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1. A háromszéki népballadagyűjtés kétszáz éve
Ma hol nap két száz esz ten de je an nak, hogy a 

Kézdivásárhelyen határőrkatonai szol gá la tot tel je sí-
tő kézdialbisi kán tor, Wén Jó zsef pa pír ra ve tet te az 
el ső há rom szé ki nép bal la dát, mely egy ben a leg ko-
ráb bi bal la da fel jegy zés nek te kint he tő Er dély egész 
te rü le té ről. A Ki rály fi ú Éne ke egy Bí ró Le ány hoz 
cí men 1809-ben vagy leg ké sőbb 1810-ben le írt szö-
veg egyút tal a Há za su ló ki rály fi  bal la da tí pus leg ré-
geb bi ma gyar vál to za ta is.1

Az az óta el telt két év szá zad ese mé nye it-ered mé-
nye it – már ami a há rom szé ki bal la da gyűj tés tör té-
ne tét il le ti – rész le tek be me nő ap ró lé kos ság gal és 
pon tos ság gal meg ír ta Fa ra gó Jó zsef,2 majd to vább 
bő ví tet te sa ját gyűj tő mun ká ja ré vén Po zsony Fe renc3 

és Al bert Er nő.4 Nincs szán dé kom ban, és nincs is 
ér tel me an nak, hogy most új ból vé gig so rol jam a há-
rom szé ki nép bal la da gyűj tés tör té ne ti ada ta it. Azt vi-
szont újó lag hang sú lyoz nom kell, hogy ez a két száz 
év nem egyen le tes és fo lya ma tos gyűj tő mun ká ban 
telt el. Szór vá nyos, al kal mi fel jegy zé se ket év ti ze des 
ki ha gyá sok kö vet tek, tu da tos gyűj tő mun ka ered mé-
nyek ben gaz dag pe ri ó du sai után ese mény te len évek, 
év ti ze dek tel tek el, míg újabb ada tok kal gya ra po dott 
a há rom szé ki nép bal la dák tár há za. Az eset le ges, 
vé let len sze rű bal la da fel jegy zé se ket nem szá mít va 
(me lyek egyéb ként szám sze rint cse kély, de an nál 
je len tő sebb ada tok kal gaz da gí tot ták há rom szé ki bal-
la da is me re tün ket), tu laj don kép pen öt meg ha tá ro zó 
sze mé lyi ség szer ve ző- és gyűj tő mun ká já nak ered mé-
nye ként vált Há rom szék az egyik leg job ban fel tárt 
bal la da föld raj zi te rü le tünk ké. Elő ször Kri za Já nos 
kö zölt fél tu cat há rom szé ki nép bal la dát a Vad ró-
zsák ban,5 két év ti zed múl va Be ne dek Elek gyűj té sei 
hoz tak szá mot te vőbb gya ra po dást a 19. szá zad nyolc-
va nas éve i ben.6 Ezt kö ve tő en a há rom szé ki bal la da-

köl té szet mint egy há rom ne gyed év szá za don át csak 
szór vá nyo san hal la tott ma gá ról, míg vég re, a 20. szá-
zad öt ve nes éve i nek vé gén nap vi lá got lá tott Konsza 
Sa mu és ta nít vá nya i nak, a Szé kely Mikó Kol lé gi um 
di ák ja i nak har minc éven át lejegyzett nép köl té sze ti 
gyűj te mé nye, ben ne te kin té lyes bal la da-fe je zet tel.7 
A szá zad má so dik fe lé ben az tán fel gyor sul tak az 
ese mé nyek: alig hogy meg szá radt a nyom da fes ték 
Konsza Sa mu gyűj te mé nyé nek lap ja in, az egy ko ri 
Szé kely Mikó Kol lé gi um ban újabb gyűj tő moz ga lom 
bon ta ko zott ki, ez út tal Al bert Er nő irá nyí tó ta nár 
szer ve ző mun ká ja nyo mán, mely nek „mé re tei és 
ered mé nyei – mint Fa ra gó Jó zsef ír ja – a há rom szé ki 
bal la da gyűj tés te rén az összes ko ráb bi vál lal ko zá sok 
együt tes ho za mát is messze túl szár nyal ták.”8 A Há-
rom szé ki nép bal la dá kat9 egy év ti zed múl va Po zsony 
Fe renc Fe ke te-ügy vi dé ki bal la da gyűj te mé nye kö vet-
te,10 majd az ez red for du ló tá ján is mét Al bert Er nő 
je lent ke zett két kö tet tel is, me lyek ben a há rom szé ki 
ma gyar-ci gá nyok tól gyűj tött nép bal la dá kat vo nul tat-
ta fel igen szép szám ban.11

Váz la tos is mer te tőnk ből is ki de rül, hogy a há rom-
szé ki bal la da gyűj tés nek tu laj don kép pen két nagy 
sű rű sö dé si idő sza ka volt: elő ször a 19. szá zad hat va-
nas-nyolc va nas éve i ben, majd pe dig a 20. szá zad má-
so dik fe lé ben. A két nagy pe ri ó dus kö zöt ti év ti ze dek 
nyil ván nem múl tak el nyom ta la nul-ese mény te le-
nül, hi szen szór vá nyos fel jegy zé sek hé be-hó ba je len-
tek meg a kü lön bö ző fo lyó irat ok ban. De iga zi nagy 
át tö rést, lé nye gi vál to zást nem hoz tak a há rom szé ki 
nép bal la da meg is me ré sé nek tör té ne té ben. 

Fáj dal ma san kell kons ta tál nunk, hogy a 19. szá-
zad vé gén – 20. szá zad ele jén meg in du ló nép ze nei 
gyűj tés út tö rői va la ho gyan el ke rül ték Há rom szé ket. 
Sep rő di Já nos csak szü lő föld jén, Marosszéken gyűj-
tött, Vikár Bé la Udvarhelyszékig ju tott, Bar tók Bé la 

1 Lásd er ről bő veb ben: FA RA GÓ Jó zsef 1973, 5–7; FA RA GÓ 
Jó zsef 1977a.
2 FA RA GÓ Jó zsef 1973.
3 PO ZSONY Fe renc 1984, 5–60.
4 Lásd AL BERT Er nő 1998, 5–10; AL BERT Er nő 2000, 5–18.
5 KRI ZA Já nos 1863, 292, 318, 319, 347, 293 és 359. szám; 
KRI ZA Já nos – OR BÁN Ba lázs – BE NE DEK Elek – SEBESI 
Jób 1882, 20–21. szám.

6 KRI ZA Já nos – OR BÁN Ba lázs – BE NE DEK Elek – SEBESI 
Jób 1882, 39, 40, 42, 49, 50, 51, 54–56, 60–62, 64 és 68. szám; 
BENEDEK Elek 1885, 57–59, 117–118, 157–161.
7 KONSZA Sa mu – FA RA GÓ Jó zsef [1957], 187–229.
8 FA RA GÓ Jó zsef 1973, 18.
9 AL BERT Er nő – FA RA GÓ Jó zsef 1973.
10 PO ZSONY Fe renc 1984.
11 AL BERT Er nő 1998; AL BERT Er nő 2000, 23–90.
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és Ko dály Zol tán Gyergyó, Csík és Kászon vi dé kén 
járt, egyi kük sem érin tet te Há rom szé ket. Írá sa ik ból, 
le ve le zé sük ből, el ej tett meg jegy zé se ik ből ítél ve nem 
is volt szán dé kuk ban e vi dé ken foly tat ni gyűj tő mun-
ká ju kat: Há rom szék kí vül re kedt ér dek lő dé si kö rü-
kön. En nek okát és ma gya rá za tát min den bi zonnyal 
hely tör té ne ti sa já tos sá gok ban és a há rom szé ki nép-
köl té szet ad dig fel tárt anya gá nak jel le gé ben ke res-
het jük. Há rom szék va la mennyi szé kely szék kö zül a 
leg ha ma rább in dult el a pol gá ro so dás út ján, s en nek 
kö vet kez té ben a ré gi stí lu sú ha gyo má nyos nép köl té-
szet ezen a vi dé ken kez dett leg ha ma rább meg kop ni 
és eltűnni a for ga lom ból. Há rom szék ről a nép bal la-
da fel fe de zé sé nek ide jén vi szony lag sze rény mennyi-
sé gű bal la da ke rült elő, s azok sem mind a klasszi kus 
ré teg da rab jai: a ré gi stí lu sú bal la dák tel jes vagy már 
csak tö re dé kes szö ve gei mel lett fel tűn tek – leg ko-
ráb ban az er dé lyi nép köl té szet ben – a bal ese te ket, 
bűn té nye ket meg ének lő he lyi bal la dák. Mind ezek 
ter mé sze te sen nem kel tet tek kü lö nö sebb vissz han-
got, s kö vet ke zés kép pen nem is von ták ma guk ra a 
fi  gyel met. Nem vé let len te hát, hogy a Vad ró zsák bal-
la dá i nak dal la mai után ere dő Vikár Bé la Udvarhely-
széken nyo mo zott, eszé be sem ju tott, hogy Há rom-
szé ken is le het ne ke res ni va ló ja.

A szá zad for du ló év ti ze dei nem csak a nép ze nei 
gyűj tés szem pont já ból je len tet tek ki ha gyást Há rom-
szé ken. Mint már utal tam rá, a 19. szá zad utol só 
év ti ze dé től kezd ve el egé szen a 20. szá zad öt ve nes 
éve i ig a szö veg gyűj tés is aka do zott, eset le ges és vé-
let len sze rű volt: csu pán né hány szór vá nyos bal la da-
pub li ká ci ót tart ha tunk szá mon ab ból az idő szak ból. 
Szá muk összes sé gük ben is alig ha lad ja meg a tí zet: 
az 1885-től, Be ne dek Elek utol só bal la da köz lé sé től 
1957-ig, Konsza Sa mu gyűj te mé nyé nek meg je le né sé-
ig ter je dő hét év ti zed ből Fa ra gó Jó zsef mind össze tíz 
há rom szé ki bal la da köz lés ről tu dott szá mot ad ni,12 
s ha hoz zá ad juk Bartalus Ist ván Fa ra gó ál tal nem 
em lí tett kézdivásárhelyi bal la da-pub li ká ci ó ját,13 ak-
kor is a hét év ti zed ho za dé ka mind össze ti zen egy 
há rom szé ki bal la da és bal la dás dal. A több mint fél

év szá za dos pe ri ó du son be lül is óri á si arány ta lan sá got 
fi  gyel he tünk meg: a ti zen egy bal la da kö zül tí zet az 
1890–1910 kö zöt ti két év ti zed ben hoz tak nyil vá nos-
ság ra a gyűj tők, akik kö zül öten egy-egy bal la da pub-
li ká ci ó val sze re pel tek a ko ra be li ki ad vány ok ban,14 
a má sik öt bal la dát pe dig egyet len gyűj tő, Ka nya ró 
Fe renc tet te köz zé – több, más vi dék ről gyűj tött bal-
la da szö veg kö zött – a hu sza dik szá zad ele jén.15 

2. Kanyaró Ferenc – életrajzi vázlat
Ka nya ró Fe renc (1859–1910) bal la da gyűj tő te vé-

keny sé gé ről hosszú időn át annyit tu dott a ma gyar 
folk lo risz ti ka, amennyit pub li ká ci ói  ré vén meg is-
mer he tett. A ro má ni ai ma gyar nép bal la da gyűj tés 
tör té ne tét be mu ta tó Sza bó T. At ti la 1970-ben úgy 
ítél te meg, hogy a dal lam gyűj tés út tö rő i vel nagy já-
ból egy idő ben je lent ke ző Ka nya ró bal la da köz lé sei 
kis sé kor sze rűt le nek, mert a ré gi gya kor la tot kö vet-
ve „a pusz ta szö veg köz lés út ját jár ta ab ban a há rom 
gyűj te mé nyé ben, ame lyek kö zül ket tő nek 1906-ban 
és 1909-ben az Er dé lyi Mú ze um,16 a har ma dik nak 
1906-ban az Ethnographia17 adott he lyet. A tő le nap-
vi lág ra ho zott anyag ból csak a Csá ki bíróné le á nya 
két vál to za ta, va la mint […] a Beth len An na tar to zik 
a klasszi kus bal la dák kö zé, a töb bi az újabb stí lu sú, 
de ré geb bi ele me ket is ma guk ba ol vasz tott bal la dá-
ink szá mát gya ra pít ja.”18 Mind ezek alap ján Sza bó 
T. At ti la nem tu laj do ní tott kü lö nö sebb je len tő sé get 
a Ka nya ró-pub li ká ci ók nak, an nál is in kább, mert 
szá mok ban ki fe jez ve sem túl je len tős ez a gyűj te-
mény: Ka nya ró Fe renc e há rom köz le mé nyé ben 
mind össze 13 bal la da tí pus 29 vál to za tát tet te köz zé. 

Ami kor Sza bó T. At ti la pa pír ra ve tet te a Ka nya ró 
Fe renc mun kás sá gát ér té ke lő ész re vé te le it, nem tud-
ta, nem tud hat ta, hogy mind az, ami Ka nya ró há rom 
pub li ká ci ó já ban meg mu tat ko zott, csak a jég hegy 
csú csa, egy csa ló dá sok ban, hi á ba va ló küz de lem ben 
meg fá radt, be teg ség től el gyö tört em ber utol só kí sér-
le te ar ra, hogy va la mit fel mu tas son ab ból a gaz dag 
gyűj te mény ből, me lyet szűk más fél év ti zed alatt gyűj-
tött össze ta nít vá nyai se gít sé gé vel. Csak nap ja ink ban 

12 FA RA GÓ Jó zsef 1973, 13–15. Fa ra gó em le get még egy há-
rom szé ki ada tot, de nem bal la da ként hi vat ko zik rá a 14. la pon 
ta lál ha tó láb jegy zet ben. Ka nya ró Fe renc egy köz le mé nye nyo-
mán az Oláhország, messzi or szág, ide gen... kez de tű bal la dás dal 
le jegy zé sé nek kö rül mé nye i re utal (KA NYA RÓ Fe renc 1895); én 
– Ka nya ró val és Fa ra gó val el len tét ben – a Ka nya ró-ha gya ték nak 
ezt az ada tát is a há rom szé ki nép köl té szet epiko-lírai da rab jai kö-
zé so rol tam.
13 BARTALUS Ist ván 1895. A ha lál ra ítélt hú ga tí pus Kézdivá-
sárhelyen gyűj tött vál to za ta, dal lam és szö veg. – Bartalus Ist ván 
köz le mé nye – egyút tal cá fol ja Fa ra gó Jó zsef nek azt az ál lí tá sát, 
hogy Ve ress Gá bor Sepsikőröspatakról 1905-ben kö zölt Mol nár 
An ná ja len ne „az el ső há rom szé ki nép bal la da, amely dal la má val 
együtt lá tott nyom da fes té ket (lásd FA RA GÓ Jó zsef 1973, 14.).

14 LÁSZ LÓ Dá vid 1890; BÁ BA Pál 1892; BARTALUS Ist ván 
1895; VERSÉNYI György 1902, 271–272. Gyöne Jó zsi (Há rom-
szék); VE RESS Gá bor 1905.
15 KA NYA RÓ Fe renc 1906a, 237–239. Dáncsuj Dá vid bal la dá ja 
(Sep si szent györgy); KA NYA RÓ Fe renc 1909, 336–337. Váradi 
Jós ka (Há rom szék); 338. Váradi (Sep si szent györgy); 339–340. 
Györbér Áron (Uzon); 340. Györbér Áron (Uzon).
16 KA NYA RÓ Fe renc 1906b; KA NYA RÓ Fe renc 1909.
17 KA NYA RÓ Fe renc 1906a.
18 SZA BÓ T. At ti la 1970, 22. Sza bó T. At ti la té ve dett a klasszi-
kus bal la dák szá mát il le tő en: A ha lál ra tán col ta tott le ány bal la da tí-
pus a Ka nya ró pub li ká ci ó i ban nem két, ha nem négy vál to zat ban 
for dul elő: ket tőt Csá ki bíróné lá nya cí men, ket tőt pe dig Tol las 
Er zsi bal la dá ja ként kö zölt.
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de rült fény ar ra (jól le het Szinnyei Jó zsef le xi kon cik-
ke már em lí ti19), hogy Ka nya ró Fe renc nek 1896-
ban kö tet re me nő, több mint 200 da ra bot szám lá ló 
bal la da gyűj te mé nye volt nyom da kész ál la pot ban, 
mely sem a gyűj tő rö vid re sza bott éle té ben, sem a 
ha lá lát kö ve tő év szá zad alatt nem je lent meg. Ugyan-
csak nap ja ink ban de rült fény ar ra is, hogy Ka nya ró, 
no ha min den oka meg volt ar ra, hogy ne foly tas sa a 
gyűj tést, 1896 után is to vább szer vez te di ák jai gyűj-
tő mun ká ját és egy re sú lyos bo dó be teg sé ge el le né re 
ma ga is vál lal ko zott a to váb bi ku ta tás ra.20

Ka nya ró Fe renc öt ven egy év re ter je dő rö vid éle-
te (Torda, 1859. má jus 25. – Ko lozs vár, 1910. már-
ci us 21.) és mun kás sá ga – a tordai gyer mek éve ket 
és a nyug dí ja zá sa utá ni egy-két évet nem szá mít va 
– Ko lozs vár hoz kö tő dik. A tordai szűcs céh utol só 
céh mes ter ének és Kő vá ri Ág nes nek (a tör té net író 
Kő vá ri Lász ló test vér ének) a fi a is ko lá it szü lő vá ro sá-
ban és Ko lozs vá ron vé gez te, hol előbb pa pi (1880), 
majd pe dig ma gyar nyelv, tör té ne lem és böl cse let 
sza kon ta ná ri ok le ve let szer zett (1885). 1880-tól 
ré gi is ko lá já ban, a ko lozs vá ri uni tá ri us fő gim ná zi-
um ban rend re ele mi is ko lai ta ní tó, is ko lai el len őr, 
is ko la fő nök (senior), se géd-, majd he lyet tes ta nár, 
1889-től fő is ko lai könyv tá ros, vég re 1891-től ren des 
ta nár. Eb ben a be osz tás ban ta ní tott ma gyar nyelv- 
és iro dal mat, tör té nel met, böl cse le tet 1906 nya rá ig. 
Az 1906/7-es tan év ben be teg nyug díj ba kény sze rült, 
a kö vet ke ző, 1907-es év őszén pe dig vég le ge sen 
nyug ál lo mány ba ke rült. A ko lozs vá ri el me gyógy in-
té zet ápolt ja ként halt meg 1910-ben. 

Ka nya ró Fe renc ne vét az utó kor el ső sor ban iro-
da lom- és egy ház tör té nész ként is me ri és tart ja szá-
mon. Adat fel tá ró iro da lom tör té ne ti ku ta tá sai a ré gi 
ma gyar iro da lom hoz kap cso lód tak; kü lö nö sen Zrí-
nyi-ku ta tá sai je len tő sek. Szá mot te vőt al ko tott egy-
ház tör té nész ként is: Dá vid Fe renc-ta nul má nya, az 
uni tá ri u sok ma gyar or szá gi tör té ne te mel lett nagy 
vi hart ka va ró egy ház tör té ne ti vi ta ira tot írt a Kálvin-
orthodoxia el len, az unitarizmus vé del mé ben.21 
Önál ló kö te te in kí vül szá mos ta nul mánnyal, cik kel, 
adat köz lő köz le ménnyel volt je len a 19. szá zad utol só 
két év ti zed ének és az 1900-as évek ele jé nek tu do má-
nyos éle té ben, ne vé vel a kor szak leg ran go sabb fo lyó-
ira ta i ban: az Iro da lom tör té ne ti Köz le mé nyek ben, a 
Szá za dok ban, az Egye te mes Philologiai Köz löny ben, 
a Ma gyar Könyv szem lé ben, az Er dé lyi Mú ze um ban 
ta lál koz ha tunk. Élet mű vé nek azon ban fel dol go zó ja 
és ér té ke lő je mind a mai na pig nem akadt, s en nek 

kö vet kez té ben Ka nya ró te vé keny sé gé ről jó részt meg-
fe led kez tek a vo nat ko zó tu do mány ágak szak em be rei 
is. Ta lán ez zel ma gya ráz ha tó, hogy folk lór gyűj tő te-
vé keny sé gé ről is alig-alig tu dunk va la mit. 

Pe dig Ka nya ró Fe renc tő le tel he tő leg min dent 
meg tett azért, hogy a fe le dés től meg men tett nép köl-
té sze ti al ko tá so kat ne csak tá rol ja, de meg is me ré sü-
ket is biz to sít sa.

3. Folklórgyűjtés a kolozsvári
unitárius kollégiumban
Ka nya ró – sa ját be val lá sa sze rint – egy szé kely föl-

di út ja után, 1892-ben kezd te gyűj te ni a nép köl té-
szet da rab ja it ta nít vá nyai se gít sé gé vel.22 Ha gya té ká-
nak fo lya mat ban lé vő fel tá rá sa ar ról győz meg, hogy 
el ső sor ban a ver ses nép köl té szet ér de kel te, s azon be-
lül is leg in kább a bal la dák fog lal koz tat ták. A gyűj tést 
nem pá lyá za tok út ján, nem ön kép ző kö ri te vé keny ség 
ke re té ben szer vez te és irá nyí tot ta, úgy tű nik, hogy 
pusz tán ta nít vá nyai fel kel tett ügy buz gal má ra és ügy-
sze re te té re tá masz kod va si ke rült moz ga lom má te re-
bé lye sí te nie a kol lé gi um év ről év re újabb ta nu lók kal 
gya ra po dó di ák né pes sé ge kö ré ben a nép köl té sze ti 
gyűj tést. Pon to sab ban a nép köl té szet és a kéz ira tos 
ének köl té szet da rab ja i nak gyűj té sét. A ré gi ma gyar 
iro da lom, a kéz ira tos ének köl té szet el kö te le zett ku ta-
tó ja ta nít vá nya it olyan buz dí tás sal en ged het te szü n-
i dei va ká ci ó zás ra, hogy a nép köl té szet da rab jai mel-
lett a fa lu juk ban, csa lád juk ban fel lel he tő kéz ira tos 
éne kes köny ve ket, ré gi kéz ira to kat, nyom tat vá nyo kat 
is gyűjt sék be, me lye ket az tán a könyv tá ros Ka nya ró 
Fe renc –  fel tün tet ve a gyűj tő-di ák ne vét és osz tály-
szá mát, eset leg a gyűj tés évét is –, a fő gim ná zi um 
nagy könyv tá rá ban he lye zett el. In nen van az, hogy 
az egy ko ri ko lozs vá ri uni tá ri us fő gim ná zi um könyv tá-
rát is ma gá ba fog la ló ko lozs vá ri Aka dé mi ai Könyv tár 
uni tá ri us ál lo má nya szo kat la nul gaz dag kéz ira tos éne-
kes könyv-anya got tud hat ma gá é nak.

A be ér ke zett folk lór gyűj té se ket – me lyek kö zött 
egyet len ada tot tar tal ma zó kü lön ál ló lap tól fü zet-
nyi ter je del mű ek is elő for dul tak, s ve gye sen tar tal-
maz ták a nép köl té szet leg kü lön bö zőbb mű fa ja it és 
a né pi es mű dal ok so ka sá gát – Ka nya ró gon do san 
át ta nul má nyoz ta, s az őt ér dek lő da ra bok ról má so-
la tot ké szí tett. A ki sebb-na gyobb folk lór gyűj té sek re 
rend sze rint (de nem min dig) rá ír ta a gyűj tő ne vét, 
a gyűj tés he lyét, az év szá mot és an nak az osz tály-
nak a szá mát, amely nek ta nu ló ja volt a gyűj tő. A sa-
ját má so la ta i ra azon ban, a gyűj té si hely ki vé te lé vel 

19 SZINNYEI Jó zsef V, 1897, 942.
20 Lásd er ről bő veb ben: OLOSZ Ka ta lin 2001. (Ua. OLOSZ 
Ka ta lin 2003.)
21 Lásd Uni tá ri u sok Ma gya ror szá gon, Ko lozs vár, 1891; Dá vid Fe-
renc, Ko lozs vár, 1906; Uni tá ri us tör té net írás és Kálvin-orthodoxia 

(Servét és Kál vin), Ko lozs vár, 1895.
22 Ezt az ada tot Szinnyei mun ká já ban ol vas hat juk (SZINNYEI 
Jó zsef V, 1897, 942. ha sáb), de a ha gya ték ból elő ke rült Ka nya -
 ró-fo gal maz vány egy ér tel mű en bi zo nyít ja, hogy a ró la szó ló szó-
cik ket tel jes egé szé ben ma ga Ka nya ró ír ta meg.
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eze ket az ada to kat nem ve zet te át, hi szen ne ki ren-
del ke zé sé re áll tak az ere de ti pél dá nyok. A mai ku ta-
tó nak azon ban, aki sok fe lé sza kadt ha gya ték ból pró-
bál ja azo no sí ta ni a di ák kéz irat ok és a Ka nya ró-fé le 
má so la tok  szö ve gét, igen meg ne he zí ti a dol gát.

Alig hogy meg in dult a gyűj tés, né hány év alatt a 
ko lozs vá ri uni tá ri us kol lé gi um di ák jai olyan mennyi-
sé gű nép bal la dát gyűj töt tek össze, hogy 1896-ban 
Ka nya ró el ér ke zett nek lát ta az időt gyűj te mé nyük 
pub li ká lá sá ra. El ső ként a ma gyar folk lór ku ta tás tör-
té ne té ben egy ki zá ró lag csak nép bal la dá kat, ro mán-
co kat és epi kus éne ke ket tar tal ma zó kö te tet szer kesz-
tett Szé kely nép bal la dák és ro mán cok cí men, mely nek 
élén a klasszi kus, ré gi ré teg bal la dái so ra koz tak, azo-
kat kö vet ték a be tyár-, új stí lu sú- és pony va bal la dák, 
majd a bal ese te ket és bűn cse lek mé nye ket meg ének lő 
he lyi bal la dák né pes cso port ja kö vet ke zett. Kü lön fe-
je zet be so rol ta a for ra da lom és sza bad ság harc köl té-
sze té nek epi kus da rab ja it (A ma gyar vi lág ból), majd 
az ön kény ura lom kor sza kát meg idé ző (Vi lá gos nál), 
il let ve a ka to nás ko dás sal kap cso la tos epi kus éne ke-
ket (Ka to ná ké). Ezt kö ve tő en Ro mánc fé lék, Ké tes 
nép bal la dák, Kez det le ges nép ro mán cok és bal la dák és  
Bú csúz ta tó fé lék cí mű fe je ze tek be so rol ta a be gyűlt és 
más ho vá nem il lő szö ve ge ket. A bal la dák nagy több-
sé gé hez jegy ze te ket csa tolt: szám ba vet te ko ráb ban 
kö zölt vál to za ta i kat, szö veg el té ré se i ket, né hol szót 
ej tett az adat köz lők ről vagy a gyűj tők ről, a gyűj tés 
kö rül mé nye i ről.

A kö tet kéz ira tá nak bal la dái nagy részt Ka nya ró 
má so la tá ban sor jáz nak, de elő for dul nak más ke zek-
től szár ma zó bal la da szö ve gek is. Is mer ve a di ák kéz-
ira to kat, ké zen fek vő nek tű nik e je len ség ma gya rá za-
ta: mind azo kat a bal la dá kat, me lye ket a di ák gyűj tő 
kü lön lap ra ír va, szé pen le tisz táz va szál lí tott, Ka-
nya ró egye ne sen a ki adás ra szánt kéz irat meg fe le lő 
he lyé re il lesz tet te be, s csak azo kat má sol gat ta, me-
lyek vagy nem vol tak ki emel he tő ek az ere de ti gyűj te-
mény ből, vagy olyan ku sza írás sal rög zí tet te a di ák-
gyűj tő, hogy ab ban a for má ban sem mi kép pen sem 
küld het te vol na a Kis fa ludy Tár sa ság hoz. E lát szó-
lag lé nyeg te len ala ki prob lé ma a gyűj te mény to váb bi 
sor sa szem pont já ból je len té ses: ha el vész a kéz irat, 
egy sor bal la da ere de ti és egyet len pél dá nya tű nik el 
nyom ta la nul.

A két száz het ven öt bal la dát, bal la da tö re dé ket, 
ro mán cot és epi kus éne ket tar tal ma zó kéz ira tot Ka-
nya ró – fel te he tő en a Ma gyar Nép köl té si Gyűj te mény 
so ro za tá ba szán va – 1896. má jus 18-án pos táz ta a 
Kis fa ludy Tár sa ság nak az zal a gon do lat tal, hogy ő 

és ta nít vá nyai ez zel a gyűj te ménnyel tisz te leg né nek 
a hon fog la lás ezer éves ün ne pén. A Kis fa ludy Tár-
sa ság azon ban nem hogy a mil len ni um évé ben, de 
a kö vet ke ző évek ben-év ti ze dek ben sem tet te köz zé a 
kö te tet, s ami még en nél is fáj dal ma sabb: Ka nya ró, 
lát va, hogy a gyűj te ménnyel nem tör té nik sem mi, 
há rom év múl tán meg pró bál ta vissza sze rez ni a kéz-
ira tot, ered mény te le nül. A ha tal mas gyűj te mény 
so ha nem ke rült vissza hoz zá, szá má ra örök re el ve-
szett. A kéz irat egy da ra big a Kis fa ludy Tár sa ság 
irat tá rá ban há nyó dott, majd Se bes tyén Gyu lá hoz 
ke rült, vé gül az ő ha gya té ká ból a Ma gyar Nép raj zi 
Mú ze um Ethnológiai Adat tá rá nak ál lo má nyá ban 
kö tött ki, ott őr zik ma is.23

Ter ve i nek, re mé nye i nek ilye tén va ló kút ba hul-
lá sa ha idő le ge sen el is ked vet le ní tet te Ka nya ró 
Fe ren cet, nem szeg te vég képp ked vét: foly tat ta a 
gyűj tő mun kát, meg pró bál ta újabb gyűj té sek kel hely-
re ál lí ta ni bal la da gyűj te mé nyét. Nya ran ként ma ga 
is el-el lá to ga tott Szé kely föld kü lön bö ző vi dé ke i re, 
udvarhelyszéki ba rá ta it lá to gat ta meg a gyűj tés nem 
tit kolt szán dé ká val, vagy Kovásznafürdőn ke re sett 
gyógy ulást, s egyút tal há rom szé ki uni tá ri us pap- és 
ta nár is me rő se i nek köz re mű kö dé sét szor gal maz ta 
a nép köl té sze ti ha gyo má nyok fel tá rá sa ér de ké ben. 
Ta nít vá nya it is to váb bi mun ká ra biz tat ta, s nem 
hi á ba: egy 1906. má jus el se jé ről kel te zett le ve lé ben 
ar ról szá molt be, hogy „nép dal ok ból oly gyűj té sem 
van, hogy bal la dá im szá ma 116”.24 Ugyan eb ben az 
év ben – mely egyéb ként utol só ak tív ta ná ri éve volt 
– meg kezd te az össze gyűj tött bal la dák köz zé té tel ét. 
Ta lán érez te a vég kö ze led tét, ta lán nem bí zott az 
ar ra hi va tott in téz mé nyek ben: már nem kö tet ben 
gon dol ko dott. Fo lyó irat ok ban, ki sebb-na gyobb köz-
le mé nyek ben, te ma ti kus össze ál lí tá sok ban pró bál ta 
nyil vá nos ság ra hoz ni gyűj te mé nye leg jel lem zőbb 
da rab ja it. Így je lent meg 1906 ta va szán egy köz le-
mé nye az Er dé lyi Mú ze um ban,25 ezt kö vet te egy 
má sik az Ethnographiában,26 s elő ké szí tett egy har-
ma dik össze ál lí tást is a Bu da pes ti Szem le szá má ra. 
Ez utób bi nak, me lyet Gyu lai Pál hoz kül dött, saj nos 
nem is mer jük a tar tal mát, mert a kül de mény nek 
nyo ma ve szett. 1907 ok tó be ré ben Ka nya ró ar ról pa-
nasz ko dott Szilády Áron nak, hogy „1906 ta va szán 
Gyu lai Pál hoz gyö nyö rű szé kely bal la dák mel lett 
Arany »Fülemüléjé«-nek ere de ti jét mel lé kel tem, 
hogy a Nagy tiszt. Úr nak ad ja át, ha a »Budapesti 
Szemlében« nincs hely. Ez is al szik, mert Gyu lai úr 
köl tö zött, s könyv tá rát az óta ren dez te.”27 Saj nos, 
Ka nya ró kül de mé nye az óta is al szik, ha egy ál ta lán 

23 Mind er ről rész le te seb ben lásd OLOSZ Ka ta lin 2003, 33–36; 
Ka nya ró kéz ira tá nak jel ze te: EA 2276.
24 Ka nya ró Fe renc le ve le is me ret len hez az Aka dé mi á ra. MTA Könyv-
tá ra, Kéz irat tár. Jel ze te: Ms 10017/1. (Ré gi jel ze te: RUI. 4. 307.)

25 KA NYA RÓ Fe renc 1906b.
26 KA NYA RÓ Fe renc 1906a.
27 Ka nya ró Fe renc le ve le Szilády Áron nak. Kel te zé se: Torda, 
1907, X/8. MTA Könyv tá ra, Kéz irat tár, Jel ze te: Ms 4435/253.
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fenn ma radt. A bu da pes ti kéz irat tá rak ban hi á ba pró-
bál tam nyo má ra buk kan ni.28 

Az 1906-os pub li ká ci ók után Ka nya ró nak csu-
pán még egy bal la da köz le mé nye je lent meg: az Er-
dé lyi Mú ze um 1909-es ok tó be ri fü ze te hoz ta a Ré-
gibb szé kely nép bal la dák vál to za ta it.29 A köz le ményt 
min den bi zonnyal jó val ko ráb ban ké szí tet te és ad ta 
át a fo lyó irat szer kesz tő sé gé nek, mert ami kor az 
meg je lent, szer ző je már több mint egy esz ten de je 
senyvedt el bo rult el mé vel a ko lozs vá ri el me gyógy-
in té zet ben. 

4. A Kanyaró-hagyaték sorsa
Ka nya ró Fe renc nyug dí ja zá sá val – 1906 őszé-

vel – vé ge sza kadt a bal la da gyűj tés nek a ko lozs vá ri 
uni tá ri us kol lé gi um ban. Nem csak az irá nyí tó ta nár 
nél kül ma radt ta nu ló ifj  ú ság ha gyott fel ilyen irá nyú 
tény ke dé sé vel, de ma ga Ka nya ró sem in dul ha tott 
újabb gyűjtőutakra el ha tal ma so dó moz gás kor lá to-
zott sá ga mi att. Ha ma ro san szel le mi leg is kép te len né 
vált a ha tal mas bal la da anyag és sok más nép köl té sze-
ti mű faj össze gyűj tött ter mé ke i nek rend sze re zé sé re, 
fel dol go zá sá ra és pub li ká lá sá ra. A csa lád és utód nél-
kül el halt ta nár ha gya té ka fe le dés be me rült, sen ki 
nem fog lal ko zott ve le, an nál is in kább, mert nem is 
igen le he tett tud ni, hogy volt-e egy ál ta lán ha gya té-
ka, s ha igen, hol ta lál ha tó. 

Csak az ez red for du ló kö rü li évek ben, lé nye gé ben 
nap ja ink ban si ke rült tisz táz ni, hogy Ka nya ró Fe renc 
kéz ira tos ha gya té kát két vá ros öt kéz irat tá rá ban/le-
vél tá rá ban ta lál ja meg az ér dek lő dő – Ko lozs vá ron 
és Bu da pes ten.

Ko lozs vá ron, az Aka dé mi ai Könyv tár kéz irat tá rá-
nak uni tá ri us ál lo má nya30 – meg íté lé sem sze rint – 
azo kat a kéz ira to kat őr zi, me lye ket egy kor ma ga 
Ka nya ró Fe renc he lye zett el az uni tá ri us fő gim ná zi-
um könyv tá rá ban. Itt ta lál ha tók Ka nya ró ki sebb-na-
gyobb iro da lom- és mű ve lő dés tör té ne ti, nép köl té sze-
ti ta nul má nya i nak, cik ke i nek gon do san le tisz tá zott 
má so la tai, itt van nak azok a kéz ira tos éne kes köny-
vek, me lye ket Ka nya ró di ák jai gyűj töt tek be Er dély 
kü lön bö ző fal va i ból, s itt van a folk lór gyűj té sek nek 
is egy je len tős há nya da – ere de ti pél dá nyok és Ka nya-
ró-má so la tok egy aránt.31

A tu laj don kép pe ni Ka nya ró-ha gya ték – va gyis 
az a kéz irat tö meg, ame lyet Ka nya ró ha lá la után 
a la ká sán ta lál tak, s me lyet az uni tá ri us egy ház men-
tett meg a szét szó ró dás tól vagy a meg sem mi sü lés től 
– ugyan csak Ko lozs vá ron ta lál ha tó, az Er dé lyi Uni-
tá ri us Egy ház Gyűj tő le vél tá rá ban.32 A ren de zet len, 
mint egy más fél köb mé ter nyi pa pír ren ge te get ab ban 
az ál la po tá ban ta lál tam az ez red for du ló éve i  ben, 
ahogy 1910-ben seb té ben fel nya lá bol ták, és cso ma-
gok ba kö töz ték a ha gya ték át ve vői. A cso ma gok 
ve gye sen tar tal maz ták mind azo kat az irat- és kéz-
irat tí pu so kat, ame lyek egy ál lan dó an jegy ze te lő, 
a leg ki sebb ada lé kot is kel lő alá zat tal fo ga dó és meg-
be csü lő, min den fel jegy zést, min den pa pírt meg őr-
ző fi  lo ló gus mű he lyé ből elő ke rül het nek: az egy ház-, 
mű ve lő dés- és iro da lom tör té ne ti ta nul má nyai, nép-
köl té sze ti köz le mé nyei meg írá sá hoz szük sé ges adat-
gyűj té sek cé du lá i nak szá za it-ez re it, pub li kált írá sa-
i nak agyon ja ví tott el ső fo gal maz vá nya it, hoz zá írt 
le ve le ket és vá lasz le vél-fo gal maz vá nyo kat, új ság ki vá-
gá so kat és rek lám ügy nök sé gek szó ró lap ja it, di á kok 
dol go za ta it és ap ró nyom tat vá nyo kat, kéz ira tos vagy 
nyom ta tott vers- és ének gyűj te mé nyek tö re dé ke it, kü-
lön bö ző ter je del mű –  egy la pos tól kö tet nyi anya got 
fel öle lő – folk lór gyűj té se ket Ka nya ró kéz írá sá ban 
vagy ide gen ke zek le jegy zé sé ben. Mind ezek a leg-
na gyobb össze vissza ság ban for dul tak elő az öt ve net 
jó val meg ha la dó kü lön bö ző cso ma gok ban, me lyek-
ből – a le vél tár ve ze tő jé nek en ge dé lyé vel –  kü lön vá-
lo gat hat tam a nép köl té sze ti anya got, ki ala kít va így 
né hány „folk lór cso ma got”.33 

Bu da pes ten a Ka nya ró-ha gya ték nak az a ré sze 
ta lál ha tó, me lyet kü lön bö ző al kal mak ból ma ga 
Ka nya ró kül dött a fő vá ros ba, s mely nek egyik da-
rab ját ké sőbb hi á ba pró bál ta vissza sze rez ni: a már 
em le ge tett, ki adás ra elő ké szí tett bal la da kö tet kéz-
ira tá ról van szó, mely egy fél év szá za dos há nyó dás 
után a Ma gyar Nép raj zi Mú ze um Ethnológiai Adat-
tá rá ban kö tött ki.34 E gyűj te mény nem csak gaz dag 
szö veg anya gá val nél kü löz he tet len Ka nya ró Fe renc 
folk lo risz ti kai te vé keny sé gé nek meg íté lé sé ben, de 
a gyűj té sek idő pont já nak tisz tá zá sá hoz is biz tos 
tám pon tul szol gál: a da tá lat lan bal la da kéz irat ok ról 
e gyűj  te mény is me re té ben tud juk meg ál la pí ta ni, 

28 Csak gya nít om, bi zo nyí ta ni nem tudom, hogy a Gyu la i nak 
kül dött bal la dák má so la ta le het az a hat klasszi kus bal la dát tar-
tal ma zó Ka nya ró-kéz irat, mely a ko lozs vá ri Aka dé mi ai Könyv tár 
Kéz irat tá rá ban ta lál ha tó (lásd Ka nya ró Fe renc: [Ma gyar népbal-
ladagyűjtemény.] Jel ze te: MsU. 2123/D). Más képp nem ta lá lok 
ma gya rá za tot ar ra, hogy Ka nya ró mi ért nem kö zöl te – az egy 
Beth len An nát ki vé ve – gyűj te mé nye leg szebb, leg ér té ke sebb da-
rab ja it: a Kálnoki Zsófi kát, Ká dár Ka tát, Kőmíves Ke le men né két 
vál to za tát és Mol nár An nát.
29 KA NYA RÓ Fe renc 1909.
30 A to váb bi ak ban: AKKvár.

31 Lásd az MsU. 1128/A, MsU. 2105,  MsU. 2200/F,  MsU. 
2293 jel ze tű kéz ira to kat.
32 A to váb bi ak ban: EUEGYLtára.
33 Ezek nek tar tal ma  – azon kí vül, hogy nép köl té szet tel kap cso-
la tos anya got tar tal maz nak – to vább ra is tel je sen eset le ges, mert 
a cso ma gok a vá lo ga tás sor rend jé ben ala kul tak ki. Itt mon dok 
kö szö ne tet Mol nár B. Le hel le vél tá ros úr nak, hogy le he tő vé tet te 
a Ka nya ró-ha gya ték ku ta tá sát.
34 Ka nya ró Fe renc: Szé kely nép bal la dák és ro mán cok. Jel ze te: EA 
2276. – A to váb bi ak ban: EA 1996.
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hogy 1896 előtt vagy után ke rül tek fel jegy zés re és 
Ka nya ró gyűj te mé nyé be.

Az Ethnológiai Adat tá ron kí vül Bu da pes ten még 
két má sik in téz mény őriz Ka nya ró-kéz ira to kat: le ve-
le zé sé nek ki sebb ré sze az Or szá gos Szé ché nyi Könyv-
tár Kéz irat tá rá ban ta lál ha tó, túl nyo mó több sé ge 
pe dig – a Szinnyei Jó zsef nek, a Ma gyar Tu do má-
nyos Aka dé mia és a Kis fa ludy Tár sa ság ve ze tő sé gé-
nek, kü lön bö ző fo lyó irat ok szer kesz tő i nek írt le ve lei 
– a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Könyv tá rá nak 
Kéz irat tá rá ban. Ez utób bi őr zi Ka nya ró két utol só, 
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi á nak köz lés re be-
kül dött na gyobb lé leg ze tű iro da lom tör té ne ti-vers tör-
té ne ti ta nul má nyá nak kéz ira tát is.35

A Ka nya ró-ha gya ték szám ba vé te le el en ged he tet-
le nül fon tos volt a ko lozs vá ri ta nár és di ák jai bal la-
da gyűj tő mun kás sá gá nak fel tá rá sá hoz. Csak a Bu da-
pes ten ta lál ha tó le ve le zés is me re té ben le he tett fényt 
de rí te ni pél dá ul ar ra, hogy mi ként és mi kor ke rült 
Ka nya ró nagy gyűj te mé nye Bu da pest re. Az Eth-
nológiai Adat tár rak tá rá ban el fek vő kéz irat ugyan is 
da tá lat lan, be ve ze tő, elő- vagy utó szó nél kü li. Csak 
Ka nya ró Fe renc le ve le zé sé ből le he tett ki de rí te ni, 
hogy 1896-ban, na gyon gyors iram ban ál lí tot ta össze 
a kö te tet, és hogy a Kis fa ludy Tár sa ság nak küld te.36 

Fon tos volt a tel jes ha gya ték át vizs gá lá sa olyan 
szem pont ból is, hogy na gyon sok bal la da szö veg két, 
sőt há rom kéz irat tár ból is elő ke rült, eset leg nyom ta-
tás ban is meg je lent. E szö ve gek egy más hoz va ló vi-
szo nyá nak tisz tá zá sát, an nak ki de rí té sét, hogy egy és 
ugyan azon bal la dá ról van-e szó vagy vál to zat ról, hogy 
a kis el té ré sek má so lás ból szár ma zó kü lönb sé gek-e, 
vagy más di ák más hely ség ből ho zott szö ve gé vel ál-
lunk szem ben, bal la dá ról bal la dá ra meg kel lett ten-
nem. Mind ez rend kí vül idő igé nyes, sok utá na já rást 
igény lő mun ka, még ak kor is, ha csak egyet len er dé-
lyi kis táj bal la dá i nak szám ba vé te lé re szo rít ko znom.

5. Kanyaró Ferenc háromszéki
gyűjtői és gyűjtéseik
Há rom szék37 – Ka nya ró Fe renc gyűj tő te rü le té-

nek leg tá vo lab bi vi dé ke – ak ként vál ha tott a ko lozs-
vá ri ta nár ku ta tá sa i nak szín te ré vé, hogy há rom szé ki 
fi  a ta lok is ta nul tak a fő gim ná zi um ban, s kö zü lük 
ket tő-há rom kü lö nö sen szor gal mas gyűj tő nek bi zo-

nyult. Fe le ke ze ti tan in téz mény ről lé vén szó, nyil ván-
va ló, hogy a tá vo li is ko lá ba Há rom szék ről ki zá ró lag 
uni tá ri us fi  a ta lok irat koz tak be. Ez vi szont azt je len-
ti, hogy e me gyén be lül is to vább szű kül a kör, csak 
azok ból a hely sé gek ből ér kez tek di á kok Ko lozs vár ra, 
ame lyek ben ki sebb-na gyobb uni tá ri us kö zös ség élt, 
va gyis Al só-Há rom szék ről és Er dő vi dék ről. A vi-
szony lag kis te rü let ről azon ban a kis lét szá mú há rom-
szé ki di ák ság meg le pő en gaz dag bal la da ter mést ta ka-
rí tott be az 1892 és 1906 kö zött el telt más fél év ti zed 
alatt: a Ka nya ró-ha gya ték ból hat van hat há rom szé ki 
bal la da és epi kus ének ke rült elő, olyan mennyi ség, 
ame lyet szám ban az ad di gi gyűj té sek együtt vé ve sem 
kö ze lí te nek meg, s ame lyet maj dan Konsza Sa mu sep-
si szent györ gyi di ák jai sem ér nek el a me gye egész te-
rü le tén foly ta tott gyűj té sük so rán.38 A gyűj tő pon tok 
sű rű sé ge te kin te té ben is szá mot te vő Ka nya ró há rom-
szé ki mun ka tár sa i nak tel je sít mé nye. Ti zen egy bal-
la dá ról ugyan csu pán annyit tu dunk, hogy Há rom-
szék ről szár ma zik, a szö ve gek túl nyo mó több sé gé ről, 
55 bal la dá ról vi szont pon to san tud juk, hogy me lyik 
há rom szé ki hely ség ben gyűj töt ték. Leg töb bet, szám 
sze rint ti zen nyol cat Sepsikőröspatakon je gyez tek fel, 
ezt kö ve ti Sep si szent györgy 11 bal la dá val, majd Kál-
nok (8), La bor fal va (5), Ár kos (5), Uzon (3), Bölön 
(3) kö vet ke zik, vé gül Bükszád és Nagyajta egy-egy 
bal la dá val. A három utób bi hely sé get nem szá mít va, 
a Ka nya ró-ha gya ték ból elő ke rült há rom szé ki bal la-
dák hat gyűj té si he lye lé nye gé ben egy olyan 10–12 
ki lo mé te res su ga rú kö rön be lül ta lál ha tó, mely nek 
kö zép pont ja Sep si szent györgy.

A kis te rü let ről nagy szám ban elő ke rült bal la-
da szö ve ge ket nyil ván an nak kö szön het jük, hogy 
Há rom szék ről igen szor gal mas és ügy buz gó fi  a ta-
lok ke rül tek a ko lozs vá ri uni tá ri us fő gim ná zi um ba 
ab ban az idő ben, ami kor Ka nya ró irá nyí tot ta-szor-
gal maz ta a gyűj tő mun kát. Az sem vé let len, hogy 
Sepsikőröspatak ló hosszal ve zet a be gyűj tött bal la-
dák szá mát il le tő en: Sepsikőröspatakról ke rült a fő-
gim ná zi um könyv tá rá ba Köl tő Sá mu el 1854-ben 
kez dett kéz ira tos éne kes köny ve,39 eb ből a fa lu ból 
ho zott te kin té lyes nép dal gyűj te ményt a ki lenc ve-
nes évek kö ze pén a ne gye dik, majd ötö dik gim ná-
zi u mi osz tály ban ta nu ló Baló Dé nes,40 s ugyan csak 
sepsikőröspataki gyűj tő-ta nít vá nya volt Ka nya ró nak 

35 A két ta nul mány: Ölel ke ző be tű rí mek (al li te rá ció) ré gi és újabb 
ma gyar köl té sze tünk ben; Rá day-ver sek a XVI. szá zad ban. Jel ze tük: 
Ms. 10017/1, 2.
36 Lásd er ről bő veb ben OLOSZ Ka ta lin 2003.
37 Há rom szé ken – Ka nya ró és di ák ja i nak gyűj té se kap csán – min-
dig a ko ra be li Há rom szék vár me gye te rü le tét ér tem, amely Er-
dő vi dék nek csak egy ré szét fog lal ta ma gá ba. Szem ben a mai 
Kovászna me gye te rü le té vel, nem tar to zott hoz zá pél dá ul Kis ba-
con, Vargyas vagy Fel ső rá kos.
38 Kri za Já nos és Be ne dek Elek há rom szé ki bal la da gyűj té se együtt-

vé ve is csak ke vés sel ha lad ja meg a hú szat, Konsza Sa mu gyűj te-
mé nyé nek bal la da fe je ze te 45 da ra bot tar tal maz 19 hely ség ből.
39 Köl tő Sá mu el: Vi lá gi Éne kes Könyv. Kő rös pa tak, 1854. Kéz-
irat, AKKvár, MsU. 1128/A.
40 Baló Dé nes az 1894/5-ös tan év ben a gim ná zi um IV. osz tá-
lyá ban ta nult, a kö vet ke ző is ko lai év ben az ötö dik gim ná zi u mi 
osz tályt ma gán ta nu ló ként vé gez te. To vább nem sze re pel ne ve az 
is ko lai ér te sí tők ben. Gyűj té sei a Ma gyar nép dal gyűj te mény cí men 
nyil ván tar tott kol li gá tum ban ta lál ha tók: AKKvár, MsU. 2105: 
234–242, 331–363. ol dal.
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Bedő Bé la.41 A há rom kő rös pa ta ki gyűj tőn kí vül tu-
dunk a sep si szent györ gyi Kiss And rás ról,42 a La bor-
fal vá ról folk lór ada to kat s az azok hoz kap cso ló dó he-
lyi in for má ci ó kat szál lí tó Bedő Fe renc ről,43 va la mint 
a kálnoki Ba ra bás Ist ván ról.44 A di ák gyűj tő kön kí-
vül Ka nya ró nak si ke rült mun ka tár sá ul meg nyer nie 
az egy szer ta nár je lölt ként, más kor sep si szent györ gyi 
kar társ ként em le ge tett Er dé lyi La jost, aki egy ko ri 
ta nu ló tár sá tól, az uzoni Bodali F. Mi hály tól ka pott 
né hány ada tot Bodali ere de ti kéz írá sá ban és kí sé rő 
le ve lé vel jut tat ta el Ka nya ró hoz.45

Amint a fen ti ek ből ki de rül, a leg fon to sabb há-
rom szé ki gyűj tő pon tok hoz – Sepsikőröspatakhoz, 
Sep si szent györgy höz, Kálnokhoz, La bor fal vá hoz, 
Uzonhoz – tár sít ha tó egy-egy gyűj tő ne ve. Ez azon-
ban – mai tu dá sunk sze rint – ko ránt sem je len ti azt, 
hogy az il le tő hely ség ből szár ma zó va la mennyi ada-
tot a név sze rint is mert gyűj tő nek kö szön het jük. 
A bal la dák túl nyo mó több sé gé nek gyűj tő jét nem 
tud tuk azo no sí ta ni, mint ahogy azt is csak gya nít-
juk, bi zo nyí ta ni nem tud juk, hogy ma ga Ka nya ró is 
jegy zett le Há rom szé ken bal la dá kat. 

To váb bi rej télyt je lent egy da tá lat lan, cím nél kü li, 
hely meg je lö lé se ket nél kü lö ző, cson ka sá gá ban is vas-
kos, név te len kéz irat, mely nek da rab jai a Ka nya ró 
ha gya ték két kü lön cso mag já ból ke rül tek elő, utó lag 
egye sí tet tük.46 A va la mi kor tes tes kö tet té össze fű-
zött, be kö tött kéz irat el ső ívét a cím lap pal és ke mény 
táb lá já val együtt ki sza kí tot ták. En nek kö vet kez té ben 
a má so dik íven kez dő dő bal la da fe je zet lap jai és az azt 
kö ve tő nép dal-fe je zet el ső lap jai is ki sza ba dul tak a fű-
zés ből, az el ső há rom nép dal el is kal ló dott. A to vább 
épen ma radt kéz irat egy gaz dag, min den mű faj ra 

ki ter je dő nép köl té si gyűj te ményt tár elénk,47 me lyet 
gyűj tő je gon do san meg szer keszt ve le tisz tá zott, itt-ott 
lap al ji jegy ze tek kel, szó ma gya rá zat ok kal lá tott el, 
úgy, mint ha pá lyá zat ra vagy ki adás ra ké szí tet te vol na 
elő. A kéz irat össze ál lí tó ja48 a nép köl té sze ti szö ve gek 
egyi két sem lo ka li zál ta, de egy-egy szó ma gya rá zat, 
va la mint a szö ve gek ben-jegy ze tek ben elő for du ló föld-
raj zi ne vek alap ján egy ér tel mű en há rom szé ki gyűj tés-
nek te kint het jük. A ki té pett el ső ív, mely az alap ve tő 
in for má ci ó kat hor do zó cím la pon kí vül fel te he tő en 
va la mi lyen elő szót/be ve ze tő ta nul mányt/aján lást tar-
tal maz ha tott, úgy tű nik, már ak kor is hi ány zott, 
ami kor a kéz irat Ka nya ró Fe renc hez ke rült. Ka nya ró 
ugyan is – a szö veg egye zé sek ből ítél ve – eb ből a kéz-
irat ból kö zöl te előbb Dáncsuj Dá vid bal la dá ját,49 
majd 1909-es köz le mé nyé ben a Váradi Jó zsef ről szó-
ló két há rom szé ki nép bal la dát,50 va la mint Győrbér 
Áron bal la dá já nak egyik vál to za tát, s egyik nél sem 
tün tet te fel a gyűj tő ne vét. A szö ve gek provenien-
ciáját il le tő en ket tő nél Ka nya ró is a kéz irat lap al ji 
jegy ze te i re vagy szö veg kör nye ze té re tá masz kod va je-
löl te meg Uzont, il let ve ál ta lá nos ság ban Há rom szé-
ket. Két íz ben azon ban (Dáncsuj Dá vid és az egyik 
Váradi-ballada ese té ben) Sep si szent györ gyöt tün te ti 
fel a gyűj tés he lyé ül, ho lott a kéz irat és ma ga a szö-
veg sem mi tám pon tot nem kí nál er re. A kéz ira tos 
és a nyom ta tott vál to za tok ban meg fi  gyel he tő ap ró 
el té ré sek lát tán fel me rül het a gya nú, hogy eze ket 
a bal la dá kat eset leg Ka nya ró ma ga gyűj töt te Há rom-
szé ken jár tá ban Sep si szent györ gyön. El lent mond vi-
szont en nek az a tény, hogy a négy bal la dá nak, me-
lye ket Ka nya ró fel té te le zé sünk sze rint a kéz irat ból 
pub li kált, egyet len más kéz ira ta vagy má so la ta sem 

41 Bedő Bé la IV. gim ná zi u mi osz tá lyos ko rá ban gyűj tött, 1896-
ban.
42 Kiss And rás IV. gim na zis ta ként 1896-ban csat la ko zott a gyűj-
tő moz ga lom hoz.
43 Bedő Fe renc 1899 őszé től az 1905/6-os tan év vé gé ig volt az 
is ko la di ák ja, a II–VIII. gim ná zi u mi osz tályt vé gez te Ko lozs vá-
ron.
44 Ba ra bás Ist ván az 1895/6-os is ko lai év ben nyol ca di kos gim na-
zis ta ként sze re pel a gyűj tők kö zött.
45 Bodali F. Mi hály kéz ira tá nak le lő he lye: EUEGYLtára, 40. cso-
mag.
46 Je len le gi he lye: Er dé lyi Uni tá ri us Egy ház gyűj tő le vél tá ra, Ko-
lozs vár, 40. cso mag. A to váb bi ak ban: EUEGYLtára, 40. cso mag, 
NGY (va gyis: Név te len Gyűj te mény).
47 A lap szá mo zás nél kü li kéz irat 14 bal la dát, nyolc hí ján 300 nép-
dalt, 296 köz mon dást és szó lás mon dást, 5 nép me sét, 20 anek-
do tát, 21 ta lá lós kér dést tar tal maz, s a gyűj tő nek szán dé ká ban 
volt egy tánc szó-fe je ze tet is be ik tat ni, de csak a fe je zet cím lap ja 
ké szült el.
48 Az írás jel le gé ből és he lyes írá sá ból ítél ve gya kor lott ke zű fel-
nőtt vagy leg alább is fel sőbb osz tá lyos di ák le he tett.
49 KA NYA RÓ Fe renc 1906a, 237–238. Dáncsuj Dá vid bal la dá ja 
(Sep si szent györgy). A bal la dá hoz fű zött kom men tár a kéz irat ban 

nem sze re pel. Meg ta lál ha tó vi szont egy kü lön la pon an nak a Bedő 
Fe renc nek a kéz írá sá ban, aki re Ka nya ró hi vat ko zik (Bedő kéz ira ta 
az EUEGYLtára 50. cso mag já ban ta lál ha tó). Bedő Fe renc szö ve-
gét ke vés ki ha gyás sal és né mi sti li zá lás sal Ka nya ró majd nem tel jes 
egé szé ben kö zöl te. Az egy le ve les kéz irat nem tar tal maz za a bal la-
dát, s hogy nem Bedő Fe renc a gyűj tő je, bi zo nyít ják kö vet ke ző 
so rai: „E bal la dát, illet[v]e a »Kriza vadrózsák«-ban meg je len tet 
most a nép nem is me ri, annyit hal lot tam ré gen egy öreg em ber, 
Benke Já nos tól, hogy Dáncsujt meg éne kel ték.” Ezek sze rint a bal-
la da nem La bor fal vá ról szár ma zik. A Név te len Gyűj te mény ben a 
bal la da hős ne ve Dancsujként sze re pel, Bedő Fe renc ír ta kö vet ke-
ze te sen Dáncsujnak, ezt vet te át Ka nya ró. Újab ban Al bert Er nő 
tisz táz ta, hogy a Bedő Fe renc ál tal em le ge tett la bor fal vi tyúk tol vaj 
Dáncsuj Dá vid nem azo nos a bújdosó ka to na bal la da hős sel. En-
nek gya nú ja egyéb ként – Bedő Fe renc le írá sa alap ján – már Ka-
nya ró kom men tár já ban is fel me rült. (Al bert Er nő mo nog ra fi  kus 
ta nul má nyát kéz irat ból is me rem. Hal lo más ból tu dok ar ról, hogy 
egy ré sze idő köz ben meg je lent, de köz le mé nye még nem ju tott el 
hoz zám. Itt kö szö nöm meg Al bert Er nő nek, hogy a még kéz irat-
ban lé vő ta nul má nyát meg is mer het tem.)
50 KA NYA RÓ Fe renc 1909, 336–337. Váradi Jós ka (Há rom-
szék); 338. [Váradi] (Sep si szent györgy); 339–340. Györbér Áron 
(Uzon).
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ke rült elő a ha gya ték ból. Elő ke rül tek el len ben a kéz-
irat to váb bi tíz bal la dá já nak má so la tai, ki vé tel nél kül 
Ka nya ró kéz írá sá ban, s ki vé tel nél kül „Há rom szék” 
hely meg je lö lés sel.51 Ez azt je len ti, hogy Ka nya ró a 
Név te len Gyűj te mény min den bal la dá ját le má sol ta, 
a köz lés re szánt bal la dák má so la ta it el küld te a szer-
kesz tő sé gek nek, a töb bit meg a fő gim ná zi um könyv-
tá rá ban he lyez te el.52 Bi zo nyos je lek azon ban ar ra 
utal nak, hogy ez utób bi a kat is pub li kál ni akar ta.53

Ko ráb ban em lí tet tük, hogy a Ka nya ró-ha gya ték-
ban ta lál ha tó Név te len Gyűj te mény cson ka sá ga mi-
att nem csak név te len, de da tá lat lan is. Ke let ke zé si 
ide jét nyil ván nem tud juk meg ha tá roz ni, a kéz írás 
ka rak te re alap ján a 19. szá zad vé gé re – 20. szá zad 
ele jé re te he tő. Azt vi szont, hogy mi kor ke rült Ka nya-
ró hoz a gyűj te mény, év ti zed nyi pon tos ság gal meg 
tud juk ál la pí ta ni. A kéz irat 14 bal la dá já ból Ka nya ró 
1896-os nagy gyűj te mé nyé ben egyet len egy sem sze-
re pel. A Név te len Gyűj te mény te hát 1896 után ju-
tott Ka nya ró bir to ká ba, s leg ké sőbb 1906 ele jé ig hoz-
zá kel lett ke rül nie, mert Dáncsuj Dá vid bal la dá ját az 
Ethnographia 1906-os ne gye dik fü ze te már hoz ta.54 

A Név te len Gyűj te mé nyen kí vül a Ka nya ró-ha-
gya ték ban van még egy kéz irat kö teg, mely szin tén 
név te len és da tá lat lan, szin tén egyet len kéz írá sa, 
s me lyet szin tén va la mi lyen rend sze re zé si el gon do-
lás sze rint ál lí tot tak össze. A ko lozs vá ri Aka dé mi ai 
Könyv tár uni tá ri us ál lo má nyá ban ta lál ha tó cím nél-
kü li kéz irat, mely nem önál ló kéz irat tá ri egy ség, ha-
nem egy na gyobb kol li gá tum ré sze,55 ki zá ró lag csak 
bal la dá kat és „rokonneműeket” tar tal maz – Há rom-
szé ken kí vül több más er dé lyi vi dék ről, amint ar ról 
a gyűj té si he lyek pon tos fel tün te té se foly tán tá jé ko-
zód tam. A több nyi re bal eset- és bűn tény bal la dá kat 
ma gá ba fog la ló kéz irat szö ve ge it rend sze rint a gyűj-
tés re, a bal la dai tör té nés valóságmagvára vagy a vál-
to za tok ra vo nat ko zó jegy zet, szó ma gya rá zat kí sé ri, 
s ahol ez el ma radt, a le író he lyet ha gyott a ké sőb bi 
pót lás ra. A 42 ív lap ra ter je dő, gon do san le tisz tá zott  
kéz irat ról – a Ka nya ró-ha gya ték is me re té ben – meg-
ál la pít ha tó, hogy az uni tá ri us kol lé gi um di ák jai ál tal 
kü lön bö ző vi dé kek ről össze hor dott bal la da anyag ról 
ké szült má so la to kat fog lal ja ma gá ban, sőt, na gyon 

va ló szí nű nek lát szik, hogy az is me ret len kéz több-
nyi re nem is a di á kok kéz ira tá ból dol go zott, ha nem 
Ka nya ró Fe renc má so la ta i ról és bal la dák hoz fű zött 
jegy ze te i ről ké szí tett egy újabb má so lat so ro za tot. 
Nagy va ló szí nű ség gel ál lít hat juk, hogy ez a kéz irat 
Ka nya ró meg bí zá sá ból ké szült, s nem ki adás ra, ha nem 
biz ton sá gi má so lat ként, me lyet ma ga Ka nya ró he lye-
zett el az egy ko ri fő gim ná zi um könyv tá rá ban. Okul va 
ab ból, hogy a Bu da pest re kül dött gyűj te ményt nem 
sze rez het te vissza, s így an nak egy sor má so lat nél kü-
li egye di da rab ja szá má ra örök re el ve szett, Ka nya ró 
má so la tot ké szít te tett ré geb bi (1896 előt ti) és újabb 
gyűj té se i nek azon da rab ja i ról, me lyek nek Ko lozs vá-
ron is volt pél dá nya. Így szü let he tett meg az MsU. 
2105 jel ze tű kol li gá tum 364–405. lap ján ta lál ha tó 
gyűj te mény,56 mely a há rom szé ki bal la dák ese té ben 
sok újat nem hoz, csu pán a má so la tok szá mát sza po rít-
ja: a ti zen négy ben ne ta lál ha tó há rom szé ki szö veg kö-
zül csu pán há rom (az ön gyil kos Köl tő Ág nes ről szó ló 
„gyász dal”, a Ló ra ül éj fél tájt kez de tű tör té ne ti ének 
sepsibükszádi vál to za ta, va la mint a meg ölt csend őr, 
Butyka Im re bölöni vál to za ta57) for dul elő egye dül 
csak itt, a töb bi ti zen egyet más kéz irat ok ból is is mer-
jük. Ez utób bi ak nak több mint fe le, szám sze rint hat 
bal la da Ka nya ró 1896-os, Bu da pest re kül dött gyűj te-
mé nyé ben is sze re pelt, ami azt je len ti, hogy a szó ban 
for gó má so la ti pél dány ban nyolc olyan há rom szé ki 
bal la da ta lál ha tó, me lye ket a ko lozs vá ri ta nár és ta nít-
vá nyai 1896 után gyűj töt tek.58

A má so la tok egyéb ként – túl azon, hogy azo no sí tá-
suk, egyez te té sük sok gon dot okoz a Ka nya ró-ha gya-
ték ku ta tó já nak – olyan kér dé sek re is fe le le tet ad nak, 
me lyek meg vá la szo lá sa szin te le he tet len vol na nél kü-
lük. A má so la tok és az ere de ti kéz irat ok össze ve té se 
ré vén de rül fény pél dá ul Ka nya ró mun ka mód sze ré re, 
ar ra, hogy mi ként ke zel te a be ér ke zett gyűj té se ket, 
hogy szö veg gon do zói te vé keny sé gét mi lyen el vek-
mód sze rek sza bá lyoz ták. Ka nya ró Fe renc ke zé be 
igen sok fé le kéz irat ke rült: gon do san le tisz tá zott gyűj-
té sek től el ké pesz tő en ku sza írás sal és gyen ge he lyes-
írás sal rög zí tett ta go lat lan, pró za ként fo lya ma to san 
írt vers szö ve ge kig min den el kép zel he tő. Az ere de ti 
szö ve gek és má so la ta ik össze ke res gé lé se, azo no sí tá-

51 A kö vet ke ző bal la dák ról van szó – a to váb bi ak ban sor ra ke rü lő 
fel so ro lá sunk sor rend jé ben és sor szá má val: 13. Sa jó Pis ta, 14. Ró-
zsa Sán dor, 33. Beder Mó zes, 34. Ke le men Sá mu el, 35. Bedő Jó zsef 
és Já nos, 36. Ja kab Kár oly, 56. Vida Danel, 60. Bede Lász ló, 61. 
Ka tó Fe renc, 62. Ko vács Dé nes.
52 Ezek a má so la tok ma a ko lozs vá ri Aka dé mi ai Könyv tár kéz-
irat tá rá nak uni tá ri us ál lo má nyá ban ta lál ha tók, a Ma gyar nép dal-
gyűj te mény cí men nyil ván tar tott, MsU. 2105 jel ze tű kol li gá tum-
ban: a Név te len Gyűj te mény nyolc bal eset- és bűn tény bal la dá ja 
a 29–44. la pon, a két be tyár bal la da (Sa jó Pis ta, Ró zsa Sán dor) 
pe dig a 20–22. la pon.
53 A bal la dák vé gén fel tün te tett „Há rom szék” hely meg je lö lés elé 

utó lag be szúr ta a nyom dá szok nak szó ló uta sí tást: „Pe tit”, va gyis, 
hogy ki sebb be tű vel szed jék.
54 A fo lyó irat nak ak ko ri ban éven te hat szá ma  je lent meg.
55 Az MsU. 2105 jel ze tű, Ma gyar nép dal gyűj te mény cí men nyil-
ván tar tott kol li gá tum ban ta lál ha tó, an nak 365–405. lap ján.
56 A to váb bi ak ban: Biz ton sá gi má so lat.
57 A to váb bi ak ban sor ra ke rü lő fel so ro lá sunk ban a há rom bal la da 
sor szá ma: 41, 21, il let ve 50.
58 Fel so ro lá sunk ban a már em lí tett 21, 41, és 50. szá mú ada ton 
kí vül a 43. (Ja kab Ró zsa ha lá lá ra), a 44. (Szép Están), a 46. (Or-
bán Jós ka), a 47. (Györke Já nos) és a 64. (Bo kor Ró zsa) szá mú 
szö veg ről van szó.
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sa, össze ha son lí tá sa so rán meg győ ződ het tünk ar ról, 
hogy Ka nya ró messze me nő en tisz te let ben tar tot ta a 
hoz zá be ér ke zett ere de ti szö ve ge ket, csak he lyes írá-
su kat ja ví tot ta a ko ra be li nor mák sze rint, rit káb ban 
kor ri gál ta a nyil ván va ló rit mus hi bá kat is egy-egy 
szó tag be tol dá sá val vagy tör lé sé vel. A há rom szé ki 
anyag ban egyet len bal la dá ban, a Majos Fe ri uzoni 
vál to za tá ban ér tem tet ten, hogy ön ké nye sen ki cse-
rélt egy föld raj zi ne vet, mert a bal la da tar tal má val 
el lent mon dás ban lett vol na („Ti sza” he lyett „nagy 
Olt” ke rült a Ka nya ró-má so lat ba).59

A szö ve gek át má so lá sa so rán Ka nya ró Fe renc leg-
gyak rab ban a bal la dák stró fa be osz tá sán vál toz ta tott, 
pon to sab ban: a ta go lat lan szö ve ge ket több nyi re négy-
so ros vers szak ok ra bon tot ta. El já rá sá nak kö szön he tő-
en több al ka lom mal fény de rült ki ma radt vers sor ok-
ra, cson ka stró fák ra. Váradi Jós ka bal la dá ját pél dá ul 
a Név te len Gyűj te mény össze ál lí tó ja ta go lat lan tömb-
ben ír ta le. Ka nya ró – mi köz ben négy so ros stró fák ra 
osz tot ta a bal la da szö ve gét – az el ső vers szak cson ka-
sá gát ta pasz tal hat ta. A szö ve gen azon ban nem vál toz-
ta tott, a bal la dát az el ső stró fa két so rá nak hi á nyá val 
kö zöl te.60 Ugyan ez a hely zet Györbér Áron uzoni bal la-
dá já val is, az zal a kü lönb ség gel, hogy a má so dik vers-
szak hi ány zó so ra it Ka nya ró láb jegy zet ben meg pró-
bál ta ki egé szí te ni. Kéz írá sát azon ban a nyom dá szok 
fél re ol vas hat ták, mert a fel te he tő en he lye sen „Négy 
ke re ke met meg mos tam” sor he lyett „Négy ke ze met 
meg mos tam” áll.61 A tö re dé kes szö ve gek ki egé szí té se, 
a hi ány zó so rok pót lá sa azon ban nem jel lem ző Ka-
nya ró szö veg gon do zói te vé keny sé gé re, a bal la dá kat 
úgy fo gad ta el, ahogy di ák ja i tól kap ta, vagy ahogy a 
kü lön bö ző kéz ira tos éne kes köny vek ben ta lál ta.

6. Háromszéki népballadák
a 19–20. század fordulóján
Be szél tünk már sok min den ről: a Ka nya ró-fi  lo ló-

gia prob lé má i ról, a ha gya ték ban ta lál ha tó há rom szé ki 
bal la dák mennyi sé gé ről, gyűj tő i ről és gyűj té si he lyé ről, 
ép pen csak a bal la dák ról nem. Ide je te hát, hogy szám-
ba ve gyük, mit rej te get nek az év szá za dos kéz irat ok.

Az át te kint he tő ség ér de ké ben az aláb bi ak ban tör-
té ne ti-te ma ti kai cso por tok ba ren dez ve so ro lom fel 
a Ka nya ró-ha gya ték há rom szé ki bal la dá it és azok 
le lő he lye it.62

I. Ré gi stí lu sú bal la dák
1. Há rom ár va. (Há rom ár va) Ka pum előtt egy diófa… Ár-

kos, é. n. Gyűj tő Ka nya ró Fe renc. Adat köz lő: 11 éves árkosi ta-
nu ló.

EA 1896: 60–60a. lap, 30. sz. Ár kos, é. n. Gyűj tő Ka nya ró 
Fe renc, adat köz lő: 11 éves árkosi ta nu ló. Az el ső 18 sor is me ret-
len kéz írá sa, a 19. sor tól Ka nya ró kéz írá sa. 

2. Sze re tő fe le ség. (Rossz fe le ség) Jöj jön ha za, édes anyám… 
Sepsikőröspatak, é. n., gy. n.

EA 1896: 65. lap, 33. sz. Sepsikőröspatak, é. n., gy. n. Is me-
ret len kéz írá sa.

3. Fe hér Lász ló (A ha lál ra ítélt hú ga) Fe hér Lász ló lo vat lo-
pott… Sep si szent györgy, é. n. [1896] Gyűj tő Kiss And rás, IV. 
o. t.

EA 1896: 70–72. lap, 36. sz. Sep si szent györgy, é. n., gy. n. 
Ka nya ró kéz írá sa.

EUEGYLtára: 40. cso mag, Sep si szent györgy, é. n. [1896] 
Gyűj tő Kiss And rás, IV. o. t. Kiss And rás kéz írá sa.

EUEGYLtára: 50. cso mag. H. n., é. n., gy. n. Ka nya ró má so-
la ta; tö re dék: a bal la da 1–5. és 14–15. vers sza ka.

EUEGYLtára: 40. cso mag. H. n., é. n., gy. n. Ka nya ró kéz írá-
sa, tö re dék: a bal la da 6–13. vers sza ka  (Fe hér An na cí men)

4. Meg öl ték a le gényt (A meg szó la ló ha lott) Meg öl ték a le-
gényt het ven forintjáért… Bölön, é. n., gy. n.

EA 1896: 73–74. lap, 37. sz. Bölön, é. n., gy. n. Ka nya ró 
kéz írá sa.

EUEGYLtára: 40. cso mag. Bölön, é. n., gy. n. Is me ret len 
kéz írá sa.

5. [Meg öl tek egy le gényt] (A meg szó la ló ha lott) Meg öl tek egy 
legényt… Sepsikőröspatak, é. n., gy.n.

EA 1896: 76. lap, 39. sz. Sepsikőröspatak, é. n., gy. n. Is me-
ret len kéz írá sa.

6. [A ha lál ra tán col ta tott le ány] (A ha lál ra tán col ta tott le ány) 
Jó es tét, jó es tét, Doblárané asszony ság; Sepsikőröspatak, é. n., 
gy. n.

EA 1896: 91. lap 51. sz. Sepsikőröspatak, é. n., gy. n. Is me-
ret len kéz írá sa.

7. [Szalai Kis Ka ta] (A ha lál ra tán col ta tott le ány) Men je tek 
el Sá ri bíróékhoz… Sepsikőröspatak, é. n., Gyűj tő Baló Dé nes. 

AKKvár: MsU. 2200/F, 17–18. folio. Sepsikőröspatak, é. n., 
Gyűj tő Baló Dé nes. Is me ret len kéz írá sa, a gyűj tés he lyét, a gyűj-
tő ne vét Ka nya ró ír ta fel a 18. verso folióra.

II. Be tyár bal la dák
8. [Já ger Jós ka] (A be tyár le ány ru há ban) Éj fél után egy az 

óra… Sep si szent györgy, é. n., gy. n.
EUEGYLtára: 40. cso mag – Sep si szent györgy, é. n., gy. n. 

Ka nya ró kéz írá sa.

59 Ka nya ró „be avat ko zá sát” egyéb ként őr zi az ere de ti kéz irat is: 
a ki fo gá solt szót át húz ta, s fö lé je ír ta az ál ta la jobb nak ítél tet.
60 KA NYA RÓ Fe renc 1909, 336–337.
61 KA NYA RÓ Fe renc 1909, 339, 2. láb jegy zet.
62 A bal la dák szó cik ke sor rend ben a kö vet ke ző ada to kat tar tal-
maz za:
a.) A bal la da cí me vagy [Ál ta lunk adott cí me] (Tí pus meg ne ve-
zés) A bal la da kezdősora… Gyűj tés he lye, ide je, vagy ezek hi á nyá-
ban a „Hely nél kül, év szám nél kül” rö vi dí té se: h. n., é. n. Gyűj-
tő ne ve vagy a „Gyűj tő nél kül” rö vi dí té se: gy. n. Meg je gyez zük, 

hogy bal la da tí pus ról a szó va ló di ér tel mé ben csak az or szá go san 
el ter jedt bal la dák ese té ben be szél he tünk, a he lyi bal eset- és bűn-
tény bal la dák, a ké tes ere de tű szö ve gek ese té ben tar tal mi uta lást 
il lesz tet tünk a tí pus meg ne ve zés nek fenn tar tott ke rek zá ró je lek 
kö zé.
b.) A bal la da szö veg má so la ta i nak le lő he lye: In téz mény ne vé nek 
rö vi dí té se: Kéz irat jel ze te, lap szám. Gyűj tés he lye, ide je, a gyűj tő 
ne ve, ki nek a kéz írá sá ban ol vas ha tó a szö veg. (A rö vi dí té sek fel ol-
dá sát lásd a rö vi dí té sek jegy zé ké ben.)
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9. [Ki csi ti nó, nagy a szar va] (A be tyár uta zó le ve le) Ki csi ti-
nó, nagy a szarva… Sepsikőröspatak, é. n. [1894] Gyűj tő Bedő 
Bé la IV. o. t. 

EUEGYLtára: 50. cso mag. Sepsikőröspatak, é. n. [1894] 
Gyűj tő: Bedő Bé la IV. o.t. Bedő Bé la kéz írá sa.

10. Nem lop tam én éle tem ben (A be tyár uta zó le ve le) Nem 
lop tam én életemben… Sepsikőröspatak, é. n., gy. n.

EA 1896: 196–197. lap, 141. sz. Sepsikőröspatak, é. n., gy. n. 

11. Por zik a brassai ut ca (Szi laj csi kó nem el adó) Por zik a 
brassai utca… Kálnok, é. n., gy. n.

EUEGYLtára: 51. cso mag. Kálnok, é. n., gy. n. Is me ret len 
kézírá sa.

12. Bras só alatt… (nem ti po lo gi zál ha tó) Bras só alatt van egy 
erdő… Kálnok, é. n., gy. n. (egy stró fás tö re dék)

EA 1896: 211. lap, 153. sz. Kálnok, é. n., gy. n. Ka nya ró kéz írá sa.

13. Sa jó Pis ta (Lo va lá ba meg bot lott) Az ara di pusz tá ban egy 
kőcsárda… Há rom szék, é. n., gy. n.

EUEGYLtára: 40. cso mag, NGY, e) be tű vel je lölt bal la da 
– h. n., é. n., gy. n. Is me ret len kéz írá sa.

AKKvár: MsU 2105. 20–21. lap. Há rom szék, é. n., gy. n. 
Ka nya ró kéz írá sa.

14. Ró zsa Sán dor (ti po lo gi zál ha tat lan) Be teg az én rózsám… 
Sep si szent györgy, é. n., gy. n. – tö re dék, in kább be tyár dal.

EUEGYLtára: 40. cso mag, NGY, g) be tű vel je lölt bal la da 
– h. n., é. n., gy. n. Is me ret len kéz írá sa.

AKKvár: MsU 2105, 22. lap – Sep si szent györgy, é. n., gy. n. 
Ka nya ró kéz írá sa.

15. [Ró zsa Sán dor] ( Be tyár a csár dá ban) Kocs má ros né ad jon 
is ten jó napot… Sepsikőröspatak, 1896. Gyűj tő Baló Dé nes V. 
o. t. – tö re dék.

AKKvár: MsU 2105. 358. lap, XXIII. sz. Sepsikőröspatak, 
1896. Baló Dé nes gyűj tő kéz írá sa.

III. Tör té ne ti és buj do só éne kek
16. Váradi. (Lázadó a siralomházban) Vá rom, vá rom, ad dig 

várom… Sep si szent györgy, é. n., gy. n.
EUEGYLtára: 40. cso mag, NGY, szá mo zat lan la pok, b) be-

tű vel je lölt bal la da. H. n., é. n., gy. n. Is me ret len kéz írá sa.
KA NYA RÓ Fe renc 1909: 338. Sep si szent györgy, é. n., gy. 

n. Nyom ta tott szö veg.

17. Váradi Jós ka. (A lázadó halála) Jaj be szennyes a kend in-
ge, gagyája… Há rom szék, é. n., gy. n.

EUEGYLtára: 40. cso mag, NGY, szá mo zat lan la pok, j) be tű-
vel je lölt bal la da. H. n., é. n., gy. n. Is me ret len kéz írá sa.

KA NYA RÓ Fe renc 1909: 336–337. Há rom szék, é. n., gy. 
n. Nyom ta tott szö veg.

18. Dancsuj Dá vid (A buj do só szö kött ka to na) Bodok fe lett 
va gyon egy kis sű rű berek… Sep si szent györgy, é. n., gy. n.

EUEGYLtára: 40. cso mag, NGY, szá mo zat lan la pok, n) be-
tű vel je lölt bal la da. H. n., é. n., gy. n. Is me ret len kéz írá sa.

KA NYA RÓ Fe renc 1906b: 237–239. Sep si szent györgy, é. n., 
gy. n. Nyom ta tott szö veg. A bal la dá hoz fű zött ma gya rá zat ere de ti jét 
lásd EUEGYLtára: 50. cso mag, Bedő Fe renc egy le ve les kéz ira ta.

19. Ró zsa Sán dor az én ne vem (A sza bad ság har cos be tyár) 
Ró zsa Sán dor az én nevem… Sepsikőröspatak, 1854. Fel jegy ző je 
Köl tő Sá mu el.

AKKvár: MsU 1128/A: 13–14. lap. Sepsikőröspatak, 1854. 
Köl tő Sá mu el kéz írá sa.

EA 1896: 230. lap, 171. sz. Sepsikőröspatak, 1854. Köl tő 
Sá mu el éne kes köny vé ből. Ka nya ró kéz írá sa.

20. Ló ra ül éj fél tájt (nem ti po lo gi zál ha tó, fel te he tő en 
1848/49-es ének) Ló ra ül éj fél tájt… Kálnok, é. n., gy. n. Adat-
közló: egy teremiújfalui asszony.

EA 1896: 326. lap, 260. sz. Kálnok, é. n., gy. n. Is me ret len 
kéz írá sa Ka nya ró ja ví tá sa i val. Ka nya ró sepsikálnoki ta nít vá nya 
je gyez te le a bal la dát egy teremiújfalui asszony tól. 

21. Ló ra ül éj fél tájt (Nem ti po lo gi zál ha tó, fel te he tő en 
1848/49-es ének) Ló ra ül éj fél tájt… Sepsibükszád, é. n., gy. n. 
A bükszádi üveg hu ta mun ká sai éne kel ték.

AKKvár: MsU 2105: 375. lap. Bükszád, é. n., gy. n. A bük-
szádi üveg hu ta mun ká sai éne kel ték. Biz ton sá gi má so lat.

IV. Új stí lu sú és ké tes ere de tű bal la dák
22. Szé pen legel… (A kis asszony gu lyá ja) Szé pen le gel a kis-

asszony gulyája… Sepsikőröspatak, 1854. Le jegy ző Köl tő Sá mu el.
AKKvár: MsU 1128/A, 3–4. lap, 3. ének. Sepsikőröspatak, 

1854. Köl tő Sá mu el kéz írá sa.
EA 1896: 106. lap, 66. sz. Sepsikőröspatak, 1854. Köl tő Sá-

mu el Vi lá gi Éne kes Köny vé ből Ka nya ró Fe renc má so la ta.

23. A tiszt tar tó le á nya (Bá ró lány és ju hász) Az endrődi hár-
mas ha tár hársfája… Ár kos, é. n., gy. n. 

EUEGYLtára: 50. cso mag. Ár kos, é. n., gy. n. Ka nya ró Fe-
renc kéz írá sa.

24. Se lyem Li di (A meg esett le ány) Se lyem Li di be le néz a 
tükörbe… Ár kos, é. n., gy. n.

EUEGYLtára: 50. cso mag. Ár kos, h. n., gy. n. Ka nya ró Fe-
renc kéz írá sa.

25. Es te akar len ni (Sze re lem gyer mek) Es te, es te, es te akar 
lenni… Sep si szent györgy, é. n., gy. n.

EUEGYLtára: 50. cso mag. Sep si szent györgy, é. n., gy. n. Ka-
nya ró kéz írá sa.

26. A szentgyörgyi hegy alatt (Sze re lem gyer mek) A szentgyör-
gyi hegy alatt, hegy alatt… Sep si szent györgy, é. n., gy. n. 

EA 1896: 55. lap, 26. sz. Sep si szent györgy, é. n., gy. n. Ka-
nya ró Fe renc kéz írá sa.

27. [Oláhország, messzi or szág] (A ki ván dor ló szé kely le ány) 
Oláhország, messzi or szág, idegen… Kálnok, é. n., gy. n.

AKKvár: MsU. 2105: 278. lap. Kálnok, é. n., gy. n. 
Ka nya ró Fe renc 1895. Kálnok, nyom ta tott szö veg.

28. Sza bó Terézsi (Az el ha gyott le ány át ka) Kálnok, 1895. 
Gyűj tő Ba ra bás Ist ván VIII. o. t. Adat köz lő: öreg asszony.

EA 1896: 126–128. lap, 81. sz. Kálnok, 1895. Gyűj tő Ba ra-
bás Ist ván VIII. o. t. Ka nya ró má so la ta; a bal la da vé gén Ka nya ró 
meg jegy zé se: „Alig ha tel je sen né pi es ere de tű”

AKKvár: MsU 2105. 373–374. lap. (Sza bó Trézsi cím mel) Kál-
nok, é. n., gy. n. „Kálnoki öreg asszony ok éne ke” Biz ton sá gi má so lat.

29. Csin ta lan kis ne mes Ág nes (Pár tá ban ma radt le ány) Csin-
ta lan kis ne mes Ágnes… Kálnok, é. n. Gyűj tő: kálnoki di ák. 
Adat köz lő: ki szol gált ka to na.

EA 1896: 327. lap, 261. sz. Kálnok, é. n. Gyűj tő: kálnoki di-
ák. Is me ret len kéz írá sa. Ka nya ró meg jegy zé se: „Fél mű velt köl tő 
gyen ge ter mé ke le het.”
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30. Ne sírj Linám… (Ha lott ked ves bú csú ja) Ne sírj ró zsám, 
ne könnyezz… Sepsikőröspatak, 1854. Le ír ta Köl tő Sá mu el. 

AKKvár: MsU 1128/A. Sepsikőröspatak, 1854. Köl tő Sá mu-
el kéz írá sa.

EA 1896: 342 és 343. lap, 270. sz. Sepsikőröspatak, 1854. 
Ka nya ró Fe renc má so la ta Köl tő Sá mu el Vi lá gi Éne kes Könyv c. 
kéz ira tá ból.

V. Bal eset- és si ra tó bal la dák
31. Győrbíró Áron (A víz be fúlt le gény) Árony, Árony, mit 

gondoltál… Uzon, 1890-es évek ele je. Gyűj tő: Bodali F. Mi hály 
Er dé lyi La jos ta nár meg bí zá sá ból.

EUEGYLtára: 40. cso mag. H. n., é. n. Gyűj tő: Bodali F. Mi-
hály Er dé lyi La jos fel ké ré sé re. Bodali F.Mihály kéz írá sa.

EA 1896: 149. lap, 97. sz. Uzon, é. n. Gyűj tő Er dé lyi La jos 
ta nár. Ka nya ró Fe renc kéz írá sa.

KA NYA RÓ Fe renc 1909: 340. Uzon, 1890-es évek ele je. 
Gyűj tő Bodali Mi hály és Er dé lyi La jos ta nár. Nyom ta tott szö veg.

32. Györbér Áron (A víz be fúlt le gény) Györbér Áron, mit 
gondoltál… Uzon, é. n., gy. n. 

EUEGYLtára: 40. cso mag, NGY, szá mo zat lan la pok, a) be-
tű vel je lölt bal la da. H. n., é. n., gy. n. Is me ret len kéz írá sa.

KA NYA RÓ Fe renc 1909: 339–340. Uzon, é. n., gy. n. 
Nyom ta tott szö veg.

33. Beder Mó zes (A vil lám súj tot ta le gény) Beder Mó zes mit 
gondolál… Há rom szék, é. n., gy. n.

EUEGYLtára: 40. cso mag, NGY, szá mo zat lan la pok i) be tű-
vel je lölt bal la da. H. n., é. n., gy. n. Is me ret len kéz írá sa.

AKKvár: MsU 2105. 29. lap. Há rom szék, é. n., gy. n. Ka-
nya ró kéz írá sa.

34. Ke le men Sá mu el (Az erdőlő ha lá la) Szo mo rú hír temiat-
tad… Há rom szék, é. n., gy. n.

EUEGYLtára: 40. cso mag. NGY, szá mo zat lan la pok, f ) be-
tű vel je lölt  bal la da. H. n., é. n., gy. n. Is me ret len kéz írá sa.

AKKvár: MsU 2105. 31–32. lap. Há rom szék, é. n., gy. n. 
Ka nya ró Fe renc má so la ta.

35. Bedő Jó zsef és Já nos (Két test vér ha lá la) Ó, gyá szos je len és 
szo mo rú elválás… Há rom szék, é. n., gy. n. 

EUEGYLtára: 40. cso mag. NGY, szá mo zat lan la pok, m) be-
tű vel je lölt bal la da. H. n., é. n., gy. n. Is me ret len kéz írá sa. Lap-
al ji jegy zet ben a gyűj tő meg jegy zi, hogy e bal la dá nak „szer ző je 
csak né mi leg ösmeretlen, mint ha Er dős La jos ír ta vol na”.

AKKvár: MsU 2105. 38–39. lap. Há rom szék, é. n., gy. n. 
Ka nya ró Fe renc má so la ta.

36. Ja kab Kár oly (Ka to na vé let len ha lá la) Ho vá let tél jó bará-
tom… Há rom szék, é. n., gy. n.

EUEGYLtára: 40. cso mag, NGY, szá mo zat lan la pok, l) be tű-
vel jel zett bal la da. H. n., é. n., gy. n. Is me ret len kéz írá sa. A gyűj-
tő meg jegy zé se: A Bedő Jó zsef és Já nos bú csúz ta tó já hoz ha son ló an 
azt is „mint ha Er dős La jos ír ta vol na”.

AKKvár: MsU 2105. 40–42. lap. Há rom szék, é. n., gy. n. 
Ka nya ró Fe renc má so la ta.

37. Ba log Im re ha lá lá nak tör té ne te (A víz be fúlt hu szár) Gyá-
szol a hu szár ság a rozs nyói várba… Há rom szék, é. n., gy. n.

AKKvár: MsU 2105. 46–47. lap. Há rom szék, é. n., gy. n. 
Ka nya ró Fe renc kézirása.

38. Boda Sán dor (Víz be fúlt le gény) Szo mo rú hír a faluba… 
Bölön, é. n., gy. n. 

EA 1896: 335–337. lap, 265. sz. Bölön, é. n., gy. n. Ka nya ró 
Fe renc kéz írá sa.

EUEGYLtára: 50. cso mag, Bölön, é. n., gy. n. Ka nya ró Fe-
renc kéz írá sa.

AKKvár: MsU 2105. 392–394. lap. Bölön, é. n., gy. n. Biz-
ton sá gi má so lat.

39. Láz ár Jan csi (A ma lom ba esett mol nár és fe le sé ge) Hal lot-
ták-e, hogy Bezzegnél mi esett? Sepsikőröspatak, é. n., gy. n. 

EA 1896: 146. lap, 94. sz. Sepsikőröspatak, é. n., gy. n. Is-
me ret len kéz írá sa.

40. El égett a csi ri bi ri ha tár (Meg égett a cse rény) El égett a 
csi ri bi ri határ… Nagyajta, 1860-as évek, Ütő And rás nagy aj tai 
mes ter fel jegy zé se.

EA 1896: 178. lap, 124. sz. Nagyajta, 1860-as évek, Ütő 
And rás nagy aj tai mes ter fel jegy zé se. Ka nya ró Fe renc kéz írá sa.

VI. Ön gyil kos ok bal la dái
41. Köl tő Ág nes. (Ön gyil kos le ány) Er dő vi dé kén fú a szél… 

Sep si szent györgy, é. n., gy. n.
AKKvár: MsU. 2105. 370–373. lap. Sep si szent györgy, é. n., 

gy. n. Biz ton sá gi má so lat. Ugyan az a kéz ír ta le a gyász dal ke let-
ke zé sé nek kö rül mé nye it. Sze rin te a nagy aj tai ifj  ú ság ír ta 1886-
ban. En nek az is mer te tő nek egy Ka nya ró ál tal meg kez dett, de 
fél be ma radt  má so la ta meg ta lál ha tó az EUEGYLtárában, az 51. 
cso mag ban.

42. Ja kab Ró zsa („Ez a Ja kab Ró zsáé”) (Ön gyil kos el ha gyott 
sze re tő) A szentgyörgyi kór ház föld je homokos… Uzon, é. n. 
Gyűj tő: Bodali F. Mi hály Er dé lyi La jos ké ré sé re.

EA 1896: 150. lap, 98. sz. Uzon, é. n. Gyűj tő: Bodali F. Mi-
hály Er dé lyi La jos ké ré sé re. Ka nya ró Fe renc má so la ta.

AKKvár: MsU. 2105: 104. lap. H. n., é. n., gy. n. Ka nya ró 
má so la ta és ma gya rá za ta. (Ugyan az, mint az EA 1896-ban.)

43. Ja kab Ró zsa ha lá lá ra (Ön gyil kos el ha gyott sze re tő) Le ka-
szál ták az ár pát a réten… La bor fal va, é. n., gy. n. 

AKKvár: MsU. 2293: 85. folio. La bor fal va, é. n., gy. n. Is-
me ret len kéz írá sa.

EUEGYLtára: 40. cso mag. La bor fal va, é. n., gy. n. Ka nya ró 
Fe renc kéz írá sa és jegy ze tei. AKKvár: MsU. 2105: 398. lap. La-
bor fal va, é. n., gy. n. Biz ton sá gi má so lat.

VII. Bűn tény-bal la dák 
44. [Szép Están] (A meg gyil kolt mol nár le gény) Szép Están, 

te mit gondolál… Sep si szent györgy, é. n. [1896] Gyűj tő: Kiss 
And rás IV. o. t.

EUEGYLtára: 40. cso mag. Sep si szent györgy, é. n. [1896], 
Gyűj tő Kiss And rás IV. o. t.

AKKvár: MsU. 2105: 396. lap. H. n., é. n., gy. n. Biz ton sá gi 
má so lat.

45. Szép Están (A meg gyil kolt mol nár le gény) Szép Están, te 
mit gondolál… Ár kos, é. n., gy. n.

EA 1896: 153. lap, 102. sz. Ár kos, é. n., gy. n. Ka nya ró má-
so la ta.

46. Or bán Jós ka (Ár tat la nul meg ölt le gény) Hal lod, paj tás, 
Csíktusnádon mi történt… La bor fal va, é. n., gy. n. 

EUEGYLtára: 40. cso mag. La bor fal va, é. n., gy. n. Ka nya ró 
má so la ta. Jegy zet ben: „Kézdiszéken ma is ének lik. La bor fal vá ra 
egy zágoni var ró le ány hoz ta.”

AKKvár: MsU. 2293: 83. verso folio. H. n., é. n. „Le má sol ta 
Bedő Fe renc.” Más kéz meg jegy zé se: „Ezt  nem is me rem. A fel-
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vi dé ken (Kézdi-szék) éne ke lik. Hoz zánk egy zágon[i] var ró le ány 
hoz ta.”

AKKvár: MsU. 2105: 403. lap. Zágon, é. n., gy. n. Biz ton-
sá gi má so lat.

47. Györke Já nos (A meg gyil kolt sze ke res) Hal lot ták-e, hogy 
Szotyorban mi történt… La bor fal va, é. n. „Má sol ta Bedő Fe-
renc”

AkKvár: MsU. 2293: 84–84 verso folio. H. n., é. n. „Má sol-
ta: Bedő Fe renc.” Más kéz meg jegy zé se a bal la da után: „A bal la da 
hő sei sze ke res em be rek vol tak. Kö rül be lül az 1880–90-es évek-
ben tör tént, mert 90-tájt in dult meg a vi ci ná lis Há rom szé ken, 
mely el vet te a Gyu la fal vá ra já ró desz ká sok (sze ke re sek) ke nye rét. 
Gyer mek ko rom ban én is éne kel tem. Zsó fi  Gyu ri [a gyil kos] ma 
is él Szotyorban. Búzabellér.” Ugyan ez a meg jegy zés ol vas ha tó 
– ki sebb-na gyobb át fo gal ma zás sal mind egyik má so lat vé gén.

EUEGYLtára: 40. cso mag. La bor fal va, é. n., gy. n. Ka nya ró 
Fe renc kéz írá sa és jegy ze te.

AKKvár: MsU. 2105: 403–404. lap. La bor fal va, é. n., gy. n. 
Biz ton sá gi má so lat.

48. Ma gyar or szág gyász ba van (Ve re ke dés fog len ni) Ma gyar-
or szág gyász ba van… Sepsikőröspatak, é. n., gy. n. 

EA 1896: 97. lap, 57. sz. Sepsikőröspatak, é. n., gy. n. Is me ret-
len kéz írá sa, Ka nya ró jegy ze té vel. „…Kaptam még egy vál to za tot 
ugyan csak Kő rös pa tak ról, mely ben az apát is utánaküldik a fi  ú nak, 
hív ja ha za, s a má so dik sor Haj! fel ki ál tá sa min de nütt el ma rad.”

49. Ma gyar or szág gyász ba van (Ve re ke dés fog len ni) Ma gyar-
or szág gyász ba’ van… Kálnok, é. n., gy. n.

EA 1896: 104. lap, 64. sz. Kálnok, é. n., gy. n. Is me ret len 
kéz írá sa.

EUEGYLtára: 50.csomag. Kálnok, é. n., gy. n. Ka nya ró kéz-
írá sa.

AKKvár: MsU. 2105: 405. lap. Kálnok, é. n., gy. n. Biz ton-
sá gi má so lat.

50. Butyka Im re (A meg gyil kolt csend őr) Hal lod, paj tás, Pál-
falvában mi történt… Bölön, é. n., gy. n. 

AKKvár: MsU. 2105: 377. lap. Bölön, é. n., gy. n. Biz ton-
sá gi má so lat.

51. Bajka Sán dor (Ke reszt any ja gyil ko sa) Jaj, be szé les, jaj be 
hosszú az az út… La bor fal va, é. n., gy. n.

Akkvár: MsU, 2105: 101, 103. lap. La bor fal va, é. n., gy. n. 
Ka nya ró kéz írá sa.

52. Bajka Sán dor (Ke reszt any ja gyil ko sa) Jaj, de szé les, jaj, de 
hosszú az az út… Sepsikőröspatak, é. n., gy. n.

EA 1896: 168. lap, 116. sz. Sepsikőröspatak, é. n., gy. n. 
Is me ret len kéz írá sa.

EUEGYLtára: 51. cso mag. Sepsikőröspatak, é. n., gy. n. 
Cím nél kü li, tö re dék. Is me ret len kéz írá sa.

53. A meg ölt csap lá ros né (A ki ir tott kocsmároscsalád) Haj, 
de szé les, haj, de hosszú az az út… Sepsikőröspatak, é. n., gy. 
n. (tö re dék)

EA 1896: 175. lap, 121. sz. Sepsikőröspatak, é. n., gy. n. 
Is me ret len kéz írá sa.

54. A meg gyil kolt pos tás le gény (A meg gyil kolt pos tás le gény) 
Hal lod, paj tás, hogy Szemerján mi történt… Sepsikőröspatak, 
é. n., gy. n. (tö re dék)

EA 1896: 193. lap, 139. sz. Sepsikőrispatak [sic!] é. n., gy. 
n. Ka nya ró kéz írá sa.

55. A meg gyil kolt pos tás le gény (A meg gyil kolt pos tás le gény) 
Ki lenc tol vaj ke ze közül… Ár kos, é. n., gy. n. (tö re dék)

EA 1896: 193. lap, 139. sz. Ár kos, é. n., gy. n. Ka nya ró kéz-
írá sa.

56. Vida Danel (Apa és fi a a bör tön ben) Söp rik a pottyo-
ni utcát… Há rom szék, é. n., gy. n. EUEGYLtára: 40. cso mag, 
NGY, szá mo zat lan la pok, c) be tű vel je lölt bal la da. H. n., é. n., 
gy. n. Is me ret len kéz írá sa.

AKKvár: MsU. 2105: 43–44. lap. Há rom szék, é. n., gy. n. 
Ka nya ró kéz írá sa.

57. [Solymosi Esz ter] (Vér vád) Solymosi Esz ter nek a vé re pi-
ros… Sepsikőröspatak, 1896. Gyűj tő Baló Dé nes, V. o. t. 

AKKvár: MsU. 2105: 352. lap, XLIV. sz. Sepsikőröspatak, 
1896. Gyűj tő Baló Dé nes V. o. t. Baló Dé nes kéz írá sa.

58. Szil ágyi Jó zsef gyá szos ki mú lá sa (Fia gyil ko sa) Hall já tok, 
ba rá tim, mi tör tént most Vácon… Sepsikőröspatak, é. n., gy. n. 

EA 1896: 331–332. lap, 263. sz. Sepsikőröspatak, é. n., gy. 
n. Is me ret len kéz írá sa. Alat ta Ka nya ró kéz írá sos jegy ze te: „Bár a 
nép szá ján élő ének ként hoz ták hoz zám, még is va ló szí nű nek kell 
tar ta nom, hogy va la mi pony va nyom tat vány szál lí tot ta el e félnépi 
ere de tű kez det le ges, a ré gi his tó ri ás éne kek hang ját után zó mű vet 
az alább kö vet ke ző bú csúz ta tó si ra lom mal [Szil ágyi Jó zsef ke ser gő 
si ral ma] együtt a tá vol Há rom szé ken fek vő Kő rös pa tak ra.”

59. Szil ágyi Jó zsef ke ser gő si ral ma (Si ra tó bal la da) Oh, egek 
birája! Mi tör tént most velem… Sepsikőröspatak, é. n., gy. n. 

EA 1896: 333–334. lap, 264. sz. Sepsikőröspatak, é. n., gy. 
n. Is me ret len kéz írá sa.

60. Bede Lász ló (A meg gyil kolt fér fi  si ra tó ja) Sír a ha rang 
keservesen… Há rom szék, é. n., gy. n. 

EUEGYLtára: 40. cso mag, NGY, szá mo zat lan la pok, h) be-
tű vel je lölt bal la da. H. n., é. n., gy. n.

AKKvár: MsU. 2105: 33–35. lap, Há rom szék, é. n., gy. n. 
Ka nya ró Fe renc má so la ta.

61. Ka tó Fe renc (Rab ló gyil kos ság ál do za tá nak si ra tó ja) Ess az 
eső, hull az útra… Há rom szék, é. n., gy. n. 

EUEGYLtára: 40. cso mag, NGY, szá mo zat lan la pok, k) be-
tű vel je lölt bal la da. H. n., é. n., gy. n. Is me ret len kéz írá sa.

AKKvár: MsU. 2105. 36–37. lap. Há rom szék, é. n., gy. n. 
Ka nya ró kéz írá sa. 

62. Ko vács Dé nes (Az agyon vert le gény) Ko vács Dé nes mit 
gondolál… Há rom szék, é. n., gy. n. EUEGYLtára: 40. cso mag, 
NGY, szá mo zat lan la pok, d) be tű vel je lölt bal la da. H. n., é. n., 
gy. n. Is me ret len kéz írá sa.

AKKvár: MsU. 2105: 30. lap. Há rom szék, é. n., gy. n. Ka-
nya ró má so la ta.

63. Majos Fe ri (Sze re tő je gyil ko sa) Majos Fe ri, nem fájt-e a te 
szíved… Sep si szent györgy, é. n. [1896] Gyűj tő Kiss And rás IV. o. t. 

EUEGYLtára: 40. cso mag. Sep si szent györgy, é. n. [1896] 
Gyűj tő Kiss And rás, IV. o. t.  Kiss And rás kéz írá sa. Ka nya ró 
meg jegy zé se: „Er dé lyi La jos tól is”.

EA 1896: 223. lap, 164. sz. Sep si szent györgy, é. n., gy. n. 
Ka nya ró kéz írá sa.

AKKvár: MsU. 2293: 86. folio. Sep si szent györgy, é. n., gy. 
n. Is me ret len kéz írá sa.

EUEGYLtára: 40. cso mag. [Bűn tény bal la dák Ka nya ró Fe-
renc má so la tá ban és jegy ze te i vel, 30. ol dal] Sep si szent györgy, é. 
n., gy. n. Ka nya ró kéz írá sa.
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AKKvár: MsU. 2105: 399–400. lap. Sep si szent györgy, é. n., 
gy. n. Biz ton sá gi má so lat.

64. Bo kor Ró zsa (A meg gyil kolt sze re tő) A szentgyörgyi 
utca… La bor fal va, é. n., „Le má sol ta Bedő Fe renc”.

AKKvár: MsU. 2293: 83. folio. La bor fal va, é. n., „Le má sol-
ta Bedő Fe renc”. Is me ret len kéz írá sa. A bal la da alatt más kéz 
ce ru zá val a kö vet ke ző ket ír ta: „A Majosok Rét yen, La bor fal vá tól 
4 km. ma is él nek. Egy szin tén Majos Fe ri ne ve ze tű la kott (szol-
gált) né hai nagy anyám nál. Na gyon jó ba rát ság ban vol tam ve le, 
mint gyer mek, a kü lön ben igen hű cse léd del. Ne ki bi zo nyo san 
ro ko na volt ez a meg éne kelt Majos Fe ri, ki ked ve sét meg gyil kol-
ta. Em lék szem, mi kor ezt az éne ket egy ara tó lány tól hal lot tam, 
alig tud tak meg nyug tat ni, hogy nem az én ba rá tom ról van a nó-
ta.” Ugyan az a kéz ce ru zá val a lo gi kai sor rend nek meg fe le lő en 
át szá moz ta a stró fá kat.  

EUEGYLtára: 40. cso mag [Bűn tény bal la dák Ka nya ró Fe-
renc má so la tá ban és jegy ze te i vel, 29–30. lap] Majos Fe ri cím mel. 
Ka nya ró kéz írá sa. Ka nya ró jegy ze te: „Az utol só há rom szak Bo-
gár Im ré ből van át vé ve. A Majosok ma is Rét yen lak nak, La bor-
fal vá tól 4 kmre. A múlt év ti zed ben még éne kel ték mind a két 
bal la dát.” [A Ka nya ró jegy ze té ben em lí tett má sik bal la da, me lyet 
a „múlt év ti zed ben” ugyan csak éne kel tek, a kéz irat 30. lap ján 
lé vő Majos Fe ri-vál to zat Sep si szent györgy ről. Kez dő so ra: Majos 
Fe ri nem fájt-e a te szí ved. Ka nya ró jegy ze te a 30. lap al ján volt, 
ezért hi vat ko zik egy szer re a két bal la dá ra.]

AKKvár: MsU. 2105: 399. lap. La bor fal va, é. n., gy. n. Ma-
jos Fe ri cí men. Biz ton sá gi má so lat. A bal la da vé gén meg jegy zés: 
„Az utol só há rom szak Bo gár Im ré ből van át vé ve. A Majosok ma 
is Rét yen lak nak, La bor fal vá tól 4 km-re. A múlt év ti zed ben még 
éne kel ték mind a két bal la dát.”

65. Majos Fe ri (Sze re tő je gyil ko sa) Za va ros a Ti sza, nem akar 
tisztulni… Uzon, 1896, Gyűj tő Bodali F. Mi hály és Er dé lyi La-
jos ta nár je lölt.

EUEGYLtára: 40. cso mag. Uzon, 1896. Gyűj tő Bodali F. 
Mi hály és Er dé lyi La jos ta nár je lölt, az egy le ve les kéz irat fel te he tő-
en Bodali F. Mi hály kéz írá sa.

EUEGYLtára: 40. cso mag [Bűn tény bal la dák Ka nya ró Fe-
renc má so la tá ban és jegy ze te i vel, 31. lap] Uzon, 1896. Er dé lyi 
La jos ta nár gyűj té se. Ka nya ró kéz írá sa. Ka nya ró – fel is mer ve a 
bal la da elő kép ét Bo gár Im re bal la dá já ban –  az uzoni szö veg hos-
szú so ra it ket tő be tör del te, a bal la da el ső so rá ban a Ti sza szót 
„nagy Olt”-ra vál toz tat ta. Ka nya ró jegy ze te: „Ez a bal la da is Bo-
gár Im rét utá noz za. Majos Fe ri ko csis le gény volt, s a sep si szent-
györ gyi szol ga bí ró nál együtt la kott ked ve sé vel, kit meg ölt fél té-
keny ség ből. 1896-ból Er dé lyi La jos ta nár szí ves köz lé se. 

EA 1896: 222. lap, 163. sz. Uzon, é. n., Er dé lyi La jos [Bodali 
F. Mi hály] gyűj té se. Ka nya ró jegy ze te a bal la dá hoz: „Ez a Majos 
Fe ri, ki sze re tő jét meg öl te, ko csis le gény volt egy-két év ti zed del ez-
előtt. »Sepsiszentgyörgyön, a szol ga bí ró úr nál lak tak mindketten«, 
mint Bodali F. Mi hály ér te sí ti Er dé lyi La jost, ki e bal la dát gyűj te mé-
nyem szá má ra át en ged te. Hogy Bo gár Im re dal la má ra ének lik, azt a 
szem be tű nő után zás mel lett ta lán fö lös le ges is meg em lí te nem.”

AKKvár: MsU 2105: 400–401. H. n., 1896, Er dé lyi La jos 
gyűj té se. Biz ton sá gi má so lat.

Jegy zet a bal la dá hoz: „Ez a bal la da is Bo gár Im rét utá noz za. 
Majos Fe ri ko csis le gény volt, s a sep si szent györ gyi szol ga bí ró nál 
együtt la kott ked ve sé vel, kit meg ölt fél té keny ség ből. 1896-ból 
Er dé lyi La jos ta nár szí ves köz lé se.” 

66. Majos Fe ri (Ve tély tár sa gyil ko sa) Há rom szé ken Új fa lu-
ban az történt… Kálnok, é. n., gy. n.

EA 1896: 254. lap, 191. sz. Kálnok, é. n., gy. n. Is me ret-
len kéz írá sa. Ka nya ró jegy ze te a bal la dá hoz: „Jel lem ző pél dá ja, 
mint ala kít ja át s szab ja sa ját vi dé ké hez a nép a messze föl dön 
tör tént ese ményt. Alig ta lá lunk új vo nást e vol ta képp Stiriában le-
folyt tra gé di á ban, s még is jó val töb bet mond el ke rek ded kis szé-
kely bal la dánk, mint a hat va nas évek ben ke let ke zett köl te mény 
hosszan el nyúj tott ki lenc vagy tíz ere de ti stró fá ja. Nem tar tom 
ér dek te len nek azt is föl em lí te ni, hogy a bal la da va ló szí nű leg Bras-
só ból a ki szol gált ka to nák út ján ke rült Há rom szék re. (Vesd össze 
Arany–Gyulai: Népkölt. gyűjt. II., 38–39.) Rö vi debb vál to za ta 
meg van Hat száz m. nem ze ti dal: 475. l.”

EUEGYLtára: 40. cso mag [Bűn tény bal la dák Ka nya ró Fe-
renc má so la tá ban és jegy ze te i vel, 33. lap] Kálnok, é. n., gy. n. 
Ka nya ró jegy ze te a bal la dá hoz: „E bal la da csak ki vo na tos át ül te-
té se a Gyön ge Sán dor hossza dal mas nó tá já nak, mely ben anya, 
fe le ség, kis gye rek, sze re tő és szép lá nyok – szó val min den van. Az 
egy sze rűbb és könnyeb ben ért he tő szé kely vál to zat jó val szebb az 
ere de ti nél (Vesd össze Ma gyar Nép köl té si Gyűj te mény II. kt. 38. 
lap.). Sa ját sá gos, hogy Majos Fe ri igény te len alak já ról a há rom-
szé ki ek közt újabb idő ben egész bal la da kör kezd kép ződ ni.”

AKKvár: MsU. 2105: 401–402. lap. Kálnok, é. n., h. n. Biz-
ton sá gi má so lat. Jegy zet a bal la dá hoz: „E bal la da csak ki vo na tos át-
ül te té se a Gyön ge Sán dor hossza dal mas nó tá já nak, mely ben anya, 
fe le ség, kis gye rek, sze re tő és szép lá nyok – szó val min den van. Az 
egy sze rűbb és könnyeb ben ért he tő szé kely vál to zat jó val szebb az 
ere de ti nél. (Vesd össze Ma gyar Nép köl té si Gyűj te mény II. kt. 38. 
lap.) Sa ját sá gos, hogy Majos Fe ri igény te len alak já ról a há rom szé ki-
ek közt újabb idő ben egész bal la da kör kezd kép ződ ni.”

Össze sít ve a fel so rolt ada to kat, a Ka nya ró-ha gya-
ték ban ta lál ha tó hat van hat há rom szé ki nép bal la da, 
bal la dás dal és epi kus ének a kö vet ke ző kép pen osz lik 
meg a hét nagy történeti–tematikai cso port kö zött: 7 
ré gi stí lu sú bal la da, 8 be tyár bal la da, 6 tör té ne ti ének, 
9 új stí lu sú és ké tes ere de tű bal la da, 10 bal eset- és 
si ra tó bal la da, 3 ön gyil kos sá got meg ének lő bal la da és 
23 bűn tény bal la da. Pusz tán mennyi sé gi szem pont ok-
ra fi  gyel ve el ső lá tás ra is szem be öt lő, hogy túl súly ban 
van nak a bűn tény- és bal eset bal la dák: e két cso port-
ból ke rül ki a há rom szé ki bal la dák nak ép pen a fe le; 
s ha ide szá mít juk még az ön gyil kos ok bal la dá it is, 
több ség be ke rül nek a job bá ra he lyi bal ese te ket, gyil-
kos sá go kat, ön gyil kos sá go kat meg ének lő bal la dák, si-
ra tó éne kek. A ma ra dék ki sebb fél har minc bal la dá ja 
négy cso port kö zött osz lik meg. E cso por tok jó részt 
olyan bal la da tí pu so kat fog lal nak ma guk ba, me lyek-
nek el ter jedt sé ge jó val túl mu tat egy me gye ha tá rán, 
vál to za ta ik a ma gyar folk lór te rü let csak nem egé szé-
ről is mer tek.63 A ré gi ré teg bal la dá i ról, a be tyár- és új 
stí lu sú bal la dák ról van itt szó, de a tör té ne ti éne kek 
egy ré sze is ide so rol ha tó.

To vább ra is mennyi sé gi össze füg gé sek re fi  gyel ve, 
ará nyo kat mér le gel ve, a Ka nya ró-gyűj tés tük ré ben 
meg ál la pít ha tó, hogy a szá zad for du ló éve i ben Há-
rom szé ken nem csak a klasszi kus ma gyar nép bal la-
dák, a ré gi ré teg da rab jai akad tak rit kán a gyűj tők 

63 Ter mé sze te sen nem szá mít juk ide a ké tes ere de tű szö ve ge ket, 
me lyek nek sem há rom szé ki, sem na gyobb föld raj zi te rü le ten va ló 

el ter jedt sé gé ről nincs tu do má sunk.
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há ló já ba, de a 18–19. szá zad ban ki ala ku ló új stí lu-
sú és be tyár bal la dák szá ma is meg le pő en ala csony. 
E je len ség ma gya rá za tá ul ér vel het nénk az zal, hogy 
a di ák gyűj tők ál ta lá ban nem eresz tik túl mély re 
me rí tő há ló ju kat, azt pre zen tál ják irá nyí tó ta ná ruk-
nak, amit a fel szí nen kap nak. Er re az okos ko dás ra 
azon ban men ten rá cá fol a Ka nya ró-ha gya ték egé sze: 
ami kor Há rom szék ről csak szór vá nyo san ke rült elő 
egy-egy klasszi kus bal la da, de még új stí lu sú is csak 
mód já val, Ka nya ró nak más vi dék ről szár ma zó ta nít-
vá nyai egy más után hord ták be a ma gyar nép köl té-
szet klasszi kus és rit ka da rab ja it: Kálnoki Zsófi ka, 
Beth len An na, Mol nár An na, Ká dár Ka ta bal la dá-
ját, a Kőmíves Ke le men né vagy Homlódi Zsuzsánna 
vál to za ta it és sok más ré gi és új stí lu sú bal la da szö ve-
get. Mind ez te hát azt je len ti, hogy nem a di ák gyűj-
tők ben ke re sen dő a hi ba: a há rom szé ki di á kok bal-
la da gyűj te mé nye hi te le sen tük rö zi a ko ra be li va lós 
hely ze tet. 

Még in kább be szé des sé vál nak és  el gon dol koz tat-
nak a szám adat ok, ha szám ba vesszük, mit tar tal maz 
a há rom szé ki bal la da anyag ból az 1896-os nagy gyűj-
te mény. En nek so rán azt kell kons ta tál nunk, hogy 
a ha gya ték ban ta lált 66 há rom szé ki bal la dá nak egy 
hí ján a fe lét, 32 szö ve get a 19. szá zad utol só év ti ze-
d é ben, lé nye gé ben négy év alatt, 1892 és 1896 kö-
zött gyűj töt ték Ka nya ró di ák jai, mert hi szen ennyi 
há rom szé ki bal la dá val ta lál ko zunk a Kis fa ludy Tár-
sa ság hoz kül dött gyűj te mény ben. Ami még döb be ne-
te sebb: Ka nya ró nak 1896 után egyet len klasszi kus 
bal la dát si ke rült Há rom szék ről be gyűj te nie: a ha lál-
ra tán col ta tott le ány, Szalai Kis Ka ta bal la dá ját. A má-
sik hat ré gi stí lu sú bal la da egy től egyig meg ta lál ha tó 
a bu da pes ti kéz irat ban, s ami Ka nya ró szá má ra kü lö-
nö sen fáj dal mas le he tett, a hat klasszi kus bal la dá ból 
csu pán ket tő nek ma radt Ko lozs vá ron is nyo ma,64 
négy szá má ra örök re el ve szett.65 De el ve szett to váb-
bi 14 má sik szö veg is, me lyek nek egyet len kéz ira tos 
pél dá nya ugyan csak az Ethnológiai Adat tár ban őr-
zött gyűj te mény ben for dul elő.66 Az 1896 előt ti és 
utá ni gyűj té sek össze ha son lí tó vizs gá la ta azon ban 
nem csak a klasszi kus bal la dák ro ha mos vissza szo ru-
lá sát jel zi, de a be tyár bal la dák há rom szé ki ter je dé sét 
is: az 1896-os gyűj te mény ben mind össze két be tyár-
bal la dát ta lá lunk Há rom szék ről a ha gya ték to váb bi 
hat da rab já val szem ben. Ugyan csak a két gyűj té si 
pe ri ó dus ered mé nye i nek el té rő jel le gét hang sú lyoz za 
a he lyi bal la dák tö me ges elő for du lá sa 1896 után, va-
la mint a tör té ne ti éne kek fel buk ka ná sa.

7. A Kanyaró-hagyaték értékelése
Ah hoz, hogy re á li san, a ma ga he lyén ér té kel hes-

sük a Ka nya ró-ha gya ték há rom szé ki bal la da anya gát, 
in dul junk ki egy el kép zelt szi tu á ci ó ból: te kint sünk 
úgy a szá zad for du ló kö rü li évek re, s az ak kor össze-
hor dott bal la da anyag ra, mint egy ma gas lat ra, ahon-
nan rá lá tás nyí lik az ad dig meg tett út ra, de ki kém lel-
he tő az az út is, ame lyen to vább fo gunk ha lad ni. Más 
szó val: e jel ké pes ma gas lat ról be lát ha tó az is, hogy 
mi lyen előz mé nyek után jött lét re a Ka nya ró-gyűj te-
mény, s az is, hogy mi lyen fo lya ma tok ké pét ve tí ti 
elő re a szá zad for du lói bal la da anyag jel le gé nél, bel ső 
struk tu rált sá gá nál fog va.

Szól tam már ar ról, hogy a Ka nya ró-gyűj te mény 
nagy já ból a há rom szé ki bal la da gyűj tés két nagy sű-
rű sö dé si pe ri ó du sa kö zöt ti idő szak kö ze pe tá ján jött 
lét re, s e sa já tos hely ze té nél fog va egy szer re te kint he-
tő bi zony ság nak és cá fo lat nak, összeg ző nek és elő le-
ge ző nek. A kér dés csak az, hogy mit össze gez, és mit 
elő le gez?

Ami az előz mé nye ket il le ti, ha mar a vé gé re jár-
ha tunk a Ka nya ró gyűj té se it meg elő ző idő szak há-
rom szé ki bal la da köz lé se i nek, hi szen – el te kint ve 
egy-két szór vá nyos pub li ká ci ó tól – Kri za Já nos és 
Be ne dek Elek gyűj té se it kell szám ba ven nünk. Kri-
za a Vad ró zsák ban mind össze hat há rom szé ki bal-
la dát kö zölt, ezek kö zül négy tar to zik a klasszi kus 
bal la dák osz tá lyá ba: A zsi vány fe le sé ge és A gaz dag 
fe le ség tí pus szép, tel jes vál to za ta, a Há rom ár va ép, 
de na gyon rö vid, mind össze há rom vers szak ra ter je-
dő va ri án sa, va la mint A menny be vitt le ány ti zen két 
so ros tö re dé ke. Eze ken kí vül a Vad ró zsák A víz be 
fúlt le ány egy he lyi bal la dá ját (For ró Ju lis) hoz ta és 
A har mat tí pu sú bal la dás dalt. Szá mot te vő en a Kri-
za-ha gya ték ból sem gya ra po dott a há rom szé ki 
bal la da köz lé sek szá ma: a Ma gyar Nép köl té si Gyűj te-
mény har ma dik kö te té ben Kri za ha gya té ká ból egy 
buj do só ének (Dancsuj Dá vid), va la mint egy he lyi 
bal la dá nak (Győrbíró Áron) két vál to za ta kép vi se li 
Há rom szé ket.67

Ra gasz kod va a Ka nya ró-gyűj té sek kel kap cso lat-
ban ko ráb ban meg fo gal ma zott el gon do lá som hoz, 
mely nek ér tel mé ben Há rom szé ken nem a mai Ko-
vászna me gye te rü le tét ér tem, ha nem az egy ko ri 
Há rom szék vár me gye köz igaz ga tá si te rü le tét – Be ne-
dek Elek gyűj té sé nek szám ba vé te le kor nem ve szem 
fi  gye lem be a kis ba co ni és vargyasi ada to kat, lé vén, 
hogy e te le pü lé sek Ud var hely vár me gyé hez tar toz-
tak. Esze rint 13 bal la dát ve he tünk szem ügy re, mint 

64 A 3. és 4. szá mú bal la dá nak – Fe hér Lász ló sep si szent györ gyi, 
va la mint a Meg öl tek egy le gényt kez de tű bal la da bölöni vál to za tá-
nak  ke rült elő ere de ti pél dá nya a  ha gya ték ból.
65 Az 1. (Há rom ár va), 2. (Sze re tő fe le ség), 5. (Meg öl tek egy le gényt) 
és 6. (A ha lál ra tán col ta tott le ány) szá mú bal la dák ról van szó.

66 Ezek a kö vet ke zők: 10, 12, 20, 26, 29, 39, 40, 45,48, 53, 54, 
55, 58, 59. szá mú ada tok.
67 Kri za há rom szé ki bal la dá i nak köz lé si he lyét lásd az  5. szá mú 
láb jegy zet ben.



595

Háromszéki népballadák Kanyaró Ferenc hagyatékában

há rom szé kit.68 Kö zü lük négy a klasszi kus bal la dák 
szá mát gya ra pít ja – egy karatnai Ká dár Ka tá val, egy 
„er dő vi dé ki” A zsi vány fe le sé ge tí pus sal (A he gyi tol-
vaj), va la mint a hely meg je lö lés nél kül kö zölt A ha-
lál ra tán col ta tott le ány (Sá gi bí ró lá nya), il let ve A gaz-
dag asszony any ja tí pus (Kis-Ger gő Istvánné) egy-egy 
vál to za tá val. A to váb bi ki lenc adat a Váradi Jó zse fet 
idé ző tör té ne ti ének karatnai és gyűj té si hely nél kül 
kö zölt két vál to za tán kí vül két he lyi bal eset-, ill. 
bűn tény bal la da (Déne Jó zsi, Mol nár Gyu ri), egy új 
stí lu sú bűn tény bal la da (Szőcs Már is), és négy ké tes 
ere de tű, vagy ép pen ha mi sít vány nak tű nő „bal la da-
szö veg” kö zött osz lik meg.69

Össze sít ve a Kri za Já nos és Be ne dek Elek gyűj té sé-
ben meg je lent 22 bal la dát, a kö vet ke ző hely zet ké pet 
kap juk a 19. szá zad hat va nas-nyolc va nas éve i nek há-
rom szé ki bal la da is me re té ről: nyolc klasszi kus bal la da 
(ezek kö zül A zsi vány fe le sé ge tí pus mind Kri zá nál, 
mind Be ne dek nél elő for dul, tu laj don kép pen te hát hét 
bal la da nyolc vál to za tá ról be szél he tünk), öt he lyi bal-
eset- és bűn tény bal la da (itt is négy tí pus 5 vál to za tá ról 
van szó), há rom tör té ne ti ének (két tí pus 3 vál to za ta), 
két új stí lu sú bal la da és négy ké tes ere de tű epi kus al-
ko tás. Ha fi  gye lem be vesszük azt a tényt, hogy a há-
rom tör té ne ti ének (Dancsuj Dá vid bal la dá ja, il let ve 
a két Váradi-változat) Kri za és Be ne dek Elek ko rá ban 
tu laj don kép pen még he lyi bal la dá nak szá mí tott, azt a 
kö vet kez te tést von hat juk le, hogy Há rom szé ken már 
a 19. szá zad má so dik fe lé ben szem mel lát ha tó an te-
ret hó dí tot tak a he lyi bal ese te ket, bűn té nye ket vagy 
rend kí vü li he lyi ese mé nye ket meg ének lő bal la dák, 
me lyek nek szám ará nya meg egye zik a klasszi kus bal-
la dá ké val.70 Kü lö nö sen a víz be fúlt le gény vagy le ány 
tör té ne te le he tett köz ked velt, hi szen az öt bal eset- és 
bűn tény bal la dá ból négy en nek a té má nak a meg fo gal-
ma zá sa. A klasszi kus és he lyi bal la dák egyen sú lya mel-
lett a 19. szá za di há rom szé ki bal la da is me ret nek még 
egy sa já tos sá gá ra fel kell fi  gyel nünk: az új stí lu sú bal la-
dák majd nem tel jes hi á nyá ra. 

Ilyen előz mé nyek után bon ta ko zott ki Ka nya-
ró Fe renc gyűj tő moz gal ma, mely mennyi sé gi leg és 
a kü lön bö ző bal la da ka te gó ri ák egy más hoz vi szo-
nyí tott szám ará nyá ban egy aránt ala po san át raj zol-
ta az ad dig is mert ké pet. E gyűj te mény tük ré ben 

lát vá nyo san rom lott a klasszi kus bal la dák szám ará-
nya: hét a hat van hat ból, de tu laj don kép pen még 
rosszabb ez az arány, hi szen a hét ré gi stí lu sú bal-
la da kö zül ket tő két-két vál to zat ban for dul elő, va-
gyis öt bal la da tí pus hét vál to za tá ról be szél he tünk, 
szem ben a ko ráb bi hét tí pus nyolc vál to za tá val a hu-
szon két bal la dá ból. 

Még lát vá nyo sabb a he lyi bal la dák szá má nak ug-
rás sze rű meg nö ve ke dé se: még ha a Dancsuj Dá vid- 
és Váradi-balladákat nem is so rol juk ide, ak kor is 
a bal eset- és bűn tény bal la dák cso port ja a gyűj te mény 
bal la da ál lo má nyá nak több mint fe lét fog lal ja ma gá-
ban (66-ból 36-ot). 

A Ka nya ró-gyűj te mény át raj zol ta a ko ráb bi ké-
pet az új stí lu sú bal la dák te kin te té ben is: bár még 
min dig vi szony lag sze rény mennyi ség ben for dul nak 
elő, s jól le het eb be a fe je zet be ke rül tek a ké tes ere de-
tű szö ve gek is, je len lét ük még is jel zés ér té kű: akár 
ab ban az ér te lem ben, hogy az új stí lu sú bal la dák há-
rom szé ki meg je le né sét do ku men tál ják, akár úgy ér-
tel mez ve, hogy a gyűj tők fi  gyel me csak most ter jedt 
ki ezek re a bal la dák ra is. Kü lö nö sen fon tos nak és 
je len tős nek lá tom a Ka nya ró-gyűj te mény be tyár bal-
la da-fe je ze tét, hi szen – amint a fen ti ek ből is ki ve he-
tő – ezt a mű fajt Há rom szé ken Ka nya ró előtt sen ki 
nem gyűj töt te.71

A mennyi sé gi té nye ző kön túl mi újat ho zott Ka-
nya ró gyűj te mé nye Kri za Já nos és Be ne dek Elek 
gyűj té se i hez vi szo nyít va? A betyár - és új stí lu sú bal-
la dák je len lét ének is mé telt hang sú lyo zá sa mel lett 
rá kell mu tat nunk ar ra, hogy a klasszi kus bal la dák 
cso port já ban csu pán két bal la da tí pus nak – a Há rom 
ár vá nak és A ha lál ra tán col ta tott le ány bal la dá já nak 
– ta lál tak vál to za tá ra az elő dök. Ka nya ró gyűj tői 
te hát há rom olyan klasszi kus bal la da tí pus sal gaz da-
gí tot ták a há rom szé ki bal la da-is me re tet, me lyek nek 
ko ráb ban nem volt nyo ma er ről a vi dék ről: A ha lál ra-
ítélt hú ga (Fe hér Lász ló), A rossz fe le ség és A meg szó la-
ló ha lott tí pu sú bal la dák ról van szó.72

A Ka nya ró-gyűj te mény nó vu má nak te kint he-
tő a he lyi bal la dák hi he tet le nül nagy szá ma, ad dig 
nem is mert bő sé ge. Ve lük kap cso lat ban azon ban 
nyom ban hang sú lyoz nunk kell, hogy kö zü lük jó 
né há nyat a leg messzebb me nő jó in du lat tal sem 

68 Be ne dek Elek há rom szé ki bal la dá i nak köz lé si he lyét lásd a 6. 
szá mú láb jegy zet ben. Az ott fel so rolt ada tok kö zül a 40. és a 42. 
szá mú bal la da kis ba co ni.
69 Ez utób bi ak a kö vet ke zők: Te le ki Évi, Kapitányné le szek, Pál 
Bo ris ka, Fe ke te Nagy Já nos, Ador já ni Ba lázs.
70 A ké tes ere de tű epi kus szö ve gek – me lye ket, ha nem tu da tos 
ha mi sít vány nak te kin tünk, ha nem he lyi vers fa ra gók „mű vé nek” 
– el vi leg to vább gya ra pít hat ják a he lyi bal la dák szá mát.
71 Még va ló szí nűbb nek tar tom, hogy nem a gyűj tő kön, ha nem 
a pub li ká ló kon mú lott, hogy a 19. szá za di er dé lyi gyűj té sek ből 
a be tyár bal la dák tel jes ség gel hi á nyoz nak. Bi zo nyos el szó lá sok, 

uta lá sok ar ra en ged nek kö vet kez tet ni, hogy az al föl di nek tar tott 
be tyár bal la dá kat mint nem er dé lyi, s fő leg mint nem szé kely 
folk lór ter mé ke ket ka te go ri ku san ki uta sí tot ták a köz re a dott gyűj-
te mé nyek ből.
72 Fe hér Lász ló bal la dá ja ese té ben pon to sí ta nunk kell: Bartalus 
kézdivásárhelyi vál to za ta 1895-ben je lent meg, Ka nya ró gyűj tő je 
vi szont csak 1896-ban ve tet te pa pír ra a bal la da sep si szent györ gyi 
vál to za tát. A ha gya ték ban azon ban sem mi nyo ma nincs an nak, 
hogy Ka nya ró is mer te vol na a Bartalus-féle köz lést, mint ahogy 
Fa ra gó Jó zsef és ál ta lá ban a ma gyar folk lo risz ti ka sem tar tot ta szá-
mon a bal la da 19. szá za di há rom szé ki elő for du lá sát.
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te kint he tünk nép bal la dá nak: sok kö zöt tük a gya-
nít ha tó an he lyi ver se lők ál tal össze esz ká bált bú csúz-
ta tó vers, né me lyik nél ma ga a gyűj tő meg is ne ve zi, 
hogy ki le het a vers szer ző je.73 Fel buk kan nak kö zöt-
tük egy-egy gyil kos ság ször nyű rész le te it bő sé ge sen 
tag la ló pony va ver sek is,74 de ar ra is akad pél da, hogy 
egy le ány tra gi kus sze rel mé nek és  ön gyil kos sá gá nak 
tör té ne tét a „nagy aj tai ifj  ú ság” ver sel te meg 1886-
ban.75  E tény ál lás és fel is me rés el le né re még is fel so-
ra koz tat tam va la mennyit a meg fe le lő fe je ze tek ben, 
mert szö ve gük be sok he lyen be épül tek a si ra tó bal la-
dák jel leg ze tes for du la tai, köz he lyei, il let ve szer kesz-
tés mód juk kö ve ti e bal la dák jel leg ze tes struk tú rá-
ját.76 És szám ba vet tük már csak azért is, mert ezek 
né me lyi ke po ten ci á lis bal eset-, si ra tó- vagy bűn tény-
bal la da ki ala ku lá sá nak ki in du ló pont ja, alap szö ve ge 
le he tett. Ez utób bi es he tő ség re pél da ként idéz het em 
a „nagy aj tai ifj  ú ság” ál tal össze ál lí tott gyász dalt 
Köl tő Ág nes ről, mely nek egy jócs kán le rö vi dült szö-
ve gét Fa ra gó Jó zsef 1975-ben mint Köl tő Ág nes nagy-
aj tai bal la dá ját tet te köz zé.77

A bú csúz ta tó ver se ken túl a Ka nya ró-ha gya ték 
bő sé ge sen tar tal maz iga zi bal eset-, si ra tó-  és bűn-
tény bal la dá kat is, me lyek va ri á ci ós kész sé gük, több-
fé le vál to za tuk foly tán ar ról ta nús kod nak, hogy ez a 
bal la da faj ta vi rág zá sá nak ide jét él te a szá zad for du ló 
éve i ben. 

A Ka nya ró-gyűj te mény ből ki raj zo ló dó hely zet-
kép a múlt hoz vi szo nyít va a ré gi bal la dák rit ku lá sát, 
szám ará nyuk csök ke né sét je lez te. De elő re ve tí tet te 
an nak a fo lya mat nak a be kö vet ke zé sét/fel gyor su lá-
sát is, amely a ré gi stí lu sú bal la dák to váb bi vissza szo-
ru lá sát hoz hat ja a jö vő ben. Ma már tud juk, hogy 
a szá zad for du lót kö ve tő idők ben vi lág há bo rúk, ha-
ta lom- és rend szer vál tá sok ese mé nyei rom bol ták 
a ha gyo má nyos fa lu si élet rend jét, me lyek mind-
mind a bal la dák klasszi kus ré te gé nek pusz tu lá sát-el-
ha lá sát si et tet ték. A 20. szá za di gyűj té sek még is csak 
rész ben iga zol ták a bo rú lá tó elő re jel zést, rész ben 
rá cá fol tak ar ra. Cá fol ták olyan ér te lem ben, hogy a 
rep re zen ta tív há rom szé ki gyűj te mé nyek ben a ré gi bal-
la dák szám ará nya a gyűj te mény összes bal la dá já hoz 

vi szo nyít va jobb, mint Ka nya ró nál: Konsza Sa mu 
gyűj te mé nyé nek bal la da fe je ze té ben 45-ből 13 a ré gi 
ré teg rep re zen tán sa, Al bert Er nő és di ák jai kö te té ben 
pe dig 425 bal la dá ból 70 so ra ko zik a klasszi kus bal la-
dák cso port já ban.78 A lát szat azon ban né mi képp csal: 
a har minc év fo lya mán, s Há rom szék egész te rü le té-
ről be gyűj tött 13 ré gi bal la da va ló já ban nyolc tí pus 
meg lét ét do ku men tál ja Konsza Sa mu kö te té ben 
(a Ka nya ró-gyűj te mény hez vi szo nyít va te hát mind-
össze há rom bal la da tí pus sal van több Konszánál), 
Al bert Er nő nél pe dig ará nya it te kint ve még fi  gye lem-
re mél tóbb a tí pu sok szá ma és a da rab szám kö zöt ti 
el té rés: a 70 klasszi kus bal la da mind össze 15 tí pust 
kép vi sel a kö tet ben, mi több, a 70 bal la dá ból 30 két 
bal la da tí pus vál to za ta i ból ke rült ki, s a fenn ma ra dó 
40 szö veg 13 tí pu son osz lik meg. Mind ez azt je len-
ti, hogy van nak olyan bal la da tí pu sok, me lye ket sok 
hely ről, sok vál to zat ban gyűj töt tek be a há rom szé-
ki ta nu lók, s van nak kö zöt tük olya nok is, ame lyek 
egyet len pél dány ban for dul nak elő.

Ér de mes egy pil lan tást vet nünk ar ra is, hogy bal-
la da tí pu sok te kin te té ben mi ként vi szo nyul nak a 20. 
szá za di di ák gyűj té sek Ka nya ró és a 19. szá zad gyűj-
tő i nek klasszi kus bal la dá i hoz. Ilyen irá nyú vizs gá ló-
dá sa ink meg le pő ered ményt hoz tak: mind Konsza, 
mind Al bert Er nő gyűj te mé nyé ben több nyi re azok 
a bal la da tí pu sok sze re pel nek két- vagy több vál to-
zat tal (né me lyik akár 15-tel is), me lyek nek a Kri za, 
Be ne dek Elek vagy Ka nya ró gyűj té sé ben már ta lál-
koz tunk va ri án sá val. Össze sít ve Konsza Sa mu és 
Al bert Er nő kö te té nek ide vá gó ada ta it, a kö vet ke ző 
bal la da tí pu sok 19–20. szá za di fo lya ma tos sá gát kons-
ta tál tuk: A ha lál ra tán col ta tott le ány (18 vál to zat), 
A ha lál ra ítélt hú ga (17), A meg szó la ló ha lott (3), A ros-
sz fe le ség (3), A há rom ár va (3), A gaz dag asszony any ja 
(2), A zsi vány fe le sé ge (1). Ne héz el dön te ni, ta lán nem 
is le het, hogy egyik-má sik bal la da 20. szá za di nép-
sze rű ség ében az egy kor jó val gaz da gabb bal la da ha-
gyo mány má sod vi rág zá sát tisz tel jük-e, vagy él jünk 
a gya nú val, hogy e nép sze rű ség an nak kö szön he tő, 
hogy Há rom szé ken csak a 19. szá zad vé gén – 20. szá-
zad ele jén is mer ték meg a kér dé ses bal la dát, s ezért 

73 A 35. (Bedő Jó zsef és Já nos) és 36. (Ja kab Kár oly) sz. vers ese tén a 
gyűj tő meg jegy zi, hogy „szer ző je csak né mi leg ösmeretlen, mint-
ha Er dős La jos ír ta vol na”.
74 Lásd az 58. (Szil ágyi Jó zsef gyá szos ki mú lá sa) és 59. (Szil ágyi 
Jó zsef ke ser gő si ral ma) szá mú ada tot.
75 Lásd a 41. szá mú „gyász dalt” (Köl tő Ág nes).
76 Más kér dés azon ban, hogy me lyik volt előbb: a bú csúz ta tó vers 
vagy a si ra tó bal la da? Mert el kép zel he tő egy olyan fej lő dé si vo nal 
is, hogy az er dé lyi fal vak ban csak nem nap ja in kig igé nyelt, he lyi 
né pi ver se lő vagy a kán tor ta ní tó ál tal írt ha lott bú csúz ta tó sab lon-
ja i ból ala kult ki a si ra tó bal la da.
77 FA RA GÓ Jó zsef 1975. Össze ha son lít va a Ka nya ró-ha gya ték-
ban ta lál ha tó szö ve get és a hoz zá fű zött ma gya rá za tot a Fa ra gó ál tal 

le jegy zet tek kel, ér de kes mó don nem a vers szö ve gé nek vál to zá sa a 
leg fel tű nőbb, ha nem a hoz zá fű zött kom men tár folklorizálódása. 
Ma gya rá za tát ab ban vél jük meg ta lál ni, hogy a Köl tő Ág nes ről írt 
gyász dalt már Ka nya ró is me ret len gyűj tő je is kéz irat ból má sol ta, 
nem élő szó után ír ta le. Fa ra gó úgy szin tén írott vál to za tot ta lált és 
tett köz zé (FA RA GÓ Jó zsef 1975; 1977b; 1977c). A bal la da ke let-
ke zé si kö rül mé nye it vi szont csak a szó be li ség őriz te meg, s így az 
idők fo lya mán ala pos vál to zá son ment át a tör té net.
78 Szá za lék ban ki fe jez ve: Ka nya ró nál 10,6%, Konszánál 28,8%, 
Al bert Er nő nél 16,4%. Po zsony Fe renc gyűj te mé nyé nek, va la-
mint Al bert Er nő ké sőb bi kö te te i nek ada tai nem re le ván sak, mi-
vel az azok ban sze rep lő klasszi kus bal la dák nagy há nya dát vagy 
egé szét a ci gány kö zös sé gek őriz ték meg.
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ma radt olyan ép és ele ven csak nem nap ja in kig.79 Azt 
pe dig, hogy va la mi kor Há rom szé ken is gaz dag bal-
la da ha gyo mányt él te tett e vi dék la kos sá ga, fur csa 
mó don a leg utób bi gyűj té sek iga zol ták: Po zsony 
Fe renc és Al bert Er nő mun ká ja nyo mán a 20. szá zad 
utol só har ma dá ban, majd az ez red for du ló éve i ben a 
há rom szé ki ma gyar-ci gá nyok ha gyo má nya i ból ke-
rül tek elő na gyobb mennyi ség ben a ma gyar bal la da 
ré gi ré te gé nek da rab jai, an nak bi zony sá gá ul, hogy 
a klasszi kus bal la dák va la mi kor Há rom szé ken is ál-
ta lá no san is mer tek és el ter jed tek vol tak, nap ja ink ra 
azon ban már csak a ci gány kö zös sé gek ben ta lál tak 
me ne dék re.

Ka nya ró Fe renc há rom szé ki bal la da gyűj te mé nyé-
nek vál to zá si ten den ci á kat sej te tő rej tett tar tal mai 
leg erő tel jes eb ben a he lyi bal la dák te kin te té ben ve tí-
tet ték elő re a há rom szé ki bal la da köl té szet ala ku lá sá-
nak to váb bi út ját. A nagy szá mú bal eset-, si ra tó- és 
bűn tény bal la da, a sok fé le köl tői meg ol dás, az in ten zi-
tás, amellyel egy-egy té ma ki fe je zé si for mát ke re sett 

ma gá nak, a szó be li ség ben rej lő le he tő sé gek, aho gyan 
egy ré geb bi bal la da rek vi zi tu ma it – stró fa szer ke ze-
tét, rit mu sát, szö ve gét – fel hasz nál ták új tar tal mak 
ki fe je zé sé re, mind-mind ar ra utal, hogy a klasszi kus 
bal la dák hát tér be szo ru lá sá val egy idő ben Há rom-
szék fa lu kö zös sé ge i ben nem halt ki a fo gé kony ság az 
epi kus köl tői meg szó la lás iránt, ele ve nen élt az igény 
azok nak a tör té ne tek nek köl tői meg for má lá sá ra, 
ame lyek fog lal koz tat ták a kép ze le tet, ál lás fog la lás ra 
kész tet ték a lel ki is me re tet, s ame lye ket tör vény szé ki 
hír ből rö vid idő alatt bal la dá vá gyúrt a kö zös ség le-
le mé nye. A he lyi bal la dák so ka sá ga, sok szí nű sé ge és 
ele ven sé ge meg mu tat ta a há rom szé ki bal la dák ala ku-
lá sá nak to váb bi út ját, azt, hogy a klasszi kus bal la dák 
fo ko za tos vagy ro ha mos fe le dés be me rü lé se nem föl-
tét le nül je len ti a ver ses epi kai nép köl té szet ha lá lát. 
S hogy va ló ban ez volt a bal la da köl té szet ala ku lá sá-
nak egyik le het sé ges út ja, be szé de sen bi zo nyít ják a 
20. szá zad ban meg je lent bal la da gyűj te mé nyek te kin-
té lyes, he lyi bal la dá kat fel öle lő fe je ze tei.

Olosz Ka ta lin – Ma ros vá sár hely, T. Vladimirecu u. 170/45; olosz.katalin@gmail.com
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Balade populare din Trei Scaune în moştenirea literară a lui Ferenc Kanyaró 
(Rezumat)

Sub îndrumarea profesorului Ferenc Kanyaró, studenţii colegiului unitarian din Cluj-Napoca veniţi din 
comitatul Trei Scaune au adunat 66 de balade şi cântece populare pe pământul lor natal în perioada 1892–
1906. Majoritatea baladelor nu au fost publicate. Pe parcursul prelucrării manuscriselor aparţinând lui Fe-
renc Kanyaró a ieşit la lumină o perioada necunoscută până acum a istoriei evoluţiei baladelor populare din 
Trei Scaune, caracterizată prin dispariţia lentă a baladelor de stil vechi şi intrarea în prim plan a baladelor, 
care au la bază accidente şi crime locale.

Popular ballades from Háromszék in the literary heritage
of Ferenc Kanyaró

(Abstract)

Students from Háromszék county studying at the Unitarian College in Kolozsvár, guided by their pro-
fessor Ferenc Kanyaró, gathered 66 ballades and popular songs between 1892–1906. Most of the ballades 
are unpublished. While processing the manuscript heritage of Ferenc Kanyaró an unknown period of the 
history of the evolution of popular ballades from Háromszék county was revealed, characterized by the slow 
disappearance of the old style ballades and the appearance of ballades based on local accidents and crimes. 
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