha elmegyek...
Gyűjtő: Balázs Melinda
Adatközlő: Simon Ilus

Ha elmegyek, ne mondjanak
rosszat rólam,
kártevője senkinek én
sohasem voltam.
Te sem vethetsz a szememre
egyéb átkot, nagyobb vétket,
csak azt, hogy én szerettlek,
és hittem néked.
Rámás csizmát...
Gyűjtő: Kutas Tamás
Adatközlő: Kutas János

Rámás csizmát visel a babám,
szeret is ő engem igazán.
rámás csizma hadd szakadjon el,
csak a babám, ő ne hagyjon el.
Rámás csizmát visel a babám,
szeret is ő engem igazán.

Érik a ropogós cseresznye... I.
Gyűjtők: Petean Lea, Manases Tünde, Horváth Hilda
Adatközlő: özv. Dezső Ferencné Bodor Zsóﬁa

Érik a ropogós cseresznye,
viszek a babámnak belőle.
Viszek a babámnak is belőle,
ha beteg, gyógyuljon meg tőle.

Rácsos kapu...
Gyűjtő: Balázs Melinda
Adatközlő: Simon Ilus

Rácsos kapu, rácsos ablak,
tudd meg babám, hogy itt hagylak,
elmegyek én csendben, könnyen,
ki sem csordul tán a könnyem.

Zöld erdőben terem...
Gyűjtők: Lovász Róbert, Székely István, Udvar Ádám
Adatközlő: Orbán János

Zöld erdőben terem a mérges kígyó,
szép leányból lesz a legénycsábító.
Úgy-e anyám, milyen jó, aki csúnya,
szegény legény szívét nem szomorítja.

Erdő, erdő, erdő...
Gyűjtő: Kutas Tamás
Adatközlő: Kutas János

Erdő, erdő, erdő,
kamarási kerek erdő,
madár lakik benne,
madár lakik tizenkettő.
Cukrot adnék annak a madárnak,
dalolja ki nevét a babámnak,
csárdás kisangyalom,
érted fáj a szívem nagyon.
De szeretnék...
Gyűjtő: Farkas Bernadett
Adatközlő: Simon Ilus

De szeretnék a templomban ottlenni,
mikor azt a kislányt fogják esketni.
Meghallgatnám, hogy tagad ki szívéből,
megkérdezném nem fél-e az Istentől.
Ha tudtad...
Gyűjtő: Farkas Bernadett
Adatközlő: Simon Ilus

Ha tudtad, hogy nem szerettél,
házadhoz mért kerítettél?
Hagytál volna békét nekem,
más is elvett volna engem.

Érik a ropogós cseresznye... II.
Gyűjtő: Kutas Tamás

Érik a ropogós cseresznye,
kérik a lovamat cserébe.
én a lovamat cserébe
senkinek sem adom.

Adatközlő: Kutas János

Avval megyek a babámhoz,
csárdás kisangyalom,
így akar, úgy akar,
nem akar szeretni a galambom.
Érik a ropogós cseresznye,
kérik a fegyverem cserébe.
én a fegyverem cserébe
senkinek sem adom.
Avval megyek a harctérre,
csárdás kisangyalom,
így akar, úgy akar,
nem akar szeretni a galambom.
Temetőbe jártam...
Gyűjtők: Petean Lea, Manases Tünde, Horváth Hilda
Adatközlő: özv. Dezső Ferencné Bodor Zsóﬁa

Temetőbe jártam,
ibolyát gyomláltam,
gyomlálásom közben
babámnak sírjára találtam.
Az van arra írva,
itt nyugszik egy árva,
kinek szerelemből
történt a halála.

Zörög a kocsi...
Gyűjtő: Farkas Bernadett
Adatközlő: Simon Ilus

Zörög a kocsi,
pattog a Jancsi,
talán értem jönnek,
hej, édes rózsám,
szerelmes dajkám,
tetőled elvisznek.
Édesanyám mondta...
Gyűjtők: Lovász Róbert, Székely István, Udvar Ádám
Adatközlő: Török Zsóﬁa

Édesanyám mondta nékem,
minek a szerető nékem,
de én arra nem hallgattam,
titkon szeretőt tartottam.
Utca, utca...
Gyűjtő: Kutas Tamás
Adatközlő: Kutas János

Utca, utca, sáros utca, kamarási utca,
még az éjjel végig megyek rajta,
végig megyek, s megállak egy háznál,
az én csárdás kisangyalom rácsos kapujánál.
Nyisd ki, babám, nyisd ki, babám, rácsos kis kapudat,
nyújtsd ki rajta, ölelő karodat.
nyújtsd ki babám, nyújtsd ki mind a kettőt,
te voltál és te leszel az igazi szeretőm.

Nékem is volt egy édesanyám...
Gyűjtő: Balázs Melinda
Adatközlő: Varga Zsóﬁa

Nékem is volt édesanyám, de már nincs,
mert elvitte a szigeti nagy árvíz.
Kihalászom édesanyám kendőjét,
mind a négy sarkára rávarrom a nevét,
közepébe bánatimat varratom,
hogy én édesanyám nélkül maradtam.
Ha kimegyek a temető árkára...
Gyűjtők: Lovász Róbert, Székely István, Udvar Ádám
Adatközlő: Orbán János

Ha kimegyek a temető árkára,
ráborulok édesanyám halmára,
Kelj fel, anyám, kelj fel a sírodból,
Nézd meg, milyen tekergő lett ﬁadból.
Édesanyám, ha fel akarsz keresni...
Gyűjtők: Lovász Róbert, Székely István, Udvar Ádám
Adatközlő: Orbán János

Édesanyám, ha fel akarsz keresni,
Románia határszél’re gyere ki,
ott találod síromat egy fa alatt,
édesanyám, sírd ki magadat.

Csend van a faluban...
Gyűjtő: Farkas Bernadett
Adatközlő: Simon Ilus

Csend van a faluban, alusznak a lányok,
csak egy kis ablaknál látok még világot.
Barna kislány levelet ír idegen országba,
baka szeretőjét várja szabadságra.
Jaj de szépen...
Gyűjtő: Balázs Melinda
Adatközlő: Simon Ilus

Jaj de szépen esik az eső,
Jaj de szépen zöldell a mező,
Közepében legel a juhom,
Mellette kedves galambom.
Temető kapuja...
Gyűjtők: Petean Lea, Manases Tünde, Horváth Hilda
Adatközlő: özv. Dezső Ferencné Bodor Zsóﬁa

Temető kapuja sarkig van kinyitva,
oda járnak a kamarási lányok,
rólam szedik a virágot.
Szedjétek rólam a virágot,
csak azt a fehér liliomot, lányok,
le ne szakítsátok.
Ha leszakítjátok, el ne hervasszátok,
ültessétek a sírom közepére,
a fekete földbe.

Ezért a legényért...
Gyűjtő: Kutas Tamás
Adatközlő: Kutas János

Ezért a legényért
nem adnék egy hagymát,
aki a lány előtt
eltátja a száját.
Eltátja a száját,
összehúzza magát,
a fene megegye
a málészájúját.

Kamarási lányok...
Gyűjtő: Kutas Tamás
Adatközlő: Kutas János

Kamarási lányok,
tyukat ültettek,
egy tyúk alá
harminchat tojást tettek.
Harminchat tojásból
csak egy kakas lett,
az is kappany lett,
kamarási lányok,
mi lesz veletek?

Bor, bor, bor...
Gyűjtő: Kutas Tamás
Adatközlő: Kutas János

Bor, bor, bor, de jó ez az egri bor,
komámasszony kért belőle,
félre állt a kontya tőle,
bor, bor, bor, de jó ez az egri bor.
Utcára nyílik a kocsmaajtó...
Gyűjtő: Kutas Tamás
Adatközlő: Kutas János

Utcára nyílik a kocsmaajtó,
kihallatszik belőle a szép muzsikaszó,
sört ide, bort ide, meg egy szőke lányt,
hadd mulassam ki magam igazán.
Nem tudok...
Gyűjtő: Farkas Bernadett
Adatközlő: Simon Ilus

Nem tudok én meg javulni, józan ember lenni,
nem tudok én úgy, mint máskor, este hazamenni.
Éjfél után ezt az utcát százszor végigjárom,
odavan temetve az én józanságom.
Ha meghalok...
Gyűjtők: Petean Lea, Manases Tünde, Horváth Hilda
Adatközlő: özv. Dezső Ferencné Bodor Zsóﬁa

Ha meghalok, borpincébe temessetek,
a fejemhez szőlőtőket ültessetek,
hadd tudják meg az emberek,
itt nyugszik egy borivó magyar gyerek.

Udvaromon hármat fordult a kocsi...
Gyűjtő: Kutas Tamás
Adatközlő: Kutas János

Udvaromon hármat fordult a kocsi,
édesanyám, minden pakkom hozza ki,
hozza ki a behívó levelemet,
amelyikbe beírták a nevemet.
S édesanyám postán küldött levelet:
gyere haza, édes ﬁam, ha lehet.
Hazamennék, édesanyám, nem lehet,
a nagy könyvbe beírták a nevemet.
El kell menni katonának...
Gyűjtő: Balázs Melinda

El kell menni katonának,
jaj de nagyon messzire,
itt kell hagyjam a babámat,
de nem tudom, hogy kire.

Adatközlő: Simon Ilus

Édesanyám, vigyázzon
a kökényszemű babámra,
mert ha tőlem elszeretik, bánatomban
meghalok a csatában.
Huszár vagyok...
Gyűjtő: Kutas Tamás
Adatközlő: Kutas János

Huszár vagyok, nem bakancsos katona,
rám illik a sárga zsinóros ruha.
Sárga zsinór, a közepe fekete,
szép a huszár, ha felül a nyeregbe.

Kossuth Lajos táborában...
Gyűjtők: Petean Lea, Manases Tünde, Horváth Hilda
Adatközlő: özv. Dezső Ferencné Bodor Zsóﬁa

Kossuth Lajos táborában
két szál majoránna,
egy szép barna, magyar huszár
hej, lovát karéjozza.
Ne karéjozz, magyar huszár,
mert leesel róla,
nincs itt a te édesanyád,
hej, ki megsirasson.
Ne sirasson engem senki,
meg vagyok tanítva,
sem lépésben, sem marsban
le nem esek róla.

Esik eső...
Gyűjtők: Petean Lea, Manases Tünde, Horváth Hilda
Adatközlő: özv. Dezső Ferencné Bodor Zsóﬁa

Esik eső, szép csendesen csepereg,
Rózsa Sándor a csárdában kesereg.
Rózsa Sándor nem vette azt tréfára,
felugrott a bársonyszőrű lovára.

A menyasszony szép virág...I.
Gyűjtő: Jankó Henrietta
Adatközlő: Domokos Ilonka

A menyasszony szép virág,
koszorúja gyöngyvirág,
vőlegényünk sem csúnya,
olyan, mint egy bokréta.
A menyasszony szép virág... II.
Gyűjtő: Jankó Henrietta
Adatközlő: Domokos Ilonka

A menyasszony szép virág,
koszorúja gyöngyvirág,
a vőlegény adta neki,
azé’ biza szeretheti.
Ez az utca kövecses...
Gyűjtő: Jankó Henrietta
Adatközlő: Domokos Ilonka

Ez az utca kövecses,
a menyasszony púderes,
kipúderezte az anyja,
hogy vigyék el más faluba.
Édes anyós jöjjön ki...
Gyűjtő: Jankó Henrietta

Édes anyós jöjjön ki,
hogy a menyét vigye bé,
ültesse a ládára,
piros borral kínálja,
igyék ked is belőle,
hogy élhessen meg vele.

Adatközlő: Domokos Ilonka

