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SEBESI JOB NÉPKÖLTÉSZETI GYÜJTÖÜTJA 
GÖMÖRBEN

B. Kovács István

A gömöri magyarság néprajzi kutatásának története máig feldolgozatlan. Megírását je 
lentősen hátráltatja, hogy a változó terjedelmű és jelentőségű írások nem csekély há
nyada a központi és regionális sajtótermékek már-már áttekinthetetlen tömkelegében 
jórészt elszórtan található, és zömüket a tematikus és lokális bibliográfiák sem tartják 
számon.1

Tájékozódó kutatásaim során számos olyan közlésre bukkantam, amelyek jól érzékel
tetik ennek a kihasználatlanul heverő anyagnak a jelentőségét és mielőbbi számbavéte
lének fontosságát.

A Magyarország és Nagyvilág című budapesti hetilap 1881. november 13-i számában 
közölte Sebesi Jób írását G öm örm egye n ép kö ltész etérő l  címmel.

A szerző a múlt század második felének ismert népköltészeti gyűjtői közé tartozott. 
1860-ban született a Székelyföldön, Nagygalambfalván. Elsősorban balladagyűjtéssel 
foglalkozott. A zömmel a M agyar N épköltési G yűjtem ény  3. kötetében2 publikált gyűjté
sében az eredeti, hiteles balladák mellett számos olyan darab is található, amelyeken 
jól észlelhetők a gyűjtő simításai, sőt némely balladáját a kutatás egyenesen Sebesi 
kezemunkájának tekinti.3

Sebesi Jób gömöri kutatásairól mind ez idáig nem volt tudomásunk. Kutatóútja ered
ményeit — a je len  közlést leszámítva — nem publikálta. Mindenesetre aligha valószínű, 
hogy a népköltészeti gyűjtés céljából Gömörbe látogató Sebesi beérte volna két ballada 
lejegyzésével — egyébként ő maga is hivatkozik cikkében további gyűjtött balladákra. 
Okkal feltételezhetjük, hogy Gömörben gyűjtött népköltészeti anyaga valahol kéziratban 
lappang.

Gömöri tartózkodásának csupán egyetlen színhelye azonosítható bizonyosan, mégpedig 
részint az idézett hetilap 1881. évi három száma, részint az írásában fellelhető utalások 
segítségével. A 16. számban jelent meg Sebesinek egy karcolata 0 ti em lék e k  G öm ör— 
N ógráá m eg y ékbő l. Gortva pusztán  címen. Megegyező főcímen, A sídí szüret, ill. Aj- 
n ách keö , M artonfalva, Rim a-Szombat, Losoncz, Darnya alcímeken S. Kálmán tollából 
jelentsk meg rövidebb útibeszámolók a hetilap 44. és 45. számában. Ezekből egyértel
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műén kiviláglik, hogy mindketten Madarassy Gyula vendégeként tartózkodtak Gortva 
pusztán. S. Kálmánt egyébként rokoni szálak fűzték a házigazdához, lévén annak 
sógora. Valószínű, hogy az ő közvetítésével került Sebesi Jób Gömörbe, aminthogy 
az is feltehető, hogy az S. Kálmán által felsorolt falvak Sebesi Jób gyűjtőútjának egy-egy 
állomását jelzik. A két közreadott ballada pontos gyűjtési helye pillanatnyilag nem 
határozható meg pontosabban, több-kevesebb bizonyossággal csupán az feltételezhető, 
hogy az em lített falvak valamelyikében jegyezte fel.

A Szabó Anna című ballada gömörl felbukkanása meglepetés. A történetnek korábban 
egyetlen székelyföldi változatát ismertük Vass Tamás gyűjtéséből, amelyet először Kriza 
János4, majd csaknem egy évszázad múltán újra felfedezve Faragó József5 adott közre. 
Vargyas Lajos Bátyja üldözi húga jegyesét  típuscímen vette fel monumentális ballada
korpuszába, és eredetét illetően azt az álláspontot foglalta el, hogy „több balladai köz
helyből összeolvasztott szövegnek látszik, amelynek végkifejlete más, mint az ismert 
külföldi párhuzamoké. Mindenképpen nyugati elemekből van felépítve, de mai formá
jában, egyetlen fönnmaradt bizonytalan szövege alapján nem lehet megállapítani köz
vetlen kapcsolatát”.6

A most előkerült Gömör megyei változatról megállapítható, hogy jóval töredékesebb 
székelyföldi társánál. Sebesi Jób utal rá, hogy utolsó kilenc sorát emlékezetből írta 
utána egy — közelebbről meg nem nevezett — gömöri barátja (S . Kálmán? Madarassy 
Gyula?). A ballada két ismert variánsának összevetéséből kitűnik, hogy a köztük lévő 
kapcsolat rendkívül szoros. Mindjárt feltűnő pl. az a versszaknyi bekezdő rész, amely 
a gömöri változat egysornyi bővítését nem tekintve mindkét balladában szó szerint 
azonos. Ez a rész nem is tartozik igazából a balladai történethez. Faragó József is 
elkülönítette, Vargyas Lajos pedig nem is tekintette a ballada részének. Szoros szöveg
egyezések a két változatban több más helyen is tapasztalhatók. Hasonló szövegmeg
felelések természetesen több más régi stílusú balladatípusunk különböző változataiban is 
előfordulnak, és nem feltétlen van perdöntő jelentőségük egy-egy adott variáns h iteles
ségének eldöntésénél. Ha azonban ezt a megfigyelést kiegészítjük azzal, hogy ennek 
a balladatípusnak több feljegyzett változata nem ismeretes, valamint hozzávesszük, 
hogy Sebesi Jób a hitelességet illetően korántsem volt következetes gyakorlója önmaga 
által kifejtett szigorú lejegyzési elveinek (vö. írása befejező részét!), annyi megállapít
ható, hogy az általa közölt gömöri variáns eredetisége nem áll eleve minden gyanún 
felül. Kriza Jánoshoz fűződő kapcsolatai révén Sebesi feltehetően ismerte a történet 
székelyföldi feljegyzését — meglehetősen bizonytalanul maga is utal erre írásában. 
Ugyanakkor meggondolkoztató érveket lehetne felsorakoztatni a hitelesség m ellett is. 
Ha például Sebesi a székely változatot dolgozta volna át, miért olyan — már-már 
értelemzavaróan — töredékesen adta vissza a történetet? A magam részéről a Sebesi 
által közölt gömöri változatot — bár nem minden kétség és fenntartás nélkül — a balla
datípus hiteles feljegyzésének tekintem, hozzátéve, hogy a kérdést nem tartom végle
gesen lezártnak.

A másik közölt ballada hitelességéhez aligha férhet kétség. A romlott, tö.-edékes vál
tozat csak címében emlékeztet A halálratáncoltatutt lány  című balladatípusra, valójában 
ahhoz semmi köze nincs. A történetnek nem ismeretes előttem közvetlen párhuzama.

Az itt bemutatott írás nemcsak a gömöri magyar népköltészeti kutatás egy ism eret
len mozzanatára derít fényt, de érdekesen egészíti ki Sebesi Jób ellentmondásos gyűjtő
tevékenységéről való ismereteinket is.

Az írást betűhíven közöljük, néhány, a szövegben pontozással jelölt, kevésbé fontos 
rész elhagyásával.

Gömörmegye népköltészetéről

Megszokták a magyar gyűjtők a balladát Erdély bérczei közt, a dalt az Alföldön s a m e
sét felső Magyarországon keresni. Éppen ezért jöttem  én Gömörbe. Néhány szép mese
— úgy gondolám — bő kárpótlása lesz utamnak. Dalról, vagy éppen balladáról álmodni 
se merészeltem volna, hiszen azok már szülőföldemen, a Székelyföldön is oly ritkák, 
akár a fehér holló.

Aztán ha balladát találok is, annak oly kevés értéke van itt. Betyárok tetteit, elvete
medett nők kivégzését éneklik meg, színhelyük a puszták vagy kunyhók, s ha mégis



akadna egy, mely inkább felköltené a figyelmet, az vagy egészen újabb keletű, vagy 
pedig át van alakítva, legtöbbször kifoltozva émelygős műdalainkból.

Hála Istennek, csalódtam! Gömör termékeny talaja a balladának, népe fogékony kedé
lyű, s ez lehet oka, hogy igen régi balladák is élnek még ajkán.

Az erdélyiek, mint Gyulai mondja, némi történeti háttérrel bírnak, vagy belevágnak 
a mesék világába, míg a magyarországiak megmaradnak a pusztán s inkább beszélykék 
mint balladák, melyek közt nagy ritkán akad egy-egy „ F e h é r  L á s z l ó ” vagy 
„ C s o m o o r  D á n  i”.

Az alakra nézve míg amazok teljesen nélkülözik a rímet és a stropha-szerkezetet, 
addig ezek szabályos négyes strophákkal bírnak párrímekkel.

Alig lehet háromféle verselést megkülönböztetni bennök. E három kaptafára van 
húzva majd mindenik:

4—4
Fehér László / lovat lopott 
A fekete / halom alatt.
Minden nyereg / szerszámostól,
Csikós fékkel / kantárostól. 
vagy 4-4-2
Bereg Náni / nem fáj-e a / szíved 
Gyermekedet / hogy elveszítetted! 
vagy pedig így:
4-4-3
Fehér vállad / kerek arczod / kék szemed 
Te okoztad / akasztófán / vesztemet.

Azonban ez csak az alföldiekre talál. Gömörben utazva találtam egyet, melyre bátran 
rá lehetne fogni, hogy erdélyi. Ügy, de hogy kerüljön Gömörbe egy erdélyi ballada 
eredeti alakjában? Hiszen az alföldön kell keresztül jönnie, s ott elromlik, vagy föl
veszi azon szerkezetet a minő ott dívik.

Ez pedig rímel néhol, de rímei nem szabályosak; hol párrím, hol félkereszt, hol ölel
kező, s legtöbbször három-négy sor rímel egymással.

Következtetni lehet arra, hogy itt is éltek egykor balladák, mint Erdélyben, más felől 
pedig arra, hogy a hegyes vidéken lakó nép inkább megőrzi emlékeit, melyek a lovag
korhoz fűzik, mint a pusztai. Ennek különben több alkalma érintkezni a várurakkal 
amannál, s ha netalán feledne is: Ajnáchkő romjai, a szomszéd Fülek, stb. eszébe juttat
ják valahányszor elballag alattuk. Különben még egy sajátság említésre méltó minden 
hegyi népnél. Míg a pusztai politizál a malom alatt, addig a hegy lakó nép örömest 
mesél a harczok koráról, szereti a fegyvereket és háza falát is, ha teheti, legalább 
egy rozsdás karddal meg egy lőfegyverrel földíszíti. így van Erdélyben, így a szomszéd 
Oláhországban, Szerbiában és így van felső Magyarországban i s . . .  elég ha felhozom 
példának a felső vidékek magyar ajkú lakosait.

Erről tanúskodik azon ballada is, melyet ez alkalommal bemutatni akarok.
A vőlegényt ebben is próbára teszik, miképp divat volt majd minden nemzetnél, e l

kezdve a zsidóknál. Szereti a gazdája lányát s nőül kéri, a leány bátyja azonban nem 
egyezik bele, megöli a vőlegényt s húgát magával viszi. A leány megöli bánatában magát 
s ekkor bátyjában is fölkel a lelkiismeret szava, mely nem engedi túlélni áldozatát.

Ennyi a ballada tárgya, de lássuk most az egész balladát.

S Z A B Ó  ANNA

Szegény fejem sok búval él,
Maga felől jót nem remél,
Kik valának jó emberim,
Azok lettek ellenségim,
Kik szemembe szépen szóltak,
Hátam megett kicsúfoltak,
Nékem szörnyű vermet ástak.



Gazdám, gazdám, édes gazdám,
Add meg mostan ígéreted,
Szolgálatom szép jutalmát,
Szép leányod, Szabó Annát!
„Oda adom jó cselédem!”
„Menjünk innen édes mátkám, 
ide adott apád nékem.”

Mennek, mennek rengetegbe,
Sűrű erdő közepébe;
„Édes mátkám ülj ölembe,
Nézz egy kissé a fejem be!”
Az leüle, nézegete,
Elaludott az ölébe.

Haza tekint Szabó Anna,
Látja megyen legény bátyja,
Legény bátyja Szabó Áron;
„Ébredj, ébredj mátka párom!”
Az nem ébred, hej, nem ébred.

Megérkezik Szabó Áron;
„Ha a fe jét itt levágom,
Haza jössz-e én piczinykém?”
„Várakozzál egy piczinykét,
Hadd veszem föl fehér ingét,
Itatom föl piros vérét!”
„Tán sajnálod édes rózsám?”
„Nem sajnálom vitéz bátyám!”

Megérkeznek egy kő kúthoz;
„Szomjas vagyok édes bátyám.”
Oda ment a kút széléhez,
Ott állott egy bokros tölgyfa,
Ráakasztá a pártáját,
Azután meg maga magát.

Szabó Áron várja, várja,
Oda megyen majd utánna.
„Én istenem, én istenem,
Mind a kettőt elvesztettem,
Magamat már hová tegyem ?”

Minő erőteljes, egészséges verselés e balladában, mily szépen nyilvánúl meg a költői 
igazságszolgáltatás és tárgya minő eredeti, sajátságos.

Kifolyása fajunk jellegének, mely a nőt mindig sokra becsülte.
Kidomborodoő szép alakja bár egy sincs, azért az egész darab csupa izgatottság. 
Valódi népballada, hibás compositiőja daczára.
E dupla öngyilkosságot külömben homályosan emlékszem hogy olvastam valahol, 

talán Kriza közölt volna ilyen formát, de hol, mikor, nem voltam képes nyomára 
akadni. És ilyen még több is van Gömörben. Erről sajnálattal kell megjegyeznem, hogy 
utolsó kilencz sora nem teljesen eredeti, azt már emlékezetből írta utánna egy gömöri 
barátom, miután megmutattam neki, sajnálkozva csonkasága fölött.

Kárpőtlásúl bemutatok még egy egészen újat.

S Á G I  B Í R Ö  L Á N Y A

Jó estét, jó estét,
Sági bíró lánya!



Még is megérkeztem 
Vékony vacsorára.

Vékony vacsorára, 
Ünneplő szobába,
Ottan mulatoztam 
Egyedül magamban.

Nem voltam magamban, 
Volt velem valaki,
Ki engem vígasztalt, 
Világos virradtig.

Kiviradt, kiviradt,
Haza kéne menni, 
Hűtlen szeretőm 
Föl kéne keresni.

Föl kéne keresni,
A templomba menni,
Hej az én szégyenem 
Nem mossa le senki.

Nem mossa le senki, 
Csak aki akarta,
Ki most ott bújdosik 
Idegen országba!

Bujdostam, bujdostam 
Idegen országban,
De az én rózsámra 
Sehol se találtam.

Ehhez a darabhoz nem kell kommentár.
Még egyet.
Esztendeje, vagy talán több is, látok a kolozsvári lapokban „Toroczkői népballadák”-at 
megjelenni Győrfíy József a lá írássa l. . .  Uram, Győrffy uram, mentsük meg a mi meg
maradt, ne hamisítsuk meg a mi még nem hamis.

Versei lehetnek szépek, de népballadának nem népballadák. Akik effélékkel foglal
koznak, azokat rászedni nem lehet, ha mindjárt a „Magyar Polgár”-ban, ha mindjárt 
Győrffy József aláírással jelennek is meg.

Sokkal becsesebb egy tíz soros töredék egy száz soros csinálmánynál s ez egyetlen 
egy közmondás: „Kinek borja, n yalja” az ön valamennyi „Toroczkői népballadá”-jánál.

Ez az egy kincsünk, a mit apáinktól örököltünk, ez az egy emlékünk abból az időből, 
amidőn még a „királynak az a hitvallása, meggyőződése volt, a mi a koldusnak”. Ment
sük meg hát a mi még megmaradt belőle, s ne hamissítsuk meg, a mi még nem hamis.

Függelék: Ha nem tartozik is a legszorosabban tárgyunkhoz, illő, hogy teret adjunk 
a Sebesi által megbírált Győrffynek is. A „Magyarország ős Nagyvilág” c. lap 1981. évi 
49. számában kelt válaszában k ife jti: „ . . .  Én »T o r o c z k ó i n é p b a 11 a d á i m a t« 
se nem gyűjtöttem, se nem korrigáltam — ennélfogva nem is hamisíthattam, — hanem 
írtam magam: egyedül a nyelv megmentése érdekében. Akkor lennék hamisító, ha ezt 
tagadtam volna.. .  » T o r o c z k ó i  n é p b a l l a d  á«-nak azért nevezem, mert a ballada 
nyelvezetét a » t o r o c z k ó i  n é  p«-től vettem . . . ”
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THAIN JÁNOS LEVELESLÁDÁJÁBÓL

1985-ben ünnepeljük Thain János születésének centenáriumát. Szellemi életünk sokat 
kifogásolt jelensége, hogy arra érdemes eleinkről mindig aktualizálva, valamilyen évfor
duló kapcsán, szinte menetrendszerűen van időnk csak szót ejteni. Ebben az esetben 
azonban még rosszabb a helyzet, hiszen félő, hogy igencsak szűk lesz az a réteg, amely 
megemlékezik — vagy egyáltalán hallott már — e méltatlanul elfeledett kiváló embe
rünkről. E feledésnek viszonylag egyszerű a magyarázata. Thain János rengeteget dol
gozott ugyan, a Kisalföld népművészetének fáradhatatlan búvára volt, ám eredményeiből 
viszonylag keveset publikált1, így a két világháború közötti szellemi életünket fölvázoló 
munkák legfeljebb egy-egy fölsorolásban, lábjegyzetben juttatnak neki helyet. Most 
azonban leányának, dr. Thirring Gyuláné Thain Margitnak köszönhetően nyilvánosság 
elé tárt kéziratos hagyatéka is bizonyltja, hogy Thain Jánost sokkal előkelőbb hely 
illeti meg kultúrmunkásaink rangsorában.

Az alábbiakban fölvázolom Thain János életútját, a néprajzi kutatás és a muzeológia 
terén kifejtett munkásságát, majd egy hozzá írott levél közreadásával a sarlósokkal való 
kapcsolatára világítok rá.

A molnárivadék Thain János 1885-ben született. 1906-ban leérettségizett az érsekújvári 
gimnáziumban, ahová — miután a budapesti Képzőművészeti Főiskolán rajztanári okle
velet szerzett — tanárként került vissza. Később a gimnázium igazgatója lett. Ereje 
teljében, teli tervekkel, 1953-ban hunyt el2. Tanári tevékenységét egészíti ki képzőmű
vészeti, néprajzgyűjtői és múzeumszervező munkássága. A továbbiakban e két utóbbiról 
lesz szó.

Kezdjük talán egy idillikus képpel. Néprajzi érdeklődése kialakulásáról így vallott: 
„Egyszer régen, kisdiák koromban a szomszéd faluból atyámmal jöttem haza Újvárba. 
Már késő é jje l volt, mikor a Gúg utcába értünk. Végigvonulva a kilométer hosszú csön
des utcán, atyám rámutatott a házak kapuira és így szólt: »Nézd csak, fiam, hogy

(A dalék  két v ilágháború  közötti n éprajz i kutatásunk történ etéhez)

Liszka József

Irodalmi Szemle, 1985.




