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ÚTMUTATÓ 

 

Ez a dokumentum a KMCSSZ alakuló csapatai számára készült segédeszköz, a honlapon 

található népi és cserkészjáték videók kiegészítő anyaga, ami a játékok szövegét tartalmazza. 

A népi és cserkészjáték felvételek abban segíthetik vezetőjelöltjeinket, hogy az általuk 

ismeretlen hagyományt pontosan megismerhessék és eredményesen megtaníthassák 

cserkészeiknek.  

 

A felvételek elkészítéséért szeretnénk köszönetet mondani az amerikai magyar 

cserkészcsapatoknak, különösképpen a clevelandi 34-es és 14-es csapatoknak, akik 21 

felvétellel ajándékozták meg a szövetséget.  

 

Kívánunk mindenkinek eredményes foglalkozásokat és örömteli játékokat! 

 

Marshall Tamás, csapatfejlesztési vezetőtiszt  

és  

Tózsa Mikolt 

Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas 
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A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) 

A debrői kertek alatt szól a trombita (változat: pacsirta). 

Gyere kedves kis angyalom, elmegyünk oda. 

Megserkentlek kegyesen, más meg sír keservesen, 

Fáj a, fáj a, fáj a szívem érted angyalom. 

 

A kazári piacon  

A kazári piacon, piacon,  

almát árul egy asszony,  

almát árul egy asszony 

VEVŐ: Hogy az alma 

ASSZONY: 1 vagy 2 vagy 3… garas 

 

Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték) 

Bábi, bábi de beteg, nem eheti a levest, 

Vizet inna, vize sincs, kútra menni senki sincs, 

Te ne szólj, te se szólj, Téged nem illet a szó. 

Te ne szólj, te se szólj, Téged nem illet a szó. 

 

Búbb bújj zöld ág (magyar népdal) 

Bújj bújj zöld ág, zöld levelecske!  

Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. 

Rajta, rajta, leszakadt a pajta, benn maradt a macska. 



4 
 

 

Elfogyott a krumplileves 

Elfogyott a krumplileves, kiürült a tál, 

A házunkra rászállott a jó gólya madár. 

Gólya, gólya, hosszú lábú gólya madár. 

 

Elvesztettem zsebkendőmet 

Elvesztettem zsebkendőmet,  

Megver anyám érte (Szidott anyám érte) 

Aki nékem visszaadja (Annak, aki megtalálja) 

Megcsókolom érte. (Csókot adok érte) 

 

Szabad péntek szabad szombat,  

Szabad szappanozni,  

Szabad az én galambomnak  

Egy pár csókot adni. 

 

Én vagyok a révészlegény 

Én vagyok a révészlegény, 

Én járok a víz tetején, 

Én fogom az aranyhalat, 

Világoskék kötőm alatt. 

 

Könnyű apró halat fogni, 

De nehéz azt tisztogatni, 

Könnyű szeretőt találni,  

De nehéz tőle elválni. 

 

Érik a dinnye, érik 

Érik a dinnye, érik 

Zöld ága, zöld levele,  

Piros bor a hordója 

Aki tudja meg ne mondja,  

Salátáné, Bódzáné, 

Vess ki Csutoráné. 

 

A: Bátyja, bátyja, adjál dinnyét.  

B: Adtam a minap, hova tetted?  

A: A pap kiskutyája nem szaladt, a fejéhez vágtam.  

B: Szakajts, szakajts, csak a töviből ki ne szakajts.  
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Haj, Dinárné rokona,  

Haj, Dinárné rokona,  

Téged hívlak táncba. 

Nem mehetek barátom,  

Mert a lovam sánta.  

 

Sánta lovam paripám,  

Viszik a mezőbe,  

Szépasszony szeretőm,  

Lakik Debrecenben.  

 

Hej pipirke, pipirke  

Hej pipirke, pipirke, ez a szarka tánca 

Csepü, lapu, kenderfű, 

Ez a fordulása. 

 

Hiába fáj a szíved, a szíved 

Hiába fáj a szíved, a szíved,  

Úgysem leszek a tied, a tied,  

Inkább leszek a másé, a másé,  

Azé a szép barnáé, barnáé. 

La.La.La.. 

Egy, kettő, Három. 

 

Kerek a káposzta, száraz a levele,  

Kerek a káposzta, száraz a levele,  

Akinek nincs párja, jöjjön táncba vélem.  

Perdülök, fordulok, nincsen párom nékem,  

(Hervadok, búsulok, nincsen párom nékem) 

Leányok, legények, ki jön táncba vélem?  

(Leányom, virágom, ki jön táncba vélem?) 

 

Ecc, pecc, kimehetsz (kiszámoló) 

Ecc, pecc, kimehetsz,  

Holnap után bejöhetsz,  

Cérnára, cinegére,  

Ugorj cica az egérre,  

Fuss.  
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Megy a kocsi, megy a szekér 

Megy a kocsi, megy a szekér homokért, homokért. 

Én is megyek a kocsmába körtepálinkáért. 

Sej-haj, nem bánom, nékem is van virágom. 

Sej-haj, leszakítom a nyáron. 

 

Lap, lap, lap (kiszámoló) 

Lap, lap, lap, levelező lap,  

Rá van írva nagybetűvel,  

Hogy te szamár vagy.  

 

Kútba estem 

A: Kútba estem!  

B: Hány méterre?  

A: x szám  

B: Ki húzzon ki?  

A: x név  

 

Lánc, lánc, eszter lánc  

Lánc lánc eszterlánc, 

Eszterlánci cérna, 

Cérna volna selyem volna, 

Mégis kifordulna. 

 

Pénz volna karika, karika, 

Forduljon ki Marika, 

Marikának lánca.  

 

Lóra csikós, lóra 

Lóra csikós, lóra, hármat üt az óra, 

Megforgatják a szép lányt a pitvar ajtóba. 

Lóra csikós, lóra, hatot üt az óra, 

Megcsókolják a szép lányt a pitvar ajtóba, 

Lóra csikós, lóra, éjfélt üt az óra, 

Elbocsátják a szép lányt a pitvar ajtóba. 
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Mit akar ez az egy ember  

Mit akar ez az egy ember? ninive, ninive, király-király biztos. 

Legszebb lányod akarom, akarom, ninive, ninive, király-király biztos 

Legszebb lányom nem adom, nem adom ninive,ninive, király-király biztos 

Betöröm az ablakod, ablakod, ninive,ninive, király-király biztos 

Katonaságot hívatok, hívatok, ninive,ninive, király-király biztos 

Katonaságtól nem félek, nem félek, ninive,ninive, király-király biztos 

Legszebb lányom oda adom, oda adom, ninive,ninive, király-király biztos 

 

Nem kellesz 

Nem kellesz, nem kellesz, nem kellesz már, 

Te kellesz, te kellesz, te kellesz már. 

Jobb kezedet, bal kezedet, 

Azután forduljunk egyet. 

 

Nincsen párom, mit csináljak 

Nincsen párom, mit csináljak - keress egyet, angyalom!  

Nincsen párom, mit csináljak - táncolj át az udvaron!  

Onnan emide, innen amoda fordulj én hozzám te rózsaviola.  

 

Sülnek a kenyerek 

Sülnek a kenyerek… 

Égnek a kenyerek… 

 

Süssünk, süssünk valamit  

Süssünk, süssünk valamit, azt is megmondom, hogy mit! 

Lisztből legyen kerekes, töltelékes, jó édes, 

Sodorva, tekerve, túróval bélelve,  

Csigabiga rétes, kerekes jó édes.  


