
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
 

A KÓTA (Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége). a Magyar           
Műfordítók Egyesülete és a Papageno nyílt, jeligés pályázatot hirdet az EU Songbook (EU             
Énekeskönyv) magyar dalszövegei angol fordításainak elkészítésére. 
 
Az EU Songbook projektben minden Európai országból 6-6, összesen 164 dal került            
kiválasztásra 85 ezer ember szavazata alapján. A kötetbe kerülő hat magyar dal, amelyre             
2018 májusában 1342 magyar állampolgár szavazott, a következők:  
 
1. Szerelmes dalok: “Tavaszi szél vizet áraszt” (népdal) 
2. Természet és évszakok: “Kertész leszek” (Bródy János / József Attila) 
3. Szabadság és béke: “Ha én rózsa volnék” (Bródy János) 
4. Népdalok: “Hull a szilva a fáról” (népdal) 
5. Hazafias dalok: ”Erdő mellett estvéledtem” (népdal) 
6. Gyermekdalok: “Kis kece lányom” (népdal) 
 
A pályázaton négy kategóriában lehet pályaműveket beadni: egy szerző több kategóriában           
is, de kategóriánként csak egy fordítással. Fontos szempont, hogy kottára írható, az eredeti             
dallammal elénekelhető fordításokat várunk. 
 
1 - Tavaszi szél vizet áraszt / Hull a szilva a fáról (mindkét szöveg szükséges) 
2 - Kertész leszek 
3 - Ha én rózsa volnék 
4 - Erdő mellett estvéledtem / Kis kece lányom (mindkét szöveg szükséges) 
 
A pályázaton bárki részt vehet, aki a megadott internetes honlapon regisztrálja magát és az              
online felületen elküldi az általa készített fordításokat 2020. március 31-ig. A pályázatokat            
ötfős zsűri bírálja el április közepéig, amelynek tagjai: Balázs Ádám zeneszerző, Durányik            
László karnagy, Jónás Vera énekes-dalszerző, Nádasdy Ádám költő, műfordító és Orbán           
Eszter dramaturg. 
 
Az egyes kategóriákban győztes pályázatok egyenként bruttó 100-100 ezer forint          
pénzjutalomban részesülnek. A zsűrinek lehetősége van egy vagy több kategóriában nem           
hirdetni győztest. A győztes pályamunkák megjelennek a Papageno.hu-n, valamint         
várhatóan 2021. májusában az EU Songbook-ban is. 
 
A pályázatokat az itt kitölthető űrlapon várjuk. Kapcsolat: songbook@papageno.hu  
 
 

Dalszövegek 

  
 

https://us17.list-manage.com/survey?u=14dc8e8df2269b18566939a49&id=f0608e244b
mailto:songbook@papageno.hu


 

1 - Tavaszi szél vizet áraszt  /  Hull a szilva a fáról 
 
Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom 
Minden madár társat választ, virágom, virágom 
Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom 
Te engemet, én tégedet, virágom, virágom 
 
Zöld pántlika könnyű gúnya, virágom, virágom 
Mert azt a szél könnyen fújja, virágom, virágom 
De a fátyol nehéz gúnya, virágom, virágom 
Mert azt a bú földig húzza, virágom, virágom 
 
 
Hull a szilva a fáról. 
Most jövök a tanyáról 
Sej, haj, ruca, ruca, kukorica, derce 
 
Egyik ága lehajlott. 
Az én rózsám elhagyott 
Sej, haj, ruca, ruca, kukorica, derce 
 
Kis kalapom fekete. 
Páva tolla van benne. 
Sej, haj, ruca, ruca, kukorica, derce 
 
 
2 - Kertész leszek 
 

Kertész leszek, fát nevelek, 
kelő nappal én is kelek, 
nem törődök semmi mással, 
csak a beojtott virággal. 
 
Minden beojtott virágom 
kedvesem lesz virágáron, 
ha csalán lesz, azt se bánom, 
igaz lesz majd a virágom. 
 
Tejet iszok és pipázok, 
jóhíremre jól vigyázok, 
nem ér engem veszedelem, 
magamat is elültetem. 
 
Kell ez nagyon, igen nagyon, 
napkeleten, napnyugaton - 
ha már elpusztul a világ, 
legyen a sírjára virág. 
 
 



3 - Ha én rózsa volnék 
 
Ha én rózsa volnék, nemcsak egyszer nyílnék, 
Minden évben négyszer virágba borulnék, 
Nyílnék a fiúnak, nyílnék én a lánynak, 
Az igaz szerelemnek és az elmúlásnak. 
 
Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék, 
Akárhonnan jönne, bárkit beengednék, 
Nem kérdezném tőle, hát téged ki küldött, 
Akkor lennék boldog, ha mindenki eljött. 
 
Ha én ablak volnék, akkora nagy lennék, 
Hogy az egész világ láthatóvá váljék, 
Megértő szemekkel átnéznének rajtam, 
Akkor lennék boldog, ha mindent megmutattam. 
 
Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék, 
Minden áldott este fényben megfürödnék, 
És ha engem egyszer lánckerék taposna, 
Alattam a föld is sírva beomolna. 
 
Ha én zászló volnék, sohasem lobognék, 
Mindenféle szélnek haragosa volnék, 
Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, 
S nem lennék játéka mindenféle szélnek. 
 
 
4 - Erdő mellett estvéledtem  /  Kis kece lányom 
 
 
Erdő mellett estvéledtem, 
Subám fejem alá tettem, 
Összetettem két kezemet, 
úgy kértem jó Istenemet. 
 
Én Istenem, adjál szállást, 
Már meguntam a járkálást, 
A járkálást, a bujdosást, 
Az idegen földön lakást. 
 
Adjon Isten jó éjszakát, 
Küldje hozzánk szent angyalát, 
Bátorítsa szívünk álmát, 
Adjon Isten jó éjszakát. 
 
 
 
Kis kece lányom fehérbe vagyon, 
fehér a rózsa, kezébe vagyon. 

Mondom-mondom fordulj ide 
mátkám-asszony, 
mondom-mondom fordulj ide 
mátkám-asszony! 
 
Citrusi menta, kajtali rózsa 
elmennék táncba, ha szép lány volna 
Mondom-mondom fordulj ide 
mátkám-asszony, 
mondom-mondom fordulj ide 
mátkám-asszony! 
 


