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Vállalat

1.

Kalocsai'pingálás

2.

Hátikosarqs

részlete

~:

asszony, Galgamá:csa.

,;'

.....f:~elmentem

a vásárba félpénzzel;
Tyúkot, vettem a vásárbatélpénzzel.
.
'I'yúkom mondja, koty-koty-koty,
.;..
Édes tyúkom, mán koty-koty,
Mervníncsen több félpénzem.

3.

Kiszejárás

a Galgamentén

Kivísszük
Behozzuk
Kivisszük
Behozzuk
4.

..

akiszit.
la.-:sódart,
a rosszat,
a jókat.

Idős asszony. ki~lá~nyal,

Galga.·me~ilZ.

'Menyországnak piacán.
Árulják az ibolyát.
Abból kötök bokrétát,
Nagyanyámnak .kororiá t: .
i.·"!:

5.

Bujáki

és bánki

.

kislány.

Ez a két lány várja a rarsangot,
Mert megunta a magányosságot.
Kimegyen a kapufélfára : ..
.
Fáj a szíve szőkére, barnára.
6.

Hollókői

menyicske

ka1'onülő gyermeké1?e.( .:~·

Aludj baba, aludjál,
Feljött már a csillag. .
Aranyos kis bárány
.
hazafelé ballag.
7.

Nógrádmegyei

palóc

kislány,

ölében

Aludjál, aludjál,
Aranyos rózsaszál.
Limbusnak kertjébe
Álmodba menjél be!

f.:, .

babával,

8. Bihari szúrt viselő férfi - kékfestő ruhás idős
asszonnyal.
Aranyos kis Bözsikém, hány esztendős lehettél
Mikor engem szeretgetni elkezdtél ?
Alig voltál tizenhárom meg egy fél.
Aranyos kis Bözsikém, hej, de megöregedtéí !
9. a, b. Kalotaszegen őrizték meg a magyar
legtovább a gyöngyös párta viseletét.
Kerek az én szoknyám alja, csuhajla.
Édesanyám kerekíti, csuhajla,
Én vagyok a legszebb lánya,
Körösfőnek rózsaszála, csuhajla.

lányok

10. Mohácsi busó pár, álarcban.
Tegyük fel az álorcákat,
Járjuk végig az utcákat!
Trombitáljunk, dudáljunk,
Farsang végén mulassunk!
11.

A busóálarc levételekor ez a rigmus járja:
Vége van a farsangnak,
Most már ne vigadjanak!
Vegyük le az álorcát,
Kezdjük hát el a munkát:
Eke szarva után járjunk,
Szántsunk, vessünk, boronáljunk l

12. Sárközi pártás lány és tekerődzős kendőjú
menyecske.
Vékonyacérnaszál,
igen könnyen szakad,
Gyenge az én lábom, mindenbe megakad.
Gyenge a nyelvem is, nem is mondok sokat:
Köszönöm nénémnek a vásárfiákat.
13. Püspökbogádi menyecske.
Ki van az én festő kötőm vasalva,
Nem vagyok én a menyecskék utólja.
Sem eleje, sem utólja nem vagyok,
Barna legény szeretője most vagyok.

14. Mecseknádasdi idős asszony, fekete ünneplőben.
Ha meghalok, meghagyom az uramnak:
Ne sirasson egyébkor, mint vasárnap.
Ráér engem vasárnap is siratni;
Bánatát a piros borba fojtani!
15. Kialocsai hímzett viselet.
Szagos a rozmaring, lehajlik az ága.
Gyere, kis angyalom, üljünk le alája!
Nem ülök, nem ülök rozmaring árnyékába;
Összetörik a ruhám, megver az édesanyám!
16. Szakmári menye cskék, kendertörés közben.
Morzsolom a kenderem, kenderem,
Várom az én kedvesem.
Kacsintok a szemébe, szemébe,
Csókot kapok én érte.
Ha én kap ok, adok is, adok is,
Arra való vagyok is.
17. Kalocsai kislány, hímzéssel a kezében.
A királynő pálcáj a,
Kibimbózott az ága.
Arannyal bimb6zott,
Ezüsttel virágzott.
18. Csizmadiasátor a mezőkövesdi vásáron:
Gyere velem a vásárba,
Fussunk oda hamarjába!
Veszünk ottan csizmát, szépet;
Ha nincs pénzed, te csak nézed.
19. Matyó menyasszony színes virágokkal-gyöngyökkel
ékesített koszorúban - Mezőkövesd.
Zörög a kocsi, pattog a Jancsi:
Talán értem jöttek?
Hej, édesanyám, fölnevelő dajkám,
De hamar elvisznek!

20.. Matuó-Iakodalmas
menet, Mezőkövesd.
: ":::: A:r~l].yalfnagU:rulóba;
.. ' .. Most vagyunk az indulóba ..
Arartybárány',arany
kos,
Esküvőre megyünk most!
21.

A férj édesanyja
a ka.puban
sokat - Mező,kövesd.

:

fogadja

az új

háza-

Gyüjjön ki hát, édesanyám, nézze' kit hoztunk!
Ezért a szép menyasszonyért fáradoztunk.
Ha riemtetszik.vvtsszavísszük
jó anyjának,.
Ö nevelte föl menyasszonynak.
22.

Sátoro:skendős.

új· menyecske,

MezŐkövesdről.

Istenetn, országom,
Régi szabadságom,
Jaj, de hamar elmúlt
Az-én Ieányságom:
Jaj, de hamar elmúlt
Gyenge Ieányságom l
13.

Matyó fiatalasszony
Mezőkövesd..

kisgye7'mekével
.

-

-

Ring, a bölcső, ringadozz l
Hajlandó száll, ingadozz,
Szép leányka, szunnyadozz!
írta

és a Népi Iparművészeti Tanács gyűjteményéből
összeállí totta: -Varga Marianna.
A rígrnusokat válogatta: Winkler Zsuzsa.
A népviseleti pabákat tervezte és öltöztette:
Krencsey Józsefné (5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17.);
Kovács Józsefné (18, 19, 20, 21, 22, 23.);
- - Papp -Ferencné (2, 3, 4, 10, 11, 15.);
.. Vén Lajosné (16.)
Fényképezte. Armuth Gábor.
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