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2015. június

Gyimesi népdal (Gyimesközéplok)
Este a Gyimesbe’ jártam,
Bolondgombát vacsoráztam.
Úgy megbolondultam tőle,
Megszerettem, aki főzte.
Megszerettem, el is vettem,
Jaj, de jó életet éltem.
Sokszor mondtam én azóta,
Nem is volt az bolondgomba.

39 / 2. oldal

2015. július

Széki dalok
Árvalányhaj lengedez a hegytetőn,
Árva vagyok, elhagyott a szeretőm.
Ha elhagyott, hagyjon is el örökre,
Mert nem lehet minden lánynak hat ökre.
Ha elhagyott, hagyjon is el örökre,
Mert nem lehet minden lánynak hat ökre.
Tartson olyat, kinek ökre, szekere,
Egye meg a keserűség mellette.
Nem szeretem az uramat, nem bíz én,
Ha kimegyek, ha bemegyek, sírok én.
Sírok, sírok, siratom a lányságom,
Siratom a lánykori boldogságom.
Hideg sincsen, mégis befagyott a tó,
Ihatnék a babám lova, a Fakó.
Gyertek, lányok, tördeljük be a jeget,
Hogy igyék a babám lova eleget.

•\•
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Adriai Jeges tenger hányja-veti a hullámot,
Ez a csinos barna kislány szedi a virágot.
Szedjed csárdás kisangyalom, kössed bokrétába,
Így is, úgy is, nemsokára kell a csákóm oldalára.
Mikor megyek hazafelé, sej a magam falujába,
Rövid szárú rámás csizma elmerül a sárba.
Rövid szárú rámás csizma elmerül a sárba,
Szék városi büszke lányok, máma láttok utoljára.

Még azt mondják a faluban, hogy én büszke legény
vagyok,
Pedig én még falubeli szeretőt sem tartok.
Ha tartottam szép szeretőt, megszenvedtem érte,
Ihaj, világ, kutya világ soha ne hányd a szememre.
Ha a legényt besorozzák, csákót tesznek fejére,
Megesketik, hogy az ellent öli-vágja egyre.
Lénungot is kap a legény, hat vasat egy napra,
Nem elég a babájának képes levelező lapra.
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2015. augusztus
Moldvai dal
Zurgó dió, mogyoró
Az a leányoknak jó.
Kert tetején döglött ló,
Az a legényeknek jó.
Aki reám haragszik,
Egyen békát tavaszig.
Tavasz után egeret,
Míg a szeme kimered.
Este vagyon szürkül bé,
Tűzhelyeket seperd bé.
Mert nem tudod, ki jön bé,
S egy szép legény döndül bé.
Ki az este bé jött volt,
Kilenc almát hozott volt.
Mind a kilenc rodhadt volt,
S a legény es egy rest volt.
Ki az este bé jött volt,
Kilenc almát hozott volt.
Mind a kilenc piros volt,
S a legény es egy jó volt.
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2015. szeptember

Kalotaszegi népdal
Két út van előttem, melyiken induljak?
Két szép szeretőm van, melyiktől búcsúzzak?
Szőkétől búcsúzom, a barna haragszik,
Így hát az én szívem soha meg nem nyugszik.
Szőkétől búcsúzom piros pünkösd napján,
Barnától, a csalfától halálom óráján.
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2015. október
Dunántúli bordal
Megkapáltuk a szőlőnket három ízben is,
Nem sajnáltuk az erőnket, de volt haszna is!
Völgyet szeret a folyóvíz, nem a kopasz dombot,
Fene látott szűk dolmányon apró, ezüst gombot!
Vágyakozva emlegetjük a szüret nevét,
Ugye kedves komámasszony, isszuk a levét?
Völgyet szeret a folyóvíz, nem a kopasz dombot,
Fene látott szűk dolmányon apró, ezüst gombot!
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2015. december

A kis Jézus megszületett, örvendjünk!
Elküldötte ő Szent Fiát Istenünk.
Betlehemben fekszik rongyos jászolban,
Azért van oly fényesség a városban.
Elejébe térdepelünk mindnyájan,
Örvendezve énekelünk vígságban.
Dicséretet mondunk édesanyjának,
Ajándékot adunk a kis Jézusnak.

Karácsonyfa de magos,
Rajta dió, aranyos.
Szép angyalka ültette,
Kis Jézuska küldötte.
Diós, mákos kalácsot,
Tiszta boldog karácsonyt,
Üljünk vidám ünnepet!
Jézuska megszületett.
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2016. január

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Jobb időt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben;

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Zsíros esőt, kövér hót,
Ez új esztendőben;
Bő aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendőben!

•\•
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Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendőben;
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez új esztendőben!
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2016. február

Farsang három napjába
Nem vittél el a bálba,
Ha nem vittél a bálba
Nem önthetsz meg húsvétra.
Elmúlt farsang itt hagyott
A lányoknak bút hagyott
De énnékem nem hagyott,
Mert én mindig víg vagyok.
Elmúlt a tél, jön a nyár
A kisasszony mibe jár?
Laput szakajt, abba jár,
Jaj de kékben-zöldben jár
Elment farsang, itt hagyott
A lyányoknak bánatot:
Hozd el, Isten, másikot,
A lányoknak vígságot
(Galgamácsa)
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2016. március

Ma van húsvét napja, másodéjszakája, jól tudjátok.
Kinek első napján Jézus feltámadván dicsőségben.
Lám a madarak is, énekelnek ők is, vigadoznak,
palánták újúlnak, termő fák virulnak, virágoznak.
Mária, Borbála, Rebeka, Zsuzsánna, kegyes szűzek,
keljetek fel ágyból, cifra nyoszolyából nemsokára!
Hímes tojás légyen tizenkét pár készen mi számunkra!
Ha pedig nem lészen, vizes vödör készen számotokra.

A dal meghallgatható itt
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2016. április

Én az éjjel nem aludtam egy órát,
Hallgattam a régi babám panaszát.
Éjfél után, sejehaj, kezdtem elszenderedni,
Jaj, de bajos, ki egymást nem szereti.
Úgy meguntam ezt a legényt szeretni,
De még jobban a gyűrűjét viselni.
Csütörtökön, sejehaj, megmondom az anyjának,
Köszönöm a jóságát a fiának..
Szivart szívtam, megégette a számat,
Más öleli az én kedves babámat.
Más öleli, sejehaj, másnak ül az ölébe,
Más kacsingat a fekete szemébe.
Széles a víz, keskeny a híd felette,
Rólad babám minden gondot levettem.
Úgy levettem, sejehaj, hogy még eszembe sem jutsz,
Jóságodért fizessen meg, meg a Jézus!

A dal meghallgatható itt
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2016. május

Pünkősdi dal
Meghozta az Isten
Piros pünkösd napját,
Mi is ünnepeljük
Az Úr ajándékát,
//: Áj-dá-dá-dá-dádádád ://
Áldja a Szentlelket
Minden buzgó lélek,
Aki az Atyával,
S Fiúval eggyé lett.
//: Áj-dá-dá-dá-dádádád ://
Háláját iránta
Mindenki lerója,
A próféták által
Egykoron Ő szóla.
//: Áj-dá-dá-dá-dádádád ://

•\•
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A Szentháromságnak
Ő volt alkotója,
Lelki örömöknek
Kegyelem adója.
//: Áj-dá-dá-dá-dádádád ://
Földiek és Mennyek
Zengjenek éneket,
Az Atya, Fiúnak,
És a Szentléleknek!
//: Áj-dá-dá-dá-dádádád ://

A dal meghallgatható itt
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2016. június
Akkor szép az erdő
Akkor szép az erdő, mikor zöld,
Mikor a vadgalamb benne költ.
Olyan a vadgalamb, mint a lány,
Sírva sétál a párja után.
Nem vagyok én oka semminek,
Édesanyám oka mindennek,
Mért nem adott engem olyannak,
Akit választottam magamnak.
Elvágtam az ujjam, de nem fáj,
Fügefa levelet tettem rá.
Fügefalevele gyógyítsd meg,
Gyere, kisangyalom, csókolj meg!
Jaj, de sokat jártam, fáradtam,
Mikor házasodni akartam,
Nem találtam kedvemre valót,
Csak az a szeretőm, aki volt.

•\•
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Erre gyere rózsám, nincsen sár,
Nincsen az ajtómon semmi zár,
Nyitva van az ajtóm, bejöhetsz,
Vetve van az ágyam, lefekhetsz.
Ezt a kerek erdőt járom én,
Ezt a barna kislányt várom én,
Ez a barna kislány Viola,
Én vagyok a vigasztalója.
Téged látlak mindig álmomban,
Álmom után minden dolgomban,
Ha sóhajtok érted a panasz,
Ha örülök érted vagyon az.

A dal meghallgatható itt
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2016. szeptember

Magyar hazánk fénye,
Nemzetünk reménye,
Szent hitünk alapja,
Népünk édes atyja,
Szent István király.
Ezer évet éltünk,
Te esdettél értünk,
Hogy még áll országunk,
Te voltál istápunk,
Szent István király.
Koronád keresztje
Elhajolt fényt vesztve,
Mert hűtlenek lettünk,
Téged elfeledtünk,
Szent István király.

•\•
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Nincs egység közöttünk,
Nincs áldás fölöttünk,
Sok rajtunk az ínség,
Te légy a segítség,
Szent István király.
Kinek felajánltad
Drága szép hazánkat,
Kérd az Isten anyját,
Tárja felénk karját,
Szent István király.
Tekints ránk az égből,
Szentek seregéből,
Bús ügyünket szánd meg,
Magyarjaid áldd meg,
Szent István király.

A dal meghallgatható itt
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2016. október
A 13 ARADI VÉRTANÚ EMLÉKÉRE
1849. október 6.
Jaj de szépen süt az őszi nap sugára,
Az aradi várbörtönnek ablakára.
Szánja azt a tizenhárom magyar vitézt,
Ki a tömlöc fenekén a halálra kész.
Elítélték sorra mind a tizenhármat,
Szőttek, fontak a nyakukba hamis vádat.
Elnevezték felségsértő pártütőknek,
mert a magyar szabadságért harcba mentek.
Uram Isten, az ítélet akasztófa,
Mintha rablók, útonállók lettek volna!
Mintha méltók nem volnának egy lövetre,
Katonákhoz, férfiakhoz illő végre!
Aradi vár, Aradi vár halál völgye,
Tizenhárom magyar vitéz temetője.
Viruljanak sírjaikon vérvirágok,
Felejthetetlen légyen az ő haláluk!
Mindannyian együtt vannak fent, az Égben,
Vértanuk ők Magyarország szent ügyében.
A dal meghallgatható itt
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2016. november
Magyarország az én hazám,
Itt nevelt fel apám, anyám.
Itt ringattak a bölcsőben,
E szép honnak szent ölében.
Azért oly szép ez a világ,
Mert a szíve Magyarország.
Nincs is több ily áldott hona,
Ez a földnek minden java.
Hányszor voltunk megtámadva?
Hányszor voltunk leigázva?
Most is borús a hon ege,
Talán van egy esztendeje.
Anyám, anyám, édesanyám,
Édes fölnevelő dajkám,
Ha vétettem, megbocsássad,
Könnyeidet ne hullassad!
Nem megyek én innen messze,
Fészket rakok, mint a fecske.
Megbélelem két karommal,
Megtapasztom csókjaimmal.
A dal meghallgatható itt
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2016. december
Betlehem kis falucskában,
Karácsonykor éjféltájban,
Fiú Isten ember lett,
Mint kisgyermek született.
Őt nevezték Jézuskának,
Édesanyját Máriának,
Ki pólyába takarta,
Befektette jászolba.
Az angyalok fenn az égben,
Mennyei nagy fényességben
Zengették az éneket:
Dicsőség az Istennek!
Pásztorok a falu mellett,
Báránykákat legeltettek,
Hallották az éneket,
Betlehembe siettek.
Megtalálták a jászolban
Jézuskát, az istállóban,
És ők szívből imádták
Mennynek - Földnek Királyát.
A dal meghallgatható itt
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2017. február
Háromkirályok napján
Háromkirályok napját,
Országunk egy istápját
Dicsérjük énekekkel,
Vigadozó versekkel!
Szép jel és szép csillag,
Szép napunk támad,
Szép napunk támad.
Hol vagy, világ királya?
Mert megjelent csillaga.
Betlehembe találják,
Kis Jézust körülállják.
Szép jel és szép csillag,
Szép napunk támad,
Szép napunk támad.
Királyok ajándékát:
Aranyat, tömjént, mirhát
Viszünk mi is Urunknak,
Ártatlan Jézusunknak!
Szép jel és szép csillag,
Szép napunk támad,
Szép napunk támad!

•\•

39 / 23. oldal

Kérjük a szép Szűzanyát:
Kérje értünk szent Fiát,
Hogy békességben tartson,
Ellenség, hogy ne ártson.
Szép jel és szép csillag,
Szép napunk támad,
Szép napunk támad!

Fogadd el, Jézusom, szeretetem aranyát, amely minden
cselekedetemet méltóvá teszi hozzád!
Fogadd el, Jézusom, hódoltom tömjénporát, amely
elismer legfőbb Urának!
Fogadd el, Jézusom, vigasztalásom mirháját, a te földi
szenvedésed zálogát! Ámen

A dal meghallgatható itt
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2017. március

Kossuth Lajos azt üzente,
Elfogyott a regimentje.
Ha még egyszer, azt üzeni,
Mindnyájunknak el kell menni,
Éljen a magyar szabadság,
Éljen a haza!
Esik eső karikára,
Kossuth Lajos kalapjára.
Valahány csepp esik rája,
Annyi áldás szálljon rája!
Esik eső karikára
A német csúf kalapjára.
Valahány csepp esik rája,
Annyi mennykő vágjon rája!
Kossuth Lajos íródeák
Nem kell néki gyertyavilág
Megírja ő a levelet,
A ragyogó csillag mellett.
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Kossuth Lajos azt üzente,
Elfogyott a regimentje.
Ha elfogyott kettő-három,
Lesz helyette tizenhárom.
Magyarország, édes hazám,
Néked szült az édesanyám.
Négy esztendő nem a világ,
Enyém lesz a legszebb virág!
Kossuth Lajos, Kossuth Lajos,
Most az ország dolga bajos.
De csak addig lesz az bajos,
Míg visszajön Kossuth Lajos.
Kossuth Lajos nagy bújába
Kiül a tenger partjára.
Ráborul a koronára,
Hol van a sok katonája?
El kell menni háborúba:
Hírt fűzni szép koszorúba.
Szabadságunk koszorúja
Nem hervad el többet soha.
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Nyolcszáznegyven-kilenc óta,
Hangzik még a Kossuth-nóta!
Addig fújjuk, addig hangzik,
míg a Nemzet ki nem alszik!

Ezer esztendeje annak,
Hogy a magyarok itt laknak.
Most akarják kiirtani,
Jó az Isten, nem engedi.

A dal meghallgatható itt
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2017. április
Aranymiatyánk
Virágszombaton este
Mária fiát kérdezte:
Jövő héten mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?
Virágvasárnapján mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz művelni?
Akkor, anyám, király leszek,
Jeruzsálembe bé megyek.
Hát nagyhétfőn mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz művelni?
Akkor, anyám,beteg leszek,
A templomba nem mehetek.
Hát nagykedden mit fogsz tenni,
Szent Fiam mit fogsz művelni?
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Akkor, anyám, vándorolok,
Az utcákon le, s fel járok.
Nagyszeredán mit fogsz tenni,
Szent Fiam mit fogsz művelni?
Akkor, anyám, hamis júdás
Ingem harminc pénzért elád.
Nagycsütörtökön mit fogsz tenni,
Szent Fiam mit fogsz művelni?
Anyám gecsemáni kertben
Megyek olajfák hegyibe.
Jézus gecsemáni kertben,
Fenn az olajok hegyibe,
Térgyen állva imádkozik,
Piros vérrel izzadozik.
Nagypénteken mit fogsz tenni,
Szent Fiam mit fogsz szenvedni?
Akkor, anyám, egy keresztre
Fel leszek én majd feszítve.
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Te a kereszt alatt leszel,
Szent kezeddel el nem érhetsz,
Szent kezeddel el nem érhetsz,
Szűz öledbe le nem tehetsz.

Nagyszombaton mit fogsz tenni,
Szent Fiam mit fogsz szenvedni?
Akkor, anyám, koporsómba
Bészállok gyászos síromba.
Húsvét napján mit fogsz tenni
Szent Fiam mit fogsz művelnii?
Akkor, anyám, feltámadok,
Mennyországba uralkodok.

A dal meghallgatható itt
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2017. június és szeptember
A pünkösdi rózsa …
A pünkösdi rózsa

Én is szakasztanék,

Nyárba virágozik,

Ha jóra találnék,

Az én édesem is

Egy jóra, egy szépre,

Akkor házasodik.

Régi szeretőmre.

Vagy egyél, vagy igyál,

A pünkösdi rózsa

Vagy megházasodjál,

Nyárba virágozik,

Más ember ajtóján

Az én édesem is

Ne orcátlankodjál!

Akkor házasodik.

Nem eszem, nem iszom,

Vagy egyél, vagy igyál,

Meg sem házasodom,

Vagy megházasodjál,

Más ember ajtóján

Más ember ajtóján

Nem orcátlankodom.

Ne orcátlankodjál!

s A pünkösdi rózsa

Nem eszem, nem iszom,

Kihajlott az útra,

Meg sem házasodom,

S mind azt rikojtozza,

Más ember ajtóján

Szakajszanak róla.

Nem orcátlankodom.

•\•
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s A pünkösdi rózsa

Nem eszem, nem iszom,

Kihajlott az útra,

Meg sem házasodom,

S mind azt rikojtozza,

Más ember ajtóján

Szakajszanak róla.

Nem orcátlankodom.

Én is szakasztanék,

s A pünkösdi rózsa

Ha jóra találnék,

Kihajlott az útra,

Egy jóra, egy szépre,

S mind azt rikojtozza,

Régi szeretőmre.

Szakajszanak róla.

A pünkösdi rózsa

Én is szakasztanék,

Nyárba virágozik,

Ha jóra találnék,

Az én édesem is

Egy jóra, egy szépre,

Akkor házasodik.

Régi szeretőmre.

Vagy egyél, vagy igyál,

A pünkösdi rózsa

Vagy megházasodjál,

Nyárba virágozik,

Más ember ajtóján

Az én édesem is

Ne orcátlankodjál!

Akkor házasodik.

•\•
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Vagy egyél, vagy igyál,
Vagy megházasodjál,
Más ember ajtóján
Ne orcátlankodjál!
Nem eszem, nem iszom,
Meg sem házasodom,
Más ember ajtóján
Nem orcátlankodom.
s A pünkösdi rózsa
Kihajlott az útra,
S mind azt rikojtozza,
Szakajszanak róla.
Én is szakasztanék,
Ha jóra találnék,
Egy jóra, egy szépre,
Régi szeretőmre.

A dal meghallgatható itt
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2017. október

Októbernak, októbernak elsején
Októbernak, októbernak elsején
Nem süt a nap Csíkkarcfalva mezején.
Elbúcsúzom a madártól s az ágtól,
Azután a csíkkarcfalvi lányoktól.
Ha kimegyek arra magas tetőre,
Kiásatom a síromat előre.
Édes rózsám, hol fogok én meghalni?
Itt a tetőn fog a vérem kifolyni.
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2017. november
Magyarország szép nemes csillaga
Magyarország szép nemes csillaga,
Asszonyi rend tiszteletes tagja,
Szent Erzsébet, András király lánya,
Szent hitünknek gyümölcsös, szép ága.
Dolgos kezét nagymunkára adja,
Ujjaival az orsót forgatja.
Szegényeknek ajtaját megnyitja,
Éhezőknek a kenyerét nyújtja.
Gazdagságnak magas pompájában
Él a lélek nagy szabadságában.
Uraságát Krisztusért elhagyja,
Mint hívságot lábával tapodja.
Asszonyoknak te vagy tanítója,
Özvegyeknek bölcs útmutatója,
Leányoknak jó példaadója
Mint legyenek kincsek megtartója.
Üdvözlégy hát országunknak éke!
Őseinknek szép és drága dísze!
Hadd kövessünk téged életünkkel!
Veled együtt éljünk Istenünkkel!

•\•
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Magyarország szép nemes csillaga,
Asszonyi rend tiszteletes tagja,
Szent Erzsébet, András király lánya,
Szent hitünknek gyümölcsös, szép ága.
Dolgos kezét nagymunkára adja,
Ujjaival az orsót forgatja.
Szegényeknek ajtaját megnyitja,
Éhezőknek a kenyerét nyújtja.
Gazdagságnak magas pompájában
Él a lélek nagy szabadságában.
Uraságát Krisztusért elhagyja,
Mint hívságot lábával tapodja.
Asszonyoknak te vagy tanítója,
Özvegyeknek bölcs útmutatója,
Leányoknak jó példaadója
Mint legyenek kincsek megtartója.
Üdvözlégy hát országunknak éke!
Őseinknek szép és drága dísze!
Hadd kövessünk téged életünkkel!
Veled együtt éljünk Istenünkkel!

•\•
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Magyarország szép nemes csillaga,
Asszonyi rend tiszteletes tagja,
Szent Erzsébet, András király lánya,
Szent hitünknek gyümölcsös, szép ága.
Dolgos kezét nagymunkára adja,
Ujjaival az orsót forgatja.
Szegényeknek ajtaját megnyitja,
Éhezőknek a kenyerét nyújtja.
Gazdagságnak magas pompájában
Él a lélek nagy szabadságában.
Uraságát Krisztusért elhagyja,
Mint hívságot lábával tapodja.
Asszonyoknak te vagy tanítója,
Özvegyeknek bölcs útmutatója,
Leányoknak jó példaadója
Mint legyenek kincsek megtartója.
Üdvözlégy hát országunknak éke!
Őseinknek szép és drága dísze!
Hadd kövessünk téged életünkkel!
Veled együtt éljünk Istenünkkel!

A dal meghallgatható itt
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2017. december

Elindult Mária…

Elindult Mária
Karácsony éjszaka,
Elindult, hogy szállást kérjen,
Egy gazdag kovácshoz.

Jó estét, bölcs kovács!
Adjál nékem szállást!
Nem adhatok néked szállást,
Mert sok a vendégem.

Volt a bölcs kovácsnak
Egy szép vak leánya,
Evezette Szűzanyánkat
Barmok jászolához.

•\•
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Tizenkét órakor
Született Jézusunk,
Tizenhét szép őrző angyal
Fonja a koszorút.

Jó reggelt, bölcs kovács!
Mért nem adtál szállást,
Szűzanyánknak, jó anyánknak
Reggelig megállást?

Ó, ha tudtam volna,
Hogy Ő volt Mária,
Aranyból is, gyémántból is
Szállást adtam volna,
Én pedig a hideg földre
Lefeküdtem volna.

A dal meghallgatható itt
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