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Vadászkolinda* 

Román népballada – illusztrálta: Szabó Enikő 

Bartók Béla fordítása 
 
1. 
 
Volt egy öregapó, 
volt néki, volt néki, 
kilenc szép szál fia, 
testéből sarjadzott 
szép szál kilenc fia. 
Nem nevelte őket 
semmi mesterségre; 
szántásra-vetésre, 
ménesterelésre, 
csordaterelésre: 
hanem csak nevelte 
hegyet-völgyet járni, 
szarvasra vadászni. 
 
Az erdőket járta, 
és vadra vadászott 
kilenc szép szál fiú. 
A vadra vadásztak; 
annyit barangoltak, 
és addig vadásztak, 
addig-addig, mígnem 
szép hídra találtak, 
csodaszarvasnyomra. 
Addig nyomozgattak, 
utat tévesztettek, 
erdő sűrűjében 
szarvasokká lettek: 
karcsú szarvasokká váltak 
erdő sűrűjében. 
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2. 
 
Az ő édes apjok 
várással nem győzte, 
fogta a puskáját, 
elindult keresni  
kilenc szép szál fiát. 
Rá is talált a szép hídra, 
hídnál csodaszarvasnyomra; 
szarvasnyom után elindult, 
el is jutott hűs forráshoz, 
hűs forrásnál szarvasokhoz. 
Fél térdre ereszkedett, 
hej, egyre rá is célzott, 
de a legnagyobbik szarvas 
– jaj, a legkedvesebb fiú – 
szóval imígy felfelele: 
„Kedves édes apánk, 
ránk te sose célozz! 
Mert téged mi tűzünk 
a szarvunk hegyére, 
és úgy hajigálunk 
téged rétről, rétre, 
téged kőről, kőre, 
téged hegyről, hegyre, 
s téged hozzávágunk 
éles kősziklához: 
izzé-porrá zúzódsz, 
kedves édes apánk!” 
Az ő édes apjok 
hozzájuk így szólott, 
és híva hívta 
és őket hívó szóval hívta: 
„Édes szeretteim, 
kedves gyermekeim, 
gyertek, gyertek haza, 
gyertek vélem haza, 
jó anyátok vár már! 
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Jöjjetek ti vélem 
a jó anyátokhoz. 
A ti jó anyátok 
várva vár magához. 
A fáklyák már égnek, 
az asztal is készen, 
a serlegek töltve. 
Az asztalon serleg, 
anyátok kesereg, 
serleg teli borral, 
jó anyátok gonddal. 
A fáklyák már égnek, 
az asztal is készen, 
a serlegek töltve.” 
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A legnagyobb szarvas 
–  legkedvesebb fiú – 
szóval felfelelvén 
hozzá imígy szóla: 
„Kedves édes apánk, 
te csak eredj haza 
a mi édes jó anyánkhoz! 
De mi nem megyünk! 
De mi nem megyünk; 
mert a mi szarvunk 
ajtón be nem térhet, 
csak betér az völgyekbe; 
a mi karcsú testünk 
gúnyában nem járhat, 
csak járhat az lombok közt; 
karcsú lábunk nem lép 
tűzhely hamujába, 
csak puha avarba; 
a mi szájunk többé  
nem iszik pohárból, 
csak hűvös forrásból.” 
 
3. 
 
Volt egy öreg apó, 
volt néki, volt néki 
kilenc szép szál fia. 
Nem nevelte őket 
semmi mesterségre, 
csak erdőket járni, 
csak vadra vadászni, 
és addig-addig 
vadászgattak, addig: 
szarvassá változtak 
ott a nagy erdőben. 
És az ő szarvuk 
ajtón be nem térhet, 
csak betér az völgyekbe, 
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a karcsú testük 
gúnyában nem járhat, 
csak járhat az lombok közt, 
a lábuk nem lép 
tűzhely hamujába, 
csak a puha avarba; 
a szájuk többé 
nem iszik pohárból, 
csak tiszta forrásból. 
 

 

 

 

 

Jegyzet 
 
A kolindák a román népköltészet balladai hangulatot idéző énekes darabjai, 

melyeket karácsony és újév táján énekeltek a faluban „kolindáló”, házról házra járó 
legények. Az itt közölt változatot Bartók Béla fordította magyarra, és ennek alapján 
komponálta 1930-ban a Cantata profana című – vegyeskarra, nagyzenekarra, tenor- és 
baritonszólóra írt – háromrészes remekművét, mely a természettel való egyesülés 
elementáris kifejezése. Bartók 1933-ban így nyilatkozott a kolindákról: 

„…Ezek szövege is rendkívül értékes és érdekes, folklorisztikus és művelődés-
történeti szempontból egyaránt. E »karácsonyi éneken« azonban ne értsünk semmi 
olyat, ami megfelelne az ájtatos nyugat-európai karácsonyi énekeknek. A szöveg 
legfontosabb része – talán egyharmada – semmi kapcsolatban nincs a keresztény 
karácsonnyal: a bethlehemi történet helyett csodálatos, győzedelmes harcokról szól, a 
még soha le nem győzőtt oroszlánnal (vagy szarvassal); egy legenda kilenc 
fiútestvérről tud, akik addig vadásztak, míg szarvasokká nem váltak; vagy csodálatos 
történetet regél arról, hogyan vette nőül nővérét, a holdat, a nap… stb. Tehát csupa 
pogány kori szövegemlékek!…” 

 
Forrás: Balladáskönyv. Budapest, 1972, Európa Könyvkiadó. 

 


