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JEGYZETEK 


I. BALLADÁK, DALOK ÉS ROKONNEMŰEK 


1 UDVARHELYSZÉKIEK. Ehelyt vétségből maradt el a szo- 
rosabb meghatározás: a k e r e s z t ú r f i s z é k i  n y e l v j á r á s  
s z e r i n t ,  mely fiúszékéből a nagy terjű anyaszéknek gyűlt össze 
a népdalok legnagyobb része, s e fiúszékben főleg a F e j é r -  
N y i k ó mellékéről, melyről Tiboldi, a mi öreg székely költőnk, 
az 534. dalban énekli: 


 
Szép a Nyikó s a vidéke, 
Jámbor székely szabad népe; 
Szebb ott még a fűzfaág is, 
Mint másutt a gyöngyvirág is, ― 


 


s hol e sajátságos nyelvjárásnak, ha szabad úgy mondani, legtisz- 
tább atticizmusa hallható. E fiúszék határán kívül nem igen szá- 
mos helységben dívik még teljes következetességgel ez a hangejtés, 
s már itt is akadni falvakra, hová a háromszéki nyelvjárás egy- 
egy sajátsága a betűk kiejtésében, sőt különös szók használásában 
is mintegy bétolakodott. Udvarhelyszék Havasalja, a Sósvidék s 
Homoród melléke e fiúszék tájszólásától már nagyban térnek 
el. [...] 
1―4.1 Kádár Katát két változatban mutatom bé az irodalom- 
nak s olvasóközönségnek; az első Kata nézetem szerint még a 
rendkívül mozgalmas s a vallási költészetre nézt is oly termé- 
keny XVI-dik évszáz végin vagy a következő évszáz első felé- 
ben termett „kápónavirág” lehet, mely korba jórendin Bátori 
Bódizsár is tehető, mely történelmi nevet azon melegibe, mint 
közszájon forgót, az ezt viselő főúrra való gondolás nélkül, csak 
úgy kapta fel a népdalnok s alkalmazta valamely megtörtént való 
eseményre. E balladákat legalább a hang, a forma és sok egyes 
vonás azonegy korszak terményéül tüntetik föl. ― A második 
Kata egyik később korbeli változata az elsőnek, szép „rozmarint- 
szál” szintén a magyar népköltés kertjéből. Egy harmadik va- 
riánsnak is nyomában vagyok, mely néhány verstöredékből ítélve, 
legalább részletekben különbözni fog e két közlöttől. Az első 
még a forradalom előtt több évvel volt leírva egy fejér-nyikói 
jámbor székely atyafi szája után, de egypár hézagos verse miatt, 
mit csak későbbi időben sikerült kiegészítnem, mostanig nem jöhe- 
tett ki. Fiatalabb Kádár Katánkat G á l f i  S á n d o r  barátom fö- 
dözte fel, akinek költői finom érzéke s művelt ízlésénél fogva az 
ily rejtőzködni szerető szépek kegyéhez juthatni különös szeren- 
cséje van. ― Bátori Bódizsár és Bodrogi Ferencné a moldovai 
utazásáról ismert Ü r m ö s i  S á n d o r  úr fürge kutatásának kö- 
szönhetők, aki többnemű közleményeivel járult e vállalathoz. Ez 
utóbb említett balladáknak több változatát még eddig minden für- 
készésem után sem bírtam előkerítni, csak annyit tudok hallomás 
után, hogy Bodrogi Ferencnének tragikus színhelye Marosszék egyik 
helysége lett volna. Most hát e székben puhatolódom valamely 
variáns után, mely „a szegén rab asszon” s „a nagyságos asz- 
szon“ közti viszonynak homályos voltát egy kissé tisztábbra 
hozná. 


                         
1 A kezdő számok a dalok számait jelzik. 
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4. dalnak kezdetét így hallám a napokban egy bésorozott szé- 
kely legénytől: 
 
Szállj le, madár, szállj le, s vidd el levelemöt, 
S kerítsd a kezembe régi szeretőmöt; 
Régi szeretőmér mit nem cseleködném! 
Töngör sűrű hobját kalánnyal kimerném. 


 
Égön mennyi csillag, ha mind diák vóna, 
S Küküllő köveccse kalamáris vóna, 
S mezőknek fűszála mind papiros vóna, 
S töngör sűrű hobja mind téntaléj vóna: 
Mégis panaszimot le nem írná soha, 
Búmot, bánatomot stb. 


 


E daléval rokon hangulat vonul át az Erdélyi János Népköl- 
tési Gyűjteménye I. kötetében álló Csángó dalon, mely így kez- 
dődik: 


 
Gyenge ifiúcska kin törli szemeit, 
Kitől küldené el ő is a levelit, 
Rigótól küldené stb. 


 


Vö. a 433. dalt is ugyanott. 
6. dalban a székelység újabb korbeli egyik nagy baja-búja van kife- 
jezve: az udvarhelyszékiben ott „viszik a sok magyar fiat“, a há- 
romszékiben (l. 371.) „viszik a székelység szíkját”; a marosszéki 
székelynek is (414.) „keservesen szól a harang, mer a rózsáját 
most sorozzák”. 
7. dalnak: Jere hëzzám vacsorára, változatát l. Erd. III. köt. 
55.: Hogy mehetnék én tehozzád, én édes szerelmem! 
10. dalnak változata részben a 420., hol nem két, de három 
szeretője van a szegény legénynek, s ha egytől búcsúzik, kettő ha- 
ragszik, azért oly nyugtalan szíve. L. Erd. II. 108. ― A 6. vers- 
szaknál, úgy tetszik, más dal indul meg. 
12. dal 17. sorában helyesebben: mazlagot kell olvasni, mi 
rongyos csöpű-öltönyt jelent. 
13. dalnak egy nemrég kapott változata így hangzik: 


 
Hulljatok, levelek, takarjatok ingöm, 
Mer az édösanyám sírva keres ingöm; 
Mer én azt nem tudom, hó lösz a halálom: 
Erdőn-ë vaj mezőn, vaj idegön fődön. 
Ingadozó nádszál, hëzzám nem hajlottál, 
Bár ahoz légy igaz, akit választottál. 


 


A két utolsó versszak változatát lásd a 388. dal 5. és 6. sza- 
kában, az első szakét Erd. I. 11. 
15, 18., 19., 30. dalok változatait l. Erd. II. 541.; I. 99.; II. 
154.; I. 280.; II. 215. 
24. tanácsolja, milyen legényt lehet szeretni: barnát; a 312. mi- 
lyen leányt: barnát. Erd. III. 180. se barnát, se szőkét nem taná- 
csol, hanem azt, hogy a „széphez hűséges légy!” 
38. dal első szakának változatát l. Kecskeméti Cs. Dániel I. 
Dalfüzérkéje 55. danájában, mely szerint „Kispatakon található 
az a bánatot őrlő malom”, nem Tordátfalván. 
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45. E 9 versszakból álló gunyoros versezetnek csak két elő 
sorát hozta Erd. I. 315. dala ezekben: 
 
Pázsitos udvaron lakik a szegénység, 
Üres kamarába beszorul a szükség. 


 


A napokban 22 versszakból álló variánsa került kezemre „egy 
régi paprikás vers” címe alatt, mit később szándékom kiadni; elég 
legyen most annak korrekt szövege után némi javításokat tennem. 
Az 1. versszakban: 
 
Pázsintos udvaron lakik a szegénység, 
Ott a kamarába bészorult a szükség. 
Ennek útitársa a nincsen s az éhség, 
Ritkán telik ott ki az úri vendégség. 


 
Az 5. versszakban: Dagasztván, nem meri feltűrni az ingit. 
A 7-dik versszakban: 


 
Abban a faluban, ha van sok korcsoma, 
Ki melyik mi ézű, amely asszony tudja stb. 


 


50. dalnak: Jaj be szennyes a kendője, csak első szakát látni 
Erd. I. 129. és II. 530. [...] 
59. dalban a fuszulyka szára futott fel a fára. Erd. II. 112. 
dalában a kukorica szára fut fel, mely pedig nem futó növény, 
mint a paszulyok egy része. 
60. dal: Verd meg, isten, azt a szűvet, első szakát l. Erd. II. 
97. és III. 117. 
62. 412. dal egymásnak változata. ― Erd. I. 148. csángó dalá- 
nak csupán ez egyetlen sora egyezik a miénkkel: A pünkösti 
rózsa kihajlott az útra. A 62. dal harmad szaka szintén variánsa 
a 422. csángó dal negyed szakának: Az esső isz esik, köpenyem 
ázik. 
73. dalban „írott pácákot s ossójára szép karikáikot” vár szere- 
tejétől a leány. Az ónból öntött s középben meglikasztott karikába 
dugják belé az orsó végit, hogy könnyebben lehessen forgatni. A 
pácaírás közönséges szokás: tavasszal fahámláskor a mogyorófát 
meghántják, szép feketére megsütik s azután betűformákat ír- 
nak vagy rónak reá. Nem emlékeztet-e e szokás némileg az any- 
nyit vitatott ősi [...] székely írásra? 
93. dal másod szakának változatát: Megválogatnám a legént, 
Mind a vásárban az edént, l. ugyancsak Erdélyből közölve Erd. 
III. 172. dala harmad szakában. A 97. dalnak: Ne szeress, ne 
szeress, szintén különböző variánsait l. Erd. II. köt. 
99. Addig ültem a tűzhelyön és 424. Hetfűn reggel lúgzót rak- 
tam ― egymásnak változata. 
114. harmad szaka az eke kormányáról szól, s az igazi szö- 
veg így áll: 


De látom, a kormány (az ekekormány ti.) hibás, 
Nem jó fából készült, visszás. 
 
123 Édös kéncsöm, szép galambom ― megszólítás szokásban 
tisztesebb leányokkal szembe, mint a meghittség s illem szava; a 
hamisaknak így is mondják: 


 
Édös kéncsöm, karcsú bogom, 
Dërëkadat öllel fogom. 
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124 Erd. III. 178. dalával pár sorban egyezőleg azon tűnődik: 
kit kelljen elvenni a szegény legény búfejének. 
143. Hazám! hazám! édös hazám! ― egyezik csaknem minden 
sorban Erd. III. 137. dalával, mely szintén székely földről volt 
közölve, annyi különbséggel, hogy a mi székely fiúnk „lágy ki- 
nyeret” kíván „zsemlyebél” helyett. 
152. másod versszakán kezdve: Szerelöm, szerelöm, átkozott 
szerelöm! változata Erd. II. 28. dalának a diófán kívül, mely 
egyébiránt e Gyűjteményben is több ízben fordul elő, s méltán 
gyaníthatjuk azt a magyar mitológia szent fájának a székely 
nép zádokfája mellett. 
 


201. 


Úgy meg vagyok búval rakva, 
Mind a telekfali makkfa, 
Azon is csak egy van rajta, 
Mégis meghajlott alatta. 


 
Meghajlott, mert az az egy makk rendkívül nagy lehetett, 
mint a szerelmes ifjú nagy búja. Vö. Erd. I. 242. dalra tett 
jegyzetet. 
233. Azon kéröm a bírót: változata Erd. II. 205. dalának: 
Mondd meg, rajkó, bírónak. 
234. Gúnyvers. Alig van falu, melynek ily gúnyos elnevezése 
nem volna. Több efféle vers jött még kezünkbe, amelyek nagy- 
részint más változatban adják a gúnyneveket, mik régebb időben 
származva, a legtisztább erkölcsű falvakkal is, mint Szentmihály, 
Tarcsafalva, Tordátfalva, Martonos, Csekefalva stb. csúfolkodni 
nem átallják. Egy variánsunk így adja: 


 


Görcsös Nagygalanfala, 
Disznótekercs Miklósfala, 
Tarcsafala reatartsa, 
Férerakott Énlaka, 
Pócon ülő Páfala, 
Félszájú Décsfala, 
Bikafali kur .. sok, 
A bögözi pompások, 
Martonosi pipások, 
Lövétei dankosok stb. 


 


235. Az X-fali é fiú-legény ség nagy megfutása, és 236. Az agyon- 
vert sárga (vagy másként kabala) búcsúztatója közölvék itten, 
mint a népelme, igaz hogy kissé civilizált népelme, újabbkori pro- 
dukciói, mert aligha „ezerhétszáznegyvenkettő” volt az a „nem 
jóravaló” esztendő. 
237., 238. dalokat adtam, mint közölték velem a „fé’vidékies” 
vagy havasalji hangejtés szerint. 
239. dallal kezdődnek a H o m o r ó d - k ö r n y é k i e k ,  hol a 
keresztúrfiszéki hangejtés már a háromszékivel érintkezik; is he- 
lyett es az uralkodó, a közép ë is kezd szerepelni a székely fal- 
vakban még nagyban divatozó ö mellett, s az l betűnek oly gya- 
kor eltűnése a hangzók terpedésével megszűnik. 
240. dal változatait hozzák Kecskeméti Dalf. III. 52., Erd. I. 
167. s II 99., mikből a bús dal töredékes volta kiegészíthető. E 
vidékről közlőim négy Sándor: P é t e r f i ,  D a r k ó ,  J a k a b  és 
N a g y  Sándor urak. 
241., 242., 243. Szomorú nóták a közelmúltból, melyeknek 
egy-egy versszaka szintoly irgalmatlanul össze van rontva, mint 
az Ábelek teste, kik méltó bosszúért a nagy egekre apellálnak. A 
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két utóbbi nóta s a 245. egy iskolában soha nem tanult szolgale- 
gény munkája. A 244. Nóta egy gyilkosságról a Rikában egy öreg 
székely ember műve, ki minden halálesetet s más történt dolgot 
is meg szokott énekelni. Búcsúztató versei egész nagy gyűjteményt 
tesznek az itt közlötthöz hasonló modorban írva. 
246. Nóta Balog Józsiról. E nagyon elterjedt nótának egy nem- 
rég kapott változata szerint a harmad versszak két utóbbi sora 
így van: 


 


Születésemnek örültél, 
Kénos halálra neveltél. 


 


A 6. és 7. versszak így hangzik: 


 


Egész főrend megengede, 
Csak obester nem engede, 
Neki es van négy gyermeke, 
Az es eljuthat ezekre. 
Szilvafák alatt feküdtem, 
Három medvével küszködtem, 
Akkor megláttam halálom, 
Barátimtól elválásom. 
Három papnak könyörgése 
Nem hallék fel az egekbe, 
Letörött a csűröm szarva, 
Rettenetös halálomra. 


 


247., 360. egymásnak változata, „a vén leány méltó bújáról”. 
248. dal kezdi meg a Házasító, vagy amint még nevezni 
szokták, Eladó dalokat, szám szerint 18-at a Fejér-Nyikó környé- 
kéről. Már az ily társas dalok nagy száma, melyek ha nem mind 
e vidéken termettek is, de itten oly általános kedvességben van- 
nak, azoknak ártatlanul dévaj kedélyessége, könnyű dallamossága 
s a rajtok feltűnő régies szín arról tanúskodnak, hogy e népnél 
a költői fogékonyság, az összetartó családiasság érzése s az ősi ha- 
gyományok iránti kegyeletesség még virágzásba van. Azonban ily 
színű családi társas dalok a többi székely tájakon sem hiányza- 
nak, mint ezt az Erd. II. kötetében a székely földről közlött 526., 
527. dalok mutatják, melyek igen hasonlók a miéinkhez, s az első 
éppen a 263. dalunknak változata. Éneklik pedig e dalokat nem- 
csak a fonókban, de az aratókban, kapálókban, úton-útfélen, szó- 
val mikor kedvök és idejök van reá. Valamint a balladákat, úgy 
az eladó nótákat is dallammal mondják, a játékos verseket pedig, 
mint pl. Kakas adjon jó napot stb., Kapitány uram küldeték stb., 
csak szavalják, éspedig nemcsak fonókban, hanem vasárnap dél- 
utánkénti összejöveteleknél s más, időtöltésekre kedvező órákon is. 
Az ily énekek, játékos versek, találós mesék stb., a téli hosszú 
estéken pedig a népmesék pótolják falun a színművek s operák 
helyét. 
255. lásd Erd. I. 417. csángó dalát: Az én édesemnek dombon 
ülő háza. 
256. dalnak több variánsában a harmadik versszak így áll: 


 


Patkoltatom paripámot, 
Mönyök hozba rajta. 
 


Talán valami nászt jelent e szó, a „hoz, hozás” szótól. Általá- 
ban több gyűjtött dalaink vannak, melyekben ily érthetetlensé- 
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gek fordulnak elő, s a közölhetés végett még variánsokat hajhá- 
szunk. Így egy házasító nótánk ekképp kezdődik: 


 


Ó te ékes Diánna, Deusnak királynéja, 
Ékesimnek, vitézimnek istenasszonya. 
 


261. Hunyor a szömélye. Itt kétségkül az a virág értődik, 
melyet a székely hunyornak nevez, mely pirosló virágokkal és 
szárakkal s emellett fekete pettyes zöld levelekkel levén ellátva, 
a barnapirossat ábrázolja. Bővibe van a vidéken. 
262. dalnak egy kezünknél levő változatában így áll a har- 
madik versszak: 
 


Haj kőszálon főtermött 
Zajgó liliomszál! 
 


Sajgónak kell lenni jórendin, mint van Erdélyinél a sz. László 
énekében: „Képed fénylik, mint a nap, salyog, mint arany”, azaz 
ragyog. Salyog a liliomszál is, mert a liliomnak van valami fé- 
nyes ragyogó színe, s a nép száján könnyen válhatott zajgóvá, 
kivált ha e dal a csángóktól jött közinkbe, kik az s helyett 
sok szóban sz-szel élnek. Van egy eladó vagy házasító nótánk, 
melynek a végin szóról szóra ez áll: 
 


Kőfalon felfutó zergő liliomszál, 
Annak tetejibe két szép rosmarinszál. 
 


Ezt a természetből megmagyarázni nem lehet, hanem ábránd- 
nak kell venni. Az első sornak: Haj fürgecském, fürgecském! 
Erdélyi I. 409. dala 5. versszakában ily különböző értelmű vál- 
tozata van: 
 


Hej fürjecske, fürjecske, 
Gyönge a te állad, 
Életed is kesereg, 
Mint a szegény árva. 
 


A mi „fürgecskénken” olyan kicsi, csinos ifjúcska, leánka ért- 
hető. 
 268. Porka havak hulladoznak, vagy egy variáns szerint: ese- 
deznek. Ez ószékely népdalnak egyedüli fészke jelenleg egy Szé- 
kelyudvarhely közelében fekvő helység, K é n o s, mely nevét a 
közhiedelem szerint onnan vette, hogy az Udvarhelyen és Lo- 
kodon v. a lokodi várban lakott rabonbánok ott szokták volt 
kénoztatni a bűntetteseket. Évek óta folytatott kutatásim által sem 
juthattam annak legkisebb nyomára is, hogy e népdalt s a vele 
járó népszokást egyebütt az egész székely földön ismernék. Külö- 
nös, hogy éppen a székelység központjához oly közel fekvő hely- 
ségben maradt fenn némi emléke egy népszokásnak, a regelésnek, 
mely mint a Magyar Nyelvészet V. évfolyamában Torkos Sándor 
úr által felhozott [...] regélés mutatja, egykor nagyon el lehe- 
tett terjedve, s különös szertartásokkal, cselekvényekkel volt össze- 
kötve. A XVI-dik század közepe táján még nagyban dívott e re- 
gélés, mint erről tanúskodik Heltai Gáspárnak Kolozsvártt 1552-ben 
kiadott s „az igaz nemes férfinak Kendi Antalnak” ajánlott ily 
című könyve: A részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról 
való dialógus, melyben ím e sorok fordulnak elő: „A mi Urunk 
Jézus Krisztusnak születésének napja után következik az ördög- 
nek nagy ünnepe, a regelő hét, ottan a fársáng.“ Ismét: ,,A sok 
duska italnak, a sok regelésnek nincsen semmi vége.” S figye- 
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lemre méltó, hogy [...] jelenleg karácson másodnapján szerepel- 
nek a regesek, mely időre aztán csakhamar következik a Heltai 
ördögnek szentelt nagy regelő hete, a fársáng. Ebből a világi 
elemből jókor? adag is van elhintve kivált a kénosi népszokáson, 
melyben a családias naivság legvégül tetőpontját éri el, míg a 
zalai reges szokáson és mondókán ó-keresztényi színezet vonul 
végig. 
A kénosi reges népszokásról egyik gyűjtőtársam ezt írja: „Midőn 
új pár kel össze vagy idegen pár települ e helységbe, ezzel a régi 
énekkel tisztelik meg karácson másodnapján reggel, amit regelésnek 
neveznek; e végre előbb az idősebbek, azután a középkorúak, ké- 
sőbben az ifjak nagyobb számmal elmennek az illető pár udva- 
rára, hol énekelni kezdik: Porka havak esedeznek stb. egész a 
verssorig, hol a gyermek jelenti szülőinek, hogy „eljöttek a rege- 
sek”. Ekkor a házajtóhoz menve tovább éneklik: Régi törvény, 
nagy rőtt ökör, Annak fele regeseké stb. mind végig.” 
A helybeli lelkész Jakab Sándor úr pedig, kit e népszokás bő- 
vebb nyomozására fölkértem, így ír: „E népdalban a főgondolat, 
miből az egész kifoly, a rőtt ökör, ami nem egyéb, mint a bőség 
szarvának érzékítése egy fából kifaragott ökörben, mely kétség- 
kívül meg is lehetett veresre festve, vagy ha nem volt is festve, 
de a hosszan hátára aggatott sok kolbász és sült pecsenye igen 
könnyen kölcsönözhette neki a veres színt. Ezt az ökröt, mint a 
szájhagyomány tartja, az új házaspár házához karácson első nap- 
ján estve beállították, melynek a szarvát az új házas béaggatta sült 
pereccel, olyanformával, mint a torockói somodi nevű kalács, s 
ez a perec ma is ilyen; a fülibe pénz téve, a farkára seres korsó 
kötve (az úgynevezett magyar sert főzik még ma is minden tehe- 
tős székely családnál, és főzés után komlóval élesztik, ami elég 
jó zamatú ital; ma ennek helyét inkább égettbor pótolja), a kő- 
döke úgy volt fából alkotva, hogy benne a komló megállhatott, 
a fara hasonló módon, hogy a mogyorót tartalmazhatta, s amint 
a regesek ezt énekökben érintik, az új házaspár azzal a sorral 
szedegette le a rőt ökörröl s adta át a regeseknek. A régi törvény 
semmi nem egyéb, mint ősrégi szokás, gyakorlat, mi az új há- 
zasokat illetőleg megtisztelő ugyan, de némi erkölcsi kényszerrel 
van párosítva, mert fiatal házasok és legények mint egy bandé- 
rium, úgy rohanják meg a megtisztelés tárgyául kitűzött új párt, 
s míg sült pereccel s pálinkával jól el nem látják, addig házától 
bajjal távoznak. Ennyit tudhattam meg e népdal s a vele járó 
népszokás értelméről, s ennél többet róla a nyolcvan éves öregek 
sem tudnak mondani.” 
Meglepő hasonlat látszik a székely regesének s a Zalából köz- 
lött s ott szintén maiglan énekelni szokott palóc regös darab 
közt. A székely énekben előforduló: Régi törvény, nagy rőtt ökör, 
és: De hó reme róma a Torkos Sándor által közlött palóc szö- 
vegben így hangzik: Riétóki régi törvény, Hej regüő rejtem, vagy 
egy azután talált variáns szerint: Röjtököm régi törvény, Hej regő 
rejtem; a Tudományos Gyűjtemény 1838-ki évfolyamában Plán- 
der által közlött szövegben pedig így: Rök ökör régi törvény, 
Haj regő rajtunk. Immár a Plánder szerénti szöveg s a székely 
ének egyiránt említvén az ökör szót, valószínű, hogy a Torkos 
közlötte variánsban előforduló röjtököm szó alatt is ugyanaz 
fog lappangani inkább, mint az általa gondolt röjtöki, mintha ti. 
a régi törvény a beszéllőnek, a regésnek „röjtöke” ― titka ― 
volna, csakhogy a sok százados használat alatt elkopott a szó, 
valamint ez a refrén: Hej regüő rejtem, mely Zalában is már 
különböző változatban fordul elő, az oly távol eső székely föl- 
dön könnyen romolhatott át ezekbe a ropogós hangú, de érthe-
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tetlen szavakba: De hó reme róma. Egyébiránt az ily érthetetlen 
refrénnek használata kivált a vígabbszerű versekben nem szokat- 
lan, s a régi költeményekben mintha a rímek hiányát pótolnák. 
További hasonlat tűnik elő a székely és palóc rege között még 
ezekben: A székely népdal első sorai: Porka havak hulladoznak, 
Nyulak, rókák játszadoznak, téli havas tájt állítnak képzeletünk 
elé; a palóc dal eleje szintén ily képet láttat: Meggyüttek sz. 
István szolgái hideg havas országból; ott: Ágyba fekszik jámbor 
gazda, itt: Ágyba fekszik a mi gazdánk; itt, mint ott sok min- 
denféle jót kívánnak gazdának, gazdasszonynak a regesek, s aztán 
követelik a maguk részét ― a székelyek: Annak fele regeseké, s a 
palócok szintén: Fele szegény regősöké. Ennyit a felötlőbb ha- 
sonlatról. 
Népdalunk egyik sorának: Közböl fekszik páris gyermek, más 
változatai: páros gyermek, és: fodor gyermek. Ez a páris szó 
vagy piros pozsgást jelenthet, mint egyik variáns-közlőm magya- 
rázza, vagy párost, mely szónak a páris szintoly változata, mint 
a hamosnak hamis, mely utóbbi mostan közhasználatban van. Egy 
másik sornak: Belöl fekszik gyenge hőgye, két változata van ná- 
lam: az egyik szerint: Kívül fekszik felesége, a másik szerint: 
Belöl fekszik gyenge vőgye, mi a hőgy vagy hölgy ószékely- 
magyar szónak csak rosszul ejtése, vagy a v ajakhangnak a h- 
vali könnyed fölcseréléséből keletközhetett. ― Végre egy varián- 
sunk szerint e versszakhoz: Hátán átal hatvan kolbász, hozzá 
van téve e versszak: Hátán hosszan sült pecsenye, ami csak né- 
mely telhetetlen reges pleonasztikus toldalékának látszik lenni stb. 
269. A tréfás juhász változatát l. 485. 
270. Julia szép leány ― a Fejér-Nyikó mellékiről jött Ko- 
lozsvárra, s szépsége már Pesten is méltányolva lőn Gyulai Pál 
úr által a Szépirodalmi Figyelőben; de voltaképen e mennyeileg 
bájos szűznek legutóbbi rejtékhelyen a Sóvidéken a fördőjéről híres 
Korond volt, egy erősen buzgó s áhítatos katolikus s unitárius 
székely falu, s egy onnan jött közrendű székely ember szája után 
van lejegyezve. Az 5., 6., 7. és 9. sorok változatait l. a 318. 
töredék-dalban a háromszéki népdalok közt. 
290. Ki népei vagytok? székelyföldi változata az Erdélyi J. 
által (Népdalok és Mondák I. köt. 405―8.) közlött Gyermek- 
játékoknak, melyek száz meg száz alakban létezhetnek [...] kü- 
lönböző vidékeken. 
2)  HÁROMSZÉKIEK ÉS ERDŐVIDÉKIEK. 292―330. Az 
utóbbi terület népnyelve szintén a háromszéki nyelvjárás minta- 
körébe esvén, csak némi nem jelentékeny eltéréssel a távolabb eső 
helységekben: együvé fogtam a két vidék közleményeit. Egyéb- 
iránt megjegyzem, hogy tulajdonképpen Háromszéknek csak egyik 
székiből, S e p s iből vannak az itt közlött dalok, s Erdővidéknek 
is csak Sepsihez közelebb eső egypár helységéből, hol majd az 
utolsó hang- és szóejtésig egy a beszédmód a sepsiszékivel. Sepsi 
s a másik két szék beszéde közt nincs semmi szembeötlőbb kü- 
lönbség, inkább csak a Csík felé eső helységekben egypár szóejtési 
s több tájszóbeli eltérés. 
292. ballada nagy híres tolvajról vagy egy variánsunk szerint 
a híres tolvajról, s még egypár olyas töredék, mint a 293. Forró 
Julis s 318. Ahol kerekedik egy kerek dombocska, mely némi ro- 
konhangokban a szép Juliára emlékeztet: biztató jelül szolgál- 
hatnak arra, hogy e kies tájakról sem veszett ki még a népköl- 
tés minden termésaranyja. [...] A fennebb említett ballada még 
két udvarhelyszéki s egy háromszéki variánsban van meg kezünk- 
nél; eredeti honja Gálfi S. szerint Csíkországa lesz, hol tehát 
nyomába kell akadnunk a nemes vad tökéletesebb példányának, 
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mire e tájéki t. gyűjtőimet: K i s s  Mihály, B a r a b á s  Sándor, 
K r i z a  Sándor, G á l f a l v i  István urakat s más hazafitársai- 
mat is szíves bizalommal fölkérem. 
A dalok minden változatait, miket Kecskeméti Cs. Dalfüzérkéje, 
Katona Antal Népkönyve s Erdélyi János Gyűjteménye közöl- 
nek, helyszűke miatt egyenként nem jelölhetem ki s a miéinkkel 
való egybevetést a nyájas olvasóra vagy inkább a komoly szak- 
értőre kell hagynom. Kecskeméti mintegy 8 variánst hoz, melyek- 
ben nagy a szövegeltérés, s tán az a népies zamat sem min- 
denütt található, mely székely druszáiknak legalább egy részén íz- 
lelhető. Katona Antal Népkönyve szintén több variánst közöl 
Erdélyi Népdalok címe alatt több vidékről közölve, amelyek tő- 
lem háromszékiek gyanánt közölvék, mely cím azonban csak any- 
nyit jelenthet, hogy ama népdalok Háromszéken vannak gyűjtve, 
nem pedig hogy mind éppen azon a földön termettek volna, mert 
azoknak csakis egy részök lehet a háromszéki népkedély eredeti 
terménye. ― Erdélyi J. Gyűjteményében még több a variáns, 
de inkább csak egyes versszakok, daltöredékek, mint egész dalokra 
nézve, melyek közül alig egynéhány mondható teljesebb válto- 
zatnak; ilyenek: Amott egy virágos kertben; [...] Ki mit szeret, 
ha nem szép is, kedves az annak; Nincsen nálunk olyan asszony; 
Mikor masírozunk, kapitány uram? (a miénkben hármas ram-ram- 
ram-mal megtoldva, mi a székely szövegnek valami ropogós dal- 
lamára mutat); Haragszom én az oly szóra, s ezekben is egész 
versszakok ütnek el s csapongnak félre [...] ikertestvéröktől, 
mint a most jelöltek közül a 3-dik és 6-dik dalban. Vannak, 
amikben csak az első sor talál össze, mintha csak mottóul lenne 
odabiggyesztve, mint: Hej páva, hej páva, császárné pávája, a 
székely páva a második sorban egészen más madárra van vál- 
tozva; ilyen: Túl a vízön Tótországban (Erdélyinél: Túl a hegyen), 
mely rögtön másfelé tér a magyarhoni Tótországtól, s kálvénista 
rózsát s keresztúri szitakérget és sok egyebet megforgatva halad 
el. Vannak, amikben csupán az első versszak vagy közbe-közbe 
egy-két sor talál össze, mint: Nem jöttem volna én ide; Ne menj, 
rózsám, a tollóra (hol már a negyedik sorban az Erdélyié: Ki 
süt nekem jó kenyeret; a Vadrózsáké: Ki köti bé a sebedet); 
Virágos rét, füves halom; A toronyra szállott a sas (a Vadró- 
zsákban: Kútágasra stb.). Vannak végtére dalsorok, melyek mint 
megannyi közmondásai a népérzésnek, minden dalgyűjteményben 
s a miénkben is többször előfordulnak, mint: Meg kell a búzának 
érni; Minden madárkának szabad ágra szállni stb. Egy-egy vers 
gondolatja mily különböző vonalban cikáz ikertársában! p.o. Er- 
délyinél: 


 
A te szemed olyan kerek. 
Amennyit lát, annyit szeret; 
De az enyém olyan igaz, 
Száz közül is téged választ. 
 
A Vadrózsákban: 


 
Az én szemem olyan kerek, 
Ahányat lát, annyit szeret; 
De a szűvem olyan igaz. 
Ezer közül egyet választ. 


 
334. Csillag sem szeretnék az égen lenni: Petőfinek a népélet 
mélyéig ható befolyásáról tesz tanúságot. 
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240., 344. az újabb kornak két súlyos baját érintik: a palagla- 
fost (paragrafust) és a kerolint (krinolint). S a dalnok szerint: 
„Ez a világ jobb volna, Ha kerolin nem volna. Jobb volna 
talán sok tekintetben az első nélkül is. 
373―380. Sidradradrám, sidradrám. Ej-huj, dunnám alá. [...] 
Ica ca! Csilláárom haj! Kapitány uram, ram-ram-ram! S trállállám 
s trállállám, jajj! ― e víg dalokat vettük Udvarhelyszékről is, 
mi arra mutat, hogy a székely embernek sok búja mellett is hébe- 
hóba nagy kedve dudorodik, s erősen hiszi, hogy ámbár 


 
Kiszáradt a diófa, 
Nem játszodunk alatta: 
Majt kiujjul tavaszra, 
Játszodhatunk alatta. 


 
3)  381―447. MAROSSZÉKIEK. E székből nagyfrissibe gyűjték 
össze néhány dalt, amikor Gyűjteményem már-már sajtó alá me- 
nendő vala. E csukorék dalból is képzelhető, mily sokat szed- 
hetni össze hosszasabb idő alatt s többek közrehatásával, ebben 
az ügyes táncosokról különben oly híres székben. E nagy terjű 
széknek dalait a benne dívó tájszólásokhoz képest három osz- 
tályba sorozám, I. osztályban állnak a N y á r á d  m e l l é k i e k ,  
hol a népbeszéd már a míveltebbek s a közirodalom nyelvétől 
különböző sajátságot nem oly sokat mutat fel, ámbár e vidékben 
is akadni itt-ott a népnél a szomszéd vidékek tájszólásának jelen- 
ségire, de jelen közleményemnél nem lehete azokat tekintetbe 
vennem, elégnek tartám ezúttal, hogy rajtuk némi sajátságos szé- 
kely íz legyen érezhető. II. osztályban jőnek a S ó v i d é k r ő l  
közlöttek, mely Udvarhelyszék szomszédjában esvén, annak északi 
része tájszólásának érzi hatását. Itt szintén csak a székely nyelv 
némely főbb sajátságát vehettem szemügyre, amennyiben jelenleg 
itt lakó azon vidékbeli barátimtól vehettem némi okulást, s e 
részben nagy köszönettel tartozom N a g y  Lajos, S z e n t m á r -  
t o n i  Sámuel s G y ő r f i  Sándor gyűjtőtársaim mellett tisztelt 
barátom D ó z s a  D. úrnak, aki mívelt ízlésű s vele költőileg 
is annyira édesegy nejével együtt egypár hét alatt képessé tőnek 
arra, hogy marosszéki népdalokat ily számmal már ezúttal is 
adhassak. III. osztályban a M e z ő s é g r ő l  hozok két dalt, mu- 
tatványául az ottani tájszólásnak, mely a határos megye hang- 
ejtését a lehetőségig híven tükrözi vissza. 
381. Barcsait, e jeles ószékely balladát Nagy Lajos tanár, 
ő maga is népdalköltő, írta le egy székely legény szája után, aki 
tán maga egyedül bírta még ez irodalmi kincsünket, mintegy utolsó 
Sybilla-könyvet, mert leggondosabb kutatásink által se juthattunk 
több példánynak nyomába. Előbb a Vadrózsák számára volt át- 
adva, időközben a Kolozsvári Lapban látott világot, honnan Er- 
délyi János úr átvette s irodalmilag méltányolta a Szépirodalmi 
Közlönyben. 
A 11-dik sorban az érthetlen „vántoros” szót így igazítottam 
ki: „vont arany”, amit valószínűnek is kell találnunk, hogyha 
a sor szövegét, melyben ama szó előfordul, Bátori Bódizsár hason 
szavakból álló sorával összevetjük: 


 


Hadd vessem nyakamba vont arany szoknyámot. 


 


382. dal: Huszár vagyok. Erd. III. 232. dalának változata. ― 
Ilyenek még 396., 397., 426., míg a többinek csak egy-egy vers- 
szaka talál össze az Erdélyiével, mint 395., 416., 442., 446. Fel- 
tűnők: 407., mely a közelmúlt csaták napjaiban keletkezett, s 405. 
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és 438., mikben a honvágy fájdalma sóhajt a haza ékes hegyei 
felé, mert úgymond: 
 
Minden, mit hallok, rusnya szó, 
Nem székely embernek való. 


 


VEGYESEK címe alatt: 448―583. mint amelyek nem bizonyos 
vidékről gyűjtvék, három osztályban jőnek. 
I. A NÉPTŐL, amelyeknek egész formája, hangja, minden for- 
dulata rámutat népi eredetére, vagy hogy nem iskolát szenvedett 
elme forrásából buzogtak fel. Itt együtt vannak mindazok a da- 
lok, miket egész Erdélyből kaptam, s amiket nagyrészint magam 
és mások régi gyűjteményiből kiválogattam, bár lehetnek köztük 
olyak is, melyek Magyarhonból származtak be hozzánk, de itt 
sok ajkon fordulván meg, némi sajátságos változaton mentek ke- 
resztül, mint ez többi közt 451., 458., 481., 482. dalokban lát- 
szik, melyeknek változatai Erdélyinél is megvannak. ― 480. Ken- 
dert vettettem felibe gúnyversben érthetetlen a refrén: Páncél pil- 
langére, Rózsaminé stb. Tán csupa mókázó szavak. Fejtse meg, 
aki tudja, míg a nemzedék, mely e vers dallamát, mint hallom, 
még Udvarhelyszéken tudja, a dallammal együtt elenyésznék. 
483. egy változatát kapám meg a napokban, hol a refrén így 
hangzik: 


 
Ó ég, ó ég! ó, én szegény 
Csalatott férj vagyok én, 
Mint más sokak is még. 
 
S a második versszak, mely a miénkben hiányzik, ím ez: 


Amint a tornácba lépek, kiterítve látom, 
Egy nehány fejér köpenyeg, egy, kettő, három. 
Kedves feleségem! ― mondék. ― Mi baj no, angyalom! ― 
Mit keres e sok köpenyeg, azt meg nem foghatom. ― 
No lássa az ember az oktondit, hol itt a köpenyeg? 
Ágyterítők, szárítani raktam ki azokat. 
Ágyterítők, veres gallérral? 
Ó ég, ó ég, stb. 


[Itt mellőztük a II. ISMERETLEN SZERZŐKTŐL és III 
ÍRÓKTÓL című, kiadásunkból kihagyott fejezetekre vonatkozó 
jegyzeteket.] 
584―585. Kőmíves Kelemenné és Budai Ilona még elég jókor 
érkezének meg, hogy az első asztalnak legvégin helyet kaphas- 
sanak. De ők is elmondhatják váltig az egyszeri háziúrral: „Ott 
az első hely, ahová én ülök.” Erdélyi J. Gyűjteménye III. köte- 
tében csak ennyi töredék áll az elsőnek: 


 
Úgy rakják, úgy rakják magas Déva várát, 
Tizenkét kőmíves, tizenkét kőmíves, 
Amit délig raknak, délután mind lehull. 
 
A monda csakugyan, mint ez a mi költeményünkben tökélete- 
sen ki van dolgozva, él a magyarhoni népnél is, s a töredékből 
ítélve, valamely variánsnak ott is létezni kell vagy nem régen 
még létezni kellett. 
586. Mónár Mózsi K[ossuth]-huszár. Közölve mutatványul, 
mily modorban kap fel a falusi múzsa egy-egy eseményt nap- 
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jainkban is, hogy szájról szájra adja dalképpen. Siménfalván tör- 
tént 1849-ben e „nagy ütközet” három személy közt, s a Vad- 
rózsákban „lehet erről emléközet”. 


II. TÁNCSZÓK 


A székely népnél a táncközbeni verselés eleitől fogva divat- 
jába volt, s nem egy anya és apa a táncos legénység sorába 
legelőször kilépő fiacskájához szól biztatólag: „Mondj fiam tés 
is valamit a táncnak!”, míg egy-egy ékesebb korú férfi is az 
„éfiúság” táncropó seregébe béállván, nógatja s zaklatja a szótlan 
munkában izzadókat: „Szót, fiak, a táncnak!” Szót is adnak 
mindegyre a táncnak, s ha egyszer beléhevültek, ömlik a táncszó, 
mint a ,,Táncszók“ első két lapján olvasható, sziporkáznak közbe- 
közbe költői eszmeszikrák is a népdaltöredékekben, mik szintén 
fordulnak elő a „Táncszók” közt, s miknek egy részét a „Nép- 
dalok” osztályában láthatni a kurtább versek közt. Ilyszerű nép- 
dal-formákat, régi énekecskéket gyakran dalolnak is többen egy- 
szerre, kivált amikor úgynevezett lassú cigány nótára táncolnak. 
Gúnyversekre is akadni itt-ott a táncmondókák közt. Egy-egy 
helységben nagyba divatozik kivált a fiatalság közt a tréfás el- 
ménckedés, gúnyolódás, vityálódás. Ha olyas együgyűség-, léhaság-, 
könnyelműségből történt botlás, apró csenés-csalás, tilos szerelmi 
kalandoskodás napfényre találtak jőni, legottan találkozik egyén, 
csak az otthon, a kapuzábén belöl tanultak közül is, ki az ily 
eseteket rímes mondatokba szedve olyas pasquill alakban terjeszti 
el a nép között. Az ilyesmik aztán vasárnapi szünórákban s tán- 
colás közben is kapva kapott csemege gyanánt vannak az ifjúság- 
nak, mint szintén egyébféle apró verselések is. Ilyen bizonyos 
esetre célzó gúnyversek a „Táncszók” közt: 


 
Szegény legény, mire jutsz, 
Mikor bába után futsz? 
Friss mönyecske Kuruc Özzsi, 
Embör lögyön, ki megőrzi. 
Csöngő-pöngő sorkantyú, 
Nincs a pajtába bornyú! 


 
A vasárnap délutáni s menyegzői táncvigalmak mellett még 
főleg a fonók szolgálnak gazdag forrásul ilyes táncmondóka-féle 
verseknek. Szokásba van ugyanis, hogy a mezei munkák meg- 
szűntével késő ősszel több fiatal nők és leányok kibérelnek egy- 
egy tágasabb házat a faluban, odagyűlnek össze fonni estvéli 
órákon, ami tart körülbelül egy-két hónapig. Az ily fonógyűlé- 
sekben majd minden leány szereteje el-el szokott menni termé- 
szetesen. Ott a leányok néha külön, néha a legényekkel együtt 
énekelnek rövid dalokat, világi énekeket, s közbe zsoltárokat is. 
Az ifiak olykor tréfát űznek egymással, vagy pedig amolyan tánc 
közben is mondani szokott versekhez hasonlókat mondanak elé, 
vagy pedig tündérregék elbeszélésével, találós mesék s elmés kér- 
dések föltevésével töltik az esti órákat. Íme a városiak színházi 
időtöltéseit pótló mulatsága a falusi egyszerű népnek! Ezenkívül az 
aratókalákákban is, melyek rendszerint víg hegedűszó mellett szok- 
tak végbemenni, úgy az egyes arattató gazdák cselédjei, fiatalabb 
napszámosai közt is hallani gyakran vagy magoktól kigondolt, 
vagy mástól hallott ilynemű verseléseket, ha félszegül is. Még a 
borozás, pálinkázás közben is az ifjak olykor egymással verse- 
nyezve mondogálnak ilyen versformákat jókedvökben borról, leány- 
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ról s egyébfélét is. Újabb időkben, mióta a politika, a jó és go- 
nosz tudásának s termésének e buján tenyésző fája, annyi ke- 
serű, rosszízű gyümölcsöt hullat mindenüvé, a táncvigalmak is rit- 
kábbak s nem oly zajos-élénkek; de különös, hogy az újabbkori 
táncszókban többször tűnik elő a haza szent neve is, s nemritkán 
hallani most efféle táncverseket: 


 
Szeretöm én a babámot, 
De még inkább a hazámot. 
 


Álljon itt végül T i b o l d i  I s t v á n  úrnak hozzánk küldött 
leveléből néhány sor, mely a nemrég múlt vidorabbszerű tánc- 
világot tartja szem előtt. „Mikor vidékünkön ― írja az öreg 
székely bárdus ― kivált a kisebb falukban táncvigalom esik, ab- 
ban megjelentek nemcsak az ifiú legények és leányok, hanem az 
ifiabb házasok, az öregebbek is, meg a gazda- s szolgalegény is. 
Van ott egy főbb, ki elrendezi a táncot, társakat oszt, leányokat, 
ifjú nőket, egyszer a legénységnek, másszor a házasoknak, másszor 
a más faluból jött legényeknek. Sokszor a legény maga választ tán- 
coló leánytársat magának, kihez legnagyobb a hajlandósága, kit 
leginkább szeret, kit a mulatság végéig is nehezen enged oda 
másnak, őrzi féltésből is. ― Minden osztálybeli táncos rendsze- 
rént három-három nótát jár el egymás után, melyeknek többnyire 
ketteje magyar, a más lassú cigánynóta. Ha tágasabb a táncoló 
szoba, legények, házasok több számmal felállnak egyszerre tán- 
colni. Sok van, ki ilyenkor a táncot jártában mondogat apró ver- 
secskéket szenvedélyesen, ha szinte csonkabonkán is. 
Még ez órában is jól emlékezem arra, hogy midőn kiskorom- 
ban táncvigalomban valék falunkban (Szentmiklóson), el-eljöve oda 
a szomszéd M. faluból tíz vagy tizenkét az időben híres táncú 
legény is, mind hosszú báránybőr sapkával, egyet-kettőt kivéve 
mind sarkantyús csizmával. Ezek táncoltak aztán párosan is, ki 
leánnyal, ki ifiú nővel. Egy-egy nótát eljártak csak úgy magokra, 
társ nélkül is verve össze sarkantyújokat, közbe-közbe mondo- 
gatva rövid szerelmi versecskéket is. Volt csengés-pengés, bongás. 
Kitettek magokért istenigazában. E táncosok közül (56 év után) 
három ma is jó erőben él a szomszéd faluban. Jól mondotta 
volt jeles költőnk, Berzsenyi: 


 
Ember az, aki magyar tánchoz jól terme, örüljön! 
Férfierő s lelkes szikra feszíti erét. 
 


Volt hellyel-hellyel olyan legény is az időben, aki féltallér 
nagyságú duplázott acélsarkantyú taréjjal jelent meg a táncviga- 
lomban, hogy annál nagyobb csengést-pengést idézhessen elé.” 


III. TALÁLÓS MESÉK 


Közölve vannak a gyermeteg hang- és alakban, mint a nép 
előadja, s lehetőségig az illető székek tájszólása szerint. ― Van 
közöttük, mi Gáspár, Merényi, Arany László stb. könyveikben 
is meg volt már jelenve, de némi szó- és kifejezésbeli különbség- 
gel; azért nem véltem kihagyandóknak az olyasokat is, hogy 
ekként többen közölve azonegy találós mesét valamelyikünk hoz- 
hassa végre igazi naiv alakjában, amint a népi elméből szárma- 
zott, s tán érdekes némileg az is, ha ugyanazon néptalányokat a 
külön vidékek sajátságos színű s szabású köntösében láthatjuk 
megjelenni. S ezáltal legyen indokolva, hogy egypárt csak kisség 
eltérő változatban is közöltem. 
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IV. NÉPSAJÁTSAGOK 


E mérhetlen címnek ezúttal csak kicsi mértékben felelheténk 
meg, részint helyszűke, részint a közleni kívánt nyelvsajátságok: 
Szólásmódok s Közmondások bősége miatt, amelyekből egypár ma- 
roknyit fel akaránk mutatni a h á r o m s z é k i  nyelvsajátságok 
nagyobb mérvbeni megismertetése végett. Egyébiránt e kincsnek 
nagy részével, jelesen a közmondásokkal, a többi szék, sőt az egész 
erdélyi magyarság él, csekély szó- s kifejezésbeli változattal, s épp 
e változat tisztábban lehető kiszínelése végett kívántam egy-egy 
vidék közmondásait itt-ott sajátságos szólamokkal élénkített be- 
szédalakban adni elő. ― Apró népszokások, furcsaságok s gyer- 
mekjátékok is fordulnak elő inkább a kifejezésbeli sajátság tekin- 
tetéből. ― Egy füst alatt közlök Ember-, Állat- s Helyneveket is, 
azok közül, amik a székely népnél e napság szerint szokásban 
vannak. A Családneveknek csak egy részét közlöm, amennyit 
egyhirtelenébe módom volt összegyűjteni; nem kevés maradhatott 
el a legtősgyökeresebbek közül is, ellenben adva több olyan, mely 
tulajdonnévtől vette származását, de közlék az ilyesekből is, mint 
nagyon elterjedt s ősi családok neveiből. Van néhány idegen 
eredetű családnév is a legősibb székelyek között, mint: Ráduj, 
Konrád, Gothárd stb., de rendkívül csekély számmal. Keresztne- 
veket a székely népnél szokottabb alakjaikban igyekeztem közölni; 
egy részök természetesen kevésbé van elterjedve, egynéhány az 
újabban dívók közül is fel van véve, amelyek inkább előkelőb- 
beknél kezdtek divatba jőni. G y u l á k ,  B é l á k ,  G é z á k  a 
közrendűeknél is születgetnek most, de sokkal gyérebben, mint 
a míveltebb osztályúaknál. A Gúnynevek száma székelyeinknél is 
eléggé jelentékeny, s az avulók mellé folyvást sorakoznak szebb- 
nél szebb hangzásúak. Az Állatnevek közt főleg a Ló- és Ebnevek 
száma látszik kifogyhatlannak, mint ez lovagias nép lakta földön 
nem is lehet felötlő. ― Helynevet helyszűke miatt ezúttal csak 
néhány ősi hangzásút adhattam. 


V. NÉPMESÉK 


I. Szép Palkó. Változatai: Gaal Gy. Magyar Népmese-Gyűj- 
teménye III. kötet: Ördög leánya, és Erdélyi J. Magyar Népmeséi- 
ben: Több hétszer esküdni, mint egyszer. A mi Szép Palkónk 
leginkább abban üt el az ő társaitól, hogy működési tere Há- 
romszék, itt élő király az ura, mert csakis háromszéki királynak 
juthatott eszibe azt parancsolni, hogy főzzön neki egy „istenes 
haricska puiszkát”, mely a háromszékiek híres nemzeti étke, s csakis 
a háromszékiek szokását jól ismerő Pulutóné keverhette meg oly 
jóízűleg, hogy bámulatos mohósággal esett neki a székely város 
népe, s a király maga is egy jó darabot az ő fáin csíki túrójából 
feltúróztatva, mind egy falásig bévermelt. 
II. Igazság és Hamisság utazása. Egy Udvarhelyszékről kapott 
változatát közlöttem a Szépirodalmi Figyelőben. 
III. A vadász királyfiak. Változatai: Gaal II. köt.: Esztendőre 
ilyenkor, Erdélyi János: Népdalok és mondák I. köt.: A három 
királyfi s Erdélyi Magyar népmeséiben: A hajnalkötöző királyfi. 
A hajnal- és éjfélkötés mítosza több népmesénkben fordul elő, 
így a Veres vitéz ravaszsága is. 
IV. A rossz fonóleányból lett királyné. L. Arany László Ere- 
deti Népmeséiben Páncimáncit, aki a székelyek Tánci Vargalus- 
kája. 
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V. Az irigy testvérek. Némi változata Erdélyi Népdalok és 
mondák II. kötetében: A három királykisasszony eleje. 
VI. Rózsa vitéz. Változata: A három királyfi Erdélyi J. Nép- 
dalok és mondák I. kötetében. 
VIII. A két gazdag ember. Vö. Merényi Eredeti Népmesék 
I. köt. Szegény ember és a komája. 
IX. Aranyszőrű bárány. Változatai: Arany Lászlónál A szo- 
morú királykisasszony és Gaalnál III. köt. A hatalmas síp. 
 X. Az apám lakadalma. Az Erdélyitől úgynevezett képtelen- 
ségi költészet e példányának még két változatát ismerem a szé- 
kely nép szájából. A néphumor hasonló játékát lásd Erdélyi János 
Népdalok és mondák I. köt. 170. dalban. 
XIII. Mirkó királyfi. Az egyik szemivel nevető, másikkal síró 
király változatát több népmesénk adja, így a Pellikán madár Er- 
délyi Népd. II. köt. s Vénus madara Gaal III. kötetében. A 
Mezei vitéz némi változatát lásd Gaal III. köt. Zöldikéjében, 
hol ama gyönyörűséges rét, sátor, alvó vitéz, katonaszövő boszor- 
kány szintén előfordulnak a miénktől különböző mese részle- 
téül. [...] 
XV. Tündér Ezzséböt. A mi horokályunk kalauzi szerepét hol 
sánta farkas, hol sánta sas pótolja másutt, így Gaalnál Több- 
sincs királyfit egy, a keresett országban megsérült sánta sas, 
csakhogy a szegény horokályt a hegyen is túl egész Johara váro- 
sáig sarkantyúzza a mi szegény ifjúnk. 
Az ezután következő népmeséknek semmi variánsát nem is- 
merem népmese-irodalmunkban. Csak annyit jegyzek meg róluk, 
hogy a legfrissebb, alig egy éves terményei a „beszédek” költé- 
sében kifogyhatatlan népelmének. E beszéd-költők egyszerű sze- 
gény „széköly embörök“, többnyire napszámosság vagy kézi mun- 
kájok után élők, de azért nem csekély hatásuk van az ő jóízű 
szájokon áhítattal csüggő népre, s hírök-nevök ha nem is hét 
országra, de hét falura bizonyosan szól, pedig oly igénytelen ne- 
vűek, mint R ó k a  T a m á s ,  a mi nagyreményű Csihán király- 
úrfink édes szülőapja, P u c o k  G e c i  bá, a Megölő Istéfán ke- 
gyes életadója, s Fa M i s k a  stb. Méltók valóban, hogy az ő 
nevök s emlékezetük tisztességes helyet kapjon legalább a mi 
„vadrózsás“ kertünkben, míg tisztelt gyűjtőtársaim, kik a népélet 
gyöngyeinek halászatában oly szíves és lelkes segédeim voltak: 
G á 1 f i  Sándor, K i s Mihály, T i b o l d i  István, M a r o s i  Ger- 
gely, P é t e r f i  Sándor, Ü r m ö s i  Sándor, P á l f i  Lajos, S á n -  
d o r  Lajos, G á l f a l v i  István urak tőlem mindig hálás kö- 
szönettel lesznek emlegetve, s közleményeik egy kiadandó máso- 
dik kötetben is felhasználva. 


VI TÁJSZÓTÁR 


Székely tájszókat nagyobb számmal tudtom szerint először az 
Erdővidékéről származott B a r ó t i  S z a b ó  D á v i d  közlött Kis- 
ded Szótárában, mely előbb 1784-ben, s bővített kiadásban 1792- 
ben jelent meg, anélkül, hogy a székely tájszókat külön meg- 
jelölte volna, időnként folyóiratokban tett apróbb székely tájszó- 
közlések után a magyar Akadémia mindjárt legelső nagygyűlése- 
kor 1831-ben rendelkezett székely tájszók stb. összegyűjtése iránt 
is, s 1838-ban kiadott Tájszótárában több székelyföldi gyűjtőtől 
közlött feles számú székely tájszók is vannak a több magyar 
vidékiek közé felvéve. Legújabban a nagytudományú nyelvészünk 
Hunfalvi Pál úr által szerkesztett Magyar Nyelvészet legutóbbi 
évfolyamaiban jelentek meg nagybecsű székely tájszógyűjtések: Há- 
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romszékről L ő r i n c z  Károly és Csíkból I m e c s  Jakab uraktól. 
Ez utóbbiak jelen Gyűjteményem szerkesztése alatt jelenvén meg, 
az általam gyűjtött tájszók egy részének értelmezésében kívánt 
segédimül szolgáltak, mit hálás elismeréssel kell itt megemlítenem. 
Részemről gyenge erőmhöz képest mindent megtettem arra nézve, 
hogy a tájszóknak nemcsak l e l k é t ,  igaz értelmét, hanem sajátos 
t e s t é t ,  alakját és hangját is úgy állíthassam elő, mint azok 
külön vidékeiken élni és járni szoktak. E részben több szó valódi 
értelmének kitudhatása végett számos ügybarátimmal hosszas le- 
velezéseket is folytattam, s egy-egy ritkább tájszó, mint valamely 
kiveszésnek indult nemesvad tanyájának kifürkészése végett úgy- 
szólva hajtóvadászatot rendeztem, míg végre hatalmunkba kerít- 
hettük. ― Ahol a vidék neve, mint már egyszer megjegyzém, 
nincs kitéve, ott Háromszéket kérem értetni; azonban a vidékek 
jelzésivel korán sem akartam azt jelenteni, mintha azok a tájszók 
mindegyig csak azon vidékek sajátjai volnának, csak annyit, hogy 
ottan mindenesetre divatban vannak, s oly színben s alakban 
vannak divatban, ha nem az egész vidéken is, legalább annak 
némely helységeiben, s gyakran, mint biztos értesítésim vannak 
efelől, már csak egy-két faluban. Komoly intésül szolgál ez 
minden édes anyanyelvét szerető honbarátra nézve, hogy ami még 
az örök elveszéstől menthető, siessen azt megragadni s illető he- 
lyekre küldés végett följegyezgetni. Az e részbeni munkának jó- 
formán még csak kezdetén vagyunk, s a kevésben is, ami téve 
van, mennyi még a tisztázni, a kiigazítni való! Erősen érzem 
ezt magam is jelen munkámat illetőleg, mindamellett, hogy azt 
javítgatás végett nem mulasztám el messze a helyszínére is ügy- 
barátimhoz bévándoroltatni, itt helyben pedig különösen Keresz- 
túrfiszék méltó képviselői, P a p  Mózsi s M a r o s i  Gergely ta- 
nártársaim nyelvérzését s ismeretét igénybe venni. Szóval: e rész- 
ben is számba kívántam venni a közmondást: a nép szava Isten 
szava, hogy az igaz népszó értelmét megismerve irodalmi keletét 
is a lehetőségig előmozdítsam. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


482 
 


 
A BALLADAK, DALOK ÉS ROKONNEMŰEK 


SZÖVEGMUTATÓJA 
1―588. sz. 


Ablak alatt egy kicsi fa, nem látszik 409
Ablakba könyöklék gyönge rác mönyecske 9
Ablakomba ëgy rózsafa 183
Ablakomba fürge fészök 79
Ablakomon ne kopogtass 82
Addig űtem a tűzhelyön 99
Adjon Isten mindön jót 151
Adjon Isten olyan törvént 324
A főszögön ëgy mënyecske 115
A fuszulyka szára 59
A fődesúr csak bálozik 227
A hévízi piacon, piacon 457
A hideg szél fúdogál 36
Ahol kerekëdik ëgy kerek dombocska 318
Ahomn ëgy virágoskerbe 359
Aj, de boldog az az édesanya 484
Aki ingöm szűből szeret 131
A kofák ësszeállottak 122
A Küküllőn malom vagyon 145
A küsleán fonni tanul 232
A küs madár galickába 89
A leányok azt állítják 389
A legénnek nincsen esze 199
Aló láncom, láncom 272
Aluszol-ë, te juhász? 269, 485
A macskának fejér lába 285
A magyarnak bor bogara 229
A Mezőségről 446―447
A minap, hogy hazamentem, ott vala látom 483
A mút hétön sokadalom 117
A nagylëánt sokan dongják 125
A néptől 448―485
Anyám, anyám, édösanyám 1
Anyám, anyám, édös szülőm 2
Anyámasszon mondogálá 118
Apám, apám, apám, lelkem édesapám 381
Apám, ki megholt 466
A pántika könnyű gúnya 18
A párnás táncdal 267
A pünkösti rózsa kihajlott az útra 62, 412
A Sóvidékről 426―445
A szentgyörgyi piacon, piacon 309
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A szeretőd Jancsi nevű 91
A szerelöm csuda vak 204
A szeretőm íródiák 428
A szeretőm szömődöke 86
A szép asszon messze lát 313
A szép rózsa hamar húl 71
A szöböni piacon, piacon 250
Asztalnál ül vala gyönge Júdit asszon 3
A tréfás juhász 269
A világot csak nevettem 46
A viloját akkó szödik 266
Az a Bagdi annyit iszik 110
Az agyonvert sárga búcsúztatója 236
Az a leány olyan leány 401
Az ágon szarka csërëg 435
Az éfiú cigánlegén 209
Az éjjel álmomba arról álmodoztam 330
Az éjön ámomba olyan ámot láttam 80
Az én édösömnek dombon ülő háza 255
Az én gazdám ha főkél 81
Az én kutyám mëgkölyközött 427
Az én lúdam nagy hekre 306
Az én szeretőmnek kerek dombon háza 415
Az én szëmëm olyan kerek 362
Az icén, a picén egy kis malom 402
Az Isten ës katonának teremtëtt 370
Azon kéröm a bírót 233
Azt beszélli a pitypalaty 356
Azt hallottam, rózsám, hogy el akarsz hagyni 354, 448
Azt izenték a malomból 304
Azt sem tudom, micsináljak 206
Az X-fali éfiú-legénység nagy megfutása 235
Ágon ülő kis madárka 271
Árok, árok, be mély árokba estem 15
Árva csihánkoszorú 358
Árva gölicének nyögése 443
Balog Józsi, mit gondolál 246
Barátim, csak vígadjatok  43
Bazsarózsa, ne virágozz 326
Bánom, hogy mëgházasodám (mëgházasodtam) 57―58
Bátori Bódizsár 3
Bémenék egy házhaz 447
Bódogasszon, aranylapi 136
Bodrogi Ferencné 4
Bort a haramiának 469
Budai Ilona 585
Búmba ketszer ágyba fekvém 47
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Búsulhatok, amíg élök 215
Búzát vittem a malomba 19
Búzával él a vadgalamb 6, 414
Cifra kapu, de nincs galambbúgja 109
Cifra palota 437
Cinglingling 274
Cú föl, lovam, cú föl 284
Csak így élünk, csak, csak, csak 287
Csak szűkebben, feleség 126
Csá elé, hí elé, az én rózsám felé 317
Csá, te Rendös, hó, te Szilaj 114
Csiga-biga 282
Csíkból hoztam feleségöt 148
Csillag sem szeretnék 339
Csóka, csóka, vess diót 283
Csudálkozom, drága kincsem, dolgodon 395
Csüpűt fonok, nem szöszöt 226
Duna martján két szép nádszál 146
Dombon belöl van ëgy szűk házacska 360
Dorkó magát jól mulassa 107
Egész hétön az a varga 171
Egörbingyó, kecskerágó 221
Egy a kettő három 588
Egybegyűltek, egybegyűltek a miskolci dámák 481
Egy küs ganédombon vót az apám háza 234
Ej-haj, liliom keringötte 168
Ej-haj, magyar ember 423
Elbúsultam én magamot 393
Elesëtt a lúd a jégën 376
Elfogták a szomszéd legént 365
Elhullott a diófa levele 411
Elig várom szombat estét 73
Elindula három árva 347
Eljött a gyászporoncsolat 242
El këll innen masírozni 433
Ellopták a szívem, jól érzem 452
Elmëntek a diákok 430
Elmënt Jancsi katonának 333
Elmönt a búdosó fecske 49
Elődal 427
Elszáradt a borzafa 471
Eltittsák az éfjú legént 426
Elvönném ezt a lëánt 203
Eme lëán(y) túrót árul 335, 366
Engem ugat a kutya csak egyedül 450
Epörlevél 286
Esik az eső csendesen 470
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Esik esső, esik 338
E siklódi legényëknek 238
Ess az esső, zúg a gát 301
Este guzsalyasba én ëgyször elmöntem 11
Este guzsalyosba, rëggel a malomba 436
Este jött a poroncsolat számunkra 407
Ez a lëány kész gazdasszon 105
Ez a macska feteke 329
Ez az utca végig poros 27
Ezörhétszáznegyvenkettő 235
Ezörnyócszáznëgyvennyócba 241
Ëgy asszonnak vala három szép lëánya 248
Ëgy árvát kűdöttem hëzzád, hű szerelmem 16
Ëgy bácsikát üsmerek én 23
Ëgy időben 278
Ëgy, kettő, három, négy 281
Ëgy leánnyal mëgkénátak 161
Ëgy madarat kergettem 127
Ëgyszër ide, máccor tova 177
Ëgy tarka tyúk, hét bogolyás 231
Ëgy vén banyó azt fogta rám 160
Ëggyöm, kettőm 277
Édesanyám karján nevelt engemet 475
Édesanyám rózsafája 391
Édës lelkëm, tám neheztelsz 327
Édösanyám rózsafája 176
Édösanyám sok szép szava 178
Édösapám sokszó mondta 133
Édös kincsöm, szép galambom 123
Édös rózsám! úgy szeretlek 108
Édös vagy, te küs Rózsika 214
Édös virics foly a fából 180
Éj, lëán, ne mönj te férhöz 230
Én az uram hogy gyűlölöm 140
Én biz ilyen nagy sárba 31
Én elhajtám lúdam 263
Én elmenék a vásárra félpénzzel 291
Én elmönék ződ erdőbe sétáni 104
Én ëgyedül járok 273
Én istenëm, este van 343
Én istenöm, add mëgérnöm 132
Én nem mönyök hëzzája 191
Én ültettem a rózsafát 322
Én vagyok a borbélegén 70
Én vagyok a petri gulyás 459
Érted vagyok, rózsám, beteg 190
És az esső szépën, csëndësën folyvást 444
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Fáj a kutyának a lába 74
Fáj a szűvem belőfelő 39
Fáj a szűvem ezëkér 427
Fáj a szűvem, fáj érëtted 300
Fáj a szűvem küvül-belől 141
Fát vágok, fát 280
Fejér legént ne szeress 24
Fejér üröm, feteke nád 182
Feleségöm be szeretném 128
Feljött a nap szép-ragyogva 417
Feteke gyászba jár szűvem 239
Férjhez adám a lányomat 462
Férrevágom kalapomot 310
Foly a Nyikó zavaroson 129
Forró Julis, mit gondolál 293
Főfogadtam száz- mëg százszor 159
Futri Samu jó gazda lött 162
Füstös Fekete-hëgy 368
Gallícia széjin viritt ëgy almafa 438
Gúnyvers 234
Gyere, pajtás, katonának 445
Gyermekjátékok és versikék 271―291
Gyönge Andris szép viola 150
Ha azt érem jövendőbe 419
Ha az úton kettő mëgáll 98
Ha előre tudtam vóna, vóna, vóna 288
Ha ëgyszër mëgházasodtál 48
Haj, dinár-dum, potyka 467
Haj-duj-duj! ez élet 454
Haj, fürgecském, fürgecském 262
Haj, két singös, vörös, széjös szép pántika 34
Haj tulipánt, szarkaláb 380
Ha mëghalok, mëghalok 156
Ha nem szeretsz igazán 139
Haragszom én arra szóra 294
Hargita-környéki 237
Ha szeretni nem kéne 472
Hazám, hazám, édös hazám 143
Hazámnak ékes hegyeit 405
Három bángó, látod-ë? 344
Három magyar hat kurási 453
Három rendű fodros szoknya 325
Háromszékiek és erdővidékiek 292―380
Három út előttem, melyiken induljak? 420
Házasító dalok a fonóban 248―266
Házasságom mindég bánom, amíg élek 465
Hetfűn reggel lúgzót raktam 424
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Hëss légy, ne dunnogj 252
Héj páva, héj páva! császárné pávája 319
Hintázó mondóka 588
Hírös-nevezetös Rika 244
Hogy e lëányt vezetgettem 44
Hogy ëgy küslëánt szeretek 202
Hogy élnek együtt? 427
Hogyha én azt tudhatám 189
Hogy ingöm mëgvetöttél 92
Hogyne vóna bús az anya 372
Homoród-környékiek 239―247
Hó te Gyurka, hó te hó 174
Hova, hova, barna legény? 403
Hozd el, Uram Isten, küs karácson napját 142
Hozott bátyó feleségöt 116
Huszár vagyok, azzá lettem, annak maradok 382
Hütögettél és mëgcsaltál 216
Iccu! kicsi mókuska 276
Idegön fődre ne siess 197
Idekünn a ződ erdőbe 154
Igazán szeress ingëmët 353
Ihol jő ëgy legén 350
Ingót, bingót termött a fa 258
Írtam neköd ëgy levelet 69
Ismét szomorú 243
Isten hëzzád, szép viola 87
Isten után van neköm 65
Iszos Jankó jaj be fázik 175
Jaj be magoss högyet látok 26
Jaj, be mérges az én gazdám 224
Jaj, be szennyes a kendője 50
Jaj, de fáj 476
Jaj de szépën harangoznak Torjába 364
Jaj istenöm, én hogy élök? 194
Jaj istenöm, micsináljak 137
Jaj istenöm, rendölj szállást 63
Jaj istenöm, teremtőm 149
Jere hëzzám vacsorára 7
Jere, rózsám, a mezőre 303
Jere szűvemhöz, te Kata 179
Jertek, fiak, induljunk a táborba 173
Jó lëányok, csak fonjatok 75
Jól megvizsgáld, rózsám 446
Jösszte hëzzám, szép madárka 95
Julia szép lëány ëgykoron kimöne 270
Kakas adjon jó napot 290
Kapitány uram kűdeték 275
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Kapud előtt járok 130
Kapum előtt csak egy csillag ragyogott 477
Kapum előtt halastó 440
Kapum előtt szép ződ búza 17
Kara-héjja! héjjá! 363
Katát kérették bé Barassóba 12
Katona lőtt az én játom 163
Kádár Kata 1―2
Kendert vettettem felibe 480
Ketten ëgyet 289
Ki az urát nem szereti 64
Kicsi dobos, hova mész, hova mész? 254
Kicsi lëány! ez a solló 100
Kiházasítás 427
Kiházasító dal fonókban s kalákáknál 427
Kimenék a hegyre 383
Kimenék a szőlőhegyre 397
Kimënt a ház az ablakon 361
Kimenyek Magyarországra 449
Ki mit szeret, ha nem szép ës 367
Kinek nincsen krinolinos szoknyája 464
Kinek nincsen szeretője 482
Ki népei vagytok? 290
Kiszáradt a diófa 377
Ki van a két szemem sírva 394
Kivirágzott az árkosi temető 296
Kívül égek, belöl fázom 416
Kitrikoty mese 291
Kolozsvári várra leszállón egy páva 22
Korcsmárosné, gyújts világot 451
Korcsomai párbeszéd 386
Korhel Estók azt sajnálta 223
Kőház mellett csukros szögfű elterjedt 251
Kökénszemű menyecske 400
Kőmíves Kelemenné 584
Köszönöm, galambom, hogy eddig szerettél 478
Kövecses út mellett páratlan gölice 13
Kövecses víz mellett palántáit viloja 237
Kútágasra szállott a sas 153, 328
Kuttya gyilkos keringettét ― lencsét 299
Küs kertëmbe most érik a csërësznye 295
Lábod akármerre járjon 408
Látom élëtëmet, nem igen gyönyörű 311
Látom, ugyan jól ittál 196
Leány a legényhez 354
Legény a leányhoz 354
Leterítöm keszkenyőmöt 42
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Magoss högyről foly a patak 93
Ma nem ettem, csak gombát, csak gombát 479
Marosszékiek 381―425
Marosszéki piros páris 418
Már ezután her fon Pëti 357
Más szomorú nóta 242
Megátkozás 427
Megjött Jankó más országból 207
Megmondtam, te bús gelice 421
Mëgcsalt nénő lëánkája 66
Mëgdöglött a bíró lova 337
Mëgfogom az ökröm szarvát 61
Mëg is házasodnám 124
Mëgjelöntém szavaimot 83
Mëgmásoltam, rózsám, minapi mondásom 354
Mëgtanittom a rókákot 121
Még a galambnak is 387
Mért titkolod, ha szeretsz? 463
Mét vagy, pajtás, olyan komor? 228
Míg a tóba halak laknak 461
Mi haszna, arcád piross 51
Mikor én küslëány vótam 432
Mikó kinyér a kezedbe 138
Mikor masérozunk, kapitány uram-ram-ram-ram? 379
Minap hogy haza indútam 120
Minek szeretsz szépöt, cifrát 200
Mind csak sírok, mind csak sírok 37
Mindön legén házas lögyön 173
Mit akar itt az ergeje? 208
Mit akar itt az izgága 103
Mit titkolod, ha szeretsz? 40
Mókustánc 276
Mónárlegén vótam én 374
Mónár Mózsi K[ossuth]-huszár 586
Mondd mëg, édös rózsám 96
Most akadtam ëgy virágra 147
Most jött hëzzám egy kis fecske 29
Most kapott a bíró 36
Mönnöm këll már neköm is 88
Monyok a szénagyűtőre 181
Mönyök ide, mönyök tova 54
Nagy nénike fohászkodik 53
Nagypénteken mossa holló a fiát 460
Ne add neköm, Ilonka 164
Ne búsuljon akárki mënyecske 106
Ne búsuljon, komámasszon 302
Nekëm ugyan mëgesëtt 332
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Neköm van ëgy virágkertöm 55
Ne mënj, rózsám, a tollóra 351
Nem is legén, nállunk 384
Nem jöttem én gyalog ide 307
Nem lőtt búzám az idén 217
Nem szoktam, nem szoktam 292
Nem vétettem soha 425
Ne sírj, rózsám! én sem sírok 166
Ne szeress, ne szeress 97
Nincsen bokor ződ ág nékül 373
Nincsen kedvem, mer a fecske elvitte 396
Nincsen nekëm szeretőm 348
Nincsen neköm apám, anyám 193
Nincsen, nincsen olyan asszon 334
Nincs kénosabb dolog, mind titkon szeretni 20
Nincs szëbb madár, mind a lúd, mind a lúd 429
Nóta Balog Józsiról 246
Nóta egy gyilkosságról a Rikában 244
Nóta Oláh Pétörről 245
Ó bánat, búbánat, keserű búbánat 5
Ó, be drága óra vala 355
Odaki a Csöngőbe, Csöngőbe 144
Ó, én édös karulykám, karulykám 264
Ó! friss galamb, örülhetsz 298
Ó jegyënye, jegyënye 308
Ószékely regesek dala 268
Ó, szomorú káros eset 236
Ó, te ravasz róka 67
Ó, te rózsa, be piross vagy 390
Ögyötöm, bögyötöm 277
Öntöző versike 587
Ősszel érik a barack 25
Pajtás! te jó vadász vagy 111
Párnás táncdal 267
Pázsintos udvaron lakik a szegénség 45
Porka havak hulladoznak 268
Poroncsolat harangszóra 245
Pótlék az udvarhelyszékiekhez 584―588
Puszta malomba 267
Rajta pajtás, csépöt elé 113
Repül a pillangó 385
Rëám nevet szömöd, szád 90
Ritka búza, ritka rozs 28
Ropog a hó lábom alatt 213
Rózsám kapum előtt eljár 187
Rózsim szeret, amint tennap 406
Sárga csitkó, sárga sárba jár 265
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Segësvári kis kalapom 441
Segösváros nemös város 102
Sëprik a baróti utcát 371
Séménfali nagy ütközet 586
Siklódi táncdal 238
Sínfalvára ké’ menni 458
Síratozza magát a szëgény rab asszon 4
Sírhatok én, árva legén 76
Sohase tartottam ëgy virágnál többet 259
Sokat jártam ëgy lëánhoz 172
Sokat jártam s mind csak érted 222
Sokat szönvedtem érötted 220
Sűrűn csillagzik az ég 134
S trállállállám s trállállállám 380
Szállj le, holló, szállj le 8
Szánj mëg, babám! ingömöt 211
Szárad a fű a hëgytetőn 349
Száraz fűre dërës harmat hulladoz 345
Szegény legény, nem csuda 468
Szerelmes édös istenünk 340
Szeress ingöm, ne anyádot 192
Szeress, rózsám, csak nözd mëg, kit 84, 188
Szeress, szeress, csak nözd mëg, kit 33
Szeretëm az új bort 341
Szeretetből töttünk vallást 85
Szeret ingöm két viola 119
Szeretnélek, drága lélök 78
Szeretni nem tudtam 152
Szëgén legén! mivé löttél 219
Szëgén legén, ne mönj 14
Szëgén vótam, szëgént vöttem 212
Széjës árok, keskën palló 314
Szép a nyárfa a tetőn 315
Szép állat a lúd, magát mosogassa 331
Szép mönyecske, drága lélëk 195
Szivárvány havassán 388
Szívárványos az ég alja 30
Szólhatsz hëzzám már eleget 77
Szombat este hét órára 158
Szombat este ne jőj hëzzám 186
Szomorú nóta 241
Szomszédasszon beteg vót 342
Szomszéd legény Gyurka 9
Szoross poroncsolat eljött 243
Szőllőhëgybe, temetőbe 427
Szűvem sérti nagy fájdalom 210
Tartanék szeretőt 112
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Tavaszi szél utat száraszt 422
Te ës jól tudod azt, kénesëm 323
Teli kertem zsályával 455
Teli kertöm zsályával, zsályával 257
Templom előtt ëgy küs házikóba 247
Ti gazfickók! mit gondótok 165
Títnak, rózsám, títnak tőlled 135
Tizenkét barát öszik ëgy kalánnyal 279
Tizönkét kőmíjes ësszetanakodék 584
Tíz paripám jó van, de nincs ëgy szál szénám 21
Tordátfalán van ëgy malom 38
Törökbúza pogácsának 256
Törpe Mihók megbolondút 184
Tudod, rózsám! te mit szótál 205
Tudom, ki az, ki tégöd kér 218
Tudom, pajtás, jó gazda vagy 225
Tudom, pajtás! más faluba 167
Tudós legén Barna Peti 157
Túl a vizën Tótországon 352
Túl az Ötön zërgő malom 369
Tűz villog, nap ragyog 261
Udvarhelyi bécsalóba 316
Udvarhelyön sok az éfiasszony 94
Udvarhelyszékiek 1―291
Udvaromon három csürke 399
Udvaromon három vállú 398
Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom 10
Úgy megszáradt bennem a szű 41
Úgy megüték a bírót 305
Úgy mëg vagyok búval rakva 201
Úgy szeretëm a barnát 312
Új fedele van a bői templomnak 410
Uppá-cuppá féltekenyő 260
Üsmerek ëgy büszke lëánt 72
Üsmerök én ëgy gaz fukart 32
Vadászat, szerelem, a jó bor 404
Van bocskorom, tarisnyám 297
Van egy malom, nincsen köve 474
Van e háznak rózsabokra 587
Van ëgy beteg a főszögön 170
Van komának ifjú neje 169
Van már neköm szép új csidmám 101
Vár ingöm a kedvesöm 68
Város végin ëgy madár 249
Vegyesek 448―485
Verd mëg, Isten, azt a szűvet 60
Verd mëg, Isten, verd mëg 439
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Vetettëm viloját, várom kinyílását 431
Végigmentem az ormódi temetőn 392
Végigmënék a temetőn 240
Vígon élőm világom 35
Víg óráim, mind a vizek 346
Virágos rét, füves halom 321
Viszik, viszik a szilvát 253
Vót szeretőm, de nem tetszik 198
Zavaros a Nyárád 413
Zengenek az erdők, trallalalalam 456
Ződ a kökén(y), majd (majt) mëgkékül 155, 434
Ződ erdőbe, sík mezőbe 442
Zsuzsa asszon gyócsinge 427
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VI 
 


TÁJSZÓTÁR 
 
 
 


RÖVIDÍTÉSEK 


Hsz.: Háromszék 
Usz.: Udvarhelyszék 
Cs.: Csík 
Kfsz.: Keresztúrfiszék 
Homr.: Homoród vidéke 
Hétf.: Hétfalu 
Erdv.: Erdővidéke 
Msz.: Marosszék 
Arsz.: Aranyosszék 
Tájsz.: Tájszótár (Budán 1838.) 
M.ny.Szót.: Magyar nyelv Szótára (Pesten 1862.) 
Vö.: Vesd öszve 
L.: Lásd 
V.: vagy 
Vmit, vkit: valamit, valakit 
Km.: Közmondás 
(Hol a táj nincs megnevezve, ott Hsz. értendő.) 


A, Á 


Abagos: szőrösen született gyermek (ebagos). Vö. agos, agosság 
(Tájsz.) 


Abajdok: valami ízlés s arány nélküli nagy test vagy mív. 
Nagy abajdok ember; abajdokul rakott asztag. Vö. abajdoc 
(M.ny.Szót.) 


Ábaskodni: ágaskodni 
Abbavéteni: abbahagyni valamit zavar s ijedség mián 
Accide: addsza ide; hoccide: hozdsza ide; accasza, accag: add- 


sza 
Addég: addig. Addég s addég, hogy kifogyál belőlle. 
Ágalni-bogalni: csűrni-csavarni. Elágalni-bogalni: jobbra-balra 


magyarázni a dolgot (Usz.) _ 
Ágál: urat játszik, magát fitogatja 
Agyalni: agyba-fejbe verni. Megagyaljuk a kizsúpolt s aztán 


bötre felvert kévéket. 
Ágyni; ágyalni; a cséplők béágytak: a cséplendő gabonát a 


csűrben oldalfélt összerakták 
Agylag v agyon varrni: két szély vásznat összevarrni (Usz.) 
Ágytörő: mikor a leányt férjhez viszik az apai háztól, másnap 


a leányos házhoz tartozó rokonok a vőlegény házához mennek 
látogatóba, lakomába, s e látogatást nevezik több helyt e kifejezés- 
sel: ágytörőbe vagy kárlátóba mentek. (Usz.) 


Ahajt, ehejt (a helyen, e helyen): ott, itt. (Mondják Cs.-ban 
s Uszéken, s belévegyítik, ha kell, ha nem, a beszédbe.) Aha’ról, 
ehe’ről, aha’ra v aha’ré, ehe’ré 


Áhi, ánkodi, ánká: tátott szájú, hülye, ügyetlen 
Ahozléve: ahhoz képest 
Aj: haj, jaj! Aj! megfogá őtöt... (Népd.) 
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Ajang: átall, szégyell, vonakodik. Ne ajangd úgy dógozni; 
ajangom megmondani. 


Ájas: fecskefarkú; ájason: fecskefakúlag (Usz.) 
Aká’miko’: akármikor (Usz.) 
Alitt: vél, sejt. Nem es alittsa: kevésbe veszi 
Alásfëlëz: alá s fel jár, és: tétova beszél 
Állat: a szerfeletti nagyítást a székely így fejezi ki: nagy állat 


nagy ember; nagy állat nagy fa 
Álmottam, -ad, -a: álmomban, -odban, -ában 
Ámmog: ámolyog, lebzsel 
Annyé: annyi. Annyég: addig, odáig. Annyég nem mönyök el. 


(Usz.) 
Ánkucáskodik: tácsog, bámészkodik. Te ánkuca! (Homr.) 
Áporkodik: kakaskodik, ingerkedik. Mit áporkodol annyit, te! 


(Usz.) 
Apritts: takarodj innen! 
Apró: himlő. Nagyapró: hólyagos himlő; kicsidapró: veres v. 


kásahimlő. Megkőte a nagyapró. Aprókőtés vagy aprókőtes 
Aránsú, egyaránsú: egyenlő. Olyan egyaránsúak, mintha ikrek 


vónának; egyaránsúlag lépnek. 
Árnyék: jelenti ezt is: fészer, szín. ― Taszítsd bé ezt a sze- 


keret az árnyék alá. Mondják így is: árnyék alja. 
Arr: orr, arrot: orrot. Arrolni: orrolni. Ne kongorgasd (fin- 


torgasd) annyit az arrodot. 
Arrunét v. arrunnól: arról, arrólfelől. Arrunt: a tájt 
Árté: derék, pompás. Árté vendégség. Vessünk egy árté pipázást. 
Aszat: búza közti tövis neme (Usz.) 
Átal: középarány; valaminek átalját venni; átkőteni: áthor- 


dani; átalfa: kettős rúd keresztfája; átalabb: rövidebb irányú ― út; 
átalkapu: közkapu; átalkelő: átjáróhely; átallag: átlag. Ataligyenest 
v. átalegyenesbe 


Attól méges: de azért, mindamellett is. Attól méges elmenyek. 
Attótól fogva: attól fogva. Csíkban: ahattótól fogva 


Átsikitt: átcsúsztat, finomul keresztülviszen 
Ázalék: disznóaprólék. Disznyókőtség 
Azétt (Hsz.), azé’ és azér (Usz. és Msz.): azért 
Azonaránt: azon irányban. Azonfele: hasonfele 


B 


Bá: bátya, báty. Ki fia vagy? Én az Izsák Pista báé. (Usz.) 
Babba, babbás: szép, csinos. Babbáson felőtözött a gyermek. 
Babó: szőrével kifordított bőrbunda (Usz.) 
Babukol: búva dolgozik. Fenn babukol: éjjel fenn jár-kel 
Bádik: bádog 
Baggat, aggat-baggat: megfércel valamit téltúl 
Bajnok: jelenti ezt is: alkalmatlan. Ne légy olyan bajnok. 
Bajossan: aligha. Abból bajossan lesz valami. 
Bakarász: kapkodva v. akadozva beszél 
Bakonta: faeregető bakszán v. talpszán (Hétf.) 
Bakós (Hsz.), mamós (Usz.): rémkép 
Baksa: egy éves berbécs 
Baksi, buksi, vaksi: érteden, rosszul kezelő 
Balán: szőke szőrű juh (Msz.) 
Balkán: balog. Balogot: balog üt; balog hajtásnyéra: ameddig 


balog kézzel hajthatni el 
Bánatmalom: oly malom, melynek ritkán van őrlője, vagy 


vize nincs 
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Bándogalni: bánkódni rajta időnként 
Bángó: bankó, banknóta 
Banyalitt: összehány-vet, fércei. Vö. vanyalitt 
Bargó: maszkura (Homr.) 
Bárka: gát, töltés (Usz.) 
Bëdër: igen seres v. igen serített fonal. Benderitteni: seríteni 
Bëcélni v. becézteni: kényeztetni. Kényes bëce (Hsz.). Böcélni 


(Usz.) 
Béfëlëdzik ― a téj 
Bëgyëzi magát: odabiggyeszti őt nem illő helyre. Fëlbëgyzi 


magát 
Bëközlet: közbeilleszt. Jól közleti a dógot: úgy menyen el rajta, 


hogy nem ejt hibát egyfelől is 
Belétöjked: beléakad, beléköt. Most miét tudsz belém töjkedni? 
Bëlice, bölice: tiszta fejér bárány, melynek a szeme körül nincs 


meg a szokott fekete gyűrűkarika. Édes kicsi belice báránkám! 
Berebuj: baraboly (Erdv.) 
Bërrëg: a juh mikor fogad. A juhok mëgbërrëgtek. Bërgessétek 


meg azt a juhot a berbéccsel. 
Bërzëget: megbolygat, p.o. a száradni kezdett szénát villahegy- 


gyel megbolygatják ― megberzegetik. Bezget (Erdv.): megbëzge- 
tik a szénát; bezditts azon a szénán. 


Bërzóka, bërzëne: a barázdában aprón maradt kender 
Bésajdul: béserül 
Bétácsol: elnémít. Letácsolni vkit 
Bëtia: nagynyavalya; törjön ki a betia! 
Bétosszantani: helytelenül bévetni. Bétosszan: helytelenül bétán- 


torodik. (Hsz.) Bétosz: bétaszít (Cs.) 
Bévermëlni: p.o. a sok ételt. Mind egy falásig bévermelte a tú- 


rós puiszkát. 
Bibirkálni: matatgatni. Be bibirka ember vagy! 
Bicski: kis bicsok; bicska: nagyobb bicsok; kicsike bicski: toll- 


kés. Te istennek fanyelű bicskája: semmirekellő ember. Bicskás: 
vad magavető; bicskos: fennhéjázó peckes legény 


Bien, bizen, bon: bizony. Én bien nem mondtam. (Homr.) 
Bilinkéi: billegve jár; billent: fordul ― a táncban. Kettőt-hár- 


mat billentenék. (Usz.) Billent a sánta. 
Bimbolózás: összebonyolódás, összeveszés 
Bincs: pinty. Úgy elrepül tőlünk az élet, mind a bincs. 
Bincsolódik: midőn két verekedő ölre menve összefogontozik, 


v. mikor a fonalszálak a szövőn összetévednek. Belébincsalkodni: 
belécsippeszkedni 


Biralkodik: bír. Sok mindennel biralkodik. (Usz.) 
Birik: jut. Reabirik a jószág. Elbirik keziről a juss. 
Bisziók: kerti növény. Virága olyan, mint a fejér izsópé, levele 


szennyes sötétzöld, illatja erős ― nem kellemetlen. Biszióknak es 
megjár, olyan szép, azaz nemigen szép. 


Bizget: bizgat, bolygat. Ne bizgesd azt a dógot. 
Bizgentyű: valamit mozgató eszköz, p.o. zongora-pallócskák, óra- 


indó stb. 
Bitos, bitonyás: fájós lábú, nyavalygós, gölöhös 
Bócsuzni: búcsúzni 
Bodócs: apró bogyó, és: tinó (Usz.). Bodócsozni: bimbózni 
Bodorú: egyetlen; kedves. Csak egy bodorú forintom van. Csak 


egy bodorú leányunk van; egy pár bodorú alma termett ezen 
a fán. 


Bogonyavéri: denevér (Torockó) 
Bogarica: bogárszarvú tinó v. más marha 
Bojdit: bolydít, felbolygat. Bojdulás: fölháborodás. ― Bolyga- 


tagság: önkénytelen szétjárás. Bója: balga 
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Bokig: bokáig ― érő víz. (Bok nincs használatban.) 
Bong: gomb (Cs.) 
Bongor: apró vad fákkal sűrűn benőtt hely (Usz.) 
Borittozik, neki borittozott: változásra hajlik az idő 
Borított szekér: egész borítékú; kóboros szekér: oldalt két le- 


leplezhető ablakkal 
Borshímes: szőttes neme, melyből a székely közasszonyok asz- 


talneműt készítnek 
Bosstartó: borstartó. Olyan mérges, mind a bosstartó. Bossos 


csuka: fagyökerű növény (Hsz.). Bosszöm Jankó (Usz.) 
Bótani: boltozni; bótás: boltozat 
Botáz: tévelyeg, botorkáz, botlik; belébotáztam valamibe: ön- 


kénytelenül belebotlottam v. beléavattam magamat 
Bothál: összevissza hány-vet 
Botog: dologtalanul já elé s hátra (Usz.) 
Bőcsü: bölcső; fektesd a bőcsiibe (Hsz.). Bőcső (Usz.) 
Bökkent: pálcát, botot ellódít, mi két botein = bütüin bak- 


kadozva tovább fut 
Böncsölget: csömbölyget, csombolygat 
Bucsálóaik: búslakodik. Ő olyan bucsálódó-féle. 
Bucskázik, felbucskázik v. buckándik: bukik által. Bucskát vet 


a gyermek: a fejin átbukik. Megbucskáztam. 
Bodréjos: bodros ― főkötő 
Buff!: mikor valami puffan. Úgy leesett, hogy ugyan megbuf- 


fant. Bufog a sertés; a víz a fazékban: pufogva forr. Vastagon 
buffog a bő forrásvíz. Megbuffantlak: hasba ütlek 


Bugja: boglya. Felbuglyázni a szénát 
Bukkik: bukik; bukkani, lebukkani (U.) 
Burran, felburran: röppen ― madár, foglyok csoportja 
Burrog v. burunkozik: dong ― cserebogár 
Burus v. burkos v. buros: ágas-bogas, terebélyes 
Bugojék: kis buglya, és: búvó zugoly 
Buszu: bosszú; buszuskodni: bosszút űzni. Világ buszujára: má- 


sok dacára 
Butuk: hordozható lábkaloda (Usz.) 
Butyikó v. butikó: bütyök; nádibutikó: kibotosodó káka. A 


butyikós fele a pácának, a dolognak: nehéz oldala 
Buzugán: buzogány (Usz.) 
Bű: gamat, takarítatlan. Bűnél is bűvebb; bűszerzet; bűszemély; 


elbűvölte: megmocskolta ― magát; bűvólk'ódik: mocskolódik, ocs- 
mány dolgot kezel 


Büdü: büdös hely, fogda; büdübe: veszedelembe ― vinni v. 
lefogni 


Bükfejes: konok, makacs 
Bütü: betű és: böte v. büte valaminek. Megbütüzni a végit. 


Bütüs végű. 


c 
Cápsa: kis cáp (Usz.) 
Callang: orsóra sodorított gyapot 
Cárnok: levagdalt s helyt az erdőn száradásnak indult, haton 


is hazahordható vékonyabb ágak (Usz.) 
Cëccopó: csecsszopó 
Cëmpël-asszony: nászruhákat vivő szekér felügyelője 
Cëpők: alig egy arasznyi magas szárú csizma, melynek oldalait 


szíjjal fűzik 
Ciház: zaklat, kerget. Elciházta az ülü a tyúkokat. Ne ciházd 


annyit e kutyát, hadd egyék vagy nyugudjék. 
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Cihos: aki a lólopásban segéd, de nem az orgazda (Usz.) 
Cilingëz, szélingëz v. szilingëz: egyenként jön elé 
Ciréz: hadonáz 
Com: comb 
Comporkert: falvak végein az úgynevezett vetéskapu = tanor- 


kapu mellett kétfelőről való kertelés (Usz.) 
Corhol: húz-von. Eleget corholt minket, (Msz.) 
Cucoráz: cibál, megrángat, megfogdos. Jól megcucorázta a 


gazdasszony a szógáláját. 
Cömpöj: levágott magas fáknak szekérre rakható része (Usz.) 


cs 
Cságat: balról jobbfelé hajtja a barmot, és: cságassa a dógot: 


másfelé fordítja a beszéd értelmét. Ne cságass, hé! Csá hó! 
Csajpota v. csajpoti: semmit számba sem vevő; féleszű. Csaj- 


potiság. Ekkora csajpotiságot v. csajpotásságot az ember ne es 
lásson. Vö. csajbutag (Tájsz.) 


Csalámboz: kószál, tekereg (Usz.) 
Csali: csalfa 
Csandargat: keveri a vizet valamely edényben; a keverést: for- 


rázást v. malátát a kádban; csandaritt: tésztát dagaszt 
Csángat: lármásan harangoz, csenget. Bécsángatták: elvégezték 


a harangozást. Ne csángassatok annyit, te! 
Csángó: pálinkatisztításakor az üst fenekén maradott részt ne- 


vezik így több helyt (Usz.) 
Csapzi: hízelgő, ide s tova hajlongó 
Csármálni: lármázni (Usz.). Ne csármálj annyit. 
Csata: éji őrizet és: csorda. Jó csata ménesem, jó esztena ju- 


hom... (Népd.) Csatás: kiháló csordaőr (Usz.) 
Csatt: csat. Csattolni 
Csavara: zavar, viszongás 
Csëmëllik: csömörlik. Megcsemellettem. 
Csëmpe: kályha 
Csëngër, csöngör: sűrű bokros hely (Usz.) 
Csëngető: nagyobbszerű vaskolomp; csëngetyű: kisebbszerű réz- 


harang; pergő: kisebbszerű vas- v. rézkolomp 
Csepësz: főkötő. A szegény leánynak bú szállott a fejire, s 


nyomorúság az ölibe, azaz: csepesz és bitang 
Csëppëdős v. csëpërő-csëpp: alig egy csepp, végcsepp. Mind egy 


cseppedős cseppig megitta. Egy lecseppet sem (Hsz.). Csöpörő 
csöppig: egy utolsó cseppig (Usz.) 


Csërcse: apró barmok állán v. nyakán függőlegesen kinőtt vé- 
kony húsdarab 


Csereburung: cserebogár 
Cserëkje v. cserökje: ágas-bogas fa lajtorja helyett (Usz.) 
Cserény: kemencék belső oldalán kőből v. téglából rakott fal, 


melyre a kályhákat ragasztják (Usz.) 
Cserepes malac: házba betanult v. gazda, gazdasszony után 


tanult malac 
Csërpenyő: serpenyő (Hsz.). Csörpenyő (Usz.) 
Csete: lakoma (ritkábban használt) (Usz.) 
Csia: pajzán, jókedvű; fiatal marháról v. gyerköcéről is mond- 


ják 
Csiadoz: ijedezve kiáltoz 
Csibbődni: csipedni, csipkedni (Usz.) 
Csics: csecs. Csicsëréz: pajzánkodva fogdossa a fiú a leány- 


kát. 
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Csid: csikóhajtás szava. Csid ide ne!: ne dacoskodj! Csid alá 
mámi: kötődés a rossz lovaglóval, v. bár elvetné! 


Csidma: csizma (Usz.) 
Csig-big, csüg-bog v. csög-bog: elkorhadt, eléhezett apró ba- 


romról mondják, de igen törpe, púpos, horgaslábú emberről is 
(Usz.) 


Csiján, csihán: csaján. Dugjuk a csijánba a guzsajat, met immán 
kijött a csihán. (Km.) 


Csikla: sikla,csukló 
Csiklik: csuklik 
Csillámpol, csillámpozik: káprázik a szem, v. pislog alig a 


tűz 
Csingolázik: csingál, csingaszkodik, logántozik, valamiről függ, 


kalimpáz 
Csipbe-csopba: apránként (Usz.) 
Csiperkëdik: csimpeszkëdik, cipekëdik. Ne csiperkedj reám! 
Csipke: minden fán v. füvön termő tövis (Hsz.). Csüpke (Usz.) 
Csipnyebokor: csipkebokor (Homr.) 
Csipor: csupor. Eltörött a csipor: elpetyeredett 
Csirikol: csiripel 
Csobány: nagy juhászkutya. Így híjják a sósvizes átalagot v. 


dobonkát is. (Usz.) 
Csókaszemű: kékszemű barna ember v. ló 
Csoma: gyakran hallani: hogy a csoma vigyen el (tán pestis) 
Csombojog: valaki körül súrlódva vagy tapogatózva jár-kel. 


Vidd el a gyermeket, ne csombojogjon kárültem. Elcsombojog a 
többi között: megél ő is valahogy. Jól csombojognak: tisztessége- 
sen élnek (Usz.) 


Csongojitt: csombolyít (Cs.) 
Csontika: csontocska. Minden csontikáját ësszezërgetëm. 
Csontorag fa: megcsonkított, töredezett ágú élőfa; csontorag 


ló: béna ló; csontorag fog 
Csóró: nevendék fiú 
Csoronka: vízcsorgó; csoronkál: vékonyan csorog. Ma egy cso- 


rinkát sem ittam. Csorrintani 
Csorotos csóré v. csurutos csurdé: merős mezítelen (Usz.) 
Csorszog: csoszog 
Csög: bog, hím szarvasmarha nemi része 
Csökik: törpén marad ― ember, növény; innen csöki v. csö- 


kevész: törpe, pulya; megcsökött: pulyán maradt 
Csőlleni, csőrölni: fonált csőkre tekerni és: tág torokkal inni 
Csöntörge, csonkő: erdőn levágott fának a földből kiálló csut- 


kója 
Csörge v. csërge: pokróc 
Csubbant: követ dobál a folyó mélyébe; csubbot üt úszva. 


Csubbol, csubukol: úszás közt a vizet kézzel és lábbal csapja 
Csucsorka v. csücsörke: a korsón kihegyesedő ajak. Csucsorkás 


korsó, lábas, csupor 
Csug: súg; csugdos: sugdos (Cs. és Homr.) 
Csukorék: p.o. alma, mogyoró (Usz.) 
Csurgyál, csurdál, csungál: csen, sikkaszt 
Csuri: csonka. Csuri bicsok, réz a nyele, cifra dáma, nincs 


eleje (Táncszó.). Milyen csuri vagy: kinek a haját a bőrig le- 
nyírták. Csurimuri: hitvány, haszontalan 


Csusza: háncsu; törökbúza csuszája: hántott lapija; csuszika 
(Usz.) 


Csutika, csutka: alma, körte, törökbúza stb. csutika. Csuga: 
amiben a makk terem, csukának is mondják Udvarhelyszéken 
néhol. 


Csücsörödik, csucsorodik: kidomborodik p.o. az ajak 
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Csüngelógáz: hintáz. Csünge-lünge: növény 
Csüpű: csepű (Usz.) 
Csürkészni: kurkászni, keresgélni (Usz.) 
Csürrent: vadra rivall, durrant 
Csütört, csëtërt, csëtër: eszköz készítésre hasogatott s száradni 


tett fa; fa dereka; megmérni a fa csetertjét: vastagságát 


D 
Dajbas: vastag kövér, dajna (Torockó) 
Dandároz: dáridóz (Usz.) 
Darék, darak, dèrék: derék, ügyes (Kfsz.) 
Darvas: kitűnő, nagy szarvú ökör (Usz.) 
Dëbëg: dörög (Usz. felvid.) 
Degedős: ami könnyen deged = dagad, puffad; degedj meg: 


gebedj meg; degeszt: puffaszt 
Dëkret v. dökret: zörget, zakatol. Nagy dökretéssel mönyön 


az üres hordót vivő szekér (Usz.) 
Déllő v. döllő szántó: az, melynek oldalára véggel több szán- 


tók mennek. Döllő főd 
Dërék-út: töltött út 
Dërëndócia: nászt kísérő lármás teketóriák; derenducázik: nagy 


zörgéssel menyen ― a rossz fakószekérrel. Ugyan derenducáznak. 
Derenduca 


Dérölni: délelni (Usz.). Dérelni (Erdv.) 
Dészü: derékra csatolt széles szíjerszény, tüsző, gyüsző 
Diszke, düszke: egy éves bárány, ifjú juh. Szép döszkéje = neje 


van. 
Dobigál: hajgál, lódigál. Dobigálódni 
Dobondál: reávesz, reábeszél 
Dók: gyapotfonó kerék felálló, választékos orra, melybe il- 


lesztik a fonó vasorsót 
Dollik: torlik, terjed emelkedőleg; kidollik: kiárad, kitörlik. 


Leginkább: jégdollás 
Dorgó: légeresztő cső a hamuzsírfőzésnél 
Dorhol: hengerel, mangorol 
Dorol: dong, és: megtámad. Dorolják v. dongják a legyek a 


tejesfazakat, s a méhek, dongók a virágokat (Usz.). 
Doroncs v. darancs v. garancs: göröngy, gally 
Döböcsköl: megnyomogat, töcsköl. A bihal a térdivei megdö- 


böcsköli az embert. 
Döblec: sütőtök 
Döglelni: restelni. Dögleli a munkát. 
Döhöl: ver, üt. Jól megdöhöllek. 
Dőjt, dőt: dönt, fektet, p.o. csűrben a csépelni való kévéket; 


innen: dőtés = egy egyszeri letétele 20―30 kéve rozs- vagy 
búzának. Eldőjtötte a macska a tejet = elejtette a becsületet 


Dőléndëz: dölingez, dőlingel; döllög: dülöngölve jár; döllent: 
félrebillent. ― Dölleszki: oly ember, ki a hasát kidöllesztve szo- 
kott járni 


Dömzsödi: köpcös ember, hasók, döndi, döndics 
Döndít: buffant, dönget; feldöndít: lebuktat, hogy döng belé; 


döng: hátbuff, dúc 
Döröckölő v. dürückölő: ványoló 
Dörököl: döböcsköl, meggyúr. Elveszett a mónárok dörökölő 


pácája: lágyan töltik a zsákot 
Dudorodik: kedve jő, nekikerekedik. Jó kedve dudorodott. 
Duga v. dugaj: kis gát, ároktöltés 
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Dugocsolni: ide s tova eldugocsolta: elrejtegette 
Duhad v. duvad: a hó a házról 
Duláb: négy-öt vastag szál fenyőfából készült tutaj (Msz.) 
Dunás: megduntatás = feldugás; feldunják a vizet a gáttal; 


felduntatta a jég a vizet (Usz.) 
Dungó: dongó; dungóvirág: tüdőfű 
Durga: durva lepedő-forma, melyet többnyire búza-szárasztani 


használnak (Usz.) 
Durhódos: magát az eszelősségig megdurált, makacs (Cs.) 
Duvatag v. duvadék: tapaszhulladék, nagy szuvat 
Duzmálódik: duzzaszkodik, mérgelődik, duzzog (Usz.) 
Düherc: düher, vén ló 
Dühü: düh; dühübogár: májusi hosszú, fekete, lágytestű bogár, 


szárnyatlan mászó 
Dzsámbáz, megdzsámbáz: megver, megérintget 


E, É 
Ebbed, el bbed: ellankad; elvetemül a seb 
Ebéd: reggeli. Parasztebéd: késő reggelizés. Délebéd: rendes 12 


órai ebéd. Viszik a delet. 
Ébsëmërëg: bőrsömereg ― arcon, karon, nyakon 
Eccërës-ëccëribe: rögtön (Hsz.). Eccö’: egyszer. Eccósmind: egy- 


szersmind (Kfsz.) 
Édësëgy: egy vér vele, egy testvér; édesegy két ország; édes- 


egy két szív. Mű ketten édesegyek vagyunk. Az ő apja az én 
apámmal édesegy vót. Édi v. édike: édesem (gyermekszó); édesel, 
megédesel: megcsókol; édes meg, lelkem, apókát! 


Éfélikor: éjfélkor 
Éfiú: ifiú, innen: éfiattam, -ad, -a = ifjú koromba stb. 
Égedelëm: erős bosszúság, méreg, szenvedés, szonrongató hely- 


zet (Hsz.). Égedelöm. Hol az égedelömbe v. isten haragjába vó- 
tál? (Usz.) 


Éghetetlen: éktelen, szörnyű 
Egy: rendes jelentésén kívül: mintegy. Egy éfélikor lehetött. 


(Kfsz.) 
Egy almúak: együtt nevekedők, p. borjúk, csikók, malacok 
Egyébha: egyébként ha, csak ha; p.o. nem akar segíteni, egyéb- 


ka megfizessük. 
Egyet sem: e kifejezés gyakori Háromszéken, kivált ha vo- 


nakodnak valamit tenni: én biz egyet sem táncolok; egyet sem 
menyek többet guzsajasba. 


Egyikamásul: egyformán, egyik úgy, mint a másik; az alku- 
ban a gyengébb cikket fedezi a jobb cikk 


Egyivel-mássával v. egymásával: egymásra 
Éhënkórász: éhenbolygó 
E’iszöm: elhiszem (Usz.) 
Éjhált: éjt állott ― víz. Igyék éjhált vizet. Kenje az éjhált 


nyálával, s meggyavul. Éjjészés: éjjeli virrasztás. Éjnaponta: éjjel 
es nappalonként 


Ejtegető: megkülönböztetésül a sűrű szitától. Vedd elé az ejte- 
getőt, s ejts egy kicsi törökbúzalisztet! 


Éktelen: minden, ami rendkívüli, ha szép volna is. Éktelen 
szép, éktelen nagy 


Elajangol: elrestel vmit félelem- v. szeméremből 
Elárvászodott: árva kinézésűvé lett 
Elbéllel: elpalástol, elcsinál valamit 
Elcsillent: egy vágással vmit lenyír 
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Elintëkën: eleinteni napokban. Az eleinteken ― a közelebbi 


napokban nálunk járátok. 
Elélükken: véletlenül előáll 
Élemész: élénk, életre való 
Elered: elterjed a seb; elered a víz a töltésből 
Élesz: élesztős keverék 
Elészállingozni: egyenként jőni elő, mint a csorda, majorság 


stb. 
Elészërkëtél: elékeresgél 
Élet: udvar; innen: élettartás és rakott élet; jó élettartó: jó 


gazda. Életszer: mindenféle gazdasági épület és eszköz 
Elfélegël: felibe mond el. Csak elfélegeli a beszédet. 
Elficcent: elhibáz ― nyelvével 
Elfintërit: elfitít, félretol 
Elfogatkozik: elfoglalódik dologban 
Elfüdül: eldűl, elbityolodik (Cs.) 
Elgyirël: gyérebben rak, szélyeszt 
Elig: alig. Elignébe: eligecske; eliges onság: csak alig. Elénës 


elig. 
El is el: p.o. elmönt. Így: föl is fölmönt (Kfsz.) 
Eljárt: honvénült leányról mondják, kihez régebben jártak a 


legények: lejárt 
Elkanyvadt: betegség miatt elerőtlenült, legörbült ember (Usz.) 
Elkalapol: elsiet vmit 
Elkëccint: elcsappint. Elkëccen: elesik vmitől, kimarad a sorból. 


Attól elkëccentél: nem lett részed belőle 
Elkërësztël: elgátol, elakaszt ― vkit terveiben 
Elkërësztëz: megindítja az építendő faházat 
Elkëzdëgel: p.o. verni, szidni. Még elkezdegeli: még azt kezdi 


mondani, hogy stb. 
Elkotródott: a kerék torka, ha vásás által megtágult; és: el- 


ment, elillant, elvarrott 
Elköpik ― a hús, mikor a sülésben igen megasz 
Ëllëget: eddegél (Hsz.). Öllöget. (Kfsz.) 
Ellegyint: ellendít; ellódít 
Elmagol: maggal bévet. Elmagolta a földet. 
Elnapoz: napot tölt hiába, Isten tudja, meddig elnapoz. 
Elnyárad: elernyed, elárnyad (Torockó.) 
Elódall, elódarol: félremegy, félrevonul, elvonul 
Elrejtëzni: elájulni 
Elrëkken, elrokkan: elszenderül, és: félrerokkan, dűl 
Elrípni: p.o. elmondani a beszédet derékül. Jól elrípte = ki- 


vágta ― a táncot. 
Elsiritt, elsëritt: elcsen, ellop. Elsirül: elmegy nagy frissen, hir- 


telen odalesz 
Elsurrint, elsuhint: ellop, elsikkaszt 
Elszálingólni: kender- v. lenszálakat rossz kezdés által szét- 


zilálni 
Elszelelni: széllel-lobbal csinálni vmit 
Elszükitt: elhúz ― más jószágát; szántáskor a szomszéd föld- 


jét 
Eltanól: elszokik ― más helyre. Más szeretőhöz tanólt. Tőllem 


eltanólt. 
Eltanyitt: eltanít 
Elvarr: eloson = valamely baj elől elsuhan, megszökik 
Elvederëdni v. elhederedni: elhányódni-vetődni 
Elvetekëdzik: elmérgesedik, elebbed ― a seb 
Embër: az én emberem = uram, férjem 
Embörnyi embör: derék ember (Kfsz.) 
E’mönyön: elmenyen (Kfsz.) 
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Endelëdik: émelyedik; elendeledctt: elgyengült éh v. hideg miatt; 


felendeledtern: belsőm felháborodott. Endellős: émelyítős, rosszízű 
édes 


Enyett: -ért, által; enyettem, -ed, -e. Enyette kaptam meg e 
hivatalt. Enyetted ― éretted tűrtem (Usz.) 


Epëcsël: némi aprólékos munkával foglalkozik, pepecsel 
Eppen, ëppen, ëppeg, éppeng: éppen. Éppenes éppen 
Épség: épület; derék épséget csináltak. Elkorult, elavult, elcon- 


dollott épség 
Ërdëg: ördög (Homr.) 
Éredés: gyulladás (Usz.) 
Erént: iránt 
Ereszkëdet: csermely v. ér 
Ereszteni: e szónak igen sok értelme van. Eleresztem a dol- 


gosokat vagy a foglyot: elszabadítani, elbocsátani. Ereszt a méh: 
rajzik. Egyet vagy kettőt eresztek: minthogy öltönyöm feszes, 
vagy melegem van, egy vagy két gombomat kigombolom. Ereszt, 
pl. az alfeléből. Megereszteni: a lovat a hámból étetésre a gyepre 
kiereszteni. Eleresztem a véredet. Béereszteni a házba valakit. Fel- 
ereszteni a cibrét. Nekiereszteni az agarat a nyúlnak, vagy a tá- 
bort az ellenségnek. Leeresztette a fülit: kedve elveszett. Jere te, 
eressz egyet ezen az osztovátán: fordítani a fordító- vagy fe- 
szítőfával. Elöl eresztelek: bocsátlak, hogy menj elöl, vagy: nem 
bánom, légy elsőbb, mint én. Megereszteni: a serítendő fonalat; 
megtágítni a húrt a fonókeréken; a vésés lyukát tágítani, vagy a 
belé illesztendő fa csapjából lefaragni, hogy jobban beléilljék. 
Leereszteni: vmit a kútba, vízbe, gödörbe bocsátani. Ne ereszd: 
ne bocsásd, hogy elfusson, hogy tovább menjen, hogy harapóz- 
zék, hogy közeledjék, hogy áthágjon, hogy felhágjon vagy hogy 
leszálljon, hogy siessen, hogy rendetlenkedjék. Magára ereszteni: 
szabad utat engedni, kényére hagyni. Magamra eresztettem: az el- 
lenséget, kutyát, rossz embert magamra bátorítottam engedékeny- 
ségemmel; ha a tetűt a lábadra ereszted, felmász a fejedre (ha a 
koldusnak magadon egy kevés hatalmat engedsz, egészen elha- 
talmasul rajtad). Megereszti a kovács lágyra a kemény vasat; a 
beretvás megereszti a beretva butult élét stb. 


Ergëje, erbuja: ingerlékeny, eszelős, veszekedő (Usz.). Ergoja 
(Hsz.) 


Erőst: erősen, erősképpen 
Errünnet v. errünnét v. errünnől: errőlfelől v. erről; errünt: 


e tájt 
Értëmbe, értëdbe, értibe: az én, te, ő, általunk megért időben 
Értire ad: értésire ad 
Ervendëz; örvendez (Homr.) 
Esdődik: vágyódik, pl. a légy esdi a mézet. Úgy esdődik érte, 


hogy ― 
Esedëzik: hulladoz a földre ― az ember, a hó (Usz.) 
Éskola: iskola 
Esmég, esméng, esmé’, esmét, esment: ismét (Usz. és Hsz.) 
Esseni: esőzni; ess: eső esik; sokat essett. Elestetett az üdő: eső 


lett 
Estendön: estefelé (Usz.). Estelös estig: egész estig 
Esz: ész. Adjon isten eszt. Esztok: koponya. Nem sok van az 


esztokban. 
Eszédik v. eszéjëdik v. eszénkëdik: eszmél, vmit eszébe veszen, 


p.o. későre eszénkedem; feleszénkedni: felocsúdni. ― Eszefitty: 
feledékeny 


Észtán: ezután, osztán (Usz.) 
Étëlődik: eped, mérgelődik, töprenkedik 
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Etëntók, nëtëntók: ügyetlen 
Étő: etető, mérgező étek; étni: etetni, megmérgezni. Étőt adott 


bé neki. 
Éz: íz; szilvaéz, almaéz, körteéz 
Ézzibe: ízibe (Kfsz.) 
Ezënt: ezennel és ezenszerint 
Éveg: üveg. Éveges: házaló üvegáruló. Évegablakot csináltassa- 


nak! (kiáltja az utcán.) Évegbót: bolt. Eleget árulnak az éveg- 
bótba. 


F 


Facsaros v. csafaros: csalárd, álnok. Csafaros lelkű 
Facsintos: horgas, egymást súrló lábú; helytelen magaviseletű 
Fakóca: fakószekér (Hétf.) 
Falángérozik: cékász. Elfalángérozta az időt. 
Falat: nyelv- v. ínykelés. Falatka 
Fallik: farlik, oldalog pl. a szán v. szekér oldalos helyen. 


Fallós hely 
Fancsalog: elé s hátra jár, tekereg (Usz.) 
Fancog: fanyarán, finyorán szól 
Fanyalog: ímmel-ámmal tesz valamit; fanyalgás: kedvetlenség; 


fanyari: rosszkedvű; fanyolgat: fanyarán nyeleget; fanyalgós: nya- 
valygós, beteges 


Fartatós: dűlős út, hely 
Fassáng: fársáng, és: cégéres öltözet; fassángos: álarcos (Usz.) 
Fëjjel: feljül (Hsz.). Fö’jel (Kfsz.) 
Fejődik: mindég anyján fejődik a gyermek = anyján sürgö- 


lődve alkalmatlankodik, nyáskálódik 
Féjteni: félteni. Féjti mástól az urát. 
Félbe-szërbe: félig-meddig 
Fëlbizget: felbujt. Felbizgette az eszit. Azt a dógot minek biz- 


geted annyit? Nem hallgatsz-e vélle? 
Fëlbugjáz: boglyába rak. Felbugjázta a leányát = minden ci- 


comát túlságig reárakott 
Fëldurálni magát: duzmálni, az orrát felduzni. Nekidurálta ma- 


gát. 
Felelve: jótállva, nyilvánúgy. Felelve, hogy úgy van. Felelve 


adom. 
Félénk: miénkféle. Ugye te is félénk vagy? = hozzánk tartozó 


(Hsz.). Félék (Cs.). Ez a mű félékünk = felekezetünk, pártunk- 
beli 


Felesën v. felesleg: félenként. Fëlësën v. fëlësleg: fölöslege- 
sen 


Fëleszüdni, fëleszinkëdni, mëgeszüdni, kieszüdni: feleszmélni, 
észre jőni, felébredni 


Fëlgërdül, fëlhërren ― disznó, és: felzúdul több egy ellen 
Félhangú: hóbortos, féleszű; hangosnak is mondják 
Fëlhuppad: felpuffad; lehuppad 
Fëlhutyorodik: felhúzódik, felhomorodik. Elhutyorodik: erőte- 


len ina meghajlik, a hosszú vékony vessző elhajlik. ― Hutyorog 
a gyenge testű legény a tele zsák alatt, a gyenge marha a nehéz 
teher alatt. 


Fëllecsëlni: felhabzsolni 
Fëllendën v. fëllendin: felszínleg 
Félni: ne félj senkinek ― senkitől (tréfásan) 
Fëlpurcant: hirtelen meghalt; néha: hirtelen haragra lobbant 
Felpuzdurázódni, felpuzduriázni: felbosszankodni 
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Fëlrebben: felserken hirtelen, felránkodik 
Félszántúlag: csaponósan, rézsút; mondják így is: kétszántúlag 
Fémënyën: fölmenyen (Usz. felvid.) 
Feneket: fenekestül; feneket felfordult 
Fenye: fene; menjen a fenyébe. Be fenye módon jár. Fenyeség: 


bökkenő (Cs.) 
Fenyeleg: ügyetlenül enyeleg 
Férëg: egér. Hogy a féreg rágja le a füledet. Jelenti a far- 


kast is. Toportyánféreg: medve 
Féretlen v. férhetetlen: nyughatatlan, és: illetlen 
Férhess v. nyughass: hagyj békét. Nem férhetsz el tőllem? Fér- 


hess el tőllem! 
Féringëzik: tolakodik ― helyért 
Férkëzik: helyet enged, szorul. Férkezzetek, fazakak, hadd tér- 


jen a csupor es. 
Férmëlődik v. fürmölődik: fészkelődik 
Férős: tágas 
Fesztéj: a tehénből bornyúzás után két vagy három napi rom- 


lott kifejetlen tej 
Fésze, fészi, féjszi: fejsze 
Févaj: főalj, párna, vánkos (Torockó). (Fival ― Göcsejben, l. 


M. Nyelvészet.) 
Fias: Fiastyúk csillagzat (Hsz.). Hetevény (Cs. és Usz.) 
Fifelé: felfelé (Usz. felvidékén néhol.) 
Filingëzik: fityegve száll 
Finak: siheder 
Fincsalék v. ficsinka: szakadék v. hulladék rész 
Fintoros ― posztó, amelynek széle ványolás után bővebben 


marad, mint közepe, s egyenetlenné lett (Usz.) 
Finyëlődik: bonyolódik 
Finnyál: finnyásan megvet, fitymál 
Finyorán: kényesen. Ne egyél olyan finyorán! Mit finyorogsz, 


te? 
Firkó: csepű. Lenfirkó 
Firkol: az eb ― farkát csóválja = kandargatja, csandargatja. 


Firkoló ember = hizelgő 
Firizs, firiskó: fejér, derékig érő vászon ujjas a nőknél; ily 


ujjasok még: kurti, kocogány 
Firógond: kiszabott munka 
Fitet: keresgél. Mit fitetsz itt? 
Fog: kezd. Mit fogsz beszélni? = mit kezdesz beszélni? v. mit 


beszélsz? 
Fogontozik: a gyökér a földbe, a denevérek egymásba, a fára- 


hágó az ághoz, a paszuly ina a karóhoz 
Fojtást: folyvást. Ma fojtást egyet ettél. 
Fojtó: pálinkafőzéskor a katlanban befojtott rövid égő fa 


(Hsz.). Csürök (Cs.) 
Fokhagymáson: büszkén ― viseli magát; fokhagymáson lépik. 


Fokhagymát ett: büszkélkedik. Küjjel ültette a kerten a fokhagy- 
mát. Küjjel kőt a kerten a fokhagyma. 


Fokhëgyën: végen, szélen állni, honnan könnyen leesik: p.o. 
pohár az asztal szélin; kecske a szirt élin 


Fonája v. fonákja: visszája ingnek, vászonnak stb. Fonájával 
kifordittani; az inget fonájára vetted. 


Fonolódik v. finyelődik: bonyolódik. Esszefinyelődtek a lovak 
a hámba. 


Forcsok: farcsik 
Fordított v .  fonák ember: álnok, ravasz (Usz.) 
Forramat: előfolyam, folyam eredete 
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Forrózni: pálinkának valót békeverni. Forrózás: keverés, ma- 
láta 


Fosztika v. foncsika: fonc, foszlék; fosztos: rongyos 
Fostoros: lucskos. Fostarangos 
Förgetegös: bolond 
Förödik: fürdik (Usz.), fërëdik (Hsz.) 
Fövelkëdik: főni kezd, hévtől buzogni kezd; fövül (Hétf.); fel- 


fövelkedett: fövő meleg lett 
Fudázó, futri: szeleskedő, hóborgó (Hsz.). Fudáza (Usz.). Futri 


Kati 
Fuvalkodik: szikkad. Míg a főd színe egy kicsit nem fuvalko- 


dik, haszontalan a szántás. E tisztességesen megfuvalkodott. 
Füdül: bódul 
Fűnőte v. fűnőtés: fűvel benőtt hely 
Füremëdni, megfüremëdni: frissen megindulni, megelevenedni. 


Megfüremítni vmit 
Fürmöl v. reszetël: vakircsál ― késsel 
Füstös szalmalé: ser. Német bornak is mondják 
Füventibe: zsenge korában. Hetedfűre ment: hetedik évben jár 


a marha; tréfásan emberről is mondják: 30-ad fűre ment gyermek. 
Füveny: fövény 


G 


Gabógyás: okoskodni akaró, de arra semmi képességgel nem 
bíró ember 


Gagymatol: az ételkészítésben cél- és ízlésellenesen s unadal- 
masan jár el. Innen: gagymati, gagymóta, gagymótás 


Galagógyi, gelebógyi, giligógyi: nehéz felfogású, féleszű for- 
ma ember 


Gámor: gyenge kerítés. Egy küs gámort vanyalittok. (Usz.) 
Ganár: gúnár (Usz.); ganci (Hsz.) 
Gangos: büszke, negédes járású ― kivált asszonyember 
Ganyé: gané, trágya. Megganyéztuk a fődet. 
Garangy, garancs, gërëncs, göröncs, doroncs, gaj, gajd, göröngy. 


Gajos föld, szántó; göröncsös, gerencses, görincsös, garangyos, do- 
roncsos út, ösvény 


Garaszol: doroszol 
Gartat, férregartat: fartatva jár, hol féloldalra, hol keresztül 


az úton ― büszkén körül oldalol (mint a kakas a tyúk körül); 
belégartat: ügyetlenül belekezd valamibe, hívatlanul v. váratlanul 
részt vesz, mint mondják, beléüti az orrát. 


Gazmota, galáz, gezemuza, gazmalék: folyó partján tömegbe ve- 
rődött sok holmi 


Gazlat: gázoltat ― vetést marhával 
Gázlat: folyón lóval, szekérrel átmegy. Gázló: folyón átjáró 


hely, hol a víz csekélyebb 
Gazsó: cserebogár (Hsz.). Gorzs v. gozzs (Usz.) 
Gebbencs: lomtestű, lomha 
Gébër: a házfedélnek deszkából alkotott bütüje. Géberfal: tűz- 


fal 
Géra v. gére: a kiforrott sósvíznek hófejér kemény tömeggé 


lett átalakulása (Usz.) 
Gërëzd: rendes értelmén kívül: a faépületek szegletrakása 
Gërjefa: villám érintése miatt lábán kiszáradt fa (Usz.) 
Gërnye: gerinc, girinc 
Gërzsa: mankó (Usz.), sántabot 
Gimiz-gamaz: a legaljasabb emberről mondják 
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Gindár, csingár, csingárdi: elhitványult. Gindár ember, gindár 
v. csingár marha 


Gira: marka (pénznem), és: lelki ajándék. Girát osztó Min- 
denható. 


Gërbincsës: görcsös; girbincs ember 
Gircsáva: zavar, ízetlenkedés; gircsáváskodik: izgágáskodik 
Girókus v. felcser: kirurgus (Homr.) 
Góbé: míveletlen ember, természetes ártatlansággal 
Góbéta: bóbita 
Góc, góg; tűzhely; gócalja (Usz.), pestalja (Hsz.): a kemence 


hátsó feléni ülőhely. Ülj bé a góbba, góc alá. Góab (csángó). ― 
Gócláb: kemencét a szegletén tartó fa v. kőoszlop forma 


Gógány: vesszőből font s agyaggal megsikált házi tüzelő ke- 
mence a szegényebb osztályúaknál (Usz.) 


Goklesz: nagyügyetlen 
Gomolyog: émelyeg, háborog ― a belső része. Hurkagomoly- 


gás: gyomorémelygés. A hagyma jó étel hurkagomolygástól. 
Gondolom ökrei: tündér ökrei (népmesében, Usz.) 
Górinca: hosszú, vékony növésű, cingárdi 
Gósnya: legsietőbben harapódzó fene (Usz. és Erdv.) 
Göbbedëz: merüldöz; göbbent: bemerít vmit, ami göbögő hang- 


gal merül el; elgöbben: elmerül. Göbbenes: fiaskó; göbéz: öblösít 
Göbe, göbő: utakon sárral, vízzel telt gödröcske ― folyó hir- 


telen mélysége 
Göbec: lükkenős gödör a kis patakokon, melyet vízmerítő 


helyül készítenek. L. Köpec 
Göbőd, meggöbőd: üt, sújt, megrak; egy darab fával jól meg- 


göbődték. 
Gödröcsös: sok gödrös 
Gője v. gönne: emedisznó 
Gölöhös: aszkór- vagy más nyavalyában folyvást sínlődve kö- 


hécselő ember (Usz.) 
Görözdöl v. gürüzdöl: súrlódik, midőn az eke földszínt erős 


földhöz karcolódik. Innen: görözdölő hangú, énekű ember 
Göte: vízbe torhadt fa; götés: torha nyiroktól; innen götös: 


náthában sinylő 
Gözsörög, güzsörög, guzsorog, görnyedez ― hasfájás miatt; gö- 


zsörít v. guzsorít: összecsavarít, összehúz pl. a görcs 
Gözsörtös: csög-bogos, facsaros fa 
Gránica v. daránica: bükk- v. cserfazsindely, fatégla 
Guba: buga, golyó, p.o. a szemed gubája 
Gucsmi: konty 
Gudu: kis lyuk = tömlöc 
Gugyi: pálinka utolja 
Gujáz: cigléz. Gujázik: dagad, csomósodik; felgujázott a fe- 


jem: feldagadt ― ütés miatt; akkorát gujázott, mind a kuja- 
kom. 


Gunyaszt: szunyókál, lüktet egyet-egyet a fejivel = gyökint 
Gurdancs, gurdéj: kövér helyeken nőtt sokféle haszontalan 


pukkantó, laboda, bürök s több efféle növények összege 
Guvad: duvad; guvadt szemű béka 
Guzsaj: rokka. Guzsajüllőfű, guzsajvirág (Hsz.). ― Mszéken: 


(kakasmandikó): őszike. Elé lehet venni a guzsajat, met kijött a 
guzsajüllőfű. 


Guzslás: megfacsart vesszőveli kötés; elcsigázás. Guzslódik: sok 
bajjal nyomorkodik, csigázódik; elguzslott marha 


Gübü: gamatlé, moslék; és köpülőfa; innen gübülni: köpülni. 
Háromszéki értelemben: mucskos, gamat. Te gübü! Mit gübülődöl 
annyit. Gübüfa, gübülőfa: halászó rúd a halak hálóba hajtá- 
sára 
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Gy 


Gyaka: a szekér oldalát tartó lőcs felnyúló hosszú vége, mely 
a kévét megfogja; asztagkarimába szurdalt fedéstartó apró hegyes 
fák; asztag és csűr hegyébe állított hegyes rudak. Gyakázni, meg- 
gyakázni, felgyakázni 


Gyakor szita: sűrű szita 
Gyakrozni: sűrűn rakni 
Gyámbál: tépdes, gyömötöl 
Gyámol: nyomtat, helyében erősít 
Gyanántam, -ad, -a: helyettem, -ed, -e. (Személytévesztés.) Gya- 


nántam ölelte meg: mintha én volnék, akit gondolt 
Gyápol: letepel, a földre terít, tép, és: fedd, gyaláz (Cs.) 
Gyavul: javul, gyógyul; gyavít: gyógyít 
Gyëpël: gyepen legel 
Gyilak: daganatos nyavalya szarvasmarhák lábán 
Gyiresz: gyér növésű erdő; gyirölni: ritkítani, szertébb rakni 


(Usz.) 
Gyomatag: gyomótas, gyomnőtte hely 
Gyöntölődni, gyöntölögni: fejét törni vmin (Usz.) 
Gyükér: gyökér. A szemed gyükere! = te ügyetlen! 
Gyütteni: gyűjteni, takarni. ― Szénagyüttők 


H 


Ha’: hanem. Nem Péter vót, ha’ Pál. (Usz. néhol.) 
Habarcs ember: tisztátalan, eszelős. ― Habarica: csinálatlan uta- 


kon híg, vízzel elegy büdös sár. Habucskol ― a vízben (Usz.) 
Hadaritt: kever. Hadarítsd meg azt a pálinkát! (Usz.) 
Hadni: hagyni; hadhassam v. hathassam 
Hagyakodik: igazítandókat tűz ki 
Hagyati: halogatódzó. Hagyati módra menyen a te dolgod. Ha- 


gyatiskodni 
Hajdonfejt: hajdonfővel 
Hajk v. halk: forgács, mely rovásból pattan ki; rovaték. Kettős 


halkkal vágni: kétfelől bevágott halkkal, melyet után feszítnek. 
Hajkol v. halkol: rovatékosan vágja le a fát. Hajok: aki nagy élőfa 
levágásához fogott, arról mondják: igen nagy v. igen kicsi hajkot 
vett. Hajokra dolgozik: aki késedelmesen visz végbe valamit 


Hallint: fülheggyel hall 
Halovány föld: tippadt, elázott szántó 
Hamâ: hamar. Hamâ no! (Usz.) 
Háncsu: lehántott fahéj 
Handász: hány-vet, hadonász 
Handrikál: hadrál, hevesen veszekedik 
Hangos, félhangú: hóbortos, féleszű 
Hányadik a te házad az enyimtől? Harmadik, azaz: az enyim 


mellettin kezdve a számlálást. Hányadik a te házad az enyimhez? 
Negyedik, azaz: az enyim mellettin kezdve a számlálást 


Hányasdiba jár?: hányás fogattal; hányadán csépelnek?: hánya- 
dik véka a cséplőké? 


Hánytori, hányiveti: hánytorgató, magavető 
Hájlad: meghajlad, pl. a faedény a napfényen 
Hanyotág: hanyatt 
Hapsa, hopsa: szer, rész; midőn a marhát nem fontra, hanem 


részletekbe vágják ki, vagy több részvényesnek, kik szerbe állot- 
tak, ez esetben mondják: Hopsába vágták ki. Hopsába sem jutott. 
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Harák: hákk, turha: flegma 
Hárám: könnyűszerűleg csinált gyepű v. kert; innen: béhárámolni 
Harang monya: harang üteje 
Harél: cseveg, mindent összebeszél. Sokat ne harélj! (Usz.) 
Hárintozik, hárintkozik: félrekapkodja magát ütés, fogás elől 
Harizsál: harázsol, széthadargat. Úgy kiharizsálád-e azt a tüzet? 
Hárogat: hárintgat, félretologat 
Hasas: terhes, viselős. Falu végin hasas leány írós vajat kéván. 


(Vajverés melletti mondóka.) 
Haskó: pókhasú, göndő (gúnynév). Haslag: hasán; haslag dőlt: 


hasal 
Hatagos: fakadékos ― a háta 
Hátal, meghátal: meghusángol, doronggal elver, megkosztol vkit 
Hatlat: szeleskedve dolgozik 
Hatol: jól, gyorsan halad. Valahogy elhatolunk: eljutunk, elver- 


gődünk, elevedzünk 
Hától: hátul 
Havadi: tavaszi virág, nárcisz 
Hëdërëg: hányódik-vetődik ― vmely házi eszköz 
Héj: megszólító, úgy is mondják: hécske. Úgy biza hécske. 
Hejj: hely (Hsz.). Hêj (Kfsz.). Hejjës, hêjős 
Hejbe: helybe, derekasan. Úgy megforgatták, hogy ― ugyan 


hejbe! 
Héjja: hía v. .híjja; héjjános: hiányos. Annak még sok héjja v. 


héjánossága van; azonban: hëába 
Héjju, héju: héj 
Hekre, hekkësën: gőgösen. (Hek: főnévül használatlan). Nagy hek- 


re: nagy zajra, nagy puffra. Olyan hekre tartja magát, mind egy 
faragott pipa. 


Hendebitélni: a gyermek hánykolódva összegyúrta = összehen- 
debitélte az ágyneműket (Usz.) 


Henem: hanem; heneha: haneha (Usz.) 
Hengér: hóhér, és: lator, másokat nyugtalanító ember; meghen- 


gérelni: megkínozni 
Hëppëg: lassan jár 
Heppen, leheppen: leesik. Csak leheppenti magát = leül heverni 


― a tunya munkás 
Hërgël: harizsál. Kihergelte a tüzet, és: izgat, ingerel 
Hërzborz: puzduri, hirtelen felpattanó ember 
Hëss: hess el, hess ki! A Hszékiek szokták használni a többes- 


ben is: hessenek el! hessetek el! 
Hetel, haval: az időt eltölti ok nélkül valami járásban. Se 


hete, se hava a dógodnak. Elhetelni 
Hetfű: hétfő 
Hezsetël: helyt álló testnek vagy állatnak nyughatatlan, játszi, 


zajos mozgásáról mondják. A kisgyermek kezivel, lábával, nyelvi- 
vel hezsetel a bölcsőben, a lúd a ketrecben stb. Menj tova, gyer- 
mek, ne hezsetelj körülettem. Hezseti: szeleskedő 


Hibbad: lappad, lelohad (Csak felfúvódott sárról mondják.) 
Hibók: pocsolya, híg sár. Hiboncás, hibarcos, hibókás: ingová- 


nyos vizes hely 
Hijó: hajó (Usz.) 
Hím-hám: ím-ám v. hímezés-hámozás 
Hink-hánk: akármilyen, hányt-vetett, léha. Hink-hánk ember, 


dolog, gondolat 
Hirpitél: hiricel, nehezen lélegzel (U.) 
Hó: megszólításnál. Uszken egyik kiáltja: Pista hó! apa hó! Ez 


feleli: hó! Hszéken így felelnek: he! 
Hobban, lehobban: leesik, lehuppan, lesuppan valahonnét 
Hobpipa v. hoppipa: habpipa. Úgy ül ott, mind egy hoppipa. 
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Hócbeli: jobb felőli ― csábeli: bal felőli― ökör 
Hojpad v. tojpad: gyengén horpad; innen: hojpacsos, hojpadtas, 


tojpadásos 
Homp: gyep, hant. Felhompol: felhantol 
Honcsoktúrás: a vakondok által felhányt csomó föld. Az ördög 


is megunja örökké egy honcsokon ülni. (Km.) 
Hopocál: térdin v. kezin a kis gyermeket alá s fel hintáztatja 
Horgászódik: tudakozódik (Usz.) 
Horokáj: harkály 
Hosszúkutya: agár 
Höbörcsös: bibircsós 
Hörcög (Usz.), hërcëg (Hsz.): herceg 
Huporcs, huporcsos: hol sok apró dombocskák vannak egymás 


végtibe 
Hunyor a szömélye (l. 261. népdal): itt kétségkül a székely nép 


hunyor nevű virága értődik, mely pirosló virágokkal és szárakkal 
s emellett fekete pettyes zöld levelekkel lévén ellátva, a barna 
pirossat ábrázolja. Bővibe van a vidéken. (Usz.) 


Hurbolni: elviselni, elnyőni. Hurbolódni: fáradozni, magát kí- 
nozni valamely dologgal 


Húros, hurbancs, gurbancs: félig öltözött, lusta, tongyó. Húros 
fejérnép. Hurbancs módra öltözik. Gurbancsoson jár. 


Hurutni: köhögni. Ne huruss annyit! 
Husztaj v. hujsztaj: farkas (Hétf.) 
Huzalkodni: veszekedni 
Huttyanni, meghuttyanni: vékonyodni, összeesni 
Hutyoró: vessző. Törj vesszőt hutyorónak; hutyoll v. hutyorol: 


megsuprál 
Hülajtó: a pitvarajtón egy külső ajtó lécből csinálva ― a hűl 


szótól, minthogy a szél szabadon járhat rajta át (Homr.). Levél- 
ajtó (Hsz.) 


I, Í 
 


Ideig-háig: bizonyos idő-, kevés időig. Időre-hára csak meglesz. 
Idilló: ügyetlen (Usz.) 
Időjutva: ha idő jut reá; időtanálva: ha idő úgy találkozik 
Igaziba: igazában. Igaziba búsult. 
Igën-úgy: többnyire úgy 
Igyenössen (Usz.). Igyenëssen (Hsz.) 
Ík, íkszeg: ék, ékszeg; megíkelni. Néhol a marha lábába verni 


szokott jégszeget is ikszegnek mondják. 
Ikránik v. ikrándik: undorodik valamely eledeltől, irtózik 
Illározik: dáridóz, mulatozik 
Illaszt: szalaszt; kiillaszt: kiszöktet; illog: bolyog bujkálva. Il- 


lasztani p.o. utána vminek 
Illint: koppint, köppöget. Illogat: iddogál 
Imëlyëg: émelyeg 
Imëtten: émett, imett, ébren, eszmélten; imettem, -ed, -e; ellen- 


kezője: álmottam, -ad, -a. 
Immá, immán, immág, immáng: immár 
Inaskám: kis fiam (Usz.) 
Ingërség: harag; ingeri: ingerkedő 
Innap: innep; innapolni 
Innye: ejnye 
-int raggal gyakran élnek Hszéken kicsinyítve: dobint, hivint, 


köhint, húzint 
Ippaszkodik: kivergődni, elémenni iparkodik 
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Irbontalan nagy: idomtalan 
Iromba: az aprón tarkás v. fejér és kékes tollúval vegyített, úgy- 


nevezett kendermagos tyúkról mondják 
Iromjáró: iromba járó ló, mely gyorsan léptet 
Irrant: sikkaszt el hirtelen 
Istenget: istent emleget. Istenkëdik: könyörög, mint az Istennek 
Istennébe: isten nevébe, ti. pufra, ingyen dolgozik 
Iszánkodik (Hsz.), sikolándik (Usz.): csicsonkazik, csicsinkázik. 


Megiszamodás. Menjünk az iszánkodóra v. jégre. 
Iszkitél, eszkëtël: izgat, ingerel (Erdv.) 
Iszkola, gránica: bükkfa zsindely 
Ítil, ítilet: ítél, ítélet 
Ittëgyën: itt, itten (Usz. felvid.) 
Izgána: izgága 
Izomba, egy izomba, egy izromba: egy vágásban p.o. kettévágni 


fát vagy egyebet 
Iztet, megiztet: megpüsszögtet a portubák, légvonal stb. Izteti: 


püsszöghetnék 


J 
Jára-futa: lótás-futás. Jári-futi: futkosó 
Járkotál: sifitel 
Járós: guzsalyasba járó legény; az ő járóssa: az ő szereteje 
Jártas-kőtes, járt-kőt: aki sokat járt-kelt. Jártas-kőtes legény 
Játoz: druszáz, e főnévtől: ját = drusza, pajtás (Jád: Hétf.) 
Javátolni: javallani, ajánlani, rábiztatni 
Jehetök: jöhetek; jehessön (Usz.) 
Jérke: egy éves kecske 
Jeszke: ijedős; jeszke ló. Jettség: ijedtség; jedni: ijedni 
Johászodni, megjohászódni: kiengesztelődni, megcsendesedni 
Johok: a juh szónak többese. Adj enni a johoknak. 
Jókarat: mikor a legény leányt oszt a másiknak a táncban, 


azt mondja jókaratnak. 
Jókora: sem nagy, sem kicsi. Diókora, öklömkora: dió, öklöm 


nagyságú 
Jóllakástól való: csak arra való, hogy jóllakhassék tőle vki 
Jószerint: jószerűleg, jórendin, alkalmasint 
Juttig való: elegendő, mindenkinek rész juthat belőle 


K 
Kabala: mikor a matolláló vétségből azon egy nyomban kétszer 


veti a fonalszálat, mondják: kabalát vetett. Kabala jelent Uszéken 
mindenféle lovat is. Kabala: ekekabala. Csíkban: kételen csúszó. 


Kacsula: játék a gyermekeknél: egy t.i. állva lábai elé veti sap- 
káját, a több társak akarják azt előle elrúgni, ő gondosan igyekszik 
azt lábával megakadályozni, s aki elrúghatja, némi előnnyel bír 
(Usz.) 


Kahoj: az a fa, melyre a házi kemencék cserépkályháit alapít- 
ják. Tedd a kahojra, a kahojfára. (Usz.) 


Kajács, kajcsa: horgas lábú, kajsza 
Kajt: kajtárkodik, kajtárol, kajtat. Ne kajtass annyit! Ó, mit 


kajtassz, te kajti! 
Kákni: tátni a száját (Torockó) 
Kákvirág: havadi, nárcisz. Fejér havadi, sárig v. sárga havadi. 


Cukros kákvirág 
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Kalák: lopott marhának megtérítésiért előre adott pénz (Usz.) 
Kalári: kontytartó lapos hosszukó ón v. vas 
Kalongyál: rakosgat, papusál. Napestig csak a lábát kalongyál- 


gassa = egymásra papusálja 
Kam: kan. Erëdj, rekeszd bé a kamot; kiherélték a kamokot. 
Kancsi: kancsal. Kancsítni 
Kàndász: kondás (Usz.) 
Kankó: akárminémű fa-, vashorog v. kapocs, és: mankó 
Kanzsa: egy éves kandisznó (Usz.) 
Kánya orrú: horgas, hegyes orrú 
Kanyvadoz: a virág dér v. forróság után. Mondják így is: kony- 


vad, lekonyvad, kányvad, kánnyad 
Kapdál: vmi után v. vmin 
Kápôna: kápolna 
Kápsál, kápsálódik: vakaródik; a medve megkápsálta; minek 


kápsálódol annyit, te?! 
Kapsogtat: csattogtat 
Kapuzábé: kapufélfa. A kapuzábétól vett búcsút. 
Karamitt: kört csinál. Jól karamított belőlle: levágott. Kara- 


modik: kanyarodik ― part 
Karé: karaj, és: rozsalj; karél: rostál; karén v. karéba: félkör- 


deden, kerekítőleg ― rakni 
Karikós: karika(lábú) 
Karingó v. keringő: örvény. Karingó bábó v. kerembábó: gye- 


rekjáték, midőn valami körülforog 
Karjos: karosszék 
Karmëntő: karmantyú ― aratóknál 
Karuj: karvaj 
Kasmat v. kasmota: mindenféle hányt-vetett portéka, mi ha érin- 


tik, zajt csinál, innen: kasmatlás, kasmatolni: zakatolni 
Kaszaj: kazal. Kaszaj széna v. fa 
Kaszeró: koszorú (Torockó) 
Katrat: valami aprólékságot keres s szedeget össze. Katrass tűz- 


gyújtanivalót. 
Katyó: főtt szilva; katyós, megkatyósodott: ellágyult 
Kauncol: a megláncolt ebről mondják, mikor békétlenül ugat 


magában 
Kebeles: torkos, nagyiható (Cs.) 
Keccër: kétszer (Hsz.) Keccör v. kecczö’ (Kfsz.) 
Kecskebukka: kecskekóra (Erdv. kecskebucska) 
Këcëgtet: a lovat szájcsattogtatással hajtja; keceg: perceg ― az 


óra. Keccen, lekeccen: gúnyosan mondják a gőgösről, hányavetiről, 
ha lóról v. hivatali polcáról is lepottyan 


Kelevész: épületszarvazáskor egy rúdnak felső végére kötelet 
kötnek, s azt a felállítandó szarufák kakasüllőjére rákötik, s rendre 
azon köteles rúd segélyével állítják fel a szarufákat ― azon köte- 
les rudat kelevésznek nevezik (Hsz.). Serkény (Usz.) 


Këllősködik: magakelletőleg bánik, viseli magát 
Kencs: kenőcs (Cs.) 
Këntërfalaz v. köntörfalaz: fog ide is, tova is; fertályoskodik 
Kényszëri: kénytelenkedő. Be kénszeri módra menyen a te 


dógod. 
Képës, p.o. nem képes: nem lehet. (Kolozsvárt: nem képesse.) 


Ugyan hogy képes ezt tenned? Ha képes, tedd meg: ha lehet, tedd 
meg  


Képëszkëdik v. gebbeszkedik: rémesen rámereszkedik, mint egy 
fakép 


Képni: képpedni. Képség: csoda; megfogta a képség: csoda fog- 
ta; elképtem rajta: elhűltem rajta; képtet: bámít, ijeszt; képtibe: 
képpedtibe ― eláll szeme-szája. Elképpedni: elbámulni 
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Képzelődik. Nekem úgy képzelődik: nekem úgy tetszik 
Kerek egész Hszéken v. Uszéken nincs párja. De nem szokták 


mondani: Kerek egész Csíkba v. Mszéken. Ezt Csíkról így mon- 
danák ki: Csík országába nincs párja. 


Kërcël: rágcsál, p.o. egér 
Kerinbógázik: körbe kalimpál, karingózik 
Kérincsël: kéreget 
Keröng: kering (Usz.) 
Kérőre szólni: mikor a marha kérőt rág, s ezért szól a csengető 


rajta sajátságos hangon 
Késleg: p.o. hajtani a marhát annyit teszen, mint tereh nélkül 


szabadon v. kötéllel összekötve, vagy járomban, de teher nélkül 
hajtani. (Késenn: szabadon, nyűg nélkül. Ormánsági szó, l. Tájsz.) 


Kés szaka: a késnek a nyelv és éllapja közti nyakrovatéka; in- 
nen: szaka ― a kerék- és abroncsé. Szakát vetett a kerék; az 
abroncs szakája 


Késén: későn. Kesébben 
Kételenkëdik: kénytelen-kelletlen módon cselekszik. Kételenségem 


tartja: kénytelen vagyok vele 
Kettívágni: kettévágni (Usz.) 
Kevesség: kevéssé; kicsiddég: kicsi ideig; többég: több ideig 
Kezdik: kezd. Ő fogadkozni kezdik. (Usz. néhol) 
Kézügyön v. kezeügyibe: készenkaphatólag ― tartani vkit. Ké- 


zenközön: közösen, több kéz között 
Kibekkëdés: utálság, irtózat. Kibekkedés nézni is. Kibekkedem 


miatta. 
Kicsidëlni: kicsinek tartani 
Kicsinnébe: kicsinbe, kevés híján múlt, hogy... 
Kicsök: a gyermekek egymást kicsökik: kiütik a likból a lánc- 


szemezésnél 
Kidülleszt: kidőleszt 
Kifoggat: kipuhatol, kikémlel 
Kihërgël: kitúr 
Kiközlet: közből kihagy 
Kilakni: kilaknak a gyermekei = másutt szolgálnak 
Kiméncsërült: kidülledt ― szeme 
Kimil: kímél (Hsz.), kémél (Usz. és Cs.) 
Kirlán: éves bárány (Msz.), mióra (Usz.) 
Kirrëg a tojáson ülő tyúk 
Kiszi: kocsonyaforma étel neme, zabtócsból kovásszal megkeletve 


úgy főzik, mint a kását, s tejjel v. szilvalével eszik ― csak nyelni 
kell, de megrágni nem szokás. 


Kiszínlëli, kiszínli: kiürügyeli ― magát belőle 
Kivaszkolódik: kivánszorog, kászolódik ― az ágyból 
Kivilágra ojan: éppen olyan 
Kócs: kulcs; kócsár: kulcsár. Kócsollik: keményen csukódik ösz- 


sze; kócsos: kemény csugájú ― dióbél 
Kocogány: derékig érő ujjas zekeposztóból a közrendűeknél (Usz.) 
Kodágni: p.o. a tyúk 
Kodoz: éhezve jár szét v. ül; kodozik: szenved éhségtől. Egyél, 


hogy ne kodozz, mind otthon! Elkodohozott (Usz.) 
Kohéngatni: kohén szóval csúfolni, mikor valakit szeméremsértő 


működésen kapnak, v. ha elbúvik egyik gyerek s a más megkapja, 
lekohéngatja e szóval. ― Kuhit mondani: megvetőleg elhagyni 
vkit, lemondani róla (Usz.) 


Kók: botyikó; kókos páca: a végin, hol fogják, csont vagy réz 
botyikós (Usz.) 


Kollát lábú: horgas lábú 
Konászodik, megkonászik: csendesedik, magában megjő 
Koncol: türköl ― gyermek a tojással 
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Kondorikó: kondor szál ― a futó növényen 
Kankorgat: fintorgat. Ne konkorgasd az arrodot! 
Konkorodik, koncsorog: ― kígyó; szalonnabőr a tűzben 
Konnyaszt: nyakon üt. Ma jól megkonnyasztlak! 
Koppsemmi: nagysemmi. Mit kaptál? Kopsemmit! Hoztál-e vmit? 


Igen koppsemmit! 
Kopocskál: kopácsol 
Kopogó fejemre: egyes-egyedül ― vagyok 
Korcsia: kis szánkó, korcsolya. Korcsiázni 
Kóré: kóró 
Korhadék: száraz takarmány-roncsolék 
Korhantó: semmirekellő 
Korittó: kisded sajt 
Korkojó: féleszű, csodatermészetű 
Korlát: deszkakerítés (Msz.) = üstfa (Usz.) 
Kosár: e szót a hszéki ember e három szóval mondja ki: kas, 


kasár, kasornya, mégpedig mindég megkülönböztetett értelemmel. 
Kas: így nevezi a törökbúzás kast, polyvahordó kast, búzatartó 
kast. Kasár: az a kerítés, melyben az esztenás juhok, vagy más nyá- 
jak, makkoló sertések erdőn v. mezőn éjjeli szállásra megrekesztvék. 
Kasárnak nevezik azt a kerítést is, melybe a határon prédáló marhát 
elzárják. Megkasározni a földet annyit tesz, mint rajta a nyájat 
trágyázás végett meghálatni. Megforgatni a kasárt azt teszi, hogy 
azt a megtrágyázandó földön tovább helyezik, amint következik.  
Kasornya: e szóval mondják ki a virágtartó, élelemhordozó, gyü- 
mölcstartó, strimflikötő, s bármely másféle kisebbszerű kasokat. 


Kosda: több éves berbécs (Usz.) 
Koszik: kopik, vásik; koszlat, kosztat: hámlat 
Koszlobár: kis becsű, alávaló ember 
Koszmos: koszos, varas, piszkos 
Kosztolni: koszttal v. karóval verni ― a gyümölcsöt a fáról. 
Kosztorang: túlságos magas növésű, arányos izmok nélkül 
Kotymány: sáros hely utakon 
Kótya: egy hosszú fácska, melyet a játszó legénkék négyesben 


szoktak ütni botokkal; kótyázni (Usz.). Kotyka: labda; kotykázni: 
labdázni; kótyázás (Torockó) 


Kotyogós: ittas, jó félbe van 
Kotyós: igen elért szilváról mondják 
Köblös: gomba neme, mely a gabona közt terem, akkora, mint 


egy nagy egér füle, némelykor teli apró maggal, mely elein veres, 
később megbarnul. Az aratók abból jövendölik meg a gabona eresz- 
tőségit, ha t.i. sok mag vagy kevés van benne. (Usz.) 


Kögyös v. kigyes v. kegyös: kegyes, és: szép, szerény (Usz.), 
kegyes (Hsz.) 


Köllős-közepe: éppen a közepe 
Kön, megkön: elérik. Megkönt a szilva: megráncosodott (Cs.) 
Könnyedön v. könnyedén v. könnyüszölleg (Usz.) 
Könyöklő: ahol a marháknak a csűrből keresztül enni adnak 


(Usz.) 
Köpec: göbecs, tócsa (Hétf.) és: egy erdővidéki falu, honnan 


a közszó: Baj van Köpecen = meggyűlt a bajunk 
Köpörödik: töpörödik 
Körmönködik: kapaszkodik. Körmös legény: jó fogd-meg legény 
Köröpöl: körüljár, repdes, p.o. mikor a fára szállt ülüt szarkák 


s varjak körülrepdesik cseregve, károgva ― szokták mondani: ugyan 
köröplik a varjak. Köröpöli a leányt a legény: jár körüle, víjja 


Kötelezkëdik: ígérkezik 
Kőtes: cikás, csírás ― gabona 
Kőttség: átalában minden, amivel a kenyeret v. puliszkát enni 


szokták
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Közi: közé. Közből: pl. baj van még közből = nehézség van 


még a dologban 
Közküpülődik: házsártosan, izgágásan veszekedik 
Közlet: közbe ejt, közbehagy; közletőleg: közbefogólag. Jól 


közlesd azt az árkol, nehogy a kerék beleessék. 
Közöst: közösen; közöst birtokolva; közöst igazittsuk: együtt hajt- 


suk végre 
Kuckaringós: cikornyás, kacskaringós 
Kuhar: terméketlen omladványos hely (Msz.) 
Kukujza: áfonya 
Kuréz: tréfál. Ne kurézz, héj! 
Kurittyol: éjenkint az utcán kurjongat 
Kuvad: guvad, p.o. a fa kérge, midőn lehámlik. Kuvadoz: a 


szárazon szántott föld 
Küjjel, kült, küvül, kivült: kívül, kül, kívülről; küjjebb: kij- 


jebb; künnebb: kinnebb; künnét, küvünnét, küjjelről stb. 
Kürül: körül; kürülbé: körülbelöl, mintegy 
Külü: nagy só- és máktörő famozsár. Zöld külü: zöld harkály 
Küsdbe menni: birkózni, birokba menni 
Küsdeg, küsdég, küsded: kisded. Küsruha: zsebkeszkenő 
Küsélesz, kisélesz: élesztős keverék 


L 
Lábánvaló v. lábos: vetés, termény, mely még nincs learatva, 


lekaszálva. Lábka: lábcsó, faláb; lábkázni: falábon járni. Lábint 
v. lábbint: lábával nyomint 


Lacsik: mikor a macska, kutya iszik v. levesételt eszik, a szé- 
kely ezt úgy mondja: a macska lacsik, a kutya lacsik. Lacsni 


Lagymatag, lagymatég: lenge, félmeleg, és: lágy ― ember 
Laj: zsilipen aluli hely, v. lezuhanó víz deszkából készült árka, 


malomnál ― a malomkerék felett 
Lajtol: a hegyre nagy bajjal kilajtol (Usz.) 
Lak: alak, buba értelemben. Édes lakom! szép kicsi lakocskám! 
Lámpó: lágy, puha, lomha 
Lámsza v. lámszag: hadd lám ― hadd lássam! Láddsza 
Lándëg: ládd-e? (Usz. és Erdv. néhol) 
Langalló: palacsinta ― kenyértésztából; mintha mondaná: langon 


sült sütemény 
Lanyhó, lajhó: lágy, puha ember v. marha. Be lanyhó ember 


vagy! 
Lapi: lapu, akárminemű fa v. veteménylevél. Lipilapi: igen gyér 


levelű káposztafőről mondják 
Láhatom: láthatom. Láhassuk 
Lapótya: vastag palacsinta 
Láz: nagy fennsík 
Lecskëdni: locsolni, sáros vízzel preckelni 
Leb: a láng éle v. teteje (Usz.) 
Lebbedëz: lebked. Jöízűn lebbedez a szél. 
Lebelëg: szellőzi magát, restelkedik 
Lebënkél, libonkál, libinkél: lebeg p.o. víz színén 
Lecikkent: lecsippent, leszegint 
Lecirmolni: legyalázni, legazolni 
Lecs: elfőtt ázalék; lecskáposzta: lucskoskáposzta. Lecsi, licsi 


ficsi, lecsperdi 
Lecselő: a kovácsoknál; a kürtőskalács sütésnél 
Lederc: gamat étel 
Leduzni: leleppenteni ― ajakát 
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Legéntëm, -ed, -e, leántam, -ad, -a: legény, leány koromba. Le- 
géntembe 


Legén! erőssen megházasodám: bizony rossz házasságot tevék 
(Usz.) 


Legyáfol: legyaláz, lediflámál 
Lekajladt ― a kedve: lekonyadt (Usz.) 
Lekeremitt: kereken leszeg 
Lélekdobáló: kenyér; lélekhajgáló: galuska; szájbosszontó: pálin- 


ka (tréfásan) 
Lelibbenteni: lelebbenteni ― szél a kalapot az ember fejéből 
Lënge: lágymeleg, langyos ― víz. Lëngedik: lengül, langyul, 


lengésedik 
Lëngeteg: megernyedt, elviselt, szakadásnak indult, p.o. ing 
Lengyën: sárga virág. Olyan sárga, mind a sárig lengyen. 
Lepcs: leppentyű, és: pittyedt ajak, meg: pofonlepcsentés. Úgy 


vágta pofon, hogy ugyan meglepcsent. Lepcsës: iusta öltözetű v. sok- 
beszédű. Lepëcs: sárral, hóval elegyített hígság. Lepënyën: lustán, 
leppesen 


Lépesül: gazdagodik 
Leppencs v. leppëgő: késedezve, szaggatva beszélő ember 
Leptibe: halkan, lassan, nem szeleskedve 
Lesdi v. lesi: ólálkodó; leskődi ember 
Lesunnyasztani: letartani, leereszteni fejét v. farkát; leginkább fü- 


lét a macska, a kutya, ló 
Lésza: a vékony vesszőből font szekérkast és a majorházaknál 


a juhok akla körüli, tovább vihető kertelést nevezik így (Usz.) 
Leszinëlni: lefölözni, letisztítni ― mézet, és: lebárdolni 
Letëpëlni: levetni, letiporni a földre 
Leterittëzni: földre lefekünni, valamit maga alá teregetve, s anél- 


kül is 
Lézërëgni: lézengeni 
Lezsbël: lebzsel = tunyán hever 
Levesz: lesenyved ― tag. Leveszett a kis gyermek hónyalja v. 


ágyéka 
Libár: izomtalan, gyenge termetű (Usz.) 
Libbencs: egyik lába kurtább. Libbent, libickel: sántáról mondják. 


Libbents errefelé. 
Licskol: lucskol; licskos: lucskos 
Liklik: csiklik (tréfásan) 
Liphec, libhec: ügyetlen 
Lipicsán: gyáva, rossz testállású 
Lipinka v. liponka: libegő hinta, és: libbegő v. sántitó ember. 


Lipinka Péter 
Lóbita: lógó mi, fityegő 
Locsadék: rossz, híg étel. Locsadékkal is kielégíti. 
Lódigálni, dobogálni v. hanyigálni: dobálni 
Lófiú: csitkó. Lótok: hám (Cs.) 
Lógározni: tétova járkálni 
Lóginyázik, lókonyázik: azon egy helyen ide s tova mozog, p.o. 


a sasfa a földben, az ág, növény, kóró stb. 
Lok: két hegy közötti keskeny tér 
Lombi: lombos szőrű. Innen az ökör nevezet: Csá Lombi! Lom, 


lomos, lomatlan: szőrborítékos, szőrborítéktalan 
Lopacsolni: lopdosni. Lopicskálni, lopocskálni, lopocskolni 
Lóposz v. lóposzogó: puhatag, pöfeteg = alma nagyságú, gomba- 


idomú fejér növény kaszálókon s erdőben, mely megérvén, idővel 
füstölgő szürkés-fekete hamuforma por jő ki belőle, ha gázolják 


Lopta: labda; loptázni 
Lök: likas térség magas helyen (Usz.) 
Lőtő v. lőjtő: lejtő 
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Lötyke, lötyögős: ami felolvadt; lötykölni: hígra keverni; löty- 
tyed: meghígul 


Lőtyönfitty: hitvány, gyáva. Lőtyög-fütyög (Usz.) 
Lúdbűrű: bibircsós bőrű 
Lökkenő: útgödör 
Lükütölni: mikor a gyermek magát a földön ülve lógatja, mire 


neki azt szokták mondani: Lüküt, lüküt, jó mozsár! 


M 
Macskálódik: nyűgölődik, ügyetlenül, ferdén tesz vmit 
Mácsik: mákos csík, nagypénteki étel sodrott tésztából (Usz.) 
Maga: ugyan, de ugyan, no. Maga miért? = ugyan miért? Maga 


ne dolgozzál! Maga bizon: no bizon 
Magábavaló: magányszerető, és: magán, külön levő 
Magamszín: magamszínű v. színemféle: oly színű, mint én 
Magyaró: mogyoró 
Mái: mai. A mái szentséges nap 
Majt, majtég: majd, majdég 
Makuj: makacs, akaratos, szóra nem vehető, makrancos 
Makverő: vakmerő 
Málász: árvíz összehordta v. víz színén összeverődött mindenféle 


apróság (Kfsz.) 
Maláta: az ecetnek megtört vadalma elvetni való része (Usz.) 
Mállik ― akármi, ami zsendül. Mallik a szilva, zab, törökbúza, 


cseresznye 
Mamós: mumus, rémkép. Megmar mamós! (gyermekeknek mond- 


ják) = ne nyúlj v. ne menj oda! 
Mamuszkol, majkol, mamókál: nagy lassan, majszogva csinál 


vmit 
Mán, máng, má’: már 
Mányi: másikanyó = nagyanyó (Hétf.) 
Mápó v. mák: másikapó = nagyapó (Hétf.) 
Marin, nagy marin: tályog ― fültőn, nyakszirten v. egyebütt 


keletkező nagy csomó, kelés 
Marul: marjul. Kimarult a karja. 
Másodolni: ismételni 
Maszok: apró szőrportéka, ami a gyapjunéműből kiszotyog (Usz.) 
Masztol, maszatol, mosztol: mocskol, összezúz, morzsol, apróra 


őröl. Masztos: mocskos 
Maszuta: aki gyáván s hosszason pipizál = dolgozik vmit. Maj- 


szi, majszogó 
Matarász, matikál, matrizsál: keresgél ― kézzel 
Mazlag: rongyos csepűöltöny (Usz.) 
Mazsár: mozsár (Usz.) 
Me, mesze: ne, nesze! Mesztek, metek: nesztek 
Mëckëndár: Metzenseifer [német: nőcsábász] 
Megbogározni: futosni (Hétf.) 
Megbűzlögel: tél-túl megbűzölget. A marha a kóstot csak meg- 


bűzlögeli, s ott hagyja. 
Megcsámporodik: savanyúság által megromlik 
Megcsukorgatni: megsugorgatni 
Megernyesëdik: megsíkul ― az út (Homr.) 
Mëgesëtt szűvibe: megszomorodott. Szűve megesett rajta: meg- 


sajnálta 
Mëgeszelni: megészlelni, felfogni 
Megcsëppenteni: megfejni a tehenet, mikor kicsi tejet ad 
Meggyakrozni: sűrűn tűzdelni ― lábát a táncban 
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Meghitvánkozni: megsoványodni 
Meghódlik ― a gyermek: azt tartják, hogy ha a kis szopó gyer- 


mek a holdba néz, hassikulást kap, elfogy és elsárgul 
Mëgi: megé. Bébútt a pest megi. 
Mëgintlen, megéntlen: viszont, megint 
Megkörmözzik ― a sár, mikor fagyni kezd 
Megmejjed; elpusztul; kimejjedt mindeniből 
Megmirgilusodott: rossz kedve van, megbikacsolta magát 
Megmurran: megbúsul; megmurranta magát a szél. 
Megnégyelni: vkit észrevehetőképpen megverni 
Megoklok: jótállok (Usz.) 
Megöbred: felébred (Usz.) 
Megrázta a ló = az idő, a nyomorúság, az öregség 
Megrëkken: rogyva rándul v. ütődik 
Megrőkönyödik ― a fa, midőn az állásban megromlik, megfő 
Megsirül: nekiiramodik. Megsirült, mint a forgószél 
Megsuvasztani: erősen megütni akármivel 
Megsüllen: a tűzre visszatett puliszka, kása 
Megszabni: díszarányossá tenni, p.o. az oszlop megszabja az épü- 


letet; a köntös megszabja az ember testét v. dalibbá teszi 
Megszönteni: megsejteni (Usz.), megszënteni (Hsz.) 
Megtepsenni: elnyúlni 
Mëgvënni ― a disznónak a szakáját, tyúknak a pípját; meg- 


venni az égő épületet = megmenteni. Megvëtte nőül: elvette. Meg- 
vette a félszit: félelmessé tette magát előtte 


Méhejt v. mêhejt: mely helyen, hol? Méhêré: mely helyre (Usz.) 
Mejjékest: egy vonalban ― mentem vele (Usz.) 
Méncsërëdik: p.o. ha az iszákos szeme a sok szeszes ital miatt 


elvérmesült és elrútult, mondják: kiméncseredett a szeme. Így az 
elkényesült anyás gyermekről, aki ha kedvit be nem töltik, mindjárt 
mérgesen sír, s száját elvonva rút képet csinál, szokták mondani: 
Ha valami nem tetszik neki, mindjárt elméncseredik. 


Ménës: van, ki egyetlen rossz lováról is mondja: az én mérne- 
sem (Msz.) 


Ménkő: mennykő (Usz.) 
Merënke: merítő sétár 
Merënkëdik: kétkedve készül ugrani át ― az árkot 
Merét, merőt: merően v. merőben, mereiben, folyton. Merős-me- 


reibe: egészen 
Merkël: duzzog magában 
Merrünt: mi tájt, hol? Merrünnet: honnan, merről felől? 
Messzüve, messzüvé: messzire 
Met, mett: mert (Hsz.), mer v. mê (Usz.) 
Métt, miétt: mért, miért (Hsz.), mé’, mér v. miér? (Usz.) 
Métő: métely. Métős: mételyes (Usz.) 
Mëzge: mézga; mëzgëllik: mézgát ereszt némely fa tavaszkor 
Mic: perc. Egy micre megvan, csak fogjunksza hezza! Nem kell 


neki több egy micnél. 
Mihent, mihentësën, mientës-miënt: mihelyt 
Mihót: mióta 
Miik v. meik v. mík: melyik, mely. Valamik, valameik 
Míjes: műves p.o. kőmíjes. Te míjes vagy ebbe dologba: részes; 


míjesnap v. miesnap [: hétköznap] 
Mikô: mikor. Mikô mönyünk el? (Usz.) 
Millér: szénnek kiégetés végett összerakott facsomó (Usz.) 
Mimëlëg, bibëlëg: nebeleg 
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Mindënlëtteképpen: mindenképen 
Mindonkô: mindenkor (Usz.) 
Mintsebb, mintsább: mintsem (Usz.) 
Mióra v. millóra: düszke v. diszke = előhasú juh, egy éves bá- 


rány 
Minyát, minnyát, minnyá, mingyá, mingyát: mindjárt. Mintënës 


minnyát (Hsz.), minnyájtoson (Hétf.) 
Mióka, miuka!: kis macskát szólító nevezet 
Mirgyilusos: mérges 
Módotlan: tehetetlen, szegény; módúlag: módon, p.o. jómódúlag 


építeni. ― Azonmódúlag: azonmódon, úgy 
Mohodt: mohult 
Monyas, monyi: ménló 
Mordáj ember: erős, bátor, haragos ember. Mordiás v. morgyiás: 


mord, iszonyú 
Morgó: a Marosvásárhely melletti Maros vízágak összeszakadása 
Mormojál: duzzog, morrog 
Morzsika, morzsinka: morzsácska, morzsalék (Hsz.). Mozzsácska 


(Kfsz.) 
Moskotár, mocskotár: muskatály ― szilva, szőlő stb. 
Mosztolék v. mosztalék, moszt: morzsalék; elhányt héja s rothadt 


darabjai a gyümölcsnek; egér mosztolék: egér által apróra őrölt 
gabona- v. kenyéraprólék 


Möndöle, möndölecske: a juh mesebeli neve (Usz.) 
Mönyön: menyen. Mönj el te! Hát még nem möntél el? (Usz.) 
Muckorodik, melléje muckorodott: lapult, vonult, helyezkedett. 


Hezza muckorodtam. 
Muha: moha; muhásodott: mohosuk 
Mumák: szótlan, buta, hallgatag 
Murrantani v. murrogtatni: mikor a követ hengergőleg dobják 


el az úton és murrog v. durrog. Murrog: a szél, elhajtott karika, kő 
stb. Murrogtató: durrogtató 


Muszkotol: elmorzsál, megzúz. Elmuszkotolja a gyerek a kezibe 
adott kenyeret 


Musztika: lépsalak ― sajtolt 
Muszuj: fersing (Torockó) 
Mutuj: szótalan, míveletlen, durva ― gyermek 
Muzsda: a szántók s kaszálók közti füves barázda (Cs.), 


mëzsde (Hsz.) 


N 
Nagyot falt: ereje fölött munkához fogott valaki 
Nainnya: nagyanyja. A nainnyád halála; nainnyád térgye. Akkor 


mondják, ha valaki rosszul találva a tárgyat, szól a beszédbe 
Nálunk felé: hozzánk felé. Nálunk felé jő az ellenség. Jere ná- 


lunk! 
Nanás: aki legénynek leányt, leánynak legényt szerez közbenjá- 


rása által (Usz.) 
Napnyuguti: napnyugoti (Usz.) 
Nászolódik, nászenuszálódik: szedi össze magát s holmiját, készü- 


lődik 
Në: ni! ― Né! ni te né! = íme. Felkiáltó szócska figyelem- 


keltés végett 
Nebelëg: lebeleg, hasztalankodik 
Nekiillëngetni: módosán nekihelyheztetni ― magát 
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Nekitürőzik: nekitűrközik 
Néma: persely (Torockó) 
Nemáj v. mit máj: miért? Nemáj vesztögetöm rea a szót, v. 


mit máj vesztögetöm stb. (Usz.) 
Neszere: szeles, futó eszű; neszei, neszetel, neszlet: zajt csinál 
Neszüdik, neszitt: indulatosan vágyik rá; neki neszített: vágyat 


kapott rá 
Nëtëntók: ügyetlen, együgyű 
Netet: szeleskedve összezavar vmit, ide s tova kapkod. Ne ne- 


tess, te neszere! Te neszeti! 
Netez: tétováz, kapkod, néz szerteszét. Mit netezsz annyit, te? 
Nevetlen ujj: nevendék ujj 
-ni, -nitt; -nul, -nül: -hoz, -hez, -nál, -nél, -tól, -től ― lak- 


helyre vonatkozólag: Pálni, Pálnitt, Páléknul, Eszteréknül. Menyek 
a bíróni, a bíróékni, a bírónul jövök. 


Nihány: néhány 
Níma: néma 
Nímet: német. Nímet szél: nyugoti szél 
Nőrinc: Lőrinc 
Nunta: menyegző (Hétf.) 
Nünnyögni v. nyönnyögni: ünnyögni v. ümmögni 


Ny 
Nyábálódik, nyebelëg, lebelëg: ügyetlenkedik 
Nyakal: nyakba ver = nyaklevest ad neki; és: kaszálás köz- 


ben a fűnek csak hegyit szeldeli a rossz kaszás 
Nyak csigája: nyak csigolyája 
Nyakintani: biccenteni; nyakingat: gyökinget; nyakángatni: vo- 


nakodást jelenteni. Te mit nyakángatsz annyit! Tám nem akarsz 
jőni?! 


Nyálazó: mivel az asszonyok fonóban egymást kínálják: pi- 
tyóka, főtt törökbúza, alma stb. 


Nyányó, nyavicka, nyámi: ügyetlen, gyáva 
Nyáskálódik, nyáskál, nyáskotol: nyűgölődik, hágdos, peckelődik, 


pócikálódik 
Nyëg: nyög. Nyëgődözni. Mondd ki mán egyszer, no! ne nye- 


gődözz annyit vélle! 
Nyelventyű: a szántásnál a két első ökör tézsoláját feltoldó 


v. összekötő eszköz v. peszlek 
Nyess: nyers 
Nyevere: minden lébe kalán; kényes, gyáva. Nyeverëg: nyava- 


lyog 
Nyifatol: nyafog, nyifog 
-nyig, -nyég; -nig, -nég; -nyira, -néra, -nyére; p.o. hajtásnyig, 


-nyég, -nyira v. hajtásnyéra; egy méföldnég, -nyére v. -nyíre stb. 
Nyilamat: nyilat, p.o. hegyé 
Nyilamodik: nyúlamodik, p.o. előre; a ló elényilamlott v. nyi- 


lamodott 
Nyillog: nyílong 
Nyilva, nyilván: bizonyosan 
Nyirángos: nyirkos ― út 
Nyiszitël, nyiszkitel, nyüszöl: reszelget v. metsz vmit rossz 


késsel 
Nyiszorog: nyikorog, nyakorog, nyekereg, p.o. az ajtó. Ritkán: 


csekerög (Usz.) 
Nyivászka: élhetetlen, vannyogó ― inkább leánykáról 
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Nyól: nyúl; nyójt: nyújt; nyólik: nyúlik. Nyólik a nyaka belé: 
sok gond- s költségibe kerül. Nyólás: nyúlás. Egy nyólast szőtt 
már az osztovátán: egy részt. Ez a nyüsttől a csigáig hátranyúló 
darab, melyet szétszednek, és két pálcával elkülönítenek, hogy a 
fonal össze ne sodródjék, mit egy nyólásnak neveznek. Nyútani: 
nyújtani 


Nyomodni: nyomkodni 
Nyosztolni, nyosztani: nyúzgálni, tépdelve nyúzni; nyosztika: 


nyosztalék = rosszul vágott hús v. bőr 
Nyugunni: nyugodni; nyuguszom: nyugszom (Usz.) 
Nyújtó: a szekér derekát összetartó hosszú farész 
Nyulánkol: lassan dolgozik 
Nyüsgeteg: helyt nem ülő, mint a nyű 
Nyüszkötöl, nyüskötöl, nyüstöl: sifitel, nyugtalanul hánykolódik 
Nyüszüleány: nász- v. nyoszolyóleány; nyüszüpogácsa: lakadalmi 


pogácsa (Hsz.). Nyaszaró ján (Torockó) 
Nyüvestén: nőstény 


O, Ó 
Ócsu: olcsó (Hsz.). Ócsó (Usz.) 
Odalá: oda le 
Ódalbahó: farkas. Hújzad ki a vőgyből a fát, ha megetted a 


polyvát, hogy egyen meg az ódalbahá. (Hétf.) 
Odacsosszintani: hebehurgya módon odaadni 
Ódallagos: ódaltos, ódalsó; ódallani, ódarolni v. ódarlani: oldalt 


járni; ódallós: fartatós út; ódaltag v. ódalt: oldaloslag 
Odaülni: kimaradni 
Ódik: oldódzik; megódott ― a szijju 
Odor: udor = csűrben búza- v. szénatartó hely, szakasz, föld- 


től fel a koszorúfáig 
Odvarhely: Udvarhely (Homr.) 
Okrándani, ikrándani: irtózni, hökkenni. Megokrándott 
Októ: oktondi. Nagy októ vagy te! 
Ollóba venni: az építésnél az összekötött szarufákat szokták 


inkább ollóba venni, azaz: hosszú rudakra kötött kötéllel átkap- 
csolva emelni és fenntartani (Usz.) 


Omlólag van: terhes 
Ontok v. őtő: mit a mejjékbe belészőnek vagy öltnek. Lábbogó: 


mikor a mejjék egy része megfittyen; megjáró: a mejjéknek az 
a része, melyet nem fogtak bé a bordába, nyüstbe (Usz.) 


Ontorác: az oly kakascsirkét nevezik így, melyben a nemi ösztön 
későre fejlődik; átvitt értelemben legényről is mondják (Usz.) 


Ormó: bőrnek kelése, felcsattanása. ― Ormós: hoporjas. Felor- 
módzott. Ormojodzik: görözdölődik, horzsolódik 


Orotás, orotvány, ortovány, irtovány: felszántott bokros, erdős 
hely v. gyep 


Orrongatni: haragot mutatni. Orrolni vkire: bosszút forralni 
(Usz.) 


Ort v. ert: ezzel csak rákot számlálnak; egy ort rák: 25 rák 
Orvas, orvasság: orvos, orvosság 
Ossó v. ôsó: orsó (Usz.) 
Oszitt: uszít 
Osztág, osztáng, osztég, esztág: azután (Hsz. és Usz.). Ojsztán, 


ojsztántoson (Hétf.) 
Ótó: túróbeoltásra való szárított báránygyomor 
Ottogyon, ittëgyën: ott, itt, azon v. ezen a helyen (Usz.) 
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Ö, Ő 


Öbred (Kfsz.), ëbred (Homr.), ebred, ébred és ëbred (Hsz.) 
Öcsém, ëcsém és ècsém (vegyesen használják Kfszéken); ëcsém 


(Hsz.) 
Ődöng: dülöngözve megy az úton ― az elhízott ember 
Őkjeme. Szëgény őkjeme: ezt akkor szokták mondani, mikor vki 


értelmén, erején vagy tehetségén feljül feszül, feszeng; mikor nagyot 
akar, mire nem képes; mikor olyat kíván, mire nem tartják ér- 
demesnek. 


Ökörcsata: ökörcsorda (Homr.) 
Ökröndi: buta, bárdolatlan, durva ember 
Önged: enged. Öngedetlen (Kfsz.) 
Ökörfal: a falunak a mező felőli védkertjei, és a vetésmezőt az 


erdőtől elválasztó sánchányás 
Őrözni: őrizni 
Összedollik, ësszedollik: összetorhad, összedohollik 
Összeöklöm, ësszeöklöm: két öklöm együtt; ësszemarok: a két 


markom együtt. Akkora, mind az ësszeöklöm vagy mind a két 
ësszemarkom. 


Összesollik, ësszesollik: összetorhad, összesenyved; ësszesollik-fol- 
lik: összeforr, összetekerőzik, összeáll 


Összesunyja: összehúzza, kucorítja ― magát v. egyebet 
Összevétni v. ësszevétni: összetéveszteni 
Ösveny: ösvény 
Özönfa: vízben keménnyé avult fekete fa 


P 


Pác: a meghéhelt kendernek a csepűnél és szösznél valamennyi- 
vel finomabb részecskéje. Megpácolni: ecsetelni 


Packona: patkonca 
Pad, padláda: hosszú keskeny láda, mi egyszersmind ülőhelyül 


is, fejérnéműk tartásául is szolgál 
Padmoj, padmaj: pandal. Padmojt ás a víz a mart alá. A sírnak 


padmojja 
Pajmog, pusmog, pustog: magában evődik, kárpálódik, mon- 


dogat. Pustog a fülibe: sugdos 
Palánt: a székely asszonyok palánt alatt csupán káposztapalán- 


tot értenek; másnemű palántnál kimondják: hagymapalánt, répa- 
palánt. A nagypalánt kész káposzta, a nagyleány kész gazdasz- 
szony. (Km.) 


Pálha: amit az ingnek a hónya alá varrnak fel (Usz.) 
Palicsinta: előhaj választék leányoknál 
Palinkára v. palinkóra: szélnek eresztve, fillengősen venni váll- 


ra a zekét. Palinkózik, palangozik, palankál v. palangol: lebeg 
a szélen 


Pallag: parlag. Pallagon sült pogácsa. 
Parázsa: parázs, zsarátnak 
Paré: játszótér; ki a paréra! = parlagtérre 
Pasmag: a kártyázó ifjúságnál egy hasogatott végű fenyőlapocka, 


mellyel egymás tenyerébe ütnek játék közben (Usz.) 
Pássadozni: henyén ásítozni. Csak ne legyen olyan nagy kedved 


a pássadozásra! Indulj immán ëgyszer dógodra! 
Pataró, fataró: oly hím állat, férfi, kakas stb., melynek szüle- 


tés szerint nemző ereje nincs (Msz.) 
Pëcëk: nyelve, hegye vminek, ú.m. szíjcsatnak. Pëckëz: hegyez
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Pëckëlődik: erőlködik valamire ereje s ideje felett; póckolódik, 


nyáskál 
Pedig-hogy: jó, hogy! (nem remélt sikernél) 
Pejp: sejp 
Pëlënke: pehely, pihe (Hsz.). Pölönke v. pilinke (Usz.). Pilinkéz 


v. pilinkél v. pilingel: szállingol ― a hópehely 
Pemhedëz; ingyen él, lopja a drága időt a díványon (Cs.) 
Pëlleni: perleni (Hsz.). Pölleni (Usz.) 
Pëndër: kondor, pödrött; penderjeges: összefonolódott kondor szá- 


lainál fogva a felfolyó növény; penderke v. pendergő: kondor 
szál 


Pëndikés: inges ― gyermek 
Penég, penét, penyét, penyég: pedig (Homr.) 
Penető v. penete: ölnyi hosszú, pálca vastagságú rudacska, cso- 


móba kötött szalmával végén, mellyel a kenyérsütő nők ― mi- 
után vonóval és azsaggal félrevonták a kemencebeli tüzet ― 
előbb vízbe mártván, megseprik a kemence fenekét 


Penyész: penész (Usz.) 
Pepe, papa: kenyérkalács. A kenyérből az idén pepe lesz: akkor 


mondják, mikor gyenge termés mutatkozik = becses lesz 
Pepöcsöl: pepecsel, apróskodik (Usz.) 
Perémonda: útravaló 
Perepács v. gyakrabban: parapács: friss beszédű (Hsz.). Pàrà- 


pács ― gyermek (Usz.). Perepáty (Kolozsvár) 
Përme, përmëte, përmeteg: innen: permézik v. permetézik. Per- 


meg: permedez ― a hódara 
Përmeszteni v. forrolintani p.o. tejet; gerjeszteni ― tüzet. Per- 


mesz-tűz: elevenkedő tűz, melyet mezőn aluvóba hagytak 
Pessedëz: fakadoz ― víz. Pëzsërëg: forrad ― bizseregve 
Péstelődzik, péstálódik v. péstálgat: mikor valakit valami sért, 


de nem mondja ki egyenesen, csak példálódzva, hogy mi az, úgy 
mindazáltal, hogy lehessen érteni (Usz.). Pestélődzik (Hsz.) 


Pestfenék: hely, hol szerelmesek, ivók, kártyások szoktak ta- 
lálkozni. .Minden hitvány ember nálad tartja a pestfeneket: nálad 
találja magát 


Pëzdërjédzik. Szemibe pezderjédzett az esső. 
Pëzzs-bűz: perzsbűz = büdös szaga égő szőrfélének 
Pikákos: kényes, válogatós. Pikó: bohó 
Pikkenni: repedni ― fel 
Pila: ügyetlen, féleszű ― leány 
Pilisznyák: élhetetlen gyenge gyermek 
Pill: pillanat. Egy pillba: pillanatba. Egy pirra, pillra: pilla- 


natra 
Pillámlik: gyengén villámlik. Pillamodik: pitymallik 
Pillancs: pillangó (Usz.) 
Pilled: pelyhed ― le, szét. Pilí: pehely 
Pimpós ― a kenyér, mikor az hosszas tartás után megpené- 


szülvén, mintegy szöszforma alakúvá lesz rajta a penész; mondják 
így is: megpilisznyedett 


Pimpózik: pelyhezik, gyapzik ― a virághullt bimbó, p.o. a 
barkáé, a csipkeburjáné 


Pintóka: félfertály fele, egy porció 
Pintyerél: szerfelett vékony fonalat fon 
Pipál: hintálja p.o. orrát a ló 
Pípös: finnyás, kényes (Usz.) 
Pipizál: pepecsel. Pipiszkál: piszkál 
Pirimókos: magát túlságosan cicomázó, magáról szépet képzelő. 


Ne te, be pirimókoson ül ott! 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


450 
 


 
Pirinkó v. piránkó: igen kicsid, paránkó. Pirinké hó: darahó; 


pire, pirike v. pisién: kis csirke. Pirii piri! v. pirike! pirike! = 
így híjják elő a csirkéket, tyúkokat Hszéken 


Pirisznyëdik v. pilhznyëdik: penészedik 
Pisojog: mosolyog. Pisolyog, mind a vadalma. Milyen szép pi- 


solygása van. Uszék havasalján azt teszi: villámlik 
Piszonyodni: piszkosodni, penészedni, rozsdásodni. Ez a szilva 


megpiszonyodott. 
Piszmota: piszkáló munka; és: piszmogó ― ember 
Pisztiric: kedves ízű gombafaj 
Pitiszkál: más dolgában gáncsoskodik; némi apró kézimunká- 


val foglalkozóról is mondják 
Pityögtet v. tojat v. tojtat: kényeztet ― gyermeket (Usz.) 
Pocskondiáz: pocskol, pacskol, piszkol, legyaláz. Pocskos: szeny- 


nyes, piszkos, lucskos 
Pócikálódik: pockolódik 
Pocita, pucita, radina: gyermekágyas nőnek vitt ételleli láto- 


gatás. Te hova méssz? Én radinába! (Hsz.) v. pucitába (Usz.) 
Pockos: potrohos, nagyhasú 
Pocok: hasítószeg-forma, fejsze alakú, lapos hegyű fácska 
Pogánbors: törökbors 
Páka: póla, pólya; bépókálni ― a gyermeket 
Ponk (Usz.), pánk (Hsz.): pók. Pánkháló. Pánk magára nem- 


igen dívik, csak pók. Megmászta a pánk = teréhbe esett 
Polozsnok: tojás, mit a tojó tyúk alatt hagynak, hogy fész- 


kétől el ne szokjék 
Pomhadni: dagadni, p.o. ló lába 
Ponkostor: az osztovátának hátulsó hasajójához kötött (l. Tájsz.) 


pálca-forma gömbölyeg fa, melyhez a leszövendő melyékfonal vé- 
gét szokták kötni (Usz.) 


Pónyálni, bonyálni: p.o. kerten esett rést csak gyengén fonni 
bé vesszővel s ágboggal; felpónyálni: p.o. szakadozott bocskort 
rossz madzaggal felkötni szükségből (Usz.) 


Ponyoró v. poronyó: porhonyó 
Porcolán: porcellán 
Porgolátkapu: vetéskapu a falvak végein, sok helyen tanórka- 


punak is mondják 
Porka hó: egy-hét ujjnyi hó, melyen ― midőn újon esett ― 


célszerűbb a vadászat. Innen porkászni: porkán v. friss hónyomon 
vadászni 


Pornyálni: legeltetni a juhokkal esti időben; kopár oldalon 
szedegetni 


Poroncsol: parancsol 
Porongy: a folyók melletti fűzfa-forma vesszős bokor, melynek 


vékony szálaiból apró kézikosarakat kötnek (Usz.) 
Posz v. peheteg: gombanem 
Poszátolni: sokfelé oszlani (Usz.) 
Posztítni: pusztítni. Posztia: pusztia. Menj posztiába! = menj 


akárhova! A posztia verjen le. Hasonló ehhez: elment Mántovába = 
pokolba 


Potyor: toplica = oly híg sár, mely ― ha rátoppintunk ― 
csizmánkra szökik fel (Usz.) 


Pöszlek v. pëszlek: gazdasági mű eszközdarabjai, p.o. szekér 
v. osztováta pöszlekei. Be hitvány ekepöszlekei vannak! Te hit- 
vány peszlek! (Usz.) 


Pötörke v. pëtërke: a szarufának az a beróvottan kivékonyí- 
tott vége, melyet a koszorúfának számára vésett lyukába állítnak 


Pözme v. pëzme: apró száraz ágak. Katrass egy küs pözmét 
össze! (Usz. és Msz.) 


Prozsmitál: feleslőleg vonogatja magát teljesítni a parancsot
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Prünnyog: a tehényről mondják, midőn bornya után, s a bor- 


nyúról, midőn anyja után esd; mondják gyermekről is 
Pucik v. pucék: pucok 
Pufra: ingyen, istennébe (nevébe). De én neked nem adok csak 


úgy pufra, hallod-e? 
Puja: gyermek (Usz. ritkán) 
Pumba: pontba, tüstént (Usz.) 
Purcan, lepurcan: magas helyről leesik. Lecseppen, lepottyan 
Putypurutty: fürj, pitypalatty 
Pücsi: borjú. Me púcsi, me! 
Pülü: pele = egy állat neme, mely a bükkmakkon nagyon 


elszaporodik, elhízik, s húsát és zsírját meg szokták enni (myoxus 
glis). Pölhészni: pelét fogdosni (Usz.) 


R 
Rács: ostornyel nagyságú fácska, melynek egyik végére sza- 


gos húst kötve, folyóba bocsátják, s erre a vackokból kibútt rá- 
kok a húst csipkedve megfogatnak (Usz.) 


Rácskotol, rácskál: rágcsál 
Ragymatol, ragymat, ratymat: ügyetlenül rakosgat. Ne ragy- 


mass annyit, te! 
Rajtôja: lajtorja, létra (Usz.) 
Rakosás: rakodás, pakolás, helyeztetés. Rakasgatás. Rakolódás 
Ránkodik: ráng, randul. Ne ijegess, mert úgy megránkodom 


belé, hogy elesem. 
Ránkor: elfojtott harag (cinemintye) 
Ránkorodik: borzad ― rosssz falattól 
Rapcson, rapcsont: repcsen 
Rátotta: laposan sütött pánkó. Ami tojásból készül: tojás rá- 


tott 
Rëa: reá v. rá; rëik (Hsz.), rëok (Usz.): reájok. ― Riám, 


riad, ria, riánk, riátok, riok (Cs.) 
Rëatanólni: rászokni 
Rëabirik: reajut birtokul 
Rëahuzintani, rëanyirinteni: rávágintani 
Reamereszkëdik: rágebbeszkedik, ráképed, ráképeszkedik 
Rëaneszüdik: rávágyik ― ingerülten 
Rëanyűgülni: rákötni magát nyűgnek, bajnak; rászegődik, rá- 


nyűgiti magát 
Rëaszemlélni: ráismerni ― figyeléssel 
Rébédözni: ijedezni (Usz.) 
Rebëncës: jeszke, ijedős 
Rebërnye: a százados élőfáról mondják, mely régisége miatt 


megodvasulván, csak külkérgei maradtak: nagy rebernye fa 
Rébzeni: sejteni ― rémlőleg; rébzet: révézet, rémlet 
Recefice: csipkeidomú cicoma nőknél s leányoknál (Usz.) 
Reges: énekes ― egyházi s népünnepélyek alkalmával. Régi 


szó; itt-ott Udvarhelyszéken ma  is hallható. Eljöttek a regesek: 
énekes fiúk, legények 


Rejtőke: rejtékfiók 
Reketés: rekedt hangú 
Renyeködni, renyődni: tűnődve aggódni valami rossz miatt; 


renyődi: töprengő (Usz.) 
Repdéncël v. repesgél: röpdös; repingetni ― madárfiút 
Repösöl: repes. Repösölt a szíve; s a kisgyermek, mikor az 


anyja felé terjeszti ki kis kezeit, és emelgeti magát (Usz.) 
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Repsedni, lerepsedni: henye módon ülni 
Resta: rosta (Usz.) 
Rétam, rétad, réta: rajtam, -ad, -a; rétok (Usz.), rétik (Homr.): 


rajtok 
Reteszt mondott v. vetett a puska: nem sült el 
Retyesz: nem magas, nem is karcsú, sovány, hanem tömött 


tagokkal alkotott; retyesz gyermek, nő, marha 
Révézetös: csúnya, illetlen magaviseletű; révézet: utálság (Usz.) 
Rezelni: hazudni. Félek rajta, hogy csak rezelsz. 
Rezes: a pálinka legeleje 
Ricálni: tépni, ráncikálni ― a hajál valakinek. Ricálja a fa- 


rát ― a szolgáló mikor szitál (Usz.) 
Ribanc: rongy. Ribancos. Menj a risbancba. Ribirongyos 
Riggat: ríkat, bőget. A népet megriggatja p.o. a pap érzékeny 


beszédével 
Rigófütty: a reszelt tésztában lévő darabka, melyet a nők uj- 


jokkal a reszelő bal oldalához nyomítva formálnak 
Rigojás v. rigoja-bolond: nyugtalan, házsártos férfi, s kivált 


nő; ijedős és nehezen szoktatható barmokról is mondják (Usz.) 
Rimog: rimánkodólag sír 
Ríp, siritt: nyomít, hatalmasan folytat, erősen rajta van. Jól 


rípi. Rípjed, ne hadd! Ma jól pofon rippentelek: csaplak, rittyen- 
telek. Rípi vagy ropja a táncot, aki ügyesen táncol 


Rippadoz: idétlenül lármáz, visítva sikoltoz (Usz.) 
Risszenteni: sebesen elszelni 
Rityi ― leány v. tyúk: olyant értenek alatta, minek lába 


kurta, s vastag teste van, v. amint mondani szokták: testibe 
habarodott (Usz.). Rityi, ricsó (Hsz.) 


Rityolódó, rityálódó: gáncsoskodó 
Ritty: ostorcsattanás; rittyeg: csattog; rittyenteni: ostorral na- 


gyot csattintani, pofon rittyënteni kézzel. Rittyegteti magát: tán- 
colva egy helyben lógatja magát 


Rizámodni: ha valaki hirtelen megijed némi nem vélt okból, 
s mintegy borzadás futja el tagjait, mondják: megrizámodott. 
Megrizámodtak a lovak: hirtelen megijedtek 


Rivulni: ríni. Annyit ne rivulj, te! Rióka: síró gyerek 
Robog: zuhanva dörög. Robogós: zuhanós 
Rocskol, röcsköl v. rücsköl: összegyűrni papiroskötést stb.; röcs- 


kölődni: gyúródni, ettől: röcsök: redő, rögecs, innen: röcskit ki- 
venni 


Ródalni: rovólag vagdalni; így rearódalni: ráverni. Ródaló fé- 
sze 


Rogy: gát robogója alatti mélység, p.o. a rogyban fereszteni 
a lovakat (Marosvásárhely) 


Rogya: ragya (Hsz. és Usz.), rotya (Cs.). 
Rogyog: ragyog 
Rokkan: összébb ereszkedik. Megrokkant a szénabugja, az asz- 


tag. Úgy elrokkantam vót: álomba merültem volt 
Rókon: rokon. Az én rókonom. 
Róllam, -ad, -a, róllik (Hsz.), rióllik (Cs.) 
Romázni: földbehajtót játszani ― kurta hegyes gyakával 
Rongya: minden mosónemű átalában, még a ma készült fejér- 


nemű is; rongyás: fejérnemű-áruló 
Rostika: rongy, foszladék. Rostollik, rostikázik: foszladozik 
Rosszrügy: rossz gyerek 
Rőköl: sír, nem szipogva, hanem szünetesen bőgve. Annyit ne 


rőkölj! 
Rőkönyödik: rothadásosan eltorhul a fa. faedény stb. 
Röstölő v. porzsoló: egyfülű csészécske 
Röv, rövebb: rövid, rövidebb (Cs. és Usz. havasalján) 
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Ruhavásár, cérnavásár v. leányvásár: mikor a sokadalmi na- 


pok közé vasárnap esik 
Rözsnyice malom: kézimalom, és: kásatörő malom; puszta épí- 


tetlen malmot is mondanak így. ― Román eredetű szó. (Usz.) 
Rühölődni: súrlódni, fészkelődni, nyugtalanul valakin csün- 


geni. Még rühölődhetnél-ë? 


s 
Sájára ― lépni, dolgozni: későre, lassan 
Sajdul: sirül alattomban. Mellém sajdula 
Salapi, salapoló: vmibe nagy sürgölődve járó, vmit megnyugvás 


nélkül untalan űző 
Sandalogni: halk s lassú léptekkel v. sunnyogva menni az úton 


(Usz.). Sandarolni (Hsz.) 
Sánta-arasz: előarasz 
Sántos: csengettyű v. öntött pergő (Usz. felvidékén) 
Sarangos: sarjangos, jövéses ― fatörzs 
Sárci: vékony, sovány, mint az agár 
Sárig v. sárog: sárga 
Sallat v. sollat: kényszerítve vallat, nyilatkozatra erőltet; zsar- 


lat. Ne sollass annyit! 
Sármántyú: sármánkó 
Sarvalás: összeeresztése rézsútosan két deszka szélének. Sarva- 


latlan maradt. 
Sarvalt: gyalult ― káposzta 
Sáspis, sáspi: áspis. Te sáspis teremtés! 
Sasulni, sassudni: elebbedni, lankadni 
Sátoros-kert: előbb tövissel, azután feljül szalmával födött, 


vesszőből font kert (Usz.), Lészás kert (Msz.) 
Savanyó: savanyú 
Savószemű:igen világos ― kékszemű (Usz.) 
Sebëgni: sebesen beszélni 
Sebëst, sebtën v. sebtibe: sebesen 
Sejmék: ingoványos, mocsáros hely, hová nem közeledhetni ve- 


szély nélkül (Usz.) 
Sékóra húzni: kérdőre vonni 
Sëlét: serét, srét 
Sëmërëdik: kékül ― bőr, koszosulva, élesülve lesirül 
Sëmmilëtteképpen: semmiképen 
Sëmminébe: semmiképp ― se jó (Usz.) 
Sërdítni: megserényítni; ma bizony megserdítlek, ha még ámo- 


lyogsz. 
Serëge: seregély; seregék: seregélyek stb. 
Sërës v. sërüs: serzett, serültes ― fonal 
Sërkeleves: zsemlekása leves 
Sërpëtël: szorgolódik, ratymat. Sërpitél, szërpëtël 
Sérszik v. sebzik: fölsértődik, sérüdik (Hsz.). Siérszik: fáj 


(Hétf.) 
Sërzik: sert kap, serülődik ― cérna 
Sétár: sajtár 
Sied v. sijed: süllyed. Siedj el! (átkozódás.) Siedjek el ebbe 


helybe, ha nem úgy van! 
Siffenteni: csisszenteni ― lábával 
Sifletni: elé s hátra vizslatni 
Sijanni: sírni, visítni; sianva: riadva 
Siját v. sëjét: saját (Usz.) 
Sijátság: erdőtlen sima föld, rónaság (Usz.) 
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Sikajos: síkos ― út 
Sikitt v. sikál: simít ― tapasztáskor 
Sikkan: csusszan 
Sikkattyú: egy kis gép az osztovátában, amelybe helyhezett 


csigákba a nyüstöt tartó kötelecskéket akasztják (Usz.) 
Sikla: ló csuklója. Körme siklája: a csukló feletti két kis körme 


az állatnak 
Sikóttyú: az ekeágas orrát a tézsolával összefoglaló, két végén 


szeggel ellátott két darabka fa (Usz.) 
Silák: gyengén pislogó tűz 
Siláp: villáncs. Silápol: villáncsol v. csak csillámpol, csillám- 


lik (Usz.) 
Simojodik: simul, simulódik ― hozzá. Simojogni v. somojogni 


v. sompojogni: hízelkedve járni körül 
Simulni: takarodni. Simulj innen! 
Sinkopál: sompordál, hízeleg 
Sinnyedeg, senyedeg: rüh. Megsinnyedegesedett. 
Sipitt: sipánkodik, panaszol, p.o. a sugori fukar 
Siránk: síró ― gyermek v. öreg 
Siringëlni v. siringeni v. siringőzni: forogni, örvényzeni. Sirin- 


getni: keringetni. Siringő v. sirittő: vízforgó, keringő, örvény 
Siringëzik v. surungozik: surrog ― el a füle mellett 
Siritt v. seritt: sürög, forgolódik. Sirítsd, Jankó! Sirítsd azt az 


ekét. Úgy megsirítlek egy fával. 
Sirülködik v. sirülközik: osonkodik, surrankodik ― el, ki; in- 


nen: körülsirülködni: körülötte sürögni ― simánkodva 
Sisërëg: p.o. a vasas kerék esős időben apró kövecses fövény- 


nyel töltött úton mentében 
Sivadoz: riadoz, rippadoz 
Sivat: sivítozás. Sivol, zsibol: zsanál, cseveg. A verebek össze- 


gyűlve sivolnak v. zsibolnak. 
Sod: kemence. Tedd a sodba: a kemence alá. Sodláb: kemen- 


celáb. Sodódal: tűzhely oldala, hol a tűz ég. Olyan feteke, mind 
a sód ódala. (Km.) 


Sodros: pödrött, sodrottos; és: vízsodros 
Sodrós: sodró erejű 
Sóe: sógor, sú (Csángó) 
Sohujt: sehol (Cs.). Sohult (Hsz.). Suhutt (Kfsz.) 
Sójtani: ütni, sújtani. Sôjtós: súlyos ütésű 
Sokadozni: zsanálni. Ne sokadozzatok annyit, hallgassatok! 
Sokszô v. sokszé’: sokszor (Usz.) 
Sollani, follani: akárhogy összeforrni, rosszul forrni ― törött 


csont v. letört oltovány 
Solló: sarló 
Sompordi: nagy kunyorálva, sompolyogva kéregető. Addig som- 


pordált rajtam, hogy csak odaadám. 
Sonyorog: sanyarog; sonyorú: sanyarú; sonyorán 
Soros pálinka: erős pálinka, mert csak az ilyennek van sora, 


azaz: a pohárban felmenő gyöngye 
Sork: sark. Sorkantyú. Sorkolat kenyér v. sajt: sarokról kere- 


kítve szelt darab 
Sorzik, sorodzik: gyöngyözik, a szeszes higadék 
Sósdi: sóska. Lósósdi 
Sovájos v. suvadós ― homokoldal, iszap stb. 
Sovállik: fejlik, sovárlódik ― mogyoró v. dió a tokjából. So- 


váljunk diót. 
Sudítni, megsudítni: megsajdítni. Mikor valaki fejszével vagy 


bottal az ütést nem találja, s az kezét megrúgja, megsajdítja; 
ezt az udvarhelyszéki így mondja: megsudítja, a hszéki: meg- 
sújtja.
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Súgó: hol az egy bizonyos távolságig mélyebb s lassabban 


folyó víz oly helyre ér, hol a kövek szinte kitűnnek a fenékről 
s átgázolhatni lábbal; vízzuhatag, vízsekély. Menj keresztül a sú- 
gón. 


Subarc: sovány, halmokon levő megkórósult parlag; aszú ron- 
csolékos puszta erdei hely 


Suhogó v. súgó: jelent kopasz v. elkülönített dolgot. Tiszta 
csupa suhogó vízzel él; súgó v. suhogó szalma- v. kóréval = 
kóróval tartja a marhát. 


Suhoncár: karcsú, magas termetű ifjú (Usz.) 
Súj: süly. A súj egyen meg! 
Sújlik: súlylik = nehezedik 
Sullódik: súrlódik. Hezza sullódott. 
Sunyni: magát meghúzni, lelapulni. A nyúl megsunyta magát. 
Sunyász: alattomos, sunyi. Sunnyaszkodni 
Supákolni: páholni 
Supál: megver, megkefél. Supátol 
Suppogató: cséplő 
Surdé v. surgyé: derékalj helyett használt szalmazsák; dusza 


(Usz.) 
Surintani: sikkasztani. Egy forintom vót, s azt is elsuritotta. 
Surran-furran: illan-villan, hókusz-pókusz módra 
Suttanni: suhanni, sudámlani. Meg se suttant a csizmája, úgy 


ment át a hídon. 
Sutu: kemence alja. Bújj bé a sutuba v. sutba (Homr.). Hszé- 


ken: a pest alá. Uszéken: a góc alá 
Suvadj meg: gebedj, dögölj meg. Suvadjon: egymásra menjen; 


pl. hadd suvadjon az a munka. 
Suválni: diót zöld héjából kibontani (Homr.) 
Suvasztani: sújtani ― főbe 
Süfüte: sok készülődés, kefélődés. Süfütölni v. sifitelni: sú- 


rolni, kefélni, cseszegni 
Süllen, megsüllen: a tűzhöz visszatett megkevert puliszka. Sül- 


lenteni: szelet ereszteni ― hang nélkül. Deák südő sidlentő (gúny- 
mondat a tanulókra). Süllög: süledez, p.o. a víz, mikor a forrás 
előtt némi sírás-forma hangot ad az üstben 


Sürülködik: férkezik (Cs.) 
Sütkölödni v. sütköreszni: sütni untalan 
Sütkörélni: verőfényen süttetni magát 
Süsüte: süsögés = susogás 


SZ 
Szacskálni v. szakicsálni: szétaprálni. Szacskába váglak! 
Szád: nyilat, p.o. fazék, barlang, hiju, kemence száda 
Szádokfa: hársfa, melynek héjából tavasszal kürtöt csinálnak 
Sza, sze, p.o.: fusssza, teddsze. Szag, szeg: fussszag, ritkábban 
Szaggatni: halálozáskor harangozni külön-külön a harangok- 


kal 
Szaj: vékony jég, első fagy a vízen. Szajlik: heged a fagyni 


kezdő víz. Bészajzik: béjegedzik vékonyan 
Szájbeli ökörnek mondják sok helyen a hojszást 
Szájkó: szájas, tátott szájú 
Szaka: kerék falából, abroncsrovásból kitört darabka. Szakát 


vetett kerék v. abroncs. Szakája lett a disznónak ― az ínye szé- 
lén, ajakán 


Szakadat: szünet, p.o. nincs szakadatja. Szünetszakadatlan itt 
regnál rajtam ez a gyermek. 
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Szakadék: legkarcsúbb hosszú darázsfaj. Megmarra a szakadék. 
Szabadkozik: fáradság v. betegeskedés által elgyengül, fo- 


gyogat 
Szakáj v. szaka: rovaték az abroncson. Vágj szakát neki. 
Szálka: elvékonyult. Be szálka tested van. Ugyan szálka em- 


ber. 
Szalvalni: szalulni, hornyolni 
Szállalódik: késlelődve ― dolgozik 
Szánasság: szánnal való járás, kereskedés, mint: szekeresség. 


Elment szánasságra. (Usz. felv.) 
Szárika: babó, suba 
Szármálódik: származik. Nem rég szármálódott falunkba, mond- 


ják az újonnan települtről (Usz.) 
Szëdëtt-vëdëtt: rendetlenül szerzett. Szëdö: áruszedő ― nyerész- 


kedés végett. Rongyszedő 
Szëgëje: zugoly, kis kamara 
Szëget: sziget, vízkanyarodásnál v. határszélnél való térszeglet 
Szëgrejáró: kikapó, kicsapongó. A gazda szegrejárócska: kor- 


hely. Az asszony szegrejáró v. jó táncú: férjén kívül más ember 
fián is kapó 


Szejke: nehéz italú, büdös forrásvíz. Szejkes ― hely v. víz: 
salétromos, timsós forrás 


Szëkëtlő-szëm: p.o. egy szëkëtlő-szemet sem hagyott 
Székláb: lúgzóláb, lúgzócseber kecskéje 
Széjës v. széjjes: széles. Széjjehosszatjába: széle mentire végig 
Szeléndök v. szöléndök: szilindek (U.) 
Szellengél: lebeg 
Szellëdik: szellőződik 
Szëmëcsëlni: szemet ellegetni ― malac; és ember is a főtt bab- 


borsó- stb. szemeket 
Szëmërcsegës: szemercses; szemergős-szemlekëss: fövényszemek- 


kel eltelt, bérakott tárgy, ú.m. fénkő, fövenykő, többnemű érc- 
anyakő 


Szëmërcsél: szemerkél, szemenként szedeget v. válogatva eszik 
(Hsz.). Szömörkél (Usz.) 


Szëmërëgni: buzogni ― felgyöngyözve, pl. borvíz v. szejke 
Szëmërike v. szëmërke fenyő: borsfenyő. Szëmërketúró: fenyő- 


magos túró 
Szemet: szemét. Szemet ember 
Szëmléltire: mintha szemlélné. Szemléidre közeledett hezza: 


mintha ismerné 
Szëmők: nagyszemű, fekete szemhéjú. Szëmők: szarvasmarha 


neve 
Szémuncia: elment minden szémunciástól = úgy elment, hogy 


egy magva sem maradott (Usz.). (Román származású szó.) Szele- 
munca (Hsz.) 


Szén v. szény: szín. Halálszényt vátott. (Usz.) 
Szén-szapora fonás: a falusi leányoknál így menyen végbe: ha 


egy házba összegyűlve több fonóleány van, kivesznek a tűzből 
egy izzó tüzet [:szenet] s teszik a tűz elejibe. Elkezdi a legidő- 
sebb leány, nyújt egyet, s rendre mindegyik; ezután esmét az idősb 
kettőt, s rendre mindegyik, s így tovább hármat, négyet stb., s 
amelyik leány nyújtása alatt az izzó szén elhalt, annak büntetésül 
a szeretejét ki kell kiáltani, a kisebbeknek pedig a szék alatt 
átalbúni. 


Szënëtálni, esszeszenetálni: tukmálni 
Szënteni, mëgszënteni: megsejteni. ― Mëgszëntettem: megsej- 


tettem a dolog titkát. Megszentette a tolvaj, hogy nyomozódni 
kezdtek utána 


Szépögetni: pl. sertést megszépögetni = meghizlalni (Usz.)
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Szép szërént v. jó szërént: szép szerével 
Szëplet: matat portékák közt, zeklet, szeleskedik 
Szërëtën-széjjel v. szertéden-szerte: szerteszét (Hsz.). Szërëtön- 


széjjel (Usz.). Szërtibe: szanaszét 
Szëribe futó: bika alá való (Usz.) 
Szërit téve: szerit ejtve 
Szërnyű: szörnyű 
Szëszëlődik: gerjedez 
Szëszpëtëlni v. szëpëtëlni v. szëszpëtëlődni: rakosgatni ― mo- 


tyókat, nagy készülődéssel tenni vmit 
Szëtëm v. uszékiesen szötöm: morzsa, szemer. Egy szëtëmnyi 


sár, por 
Szídd ki az arrodot: fúdd ki 
Szigonyos: szikányos, záklás szélű ― kenyér, mely bele és fe- 


neke között nyomult, tippant vagy szalonnásan sült 
Szík: szék, pl. tojás szíkja; a káposzta szikját inkább cikának 


nevezik, az oldalcikákat cirának híjják 
Szilakolni: aprálni ― szét szilakba vagdalni; szilánkodik v. 


szilánkozik: aprul, vékonyul ― el. Sziláncsolni v. szilángolni: szét- 
fosztani szilokba 


Szilánkos: szíjas ― fa 
Szilányodni: vékonyodni, silányodni 
Szilimány, szilimák: szikár, hitvány, vékony; élhetetlen 
Szilony: hasogatott apró porongy vessző, mivel az abroncsot 


összekötik (Usz.) 
Szimirkál: matat, keresgél, pl. a tyúk a szemétdombon 
Szimmantani: bűzölinteni. Egyet rajta szimmantott. Szimman- 


tom, hát olyan büdös, hogy ― 
Színalj v. szín: kocsiszín, fészer, árnyék, árnyékalja 
Szinkóci: ibolya 
Szinteg, szintég: szinte 
Színül: színleg, ürügyösen ― tenni; és: színire (szényire v. 


szénire), nem fonákul ölteni 
Színültig, szinyártig: színig tele ― tölteni (Usz.) 
Szíp: szív, mar. A ganár ― hím lúd ― megszíp. 
Szipirtyó: elaggott vén, szipa (Usz.) 
Sziringozik: preckelődik, parisztozik ― víz, lezuhanáskor 
Szirkotálni: bizgetni, bolygatni ― tüzet 
Szíváj szikáj: szívós, ragadós 
Szivalkodik: szikkad, keményülni kezd ― a sár 
Szódara, szófia beszéd: találmány, költött, gyártott hírbeszéd 
Szodé: mohón evő, kapzsi, kapdáncsi. Ugyan nagy szodésággal 


vagy el. Ne egyél oly szodén v. szodé módra. Szodéskodik fejér- 
nép körül 


Szokatlankodik: tapasztalatlankodik, féretlenkedik, vadaskodik 
Szokotál: számít. Felszokotálom, mennyi kell érte 
Szomoján: panaszhangon, szomorán 
Szonnyadni: konnyadni ― fű szárazságkor 
Szonnyulni, szonnyú: szomjulni, szomjú. Szonnyan vótam egész 


nap. 
Szopacsol: szopogál 
Szorogni: vmivel sietni 
Szorong: szorítófa (Usz.) 
Szortyos: szipókás, szipogó, taknyos 
Szöm: szem. Mind egy szömlő-szömig v. szömötlő-szömig meg- 


öszi a cserösnyét. Szömtő’ szömbe: szemtől szembe (Kfsz.) 
Szömérem-szó: szemérmet sértő szó (Usz.) 
Szőnye: hamuszín szőrű bárány, mely sem fekete, sem fehér 
Szőrös füge: egres, köszméte 
Szőrre-szörre: felváltólag (Usz.) 
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Szöszpök: a fonó asszonyok, hogy nyálok gyűljön, egy kevés 
összecsombolyított szőrszálat a szájokban csombolygatnak. 


Szulák: fű neve, és: fulánk. A méh a kezembe eresztette a 
szulákját 


Szúlfű: fű, mellyel sötétvöröset festenek 
Szunyál: szunnyákol. Szunyi: aluszékony, szunyáta, szunyita 
Szupojkó v. szupujkó: tojásdadon hegyesülő, karcsúan elvé- 


konyuló. Szupujkó betűköt vet. 
Szuráta: leány-ját v. drusza (Uszéken ritkán) 
Szuszma, szuszmota, szuszimuszi: aluszékony munka, mely köz- 


ben a munkás, mint álom közben: szuszmotol, szuszmotolódik. Ne 
szuszmotálj! 


Szöszmet v. szöszmöte: giz-gaz fonal v. szöszhulladék. Szösz- 
mötölődik: álmosan alig kél fel, alig halad dolgával 


Szőtemény: szövet, kelme 
Szőttes: szőttnemű, háziszőtt. Szövül: szövődik ― le (Hétf.) 
Szürkönyet v. alkonyat: szürkület 
Szürmölni: szürcsölni 
Szürönkél: vékonyan csorog, csoronkál, csoronkázik, vékonyan 


szűröget 
Szürü: szérű 
Szüszögni: szivárkozni szüszörgő hanggal 
Szűvell: szeret. Sohasem tudám azt az embert szűvelleni. Szű- 


vesztés: bátortalankodás; ellenében: szűnyerés 


T 


Tacskó: poronty, kölyök 
Tácsó, tátombák: tátottszájú, együgyű. Tácsog: szájtátva bá- 


mészkodik, ámolyog 
Tagbaszakadt: teljes idomos termetű 
Tàhát: tehát (Usz.) 
Tajak, tajk: hitvány, tatar, tojmák, elromlott, elitult-fitult. 


Megtajkolni, megtatarozni: valaminek hiányait kiigazítni. Eltajkult 
a kézmű-eszköz. Ne fogd azt a lapátot olyan tajk módra! 


Tajdok: hitvány, tatar 
Tákos: ták-ember, haszontalan, erélytelen ― a tákról véve, 


mely jelent csizma- v. bocskortalpbélést, szakadt bőrdarabot. Nem 
leszek senki tákja. Tákszer: tatar portéka 


Takulni: takarodni ― el, szem elől; innen: takulj!: lódulj, 
takarodj! 


Talabor: kis vállú-forma fa, melyet kerékkötő lánc helyett 
lejtőkön a kerék fala alá helyeznek, hogy megkíméljék azt a 
koráni elvásástól 


Tálas: pohárszék, edénytartó 
Támbálódik, támbáskodik: kapaszkodik, hogy felálljon, nagy 


nehezen tesz vmit. Feltámbáskodott a beteg. 
Tamplom, taplom, teplom, támpolony: templom. Menyek a 


támpolomba. (Usz., Hétf.) 
Tanál: pászol. Jól tanál neki. Jól egybetanálnak. Jelenti ezt is: 


megtörténhetik: el tanálja veszteni 
Tanól: tanul. Tanóló gyermek 
Tanórkapu: vetéskapu a falvak végén; mondják porgolác-ka- 


punak is 
Tantalogni, tantogni: mélázva, bandalogva járkálni. Tantali: 


mélázva magát-felejtő 
Tanyitt: tanít 
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Tapota: elé s hátra járás-kelés ― házban. Tapotálni 
Tapsifüles: így nevezik némelyek a nyúlat Csíkban 
Tarack: vassalak (Torockó) 
Taré: taraj. Kakastaré 
Tarhudt: torhadt ― széna 
Tariskó: kis tarisnya 
Tartozatlanul: tartózkodás nélkül. Ha megharagítasz, tartozat- 


lanul agyonütlek! 
Táss: társ 
Tataló: teljes ügyefogyott 
Tatar ember: akinek kezén minden elromlik, v. aki ferde 


bánású, rossz erkölcsű. Tatar szerszám: rossz eszköz 
Tátó, tátondi: tátogó, gyáva, táté, tácsó 
Tavaszfélt: tavasz táján 
Távó’ról: távolról (Usz.) 
Té: tej; tékút: tejkút; vertté: vert tej 
Tébojú: tébolygó, tébolyodott 
Tehén: tehén 
Tejesleg: teljességgel 
Tekerës: tekervényes ― beszédű, lelkű. Tekeres-facsaros 
Tekervény: madár neme (Usz. és Hsz.) 
Teli: teletölt. Teli van suvadt magyaróval: büszke semmire 


(Km.). Telenesteli: csordultig 
Tëllëget: teddegél, s így: elleget, velleget 
Téltúl: imígy-amúgy, imitt-amott. Téltúlozni: téltúl tenni ― 


imígy-amúgy 
Temhetetlen: teméntelen. Temhetetlen sok marhája van. 
Tëmlec: tömlöc (Hsz.). Tömlec (Usz.) 
Temonda: költött hír, hazugságnak elébbadása s elébbadója; in- 


nen: temondálni. Temondafészek: pletyka 
Tëmpe, tërpe: törpe 
Tempó, timpó: fogás 
Ténfërëg: féntereg 
Teped: vmibe beléragad, belémarad, tapad 
Tëpëg: úgy mozog, hogy a dolgának nincs láttatja. Tipëg-topog, 


mind a tojó réce. 
Tëpëlák: ügyetlen, rossznövésű, és: kapcabocskor. Látszik, hogy 


tavaszodik, met az úton elbánták a tepelákot. 
Tëpëlődni: forgódni 
Tepesz: tapasz. Annyi a virág ezen a fán, mind a tepesz. 


(Usz.) 
Tepe-tupa: ügyetlen járású 
Tepsedni: tespedni, szétnyúlni. Tepsen: úgy eltepsent, mind a 


béka 
Tëpzëlődik: ugyan tepzelődik = szorgosan rakja magára öltö- 


nyeit 
Térdëpël, térdépël v. térgyëpël: térdel 
Tëréfa: tréfa (Kfsz.) 
Tereperél, tereturál: értelem nélkül mindent összebeszél 
Terittëzik: terjegeti magát; innen: leterittëzik: földre hevere- 


dik. 
Térönget: téreget (Kfsz.) 
Térül-férúl: térül-fordul 
Testkötése: testalkat; innen: jó kötésű teste vagyon. Jó kötésű 


marha 
Tetin: agyba ― ütni. Ma tetén sújtlak. 
Tetéz véka. Tetéz = tetézett vékát kapnak a cséplők. 
Tetős-teteje: éppen a tetős-tetejibe állott. 
Tibëjëdik v. tébojodik, tibëjëg: bódul ― tyúk stb. 
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Tidó: mécses, egy száraz vékony meggyújtott nyírfából v. poz- 


dorjából (Erdv.) 
Tilibógyi: ügyetlen, féleszű 
Timény: tömjén 
Tincsëlni: tincsként szedegetni; kendert tincselni (Hsz.). Tin- 


cselődni: sanyarán dolgozni (Usz.) 
Tincs-főd: kis hasáb föld 
Tinó-binó: apró marha 
Tinótorty: gomba neme 
Tiponyó, tipos, tippadt: tippanós, tésztádad, pl. a kenyér, ha 


nincs tökéletesen megsülve s kevéssé ragadósan, csirizesen marad; 
mondják a sárról is. Tiponyodik: tésztásul 


Tiria: terjék, mákony. A gyermek, ha nem alszik, adj neki 
tiriát! 


Tó: tova. Állj tó, menj tó. (Torockó) 
Tojadék: vízturadék, zákány csomag. Tojni: tolni, taszítni 
Tollázni. megtollászni: megtépni, megverni 
Tolló: tarló; tollózni: tarlózni, böngészni 
Tongyó, tonyhó: tunya, rest, hanyag fejérnép 
Tonya: kis kövér fejérnép, és: tócsa, állóvíz (Erdv.) 
Topicskál v. tapicskál ― sárban v. szárazon is 
Topol, topocol: tapos, potyol 
Topócsos v. topótyos: tapadozott 
Topp: egy toppot sem menyek = egy tapodtat sem 
Torbékol, toborékol: bugyborékol ― pipe a vízben 
Torha, torhonyó v. torhány: torhadt; torhány ember: tunya. 


Torha fa: lágy anyagú 
Tornánc: tornác (Usz.) 
Torty: buggyanós része a bőre szabott ruhának; tortyos nad- 


rág. Eltortyosodott: elhagyta, elhanyagolta magát. Tortyan: bugy- 
gyan ― vízbe göbbögtetett vászon. Tortyollik: bugyoglik; tor- 
tyong: tátong ― örvény. Tirtyeg-tortyog, mint a vén ember; torty 
ember 


Tótlant: pléhből való bolti kolomp a marhák nyakán (Usz.) 
Tótrépa: árticsóka, csicsókarépa (Msz.) 
Tovonnat, tovonnét: tova onnét. Tova: mintegy, körülbelül. 


Tova húsz-huszonötöt kapott a fenekire. 
Többég: többé 
Többesleg: ami nincs egyesleg 
Többünnet, többüve, többünt: több helyről, több helyre, több 


helyt 
Töcsek v. tökencs: törpe, csökevész ― ember 
Töcsköl: döböcsköl 
Tőérő: tűnyi értékű, pl. egy tőérőt se lopott. 
Tőked: akad, fúródik ― hegyével belé; innen: tőkeszt; tőkedez. 


Belétőkedni: kötölődni vkibe 
Töksi: tökfilkó, buksi 
Tőleg: tövinél fogva, alaposan 
Tömés: folyóvíz által a partjain álló élőfák gyökerei közé 


gyúródott ágbogak alatti mélység. A tömésben lakik a hal. 
Tömböl v. dömböl v. dömzsöl: töm, gyúr 
Töngör: tenger (Usz.) 
Töngörög: höngörög, gurul (Usz.) 
Töngöj: tengely (Usz.) 
Töp: köp. Letöpte 
Töpöri: összeszáradt testű 
Töpröndi: töprenkedő 
Törmelék: gabonaroncsalék, törek 
Törmölni: morzsolni, eddegélni. Törmölék: úti pogácsa 
Törnyős: túros fejű, és: semmirekellő 
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Törzselék: izék, száraz aprólék (l. törmelék) 
Tősleg v. tövesleg: tövestül, tövével 
Tösténtësën: a tösténtnek legrögtönibb értelme 
Tősül v. tősön: tövével együtt; tős-tőből; merő tövestől, egész 


töviből 
Tőt-múlt: pl. azóta, bizonyos időköz után a tárgy elhallga- 


tott, bizonyos ideig nem lendült. Azóta tőt-múlt az idő, s egyszer 
aztán ― 


Tőzölni: tűdzelni 
Töveszteni: tövéből kifeszítni 
Tővös: répa (Homr.) 
Trókis: pereszlen 
Tudnivalóst: tudnivalóképpen 
Tujántúl: túlján v. kelletin feljül (Usz.) 
Tulu: tollú. Tolv nem jár, hanem jár tolvat, tolvas, eltolva- 


sodott. Tolvat fosztottam: tollút téptem 
Tunya neki: kitelik tőle v. könnyű neki, számba sem veszi, 


nem is alítja. Tunya a nagygazdának nagy asztagot rakni. 
Túrzik v. túrosodik ― a seb. Megtúrosodott a ló háta, mert 


talám sokan ülték, s a közmondás szerint: közös lónak túros a 
háta. 


Tusakolni v. tusolni ― fegyvertussal, tuskolni 
Tusz: zuvat, vita, és: hasonmása valaminek. Tusszát fizetem; 


visszatuszolom. Tuszolni: zuvatolni, tudakozódni, pletykálni. Mond- 
ják még: tusszogatni. Mind azt tusszogatják, hogy ― 


Tügyes: a fejsze és hasítószeg éliről mondják, mikor hirtelen 
összeköszörülik v. faragják, s emiatt az élin feljül mintegy martja 
marad ― mondják a tű éliről is (Usz.) 


Tündörögni: villogni 
Tűr mellé!: amely ökör nem tűri, hogy a szarvát megfogják, 


hanem önkényt a járom mellé áll, annak szokták mondani, mi- 
kor be akarják fogni; átvitt értelemben a háborgó házasoknak is 
(Usz.) 


Tűs: tövis, tüske (Torockó) 
Tüszej: tűzhely (Usz.) 


U, Ú 


Ucsu: ocsú, gabona alja 
Ucsuodik: ocsúdik 
Uddég: úgy de. Uddég hát az igaz? 
Udor, odor: csűrben búza- és takarmánytartó hely földtől fel 


a koszorúfáig. Ha istálló van a csűr alatt, az afeletti fedélüreg 
neve: pajta-féle 


Ugri: fürge kis ember 
Ugyancsak?: úgy van-é hát? 
Ugyanvalóst: ugyan valójában, még inkább; pl. ha valaki, ő 


ugyanvalóst kitett magáért. 
Ungat: érthetetlenül nyünnyög magában, s nem felel tisztán 


a kérdésre (Usz.) 
Unnyan: olyan; innyen: ilyen (Torockó) 
Unszolkodik: kénytelenkedik 
Unszolog v. unszorog: kénszereg 
Urusság: orvosság. Urusember: orvos. Marhaurusos, dühüuru- 


sos 
Usdi!: osonj, fuss! 
Utaján, legutaján: utol, legutol 
Utcabütü: utcavég 
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Útkelő: az a hely, melyre út nyílik. Nagyút-átalkelőbe: azon 


földek lábján, melyeket az országút derékba metsz 
Útcsat: útcsap; pl. az a fogadó éppen útcsatjába esik (Homr.) 
Utcaszöribe: házsorba az utcán végig 
Utókelet: utóárú, vásár utolja 
Utószëdet: utóján szedett gyümölcs 
Utózni: utoljára hagyni ― ütést v. vitelt a kártyában 
Út válamatja: válaszút torkolatja; az a tájék, hol az út el- 


ágaz 
Uzsokál, uzsukál: kéreget, az embernek nyakán van = regnál 


― cigány alamizsnáért, gyermek a szülőinél vmiért alkalmatlan- 
kodik. Annyit ne uzsukálj! Rajtam ne regnálj! 


Ü, Ű 


Üdő: jelent esztendőt is, mint: ezelőtt két üdővel. Az üdőn: az 
idén = ebben az évben 


Ülemér: megült méreg állatok tőgye dagadásában. Üleméres 
juh 


Üvecs: kétéves fekete bárány (Cs.). Kirlán (Hsz.) 
Űz: bűz, illat. Űzőlni, megűzólni: virágot megszagolni. Űzöldsze 


meg! Jó űzű a rózsa. 
Űzi az eszit: fitogtatja, ügyetlenkedik 


V 
Vackondozni v. vickándozni; így is: vackondani, vickándani 
Vacogni: p.o. a tyúkok, ha róka v. görény zaklatja, és mikor 


a gyermeket vki csiklandva kacagtatja, olykor így intik: Ne va- 
cogtasd azt a gyermeket. 


Vacskolni v. vacskotolni: összenyomodni, pocsolni a leves gyü- 
mölcsöt 


Vadaskodik: szokatlankodik 
Vadka: haszontalan maradék a pálinkanagyoláskor 
Vadolni: utána járni. Ezt a leányt nemigen vadolják a legé- 


nyek. (Usz.) 
Vaëgy, vajegy: vagy-egy, nehány; vaj egyszer: néha. Ne része- 


geskedj örökké, vajegyszer a víz ës megjárna. Vajhogy: akárhogy; 
vajmint: akármint 


Vajnok, vojnok: vakszeme embernek. Dörzsöld meg itt a vaj- 
nokomot. 


Vakhoncsok: vakondok, és: vakondok túrása 
Vakisa: fekete szemkörű fejér juh; innen mondják vakisa-sze- 


műnek a kecske, bika, ökör, tehén, sőt nagy feketeszemű, szem- 
öldökű, de fejérbőrű embert is. Szemők 


Vakjos: rövidlátó, vaksi. Vaksipila: ügyetlen, ki jó szemmel is 
rosszul lát 


Vállaközös: széles vállú, vállas. Vállfokon: vállahegyén, váll- 
tőn ― ütni. Vállintani: vállat vonítani, és: vállal emelinteni 


Vánszori: beteges 
Vanyalittani: hirtelen készítni vmit, pl. ha egy szegényebb 


gazda némi dibdáb kertelést készített, mondják: vanyalított. Így 
a gazdasszonyok is mondják: egy küs vacsorát vanyalittok. (Usz.) 


Vanyiga: gyáva, gyenge, mint a venyige 
Vápakotyás v. vápahupás: hol dombos, hol gödrös változatos- 


ságú ― helyek. Hápahupás is 
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Varizsálni, harizsálni, habargatni: tüzet szénszítóval megváj- 


dozni, hogy jobban égjen; elhabargatni 
Vasaló: téglázó vas; szabók téglázó vasa 
Vaska, vaskó, vaska-kés: nyeletlen kés. Pëndi kés is 
Vasmag v. vasmat v. vasmati: erős, köpcös. ― Vaskár is 
Vasszar: vas-salak 
Vasszër: vasnemű 
Vaszok: jelenti az állatok tanyáját, fekvő-, búvóhelyét, kutyák 


hálóhelyét (vaszkot vájt: ásott magának a szalma tövibe), a puska- 
vessző helyét, a hídlásgerenda odrát (fánc), mibe a hídlásfák vé- 
gei belefeküsznek; szekérben lajtorjaáll fekvése helyét a párnafán; 
valamely szerelmes v. gonosztevő tartózkodási v. mulatóhelyét, 
szállását; innen: vaszkába siet, belétalál (illik) a vaszkába, jól 
találja vaszkán magát. A nyulat vaszkán lőni. Vaszkolni: vaszkán 
igazítani ― sertés 


Vaszora: tehénnek nemi része 
Vátahota: zuvat, szófia beszéd; és: kétes, bizonytalan. Vátahota 


dolog: kétséges eredményű 
Vátig v. váltig: alkalmasint, jórészt, csaknem, szintén. Vátig 


olyan: nem éppen, de kevés híján akkora és olyan valami (Usz.) 
Vát: vált és: hajlékony, pl. jól vát a hangja; nem vát a hangja: 


félhangon énekel; ësszevátnak: egy hangon énekelnek ― és: ösz- 
szebeszélnek, egy húron pendülnek 


Vátott: színehagyott, elszigorodott. Milyen vátott vagy! 
Vé, vém, véd: vevé, vevém, vevéd; vők: vevők; vétëk: vevé- 


tek. Így: té, tém, téd, tők, tétëk, ték: tevém, tevéd, tevé, tevők 
stb. Ténk: tevénk stb. 


Végésleg: vég-számra. Végeszakadatlan: pl. mind tart végesza- 
kadatlan, azaz: soha nem szakad vége. Végeszakadtával v. vége- 
szakadtán: végeztén 


Végrejárás: nyomozás. A végirejárás végrejutás. 
Vëgyëskëdik: közlekedik, társalkodik ― hozzá nem valókkal 
Vekkedëz: félve tart vmitől; erősen vágyik vmely birtok után 
Vekkenni: úgy leesett, hogy ugyan megvekkent 
Vencsën v. vencserlő: malomkerék módjára forduló, fonálte- 


kerő kisded gép 
Vendégláb: lábpótló. Vendégségfia, torfia: nyalánkságul hozott 


édfalat 
Venike: venyige 
Véra: gyulladás a szarvasmarha és juh valamely tagján (Usz.) 
Verittëzik: verejtezik, verítékezik 
Verté: vert tej, vajavett savanyú tej 
Veselkëdni, vesejkedni: erőlködni 
Vesd el magad: nosza szaladj, iramodj! Úgy fuss, mind az 


elvetett karika. 
Vesdi, vess v. vers: verseny; pl. vesdit, vesdibe v. verset futni 


vkivel 
Vessëgetés: hessegetés. Érti a lúd a vessegetést. (Km.) 
Vész: romba fekvő erdő, ciheres-bozótos hely; innen: vészfa 


v. feküfa; így: málnavész 
Veszelés: csapógátkötés apró vesszők- s cövekekből v. valamely 


birtok megvédéséül a folyó mosása ellen 
Vesződi: türetlenkedő 
Vesztég v. veszteg. Ülj vesztég. (Usz.) 
Vesztig, vesztire erőlködni; vesztin v. veszőbe indul, jár. Vesz- 


tibe kerestük: mintha elveszett volna 
Vetekëdés: elvetekedett ― a seb; elvetemült ― ember; elhá- 


romlott ― marha, portéka 
Vétni: téveszteni, felejteni. Véti a tréfát: nem fogja a tréfá- 


lózás
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Vetődségës: hányt-vetett sorsú, hányódó-vetődő 
Vëtt-ár: vét-ár; pl., vett-árán adni 
Viccsan: marjul, csikkan 
Viggatni: kedvre éleszteni fel, pl. játékra viggatni vkit 
Vigyitt, vegyíti: társolog, együtt mulat (férfi és nő). Nem aka- 


rok veled vigyítni. Vigyül: vegyül (Cs.) 
Vihorogni, vihogni: nevetőleg agyarogni, virrogni 
Vikota: szóvita (Homr.). Ne vikotálódjatok. Nem kell olyan 


nagy vikotát csinálni abból a dologból! A házasfelek egymással 
vikotálnak. 


Világló: égő mécs, forgács gyertya; ha valamit keresnek, szét- 
v. kinéznek, pozdorját: világlót gyújtnak 


Villáncs: éji őrtűz; gyenge tűz; villáncsol a tűz- v. gyertya- 
világ: fel-fellobban 


Villöget (Usz.), villëget (Hsz.): viddegel 
Vin: vén; vinyebb: vénebb (Arsz.) 
Virgat: gyermeket ríkat, boszont. Miét virgatád meg? 
Virgó: két fél közti peres hely, melyet mindkét fél magáénak, 


tart (Usz.) 
Virhuszik: bőszül. Virran: bösszen reá. A sertés ― mikor a 


kést érezte ― nagyot virrant. 
Virics: pálinka tisztáláskor az üst fenekén való maradék; úgy 


március vége felé furdalás által kifacsart édes leve a nyírfának 
Virikkëlni: virrasztani. Fennvirikkelni ― éjjel 
Virjad v. virnyad: virrad 
Virnyó v. viskó: hurubánál s kalibánál valamivel előbb való, 


s közönséges lakóhelynél csekélyebb házikó (Usz.) 
Virrogás: viszongás, zajos élbeállás 
Viszkolódik v. vaszkolódik: fészkelődik 
Viszkota: szeméthely, elhevert szemét; így: vaszkota, ugyanaz ér- 


telmű 
Visszáros: visszás, tekeres, facsaros, pl. visszáros fa, mely ne- 


hezen és nem egyenesen hasad (Usz.) 
Visszálni: újra eljártatni ― beretvával. Visszánoz: viszonoz 
Visztér: elsilányult képű 
Vityálódni, vikotálni: élces szóváltásokba vegyülni, kötölődve 


vitázni; legénkedni. Ne vityálódj velem. 
Vonittóra, vonittósan: nem bogra, hanem egy vonittással old- 


hatólag ― kötni. 
Vos: vas; vosol: vasal (Arsz.) 
Vőfé: vőfély 
Vüselni: viselni (Usz.) 


Z 
Zabtócs: vízzel megforrasztott zabliszt, miből a kiszi készül 


(Usz.) 
Záhol: űz, kerget; elzáholta a farkas a juhnyájat 
Zajlik: jeged, fagyni kezd a víz 
Zakota: sok mindenféle rendetlenül összehányt bútor egy ház- 


nál. Zakatolni: a bútorokat s más eszközöket hányás-vetéssel dön- 
tögetve zajt, zörejt csinálni. A kamara teli van zakotával. Innen: 
zakota ember: ki mindig láb alatt van 


Zakotás: hszéki nagyon használt nyári étel, disznóhússal főzve, 
sok saláta, tárkony, petrezselem, hagymaszár, és kevés csombord- 
dal, tojással és tejföllel feleresztve 
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Zándori, zándor ember: minden semmiségért ingerkedő, civódó, 
háborgó. Zándorodik: haragra lobban, mordul. Esszezándorodtak: 
összevesztek. Zándorog: háborog, veszekedik 


Zángor: mészárszék (Hétf.) 
Zavara: kertcsinálásra használt nagy hasábfák (Usz.) 
Zelletség v. zelhetség: nemzetség, atyafiság, hozzátartozók 
Zene-zuna, zenge-zunga: zaj, szózaj. Zengezungástól: minden 


portékástól 
Zërëg: zörög. Mëgzërgetëm a csontodat. 
Zig-zug v. zege-zuga: szik-szák, és: sok hányódó portéka, szak- 


szina 
Zinár: romlott erkölcsű, rossz ember. A gonoszság legfőbb ér- 


tékét fejezik ki pedig Uszéken, midőn vkinek ezt mondják: átal- 
halál! a rosszban megátalkodott, más embert mintegy átszegző, 
gyilkoló szemmel néző, s ördögi gyűlölettel tekintő. (E különös al- 
kotású mellékszó igazi értelmét csak most ismervén meg, nem 
éppen a maga helyére, ide szúrtam be.) 


Zivar: zivatar (Usz.) 
Zoána, zuána, zuhána, ziána: a faggyáért, zsírjáért kifőzött 


kövér kecskének megmaradott húsrésze. Zuhanás hús. Mënyëk a 
ziánára: kifőző helyre 


Zúgat: rebesget ― hírt. Erőssen zúgatják, hogy stb. 
Zuhota: hurutás, náthahurut 
Zunnog: zsibongva dong ― a méhek háborgatójuk körül, a 


kézből elhajtott hengergő lapos kő, vagy ostorhegybe ― csapóra 
― kötve elhajtott kő 


Zuvol, zuvatol: pletykál, szót hajt, zúgat hírt. Zuvat: utcahír, 
pletyka 


Zurbolni, zurubolni, zuburolni: zavarni, gübülni ― vizet 
Zúzolni: összehúrolni, finyelni; innen: összezúzolódik 
Zökken, zokkan: megrokkan, v. rokul: lejjebb száll, mégpedig 


esve. Zökötés: zökögős ― út 
Zöld külü: harkály neme 
Zürmöl: szelesen havaz  


Zs 
Zsába v. píp: szárnyasok nyelvbaja 
Zsábojogni: nyavalyogni 
Zsámba: sánta; zsámbikál: sántál; zsámbás v. csámpás: beteges; 


zsámbálódik: nyugtalankodik ― fájdalom közt 
Zsanál: sok ember, főleg nők, gyermekek összegyűlve s egymás 


szavára sem ügyelve, zajongva csevegnek, beszélnek 
Zséje: három-négy darab deszkából v. tutajgerendából készült 


híd 
Zsejp: hant, homp; innen: zsejpëlni: hantolni, hompolni (Hétf.) 
Zsëréb v. pászma a felmatollált fonalban: 20 ige, minden ige 3 


szál, tehát egy zseréb fonál 60 szál 
Zsibog, zsibëg, zsibejëg: sajog ― az ütés helye, fájós seb 
Zsillamat: zsírféle (Hsz.) 
Zsitár: határpásztor (Kfsz.) 
Zsömök v. zomok v. zsëmëk: zömök 
Zsúpol: a kévékből csak félig csépeli ki a szemet 
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II 
 


TÁNCSZÓK 
 


HÁROMSZÉKIEK 
 


Szót a táncnak, fiaim! 
 


Hozd el, Isten, szombat estét, 
A vasárnapot ës esmét; 
E két napon gyöngy életëm, 
A rózsámmal vígon élëm. 
 
Rupa, hallom, a szomszédba 
Mán fú a kalánétába, 
Minya fia rá kontorál, 
S a legénség vígon ugrál. 
 
Párt választva legén-lëán, 
Rendbe indul a valahány, 
Felkel a kedv a nótára, 
Szót kap a tánc minden szájba. 
 
Egyik mondja jó kedvibe, 
Amin ballag a középbe: 


Tizenhárom récetojás; 
Enyim vagy te, küs rokolyás. 


A második mëg azt mondja, 
S forgat, hogy poroz a szoknya: 


Bódogasszony, aranlapi, 
Hëzzád menyek, rózsám, lakni; 
Ha oda nem menyek lakni, 
Száradjon meg az a lapi. 


S elig a szót hogy bévégzi, 
A harmadik megént kezdi: 


Háromszéken, Gelencén 
Nekem es van egy récém. 


Beléhevültek a táncba, 
Már nem figyelnek egymásra, 
Szót adnak egyre a táncnak, 
Húzd rá, cigány! így kiátnak: 


Fényës csizma, pantaló, 
Beléugrék egy nagy ló. 
Kákatermő sáros patak, 
Hidd meg, rózsám, hogy elhagylak! 
Tágasságot nekünk es, 
Ha kicsikék vagyunk es! 
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Adj ëgy kicsi tágasságot, 
Hogy csináljak bolondságot! 
Ucu lábam, ne hibázz, 
Ha nem deckás es a ház! 
Kicsi nekëm ez a ház, 
Majt kirúgom a padlást. 
Férre tőllem, búbánat, 
Búzát vágok, nem nádat. 
Nekem asszony olyan këll, 
Ha beteg es, keljën fël. 
Én istenem, ne hagyj el, 
Mett én sem maradok el. 
Ördög vigye a vendéget, 
Másnak vëttem feleséget. 
Ha elmenyek az erdőre, 
Más fekszik a lepedőre. 
Verjen meg az én teremtőm, 
Nem valál igaz szeretőm. 
Kiszáradt a füge fástól, 
Megvállunk, rózsám, egymástól. 
Kapud előtt mély árok, 
Többet hëzzád nem járok. 
Jár’ ki, lábam, jár’ ki most, 
Nem poroncsol senki most; 
Az én lábam úgy kijárja, 
Mind a Fodor kabolája. 
Húz’ ki, cigán, ne csak félig, 
Ne csípd, harapd el a végit. 


S ha a cigán szusszal bírná, 
A legénség most es rakná. 
Kidőt a kalánétás es, 
Nyakángat a kontorás es. 


_________ 
 
Én istenem, adj estét, 
Hogy viradjon meg esmét: 
Mett ha meg nem viradna: 
Szűvem kettéhasadna.  


_________ 
 
Rúgd ki, lábam, rúgd ki most, 
Édes borom, segélj most! 


_________ 
 
Aló lábam, kanyarodj, 
Hargasinam, le ne rogyj. 


_________ 
 
Édes vót az anyám teje, 
Keserű a prófont bele. 


_________ 
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Csukros szëgfű, havadi, 
Szeret ingem valaki; 
De ne kérdje akarki, 
Titkos az a valaki. 


_________ 
 
A sorkantyúm taréja  
Szegfűből van kirakva,  
Ha szeretőm meglássa,  
Rózsával fut utánna. 


_________ 
 
Ha csak így van, ha csak így,  
A leánnak kicsit higgy. 


_________ 
 
Iccu kicsi, lóg a csicsi,  
Nekünk es kell egy-egy kicsi. 


_________ 
 
Nosza rajta, legényëk,  
Én es nektëk segittëk. 


_________ 
 
Édes kicsi kerekem,  
Fordulj egyet előttem. 


_________ 
 
Rezes villa, rezes kés;  
Jösszte kéncsem, táncolj tés. 


_________ 
 
Ne haragudj, ne! ne! ne!  
Me pogácsa, me! me! me! 


_________ 
 
Egyedül hagyott a világ,  
Egyedül búsulok immág. 


_________ 
 
Teremtette küs barnája, 
Be sok csókot hinték rája,  
Kit káromra, kit hasznomra,  
Kit más ember buszujára 


_________ 
 
Ne nézz, rózsám, a szëmëmbe,  
Meghalok szégyëlletëmbe. 


_________ 
 
Ez az enyim, ezt nem hagyom,  
Aki kéri, megalkuszom. 


_________ 
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Mon’ meg nekem, fürge Ferenc,  
Ëgyszërre hány lëánt szeretsz?  
Hogy megmondjam, nem tehetëm,  
Nem szólhatok, bérekedtem. 


_________ 
 


Malomfalva, Szentlélek,  
Bőjtös cibrével élek. 


_________ 
 


Csókoljsza meg, te Kati,  
Az Isten megfizeti 


_________ 
 


Elöl kurtul a rokolya,  
Hátul a fődet karcolja. 


_________ 
 


Ësszevágom magamot,  
S kidobom az ablakon. 


_________ 
 


Bort iszom én, nem vizet,  
Feren’ császár megfizet. 


_________ 
 


Háj-háj, rigó, a kertëmből!  
Ne pusztíts ki mindënëmből. 


_________ 
 


Más legén vót szeretőmnél,  
Fáj a szűvem könyökömnél. 


_________ 
 


Adj ë’ csókot hódvilágon,  
Úgysem adsz a másvilágon. 


_________ 
 


Ángyomasszon szép asszon,  
Tedd a szegre, hadd asszon. 


_________ 
 


Vótam lëán, vagyok es, 
Adtam csókot, adok es;  
Ëgyszër kértek, ketszër adtam,  
Be akarom, hogy megcsaltam. 


_________ 
 


Se nem kicsi, se nem nagy,  
Éppen hëzzám való vagy;  
Igyenës vagy, mind a nád,  
Hëzzám szabott vót apád. 


_________ 
 


Üssünk kőcsönös cserét, 
Ha találnám az erét; 
Találom es, met másként,  
Tudom, hogy látok nagy ként. 


_________ 
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Fejér galamb, gellice,  
Enyim ez a kicsike. 


_________ 
 


Sárgarigó, köménymag, 
Jaj be kevély legén vagy. 
Vékony cérna, kendërmag, 
Jaj be kevély leán vagy 


_________ 
 


Kicsi leán bújába 
Belébútt a burjánba 


_________ 
 


Hosszú hajad farod éri, 
S az én szemem azt késéri 


_________ 
 


Gyönyörű kicsi virágom, 
Ne irigyeld bódogságom, 
Mett bódog csak addég vagyok,  
Ameddég hezzád járhatok. 


_________ 
 


Fogsza meg, forgasd meg, 
Téringesd meg, lógasd meg. 


_________ 
 


Nem számittok ëgyebet, 
Csak egy darab kinyeret. 


_________ 
 


Nem aludtam, csak ëgy szikrát, 
Eljádzottam az éjszakát. 


_________ 
 


Kutya fikkom a ráncát, 
Nem szeretëm a táncát. 


_________ 
 


Hopp édësëm, gyócsingësëm, 
Hétfűn este melléd esëm. 


_________ 
 


Idenëzz te katonára, 
Ne a nainnyád kontyára. 


_________ 
 


Aki huszárt nem szeret, 
Mënnyországba nem mehet, 
Oda es csak a menyen bé, 
Akit a huszár ereszt bé. 


_________ 
 


Ide vele, ha szeretsz, 
Ha nem szeretsz, elmehetsz. 


_________ 
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Felsütött a hódvilág, 
Jere hëzzám, gyöngyvirág 


_________ 
 


Ha megharagíttotok, 
Ma kirúgom a padlást. 


_________ 
 


Fejér fűzfa, rakottya, 
Megszületett a fattya, 
Majd nyakába akassza, 
S a mezőre hordozza 


_________ 
 


Fáj a szűvem, nem tagadom, 
S akiét fáj, nem láthatom 
 
 


UDVARHELYSZÉKIEK 
 


Keresztúrfiszékből 
 
 


Ide lábam! ne tova, 
Hátra van még a jova. 


_________ 
 


Hajtsad , hajtsad mindaddig, 
Míg a szoknya langallik 


_________ 
 


Nem kell neköm ez a világ, 
Csak légy enyim, te szép virág. 


_________ 
 


Sárga csidma, vörös nadrág, 
Csak úgy szép, ha nemigön tág. 


_________ 
 


Van szeretőm szőke lëán, 
Nem piross, de nem halován. 


_________ 
 


A szűvemnek nagy a búja, 
Te légy, rózsám, uruslója. 


_________ 
 


Oda van a szabadságom, 
Elárútam a vásáron. 
Tíz lëánt is ingyön bírtam, 
Ëggyé̕ szabadságom adtam. 


_________ 
 


Haj, be nagy a Mihók feje! 
De kicsid az agyveleje, 
Mind hátul van az eleje. 


_________ 
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Úgy meg vagyok keserödve, 
Mind a jó gúzs, tekerödve. 


_________ 
 


Édös kicsi karcsú bogom! 
Dërëkadot öllel fogom. 


_________ 
 


Nem kell neköm sönki búja, 
Bár még az enyim se vóna. 


_________ 
 


Ó be rég nem láttalak, 
Amióta láttalak; 
Ha még ëgysző látnálak, 
Minnyá ketsző látnálak. 


_________ 
 


Komámasszony koppantó, 
Sógorasszony sótartó. 


_________ 
 


Erre fordítsd az arcádot, 
Hadd csókoljam meg a szádot. 
Én istenëm, add neköm, 
Be igazán szeretöm. 


_________ 
 


Ne beszéljek, rózsám, veled, 
Csak lássalak, az is könyebb. 


_________ 
 


Édös kéncsöm, Klára! 
Ne nözz olyan halára. 


_________ 
 


Ëgyik lában körösztúri, 
Másik lábam timafalvi. 


_________ 
 


Házasodik a katlan, 
Vöszi a sok mosatlant. 
Cuki bocskor, ne suttogj, 
Lázár Bori, ne pattogj. 
Mos van kedvem, majt nem lösz, 
Feleségöm otthon lösz. 


_________ 
 


Ugyan bizon, Feren’ bá, 
Ha nem bánják kigyentök, 
Itt lötyögök, fityögök, 
Ëgyet-kettőt köhintök. 


_________ 
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Piros csizsdma fejelés, 
Jaj be furcsa teremtés. Hip! 
Hogysem veled táncolnék, 
Inkább tőkét bütülnék. Hip! 
Törökbúza csuszika, 
Vót szeretőm, Zsuzsika. Hip! 
Nem kell neköm iskola, 
Döljön bé az ódala. Hip! 
Csak ëgysző láttam csudát, 
Vénasszon bornyúfogát, Hip! 


_________ 
 


Túl a vizön meg innen: 
Tégöd a konty megillet. 


_________ 
 


Jártam egysző nálatok, 
Van szép vetött ágyatok. 


_________ 
 


Az én szűvem jaj, hogy dobog! 
Hogy ilyen szép lëánt fogok. 


_________ 
 


Kérlek, rózsám! igön szépön, 
Ne felejts el bár a hétön. 


_________ 
 


Ne nözd, hogy én vén vagyok, 
Mett azér ifjú vagyok. 


_________ 
 


Messze innet Epörjes, 
Az én szűvem keserves. 


_________ 
 


Éget ingöm a szömöd, 
Rólam mégis el ne vödd. 


_________ 
 


Lëánya van a mónárnak, 
S most őrölni többen járnak. 


_________ 
 


Fönn az ernyő, nincsen kas, 
Mind elrúgta a kakas. 


_________ 
 


Mind aszmondják, nagy hiba, 
Hogy nem járok kondiba. 


_________ 
 


Közél hëzzám, ne messze, 
Aki bánja, nincs esze. 


_________ 
 


Édös rózsám! alhatnám, 
Árnyékodba nyughatnám. 


_________ 
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Piros rózsa, bisziók, 
A lëányok ó be jók! 


_________ 
 


Ha kijetök megöngednék, 
Kettőt-hármat büllentenék. 


_________ 
 


Szëgén legén, mire jutsz, 
Mikó bába után futsz? 


_________ 
 


Hol a ruha kázimér, 
Nincs az asztalba kinyér. 


_________ 
 


Mennyi asszon, mennyi lëán, 
Mennyi vagyon maradt rëám. 


_________ 
 


Icu neki, ne hadd magad, 
Míg az ördög el nem ragad. 


_________ 
 


Ucu kicsi, lóg a csicsi, 
Ha nem vóna, nem is lógna. 


_________ 
 


Három bárán, két mióra, 
Mégsem adnak túrót rëa. 


_________ 
 


Tejet öttem, pujiszkát, 
Azé nőttem ekkorát. 


_________ 
 


Akármilyen szenes tőke, 
Szöbb a barna, mint a szőke. 


_________ 
 


Medöséri lëányoknak 
Lopótökkel harangoznak. 


_________ 
 


Cseréptányér, fakalán, 
Csekefala, Szöntábrám. 


_________ 
 


Száraz köszvén, nyavalya 
Húzzon ëssze hajnalra. 


_________ 
 


Ülj mellém ëgy kicsiddég, 
Szűvem bár addég nyugudjék. 


_________ 
 


Ecöt, torma, fokhagyma, 
Ez a lëán jóforma. 


_________ 
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Ha úgy tudnál szitálni, 
Mind a farod ricálni, 
Többet érnél anyádnál, 
Annál a vén kofánal. 


_________ 
 


Úgy szeretlek, majt megöszlek, 
Megbücsüllek, ha elvöszlek. 


_________ 
 


Friss mönyecske Kuruc Özzsi, 
Embör lögyön, ki megőrzi. 


_________ 
 


Szeretöm én a babámot, 
De még inkább a hazámot. 


_________ 
 


Miét dünnyög az én játom? 
Szeretőjit táncótatom. 


_________ 
 


Édös húgom! most ideje, 
Velem járni ne röstölje. 


_________ 
 


Sok a dolog, mind szorgos, 
Sok a gyermök, mind rongyos, 
Mind aszondja: kinyér kell, 
Egész nap így telik el. 


_________ 
 


Aszmondtad, hogy nincs szeretőd, 
Pedig én is tudok kettőt. 


_________ 
 


Férges almahullomás; 
Ha ez elhagy, kapok mást. 


_________ 
 


Hű vagy-ë még, vaj elhagytál, 
Mon’ meg neköm, szép virágszál! 


_________ 
 


Állj, feleség, a hüt mellé, 
Ne kóborolj annyi felé. 


_________ 
 


E küs fiú rendös fattyú, 
Illik neki a sorkantyú. 


_________ 
 


Járjad, fickó! járjad frissen, 
Aló frissen, mind a pislen. 


_________ 
 


Hadd mönjön, hadd! el ne hadd, 
Ne ingadjon az inad. 


_________ 
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A tá’sad is jobban forog, 
Ha az inad nem hutyorog. 


_________ 
 


Rúg’ki! Ne hadd magadot, 
Forgasd, forgasd párodot. 


_________ 
 


Táncol a pap, jégesső lësz, 
S a szép búzám mind odavesz. 


_________ 
 


Kicsi kutya! ne ugass, 
Hadd jőjön a guzsalyas. 


_________ 
 


Tám azt hiszöd, szép virág! 
Belőlled áll a világ. 


_________ 
 


Hámba fogták a csitkót, 
El is rúgott ëgy patkót. 


_________ 
 


Mély a tenger, azt jól tudom, 
De mélyebb az én bánatom. 


_________ 
 


Kicsi járom, küs ökör, 
Mos fogják bé először, 
Még ma mindönt ësszetör. 


_________ 
 


Ez a lëán sokat ér, 
Sem ösztövér, sem kövér, 
Sem fekete, sem fejér. 


_________ 
 


Vizet iszom mos még ëgysző, 
Ha bor nem lösz, úgy még ketsző. 


_________ 
 


Vaj elnyeröm, vaj elvesztöm, 
De ezt most el nem eresztöm. 


_________ 
 


Csöngő-pöngő sorkantyú: 
A pajtába nincs bornyú, 
Aranypülüs bokréta: 
A szúszékba nincs búza. 


_________ 
 


Ez a kicsi szögelet 
Megér sok más ezöret. 


_________ 
 


No kis legény, ippaszkodj! 
Küs lëányhoz ragaszkodj. 


_________ 
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Kurta lábú küs fiú! 
Járjad te is, ujuju! 


_________ 
 


Nem mönyök én még haza, 
Mett a cigány jól húzza. 


_________ 
 


Tudom, kihöz pártolál, 
Be sokáig biztatál! 
Mégis ugyan megcsalál, 
Már e bizon nem talál. 


_________ 
 


Fejér cérna, gyapotrost, 
Szeretőmhöz mönyök most. 


_________ 
 


Egy legén csak hëzzanyút, 
S a küslëány elpirút. 


_________ 
 


Házasodjál, ne válogass, 
Ne okoskodj, ne halogass. 
Mán biz én nem válogatok, 
Tá’sat vöszök, mihent kapok. 


_________ 
 


Fordulj, Kató, velem szömbe, 
Ha nem űsz is az ölömbe. 


_________ 
 


Ne sírj olyan keservesön, 
A gyűrűdöt megkeresöm. 


_________ 
 


A szeretőm aranyalma, 
Se nem szőke, se nem barna. 
Nincs hat ökröm, csak kettő, 
Ingöm úgyis szeret ő. 


_________ 
 


Édös kicsi gölicém! 
Hótig tëéd vagyok én. 


_________ 
 


Nem tűrök több buszuságot, 
Tovébb rúgom a világot. 


_________ 
 


Ha nem hiszöd, hogy szeretlek, 
Hónapután megkéretlek. 
Késő immán, édös bátyám! 
Másnak ígírt édösanyám. 


_________ 
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A kalapom fé’revágom, 
Kikapok én a világon. 


_________ 
 


Ketten fonnak ëgy guzsalyról, 
Elmaradt vót még tavalyról. 


_________ 
 


Van itt kihöz fogontozzam, 
Máshoz nem is ragaszkodom. 


_________ 
 


A gyűrűmöt hova tötted? 
Talám bizony elvesztötted! 


_________ 
 


Ezt a lëánt elkéséröm, 
Mához ëgy hét meg is kéröm. 


_________ 
 


Mennyi lëán, mind szeretöm, 
Olyan az én természetöm. 


_________ 
 


Ó, te kicsi kontyatlan! 
Mé vagy olyan csintalan? 


_________ 
 


Nem këll neköm cicoma, 
Vigye el azt a csoma. 


_________ 
 


Sárga murok, ződ ugorka, 
Szökjünk, mind a kecskebéka. 


_________ 
 


A lëánka szótalan: 
Tejes kása sótalan. 


_________ 
 


Nyújtópadon a mészáros, 
Megbúsút a korcsomáros, 
Hogy nála bort nem viszik most, 
Pedig csapon a hatvanos. 


_________ 
 


Ha csak szénből szeretnél, 
Jaj, be nagyot vétenél! 
Ingömöt eltemetnél. 


_________ 
 


Éfjak vagyunk s nem tehetjük, 
Hogy a lëánt ne szeressük. 


_________ 
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III 
TALÁLÓS MESÉK 


 
HÁROMSZÉKIEK 


 
I 
 


Karcsú termetű virágom! 
Tőlled várom bódogságom. 


(Búzaszál) 
 


II 
 


Mikor egésszen elkészül, 
Egy küs házikóba béül, 
Nagyobb része mennybe szalad, 
Küssebb része fődön marad. 


(Dohány) 
 


III 
 


Sok lába van az ótárnak, 
Mindennap réjta áldoznak. 


(Asztal) 
 


IV 
 


Fenekem úgy szereti fenekedet, 
Hogy ugyan kévánva kéván tégedet. 


(Szék) 
 


V 
 


A nagy méhkas sűrűn rajzik, 
Ha nap süti, mind elázik. 


 (Havazás) 
 


VI 
 


Mondja virág virágnak, 
Várja végit világnak, 
Két vén fának ledőtit, 
S a meghótnak felkőtit. 


(Azaz: mondja szerető szeretejének, hogy vára- 
kozzék, míg bésetétedik, s az öregek lefeküsznek, 
s a tűz feléled a hamu alól.) 
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VII 
 


Virág! várd végit a világnak, két vén fának le- 
dőtit, mikor az elevent a halott bétakarja, s az 
élő az érzéketlenre dől. 
(Azaz: izeni Anis a szeretejének, hogy várja a 
napnak lementit, mikor apja, anyja lefeküsznek, 
a tűzhelyen a hamu bétakarja a tüzet, s az égő 
gyertya hamva lekonnyad.) 
 


VIII 
 


Fogd a nyelit, nyomd a hegyit, 
Ne irgalmazz neki semmit. 


(Seprű) 
 


IX 
 


Elöl menyen fényeske, 
Után’ menyen fejérke 
Felbogozott farkával. 


(Tő s cérna) 
 


X 
 


Úgy menyen, meg nem áll, 
Fődön fekszik, fel nem áll, 
Ágadzik, bogodzik, mégsem leveledzik. 


(Folyóvíz) 
 


XI 
 


Nyírfa nyilalla, 
Cserfa csattana, 
Ezer madár megindula, 
Egynek szárnya szakada, 
S mind az ezer megálla. 


(Osztovátán ha a fonal elszakad) 
 


XII 
 


Szemeddel látod, ráismersz, 
De a bizon mégsem ő; 
Jól tudod, hogy derék ember, 
Pedig semmirekellő. 


(Kép) 
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XIII 
 


Küvül veress, belöl szőrös, 
Fejibe párta, hátuljába páca. 


(Csipkegyümölcs) 
 


XIV 
 


Izzadság csorgott sok ember homlokából, 
Míg engem kivájtak az anyám hasából; 
De hogy megszülettem, oly kedvessé lettem, 
Hogy sok égő szűvet bolondommá tettem. 


(Pénz) 
 


XV 
 


Azt kiáttsa egylábú: 
Jere ki, kétlábú, 
Mett eszen meg négylábú. 


(Káposzta, ember, ökör) 
 


XVI 
 


Répréce, répiromba, 
Tojik tízet, kőt kilencet, 
Nevel negyvent. 


(Fokhagyma) 
 


XVII 
 


Denden deszka, pereszlen kocka, 
Hat ló hajtsa, hetedik havazza. 


(Malom) 
 


XVIII 
 


A nainyám szoknyája, 
Teméntelen sok fótja, 
Még sincs egy őtés réjta. 


(Kemence) 
 


XIX 
 


Hód elejti, nap felkapja. 
(Harmat) 
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XX 
 


Künn es áll, benn es áll. 
Vagy: 


Künn es kukucsi, benn es kukucsi. 
(Ablak) 


 
XXI 


 
Künn es dob, benn es dob. 


(Ajtó) 
 


XXII 
 


Fejér egyház féllábon áll. 
(Gomba) 


 
XXIII 


 
Eszterhéjba fél lepény. 


(Fül) 
 


XXIV 
 


Erdőn vágják, réten hízik. 
(Villa, gereblye) 


 
XXV 


 
Dé királynak Dé leánya, 
Dé pócon ül, Dé hímet varr, 
Dé béaranyozza. 


(Méh) 
 


XXVI 
 


Lábad között billentyű, 
A kezedbe perrentyű, 
Matika, matika, 
A nagyapád szakálla, 
Balog, addig tépegeted, 
Míg nem bírod a kezedet. 


(Fonás) 
 


XXVII 
 


Menyen a medve, morrog a májja. 
(Malom) 
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XXVIII 
 


Igyenes, mind a nádszál, 
Magossabb a toronynál. 


(Esőcsepp) 
 


XXIX 
 


Engem, téged levágának, 
Engem reád akasztának, 
Én es élek, te es élsz, 
Könnyen magadénak téssz. 


(Oltás) 
 


XXX 
 


Vízi bubucsi, 
Kerti kukucsi, 
Mezei szöcske. 


(Hal, káposzta, nyúl) 
 


XXXI 
 


Húsból lettem, hús nem vagyok, 
Fejér fődön táncolgatok, 
Urak előtt kedves vagyok, 
Sok hamisságot csinálok, 
De oka egynek sem vagyok. 


(Írótoll) 
 


XXXII 
 


Kicsi házikónak két világos ablaka, 
Minden este bétáblázzák, 
Minden reggel kitáblázzák. 


(Szemek) 
 


XXXIII 
 


Négy édes-egy lakik egy kicsi kerek házikóba. 
(Dió) 


 
XXXIV 
 


Úgy öleli, úgy öleli, 
El sem tudja ereszteni. 


(Gyűrű) 
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XXXV 
 


Egy székely embertől kérdé a más: Téged hogy 
hínak? ― Nekem, felelé amaz, olyan nevem van, 
hogy egyik béviszi a házba a tüzet, s a másik 
kihozza. Hogy híjják tehát? 


(Mihály György) 
 


XXXVI 
 


Kétrét jobban elér, mind egyrét. 
(Szorgalom) 


 
XXXVII 
 


Kétrét vékonyabb, mind egyrét. 
(Nyomorult állapot) 


 
XXXVIII 
 


A ház elejibe kiült a gubormárton s onnét igaz- 
gassa a bolondokot. 


(Kocsis) 
 


XXXIX 
 


Másfél fa ― mi a’? 
(Csép) 


 
XL 
 


Az érzéketlen teremtés eleven piross szemekkel 
hunyorgat. 


(Cseresznye) 
 


XLI 
 


Ó kas por este ― mi a’? 
(Vén halott) 


 
XLII 
 


Erdőn vágják s a falu bolondjait esszegyütti. 
(Muzsika) 


 
XLIII 
 


Erdőn vágják, faluba nyeritt. 
(Kendertiló) 
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XLIV 
 


Erdőn átal vasvillás vitézek járnak. 
(Kecskenyáj) 


 
XLV 


 
Erdőn átal végvásznakot teregetnek. 


(Út, ösvény) 
 


XLVI 
 


Erdőn átal agyatlan kutyák ugatnak. 
(Fejsze) 


 
XLVII 
 


Ha egy nem elég, legyen kettő belőlle. 
(Házasság) 


 
XLVIII 
 


Olyan leánkám van: ha mozgatom, sír, ha nyu- 
gunni hagyom, hallgat. 


(Lánc) 
 


XLIX 
 


Melyik seprű seper legtöbbet? 
(Az asszonyok hosszú szoknyája) 


 
L 
 


Nagy magatartással, nagy fennszóval perédikál a 
nagyszájú pap, s minden szóra gestál. Mi a’? 


(Harang) 
 


LI 
 


Olyan leánkám vala, hogy a lelke végignyólt 
benne. 


(Gyertya) 
 


LII 
 


Olyan tyúkom van, hogy a főd alá jár tojni. 
(Pityóka) 
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LIII 
 


Éltibe fán függ, 
Hóta után lop. 


(Lopótök) 
 


LIV 
 


Ne csúfolódjék kijed velem olyan véghetetlen, 
mett bizon nállam nékül semmire sem tudna 
menni. 


(Tükörben saját képed) 
 


LV 
 


Addig sírok, addig sírok, míg kedves szép an- 
gyalom letörli könnyeimet. 


(Harmat) 
 


LVI 
 


Tíz húz négyet. 
(Tehénfejés) 


 
LVII 
 


Olyan csidkóm van, aki maga alól a ganyét ki- 
hányja. 


(Fúrú) 
 


LVIII 
 


Mikor kel fel az ökör legelébb? 
(Herélés után) 


 
LIX 
 


Egy tágos fejér mezőn sok feteke utat vernek. 
(Írás) 


 
LX 
 


Minél egésségesebb, annál nehezebben érzi magát, 
s minél inkább megfogyasszák egésségitől, annál 
könnyebben érzi magát. 


(Boroshordó) 
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LXI 
 


Mire ég a gyertya? 
(A végire) 


 
LXII 
 


Két lik ësszenéz. Mi a’? 
(Cseberfül) 


 
LXIII 
 


Az ellenség a házamra jöve, a házam kiszökék az 
ellenség ablakán, s én az ellenség markába ma- 
radék. 


(Halász, víz, háló, hal) 
 


LXIV 
Tërpe zsidó mennybe néz. 


(Káposzta) 
 


LXV 
 


Ha tesznek hëzza, fogy, ha vesznek belőlle, nő. 
Mi a’? 


(Gödör) 
 


LXVI 
 


Melyik főd terem legtöbb jó s rossz gyümőcsöt? 
(A fejér föld vagy a papiros) 


 
UDVARHELYSZÉKIEK 


 
 


Keresztúrfiszékből 
 
 


LXVII 
 


Virág! mon’ meg virágnak, 
Várja végit világnak, 
A forgácsnak főszödésit, 
Két vén fának eldölésit, 
Míg az elevent a halott eltakarja. 


(Azaz: a szerető várja végit, míg a gyertya ki- 
alszik, a forgácsot felszedik, apja, anyja lefeküsz- 
nek, s a tüzet bétakarja a hamu.) 
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LXVIII 
 


Kerek, mind az alma, ráncos, mind a szoknya, 
Aki kitalálja egy gondolatjába, 
Mindját egy pötákot nyomok a markába. 


(Hagyma) 
 


LXIX 
 


Sem ajtaja, sem ablaka, 
Mégis ki s bé járnak réjta. 


(Még csak az ablak- s ágyhely van meg) 
 


LXX 
 


Négyen édösegyek vadnak zsidóságba, 
Ajtó, ablak nékül, csinálatlan házba. 


(Dió) 
 


LXXI 
 


Egy veréb hordozza, 
Hat ökör nem bírja, 
Sok városba van meg, 
Csak Enyedön nincs meg. 


(A V betű) 
 


LXXII 
 


Elöntém a mákomot, 
Arra kérém rákomot, 
Szödje föl a mákomot, 
Ne kévánja káromot. 


(Törvénykezés) 
 


LXXIII 
 


Elöl mönyön médula, 
Keze, lába korcsilya, 
Szőr maga, szőr nadrága, 
Szilágyi bárson szakála. 


(Medve) 
 


LXXIV 
 


Lúd szántsa, embör hajtsa, 
Fejér a födje, feteke a magja, 
Gonddal vetik bé. Mi a’? 


(Írás) 
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LXXV 
 


Amíg kicsi vótam, négy országot bírtam, 
Hogy főneveködtem, fődet borongattam, 
Hótom után pedig a táncba ugrottam. 


(Bornyú: bírja kicsi korában az anyja négy cse- 
csit; nagy korában boronál; ha meghal, bocskor 
vagy csizma lesz a bőriből, s táncolnak vele.) 
 


LXXVI 
 


Högyön hó, gödörbe tó, 
Harminckettőbe egy sincs jó. 


(„Az én hajam szürke, az a hó; a szömöm mind- 
já-mindjá megtelik könyvel, az a tó; harminckét 
fogam közül egy sem jó“ ― így magyarázá Pu- 
cok Geci bá.) 
 


 
LXXVII 
 


Vaslajtorján fölhágék, 
Bőrszékömbe bészállék, 
Csonttal vasat rágaték. 


(Kengyelvas, nyereg, zabola, lófog) 
 


LXXVIII 
 


Amíg éltem, éltél, mind utánnam jártál. Hogy 
meghótál, megfogtál, mi hasznod van benne? 
(Egy vadász sokáig kergetvén a havason egy ma- 
darat, a vadak megölték; esztendő múlva a ma- 
dár a koponyájára szállván innya, megborította.) 
 


LXXIX 
 


Útfélen pecsit les. Mi a’? 
(Tövis) 


 
LXXX 
 


Útfélen üstököt borongatnak. 
(Patkánytúrás) 


 
LXXXI 
 


Olyan lëánkám van, hogy szösz a lelke. 
(Gyertya) 
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LXXXII 
 


Erdőn átal aranygomolyákot hajgálnak. 
(Nap, hold, csillagok) 


 
LXXXIII 
 


Kerti kukucsi, 
Vízi bubucsi, 
Mezei tacskó. 


(Tyúk, béka, nyúl) 
 


LXXXIV 
 


Árva bornyú anyátlan, 
Puszta pajta födetlen, 
Három verébnek hat szöme, 
Szenes csutak feteke. 


(Abbiza) 
 


LXXXV 
 


Fityög-fityög, lóg-lóg, 
Alol szőrös várja. 


(Makk, disznó) 
 


LXXXVI 
 


A högyön való virág azt üzeni a mezőn valónak, 
hogy mikó talákozzanak. Ez azt üzeni vissza: 
Szönmihály napján a fenyőágon, osztán a ken- 
dörágon. 
(Szőlővirág izén a búzavirágnak:találkoznak 
Szentmihály napján a fenyőágon, a kenderágon, 
mert az unitáriusok ekkor vesznek úrvacsorát, s 
az asztal fenyőfa, az abrosz kenderből szőtt.) 
 


LXXXVII 
 


Háromszáz arató mit csinál egy nap legtöbbet? 
(Lyukat a búzaszálon) 


 
LXXXVIII 
 


Melyik ennek a széjös e világnak a legelső feje? 
(„Az ekefő, mett a csinál a császárnak is önni“, 
Pucok szerint.) 
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LXXXI 
 


Egy disznyónak tíz malacca, mind a tíz szopik, 
még sincs egy is széjtől. 
(Egy kerékbe tíz fentő, mindegyik szopja azt a 
kerékfejet, még sincs egy is közböl, mert a mind 
szélytől van.) 
 


XC 
 


Mi az, aminek tíz lába s öt bocskora van? 
(A kerékfő) 


 
XCI 
 


Melyik az a fa, amelyik főfelé gyökerezzik, s 
lefelé ágazzik? 


(Az eszterhéj) 
 


XCII 
 


Mit csinál a gyertya? 
(Hamvat) 


 
XCIII 
 


Hát az karónak mikó van mind a két vége a 
fődbe? 


(Mikor a tetejibe fazakat húznak) 
 


XCIV 
 


A vak mikó lát? 
(Mikor álmat lát) 


 
XCV 
 


Százból elvösznek kétszázat, mégis a száz meg- 
marad: mi a’? 
(Száz kanzsa malac vagy egyéb bakféle, amit ki 
szoktak herélni.) 
 


XCVI 
 


Fölülék zörgődömre, elmönék zajgódomba, elévöt- 
tem hímecskét, vöttem vélle tibódit, hazahoztam 
tibódit, töttem asztalra, odafuta váramüre, elkapá 
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tibódit, főkapám hebehurgyát, úgy megvágám vá- 
ramürét, hogy mindjá bédőle fitykalócsába. Mi 
aʼ? 
(Szekér, vásár, pénz, hús, macska, vaskalán, góc 
alja) 
 
 


MAROSSZÉKIEK 
 
 


A Nyárád mellől 
 
 


XCVII 
 


Erdőn vágták, réten hízott s falun szóll. 
(Hegedű) 


 
XCVIII 


Melyik vóna nagyobb kár, ha elveszne: egy ká- 
dár, huszár vaj határ? 
(A kád ár lenne legnagyobb kár: mert húsz ár 
annál kevesebb, hat ár pedig még kevesebb.) 
 


XCIX 
 


Féllábú ficsor ezer juhot őriz. 
(Mák) 


 
C 
 


Melyik könnyebben kipótolható: ha amennyi me- 
nyecske, vaj amennyi huszár, vaj amennyi kutya 
mind elvesz? 
(A leányokból menyecske lesz, a fiatalokból hu- 
szár; de a kutya semmiből sem lesz, tehát ez a 
legnagyobb kár.) 
 


CI 
 


E világot átaléri, 
Mégis egy tyúk átallépi. 


(Kerékvágás) 
 


CII 
 


Mi az? egyformán indul, egyszerre fut, mégis 
soha utol nem éri egymást. 


(Kerék) 
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CIII 
 


Hegyen ülő Demeternek 
Künn a lődörgője. 


(Harang és ütője) 
 


CIV 
 


Hegyen menyen henderi, 
Hátán viszi kenderit; 
Ha nem szánnám henderit, 
Meggyújtanám kenderit. 


(Juh) 
 


CV 
 


Hová mész te, góga facsaros? 
Mit beszélsz te, hegyi likatos? 
Mikor az én farkam tövig aranyos. 


(A füst és a kürtő) 
 


CVI 
 


Nekem van egy leányom, ha felőtöztetem, csúf, 
ha levetkeztetem, szép. 


(Szemetes ház) 
 


CVII 
 


Szőrös a töve, 
Veress a hegye, 
Nyalánkok hasába való. 


(Eper) 
 


CVIII 
 


Nekem van egy fiam: 
Ha felveszem, sír, 
Ha leteszem, hallgat. 


(Lánc) 
 


CIX 
 


Nekem van egy kádam: ha leesik a hijuból, nincs 
a világon kádár, aki összerakja. 


(Tojás) 
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CX 
 


Kétláb ül háromlábon, 
Csinál egylábat, 
Bémenyen négyláb, 
Elkapja egylábat, 
Megharagszik kétláb, 
Felkapja háromlábat, 
Ügy üti négylábhoz, 
Mindjár elejti egylábat. 


(A csizmadia a háromlábú széken varr egy csiz- 
mát, bémenyen a kutya, elkapja a csizmát, a csiz- 
madia a székkel megüti a kutyát.) 
 


CXI 
 


Királyok, császárok ritkán látnak olyant, 
Szántóvető ember eleget lát olyant. 


(Szántóvető ember) 
 


CXII 
 


Erdőn átal hógomolyákot höngörgetnek. 
(Hold) 


 
CXIII 
 


Nyárba kert likán kukucsol, 
Télbe vízbe csubukol. 


(Káposzta) 
 


CXIV 
 


Ég, főd nem vót, 
Szegén tökmag hol vót? 


(Isten markában) 
 


CXV 
 


A két vége tél, a közepe nyár. 
(Gerenda) 


 
CXVI 
 


Nem csinálják, mégis lesz. 
(Hasadás) 
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ELŐSZÓ 


 
 
 


Nem minden remegés nélkül lépek e szerény Gyűjte- 
ménnyel a hazai közönség elé, meggondolva a feladat 
nehéz voltát, mit megoldásul magam elébe tűztem, s 
átérezve főleg a felelősség nagy terhét, mely gyönge 
vállaimra súlyosodott. [...] 


Azt éppen nem várhatom, hogy maga a Gyűjtemény 
megjelenése által meglepjem a tisztelt közönséget, jól 
tudva, hogy hosszútűrő várakozását eléggé kifárasztám. 
Jó, ha szerencsés leszek bocsánatát megnyerhetni a késő 
megjelenésért azáltal, hogy a sok mindenfélében talál- 
hat mégis valami ínye szeréntit, mi a hosszas várakoz- 
tatást némileg kártalanítsa. Emlékezhetik még egy-egy 
olvasóm: húsz éve maholnap ― előbb még, mint a Kis- 
faludy Társaságnak népköltési nagy vállalata megin- 
dult volna ― „Vadrózsa” cím alatt kiadandó népkölte- 
mények pártolására hívtam volt fel a nagyközönsé- 
get. A pártolás nem lőn, s az akkori idők más irányú 
törekvései miatt tán nem is lehetett oly hatós, hogy 
annak melegétől kinyílhatott volna a vad bimbócska, 
s miért tagadnám? Ő maga is mind gyöngébbnek kez- 
dette volt magát érezni, mint hogy az irodalom dísz- 
kertébe való átültetését méltán kívánhatta volna, midőn 
a Kisfaludy Társaság megbízásából egy Erdélyi által 
szerkesztett Gyűjtemény is csak egy buzgó hazafi ál- 
dozata mellett jelenhetett meg. S ekkor bekövetkeztek 
a nemzeti remények szintoly nagyszerű öröm-, mint bá- 
natnapjai, egyiránt kedvezőtlen kor csendesebb kedély- 
állapotot igénylő munkák folytatására. 


Idő múltával, midőn az újra föleszmélt nemzet lelke 
mélyebben szállott önmagába, hogy saját nemzeti lényét 
a romboló vészek ellenében minden gyökszálaiban erő- 
sítse és megszilárdítsa, s e célból egyedül véréhez való, 
saját idomot és üde színt adó népi elemekkel táplálja: 
magam is újult ügyekezettel fogtam hozzá a székely 
népelme virágainak, vagy ha úgy neveznem szabad lesz, 
vadrózsáinak gyűjtéséhez, kiterjesztve most figyelmemet 
mindenre, mi az ősi népvirányon sajátságosnak látsz- 
hatott, az egyszerű szótól, sőt ennek betűhangjától a 
népbölcseletet vagy elmeélt tartalmazó közmondásig, 
egy vidor táncszótól vagy daltól a remek alkatú ószé- 
kely balladáig, egy gyermeteg néptalánytól a nép fan- 
táziáját erősebben foglalkodtató tündérmeséig, szóval: 
ami csak a székely nép észjárását s érzés- és kifejezés- 
módját a maga valóságában jellemezheti, s főleg köl- 
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tési erejét s annak egy költőibb múltból fennmaradt 
ereklyéit ismertetheti. Minden fölfedezésre, mely egy-egy 
böcsösebb népi szellemvirágot, népdalt vagy balladát 
hozott napfényre, mintha az Énekek éneke koronás 
szerzőjének szava zendült volna meg lelkemben: Az 
én szerelmesemnek szavát hallom, imhol jön ő, sietvén 
ím ez hegyeken, vigadozván ím ez halmokon (Ének. 
II.8.). 


Ily népereklyék teszik hat szakaszra osztott Gyűjte- 
ményem egy részét, s köztük jórendin a B a l l a d á k  
s rokonneműek fognak figyelmet ébreszteni, aminthogy 
máris irodalmi méltánylást nyertek. S e nyelvünk- s 
irodalmunkra nézve megbecsülhetlen kincsek, mondani 
termésaranyak, veszőfélben vannak. Egy-egy versszakot 
egyik-másik népdalból még hallani olykor, de az egé- 
szet a századik éneklő ha tudja, s nem kevés töredék 
van, hogy egészen már senki sem tudja. Nagy ideje hát, 
hogy minden nyelv- s irodalombarát ennek a nép szí- 
vén termett kincsnek fölkeresése s öntudatos megőrzé- 
sében annál inkább buzgólkodjék, minél ritkábbak lesz- 
nek a nép soraiban, akik azt ösztönszerűleg tovább őriz- 
ni s ápolni képesek, hogy így a kevésből is, mi még 
menthető, gyarapodást nyerve nemzeti mívelődésünk, 
annál sajátabb, nemzetiebb erőben s színben haladhasson 
előre. Áll ez az összes N é p s a j á t s á g o kra nézve, 
melyeknek csak egypár szorosabb értelemben vett osz- 
tályát adhatám a negyedik szakban, egy más kötetre 
maradván fenn e szakba illeszthető készletem többi 
rovata: a Mondák, Babonák, Álmok, Népszokások s 
Innepélyek stb. ― A N é p m e s e k ből is csak egy ma- 
roknyit közölhetek ezúttal, mutatványául népünk e nem- 
beli képző-erejének, mely még mostan is elég gazdag 
forrásban buzog fel, gazdagabban a népdalnál, melynek 
forrását inkább elfojthatja az irodalomból naponként 
lerakódó daltömeg. A T á j s z ó t á r  végül magában fog- 
lal több eddig sehol nem ismertetett szót is, kellő haszná- 
latául az irodalomnak, melynek mint nagy gazdaságnak 
kamráiban nem árt, ha sok mindenféle zakota is van 
egybehalmozva, mit maga helyén az ügyes gazda min- 
dig tud haszonra fordítani. Minden esetre nagy gond- 
dal voltam arra, hogy „fül nem hallotta” szót ne kö- 
zöljek, s amit közlök, lehetőleg szabatos értelmezéssel 
és saját vidéke hangejtése szerint adjam. Ez okból ve- 
vék föl több már ismertetett, de még eléggé nem is- 
mert tájszót is. S legvégül jőnek tán igen is fölös J e g y -  
z e t e im, mikben alkalom szerint egy s más tudnivalót 
el kelle mondanom ― s az egészet bezárja rövid érteke- 
zésem a S z é k e l y  N y e l v j á r á s o k r ó l ,  a szer- 
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kesztés ezer aprólékos gondjai közt . csak futtában vá- 
zolhatott nyelvjárási térképecske, vagy egy kis kezdet- 
leges tanulmányféle. 


Ily sokat ölelni akarás mellett, meglehet, keveset fog- 
tam szorítni. A nyelvjárási s hangejtési legkisebb árnya- 
latokat is kiszínelni akarva, tán főbb sajátságok, a ki- 
fejezés, a beszéd igaz székelyessége ellen fogtam vé- 
teni. Tán nem mindenütt van megőrizve az a tiszta édes 
gyermeteg hang, az a természetes üde arcszín, ez örökké 
vonzó bűbája a népelme igaz szülöttjeinek. Részemről 
nem volt híja a tárgyam iránti szenvedélyes szeretetnek, 
s nyelvérzésem élesbítése céljából az illető nyelvjárások 
finomságaiba avatottabb ügybarátaimmal untig foly- 
tatott közlekedésnek. E részben forró hálaérzéssel kell 
főleg megemlékeznem Gálfi Sándor és Kiss Mihály tisz- 
telt barátaimról, kiknek a gyűjtésben szintúgy, mint any- 
nyi más tekintetben tanúsított szíves és lelkes részvétök 
nagyban segíté elő székelyes vállalatomat; ide járulván 
egyszersmind jeles költőnk s műítészünk, Gyulai Pál 
úrnak, szíves barátságos zaklatásai mellett, e munka 
rendezését s gyorsabb megjelenését hathatósan gyámo- 
lító részvéte. S [...] itt végül is hálám mély érzeté- 
vel kell ismételnem gr. Mikó Imre ő nmltsga nagy ne- 
vét, aki saját, táncszók- és népmesékből álló gyűjtelé- 
két rendelkezésem alá bocsátani kegyeskedett, mit egy 
remélhető második kötetben hasznosítni is fogok. [...] 


Beszéljen már tovább a két Kádár Kata, Bátori Bó- 
dizsár s a szép Júlia, Kőmíves Kelemennével s többi 
társaik, és fedezzék ők is a mi sokféle gyarlóságaikat. 


Kolozsvártt, dec. 27. 1862. 
KRIZA JÁNOS 
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I 
 


BALLADÁK, DALOK ÉS ROKONNEMŰEK 
 
 
 


UDVARHELYSZÉKIEK 
[Keresztúrfiszéki nyelvjárás szerint] 


 
 


1 
 


Kádár Kata 
 


Anyám, anyám, édösanyám! 
Gyulainé édösanyám! 
Én elvöszöm Kádár Katát, 
Jobbágyunknak szép lëányát. ― 


Nem öngedöm, édös fiam, 
Gyula Márton! 
Hanem vödd el nagy uraknak 
Szép lëányát. ― 


Nem këll neköm nagy uraknak 
Szép lëánya, 
Csak këll neköm Kádár Kata, 
Jobbágyunknak szép lëánya. ― 


Elmehetsz hát, édös fiam, 
Gyula Márton! 
Kitagadlak, nem vagy fiam, 
Sem ëgyször, sem máccor. ― 


Inasom, inasom, kedvesebb inasom, 
Húzd elé hintómot, fogd bé lovaimot! ― 


Lovakot béfogták, útnak indútanak, 
Ëgy keszkenyőt adott neki Kádár Kata: 
Mikor e szénibe vörösre vátozik, 
Akkor életöm is, tudd mëg, mëgvátozik. ― 


Mönyön Gyula Márton högyekön, vőgyekön, 
Ëgyször vátozást lát a cifra keszkenyőn. 


Inasom, inasom, kedvesebb inasom! 
A főd az Istené, a ló az eböké. 
Forduljunk, mett vörös szén már a keszkenyő, 
Kádár Katának is immán rég vége lött.― 
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A falu véginél vót a disznyópásztor: 
Hallod-ë, jó pásztor! mi újság nállatok? ― 


Nállunk jó újság van, de neköd rossz vagyon, 
Mett Kádár Katának immár vége vagyon, 
A te édösanyád őtöt elvitette, 
Feneketlen tóba belé is vettette. ― 


Jó pásztor, mútasd mëg, hol vagyon az a tó, 
Arannyim mind tiéd, a lovam s a hintó. ― 


El is mönének ők a tónak széjire: 
Kádár Kata lelköm, szólj ëgyet, itt vagy-ë? ― 


A tóba megszólalt Kádár Kata neki, 
Hëzzája béugrék hamar Gyula Márton. 


Édösanyja vízi búvárokot kűdött, 
Megkapták mëghalva, ësszeölelközve; 


Ëgyiköt temették ótár elejibe, 
Másikot temették ótár háta mögi. 


A kettőből kinőtt két kápónavirág, 
Az ótár tetejin ësszekapcsolódtak, 
Az anyjok odamönt, le is szakasztotta, 
A kápónavirág hëzza így szólala: 


Átkozott légy, átkozott légy, 
Édösanyám, Gyulainé! 
Éltömbe rossz vótál, 
Most is mëggyilkótál. ― 


2 
 


Kádár Kata 
 


(Ugyanaz más alakban) 


Anyám, anyám, édös szülőm, 
Öngedje mëg szép kérésöm, 
Hogy vögyem el Kádár Katát, 
Jobbágyomnak szép lëányát. ― 
Miklós úrfi szépön kéri; 
Édösanyja nem ígéri: 
Nem öngedöm, édes fiam, 
Nem öngedi az én rangom, ― 
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Miklós mondá az anyjának: 
Kádár Katát szeretöm csak, 
Csak ëgyedül Kádár Katát, 
Jobbágyomnak szép lëányát. ― 
Édösanyja azt feleli: 
Abból ugyan nem lösz sömmi, 
Vagyon lányok az uraknak, 
Abból neköd is juttatnak. ― 


Miklós úrfi mëgbúsula, 
Készül, indul búdosásra. 
Szógám, szógám, édös szógám! 
Nyergeljed mëg pej paripám! 
Mönjünk, mönjünk, amíg látunk, 
Lögyön örök búdosásunk! ― 
Miklós úrfi elindula, 
Azt mëglátá Kádár Kata, 
A kapuját mëgnyitotta, 
Hogy Miklós bémönne rajta. 
Ne nyiss kaput, Kádár Kata, 
Nem mönyök én most bé rajta; 
Henem mönyök a világra, 
Hótig tartó búdosásra. ― 
Kádár Kata mëgbúsula, 
Miklós úrfihoz így szóla: 
Állj mëg, kéncsöm, szép Miklósom, 
Hogy adjam rád ëgypár csókom! 
Adjak neköd ëgy bokrétát, 
A kezedbe kézi ruhát! 
Mikor ruhám vérrel hobzik, 
S a bokrétám hërvadozik, 
Hidd el, kéncsöm, hidd el neköm, 
Akkor löszön veszedelmöm. ― 


Elindúnak, mönnek, mönnek 
Hosszú útnak, röngetegnek. 
A ruháját Miklós úrfi 
Elévöszi, mëg-mëgnözi, 
Hát a ruha vérrel hobzik, 
Bokrétája hërvadozik. 
Mind a kettő azt jelönti: 
Kádár Katát most veszesztik. 
Miklós úrfi mëgfordula, 
Ëgy mónárgazdát talála, 
Kihöz közéllovagola, 
Kihöz ő eképpen szóla: 
Hallod-ë te, mónárgazda! 
Mi hír vagyon a faluba? ― 
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Nincs ugyan ott sömmi ëgyéb, 
Kádár Katát elvesztötték. ― 
Hallod-e te, mónárgazda, 
Vígy el ingöm éppen oda, 
Hol elveszött Kádár Kata, 
Jobbágyomnak szép lëánya. 
Pej paripám tiéd lögyön 
S mindön ékös őtözetöm. ― 
 


Mónárgazda szót fogada, 
Miklós előtt elindula, 
Őt elvitte arra helyre, 
Feneketlen tó széjire, 
Onnét bészólalt a tóba: 
Élsz-ë, kéncsöm, Kádár Kata? 
Kádár Kata is szólalik: 
Nállad nékül elig telik. ― 
Miklós úrfi ezt hallotta, 
Szűvit a bánat elfogta, 
Kezit fejire kócsóta, 
Sorsát ő ott úgy síratta, 
S beléereszködék hëzza 
A nagy feneketlen tóba. 
Ëgyikből nőtt muszkátaszál, 
A másikból rózsmarintszál. 
Addig s addig neveködtek, 
Vízön föjül emelködtek, 
Ëgymásba belészerettek 
S ott is ësszeölelköztek. 
 


Miklós anyja mönt sétáni, 
Meg taláta őköt látni; 
Vízi búvárt elhívatá, 
Mind a kettőt kiásatá. 
Az ëgyiknek csinátattak 
Fejér márvánkő kopossót, 
A másiknak csinátattak 
Vörös márvánkő kopossót. 
Az ëgyiköt eltemették 
Elejibe az ótárnak, 
A másikat eltemették 
Háta megi az ótárnak. 
Az ëgyikből neveködött 
Fejér márván liliomszál, 
A másikból neveködött 
Vörös márván liliomszál. 
Ott is addig neveködtek, 
Amíg ësszeölelköztek. 
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Miklós anyja hogy mëglátá, 
Mind a kettőt leszakasztá, 
Talpa alá bétipodá 
S tövisbokorra rakatá. 
Ezt hogy látta Kádár Kata, 
Kopossóból följajdula: 
Éltünkbe űdözőnk vótál, 
Békét hótunkba sem hattál. 
Kiér Isten jót ne adjon, 
Szeretetlen tássat adjon! 
Kinyeretlenség találjon, 
Mégis sönki mëg ne szánjon. 


 
 
3 
 


Bátori Bódizsár 
 
Asztalnál ül vala gyönge Júdit asszon, 
Lábánál röngette szép arany bőcsőjit: 
Beli, fiam, beli! szép futkosó fiam! 
Mett neköd nem apád Bátori Bódizsár; 
Im az a te apád, erdélyi kapitány, 
Aki adta neköd szép arany bőcsőjit, 
Annak négy szarvába négy arany perecöt, 
Osztán a fejedre bozsonyi süvegöt. ― 
 
Hát ajtón hallgassa Bátori Bódizsár: 
Mëg ne tagadd, asszon, mostan beszédödöt! ― 
 
Bizon nem tagadom, lelköm jámbor uram, 
Lëányokot szidom, a rossz lëányokot: 
Virágomnak szépit nyílatlan leszödték, 
Bokrétába kötték, legényöknek tötték. ― 
 
Mëgtagadád, asszon, mostan beszédödöt? 
Nyiss ajtót, nyiss ajtót, asszon, feleségöm! ― 
 
Minnyát nyitok, minnyát, lelköm jámbor uram! 
Hadd húzzam lábamba karmazsin csidmámot, 
Hadd vessem nyakamba vont arany szoknyámot. 
 
De nem győzé várni, bérúgá az ajtót: 
Készülj, asszon, készülj hónap álló dére, 
A rózsapiacra, a fővövő helyre. ― 
 
Hol vagy, édös szógám, legkedvesebb postám? 
Készítsd elé neköm hat lovam, hintómot! ― 
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Ők elkészülének, el is indulának, 
El is indulának, oda is jutának. 


Várj kicsit, várj kicsit, te feteke hóhér! 
Mett a halottnak is hármat harangoznak, 
Lám árva fejemnek ëgyet sem kondítnak! ― 


Azomba érközik erdélyi kapitány: 
Ëgyször mëgfordittsa, ketször megcsókolja, 
Ketször mëgfordittsa, százszor megcsókolja: 
Enyim vagy, nem másé, te asszonyi állat! ― 
 
 


4 
 


Bodrogi Ferencné 
 


Síratozza magát a szëgény rab asszon: 
Ma hét esztendeje, teljes harmadnapja, 
Hogy estem rabságra, szörnyű nagy fogságra; 
Hol húsomot értem, húsomot mëgöttem, 
Hol ezt nem tehettem, kégyók, békák öttek; 
Hol vérömöt értem, vérömöt mëgittam, 
Karomból, lábamból véröm sokszor szíttam. 


Aki neköm adná kinyerének héját, 
Biz ez is mëglátná mënnyeknek országát; 
Aki neköm adná poharának vizét, 
Az is mëgkóstóná a mënnyország ízét. ― 


Az ajtón hallgassa asszonság farajja: 
Asszonyom, asszonyom, nagy tisztös asszonyom! 
Valamit mondanék, ha mëg nem csapatna. 


Síratozza magát a szëgény rab asszon: 
Ma két esztendeje, teljes harmadnapja, 
Hogy estem rabságra, szörnyű nagy fogságra; 
Hol húsomot értem, húsomot mëgöttem, 
Hol ezt nem tehettem, kégyók, békák öttek; 
Hol vérömöt értem, vérömöt megittam, 
Karomból, lábamból véröm sokszor szíttam. 


Aki neköm adná kinyerének héját, 
Biz az is mëglátná mënnyeknek országát; 
Aki neköm adná poharának vizét, 
Az is mëgkóstóná a mënnyország ízét. ― 
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Mintsem neki adnám kinyeremnek héját, 
Inkább odavetném küssebb komondornak, 
Mintsem odaadnám poharamnak vizét, 
Inkább mëgitatnám palotám fődivel; 
Fogjátok, vigyétök a fővövő helyre. ― 
 
Várj kicsit, várj kicsit, te nagyságos asszon! 
Mett a halottnak is hármat harangoznak, 
Hát árva fejemnek ëgyet sem kondítnak? 
Ki lëánya vótál, te nagyságos asszon? ― 
 
Én vótam még eddig Bodrogi Ferencé! ― 
 
Bizony, ha te vótál Bodrogi Ferencé, 
Bizony én is vótam Bodrogi Ferencné, 
Bodrogi Ferencné, a te édösanyád! ― 
 
Jer bé mostan, mondom, jer bé, édösanyám, 
Téjbe mëgföröszlek, vajjal mëgkenetlek. ― 
 
Ne förössz ingömöt, ne keness ingömöt, 
Mett eleget kentél sötét tömlöcömbe, 
Istenöm, lëányom! neköd fizessön mëg. ― 


 
 
5 
 


Ó bánat, búbánat, keserű búbánat! 
Égön mennyi csillag, ha mind diák vóna, 
Fődön mennyi fűszál, ha mind pënna vóna, 
Erdőn mennyi levél, ha pappiros vóna: 
 
Töngör sűrű hobja ha mind tënta vóna, 
Mégsem írhatnók le búmot, bánatomot, 
Búmot, bánatomot, benn való titkomot, 
Az életbe való keserű sorsomot. 
 
Istenöm, istenöm! ó édös istenöm! 
Ëgy íródiákom mé nincsen énneköm? 
Ëgy íródiákom, ëgy bízott emböröm, 
Aki most csakhamar lönne jó eszközöm. 
 
Íródiákommal levelem íratnám, 
Bíztos embörömtől útra bocsátanám, 
Rigómtól kűdeném, de igön csácsogó, 
Titkos panaszommal így bánni nem tudó. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


44 
 


Méhömtől kűdeném, oly mezőre talál, 
Szűve szërént való szép virágra leszáll; 
Mézet szippant szëgény, követi az halál, 
Így bánatom mindég nállam marad tehát! 
 
Fúdd el, jó szél, fúdd el az én bánatomot, 
Könnyebbítsd mëg bár te nyomorú sorsomot, 
Vidd szél fúvására, víznek lemöntire, 
Vidd rózsám házának ablakévegire. 
 
Még onnét is fúdd bé az ő kebelire, 
Az ő kebelire, hogy haljon mëg vélle, 
Mégse haljon szëgény, hadd éljön kedvire, 
Éljön, aki élhet az ő édösivel. 
 
Én már nem élhetök az én kedvesömmel, 
Végit adta Isten az én életömnek, 
Bétőtötte kedvit mindön irigyimnek, 
Istenöm, fizess mëg vót ellenségimnek. 
 
 


6 
 
Búzával él a vadgalamb, 
Szomorán szól a nagyharang, 
Azét szól olyan szomorán, 
El van írva az én rózsám. 
 
Tőtik az erdélyi útat, 
Viszik a sok magyar fiat, 
Viszik ki Galíciába, 
Idegön szëgény országba. 
 
Állj meg, lelköm, hadd kérdjem mëg, 
Ha elvisznek, hol kaplak mëg? 
Jere ki Galíciába, 
Ott mëgkapsz ëgy kaszárnyába. 
 
Galícia közepibe 
Két kaszárnya van építve, 
Abba vadnak a legényök, 
Abba búsúnak szëgényök. 
 
Kihajónak az ablakból, 
Rózsa nyílik csákójokból, 
Rózsa nyílik, szögfű hajlik, 
Az én rózsám szava hangzik. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


45 
 


Mi haszna, ha szava hangzik, 
Ha Erdélybe nem lakhatik; 
Galícia hetven posta, 
Ott az én rózsám katona. 
 
Hazajőne, nem eresztik, 
Mëghasad a szűve estig; 
Ha mëghasad, eltemetik, 
Azt is csak értem cselekszik. 
 
 


7 
 
Jere hëzzám vacsorára, 
Apró vágott káposztára; 
Béjöhetsz, szűvem, bátron! 
 
Héj, nem merök én bémönni, 
Ó én édös angyalom; 
A gyërtyának világánál 
Eszrevösznek, csillagom! 
 
Vödd el a gyërtyának hammát, 
Nem lássák mëg a világát; 
Béjöhetsz, szűvem, bátron! 
 
Héj, nem merők én bémönni, 
Ó én édös angyalom; 
A kutyának ugatásán 
Eszrevösznek, csillagom. 
 
Vess ëgy darab koncot neki, 
Az ugatást elfelejti; 
Bejöhetsz, szűvem, bátron! 
 
Héj, nem merök én bémönni, 
Ó én édös angyalom; 
A csidmámnak kopogásán 
Eszrevösznek, csillagom! 
 
Köss keszkenyőt a sorkára, 
Nem hallik a kopogása; 
Béjöhetsz, szűvem, bátron! 
 
Héj, nem merők én bémönni, 
Ó én édös angyalom; 
Az ajtónak nyikorgásán 
Eszrevösznek, csillagom! 
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Hájazd mëg az ajtó sorkát, 
Nem hallik mëg a nyikorgás; 
Béjöhetsz, szűvem, bátron! 
 
Héj, nem merők én bémönni, 
Ó én édös angyalom; 
Ajakunknak cuppanásán 
Eszrevösznek, csillagom! 
 
Héj, te vitéz, hát te mit érsz? 
Ha még csókolódni is félsz. 
Elmehetsz már dógodra, 
Nem szorútam csókodra; 
Elmehetsz már, nem këllesz, 
Nem vagy előttem kedves. 
 
 


8 
 


Szállj le, holló, szállj le, 
Szállj alább ëgy ágra, 
Hadd írjak levelet 
Mind a két szárnyadra. 
 
Hadd írjak levelet 
Apámnak, anyámnak, 
Apámnak, anyámnak, 
Jegybéli mátkámnak. 
 
Ha kérdik: hogy vagyok? 
Mondd meg, hogy rab vagyok, 
Kolozsvár piaccán 
Térgyig vasba vagyok. 
 
Az én dërëkaljom 
A tömlöc feneke, 
Az én égő gyërtyám 
Kégyók, békák szöme. 
 
Ëgy asztalka vagyon, 
Gyásszal bé van festve, 
Azon van ëgy pohár, 
Bánattal van tele. 
 
Akárkié lögyön 
Ez a tele pohár, 
Csak az enyim lögyön 
A mëgvátó halál. 
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9 
 


Szomszéd legény Gyurka 


 


Ablakba könyöklék gyönge rác mönyecske, 
Hát künn sétál vala borbély legény Gyurka; 
Jer bé hëzzám, jer bé, borbély legény Gyurka, 
Jer bé hëzzám, jer bé, szomszéd legény Gyurka! 
 
Söröm is jó vagyon, borom is jó vagyon, 
Neköd ingyön adok, másnak pénzér adok, 
Sönki sincsen itthon, csak én vagyok itthon, 
Sönki sincsen itthon, csak én vagyok itthon. 
 
Uram a városba piros csidma vönni, 
Apám az erdőbe somfavesszőt vágni, 
Anyám a malomba fejér liszt őlleni, 
Anyám a malomba fejér liszt őlleni. ― 
 
Addig csalogatá borbély legény Gyurkát, 
Amíg az ereszbe őkemit bécsalá. 
Egyször hazamöne az ő édös ura, 
Egyször hazamöne az ő édös ura. 
 
Feleségöm, kéncsöm, eressz bé ingömöt, 
A városba jártam, piros csidmát hoztam. 
Piros csidmát hoztam, szépöt, milyent kaptam, 
Piros csidmát hoztam, szépöt, milyent kaptam. ― 
 
Minnyá béereszlek, édös kéncsöm uram, 
Hogy vessem nyakamva kővári szoknyámot. ― 
Mégis csak kéredzék az ő édös ura, 
Mégis csak kéredzék az ő édös ura: 
 
Feleségöm, kéncsöm, eressz bé ingömöt, 
A városba jártam, piros csidmát hoztam, 
Piros csidmát hoztam, amilyent csak kaptam, 
Piros csidmát hoztam, amilyent csak kaptam. ― 
 
Minnyá béereszlek, édös kéncsöm uram, 
Hogy húzzam lábamba kővári papucsom. ― 
Mégis csak kéredzék az ő édös ura, 
Mégis csak kéredzék az ő édös ura: 
 
Feleségöm, kéncsöm, eressz bé ingömöt, 
A városba jártam, piros csidmát hoztam, 
Piros csidmát hoztam, amilyent csak tudtam, 
Piros csidmát hoztam, amilyent csak tudtam.― 
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Minnyá béereszlek, édös kéncsöm uram, 
Hogy kössem előmbe feteke ruhámot. ― 
Mégis csak kéredzék az ő édes ura, 
Mégis csak kéredzék az ő édös ura: 
 
Feleségöm, kéncsöm, eressz bé ingömöt, 
A városba jártam, piros csidmát hoztam. ― 
Ő is béereszté az ő édös urát, 
A jobb hónya alól kibocsátá Gyurkát. 


 
 


10 
 
Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom, 
Nem söpri mëg többé az én gyönge karom. 
 
Udvarom közepin ëgy arany almafa, 
Ahoz van mëgkötve piros pej paripa. 
 
Föl is van nyergelve, föl is kantározva, 
Nosza, kedves pajtás, búdossunk el rajta. 
 
Két út van előttem, melyikön induljak? 
Két szép lány szeretőm, melyiktől búcsúzzak? 
 
Ëgyiktől búcsúzom, a másik haragszik, 
Azét az én szűvem soha mëg nem nyugszik. 
 
Neköd, édös rózsám, mi bajod érközék? 
Talám a vacsorád nemigön jólesék? 
 
Hoztam ëgy éveg bort, hogy igyál belőlle, 
Szomorú a szűved, majt mëgvídul tőlle. 
 
Nem këll neköm borod, csak te idd mëg magad, 
Ha nem sajnálottad árva lányságomot. 
 
Sajnátalak, rózsám, mikor megcsaltalak, 
De már a jó Isten viselje gondodot. 
 
Adjon Isten, rózsám, neköd olyan csudát, 
Hogy az egész világ róllad vögyön példát. 
 
Én nem bánom, rózsám, lögyön fődmozdulás, 
Hogy jusson eszödbe sok erős fogadás. 
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11 
 


Este guzsalyasba én ëgyször elmöntem, 
Mónárlegénkével jádzodozni kezdtem; 
 
Fényös hajnalcsillag bár fő ne vírjadna, 
Hogy a szerelömnek vége ne szakadna. 
 
Haza këlle mönni majt a guzsalyasból, 
Anyám is azonba főkele az ágyból, 
 
Gyönge nyírágvesszőt frissen elévötte, 
Karcsú dërëkamon hajtogatni kezdte. 
 
Ha a mónárlegén tiszta gyémánt vóna, 
Mégse mönnék többet guzsalyasba hëzza. 
 
 


12 
 
Katát kérették be Barassóba 
Ingöm is igön [...] faluba. 
Haj, a víg kedvem, víg akaratom 
Mégsem hagy ingöm bánatba esnöm, 


Bánatba esnöm. 
 
Katát űtették hatló-hintóba, 
Ingöm is igön szántótaligára. 
Haj, a víg kedvem, víg akaratom 
Mégsem hagy ingöm bánatba esnöm, 


Bánatba esnöm. 
 
Katának adtak selyömvigánát, 
Neköm is adtak csüpűrokolyát. 
Haj, a víg kedvem, víg akaratom 
Mégsem hagy ingöm bánatba esnöm, 


Bánatba esnöm. 
 
Katának töttek fejire fátyolt, 
Neköm is igön csüpűmazlagot. 
Haj, a víg kedvem, víg akaratom 
Mégsem hagy ingöm bánatba esnöm, 


Bánatba esnöm. 
 
Katának húztak karmazsin csidmát, 
Neköm is igön kapcabocskorkát. 
Haj, a víg kedvem, víg akaratom 
Mégsem hagy ingöm bánatba esnöm, 


Bánatba esnöm. 
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Katát űtették főső asztalhoz, 
Ingöm is igön disznyóválúhoz. 
Haj, a víg kedvem, víg akaratom 
Mégsem hagy ingöm bánatba esnöm, 


Bánatba esnöm. 
 
Katának adtak hétféle ételt, 
Neköm is igön korpakevertet. 
Haj, a víg kedvem, víg akaratom 
Mégsem hagy ingöm bánatba esnöm, 


Bánatba esnöm. 
 
Katának adtak pohár piros bort, 
Neköm is igön szapulott lúgot. 
Haj, a víg kedvem, víg akaratom 
Mégsem hagy ingöm bánatba esnöm, 


Bánatba esnöm. 
 
Katát fektették paplanyos ágyba, 
Ingöm is igön disznyóalomba. 
Haj, a víg kedvem, víg akaratom 
Mégsem hagy ingöm bánatba esnöm, 


Bánatba esnöm. 
 
Katát csókóták gombos ajakkal, 
Ingom is igön baltafokokkal. 
Haj, a víg kedvem, víg akaratom 
Mégsem hagy ingöm bánatba esnöm, 


Bánatba esnöm. 
 
 


13 
 
Kövecsös út mellett páratlan gölice, 
Kinek e világon nem vót szöröncséje. 
 
Azhol én elmönyök, ott a fák is sírnak, 
Gyönge ágairól levelek lehúlnak. 
 
Húljatok, levelek, rejtsetök el ingöm, 
Met az én édösöm mást szeret, nem ingöm. 
 
Szerethettél vóna, ha szép nem vótam is, 
Met én szerettelek, ha szép nem vótál is. 
 
Elférhettünk vóna ketten ëgy párnán is, 
Mëgéhettünk vóna még a kősziklán is. 
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14 
 
Szëgén legén, ne mönj 


A sáros verömbe, 
Haj, majtég beléesöl 


A veszedelömbe. 
 
Ne félj, lëán, ne félj, 


Nem esöm verömbe, 
Haj, inkább esöm veled 


Örök szerelömbe. 
 
Tudd mëg, legén, tudd mëg, 


Szëgén lëány vagyok, 
Haj, még jó gúnyám sincsen, 


Télbe majt mëgfagyok. 
 
Ne félj, lëán, ne félj, 


Hogy olyan szëgény vagy, 
Haj, meleg a szerelmöd, 


Majt fölóvad a fagy. 
 
Tudd mëg, legén, tudd mëg, 


A szerelöm elmúl, 
Haj, osztán mindön kéncsünk 


A sáros porba húl. 
 
Ne félj, lëán, ne félj, 


Hogy elmúl szerelmünk, 
Haj, mind örökségünköt 


Főváttsák gyermökünk. 
 
 


15 
 


Árok, árok, be mély árokba estem, 
Róllad, rózsám, mindön gondom levöttem, 
Elfelejtlek, hogy még eszömbe se jutsz, 
Hűségödér, jóságodér fizessön mëg a Jézus. 
 
Már ezután többet járok Gyulára, 
Az én rózsám oda vagyon bézárva, 
Írok neki ëgy keserves levelet, 
Hogy az Isten szabadittsa, ha lehet. 
 
Haj, likas a keszkenyője, a vërës, 
Kihúl belőlle a szögfű, a teljes, 
Én nem bánom, ha szögfűje kihúl is, 
Csak a rózsám idejőne, a hamis. 
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Ëgy árvát kűdöttem hëzzád, hű szerelmem! 
Kire titkon bíztam írott küs levelem, 
Nem is mertem, szűvem, főjegyözni nevem, 
Hogy tudtam, házadnál vagyon ëgy irigyöm. 
 
Mézzel folyó szókkal szűvem hibát talát, 
Mert rózsás kertödbe más rendököt kaszál, 
Vetött nyoszolyádba idegön is mëghát, 
Kiér az én szűvem szerelmödtől mëgvát. 
 
Hëzzám, hű szógádhoz ha igaz nem vótál, 
Légy igaz már ahoz, akihöz pártótál, 
Hëzzám ha hűségöt csak szénnyel mutattál, 
Isten lögyön veled, ki tőlem megvátál. 
 
Tégödöt az Isten mindön jóval ádjon, 
A te szűved soha búra ne találjon, 
Mind égből a rózsát, harmattal újittson, 
Mégis a szeretet hótig mëgmaradjon. 
 
Veled üsmeretös ha nem löttem vóna, 
Bánatot szűvemön nem viseltem vóna; 
Ha szűvem szűvedér nem szakadott vóna, 
Rózsaszényű arcám mëg sem hërvadt vóna. 
 
Ajtódot, kapudot bézárhadd előttem, 
Mett hëzzád mönésöm nem esik mëg könnyen, 
Ëgy virág se ejtse terëád virágát, 
Éjeli hódom is vonja mëg világát. 


 
 


17 
 


Kapum előtt szép ződ búza, 
Kihajlott a tőtött útra, 
Még a fejit ki se hánta, 
Ëgy pár galamb körüljárta. 


 
Háromszéki küs lëányka, 


Be harmatos a szoknyája; 
Harmatos búzát arattam, 
A rózsámtól elmaradtam. 


 
Úgy elmaradtam szegéntől, 


Mind az elmút esztendőtől. 
Mëgkérdözném, de nincs kitő, 
Hírit se hallom sönkitő.  
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A pántika könnyű gúnya, 
Mett azt a szél könnyen fúja. 
A főkötő nehéz gúnya, 
Mett azt a bú nyomdogálja. 


 
 


19 
 


Búzát vittem a malomba, 
Azt gondótam, törökbúza, 
Törökbúza, édös málé, 
Nincs szöbb élet, mind a lányé. 
 
Mett a lëán, mind a páva, 
Úgy fekszik a vetött ágyba, 
De a legén, mind a kutya, 
Úgy leskődik az ablakba. 
 
Nözi, ki ül a pucokba, 
Szürke szokmány a nyakába, 
Hányja-veti haragjába, 
Hogy nem mehet bé a házba. 


 
 


20 
 


Nincs kénosabb dolog, mind titkon szeretni, 
Éjel-nappal tűz nékül szërtelen égni, 
Ennek nem más példája, hanem éppen én, 
Akit ëgy virágszálér gyötör a nagy kén. 
 
Én is szerettem ëgyet, ó de igazán, 
Piros rózsa s tulipán nyílott orcáján, 
Hélénai szépséggel bíró szép alak, 
Ó, mikor éröm mëg azt, hogy még lássalak. 
 
Édös kincsöm, kedvesöm, haj, de szeretlek, 
Csak ëgy fertály óráig sem felejthetlek; 
Jupiter sassára is bátron fölűnék: 
Csak hogy hëzzád, angyalom, elröpűhetnék. 


 
 


21 
 


Tíz paripám jó van, de nincs ëgy szál szénám, 
Mett nem kaszálhaték a szerelöm mián. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


54 
 


Szerelöm, szerelöm, átkozott szerelöm,. 
Mét nem termőttél vót fűzfa ágabogán, 
Hadd jutottál vóna mindönnek ëgyaránt: 
Ne jutottál vóna ëgyedül csak neköm. 


 
 


22 
 


Kolozsvári várra leszállótt egy páva, 
Az én kedves galambamnak 
Csókra termött szája. 
 
Nözz ki, rózsám, nözz ki a várnak ablakán, 
Amott jő a te kedvesöd 
Ëgy szürke paripán. 
 
Ezüst a kantárja, arany a zablája, 
Az én kedves galambamnak 
Én löszök a párja! 


 
 


23 
 


Ëgy bácsikát üsmerek én, 
Sokáig vót szógalegén, 
Rëavötte magát végre, 
Hogy szërt tögyön feleségre. 
 
Egy jó lëányt mëgkérete, 
De azt ő el nem nyerhette, 
S hogy nem adták, hamarjába 
Vött ëgy rosszat haragjába. 


 
 


24 
 


Fejér legént ne szeress, 
Mett az árnyékot keres. 


 
Piros legént se szeress, 


Mett a részögös lehet. 
 
Sárga legént se szeress, 


Mett a betegös lehet. 
 
Büszke legént se szeress, 


Mett a csapodár lehet. 
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Barna legént szerethetsz, 
Mett a jóféle lehet. 


 
 


25 
 


Ősszel érik a barack: 
Mind vizitkés a paraszt. 
Vizitkéje kettő, három, 
S nincs mit ögyék egész nyáron. 


 
 


26 
 


Jaj be magoss högyet látok, 
Katonának tött az átok. 
Várj mëg, bíró, mett mëgbánod 
Az én katonaságomot. 
 


Ne vigadjon sönki azon, 
Hogy hazámbó masírozom. 
Húl a zápor a nyomáson, 
Ha ma rajtam, hónap máson. 


 
 


27 
 


Ez az utca végig poros; 
Van szeretőm barna piros; 
Ha barna is, mégsem cigán, 
Csakhogy szeretne igazán. 


 
 


28 
 


Ritka búza, ritka rozs: 
Ritka lëány igaz most. 
A legény is csak addig, 
Amíg mëgházasodik; 
De ha mëgházasodik, 
Ëgybe mëgravaszodik. 


 
 


29 
 


Most jött hëzzám ëgy kis fecske, 
Barna piros szép mönyecske. 
Nem szökik, mind a vadkecske, 
Mett ő hëzzám szelídöcske. 
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Mëghattam házam népinek, 
Hagyjon békét a fecskémnek, 
Mett a fecske jámbor madár, 
Ő sönkinek kárt nem csinál. 
 


Ha kimögyön a határra, 
A gazdája búzájára, 
Visszatér ő nemsokára. 
A mëgszokott szállására. 
 


Kedves fecském, maradj velem, 
Veled tőtöm nyaram, telem, 
Nem ëgy nyarat, nem ëgy telet, 
Hanem egész életömet. 


 
 


30 
 


Szívárványos az ég alja, 
Nem jól van a fejem alja, 
Édös rózsám, igazítsd mëg, 
Úgyis érted vagyok beteg. 


 
 


31 
 


Én biz ilyen nagy sárba 
Nem mögyök a vásárba; 
Te se menj el, feleség! 
Jobb üdő is lehet még. 
 
Apjok! olyant mét ebög? 
Bármit mondjon, én mönyök, 
Inkább tíz nap aratnék, 
Mintsem itthon maradnék. 


 
 


32 
 


Üsmerek én ëgy gaz fukart, 
Ki másébó sokat kopart. 
E fukar, az ebszülötte 
Ëgyször magát mëgvetötte: 
Kétezörnyi szörzeménre, 
Ëgy garassal négy szömélyre 
Bort vött Szöm Márton estére 
Egész háznép örömére. 
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S míg azt a bort min mëgitták, 
Hogy négyfelé elosztották, 
Ëgynek se mönt a hasába, 
Mind fölakadt a torkába, 
Mëgnedvesűt fönn a gége, 
Száraz vót az alsó vége. 


 
 


33 
 


Szeress, szeress, csak nözd mëg, kit, 
Mett a szerelöm mëgvakít, 


Haja haj! 
Mett ingömöt mëgvakított, 
S örökre mëgszomorított, 


Haja haj ― haja haj! 
 
Ne szeress te kettőt-hármat, 
Mikor ëgy is elég bánat, 


Haja haj! 
Mer én is szerettem ëgyet, 
Felejteném, de nem lehet, 


Haja haj ― haja haj! 
 
Nem këll neköm sönki búja, 
Bárcsak az enyim se vóna, 


Haja haj! 
Éltem én búba eleget, 
Mer az én rózsám mást szeret, 


Haja haj ― haja haj! 
 
Ne szeressön sönki mélyön, 
Mett nem tudja, mire mögyön, 


Haja haj! 
Örömei mind elmúlnak, 
Víg napjai sírba húlnak, 


Haja haj ― haja haj! 
 
Árok, árok, de mély árok, 
Mëggondolám, hogy így járok, 


Haja haj! 
Széjös árkon keskön palló, 
Igazán szeretni nem jó, 


Haja haj ― haja haj! 
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34 


 
Haj, két singös, vörös, széjös szép pántika! 
Te vagy az én szűvem legédösebb titka, 
A titkót szerelőm, szűvem szép szerelme 
A vacsoracsillag világánál terme. 
 
De kitő termőnél, de ki adott nekëm, 
Csak a szép vacsoracsillag tudja, más nem; 
Tuszógassák ugyan; de nem mondom, hogy ki; 
Szűvem édös titkát ne tudja mëg sönki. 
 
Ihol jő karácson, fonlak a hajamba, 
S ahol járok-kelök, piroslik az utca, 
Nöznek a legények s vityálódnak velem, 
De szűvemnek titkát nem tudja mëg ëgy sem. 
 
 


35 
 
Vígon élöm világom, 
Ne ítélj mëg, virágom! 
Éljed te is, nem bánom, 
Még szűvembő kívánom. 
Búsuljon, aki tud hëzza, 
De én nem búsulok soha, 
Jobb üdő is lösz valaha. 
 
 


36 
 
A hideg szél fúdogál, 
A falevél húdogál, 
Lëányhűség múdogál, 
S a jó legén sírdogál. 
 
 


37 
 
Mind csak sírok, mind csak sírok, 
Keservimmel, jaj, nem bírok! 
Most jöttem mëg más országból, 
Sonyarú katonaságból. 
 
Itthon, jaj, mëg se nyughattam, 
Újra levél jött utánnam, 
Indúnom këll hónap délbe, 
Száz méfődre hideg télbe. 
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El këll hagynom hütvesömöt, 
S cecszopó küs gyermökömöt, 
Árván maradt a ház tája, 
Ki visel már gondot rája? 


 
 


38 
 
Tordátfalán van ëgy malom, 
Bánatot őrőnek azon, 
Nëköm is van búbánatom, 
Odaviszöm a hátamon. 
 
Odaviszöm a hátamon, 
Fölöntöm és lejártatom, 
A mónárja mëgőröli, 
Mett a szűvem nem gyűlöli. 
 
Tordátfalán van ëgy malom, 
Forog mindég csak tavaszon, 
Bánatomot akkó viszëm, 
Mett csak akkó vagyon vize. 
 
Tordátfalán van ëgy malom, 
De zörgésit ritkán hallom, 
Mikó zörög, akkor is a 
Szorútság kásáját járja. 
 
Mëgszorított ingöm is a 
Szorútság, a bánat árja, 
Azt fogadta a mónárja, 
Hogy a hétön mind lejárja. 


 
 


39 
 


Fáj a szűvem belő felől, 
Mégse mútatom küjelről, 
Olyan bánat a szűvemön, 
Talán mëghalok az éjön, 
Ëgyik töszön, másik vöszön, 
A sok irigy majt mëgöszön. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 
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40 
 
Mit titkolod, ha szeretsz? 
Mikor arról nem tehetsz, 
Neköm sem szabad szeretni, 
Mett az anyám nem öngedi. 
 
De attól tégöd szeretlek, 
Mivel arról nem tehetek, 
Jaj, te is szeretni ne félj, 
Arról öngedelmet ne kérj. 
 
 


41 
 
Úgy megszáradt bennem a szű, 
Mind mezőbe lekaszát fű, 
Melyet ketször mëgforgatnak, 
Harmadikszó főtakarnak. 
 
 


42 
 
Leterítöm keszkenyőmöt, 
Odavárom szeretőmöt. 
 
Várom, várom, míg várhatom, 
Míg rëám érik az álom. 
 
Záros ajtóm nyitva tartom, 
A galambam bébocsátom. 
 
Töszök széköt, leűtetöm, 
Vetők ágyat, lefektetöm. 
 
Jó hajnalba fölebresztöm, 
Két pár csókkal eleresztöm. 
 
 


43 
 
Barátim, csak vigadjatok, 
De bort neköm ne adjatok, 
Igyátok mëg ti magatok, 
Ingöm innét bocsássatok; 
Józanon këll neköm lönni: 
Lëánykérni fogok mönni. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
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44 
 
Hogy e lëányt vezetgettem, 
Rëámfogták, hogy szeretëm, 
Rëám biz azt nagy igazán, 
Tíz faluba sincs jobb lëány. 
 
 


45 
 
Pázsintos udvaron lakik a szegénség, 
Ott a kamarába bészorút a szükség, 
Ahol ki nem telik az úri vendégség, 
Annak útitársa a nincsen elégség. 
 
Ahol a bérösök virjadtig alusznak, 
Csak napot számlálnak, a tűzhelyt nyújtóznak, 
Délbe is horcogván sokáig alusznak: 
Pázsint szokta kelni udvarát azoknak. 
 
Ahova te bémész valahol ëgy házhoz, 
Ott a gazda jajszón rugdos a kutyához, 
Kérdözöd, férenöz, ëgyet szól tíz szódhoz: 
Ne kévánd vendégül űni asztalához. 
 
Ahol a nagylëány borzos fővel szitál, 
A lisztlang a fejin, mind malomba, úgy áll, 
Napestig ahogy jár, éccaka is úgy hál: 
Igön drága bogárt ott sönki sem talál. 
 
Dagasztván, az ingit nem meri főtűrni, 
Mett fél, hogy mëglássák rút koszos könyökit, 
Három hétbe ëgyször fésüli mëg fejit: 
Héába fárasztod oda a nász népit. 
 
A házat is débe söpri mëg, nem röggel, 
Akkor is előtted igön siettséggel, 
Talász az ágy alatt szömeteköt széjel, 
Ne mönj oda násszal, igön nagy seröggel. 
 
Hol melyik faluba igön sok korcsoma, 
Ki melyik mi érő, melyik asszon tudja, 
Sokszor részögön jár s betegségnek mondja: 
Ne félj, a szúszékot hogy a teli tartsa. 
 
Ahol a gyermökök virjadtig főkelnek, 
Ki sem nyít a szömök, úgy kinyeret kérnek, 
Rút mosdatlan kézzel a kinyérbő szelnek: 
Ne keresd ott hímit a tiszta életnek. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
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Ahol a guzsalyból gyakron tüzet tösznek, 
Ëgy küs fonal fonni csépnyelet keresnek, 
Orsóárulónak keveset fizetnek: 
Ne félj, hogy tavasszal vásznat fejérítnek. 


 
 


46 
 


A világot csak nevettem, 
Míg ennyire főnőhettem; 
De hogy lönne majt ezután, 
Ha ëgyször mëgházasodnám, 
Azt most ki nem taláhatnám. 


 
 


47 
 


Búmba ketszer ágyba fekvém, 
Nyavalyámtól nem mönekvém, 
Úntam éltöm éccakáit, 
Az álmotlan rossz óráit. 
S e vót, rózsám, csak miattad, 
Te bajom mëggyógyíthatod. 


 
 


48 
 


Ha ëgyször mëgházasodtál, 
Ide s tova ne kóricálj. 
Nem szereti feleségöd: 
Hébe-hóba látni tégöd. 
 
Ne hadd otthon csak magára, 
Mett rosszul jár utoljára, 
A késértet mëgijeszti, 
S az elég rossz lönne neki. 


 
 


49 
 


Elmönt a búdosó fecske, 
Meleg helyön van má fészke. 
Hát én vajon hova rakjam 
Fészkömöt, hogy abba lakjam? 
 
Rózsám! hëzzád mönyök lakni, 
Ott kévánok fészket rakni. 
Nincs számomra több meleg hely, 
Hanem csak a te kebeled. 
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50 
 


Jaj, be szennyes a kendője, 
Talám nincsen szeretője. 
Adja ide, hogy mossam ki, 
Úgysem szeret ingöm sönki. 
 
Jaj, be mocskos a ruhája, 
Tám elhatta a mátkája, 
Adná ide, én kimosnám, 
Úgysem vót még soha mátkám. 
 
Jaj, be szomorú a szűve, 
Tám elhatta volt a hűve, 
Jö’n hëzzám, én el nem hagyom, 
Szűvit is mëgvigasztalom. 


 
 


51 
 


Mi haszna, arcád piross, 
Szűved írott pappiros. 
Látom, bőröd fejérke, 
De a szűved feteke. 
 
Ládd, az én arcám barna, 
De szűvem fejér alma, 
Nem löszök veled ëggyé, 
Mett osztán tarka lönnék. 
 


52 
 


53 
 


Nagy nénike fohászkodik, 
Férhöz mönni kévánkozik. 
Szeretne is férhöz mönni, 
S nem akarja sönki vonni. 
Jaj, be ráncos mán a bőre, 
Mégis vágyik szeretőre. 


_________ 
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54 
 
Mönyök ide, mönyök tova, 
Meg vagyok én kuruzsóva, 
Akit sokszó mëgátkoztam, 
Mind csak aval barátkoztam. 
Félök tőlle, ő is tőllem, 
Nem tudom, mi lösz belőllem. 
 
 


55 
 


Neköm van ëgy virágkertöm, 
Abba sok vadrózsa teröm, 
Én vagyok annak kertéssze, 
Mikor tetszik, levelészëm. 
 
Gyakron odajárogatok, 
Rózsáit mëglátogatom. 
Ma is ëgyet elűtettem, 
A tövit mëgöntözgettem. 
 
Ezután is beléjárok, 
Amikor lehet, gyomlálok. 
Ótogatok a tövökön, 
Hogy vadrózsa ne terömjön. 


 
 


56 
 


57 
 


Bánom, hogy mëgházasodám, 
Kisasszont tukmátak rëám. 
Nincs több, csak két tehenöm, 
Ennyiből áll mindönöm; 
Këll a cifra főkötő, 
Drága kestyű, keszkenyő, 
Strimfli, papucs, vigánó, 
Még mi? tudja a manó. 
 
 


58 
 
Bánom, hogy mëgházasodtam, 
Galamb helyött ülüt kaptam; 
Hogy mëgijesztött ingömöt! 
Majt kivájta a szömömöt. 


_________ 
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Szeretné csak pacérozni, 
S ott az úton bogározni. 


 
 


59 
 


A fuszulyka szára 
Főfutott a fára; 
Az én édösömnek 
Csókra áll a szája. 
 
Nem bánom, nem bánom, 
Csak szűből sajnálom, 
Hogy az én édösöm 
Más karján találom. 
 
Ha azt én tudhatnám, 
Ki lösz az én babám, 
Kedveznék én annak, 
Az én galambamnak. 
 
Fejér az én ingöm, 
Mëgölelhetsz ingöm, 
Piross az én arcám, 
Mëgcsókóhatsz, rózsám. 
 
A test lélök nékül 
Rothadásra készül, 
Jaj az én lelkömnek, 
Rózsám, nállad nékül. 
 
 


60 
 
Verd meg, Isten, azt a szűvet, 
Aki kettőt, hármat szeret; 
Mer én csak ëgyet szeretök, 
Mégis eleget szönvedök. 
 
Érje bánat azt a szűvet, 
Ki ura mellett mást szeret, 
Mer én uram sem szeretöm, 
Mégis mëgvert a teremtőm. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
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61 


 
Mëgfogom az ökröm szarvát, 
Kiszántom a kertöm alját, 
Hogy terömjön csukros rózsát, 
Ne terömjön több bozzafát. 
 
Két malomhoz tartok számot, 
Ötből-hatból vöszök vámot, 
Addig vöszöm a sok vámot, 
Míg otthagyom a kucsmámot. 


 
 


62 
 


A pünkösti rózsa kihajlott az útra, 
Jere bé, violám! szakassz ëgyet rólla, 
Mett én szakasztottam, el is szalasztottam, 
De még szakasztanék, ha rëa talánék. 
 
A töngörnek vizit kalánnyal kimerném, 
Annak fenekiből drágagyöngyöt szödnék, 
Régi szeretőmnek gyöngybokrétát kötnék, 
Szombaton esténként vélle mulatoznék. 
 
Ver a hideg esső, a szokmányom ázik, 
Esik a hideg hó, a lábam is fázik, 
Még sincs, aki mondja: jere bé, violám, 
Mëgcsókolom arcád hétször ëgymás után. 


 
 


63 
 


Jaj istenöm, rendölj szállást, 
Mett mëguntam a bújdosást, 
Idegön fődön a lakást, 
Éjel-nappal a sok sírást. 


 
 


64 
 


Ki az urát nem szereti, 
Ne mönjön el halott-látni, 
Vagyon annak ëgy halottja, 
Éjjel-nappal sírathatja. 
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Neköm is van ëgy halottom, 
Télbe-nyárba sírathatom. 
Már eltőt ëgy gyász-esztendőm, 
Mégis viselőm gyászkendőm. 
 
Haj, az a keserves halott, 
Kit eltemetni nem szabad! 
Neköm is ëgy halottam van, 
Helyette én vagyok sírba. 
 
Istenöm, tekéntsd sorsomot, 
Nyugtasd mëg a halottamot. 
Ha ez ëgyet mëgnyugtatod, 
Látni mönyök más halottot. 


 
 


65 
 


Isten után van neköm 
Két küs fiúgyermököm, 
Főnevelöm őket hát, 
Ha az Isten módot ád. 


 
 


66 
 


Mëgcsalt nénő lëánkája, 
Már ügyet sem vetök rája, 
Csërbe hagyott az átkozott, 
Más legényér imádkozott. 
 
Ha elhagyott, nem búsulok, 
Ahelyött dologhoz nyúlok, 
Dógozom a két kezemmel, 
Mëg nem élök szerelömmel. 


 
 


67 
 


Ó, te ravasz róka, 
Szerelöm csalója! 


Adj választ, ne fárassz, 
Ha igazán szeretsz. 


 
Én választ sem adok, 
Nem is fáradozok, 


Met az én édösöm 
Betegágyba fekszik. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
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Oda sem mehetök, 
Nem is izenhetök. 


Erről azt gondolja, 
Hogy én mást szeretök. 


 
Noha azt gondolja, 
Hamissan gondolja, 


Hamiss gondolatja 
El is kárhoztatja. 


 
 


68 
 


Vár ingöm a kedvesöm, 
Majt mëgbúsul, ha késöm, 
Elmögyök, mëgkeresöm. 
 
Ucu! hëzza mönyök ma, 
Bár jégesső húlana, 
Ingöm mëg nem tartana. 
 
 


69 
 
Írtam neköd ëgy levelet, 
Jött is arra jó felelet. 
 
Kaptam tőlled örömválaszt, 
S tőlled sönki el nem választ, 
Szómnak állok, elhiggyed azt. 
 
 


70 
 
Én vagyok a borbélegén, 
Beteg a szeretőm szëgén, 
Odamönyök éccakára, 
Mëggyógyittom virjadtára. 
 
Vadnak sokféle virágok, 
Ha nem használ, eret vágok, 
Gyógyítgatom, amíg lehet, 
Ha nem lehet: isten vele! 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
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71 
 


A szép rózsa hamar húl, 
A szép lëán mëgavul. 
 
Ha szép vagy is, ne légy kevély: 
Rút, ha szép is, az ily szömély. 


 
 


72 
 


Üsmerök ëgy büszke lëánt, 
Ki sok legénre füttyöt hánt, 
Még velem is ravaszul bánt. 
 
Ő a legént köcsögteti, 
Mind hedegű, úgy szól neki, 
De azután leneveti, 
Mëgvetéssel kifizeti, 
De azt még mëgemlögeti. 


 
 


73 
 


Elig várom szombat estét, 
Hogy Gyurkám láthassam esmét, 
Jöjj el, Gyurkám! hozz karikát, 
Én is kötök szép bokrétát. 
 
Szombatot azét szeretőm, 
Mett akkor jő el kedvesöm, 
Akkor hoz írott pácákot, 
Ósómra szép karikákot. 
 
Hetfű csak azét nem tetszik, 
Hogy szombattól messze esik, 
Többi este is halálom, 
Mett Gyurim hëába várom. 


 
 


74 
 


Fáj a kutyának a lába, 
Mëgütötte a szalmába; 
Ördög vigye a szalmáját, 
Mé bántotta kutyám lábát. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
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Fáj a kutyámnak a feje, 
Mëgütötte a pap veje; 
Ördög vigye a pap vejit, 
Mé bántotta kutyám fejit. 
 
Fáj a kutyámnak a füle, 
Mëgütötte a vén szüle; 
Ördög vigye a vén szülét, 
Mé bántotta kutyám fülét. 
 
[. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . ]  
 
Fáj a kutyámnak a hasa, 
Mëgütötte török basa; 
Ördög vigye török basát,. 
Mé bántotta kutyám hasát. 
 
Fáj a kutyámnak a farka, 
Odacsípte ajtó sorka; 
Ördög vigye ajtó sorkát, 
Mé csípte mëg kutyám farkát. 


 
 


75 
 


Jó lëányok, csak fonjatok, 
De mással is gondoljatok, 
Künn fázódik ëgy legén, 
Eresszétök bé szëgént. 


 
 


76 
 


Sírhatok én, árva legén, 
A szeretőm beteg szëgén; 
Jaj, ha mëg nem gyavúna, 
Életöm is elmúna. 
 
 


77 
 
Szólhatsz hëzzám már eleget, 
De nem löszön rá felelet: 
 
Ingöm ëgyször mëgtréfátál, 
S magadnak is bajt okoztál, 
Mett a pártába maradtál. 
 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
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78 
 


Szeretnélek, drága lélök! 
De mëgtudják, attó félök; 
Ha mëgtudják, hogy szeretlek, 
Úgy szégyőlöm, majt elveszëk. 


 
 


79 
 


Ablakomba fürge fészök, 
Én a legénnek nem hiszök, 
Mett a legén lëáncsaló, 
Ki mondja: nem igaz, való? 
 
Kerbe nő hónapos retök; 
Én több legént nem szeretők, 
Mett a legén lëáncsaló, 
Ki mondja: nem igaz, való? 
 
Ingöt, gúnyát, zsákot szövök, 
Én soha férhöz nem mönyök, 
Mett a legén lëáncsaló, 
Ki mondja: nem igaz, való? 
 
Virágaim mind elhányom, 
A legént nem bokrétázom, 
Mett a legén lëáncsaló, 
Ki mondja: nem igaz, való? 


 
 


80 
 


Az éjön ámomba olyan ámot láttam, 
Tordátfali határt hat ökör szántotta, 
Szeretőm is ott vót, az ekét tartotta, 
Magam is ott vótam, hat ökröm hajtottam. 
 
Az éjön ámomba olyan ámot láttam, 
Hogy vetött ágyába Zsuzsikával háltam, 
Az ő fejér keblit ësszetapogattam, 
Gyönge piros száját mindég csókógattam. 
 
Az éjön ámomba olyan ámot láttam, 
Hogy az én Zsuzsikám otthatta az ágyam, 
De én nem búsulok azon, hogy otthatta, 
Mett három hét múva hűt helyit mëgkapja. 
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Az éjön ámomba olyan ámot láttam, 
Hát a Zsuzsikámmal a pap előtt álltam; 
Hogy a minap egyször vélle ámodoztam, 
Szönt hütöt mondata az a rosszféle pap. 
 
Az éjön ámomba olyan ámot láttam, 
Hogy az én Zsuzsikám Zsuzsiját dajkátam, 
Azonba öbredtem, mett följött vót a nap, 
Hát mëglött, amit tött az álom és a pap. 


 
 


81 
 


Az én gazdám ha főkél, 
Egész háznép tőlle fél, 
Azt sem tudja, mit beszél. 
 
Feleségit mëgkéméli, 
Azt igazán mëgbücsüli, 
Mindön hétön mëgkeféli. 


 
 


82 
 


Ablakomon ne kopogtass, 
Jöjj bé, rózsám! mett alusznak, 
Alszom én is, alszik más is, 
Jöjj bé hëzzám, aludj tésis. 


 
 


83 
 


Mëgjelöntém szavaimot, 
Elszámlálám bajaimot, 
Értőd méltó haragimot, 
Így kezdőm el panaszimot. 
 
Nem hittem vóna felőlled, 
Hogy csalárdság lögyön benned, 
Szűvemöt így kesergetöd, 
Hűségömér ezt művelőd. 
 
Mutattad, hogy mind szerettél 
Ingöm inkább mindönöknél, 
De csalárdsággal mëgköttél, 
Szerelöm rabjává töttél. 
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Én csalárdságodnak hittem, 
Jólehet hogy fájt a szűvem; 
Úgy ádjon mëg a nagy Isten, 
Amint igaz vótál, szűvem. 
 
Jó töttödért jót kévánok, 
De buszuért buszut állok, 
Ha abba módot találok, 
Érdömöd szërént szógálok. 
 
Többet ezt nem szaporittom, 
Mett csak neveködik kénom, 
Talám könnyebb lösz szűvemnek, 
Ha szömeid rám nem nöznek. 
 
Jaj, hogy kell tőlled mëgválnom, 
Kedvömre termött virágom, 
De te vagy oka ezöknek, 
Ne tulajdonítsd sönkinek. 
 
Én már tőlled búcsút vöszök, 
Veled csak ritkán beszélök, 
Élj kedvedre, szép violám, 
Ki számot gyakron csókolád. 
 
 


84 
 
Szeress, rózsám! csak nözd mëg, kit, 
Mett a szeretet mëgvakitt. 
 
Haj, ingom is mëgvakított, 
Örökre mëgszomorított, 
Csak még sírba nem szállított. 
 
 


85 
 
Szeretetből töttünk vallást, 
Hogy ne hagyjuk hótig ëgymást; 
Te hattál el, nem én tégöd, 
Te vagy az a csalfa lélök. 
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86 
 


A szeretőm szömődöke 
Többet ér, mind a hat ökre, 
A hat ökre szántóvető, 
Maga pedig hű szerető. 
 
Mi haszna, ha hat ökör van 
A szép hosszú istálóba, 
Ellenbe szeretet nincsen 
A cifra magoss kőházba. 
 
Az én szeretőmnek nincsen 
Sem szép kőháza, sem kéncse, 
Elég kéncs, ha ingöm szeret, 
Én mëgelégszöm hát vélle. 
 
 


87 
 
Isten hëzzád, szép viola, 
Nem vétöttem neköd soha, 
Nem is vétök, amíg élök, 
Amíg bennem zöng a lélök, 
Zöng a lélök, zöng a szó, 
Zöng a szerelöm-ajtó. 


 
 


88 
 


Mönnöm këll már neköm is, 
Bésoroztak ingöm is. 
 
Édösanyám! ne sírj értem, 
Gondot visel a jó Isten. 
 
Küssebb-nagyobb jó lëányok! 
Visszajövök még hëzzátok. 
 
Tégödöt is, lelköm Kató! 
Ádjon mëg a mindönható, 
 
Hagyj föl aval a sírással, 


Még talákozunk ëgymással. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


75 
 


89 
 


A küs madár galickába 
Csipög, csipög nagy bújába; 
Sírok én is keservembe, 
Ha nem látlak szömtől szömbe. 
 
 


90 
 


Rëám nevet szömöd, szád; 
De nem hajtok sömmit rád. 
 
Még csak diáklegén vagyok, 
Szeretőnek békét hagyok. 
 
Ha lëánba bolondúnék, 
Osztán többet nem tanónék. 
 
Hogy mersz hát ingöm szeretni, 
Le fog a világ nevetni; 
 
Ha ellopod a szűvemöt, 
Ördög viszi a könyvemöt. 


 
 


91 
 


A szeretőd Jancsi nevű, 
Furcsa legén, de jókedvű. 
 
Szépön kötve bocskora, 
Jól csattog az ostora. 
 
Vágyol, húgom! rëája? 
Ha kér, mehetsz hëzzája. 


 
 


92 
 


Hogy ingöm mëgvetöttél, 
Tudom: másba szerettél. 
 
Dërék lëány! elhagyál, 
De jó legénre kapál. 
 
Ha këll, hëzza elmehetsz, 
Vélle, tudom, mëgélhetsz. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


76 
 


Önni s inni szereti, 
Bajusszát pödörgeti. 
 
Csak a lábát lógassa, 
A dógot nem szokhassa. 


 
 


93 
 


Magoss högyről foly a patak, 
Ó be rossz legénnek adtak; 
Ha én attó mëgváhatnám, 
A legént mëgválogatnám. 
 
Mëgválogatnám a legént. 
Mind a vásáron az edént, 
Az edénnek a mázassát, 
A legénnek a szálassát, 
S pántikának a csukrossát. 
 
Magoss a torony teteje, 
Az én rózsám építötte, 
Cíprusfából kimetszötte, 
Én vótam annak levele. 
 
Ha én azt még tudtam vóna, 
Hogy a kökény édös vóna, 
Ëgy marokkal szödtem vóna, 
A zsebömbe töttem vóna, 
Kedvesömnek adtam vóna. 
Ëgy pár csókot nyertem vóna. 


 
 


94 
 


Udvarhelyön sok az éfiasszony, 
Idrés-budrés főkötője vagyon. 
Az urának vászon a nadrágja, 
Tikos-tákos fejelés csidmája. 
 
Kisöpröttem kifestött szobámot, 
Fővetöttem paplanyos ágyamot, 
Mindön este várom a kérőköt, 
De az álom mind elölte őköt! 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


77 
 


95 
 
Jösszte hëzzám, szép madárka! 
Nem zárlak én galickába; 
Mikó tetszik, elrepülhetsz, 
Ha kedved lösz, visszajöhetsz. 
 
 


96 
 
Mondd mëg, édös rózsám, 
Hogy mikor jössz hëzzám, 
Télbe, karácsonba, 
Küs karácson napján? 
 
Látod ama högyön 
Azt a száraz nyárfát? 
Mikor a kiződül, 
Akkor mönyök hëzzád. 
 
Még mëgéröd, rózsám, 
Béződül az én fám, 
Bëzzëg akkor tésis 
Visszajőnél hëzzám. 
 
 


97 
 
Ne szeress, ne szeress, 
Tudod, hogy nem këllesz, 
Eltőt az az üdő, 
Mikor vótál kedves. 
 
Te töttél fogadást 
Énelőttem, nem más, 
Hogy te rajtam küjel 
Sohasem szeretsz mást. 
 
De te hamis vótál, 
Ingömöt elhattál, 
Ëgy-két hamis csókér 
Máshoz folyamodtál. 
 
Hëzzám is most kezde 
Ëgy kis madár járni, 
Virágoskertömbe 
Fészket kezde rakni. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


78 
 


Azt is az irigyek 
Eszre kezdék vonni, 
Az ő gyönge fészkit 
Széjel kezdék hánni. 
 
Irigyim, irigyim, 
Gonosz-akaróim, 
Mét nem hattok békét, 
Kik ëgymást szeretik. 
 
Hervadt az a rózsa, 
Melynek szénye nincsen, 
Bággyadt az a madár, 
Melynek tása nincsen. 
 
Én is bággyadt vagyok, 
A tásam elhagya, 
Csak az Isten tudja, 
Mëg se kapom soha! 


 
 


98 
 


Ha az úton kettő mëgáll, 
Mind a kettő ingöm gyaláz; 
Ne gyalázz mást, nözd mëg magad, 
Az Isten veled is szabad. 


 
 


99 
 


Addig űtem a tűzhelyön, 
Mind elégött a fössingöm, 
Pedig nincsen több, csak kettő, 
Van fót rajta harminckettő. 
 
Nincsen fonal a rudamon, 
Három pászma matóllámon, 
Azt is hat hónapig fontam, 
Mégis eleget aludtam. 
 
Hetfűn szapulóba raktam, 
Szombatig mind szapulottam, 
Komámasszont rëahíttam, 
Kalákába kimosattam. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


79 
 


A bornyúkot elhajtottam, 
Húgomasszont ott talátam, 
Vele addig tanácskoztam, 
Míg a csordát visszavártam. 
 
Búzát csép alól elloptam, 
Abból vígon iddogátam, 
Egér ötte, azt mondottam, 
Jámbor uramot mëgcsaltam. 


 
 


100 
 


Kicsi lëány! ez a solló, 
Látom, éppen neköd való; 
Vágjad, vágjad a búzát, 
Csakhogy kezed el ne vágd, 
A nyóc pótra, négy garas 
Mind tiéd lösz, csak arass. 


 
 


101 
 


Van már neköm szép új csidmám, 
Karácsonba föl is húznám, 
Az ëgyiknél jobb a másik, 
Nincs több réta, csak három lik, 
Két szál búza, négy szál konkoly, 
Gazdaságom mind csak így foly. 


 
 


102 
 


Segösváros nemös város, 
Van kapuja kilenc záros, 
Abba lakik egy mészáros, 
Kinek neve Virág János, 
Tudja azt az egész város, 
Hogy ő velem milyen páros. 
 
Kordován csidma lábába, 
Sárga sorkantyú sorkába, 
Ësszeveri legén-módra, 
Amúgy húl a rózsa rólla. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


80 
 


Kapum előtt ne verögesd, 
Víg szűvemöt ne kesergesd; 
Kapum előtt verögetted, 
S víg szűvemöt kesergetted. 
 
A szeretőm szöme, szája 
Többet ér, mind a pajtája; 
A pajtája feteke gyász, 
De ő maga aranytornác. 


 
 


103 
 


Mit akar itt az izgága, 
Hogy még a nyelvit is rágja? 
A lábán is csak elig áll, 
Mindönt ësszevissza bothál. 
Hadarász a két kezivel, 
Falnak mönyön a fejivel. 
Pálinkával úgy ellakott, 
Hogy kitörte az ablakot. 


 
 


104 
 


Én elmönék ződ erdőbe sétáni, 
Lefeküdtem árnyékába nyugunni, 
 
Odajöve fülemile küs madár, 
Utasodván, hogy ingömöt ott talál. 
 
Hoza neköm körme között cédolát, 
Abba látám szeretőmnek szándékát. 
 
Amely gyűrűt jegybe adtál, vödd vissza, 
Mett annak a küssebb köve sem tiszta. 
 
Ki a gyűrűt neköd adta, add vissza, 
Ha a gyűrűt elpiszkóta, hadd mossa. 


 
 


105 
 


Ez a lëány kész gazdasszon, 
Elvöszöm még e tavaszon, 
Már neköm van ez ígérve, 
Az esze is mëg van érve; 
Ki ezt tőllem mëgtagadja, 
Azt az ördög elragadja. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 
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106 
 
Ne búsuljon akárki mënyecske, 
Ha az ura nemigön szépöcske, 
Ha mëghal is, mëg ne haljon érte, 
Mett többet hoz a tavaszi fecske. 
 
 


107 
 
Dorkó magát jól mulassa, 
A korcsomát látogassa, 
Mind azt mondja: el këll hinni, 
Nem szokott ő sokat inni. 
Három kupát ivutt csak, 
S úgy fődőt, mind a csutak. 
 
 


108 
 
Édös rózsám! úgy szeretlek, 
Hogy eszömből ki nem vetlek; 
Messze fődről jöttem hëzzád, 
Jó szűvel lát apád, anyád. 
 
Ha mán te is elfogadnál, 
Ëgy éjeire szálást adnál: 
Házatoknál mëg is hálnék, 
Hónap osztán elébb állnék. 
 
 


109 
 
Cifra kapu, de nincs galambbúgja; 
Büszke legén, ha galambja vóna; 
A legénnek szép galambja lönne, 
Ha az anyjok annyit nem zsimbölne. 
 
Cserepes ház, zsöndölyös a pajta, 
Szép iratos festött járom rajta, 
Festött járom, cserepes ház mönne, 
Csak az apjok oly fukar ne lönne. 
 
Első dolog: hogy lögyön egésség, 
Másod dolog: hogy ne nyomjon éhség, 
Harmad dolog: tiszta gúnyám lögyön, 
A többi majt maga rendin mönyön. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 
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Mit ér neköm a világ vörösse, 
Ha ëgy csöndös órácskám se lönne, 
Mit ér neköm mindön gazdagságom, 
Mikó nem lösz fogam, mivel rágnom. 
 
Imádkozom az én teremtőmnek, 
Adjon eszöt az én szeretőmnek, 
Osztán adjon a munkához kedvet, 
Véges-végül tiszta hű szerelmet. 


 
 


110 
 


Az a Bagdi annyit iszik, 
Hogy haza is mások viszik, 
Nincs mit vögyön a hátára, 
Addig járt a korcsomára. 
Nincs födele a házának, 
Köszönje a nagy torkának. 


 
 


111 
 


Pajtás! te jó vadász vagy, 
Bátorságod elég nagy. 
S ha mönni kell medvére, 
Jól vigyázz a körmire, 
Mett ő körmös ëgy legén, 
Ezt nem csak most tudom én. 


 
 


112 
 


Tartanék szeretőt, 
De nem tudom, hogy kit? 
Szëgén lëán vagyok, 
Nem tudok én sönkit. 
 
Elmönnék fonóba, 
De anyám nem ereszt, 
S ha pötyörgök érte, 
Nagy szömököt mereszt. 
 
A kutyánk mëg hamiss, 
Más ide nem jöhet; 
Egyedül gunnyasztok 
A cserepes mellett. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 
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A jó Isten tudja, 
Mi lösz így belőllem, 
Ha a legénserög 
Mit se tud felőllem. 
 
Elbúsulom magam, 
Kiszárad a szűvem, 
Mind a virág, mikor 
Ápolója nincsen. 


 
 


113 
 


Rajta, pajtás, csépöt elé! 
Induljunk el nyúgot felé, 
Hál’ istennek ép a karunk, 
Étien hát csak mëg nem halunk; 
Ha jól cséplünk úgy részibe, 
Lösz kinyerünk ëgyszöribe. 


 
 


114 
 


Csá, te Rendös, hó, te Szilaj! 
Csak a manó tudja, mi baj: 
A főd olyan bajjal kel fël, 
Hogy két eke törött mán el; 
 
Pedig most harmad ideje 
Törökbúzát veték ide, 
Be jól számlott a főd akkor, 
Mind gyermök-ekével a por. 
 
De látom, az eke hibás, 
Nem jó fából készűt, visszás, 
Szúötte régi rossz csere, 
Csak muszájbó szántok vele; 
 
De a jó ég ha mëgsegitt, 
Új eszközöm löszön mëgint, 
E cudar tatart elvetöm, 
Ësszezúzom, nem kell neköm. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 
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115 
 


A főszögön ëgy mënyecske, 
Nagy szégyön, hogy körmösöcske, 
Ëj-haj, be rossz tejet szopott! 
Mút hetön is lúdat lopott, 
Vitték a bíró házához 
S kötötték a góc lábához. 


 
 


116 
 


Hozott bátyó feleségöt, 
S csinát ëgy nagy vendégségöt, 
Sok vagyont is kapott vele, 
Szúszék, láda mind mëgtele, 
Még tehent is hármat hoztak, 
De mind visszabogároztak. 


 
 


117 
 


A mút hétön sokadalom, 
Ma van mëgint lakadalom, 
 
Ezt biz éppen én is vártam, 
Úgyis táncot rég nem jártam; 
 
Ha mëgpöndül a cimbalom, 
Nagyot ugróm, mihent hallom. 
 
Ez az élet a víg élet, 
Nekünk éppen ilyen këllëtt. 
 
Mézes pálinkát is adtak, 
A bor úgy foly, mind a patak. 
 
Ma is ugyan jól tartanak, 
Hónapra is mëghívának, 
 
Ezétt mi is főfogadjuk, 
Hogy a kőcsönt visszaadjuk. 
 
Nem felejtjük, amíg élünk, 
Hogy annyi jót töttek véllünk, 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 
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A mënyasszon s a vőlegén 
Éljenek, azt kévánom én, 
 
Még bódogul sok ideig, 
Bár hetvenhét esztendeig. 
 
 


118 
 
Anyámasszon mondogálá, 
Hogy lëányát neköm adná; 
El is mönnék őhëzzája, 
De igön szabad a szája, 
Sok pöröm lönne miatta, 
Azt a példa mëgmutatta. 
 
 


119 
 
Szeret ingöm két viola, 
Ëgyik titkon, a más tudva; 
Aki ingöm titkon szeret, 
Az én szűvem azétt eped. 
 
Jó szeretni, de titkoson, 
Nem mindönkó játékoson, 
Jaj, mett aki nyilván szeret, 
Mëgirigylik az embörëk. 


 
 


120 
 


Minap hogy haza indútam, 
A kemöncénél kést láttam, 
Kinek nyele gyöngyházas vót, 
Kiét szűvem szinte mëghót. 
 
Az újammal hëzzáérék, 
S a kezemhöz csipeszködék; 
Azt a gazda hogy mëglatta, 
Egy nagy botot eléránta, 
 
Vitéz módra hëzzám csapa, 
A lelköm is majt kifuta, 
Eb szógáljon immán többet, 
Otthon próbálok már ëgyet. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 
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Mëguntam én jobbágyszörbe 
Kaszáni a szőlőhögybe, 
Inkább vöszök feleségöt, 
Azzal verök ellenségöt. 


 
 


121 
 


Mëgtanittom a rókákot, 
A sok tudós szönt kofákot, 
Kik elszólják a lánykákot, 
Az ártatlan galambkákot. 
 
Be szöntök ők a templomba, 
S be gonoszok alattomba; 
De én tromfra tromfot adok, 
Adós, tudom, nem maradok. 


 
 


122 
 


A kofák ësszeállottak, 
Szeretőmnél elszólottak, 
De ha kezemre kerűnek, 
Akkor másként hegedűnek, 
Ingöm többet nem csöpűnek. 


 
 


123 
 


Édös kincsöm, szép galambom, 
Dërëkadot öllel fogom, 
Szömbe nézőm a képödöt, 
Így szeretlek én tégödöt. 
 
Húzd ki, cigán, húzd ki szépön, 
Most a világ tetszik neköm, 
Most élőm én gyöngyéletöm, 
Most van neköm bücsületöm. 
 
Haj, ifjúság, szép ifjúság! 
Az ifjúság nem bolondság; 
Ki nem tudja főhasznáni, 
Késő lösz majt vénön bánni. 
 
Haj, csillagom, gyócsingösöm, 
Pillants rëám, szerelmesöm, 
Ne fordulj el, ha mëgfoglak, 
Ne pirulj, ha mëgcsókollak. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 
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A szeretőm piros rózsa, 
Két arcája bazsarózsa, 
De a szűve tubarózsa, 
Enyim lösz ő hús’agyóra. 


 
 


124 
 


Mëg is házasodnám, 
Nem tudom, mit tögyek: 
Fiatalt vaj vénöt, 
Vaj özvegyöt vögyek? 


Kuttya ezör teringötte 
Csavargós életje. 
Iha! ja-ja-jaj! 


 
Ha paplëánt vöszök, 
Mindég imádkozik, 
A szép dojákokkal 
Könnyen barátkozik. 


Kuttya ezör teringötte 
Csavargós életje. 
Iha! ja-ja-jaj! 


 
Ha fiatalt vöszök, 
Nem tud cepót sütni, 
Ha vendégök jőnek, 
Nem tudja terektálni. 


Kuttya ezör teringötte 
Csavargós életje. 
Iha! ja-ja-jaj! 
 


Ha özvegyöt vöszök, 
A mindég szomorú, 
Annak mindön szova 
Ëgy égiháború. 


Kuttya ezör teringötte 
Csavargós életje. 
Iha! ja-ja-jaj! 
 


Így hát egész hótig 
Szöröncsétlen löszök, 
Nem këll a házasság, 
Inkább barát löszök. 


Kuttya ezör teringötte 
Csavargós életje. 
Iha! ja-ja-jaj! 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
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125 
 
A nagylëánt sokan dongják, 
Hogy elkapják, elig várják; 
De mégis csak ëgynek adják, 
A többitő mëgragadják. 


 
 


126 
 


Csak szűkebben, feleség! 
Mett kevés a nyereség; 
Ne tálalj ki mindönt ma, 
Hagyj ëgy kicsit hónapra. 


 
 


127 
 


Ëgy madarat kergettem, 
De utól nem érhettem, 
Más vitte el helyëttem, 
S azt nem igön szerettem. 
 
Mikó szinte mëgfogtam, 
Szépön elszalasztottam, 
S nálla nékül maradtam. 


 
 


128 
 


Feleségöm be szeretném, 
Ha mással elcserélhetném, 
Ki elvinné, főfogadnám, 
Pótlás nékül odaadnám. 


 
 


129 
 


Foly a Nyikó zavaroson, 
Én hát innet elbúdosom. 
A mút éjel katonának 
Ingömöt is elfogának. 
Nincsen hibám, nincsen nagyobb, 
Csak annyi, hogy szëgén vagyok. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
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130 
 


Kapud előtt járok, kapud előtt járok, 
Bojtos ostorommal nagyokat csattantok. 
 (Erre szóval mondják:) 


Héj elé, Daru, Rendös! 
 (Esmét énekölve:) 
Feteke condrámot vetöm palinkára, 
S az én édösömhöz mönyök vacsorára. 
 (Esmét rá szóval:) 


Héj elé, Szilaj, Csöndös! 
 


 
131 


 
Aki ingöm szűből szeret, 
Könnyen magáévá tehet; 
Szeress ingöm szűvedbő, 
Két feteke szömödbő. 


 
 


132 
 


Én istenöm, add mëgérnöm, 
Kit szeretök, aval élnöm; 
Ha azt mëg nem adod érnöm, 
Én istenöm, végy el ingöm. 


 
 


133 
 


Édösapám sokszó mondta, 
Mikor a bocskorát fonta: 
Héj, fiam, nem érünk jót, 
Darágán mérik a sót. 


 
 


134 
 


Sűrűn csillagzik az ég, 
Eszödbe jutok én még; 
De akkó mán késő lösz, 
Mett a szűvem másé lösz. 
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135 
 
Títnak, rózsám, títnak tőlled, 
Titkon se beszéljek veled, 
Ahol látlak, kerüljelek, 
Még az úton se köszönjek; 
De én attól nem kerüllek, 
Mett én igazán szeretlek. 


 
 


136 
 


Bódogasszon, aranylapi, 
Hëzzád mönyök, rózsám, lakni; 
Száradjon el az a lapi, 
Míg én odamönyök lakni. 


 
 


137 
 


Jaj istenöm, micsináljak, 
Férhöz mönjek vagy szógáljak? 
Ha szógálok, jó bért várok, 
Férhöz mönyök, sok bút látok. 


 
 


138 
 


Mikó kinyér a kezedbe, 
Mindég én jussak eszödbe, 
Akkó se más ëgyebekről, 
Mind az igaz szeretetről. 


 
 


139 
 


Ha nem szeretsz igazán, 
Ne jártass magad után. 
Jobb lösz ëgymástó megválnunk, 
Mind az éjön bajt csinánunk, 
Én nem bánom, ma keress mást, 
Ne csaljuk tovább is ëgymást. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
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140 
 
Én az uram hogy gyűlölöm, 
Gyászvirággal bíbelődöm; 
De másnak azt komendálom, 
Gyászvirágot ne gyomláljon, 
Vagyon annak ëgy virága, 
A neki elég bánatja. 


 
 


141 
 


Fáj a szűvem küvül-belől, 
Bánat szorittsa kétfelől, 
Fáj a szűvem teérötted, 
Hogy nem beszélhetök veled. 


 
 


142 
 


Hozd el, Uram Isten, küs karácson napját, 
Mett már rég mëguntam a gazdám konyháját, 
Három töpörtyűvel rántott fuszulykáját, 
Körme között hozott pirányi túróját. 


 
 


143 
 


Hazám, hazám, édös hazám, 
Bár csak határod láthatnám! 
 
Látom füstjit, de csak elig, 
Hogy az égen lengedözik. 
 
Anyám, anyám, gyújts gyërtyára, 
Hëzzád mönyök vacsorára. 
 
Fóralj neköm édös tejet, 
Apritts belé lágy kinyeret, 
 
Hadd ögyem ëgy víg vacsorát, 
Milyent édösanyám csinát. 
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144 
 


Odaki a Csöngőbe, Csöngőbe, 
Rózsa termik a fűbe, a fűbe. 
 
Jere, rózsám, szödjük le, szödjük le, 
Vidd a város végire, végire; 
 
Add oda ëgy legénnek, legénnek, 
Están nevezetűnek, -zetűnek; 
 
Ha kérdi, hogy ki kűdte? ki kűdte? 
Mondd, hogy Panna tisztölte, tisztölte. 
 
 


145 
 
A Küküllőn malom vagyon, 
Csörög-pörög igën nagyon, 
Azét csörög olyan igën, 
Mett a mónár hamis legén. 
 
A Küküllő bé van fagyva, 
Átalmönt a mónár rajta; 
Jere vissza, szűvem mónár, 
Mett a garad szerelmet jár. 
 
 


146 
 
Duna martján két szép nádszál, 
Mind a kettő szépön talál, 


Egyik: Máris, hajlandó, 
Másik: Gyurka, illendő. 
 
Illenének ëssze, 
Koszorúba kötve, 
Szögre kéne tönni, 
Röggel elévönni, 
Hétször megcsókóni, 
Esmét visszatönni. 
 
 


147 
 
Most akadtam ëgy virágra, 
Kit jó anya szült világra, 
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Tiszta mosott a ruhája, 
Jaj, be szépön illik rája! 
 
Ingömöt vár vacsorára, 
A jó mézes pálinkára. 
 
 


148 
 
Csíkból hoztam feleségöt, 
De nem hoztam nyereségöt; 
Héj, feleség, feleség! 
De nincs benned nyereség. 
 
Ó, te vasfogú vén bába, 
Ki szeretne valójába? 
Mikor te előttem jársz, 
A hideg mindönkor ráz. 
 
Szögfű, rózsa, majoránszál, 
Az illatja szűvemig száll; 
Jaj, hogy nem szakaszthatok, 
Jaj istenöm, mëghalok. 
 
 


149 
 
Jaj istenöm, teremtőm! 
Be beteg a szeretőm, 
 
Babot főztem, nem öszik, 
A levibő sem iszik. 
 
Én istenöm! gyógyítsd mëg, 
Szöröncsémre maraszd mëg! 
 
 


150 
 
Gyönge Andris szép viola, 
A kertömbe csukros rózsa, 
Főszökék ëgy szürke lóra, 
Elindula hosszú útra. 
 
Szürke lóról leborula, 
Ëgy gát alá beléhala; 
Jaj istenöm! harangoznak, 
Talám az én galambamnak. 
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Erdővidéki viola, 
Udvarhelyi csukros rózsa, 
Kit nem felejt szűvem soha, 
Andris, miét űtél lóra? 
 
 


151 
 
Adjon Isten mindön jót, 
Mind ezelőtt régön vót, 
De későre kopossót. 
 
[ .  .  .  .  .  .  .  .  . ]  
 
 


152 
 
Szeretni nem tudtam, 
De már most jól tudok, 
Búsúni nem tudtam, 
Úgyis mëgtanulok. 
 
Szerelöm, szerelöm, 
Átkozott szerelöm! 
Miét nem termöttél 
Mindön falevelön? 
 
Mindön falevelön, 
Mindön fa tetején, 
Hogy szakasztott vóna 
Mindön szëgén legén. 
 
Szömöm sír az ëgyik, 
A másik könnyezik, 
Úgy sír mind a kettő, 
Mind a záporesső. 
 
Mett én szakasztottam, 
De elszalasztottam, 
S már nem szakaszthatok, 
Mett mást nem találok. 
 
 


153 
 
Kútágasra szállott a sas, 
Többet, rózsám, ne csalogass, 
Csalogatott ingöm más is, 
Nálladnál szöbb virágszál is. 
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154 
 


Idekünn a ződ erdőbe 
Madár lakik ëgy fészökbe. 
 
Én is oda mönnék lakni, 
Ha ëgy fészköt tudnék rakni. 
 
Küs madár te, hogy tudsz élni, 
Mikor nem is tudsz beszélni? 
 
Ládd, én eleget beszélek, 
Mégis búbánatba élek. 
 
 


155 
 
Ződ a kökén, majd mëgkékül, 
Most vagyok szerető nékül. 
 
Olyan vagyok én anékül, 
Mind a rózsa virág nékül. 
 
Kinek nincsen szeretője, 
Adjon annak teremtője; 
 
Neköm sincsen, neköd sincsen, 
Bárcsak adna neköd ingëm. 
 
 


156 
 
Ha mëghalok, mëghalok, 
Eltemetnek a papok; 
De én arra nem hajtok, 
Halálom nem áll rajtok. 
 
Ha mëghalok, mëghalok, 
Eltemetnek a papok; 
De mëgbocsásson a pap, 
Nem lösz a még mahónap. 
 
Ha mëghalok, mëghalok, 
Eltemetnek a papok; 
Temessenek, gyöngyalak, 
Csak esztendőt bírjalak. 
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Ha mëghalok, mëghalok, 
Eltemetnek a papok; 
De szeretlek, küs hamiss, 
Hótom után halva is. 
 
 


157 
 
Tudós legén Barna Peti, 
Magát nagyon hányja-veti; 
Iskolába járt sokáig, 
Elment vót a bé-á-báig. 
Ha több vóna a fejibe, 
Pap lehetne ëgyszöribe. 
 
 


158 
 
Szombat este hét órára 
Hëzzád mönyök vacsorára, 
 
Fóralj neköm édös tejet, 
Apritts belé lágy kinyeret, 
 
Jobban esik a vacsorám, 
Ha te adtad, édös rózsám! 
 
 


159 
 
Főfogadtam száz- mëg százszor, 
Nem fogok szeretni máccor; 
De ha a szép lëánt látom, 
Mëg nem állom fogadásom. 
 
 


160 
 
Ëgy vén banyó azt fogta rám, 
Hogy mëggyűlőt az én babám, 
 
Elrontaná bizon tőllem, 
Hogy kapja el más előllem. 
 
Sokat rágott mán ingömët, 
Azt hitte, hogy majt eltemet, 
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Mind csak mocskót, úgy hazudott, 
Hogy nagyobbat má nem tudott. 
 
De mëglakol még azér 
A sok marakodásér. 
 
Mëgmosdatom őkemit, 
Mëgvakarom a nyelvit. 
 
 


161 
 
Ëgy lëánnyal mëgkénátak, 
De nem tudom, micsináljak, 
Elvögyem vaj retiráljak? 
 
Szép a lëány s elég víg, 
De az esze igön híg. 
 
 


162 
 
Futri Samu jó gazda lött: 
Mindöne van, ami këllött, 
 
Van tehene, két tinója, 
Szëgénkéköt csak gúzsolja, 
 
Hármat fogott ëgy járomba, 
Úgy indút mëg a malomba. 
 
 


163 
 
Katona lött az én játom, 
Jól tud űni a lóháton, 
El is hittem azt felőlle: 
Trágyamestör lösz belőlle. 
 
 


164 
 
Ne add neköm, Ilonka! 
Ha masina-pálinka; 
 
Azt csak ki këll önteni, 
Kár azét pénzt kőteni, 
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Hisz a csupa betegség, 
S az osztán szép nyereség! 
 
Bolond, ki nem hiszi mëg, 
Rázza ki a nagy hideg. 
 
 


165 
 
Ti gazfickók! mit gondótok, 
Hogy örökké csak civódtok? 
 
Ha mégis csak háborogtok, 
Hát ma mind ördögöt fogtok: 
 
Ëgymást annyit ne marjátok, 
Nem vót kutya az apátok. 
 
 


166 
 
Ne sírj, rózsám! én sem sírok, 
Csak búcsút vönni akarok, 
Már elmönyök közülletök; 
Isten maradjon veletök. 
 
Úgy elmönyök, mëglássátok, 
Hogy hírömöt sem halljátok; 
Ha visszatérnék hëzzátok, 
Tudom, jó szűvel látnátok. 
 
 


167 
 
Tudom, pajtás! más faluba 
Kinél vótál guzsalyasba, 
Azt a lëánt el kë’ vönni, 
Utánna kë’ frissen mönni. 
 
Már én bizon nem vöszöm, 
Mett nem mönt el az eszöm; 
Mindön embör azt mondja, 
Hogy a köntös bolondja. 
 
 


168 
 
Ej-haj, liliom keringötte! 
Tudom, hol vótál az este; 
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Az ablakon vótam lesbe, 
Szép lëány űt az ölödbe; 
 
Tudom, hëzzád el is mönne, 
Hanem oda mönte kéne; 
 
De annak még a posztója 
A szöböni festő-házba, 
 
De annak még a guzsalya 
A Hargita ódalába. 
 
 


169 
 
Van komának ifjú neje, 
De mëgromlott agyveleje; 
Sokat füstöl a pipája, 
De többet a koponyája. 
 
 


170 
 
Van ëgy beteg a főszögön, 
Ki sokat járt nagy részögön; 
 
Beteg szëgén s olyan beteg, 
Hogy talám nem is gyavul mëg; 
 
Sűrűn járt a pálinkára, 
Most nem állhat a lábára, 
 
Mëgromlott az egéssége, 
Azt csináta a nagy gége. 
 
 


171 
 
Egész hétön az a varga 
A korcsmákon mind csavarga: 
Ki ëgyikből s bé a másba, 
Mindaddig, míg fért a hasba; 
Azét nem kész az én csidmám, 
Jaj pedig hogy táncolhatnám! 
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172 
 
Sokat jártam ëgy lëánhoz, 
A szép barna Katicához; 
 
Eljő hëzzám, azt ígérte, 
Bátyám neköm mëg is kérte; 
 
De nem akar eljőni most, 
Mëgszeretött ëgy nadrágost, 
 
Üljön otthon, ha nem jő, 
Üsse mëg a szöszmënkő. 
 
 


173 
 
Mindön legén házas lögyön, 
Magának ëgy tá’sat vögyön, 
 
Amíg nyakán nincs a nögyven, 
S nem húlott még hó a högyën. 
 
Ha szürkűni kezd a haja, 
A küslëán nem kap rajta. 
 
 


174 
 
Hó te Gyurka, hó te hó! 
Ne szökjél úgy, mind a ló. 
 
Ne taposs, mind a marha, 
A más embör lábára. 
 
Ha úgy szököl, mind a ló, 
Nem vagy közinkbe való. 
 
 


175 
 
Iszos Jankó jaj be fázik! 
A szöme is hogy káprázik! 
 
Csak hunyorgat a cégérre, 
Nincs mit tögyön a fejire, 
Meleg gúnyát a testire, 
Hogy egésszen hűl a vére. 
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Vót kucsmája az apjának, 
De nem maradt a fiának: 
 
Mett azt a moly mind mëgötte, 
Nem tud vönni mást helyötte, 
A nagy torka mind ezt tötte. 
 
 


176 
 
Édösanyám rózsafája, 
Én vótam a legszöbb ága, 
 
Ëgy rossz lëán leszakaszta, 
Piros keblin elhërvaszta. 
 
 


177 
 
Ëgyször ide, máccor tova, 
Azét nincsen kedvem soha; 
 
Kedvem csak születik, mëghal, 
A reménség ingöm mëgcsal. 
 
 


178 
 
Édösanyám sok szép szava, 
Kit fogadtam, kit nem soha; 
 
Mëgfogadám, de már késő, 
Eltőt már a sok szép üdő. 
 
Be sokszor mondta az anyám, 
Vinném eladni a dëckám, 
 
De a fenyőt mëgvetöttem, 
Dëckám otthon felejtöttem. 
 
 


179 
 
Jere szűvemhöz, te Kata, 
Szűved olyan, mind a patak; 
Adj ëgy csókot, osztán én mást, 
Így nem csaljuk mëg mű ëgymást. 
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180 
 
Édös virics foly a fából, 
Jere ki, rózsám, a házból; 
 
Én bémönnék, de az anyád, 
Tudom, hogy haragszik rëám. 
 
Adj ëgy csókot az arcámra, 
S örömmel mönyök dógomra. 
 
 


181 
 
Mönyök a szénagyűtőre, 
Ne várj szombaton estére, 
Addig a nap úgy telik el, 
Ha följő, elig halad el. 
 
 


182 
 
Fejér üröm, feteke nád, 
Tagadd mëg értem az anyád, 
Igazabb löszök én hëzzád, 
Mind tulajdon édösanyád. 
 
A faluba mind azt mondják, 
Hogy hëába járok hëzzád; 
Ó, ha nem lehetsz szeretőm, 
Szömöd miét pislog neköm? 
 
 


183 
 


Ablakomba ëgy rózsafa, 
Élhetsz-ë még, édös Kata?! 
Ha mëghótál, édös Katám, 
Nincsen neköm apám, anyám. 
 
 


184 
 
Törpe Mihók mëgbolondút, 
Az eszitől mëgszabadút, 
Magát jól a fődhöz verte, 
Hogy Máriskát el nem nyerte. 
Éretlen vót még az esze, 
Tennap az is mind elvesze. 
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185 
_________ 


 
 


186 
 
Szombat este ne jőj hëzzám, 
Mett akkó vigyáznak rëám; 
Henem ha jössz, csöndösön járj, 
Amíg béereszlek, künn várj! 
 
 


187 
 
Rózsám kapum előtt eljár, 
Ingöm számba sem vöszön már, 
Mëgvetötte a kapumot, 
Nem üsmeri a házamot. 
 
Vót az üdő, hogy üsmerte, 
Ëgyebütt helyit sem lölte; 
De még eljő az az üdő, 
Sírva sétál kapum előtt. 
 
 


188 
 
Szeress, rózsám, csak nözd mëg, kit, 
Mett a szerelöm mëgvakitt; 
Szeress, rózsám, csak lögyön szép, 
Ha szönvedsz is, hadd lögyön mét. 
 
 


189 
 
Hogyha én azt tudhatnám, 
Szöbbet szeretsz nállamnál, 
Az én kicsi bocskorkám 
Utánnad nem szaggatnám. 


 
 


190 
 
Érted vagyok, rózsám, beteg, 
Löl a mindönnapi hideg; 
Érted bizon, nem is csuda, 
Mer te szép vagy, gyönge rózsa. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


104 
 


191 
 
Én nem mönyök hëzzája, 
Mett fuszulykás a szája; 
Mönjön haza, mosdjék mëg, 
Osztán házasodjék mëg. 
 
Bár csak ingöm valaki 
Ëgy úrfinak kérne ki, 
Nem mondanám azt neki: 
Ahol béjött, mönjön ki. 
 
 


192 
 
Szeress ingöm, ne anyádot, 
Jere hëzzám közelebb; 
Én csókolom mëg a szádot, 
Lögyek én a kedvesebb. 
 
 


193 
 
Nincsen neköm apám, anyám, 
Ki gondot viseljön rëám, 
Aki vagyon, csak mostoha, 
Gondom nem viseli soha. 
 
Fáj a szűvem, nem tagadom, 
Akiét fáj, nem láthatom; 
Éltem érte, de nem immár, 
Gondolom, hogy haljak mëg már. 
 
Sírok, sírok, sokat sírok, 
Mett bánatimmal nem bírok; 
Bánataim olyan nagyok, 
Hogy miattok majt mëghalok. 
 
 


194 
 
Jaj istenöm, én hogy élök? 
Még egy madártól is félök, 
Hogyha ëgy madár főrepül, 
Az én szűvem mindjá mëghűl. 
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195 
 
Szép mönyecske, drága lélëk! 
Be igazán szerettelek! 
Ëgyször mëg is kéretélek, 
Mégis el nem nyerhetélek. 
 
Köszönd apádnak s anyádnak, 
Hogy tőllem mëgtagadának, 
Ëgy rosszkedvű vén gazdának 
Szépön odaszottyintának. 
 
 


196 
 
Látom, ugyan jól ittál, 
Te nagytorkú Sönki Pál! 
 
A vőfé’ ma mëgcipál, 
Ha még a szád bé nem áll. 
 
Itt a táncot ne zavard, 
Majt szógál a csonka kard. 
 
Most a fejed igön nagy, 
Lódulj, míg a jován vagy. 
 
Ne légy olyan makrancos, 
Nincs itt sömmi bajod most. 
 
Jobb lösz, innet takarodj, 
Aló! kurtán vakarodj, 
 
Amíg el nem kergetlek, 
Ëbrúdon ki nem vetlek. 
 


 
197 


 
Idegön fődre ne siess, 
Hogyha hazádba mëgélhetsz; 
Idegönnek s jövevénnek 
Nincsen bücsüje szëgénnek. 
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198 
 
Vót szeretőm, de nem tetszik, 
Most is a korcsomán fekszik; 
Hazahínám, esső esik, 
Attó félök, hogy elesik. 
 
 


199 
 
A legénnek nincsen esze, 
Mett a sárba tepsög este; 
A lëánnak van csak esze, 
Mett ő oda várja este. 
 
 


200 
 
Minek szeretsz szépöt, cifrát, 
Hogyha nem vehetöd hasznát? 
Én szerettem szépöt, cifrát, 
Azét nem vehettem hasznát. 
 
 


201 
 
Úgy mëg vagyok búval rakva, 
Mind a telekfali makkfa, 
Azon is csak ëgy van rajta, 
Mégis mëghajlott alatta. 
 
Fáj a szűvem, fáj érötted, 
De te azt sohasem hitted, 
Úgy gyavittod mëg szűvemöt, 
Ha szűből szeretsz ingömöt. 
 
 


202 
 
Hogy ëgy küslëánt szeretek, 
Irigyeim kereködtek, 
Neköm hálót is vetöttek; 
De belé nem keríthettek, 
Hogy vigyázzak: mëgintöttek. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


107 
 


203 
 
Elvönném ezt a lëánt, 
De mást akar az apám; 
De kimondom igyenössen, 
Apám neköm ne szeressën, 
Mett olyan këll neköm is, 
Hogy szeressön ingöm is. 
 
 


204 
 
A szerelöm csuda vak; 
Lát keveset ugyancsak. 
Vak, úgy mondják, s ha vak, hát 
A sëtétben mivel lát, 
Hogy mëgfogja a lánkát? 
 
 


205 
 
Tudod, rózsám! te mit szótál, 
Mégis másba bolondútál; 
De ha nem jössz eszödre, 
Mëghalok a lelködre! 
 
 


206 
 
Azt sem tudom, micsináljak, 
Feleségöt hol találjak? 
Én is ëgyször házas löszök, 
De vénasszont csak nem vöszök. 
 
 


207 
 


Megjött Jankó más országból, 
Sokat fecsög az újságból; 
 
Ő a dógot csak hadarja, 
Hogy mind higgyék, azt akarja, 
 
Tám „Mentiris” várossába 
Járt vót ő az eskolába. 
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208 
 


Mit akar itt az ergeje? 
Takarodjék, nincs itt helye; 
Igön nagy vót a gégéje, 
S igön sok bor mönt beléje. 
Most is csinát ëgy nagy trábát: 
Kirántotta a góc lábát. 


 
 


209 
 
Az éfiú cigánlegén 
Be szomorán pislog szëgén; 
 
A farára szëgénkének 
Huszonötöt mét verének? 
 
Fölűt vót a más lovára, 
S úgy indút mëg a vásárra. 
 
 


210 
 
Szűvem sérti nagy fájdalom, 
De rózsámnak mëgpanaszlom, 
 
Mëgpanaszlom édösömnek, 
Mi bánatja van szűvemnek; 
 
Odalösz fele sérelmem, 
Felit könnyebb elviselnëm. 
 


 
211 


 
Szánj mëg, babám! ingömöt, 
Szëgén árva fejemöt. 
 
Jött valaki messziről, 
Hogy elcsapjon kezemről. 
 
De hadd jőjön a majom, 
Neköm vele nincs bajom. 
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212 
 
Szëgén vótam, szëgént vöttem, 
Így is jól foly az életëm, 
Dógozunk s mëgélünk ketten; 
 
Úgyis éppen rëám illött, 
Gazdagabbnak hogy nem këllött. 


 
 


213 
 


Ropog a hó lábom alatt, 
Az én napom mán lehaladt, 
 
Szógáni mönt az én babám, 
Soha mëg nem látom talám. 
 
 


214 
 
Édös vagy, te küs Rózsika! 
Mind a nádméz legjobbika. 
 
Édös vagy te, édös a szád, 
Hogy örvendök, ha csókot ád! 
Szűvem hogy is ne vágyna rád? 
 
 


215 
 


Búsulhatok, amíg élök, 
Mett én arra rëaérök; 
 
Kezem fejemre kapcsolom, 
Magamot úgy siratozom, 
 
Mégis jó kedvet mútatok, 
Ne tudják mëg, hogy búsulok. 
 
 


216 
 
Hütögettél és mëgcsaltál, 
Rózsám! be hűtelen vótál! 
Rëám nöztél, másnak szótál, 
Mind a nádszál, úgy hajótál. 
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Nem lött búzám az idén, 
De úgyis mëgélök én, 
 
Eltart ingöm a napszám, 
Van jó sollóm, jó kaszám, 
 
Van karomba még erő, 
Mëgél, ki nem heverő. 


 
 


218 
 


Tudom, ki az, ki tégöd kér, 
De az egész batkát sem ér: 
 
Élhetetlen, haszontalan, 
Azt sem tudja, hány úja van. 
 
Ne bolondulj beléje, 
Fordulj háttal feléje. 
 
 


219 
 
Szëgén legén! mivé löttél, 
Hogy feleségre szört töttél? 
Magadnak csak nyűgöt vöttél. 
 
Ezör bajod, mëg kettő, 
Mëg-mëg kettő, mëg kettő, 
 
Gyászos az új esztendő, 
Hát még az a jövendő?! 


 
 


220 
 
Sokat szönvedtem érötted, 
De te talán nem sejtötted. 
 
Érted bizon, nem is csuda, 
Mett szép vagy te, gyönge rózsa! 
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Egörbingyó, kecskerágó, 
Jaj, milyen nagy ez a hágó. 
A szekerön tíz mázsa só, 
Ki nem bírja az a két ló. 
 
Taszittsa a szekeret, 
Aki önni nem szeret 
Sótalan sűt kinyeret. 


 
 


222 
 


Sokat jártam s mind csak érted, 
Hogy hëzzám jössz, mëgígérted; 
 
De szavadnak mégsem álltál, 
Velem eddég csak tréfátál, 
 
De ne hidd el úgy magad, 
Még eszre jössz, hadd el hadd! 


 
 


223 
 


Korhel Estók azt sajnálja, 
Hogy nincs neki puliszkája, 
Mëgürűt a gyomrocskája; 
 
Büdös vót a kapa nyele, 
Nem szerette bánni vele, 
Hamar feküdt, későn kele. 


 
 


224 
 


Jaj, be mérges az én gazdám! 
Örökké csak agyarog rám: 
Ëgyet se tud szépön szóni, 
Tám mëg fogták kuruzsóni, 
S ha úgy, biz én továbbállok, 
Ëgy jobb gazdát még találok. 


 
 


225 
 


Tudom, pajtás, jó gazda vagy, 
Asztagod is van elég nagy. 
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Van a házba pénz, eleség, 
De kár, hogy még nincs feleség. 
 
Hozzunk hamar ëgyet nekëd, 
Míg az üdő el nem reked. 


 
 


226 
 


Csüpűt fonok, nem szöszöt: 
A szeretőm mëgszökött; 
Fodorminta bokréta: 
Jaj istenöm, hozd vissza! 
Mett ha vissza nem hozod, 
Fölakasztom magamot. 


 
 


227 
 
A fődesúr csak bálozik, 
Hónapról nem gondókozik, 
Vendégségöt üt mindönnap, 
Éjel-nappal csorog a csap; 
Van ott övés, van ott ivás, 
Van ëgyszörre hat muzsikás; 
Marha, jószág veszendőbe, 
Nem t’om, hogy lösz jövendőbe; 
A disznyót is mëgölették, 
S karácsonba mind mëgötték. 


 
 


228 
 


Mét vagy, pajtás, olyan komor? 
Vígon lönnöd këll ilyenkor; 
Ott melletted a szép lëán, 
S te űdögelsz nagy szomorán. 


 
 


229 
 
A magyarnak bor bogara, 
Most kaptunk a legjovára. 
Hogy hëába ne üljünk: 
Ëgy keveset prütüljünk; 
Csak mëg ne részögüljünk 
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230 


 
Éj, leán, ne mönj te férhöz 
Tirtyitortyi vén legénhöz; 
 
Kapsz éfiú szeretőt is, 
Ha këll, még tizönkettőt is. 
 
Öreg pénzös örök zsémbës, 
Öreg zsémbëst csak ne szeress. 


 
 


231 
 
Ëgy tarka tyúk, hét bogolyás, 
Az udvarba nincsen tojás; 
Tízet tojott a tarka, 
S mind elvitte a szarka. 


 
 


232 
 
A küslëán fonni tanul, 
Nem mögy férhöz tudatlanul; 
Font is kilenc szép gomolyát, 
El is dobta a guzsalyát, 
Jó a szála fonalának, 
Búzaszárosztó ponyvának. 


 
 


233 
 
Azon kéröm a bírót: 
Ne vigye el a fúvót; 
Hazahívom nagyapót, 
Fizesse mëg az adót; 
Ha nincs fúvó, kalapács: 
Nem lösz mándró, sem kalács. 
Ha nem szikrázzik a vas: 
A purdénak nincs avas. 


 
 


234 
 


Gúnyvers 
 


Egy küs ganédombon vót az apám háza, 
Kétszáz esztendeig mind dógoztak rajta; 
Mikor a legfőső lécöt is főverték 
Az ácsok, a fésze nyeliből kiesék; 
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Míg a fődre esék, 
Varjú odatojék. 
 
Láttam a varjúnak akkora tojássát, 
Kétszáz embör benne főtaláta házát, 
Hétszáz kompánia mind futtatta lovát, 
Mégsem érhette bé tojás hosszúságát. 
 
Abba a tojásba ëgy cédola vala, 
A cédolán pedig ilyen írás vala: 
 
Kicsi likba Sándorfala, 
Moslékos kád Telekfala, 
Tézsolarágó Mátisfala, 
Sárba csúszó Agyagfala, 
Szaporátlan Décsfala, 
Pompás Nagygalonfala, 
Korcsos Küsgalonfala, 
Gyüttögetött Betfala, 
Pótolékos Timafala. 
Rugonfali pipások, 
Kërësztúri szitások, 
A városi rostások, 
Csekefali rákászok, 
Szöntábrámi szilvások, 
Andrásfali cigányok, 
A gagyiak gusások. 
 
Kajla kucsma Lengyönfala, 
Cifra bunda Malomfala, 
Bogárfala bogározik, 
Ördögökkel határozik, 
Szurokszödő Szönlélök, 
Alig élnek szëgényök. 
Szappanfőző Szönmihály, 
Szëgén útas, itt ne hálj, 
Dombon ülő Pá’fala, 
Sárba esött Váralja, 
Kevély népű Csekefala, 
Rongyos nemös Tarcsafala, 
Tordátfala rëatartsa, 
Zuvathajtó Martonos, 
Medesér is azonos. 
 
Ó te hideg szájú daru haramia, 
Firtos alatt főnőtt kajla tehén bornya,
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Fölírom neved ëgy tökre, 
Béeresztem egy lökre, 
Hogy vesszen oda örökre, 
Szidom az anyádot, 
Nagy-Binda ökre. 
Szidom a hásfából kifaragott, 
Szent János rostélyán pirított 
Szalontai tarka disznyó 
Teringötte lelködöt. 


 
 


235 
 


Az X-fali éfiú-legénység nagy megfutása 
 
Ezörhétszáznegyvenkettő! 
Be nem valál jóra telő 
Münekünk, akik ott valánk, 
Fogadóba illogatánk. 
 
Ó, te szöröncsétlen óra, 
Mé juttatál e nagy búra? 
Mett a fejünk, hátunk s vállunk 
Úgy fáj, hogy csak elig állunk. 
 
De ezt mind Duka Jancsinak 
Köszönhessük, a hamisnak, 
Mett ő mindön lébe kalán, 
Nem tudja, mi lösz utaján. 
 
Mostan is a lén belőlle, 
Virág Mányit megölelte, 
Tréfa Pista nem nözhette, 
Henem agyba-főbe ütte. 
 
Duka Jancsi mëgsivalla: 
Várj mëg, nagy ajakú cafra! 
Mett olyan vagy szömélyödbe, 
Mind a bagoly az erdőbe. 
 
De ha én ezt tudtam vóna, 
Az ördög mëgölelt vóna, 
Vesztél vóna pusztiába, 
Mét hoztál e csavarába? 
 
Szëgén Duka aval futott, 
De Burdi is jól haladott; 
Szőke Sándornál jobb futó 
Ëgy sem vót ott jobb haladó.
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Futtak a vitéz legényök, 
Mëg sem állottak szëgényök, 
Míg Hetesbe ki nem futtak, 
S gelédába ott mëgálltak. 
 
Az botjokot főtartották, 
Űzőiköt káromóták: 
Várj mëg, martonfali tolvaj! 
Kezetökbe maradt sok haj. 
 
Jőjetek ki már most ide, 
Mü sem futunk immá messze; 
De szaladjunk, monda Duka, 
Mett jőnek a fikkom adta! 
 
Burdi mondja: ne fussatok, 
Sőt gelédába álljatok, 
És szálljunk ki vitéz módra 
Ütközetre és birokra. 
 
De a többi nem merének 
Megállani, mett félének, 
Csak a sok feneködéssel 
Vótak, nem a cselekvéssel. 
 
Burdi gondolja magába, 
Visszamönyön ő Tréfára, 
Ha ëgyször bár mëgüthetné, 
S aval futna hazafelé. 
 
Oly szöröncsésön is jára, 
Hogy Tréfára ëgy jót vága, 
Úgy, hogy minnyá fődre bukka, 
S a véribe fetreng vala. 
 
Usdi, Burdi, vesd el magad! 
Duka Jancsi, elöl szaladj! 
Szőke Sándor, el ne maradj! 
Mett a hajad mind itt marad. 
 
Feteke Jankó, nözz szërte, 
Majd itt maradsz jól elverve! 
Në, a martonfali csapat 
Kőre kapott s agyoncsaphat. 
 
Jankó száját el sem tátá, 
Henem magát elkiátá: 
Most szaladjunk, aki mehet, 
És bújjunk el, hova lehet.
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No, legényök, illanjatok, 
Ëgy pörcig se mulassatok, 
Szaladjunk ki Kéme felé, 
S a ciherbe bújjunk belé. 
 
De vonuljunk lefelé is, 
Közepső malom felé is, 
Uh, Dani bá! itthon van-ë? 
Egy jó búvó-lika van-ë? 
 
Sebestyén Miska is ott vót, 
A futásba szinte mëghót; 
De kifuta Hetes alá, 
S bébútt ëgy nagy bokor alá. 
 
Nagy mérgesön káronkodva 
Feneködék ott magába: 
Én is martonfali vagyok, 
Mégis jól mëgpáholtatok. 
 
Mind szöröncsés az a legén, 
Ki jól elfuthatott szëgén; 
Igaz, vérösön járának, 
De aval sem gondolának. 
 
Csak Szőke Sándort sajnálom, 
Lefeküve ott találom; 
Kérdözém, hogy őt mi lölte? 
Talám biz a gút mëgütte? 
 
De azt mondák, hogy a gutta 
Mostan őtöt nem bántotta, 
Henem az hordónak bora 
Ëgy kicsiddég mëgzavarta. 
 
Varga Mózsi ezt tagadja, 
Szőkét nem a bor zavarja, 
Henem az én baltám foka 
A hátába belékapa. 
 
Martonfali jó legényök, 
Mürajtunk ti most nevettök; 
De a kőcsönt mëgkapjátok, 
Mikó nem is alittsátok.







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


118 
 


 
236 


 
Az agyonvert sárga búcsúztatója 
 
Ó, szomorú káros eset, 
Ami Martonfalán esött, 
Dömötör Lászlónak rosszul esött, 
Mett sárgája nagy bőrt vetött. 
 
Édös vak barna pajtásom, 
Többet Gyërgyót mëg nem járom; 
Nyakadba maradt a terű, 
A lehet neköd keserű. 
 
Mikor fejem tekergettem, 
Asszonyomot kesergettem; 
Mett ő viselt gondot rëám, 
Kefélt, vakart nagy sanyarán. 
 
Dömötör Józsi küssebb gazdám, 
Ëgy vasárnap ebéd után 
Agyonveretél az utcán, 
Mit mëgbánál te azután. 
 
Sebők János, tés kifuttál, 
Esetömön csudákoztál, 
Egy kankóval mëgöklelél, 
Aval tőllem búcsút vövél. 
 
Fekete Mihály, tés ott valál, 
A kert likán kukucsálál, 
De te ugyan nem bántottál, 
Henem rétam sajnákodtál. 
 
Mikor farkam csavarittom, 
Dudás komámot hívatom, 
Ő igazittsa bajomot, 
El is végzé én dógomot. 
 
Nyika kovács jóakaróm, 
Többet nem veröd a farom: 
Mett mëgöle a botolás, 
Nem kë’ neköm a cugatás. 
 
Miklós Andris, hogy eladtál, 
Ily nagy bajra kibocsáttál, 
Neköd adom a bendőmöt, 
Hogy áruld el a bőrömöt.
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Jancsi cigán, végbúcsúmot, 
Hëzzád nyújtom végső szómot: 
Ha kivágtad a torkomot, 
Ödd mëg immán a húsomot. 
 
Hollószénű rút bogarak, 
Feteke csókák és varjak, 
Cigán szömit kiszödjétök, 
Lóhús helyött azt ögyétök. 


 
 


237 
 


Hargita-környéki 
 
Kövecsös víz mellett palántált viloja 
Nem szereti helyit, ki akar ajszani; 
Ki këll onnat vönni, el kë’ palántálni, 
Talán mëgfogonik az én szöröncsémre, 
 
Neköm örömömre, másnak bujszujára. 
Fölütték a zászlót kapum féfájára, 
Mëgütték a dobot szűvem fájdalmára. 
Neköm örömömre, másnak bujszujára. 
 
Öngedd meg, édösöm, hogy üljek ölödbe, 
Két kicsi kezemöt tőgyem kebelödbe! 
Nem bánom, édösöm, ülj a göröbenbe, 
Két kicsi kezedöt tödd az égő tűzbe. 
 
Adj ëgy csókot, szűvem, útikőtségömre, 
Mikor vijszajövök, százat adok érte! 
Adjon apádurad, osztán anyádajszon, 
Én bizon nem adok ezön a tavajszon. 
 
De mégis mikor löjsz vijszafordulásod? 
Mikor végezöd el hojszú útajzásod? 
Mikor a vadlúdak görögül beszélnek. 
Azt te tudod, rójzsám, hogy sohasem löjsz mëg. 
 
Mikor löjszön, rójzsám, vijszafordulásod? 
Mikor végezöd el hojszú útajzásod? 
Mikor ëgy szöm búzán száz kalongya löjszön. 
Azt te tudod, rójzsám, hogy sohasem löjszön. 
 
Mikor löjszön, szűvem, vijszafordulásod? 
Mikor végezöd el hojszú útajzásod? 
Mikor ëgy szöm szőllőn száz vidör bor löjszön. 
Azt te tudod, rójzsám, hogy sohasem löjszön. 
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Siklódi táncdal 
 
E siklódi legényëknek 
Bocskorik van szëgényëknek, 
E bocskorik csak úgy suttog, 
De e lëán mégsem kuttog. 


Hej-haj, hujja-haj, 
Nincsen mostan sëmmi baj. 
 


Jövel, kéncsëm, sirülj ëgyet, 
Ëszëm azt e piros mëggyet, 
Melyik termëtt galambszádra, 
Osztég ugrom hőkre, csára. 


Hej-haj, hujja-haj, 
Nincsen mostan sëmmi baj! 


 
Tizenhárom csërësznyefám, 
Három dió-, hat almafám, 
Fődem es van, s ha nem elég, 
Jó az Isten, vëszünk esmég. 


Hej-haj, hujja-haj, 
Nincsen mostan sëmmi baj! 


 
Míg ez erdőn bikkfa terëm, 
Szeretëm én e kedvesëm, 
Míg szuszék lësz e bikkfából, 
Eltartom őt ez árrából. 


Hej-haj, hujja-haj, 
Nincsen mostan sëmmi baj! 


 
Nincs olyan fa, mind e bikkfa, 
Abból lësz e véka, kupa, 
Kövér pele ez udvába, 
Pánkó sűl ez olajába. 


Hej-haj, hujja-haj, 
Nincsen mostan sëmmi baj! 


 
Láss fë’, kéncsöm, e hijuba, 
Mett kigyúl e kürtő lika; 
De e vizet bé ne csëppentsd, 
Kormos lësz e kőre-leppencs. 


Hej-haj, hujja-haj, 
Nincsen mostan sëmmi baj! 
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Nincsen nekëm sëmmi bajom, 
Lësz szalonnám, tejem, vajom, 
Zabból kiszi szilvalével, 
Jó káposzta friss pelével. 


Hej-haj, hujja-haj, 
Nincsen mostan sëmmi baj! 


 
Háromféle hús ëgy nyásson, 
Mét aggódnám e pulyákon, 
S ha mëghërget Jósep bátyom, 
Bor is lësz e korcsomákon. 


Hej-haj, hujja-haj, 
Nincsen mostan sëmmi baj! 


 
Rőven szólva, mindën jól mëgy, 
Csak tés, rózsám, hëzzám hű légy, 
S ez ünnapra, kéncsöm Pezzsim, 
Nem léssz másé, ha’ az enyim. 


Hej-haj, hujja-haj, 
Nincsen mostan sëmmi baj! 


 
 


HOMORÓD-KÖRNYÉKIEK 
 


239 
 


Feteke gyászba jár szűvem, 
Nincsen neköm sëmmi kedvem; 
Akivel élni szerettem, 
Attól immár távol estem. 


 
Amit szűvem nem remélött, 


A szërëncse jobban ejtött; 
Mibe szűvem dícseködött, 
Attól elidegönödött. 


 
Nem szólhatok, csak hallgatok; 


Mett szómmal nem használhatok, 
Másoknak példát adhatok, 
Szeretőbe hogy bízzatok. 


 
Én ës bíztam ëgy nádszálhoz, 


Ki elhagyott, hajlott máshoz, 
Kiér immán halálomhoz 
Közél vagyok s végórámhoz. 
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Végigmënék a temetőn, 


Eszömbe juta szeretőm; 
De mi haszna jut eszömbe, 
Mikor el vagyon temetve. 
[…………………………] 


 
Ha jössz a temetőkerbe, 


Írd a sírhalmom fëlébe: 
Itt nyugszik ëgy hű szerető, 
Nyugtassa mëg a Teremtő. 
 


Ültess akarmi kis ácskát, 
Akar bár ëgy szál rózsácskát, 
Hadd lássa mëg, aki itt jár, 
Hogy te nem vótál csapodár. 
 


Vagy díszösítsd bús fűzfákkal, 
Omlott sírom ződ hantokkal; 
De ne engedd elvesztömöt, 
Engedd nyugunni testömöt. 
 


De még az ëgyre kérnélek, 
Hogy hótomig szeretnélek; 
Csakhogy osztán mást ne szeress, 
Több szeretőt el ne temess. 
 


Ingöm anyám megátkoza, 
Mikor e világra hoza, 
Szërëncsém ne lëgyën soha 
Az én ifiúságomba. 
 


Nem hitted, hogy beteg vagyok, 
Mëghiszed, mikor meghalok; 
Nézésömre nem jöttél el, 
Temetésömre hát jöjj el. 
 


Kísérj ki a sírhalomra, 
Az örök nyugodalomra, 
Vess két-három kapa fődet, 
Talám megérdömlöm tőlled. 
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Szomorú nóta 
 


Ezörnyócszáznëgyvennyócba, 
Október hónapja tizënhatodikán 
Be sok magyar, fegyverrel ódalán, 
Táborba gyűlt magyar Agyagfalán. 
 
Berzenczei hatalmas hangjára 
Fegyverköztünk hazánk ótalmára, 
Szántóvasból fegyvert kovácsoltunk, 
Bottal, rúddal harcolni indultunk. 
 
Hej! de sok éfiú utoljára 
Dőlt zokogó kedvesse vállára! 
Szívszaggató vót a búcsúzások, 
Utósó vót a találkozások. 
 
Anya s gyermëkëk siránkozása 
Ëggyé olvadt apjok távoztára: 
Mintha valaki mëgmondta vóna, 
Hogy nem tér meg édösapjok soha! 
 
Mëgindult a székëlyëk tábora, 
Ëgy része mű lefelé Radnótra, 
Oda ës értünk huszadikára, 
Gróf Bethlenék fényös kastélyába. 
 
Ott tizënëgy nap vótunk mëgállva, 
Benn a várba s künn a mezőn hálva; 
De a tizënkettődik nap délbe 
Az ellenség rajtunk csúfot tëve. 
 
Lőtt az ellen, mű is lőttünk vóna, 
Ha fegyverünk s porunk ës lëtt vóna! 
Csak ëgynehány csíki legén lőtte 
A ránk rontó ellent agyba-főbe. 
 
Hát mëgbomlott a székëlyëk sora, 
Szétszaladott Pünkösti tábora, 
Mëgfutottunk, hogy tőllünk lehetëtt, 
Mindën arra, amerre mehetëtt. 
 
Mezőszentiván mellett szorossan 
Vëttük útunkot át a Maroson, 
Ott, ki bátor vót, sok átevezött, 
A gyëngékből sok a vízbe veszött.
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Ki jött haza, ki maradt még oda? 
Azt talám csak a jó Isten tudja; 
Itt ës, ott ës sok elhagyott árva 
Máig is vár elveszött apjára. 


 
 


242 
 


Más szomorú nóta 
 
Eljött a gyászporoncsolat 
Violaszén pëcsét alatt, 
Indulni këll, gyënge alak: 
Tiszti poroncsolat alatt. 
 
Elcitáltak katonának, 
Tanulatlan háborúnak, 
Ez a tengër.  .  .  .  .  
A vérünköt megigya má? 
 
Én istenëm az egekbe! 
Tekénts le gyëngeségünkre, 
Mü szívünköt erősítsd meg, 
.  .  .  .  .  hadd győzzük meg. 
 
Hát mü, népünk, micsináljunk? 
Fegyver nékül tábort álljunk? 
Nincsen kardunk, nincs fegyverünk 
Mëgver most a mü Istenünk. 
 
Verd mëg, Isten, azt a szűvet, 
Aki ilyen dógot művelt: 
A sok népet elveszessze, 
Sok árva szűvet epessze. 
 
Hát tük, árvák, micsináltok? 
Éhhalással most mëghaltok. 
Ó, imádjátok az Istent, 
Győzhessük le a sok ellent. 
 
Édösapám! én elmënyëk, 
Többég szëmëdbe nem nézëk; 
Ó, én neköd jót kévánok, 
Az Istentől jót ës várok. 
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Ó, csak a nagy Isten tudja, 
Látsz-ë még többet valaha? 
Hogyha valaha még nem látsz, 
Isten áldása szálljon rád. 
 
Szëmmártoni férfiserög, 
Látom, szűvetök keserög! 
Tük elmëntëk most ëgy sorba, 
Szűvetök van a nagy gyászba. 
 
A sok árvát elhagytátok, 
Szűvüköt gyászba zártátok. 
Ó, csak a nagy Isten tudja, 
Ëgyek lësztëk-ë valaha. 
 
Isten hëzzád, édösapám! 
Hogy ingöm eddig tartottál, 
Azt köszönöm, hogy dajkáltál, 
Sok szép szóddal tanítottál. 
 
Édösanyám, már megbocsáss, 
Hogy te értem vért ontottál, 
Nagy sanyarán fëltartottál, 
Kétséges útra bocsátál. 
 
Ó, csak a nagy Isten tudja, 
Látsz-ë még többet valaha? 
Hogyha valaha meg nem látsz, 
Isten áldása szálljon rád. 
 
Jó szülőim! én elmënyëk, 
Látom, könyves szëmmel néztëk, 
Ó, én nektök jót kévánok, 
Az Istentől jót ës várok. 
 
Katonának gyüngy a neve, 
Ó, de kurta az élete; 
Mikor háborúba indul, 
Az élete húron vidul. 
 
Mikor a fegyver mëgroppan, 
Fejin majt kërësztülbukkan, 
Szerusz, pajtás, ez az élet! 
Itt az éveg, igyál ëgyet. 
 
Igyuk mëg most az örömet, 
Isten tudja, látsz-ë többet! 
El këll mënni, nincs mit tënni, 
Szép hazánkot itt këll hagyni. 
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Búcsút vëszünk már végtire, 
Mindën embör keservire, 
Búcsúzásunk rövid lëszën, 
Szűvetökbe kárt ne tëgyën. 
 
Hogy közületök elmëntünk, 
Isten vót mindég mellettünk, 
Egész három hetek alatt 
Rëánk nem talála csapat. 
 
S mikor szabadságot kaptunk, 
Honunkba visszaindultunk: 
Ott a Széplaki határon 
A tábor előnkbe állott. 
 
Ott kionták a vérünköt, 
És ësszeronták testünköt. 
Ó, Ábelek.  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
 
Tudjátok, az ártatlan vér 
Fődből es.  .  .  .  .  .  .  
Ó, míg onnét hazajöttünk, 
Be sok kénon átalmëntünk! 
 
Ësszerontva elfogdostak 
És ártatlan elraboltak, 
A gúnyánktól mëgfosztottak, 
Mezittelen sajlóttattak. 
 
Ó, istenëm! azt ne tűrd el, 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
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Ismét szomorú 
 


Szoross poroncsolat eljött, 
Magyar nemzet talám győzött, 
Nekünk ës most el këll mënni, 
Magyar mellett këll állani. 
 
Apák, anyák s kedves szülék! 
Sírhatunk mü, mett vagyon mét, 
Ëgymástól, most mëg këll válni, 
Katonának këll indulni.
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Szënmártonnak szép éfia, 
Annak lëánya, férfia, 
Szeretetünk félbe esött, 
Ó! barátságunk megcsökött. 
 
Ne búsuljatok, lëányok, 
Gyásszal elmaradt virágok! 
Lëgyetök már csëndësségbe, 
Isten után reménségbe. 
 
Atyafiak, jó barátok! 
Ëgy kérésünk van hëzzátok, 
Az árvákot ne hagyjátok, 
Özvegyinköt dajkáljátok. 
 
Búcsúzásunk rövid lëszën, 
Szűvetökbe kárt ne tëgyën; 
Mü elmënyünk közületök, 
Isten maradjon veletök. 
 
Szëgfűszálak elhervadtak, 
És gyászvirággá változtak, 
A lëányok mëgbúsultak, 
Szűvökre sëtét gyászt húztak, 
 
Mett elmëntek a legényök, 
Mindënnapi reménységök, 
Már elmëntek katonának, 
Itt hatták a gób lábának. 
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Nóta egy gyilkosságról 
a Rikában 


 
Hírös-nevezetös Rika, 
Tolvajoknak helye ritka, 
Mett sok jámbor szërnyű halált, 
Gyilkos Rika, benned talált. 
 
Benned a fene gyilkosok 
Rëám jöttek, mind farkasok, 
Fëlgyilkolak életömöt, 
Ësszeronták ép testömöt. 
Rika patakába húzák, 
Ott a halak ëvék, rágák.
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Ó, vérömmel folyó patak! 
Vizes véröm ivó halak! 
Tü lëgyetök bizonságok, 
Mét szënvedtem gyilkosságot. 
 
Nap, hód, gyönyörű csillagok, 
Míg az; égön tart futástok, 
Halálomot gyászoljátok, 
Kénos estömbe szánjatok. 
 
Hol vagy, gyilkos, hol tartodzol? 
A Kainnal hol búdosol? 
Hidd mëg, hogy az ártatlan vér 
Akárhol ës rád átkot kér. 
 
Már fogadd fël a lelkömöt, 
Isten, s Vargyas a testömöt. 
Isten ádjon mëg tütököt, 
Üdvezittse lelkötököt. 
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Nóta Oláh Pétörről 
 
Poroncsolat harangszóra, 
Elindulónk a Virgóra; 
Mikor Virgó-helyre érénk, 
Ott Lókoddal ësszemënénk. 
 
A lókodi atyafiak 
Ellentállnak a falunknak; 
Mikor a faluk ësszëmentek, 
Fegyverropogások estek. 
 
Első fegyver roppanása 
Ingömöt főbe talála, 
Elveszött szëmëm világa, 
Szëmëm kifolyt az arcámra. 
 
Ott kionták a vérömöt, 
Elvégezém életömöt. 
Apám, anyám s ëgy tesvéröm! 
Ne sirassatok tü ingöm. 
 
Én elmënyëk közületök, 
Isten maradjon veletök; 
Ha veletök nem lehetők, 
Ne fájjon értem szűvetök.
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Feleségëm távolléte, 
Az az Isten rendölése; 
Már én tőlle most mëgváltam, 
Isten jobbja felől álltam. 
 
Édös kicsi szép lëányom! 
Árván maradt küs angyalom! 
Már én többég nem dajkállak, 
Isten ótalmába hagylak. 
 
Méltóságos fődesuram! 
Szárnyod alatt jól nyugudtam, 
Csëndös szállásom elhattam, 
Sírbótomba bëzáródtam. 
 
Méltóságos fődesasszony! 
Ëgy ágon áll a magzatom, 
Rëád bízom a gyermököm, 
S szomorán maradt özvegyöm. 
 
Szëmmárton helyëtt vérzöttem 
A véröm eleresztöttem; 
Piros véröm halmozzátok, 
Pétör halmának írjátok. 
 
Oláh Pétör vót a nevem, 
Amíg éltem, én Istenëm! 
Hogy a Virgó-helyre léptem, 
Ott életöm bévégeztem. 
 
Szëmmártoni éfjú serög! 
Látom, szűvetök keserög; 
Már én arról nem tehetök, 
Hogy veletök nem lehetök. 
 
Oláh Pétör piros vére, 
Ki a Zendöst mëgfestötte; 
Ki a Zendöst mëgfestötte, 
Szëmmártonnak határt jedze. 
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Nóta Balog Józsiról 
 
Balog Józsi, mit gondolál, 
Mikor a sóra indulál? 
Én ëgyebet nem gondoltam: 
Szërëncsétlen úton jártam.
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Balog Ferenc, mét engedéd, 
Fiad sóra mét eresztéd? 
Lásd, gyermeködöt elvesztéd: 
Szűved nagy bánatba ejtéd. 
 
Balog Ferencné édösanyám! 
Édös jó nevelő dajkám! 
Jobb lëtt vóna, küskoromba 
Zártál vóna kopossómba. 
 
Dógom így nem történt vóna: 
Szűved bánatba nem vóna; 
Ëgy küs ëcsém mëgkönyveze, 
Fegyver között kikésére. 
 
Ingöm arra kénszeritte, 
Szóljak bár csak kettőt vele; 
Én szólanék, de nem tudok: 
Fegyver között most mëghalok. 
 
Mindën tisztök mëgengedtek, 
Csak az ëgyik nem engedëtt, 
Neki ës van négy árvája, 
Jussanak azok ës arra. 
 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
Szilvafák alatt feküdtem, 
Három medvével küzdöttem, 
Letörék a csűröm szarva 
Rëttënetës halálomra. 
 
Kelemën úr nem engedte, 
Ádja mëg az Isten érte ― 
Szülőimet mëgrekeszté, 
Halálomra nem ereszté. 
 
A Pojána útja széjin: 
Vér buzog fël a főd szényin; 
Ha kérdik, hogy micsoda vér, 
Mondjátok, hogy ártatlan vér. 
 
Balog Józsi vérontása 
Sok nemzetnek könnyhullása, 
Az ő véletlen halála 
Lëtt mindënëk példájára.
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Kár vót mëghalni szëgénynek, 
Szëgény ― ép, szép, jó legénynek, 
Vége van az életinek, 
Vége az én énekömnek. 
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Templom előtt ëgy küs házikóba 
Ëgy vénlëány sírdogál magába, 
Falba veri fejit bánatjába, 
Hogy nem vitték férhöz a fassángba. 
 
Fassáng, fassáng ezör eléjőne, 
Mégës a szër rëám nem kerülne; 
Ha még ëgyszër anyám újra szülne, 
Talám rám ës a sor elkerülne. 
 
Párta, párta, búra termött párta, 
A szégyön s bú szűvem átaljárta; 
Ha mëgfoglak, messze elhajítlak, 
A patakba kővel es bényomlak. 
 
Kisëprëm a kipingált házamot, 
Fëlvetëm a paplanyos ágyamot; 
Ágyam olyan, hogy a padlót éri, 
Paraszt legén mëg sem meri kérni. 
 
Én elmënyëk igën-igën messze, 
Magyarország köllős közepibe; 
Vërës gyüngyöt kötök a nyakamba, 
Hercëg, bárók jőnek látásomra. 
 
Mindën este várom a kérőköt, 
Tám az ördög mind elvitte őköt; 
Má mëguntam a kérőköt várni, 
Magam fogok szërëncsét próbálni. 
 
Bárcsak immán azt hallanám hírbe, 
Hogy valahol legényesső lënne, 
Kifekünném az út közepire, 
Hogy csëppenne a surcom széjire. 
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HÁZASÍTÓ DALOK A FONÓBAN 
 


A Fejér-Nyikó mellékiről 
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Ëgy asszonnak vala három szép lëánya, 
 Szerelmös virág! 
Kinél nincsen szöbb kincs, 
Kinek szűve bánatba nincsen, nincs. 
 
Hárman űnek vala három szép ablakba, 
 Szerelmös virág! 
Kinél nincsen szöbb kincs, 
Kinek szűve bánatba nincsen, nincs. 
 
Hárman kötnek vala három szép bokrétát, 
 Szerelmös virág! 
Kinél nincsen szöbb kincs, 
Kinek szűve bánatba nincsen, nincs. 
 
Az ëgyik kötötte ződ rozsmarint-szálból, 
 Szerelmös virág! 
Kinél nincsen szöbb kincs, 
Kinek szűve bánatba nincsen, nincs. 
 
A másik kötötte csukros vilojából, 


Szerelmös virág! 
Kinél nincsen szöbb kincs, 
Kinek szűve bánatba nincsen, nincs. 
 
A harmadik kötte muszkáta-lapiból, 


Szerelmös virág! 
Kinél nincsen szöbb kincs, 
Kinek szűve bánatba nincsen, nincs. 
 
Az ëgyiköt vitték ölelni, csókóni, 


Szerelmös virág! 
Kinél nincsen szöbb kincs, 
Kinek szűve bánatba nincsen, nincs. 
 
A másikot vitték koszorú-kötözni, 


Szerelmös virág! 
Kinél nincsen szöbb kincs, 
Kinek szűve bánatba nincsen, nincs. 
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Harmadikot vitték sütni és szapúni, 
 Szerelmös virág! 
Kinél nincsen szöbb kincs, 
Kinek szűve bánatba nincsen, nincs. 


 
Szállására, számára, 
Főzzünk lakadalmára, 
Hótig való párjára. 


Ha szereti, mosolyodjék, 
Ha nem szereti, szomorodjék. 


 
(Ez ének dalolásakor három leányt kineveznek, hogy férj- 
hez adják, a kinevezettek hallgatnak, a többiek a dalt 
fújják egész addig, ahol kezdődik ez a sor: Szállására, 
számára ― azontúl dalolás nélkül mondják el, s végre fel- 
szólítják a kijelölt menyasszonyokat rendre, hogy a nekiek 
titkon föltett vőlegényt köszönjék meg, s amikor megkö- 
szönték, kikiáltják a föltett vőlegény nevét ilyenformán: 
Gógán Jancsi jótáncú, s jót nevetnek rajta ― főkint, ha 
vagyegy ügyetlent tettek föl.) 
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Város végin ëgy madár, 
Az ki ingöm odavár; 
Várj, szűvem, várj, 
Én is odamönyök már. 
 
Lëánasszon, mi kegyös, 
Nem mondhassa, mi rendös; 
Szája édös, mind a méz, 
Hangos nyelve, mind a réz, 
Két szép szöme rëanéz, 
Tudom, nem hëába néz. 
 
Szállására, számára, 
Főzzünk lakadalmára, 
Hótig való párjára. 


Ha szereti, mosolyodjék, 
Ha nem szereti, szomorodjék. 


 
(Ez is úgy megy, mint az előbbi, csakhogy egy leányt adnak 
férjhez benne.) 
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A szöböni piacon, piacon 
Szappant árul ëgy asszon, ëgy asszon, 
Én is vöttem darabot, darabot, 
Kürülmostam magamot, magamot, 
Mégsem látom páromot, páromot. 
 
Ez az útca szép útca, szép útca; 
Hat márjásos bokréta, bokréta, 
Azt vajon ki kötötte, kötötte? 
Lëánasszon kötötte, kötötte, 
Legény uram elvötte, elvötte, 
Kalapjára főtötte, főtötte, 
Igön szépön köszönte, köszönte, 
Hogy mëgaranypülüzte, -pülüzte; 
Hogy kössön még máccor is, máccor is, 
Mëgcsókolja százszor is, százszor is. 
 


Szállására, számára, 
Főzzünk lakadalmára, 
Hótig való párjára. 


Ha szereti, mosolyodjék, 
Ha nem szereti, szomorodjék. 
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Kőház mellett csukros szögfű elterjedt, 
Neköm bizon ëgyik-másik nem këllesz, 
Neköm bizon lëanasszon (legén uram) se këllesz. 
 


Szállására, számára, 
Főzzünk lakadalmára, 
Hótig való párjára. 


Ha szereti, mosolyodjék, 
Ha nem szereti, szomorodjék. 
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Hëss, légy, ne dunnogj, 
Beteg vagyok én; 
Legyez ingöm Julis asszony, 
Tëéd löszök én. 
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Hëss, légy, ne dunnogj, 
Beteg vagyok én, 
Legyez ingöm János uram, 
Tëéd löszök én. 
 


Szállására, számára, 
Főzzünk lakadalmára, 
Hótig való párjára. 


Ha szereti, mosolyodjék, 
Ha nem szereti, szomorodjék. 
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Viszik, viszik a szilvát, 
Ropogtassák a magját. 
 
Cin, cin, cinögemadár az ágán, 
Selyömsinór a lábán, 
Kössük Jankó lábára, 
Rántsuk Borka ágyába. 


 
Szállására, számára, 
Főzzünk lakadalmára, 
Hótig való párjára. 


Ha szereti, mosolyodjék, 
Ha nem szereti, szomorodjék. 
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Kicsi dobos, hova mész, hova mész? 
Szemétdombra dohányé’, dohányé’. 
Térjön vissza istené’, istené’, 
Lëánasszon (legén uram) kedvié’, kedvié’. 
 


Szállására, számára, 
Főzzünk lakadalmára, 
Hótig való párjára. 


Ha szereti, mosolyodjék, 
Ha nem szereti, szomorodjék. 
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Az én édösömnek dombon ülő háza, 
Hat karikán forgó csikorgós kapuja, 
Boglár az ajtaja, bádog a ház fődje, 
Gyontáros asztala, tűkör a tűzhelye,
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Pappiros a padja, éveg az ablakja; 
Nözz ki, rózsám, réta, ki kalongyál tova, 
Neköm úgy tetszenék, mintha Pista vóna. 
 


Szállására, számára, 
Főzzünk lakadalmára, 
Hótig való párjára. 


Ha szereti, mosolyodjék, 
Ha nem szereti, szomorodjék. 
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Törökbúza pogácsának 
Én vagyok a langja, 
Ilona mátkám a dörcéje, 
Katám a korpája. 
 
Jere velem, kéncsös Katám, 
Kéncsös Kolozsvárra! 
Nem mehetök, vitéz uram, 
Lovam lába sánta. 
 
Patkótatom paripámot, 
Mönyök nászba rajta, 
Tíz újomba aranygyűrű, 
Aranyvári Gyurka; 
 
A fejembe fejér fátyol, 
Fejérvári Gyurka; 
A lábamba piros csidma, 
Csidmadia munka; 
 
Azon aló fényös patkó, 
Lakatosi munka; 
Vagyon neköm testszény füdzőm, 
Hatvanhat pénz ára; 
 
Vötte neköm Istán uram, 
János busszújára, 
Elviselném, elszaggatnám, 
Ha szűve megszánna. 
 


Szállására, számára, 
Főzzünk lakadalmára, 
Hótig való párjára. 


Ha szereti, mosolyodjék, 
Ha nem szereti, szomorodjék. 
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257 
 


Teli kertöm zsályával, zsályával, 
Szerelömnek magjával, magjával. 
 
Haj tulipánt, gyöngyvirág, gyöngyvirág, 
Csukros szögfű, majoránt, majoránt. 
 
Lina asszon kerüli, kerüli, 
Mëgcsókóná, nem meri, nem meri, 
Fél, az anyja mëgveri, mëgveri. 
 


Szállására, számára, 
Főzzünk lakadalmára, 
Hótig való párjára. 


Ha szereti, mosolyodjék, 
Ha nem szereti, szomorodjék. 


 
 


258 
 
Ingót, bingót termött a fa, 
Lehajlott az ága; 
Ugyan bizon, húgomasszon, 
Mé nem nözött hátra? 
 
Háta mögött ëgy szép lëán, 
Mé nem csókóta mëg? 
Hisz a legén vissza tudná 
Fizetni kijednek! 
 


Szállására, számára, 
Főzzünk lakadalmára, 
Hótig való párjára. 


Ha szereti, mosolyodjék, 
Ha nem szereti, szomorodjék. 
 


 
259 


 
Sohase tartottam ëgy virágnál többet, 
Azt is úgy féjtöttem, tudja mëg az Isten, 
Az égi harmattó, a napnak fénnyitő, 
De mégis kilopák irigyim kertömbő. 
 
Úristen, adj ëgyet irigy árulómnak, 
Hadd viselje gondját jó Pétör uramnak.
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Nem kár vóna nevit tëntába keverni, 
Arannyos táblára frissen lerajzóni. 
Ezüsbő, gyémántbó lakatot önteni, 
Apró édös csókkal bátron főnyittani. 
 
Sohase tartottam ëgy virágnál többet, 
Azt is úgy féjtöttem, tudja mëg az Isten, 
Az égi harmattó, a napnak fénnyitő, 
De mégis kilopák irigyim kertömbő. 
 
Úristen, adj ëgyet irigy árulómnak, 
ʼHadd viselje gondját jó Panna asszonnak. 
 
Nem kár vóna nevit tëntába keverni, 
Arannyos táblára frissen lerajzóni. 
Ezüsbő, gyémántbó lakatot önteni, 
Apró édös csókkal bátron főnyittani. 
 


Ha igön gyűlöli, majt mëgszomorodik, 
Ha igön szereti, majt elmosolyodik.a 


 
Szállására, számára, 
Szálljon a kakas vállára, 
Főzzünk lakadalmára. 


 
Lögyön a kijed párja: 
Marosi Gergő. 


 
Adjon Isten ëgy küs essőt, 
Mossa ëssze mind a kettőt.b 


 
 


260 
 


Uppá-cuppá féltekenyő, 
Férhöz mönt a szömétmerő; 
Én is vótam, ami vótam, 
Töviss között rózsa vótam. 
 
János uram leszakasztott, 
Kalapjába elhërvasztott; 
Hadd hërvasszon, hadd fonnyasszon, 
Csak az Isten el ne hagyjon. 


                         
a Ezeket csak szavalják 
b Ezeket viszont éneklik 
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Uppá-cuppá féltekenyő, 
Férhöz mönt a szömétmerő; 
Én is vótam, ami vótam, 
Töviss között rózsa vótam. 
 
Evus asszon leszakasztott, 
A kebelin elhërvasztott; 
Hadd hërvasszon, hadd fonnyasszon, 
Csak az Isten el ne hagyjon. 


 
 


261 
 


Tűz villog, nap rogyog, 
Hunyor a szömélye, 
Rózsa nyílik előtte, 
S utánna liliom. 
 
Imbre uram édösöm, 
Te vagy mindön kéncsöm, 
Nálad nékül életöm 
Reméntelen löszön. 
 
Tűz villog, nap rogyog, 
Hunyor a szömélye, 
Rózsa nyílik előtte, 
S utánna liliom. 
 
Pözzsi asszon édösöm, 
Te vagy mindön kéncsöm, 
Nálad nékül életöm 
Reméntelen löszön. 


 
 


262 
 
Haj, fürgecském, fürgecském! 
Gyönge az ő lába; 
Élete keservös, 
Maga pedig árva. 
 
Haj, ha folyóvíz vónék, 
Bánatot sem tudnék, 
Högyekön, vőgyekön 
Szépön csörgedöznék.
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Haj, kőszálon főtermött 
Sajgó liliomszál, 
Annak tetejibe 
Két majoránnaszál. 
 
Nagyobbiknak nyílása 
Jakab Jóska vóna, 
Küsebbik nyílása 
Ëgy szép lëány vóna. 
 
Haj, fürgecském, fürgecském! 
Gyönge az ő lába, 
Élete keservös, 
Maga pedig árva. 
 
Haj, ha folyóvíz vónék, 
Bánatot sem tudnék, 
Högyekön, vőgyekön 
Szépön csörgedöznék. 
 
Haj, kőszálon főtermött 
Sajgó liliomszál, 
Annak tetejibe 
Két majoránnaszál. 
 
Küsebbiknek nyílása 
Gálfi Lidis vóna, 
Nagyobbik nyílása 
Ëgy szép legén vóna. 
 
Élnek, élnek ők ëgyütt, 
Min’ két páros galamb, 
Súgnak-búgnak, burokkónak, 
Míg megádja a pap. 


 
 


263 
 
Én elhajtám lúdam 
Szöngyör közepibe, 
Után kűdém uram 
Rongyos cipőkibe. 
 
Jöjjön haza lúdam, 
Vesszön oda uram: 
Mett én urat kapok, 
De lúdat nem kapok.
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Én elhajtám lúdam 
Szöngyör közepibe, 
Után mönt az asszon 
Szennyes köntössibe. 
 
Jöjjön haza lúdam, 
Vesszön od’ az asszon: 
Mëtt a lúdba nyerök, 
De benne nincs haszon. 


 
 


264 
 
Ó én édös karulykám, karulykám, 
Sugár szárnyú solymocskám, solymocskám! 
Szállj le bátron karjaimra, vilojám, vilojám 
Hozz örömöt bús szűvemre, Júliám, Júliám 
 
Az én édösöm neve, -söm neve, 
Káruly uram őkeme, őkeme, 
Neki szömélyibe mondom, -be mondom, 
Szömélyit is magosztalom, -gosztalom, 
Víg járását nem tagadom ― tagadom, 
 Csillagom, csillagom! 
 


Szállására, számára, 
Főzzünk lakadalmára, 
Hótig való párjára. 


Ha szereti, mosolyodjék, 
Ha nem szereti, szomorodjék. 


 
 


265 
 
Sárga csitkó, sárga sárba jár, 
Este Miska, Julis oda vár; 
 
A sártó ha elmehetne is, 
A víztő nem mehetne mégis; 
 
Mett a víz elvitte a pallót, 
Szëgén Miska szinte beléhót; 
 
Ne félj, Julis, mett nem hót belé, 
Itt a szokmán, takarjad belé; 
 
Mondd mëg, rózsám, neköm, hol lakó? 
Tégöd ëgy szép legén tudakó;
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Nem lakom én, rózsám, oly messze, 
A falunak csak ëgy szögibe. 
 
Vöszök neköd csidmát, pirossat, 
Ütök rëa patkót, magossat; 
 
Magoss a te patkód, rogyog is, 
Enyim vagy te, rózsám, magad is. 


 
 


266 
 
A viloját akkó szödik, 
Mikó röggel harmat fémlik, 
Mett ha ekkó le nem szödik, 
Gyönge széne elvátozik. 
 
Jancsi szűve akkó van jól, 
Ha nincs messze Boriskátó; 
Azé várják úgy a napot, 
Hogy mëgláhassák a papot. 
 


No tü ketten éljetök, 
Víg órákot tőtsetök, 
Az Isten ádásával 
Bővőködjetök. 


 
 


267 
 


A párnás táncdal 
 


Puszta malomba 
Cserfa gërënda, 
Rajta sétikál 
Bagoly asszonka. 
 
Utánna sétál 
Fejér gölice: 
Mé sírsz, mé sírsz, te 
Bagoly asszonka? 
 
Hogyne sírnék, te 
Fejér gölice! 
Hon felejtöttem 
Rëngő bőcsőmöt!
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Benn felejtöttem 
Síró gyermököm ; 
Jaj, jaj, gyermököm, 
Síró gyermököm! 
 
Mé sírsz, mé sírsz, te 
Fejér gölice? 
Hogyne sírnék, te 
Bagoly asszonka! 
 
Hon felejtöttem 
Záros ládámot, 
Benn felejtöttem 
Gyöngyös pártámot; 
Jaj gyöngyös pártám, 
Szép gyöngyös pártám! 


 
(Ezen dal közben az ifjak körbe állanak, amelynek köze- 
pén egy ifjú áll kezében párnát tartva és szemlélgetve 
körös-körül, míg a körből kiválasztván egy leányt, a párnát 
elébe teszi és arra térdepel; mire a leánynak is le kell tér- 
depelni, választója csókját elfogadni, aztán a párnával a 
kör közepébe kiállani az ifjú helyébe, körülszemlélődni s 
a fennírt módon a körbeli ifjak közül egyet választani 
stb.) 
 
 


268 
 


Ószékely regesek dala 
 


Homoród vidékéről 
 


Porka havak hulladoznak: de hó reme róma. 
Nyúlak, rókák játszodoznak: de hó reme róma. 
 
Bényomozók a faluba: de hó reme róma. 
Sándor Ferenc udvarára: de hó reme róma. 
 
Ott találánk rakott házat: de hó reme róma. 
Abba látánk vetött ágyat: de hó reme róma. 
 
Abba fekszik jámbor gazda: de hó reme róma. 
Belöl fekszik gyenge hőgye: de hó reme róma. 
 
Közből fekszik páris gyermëk: de hó reme róma. 
Sërkentgeti apját, anyját: de hó reme róma. 
 
Kelj fël, apám, kelj fël, anyám: de hó reme róma. 
Mett eljöttek a regesek: de hó reme róma.
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Régi törvény, nagy rőtt ökör: de hó reme róma. 
Annak fele regesëké: de hó reme róma. 
 
Hátán átal hatvan kolbász: de hó reme róma. 
Annak fele regesëké: de hó reme róma. 
 
Szarva teli sült pereccel: de hó reme róma. 
Annak fele regesëké: de hó reme roma. 
 
Farka bojtján egy kossó sër: de hó reme róma. 
Annak fele regesëké: de hó reme róma. 
 
Füle teli aprópénzzel: de hó reme róma. 
A maradjon a gazdának: de hó reme róma. 
 
Kődökibe köböl komló: de hó reme róma. 
A maradjon az asszonnak: de hó reme róma. 
 
Fara teli magyaróval: de hó reme róma. 
A maradjon gyermëkëknek: de hó reme róma. 
 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
 
Béeresztesz, jámbor gazda? de hó reme róma. 
Ha nem eresztesz, se bánjuk: de hó reme róma. 
 
Kikötözzük az ajtódot: de hó reme róma. 
Benn pisilel, benn kakálól: de hó reme róma. 


 
 


269 
 


A tréfás juhász 
 
Gazda: Aluszol-ë, te juhász, 


Aluszol-ë, te juhász? 
Juhász: Jaj, jaj, jaj! dehogy aluszom, 


Csakis itt szunnyadozom. 
Gazda: Öttél-ë ma, te juhász? 


Öttél-ë ma, te juhász? 
Juhász: Jaj, jaj, jaj! öt télnek ëgy nyarát, 


Öt télnek egy nyarát. 
Gazda: Ittál-ë ma, te juhász? 


Ittál-ë ma, te juhász? 
Juhász: Jaj, jaj, jaj! itt állok, uram, 


Itt állok, uram.
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Gazda: Jártak-ë ma farkasok? 
Jártak-ë ma farkasok? 


Juhász: Jaj, jaj, jaj! nem is angyalok, 
Nem is angyalok. 
 


Gazda: Vittek-ë el báránkát? 
Vittek-ë el báránkát? 


Juhász: Jaj, jaj, jaj! nem is hoztanak, 
Nem is hoztanak. 
 


Gazda: Futottál-ë utánna? 
Futottál-ë utánna? 


Juhász: Jaj, jaj, jaj! nem is előtte, 
Nem is előtte. 


 
 


270 
 


Júlia szép leány 
A Fejér-Nyikó mellékiről 


 
Júlia szép lëány ëgykoron kimöne 
Búzavirág-szödni a búzamezőbe. 
Búzavirág-szödni, koszorúba kötni, 
Koszorúba kötni, magát ott mulatni. 
Föl is főtekinte a magoss egekbe, 
Ëgy szép gyalogösveny hát ott jődögel le, 
Azon ereszködék fodor fejér bárány, 
A napot s a hódat szarva között hozván; 
A fényös csillagot a homlokán hozta; 
Két szép aranyperec aj! a két szarvába, 
Aj! a két ódalán két szép égő gyërtya; 
Mennyi szőre-szála, annyi csillag rajta. 
Szóval mondja neki fodor fejér bárány: 
Mëg ne ijedj tőllem, Júlia szép lëány! 
Mett most esött héja szüzek seröginek, 
Ha eljőnél velem, én odavinnélek 
A mënnyei karba, a szönt szüzek közi, 
Hogy bételnék veled azok kegyös rendi; 
A mënnyei kócsot adnám a kezedbe; 
Első kakasszókor jőnék nözésödre, 
Másod kakasszókor tégöd mëgkérnélek, 
Harmad kakasszókor tégöd elvinnélek. 
 
Az anyjához fordul Julia szép lëány, 
Szóval mondja neki: Anyám, édösanyám! 
Én is csak kimönék búzavirág-szödni, 
Búzavirág-szödni, koszorúba kötni, 
Koszorúba kötni, magamot mulatni.
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Föl is főtekinték a magoss egekbe, 
Ëgy szép gyalogösveny hát ott jődögel le, 
Azon ereszködék fodor fejér bárány, 
A napot és hódat szarva között hozván; 
A fényös csillagot a homlokán hozta; 
Két szép aranyperec, aj! a két szarvába, 
Aj! a két ódalán két szép égő gyërtya; 
Mennyi szőre-szála, annyi csillag rajta. 
Szóval mondja neköm fodor fejér bárány: 
Mëg ne ijedj tőllem, Júlia szép lëány! 
Mett most esött héja szüzek seröginek, 
Ha elmönnék vélle, hogy odavinnének 
A mënnyei karba, a szent szüzek közi, 
Hogy bételnék velem azok kegyös rendi; 
A mënnyei kócsot a kezembe adja, 
Első kakasszókor jőnek látásomra, 
Másod kakasszókor ingömöt mëgkérnek, 
Harmad kakasszókor ingömöt elvisznek. 
 
Sirass, anyám, sirass, éltömbe hadd halljam, 
Hadd halljam éltömbe, hogy siratsz hótomba. 
 
Lëányom, lëányom! virágos kertömbe 
Első raj méhömnek gyönge lépecskéje, 
Gyönge lépecskének sárguló viassza, 
Sárog viasszának fődön futó füstje, 
Fődön futó füstje s mënnybe ható langja! 
 
A mënnyei harang húzatlan szólalék, 
A mënnyei ajtó nyitatlan mëgnyílék, 
Jaj! az én lëányom oda bévezeték. 


 
 


GYERMEKJÁTÉKOK ÉS VERSIKÉK 
A Fejér-Nyikó mellékiről 


 
 


271 
 


Ágon ülő küs madárka 
Fűből fészket facsaritta, 
Ëgyet tojék, belétojék; 
Kettőt tojék, belétojék; 
Hármat tojék, belétojék stb. 


 
(És így tovább, míg a lélegzetvétel tart; azt próbálgatják 
vele rendre a gyermekek, hogy egy szusszanással melyik 
tudja tovább mondani.) 
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272 


 
Aló láncom, láncom, 
Kövér karasirom; 
Benne forog küs mënyecske, 
Kapd bë, akit szeretsz. 
 


(A gyermekek kört csinálnak, egy a közepibe beáll, a töb- 
biek állanak, s ő egyedül forog a közepiben; a kör mondja 
a mondókát, s mikor elvégzik, a középben forgó egyet 
békap közülük s azt megforgatja, s azzal ott hagyja, s 
maga kiáll a körbe, s így tovább folytatják.) 
 
 


273 
 
Én ëgyedül járok, 
Király úrfi! várok, 
Kit adsz neköm, 
Kivel hazamönnöm? 


Kozma Jucit. 
Nem kedvellöm én azt, 
Nem szeretöm én azt, 
Csúf maga, ruhája, 
Rongyos a bundája. 
 
Én ëgyedül járok, 
Király úrfi! várok, 
Kit adsz neköm, 
Kivel hazamönnöm? 


Osváth Rebit. 
Kedvellöm én azt, 
Szeretöm én azt, 
Szép maga, szép ruhája, 
Lobogós ingválla. 
 


(A gyermekek összefogózva kört képeznek, egy, a király 
úrfi, beáll a kör közepibe, a körön kívül egy, a kérő, s ez 
mondja a mondókának egyszer az első felit, melynek vé- 
geztével a körben álló király úrfi egyet a körbeliek közül 
megnevez, amint a mondókában látszik; erre csakugyan a 
kör körül járó mondja a mondóka második részit, mikor 
ezt elvégzi, ismét elöl kezdi a mondóka első részit; erre 
a királyfi más személyt nevez meg a körbeliek közül, mire 
a kérő, ki a körön kívül kerüli a kört, mondja a mon- 
dóka utolsó részit, s a kijelöltet megfogja s magával viszi; 
ez folytatódik mindaddig, míg a körből mindegyiket ös- 
szefűzi, s utoljára a király úrfi egyedül marad, ekkor le- 
tapsolják és lenevetik a király úrfit, s újra kezdődik.) 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


148 
 


274 
 
(A gyermekek sorban ülnek, egy közülök lesz kertész, egy 
angyal és egy ördög; a kertész az ördögöt és angyalt a 
többiektől eltávolítja, mégpedig különböző irányban, ekkor 
a sorban ülők mindenikének egy-egy virágnevet ád titkon, 
mikor a játék megkezdődik; s így előbb jő az angyal, meg- 
áll a kertésszel szembe s mondja:) 


 
Angyal: Cinglingling! 
Kertész: Honnét jössz? 
Angyal: Mënnyországból! 
Kertész: Mé jöttél? 
Angyal: Virágé. 
Kertész: Mifélié? 
 


Angyal: Egy virágot megnevez, pl. „majoránnát”; s ha a 
titkon elnevezett virágok közül vagy egyet eltalál, az fel- 
áll s az angyal elviszi ― s ha nem talál, a kertész azt 
feleli: „Elmehetsz!”, mikor az angyal egyedül megy vissza 
előbbi helyére. 
Azután sántikálva jön elé az ördög, s megállva a kertész 
előtt, kezdi: 
 


Ördög: Dur, dur, dur! 
Kertész: Honnét jössz? 
Ördög: Pokolból. 
Kertész: Mé jöttél? 
ördög: Virágé. 
Kertész: Mifélié? 


 
Ördög: Hasonlag megnevez egy virágot, mint az angyal, s 
így foly a játék mindaddig, míg az angyal s ördög a virá- 
gok neveit mind eltalálták s elhordták, mikor a játék újra 
kezdődik. 


 
 


275 
 


Kapitány uram kűdeték, 
Kend lëányát mëgkéreték, 
Szöbbiköt, jobbikot, 
Karcsú magossabbikot. 
 
Az én lëányom nem eladó, 
Csak házamba béillendő, 
Kapufélig sem eresztöm
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Pergát gyócsing nékű, 
Küssebb úját sem mutatom 
Aranygyűrű nékű. 
 
Ma én innet elmönjek, 
Hónap ide se jöjjek; 
Apátoknak sem hozok 
Hámba való hat lovat, 
Anyátoknak sem hozok 
Fődig érő palástot. 
 
Mi a kapu váttsága? 
 
Ëgy szép aranyalma. 
 


A játék menete szóról szóra az, mint a fennebbié, mely 
így kezdődik: Én egyedül járok. 
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Mókustánc 
 
(A gyermekek lekucorodva szökdincselnek, s tenyereiket most 
elöl, majd hátul összecsapdosva danolják:) 
 


Iccu! kicsi mókuska, 
Mostan jöttem Váradról, 
Ágról ágra szökdöstem, 
Mégis jó úton jöttem. 
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(Egyik gyermek középre áll, a többiek körülveszik; a kö- 
zépen álló a következő dalszókkal számlálja meg társait. 
Kire a végszó esik, félreáll, a többieket újra számlálják, 
míg csak egy marad fenn, ez a választott:) 
 


Ëggyöm, kettőm, 
Hábor, német, 
Katona, Pétör, 
Pitty! 


 
vagy: 
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Ögyötöm, bögyötöm, 
Tijom, tájom, 
Tozzsok, bozzsok, 
Bányabükki 
Bükkmagyaró. 
Célai 
Cinegei 
Kácki 
Tarkó 
Pinty! 
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Ëgy időben 
Madarak valánk, 
Fődre szállánk, 
Kölesszömöt 
Szödögeténk. 
Tökbe tőtők, 
Tök nem tartá, 
Vasba tőtők, 
Vas megtartá ― 
Szip 
Száp 
Szabó 
Pál, 
Szípd ki 
Innet 
Ezt a 
Röttö- 
Netös 
Büdös 
Pált. 
 


(A gyermekek egy-egy ujjokat összeteszik körbe ― egy 
megkezdi a mondókát valamelyik ujján, s rendre mondja, 
amint írva van, az ujjakon rendre menve; ― akin vég- 
ződik, azé leszen Büdös Pál, s lenevetik, s tapsolják.) 
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Tizenkét barát öszik ëgy kalánnyal, 
Ëgyik mondja: vesd a kalánt, 
Másik mondja: vesd a kalánt, 
Harmadik mondja: vesd a kalánt stb. 


 
(Mindaddig, míg a gyermekek szusszal bírják.) 
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Fát ― vágok ― fát, 
Fái ― magya ― rót, 
Régi ― rakoty ― tyát. 
Aki ― velem ― vess, 
Én is ― aval ― vess, 
Fogad ― junk ëgy ― kupa ― borba, 
Huszon ― kettő ― lësz. 
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Ëgy, kettő, három, négy, 
Kicsi bótos, hova mégy? 
Debrecenbe pipáé, 
Kolozsvárra lëányé. 
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Csiga-biga, 
Nyúts’ ki szarvad, 
Szántunk, vetünk, boronálunk 
Neköd is, neköm is. 


 
 


283 
 


(A gyermek meglátván a csókát, összeüti tenyerét s így 
szól:) 
 


Csóka, csóka, vess diót! 
Én is vetök magyarót. 
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Cú föl, lovam, cú föl, 
Cú föl Barassóba, 
Hús, kinyér ócsó, 
Bort is ingyen adnak, 
Mindön kecske ugrására 
Ëgy-ëgy sajtot adnak.  
 
Cú föl, lovam, cú föl, 
Cú föl Barassóba, 
Mit vögyek ott Pálnak? (Julinak.) 
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Almát, diót a zsebibe, 
Sós perecöt a kezibe, 
Csöngőt-pöngőt a nyakára, 
Vesszőt a likára. 
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A macskának fejér lába, 
Aval mönyök Móduvába, 
Onnat hozok oláh fátát, 
Aval járjuk a zsukátát. 


 
(Az édesanya, apa vagy dajka a kisgyermeket a térdire 
veszi, s ott hopocáltatja, a fenn leírt versikék dalolása 
mellett.) 
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Bárány (vékony hangon): 
Epörlevél! 


Mióra (természetes hangon): 
Mikó lösz nyár? 


Vén juh (vastag hangon): 
Nem éröm meg. 
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Az anyapulyka fiaival lassan ezt mondja: 
 


Csak így élünk, csak, csak, csak, 
Csak így élünk, csak, csak, csak. 
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A disznó és malaccal essőben: 
 
Öreg disznó: 


Ha előre tudtam vóna, vóna, vóna, 
Köpenyögöt hoztam vóna, vóna, vóna. 


Malacok (vékony hangon): 
Én is, én is, én is. 
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Libák a búzába menet ezt mondják: 
 
Ketten ëgyet, 
Ketten ëgyet. 


 
Mikor már beleérkeztek: 


 
Ki-ki magának, 
Ki-ki magának! 


 
A gazda rajtakapván, jól megverte; az egyik künn maradt volt 


s így szólott: 
 


Meggondótam, 
Meggondótam. 


 
A többi: 


 
Hát ha tudtad, mé nem mondtad, 
Hát ha tudtad, mé nem mondtad. 
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Ki népei vagytok? 
 


(A játszó sereg egymás kezét megfogva, hosszú sort ké- 
peznek a gyepen, egy közülök vezérnek van kijelölve; a 
két végső kezeiket összefogva feltartják és kaput formál- 
nak, ekkor a vezér kezdi a mondókát:) 
 


Vezér: 
Kakas adjon jó napot. 


 
Kapus: 


Réce-ruca fogadja. 
Tíz, tíz! ki népei vagytok? 


 
Vezér: 


Lengyel László jó királyé! 
 
Kapus: 


Az is nekünk ellenségünk. 
 
Vezér: 


Miről való ellenségtek? 
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Kapus: 
Minapába itt járátok, 
Hídunk lábát lerontátok, 
Fel sem ácsolátok. 


 
Vezér: 


Ácsok vagyunk, ácsmesterek, 
Fenyőfából kifaragjuk, 
Ingyen aranyozzuk. 


 
Kapus: 


Honnan kapjátok az ingyen aranyat? 
 
Vezér: 


Fel-felfutunk Kisbódogba, 
Kisbódogból Nagybódogba, 
Kérve kérjük, adva adják, 
Rúddal tolják, medencével mérik. 


 
Kapus: 


Hazudtok, tolvajok: mert 
Vagy lopjátok, vagy csaljátok, 
Vagy kuruzsoljátok. 


 
Vezér: 


Sem nem lopjuk, 
Sem nem csaljuk, 
Sem nem kuruzsoljuk; 
Isten adománya. 
Mi a kapu váttsága? 


 
Kapus: 


Két aranyalma s egy tollas vitéz. 
 


(Ekkor a sor farka megindul s a kapun mind keresztül- 
búnak, a végsőt a kapusok elvámolják, s a játék újból 
kezdődik addig, míg a vezérnek minden népe elvámoltat- 
ván, csak egyedül marad; ekkor mindnyájan a vezérre 
futnak, lecsúfolják, letapsolják, hogy nép nélkül maradt, 
s ezzel vége a játéknak.) 
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Kitrikoty mese 
 
Én elmenék a vásárra félpénzzel, 


Tyúkot vettem félpénzzel, 
Tyúkom mondja: kitrikoty, 


Káré kity-koty, édes tyúkom, 
Mégis van egy félpénzem. 
 
Én elmenék a vásárra félpénzzel, 


Csirkét vettem félpénzzel, 
Csirkém mondja: csip, csip, csip, 
Tyúkom mondja: kitrikoty, 


Káré kity-koty, édes tyúkom, 
Mégis van egy félpénzem. 
 
Én elmenék a vásárra félpénzzel, 


Kakast vettem félpénzzel, 
Kakas mondja: bokréta, 
Csirkém mondja: csip, csip, csip, 
Tyúkom mondja: kitrikoty, 


Káré kity-koty, édes tyúkom, 
Mégis van egy félpénzem. 
 
Én elmenék a vásárra félpénzzel, 


Récét vettem félpénzzel, 
Récém mondja: rip hajnal, 
Kakas mondja: bokréta, 
Csirkém mondja: csip, csip, csip, 
Tyúkom mondja: kitrikoty, 


Káré kity-koty, édes tyúkom, 
Mégis van egy félpénzem. 
 
Én elmenék a vásárra félpénzzel, 


Pulykát vettem félpénzzel, 
Pulykám mondja: dardaru, 
Récém mondja: rip hajnal, 
Kakas mondja: bokréta, 
Csirkém mondja: csip, csip, csip, 
Tyúkom mondja: kitrikoty, 


Káré kity-koty, édes tyúkom, 
Mégis van egy félpénzem. 
 
Én elmenék a vásárrá félpénzzel, 


Lúdat vettem félpénzzel, 
Lúdam mondja: gigágá, 
Pulykám mondja: dardaru, 
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Récém mondja: rip hajnal, 
Kakas mondja: bokréta, 
Csirkém mondja: csip, csip, csip, 
Tyúkom mondja: kitrikoty, 


Káré kity-koty, édes tyúkom, 
Mégis van egy félpénzem. 
 
Én elmenék a vásárra félpénzzel, 


Disznót vettem félpénzzel, 
Disznóm mondja: röff, röff, röff, 
Lúdam mondja: gigágá, 
Pulykám mondja: dardaru, 
Récém mondja: rip hajnal, 
Kakas mondja: bokréta, 
Csirkém mondja: csip, csip, csip, 
Tyúkom mondja: kitrikoty, 


Káré kity-koty, édes tyúkom, 
Mégis van egy félpénzem. 
 
Én elmenék a vásárra félpénzzel, 


Juhot vettem félpénzzel, 
Juhom mondja: behehe, 
Disznóm mondja: röff, röff, röff, 
Lúdam mondja: gigágá, 
Pulykám mondja: dardaru, 
Récém mondja: rip hajnal, 
Kakas mondja: bokréta, 
Csirkém mondja: csip, csip, csip, 
Tyúkom mondja: kitrikoty, 


Káré kity-koty, édes tyúkom, 
Mégis van egy félpénzem. 
 
Én elmenék a vásárra félpénzzel, 


Kecskét vettem félpénzzel, 
Kecském mondja: nyikrabá, 
Juhom mondja: behehe, 
Disznóm mondja: röff, röff, röff, 
Lúdam mondja: gigágá, 
Pulykám mondja: dardaru, 
Récém mondja: rip hajnal, 
Kakas mondja: bokréta, 
Csirkém mondja: csip, csip, csip, 
Tyúkom mondja: kitrikoty, 


Káré kity-koty, édes tyúkom, 
Mégis van egy félpénzem. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


157 
 


Én elmenék a vásárra félpénzzel, 
Csitkót vettem félpénzzel, 
Csitkóm mondja: mihálybá, 
Kecském mondja: nyikrabá, 
Juhom mondja: behehe, 
Disznóm mondja: röff, röff, röff, 
Lúdam mondja: gigágá, 
Pulykám mondja: dardaru, 
Récém mondja: rip hajnal, 
Kakas mondja: bokréta, 
Csirkém mondja: csip, csip, csip, 
Tyúkom mondja: kitrikoty, 


Káré kity-koty, édes tyúkom, 
Mégis van egy félpénzem. 
 
Én elmenék a vásárra félpénzzel, 


Legént vettem félpénzzel, 
Legén mondja: ha vóna, 
Leán mondja: jó vóna, 
Csitkóm mondja: mihálybá, 
Kecském mondja: nyikrabá, 
Juhom mondja: behehe, 
Disznóm mondja: röff, röff, röff, 
Lúdam mondja: gigágá, 
Pulykám mondja: dardaru, 
Récém mondja: rip hajnal, 
Kakas mondja: bokréta, 
Csirkém mondja: csip, csip, csip, 
Tyúkom mondja: kitrikoty, 


Káré kity-koty, édes tyúkom, 
Nincsen már több félpénzem.* 


                         
* Az utóbbi két versike szintén Udvarhelyszékből került, de 
másutt is el lévén terjedve, az ottani hangejtést csak kevéssé 
vettük alkalmazásba. 
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HÁROMSZÉKIEK ÉS ERDŐVIDÉKIEK 
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Nem szoktam, nem szoktam 
Hajnalba fëlkelni, 
Piros hajnal előtt 
Vérës ruhát mosni. 
 
Könyvemmel áztatni, 
Jajszóval sulykolni, 
Könyvemmel áztatni, 
Jajszóval sulykolni. 
 
Eleget könyörgék 
Apámnak s anyámnak, 
Hogy ne adjon engëm 
Nagy hírës tolvajnak. 
 
A nagy hírës tolvaj 
Most ës oda vagyon 
Kërësztút állani, 
Embërt mëgfosztani, 
Ëgy pénzétt, kettőétt 
Lelkit elveszteni. 
 
A nagy hírës tolvaj 
Az ajtón hallgassa, 
Hogy a felesége 
Magát siratgassa. 
 
Asszon, feleségëm, 
Nyisd ki az ajtódot! ― 
Nyitva van, nyitva van, 
Édës jámbor uram! ― 
 
Métt sírtál, métt sírtál, 
Édës feleségëm? ― 
Nem sírtam, nem sírtam, 
Édës jámbor uram! 
 
A konyhán forgódtam, 
Cserefát égettem; 
Cserefának füstje 
Húzta ki a könyvem. ―
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Métt sírtál, métt sírtál, 
Édës feleségëm? 
Hónap álló délbe 
Fejedët vétetëm! ― 
 
Fut hátra az asszon, 
Kiáttsa a szógát: 
Jánoskám, Jánoskám, 
Nagyhajú Jánoskám! 
 
Készítsd a hintómot, 
Fogd bé hat lovamot, 
Hónap álló délbe 
Vigy fejvëvő herre! 
 
Mikor fejem vëszik, 
Mosd mëg ürmös borba. 
Édes ürmös borba, 
Takard gyënge gyócsba! 
 
Tëdd fël a hintómba, 
Vidd bé Móduvába, 
Apámnak s anyámnak 
Tëdd az asztalára, 
 
Hogy egész Móduva 
Vëgyën példát rólla, 
Sënki a lëányát 
Tolvajnak ne adja! 
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Forró Julis, mit gondolál, 
Mikor mosni elindulál? 
Én ëgyebet nem gondolék, 
Az Ótra mosni indulék. 
 
Ëgypár rongyát én kimosék, 
S a vízbe hanyotág esém; 
Nagyobb a víznek mélysége, 
Mind két karomnak ereje. 
 
Én istenëm, kik valának, 
Kik a víz martján állának? 
Jaj! be rossz embërëk vótak, 
Hogy rajtam nem ës kapának!
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Imre Julis jó barátom, 
Aki érten vért ontana, 
Hazafuta a faluba, 
S a falunak híré adá. 
 
A harangot verik férre, 
Gidófalvát gyüttik ëssze; 
Mënnek a keresésire, 
Fëlkeresik vízmëntire. 
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Haragszom én arra szóra, 
Ki az asszont úgy mëgszólja; 
Mett az asszon csërgő szarka, 
Csërrëg-përrëg jó hajnalba, 


Kedves angyalom! 
 
Haragszom én arra szóra, 
Ki a legént úgy mëgszólja; 
Mett a legén aranycsillag, 
Aranygarádicson ballog, 


Kedves angyalom! 
 
Haragszom én arra szóra, 
Ki a lëánt úgy mëgszólja; 
Mett a lëán bazsarózsa, 
Ketszër nyílik vosárnapra, 


Kedves angyalom! 
 
Haragszom én arra szóra, 
Ki a papot úgy mëgszólja; 
Mett a papnak nincs bundája, 
Hideg a reverendája, 


Kedves angyalom! 
 
Haragszom én arra szóra, 
Ki a mestërt úgy megszólja; 
A mestëmek nincs kalapja, 
Sapkába jár az utcára, 


Kedves angyalom! 
 
Heje-hujja, lebuj, lebuj! 
Tőllem, rózsám, ne bújj, ne bújj 
Én ugyan tőlled nem búvok, 
Mikor látlak, mëgujjulok, 


Kedves angyalom! 
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Küs kertëmbe most érik a csërësznye, 
Az alatt ül ëgy szép barna mënyecske; 
Tetszik neki még a világ, 
Szëmit nem verte ki az ág. 


Ihajhaj! 
 
Kihágék a magoss hëgy tetejire, 
Mëgásatám a síromot előre; 
Onnét nëztem azt az ëgyet, 
A nap nem süt nála szëbbet. 


Ihajhaj! 
 
Pej paripám hányja fejit këgyesën, 
Vártalak az este, rózsám, szűvesën; 
Ugyan bizon hova lëttél, 
Mán két este el nem jöttél? 


Ihajhaj! 
 
Diófának ágas-bogas teteje, 
Nincs lëány, akinek nincs szereteje; 
Most akadtam szeretőre, 
Ëgy szép barna legénkére. 


Ihajhaj! 
 
Diófának ágas-bogas teteje, 
Métt nincs kjednek, édës rózsám, szëbb színe? 
Szép szinëmët elvesztëttem, 
A rózsámot eltemettem. 


Ihajhaj! 
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Kivirágzott az árkosi temető, 
Nem tartok én immán többé szeretőt; 
Szeretőm lësz az árkosi temető, 
Oda temessenek engëm legelsőbb. 
 
A citrusfa levelestől, ágastól: 
Hogy váljunk mëg, édës rózsám, ëgymástól? 
Úgy váljunk mëg, kedves rózsám, ëgymástól, 
Mind a fényës csillag rogyogásától.
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No! ha elmész, kedves rózsám, kévánom, 
Az út előtted mind rózsává váljon! 
A ződ fű ës édës álmot terëmjën; 
Szűved engëm soha el ne felejtsën! 
 
Patak martján nevekëdék tulipánt: 
Az én szűvem tégëd óhajt, tégëd várt, 
Amik gyűrűt jegybe adtam, add vissza; 
Nálam ës kész a jegyruha, vëdd vissza! 
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Van bocskorom, tarisnyám, 
Kostököstől a pipám. 
Nekëd hagyom, szép rózsám, 
Sinórostól a bundám. 
 
Jó étel a túrós lepén, 
Be szép legént szeretëk én! 
Szép orcáját csókolom, 
S mënnyországot gondolom. 
 
Fenyődëszka-kerittés: 
Jaj be furcsa teremtés! 
Ölelhetëd kedvedre, 
Mett nem hányják szëmëdre. 
 
Ott mënyën három lëán; 
Mindëgyik magyar lëán; 
Csukros a pántikája, 
Piross a két orcája. 
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Ó! friss galamb, örülhetsz, 
Míg szárnyadon repülhetsz; 
Ahol tetszik, ott járhatsz, 
Társadhoz mehetsz. 
 
Arany időt érnék ma, 
Ha kezemre szállana 
Az a madár, kit szűvem vár, 
Szűvem nyugodalma.
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Gyönyörűségbe élhetsz, 
Hogyha engëmët szeretsz; 
Mett én ugyan szeretlek, 
Szűvemből ki sem vetlek. 
 
Két kezibe ződ pálma, 
Gyënge mejjin két alma: 
Be jó vónál, ha mëgvárnál, 
Szép friss lëánka! 
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Kuttya gyilkos keringëttét ― lencsét! 
Viszik férhëz a barna mënyecskét, 
Majt elmënyünk a lakadalmába, 
Mëgugratjuk mënyasszon korába. 
 
Mëgugratjuk mënyasszon korába, 
Hogy a fődet sem éri a lába; 
Ha mënyasszonságot mer vállalni, 
Annak mindën dógát ki këll állani. 
 
De nem táncol akkor velünk hëába, 
Ajándékot hányunk a tángyérjába; 
Mënyasszonyát jól mëgvezetgetjük, 
S a mënyasszontáncot mëgfizetjük. 
 
Cifra csepszët vëszën abból magának, 
Hogy kedvesebb lëgyën az urának, 
Az urát nevezi galambjának, 
S hunyoritt a más embër fiának. 
 
Hallod-ë te, szép barna mënyecske! 
Métt vásódál férhëz olyan ízibe? 
Ha férhëz mész, csókold, nyald uradot, 
Mett arra lekötelezted magadot! 
 
De ne felejts egésszen engëmët, 
Ne hadd éppen árván szëgény szűvemët; 
Hébe-hóba csókolj mëg engëm ës, 
Hisz a sokból jut ëgy-ëgy nekëm ës! 


 
 


300 
 


Fáj a szűvem, fáj érëtted, 
De te azt sohasem hitted; 
Úgy gyógyittod mëg szűvemët, 
Ha szűből szeretsz engëmët. 
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Ess az esső, zúg a gát, 
Adjon isten jóccakát! 
Szeretőmnek más szokást, 
Ne szeressën minnyát mást! 
 
 


302 
 
Ne búsuljon, komámasszon, 
Csak az Isten rozsot adjon! 
Addig iszunk, míg ëgy ló lësz, 
Azután a lúg ës jó lësz. 
 
 


303 
 
Jere, rózsám, a mezőre, 
Egésségës levegőre. 
Hadd süssön a nap súgára; 
Ott lësz búza pogácsára! 
Kössünk ketten ëgy kévébe; 
Kőtözzünk ëgymás szűvibe! 
 
 


304 
 
Azt izenték a malomból, 
Këll-ë lëán, vaj nem? 
Uram Jézus, micsináljak? 
Mëgvëgyem-ë, vaj nem? 
 
Olyan rongyos a szoknyája, 
Mëgijedtem tőlle; 
Szűz Mária, Szënt József, 
Mënts mëg ëngëm tőlle! 
 
Ördög vigye! ha mëgvëszëm, 
Bajom mëggyűl vélle; 
Ha a ménkő mëg nem üti, 
Mëgüt ëngëm vélle! 
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Úgy mëgüték a bírót 
Ëgy nagy tökkel, hogy mëghót; 
Harmadnapus macskája 
Bömbölve jár utánna. 
 
Szëgény árva hűtösök! 
Nincs baja már veletëk; 
A sok bírságpálinka 
Bérekedt a gyomrába. 
 
Sirassátok a bírót, 
Mett jó húzó-vonó vót; 
Jó bírót válasszatok, 
Ki után ihassatok! 
 
Csakugyan forgódjatok, 
Amit kaptok, igyatok; 
Halál után ës nektëk 
Csak e lëszën részetëk. 
 
Indulj, bíró, ne hetelj, 
Világon ne szemetelj! 
Ki vót s ki léssz a bíró? 
Csak ëgy pálinkáshordó! 
 
Rajta! még utoljára 
Pálinkát a torára! 
Nyugszik ő már, nem bánja, 
Azt akarki mëgigya. 


 
 


306 
 
Az én lúdam nagy hekre 
Azt a prádét mëgtëtte, 
Térgyig érő nagy hóba 
Fëlhágott a tojóba. 
 
Az én lúdam feteke, 
S azt a tempót mëgtëtte, 
Magát mëgerőltette, 
Fëlhágott a gërëzdre.







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


166 
 


Haj, ganárom, ganárom! 
Lësz-ë lúdam a nyáron? 
Lëszën kettő vaj három, 
Piros csizmára szánom. 
 
Nincs okosabb, mind a lúd, 
Télbe, nyárba gyalogút; 
Hopp a jégën mezítláb, 
Úgy kímilik a csizmát. 
 
Nincs okosabb, mind a ló, 
Nem këll neki vigánó, 
Hanem kantár fejibe, 
Szép húszár tetejibe. 


 
 


307 
 


Nem jöttem én gyalog ide, 
Hat ló, hintó hozott ide, 
Barna rózsám szëmődöke 
Csalogatott engëm ide. 
 
Rózsámnak a szëmődöke 
Többet ér, mind a hat ökre; 
A hat ökre szántóvető, 
Maga pedig hív szerető. 
 
Beteg az én rózsám, szëgén, 
Én vagyok az urus-legén, 
Szëdtem százféle virágot, 
Abból főztem urusságot. 
 
Egésségës az én rózsám, 
Eleven szëmmel néz rëám; 
Az ő vidám tekéntete 
Bús szűvemnek üdvessége. 


 
 


308 
 


Ó jegënye, jegënye, 
Jegënyefa levele! 
Ëste jött a kezembe 
Szeretőmnek levele.
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Hogy kezemre kerüle, 
Fëlolvasám kedvemre; 
Bokréta van mellette, 
Azt édësëm kötötte. 
 
Kössél, rózsám, máccor ës, 
Mëgcsókollak százszor ës; 
Csak köszönni nem elég, 
Csók ës këll melleje még. 


 
 


309 
 


A szengyörgyi piacon, piacon 
Elejtém a pántikás kalapom, kalapom, 
Azon kérëm alakom, alakom, 
Adja fël a pántikás kalapom, kalapom. 
 
A szengyörgyi piacon, piacon 
Szappant árul ëgy asszon, ëgy asszon, 
Én ës vëvék darabot, darabot, 
Kürülmosám magamot, magamot. 
 
Kürülmosám magamot, magamot, 
Mégsem láttam páromot, páromot, 
Ha fëllëlném páromot, páromot, 
Felejteném gondomot, gondomot. 


 
 


310 
 


Férrevágom kalapomot, 
Mëgölelëm galambomot, 
Százszor ës őt megcsókolom, 
Mennyi csókom visszakapom. 
 
Kalapomba rózsát tëszëk, 
S aval ugyan kevély lëszëk; 
Mett rózsám adja kertjiből, 
Tulajdon maga kéziből. 
 
Nincs szëbb virág a rózsánál, 
Nincs szëbb lëány a rózsámnál; 
Mikor virágjai közt áll, 
Ő ott a legszëbb virágszál.
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Rózsa nyílik az ajakán, 
Rózsa terëm az orcáján; 
Százszor ës őt mëgcsókolom, 
Mennyi csókom visszakapom. 
 
Világ irigyli sorsomot, 
Szerelmes bódogságomot; 
Hadd irigyëlje a világ! 
Enyím vagy te, legszëbb virág! 
 
Beszéltünk ketten, s mahónap 
Ësszeeskët münköt a pap, 
Enyím ő akkor örökre, 
Míg elhërvad kebelembe. 


 
 


311 
 
Látom életëmët, nem igën gyönyörű, 
Az én két orcámon folydogal a könyű. 
Ha tudtad határát rövid szeretetnek, 
Métt nem hagyál békét én árva fejemnek. 
 
Mindën madarkának szabad ágra szállni, 
Csak nekëm nem szabad az utcán sétálni; 
Titkos szeretetnek nem këll cégért dugni; 
Mett vadnak irigyek s el fognak gátolni. 
 
Sír az út előttem, bánkódik az ösven, 
Még az ës azt mondja: ádjon mëg az Isten! 
Ádjon mëg az Isten mindën jovaival, 
Min’ kerbeli rózsát drága illatokkal! 
 
Ahol én elmënyëk, még a fák ës sírnak, 
Gyászos ágairól levelek lehullnak; 
Ha tudtad határát rövid szeretetnek, 
Métt nem hagyál békét szabad életëmnek? 


 
 


312 
 
Úgy szeretëm a barnát, 
Mind a borízű almát; 
Barna lëán, barna szëm! 
Ezétt sovárog szűvem.
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Úgy szeretëm a szőkét, 
Mind a szőllőszëmëcskét! 
Szőke lëán, szőke haj! 
Szëgén szűvem, jaj, jaj, jaj! 
 
Piros leán, szűm adta, 
Bolond vagyok miatta; 
Húnyorittok szëmibe, 
Békéredzëm szűvibe. 
 
Piros lëánt ne szeress, 
Mett a részëgës lehet, 
Tűz langja ő magába, 
S a tüzet ës kiállja. 
 
Fejér lëánt ne szeress, 
Mett az árnyékot keres, 
Fejér bőrit kéméli, 
S világot ingyen éli. 
 
Szőke lëánt se szeress, 
Mett a rëstëcske lehet, 
Immel-ámmal dolgozik, 
S majtég elrongyosodik. 
 
Barna lëánt szerethetsz, 
Mett a jó dolgú lehet; 
Barna főd borozdába 
Mëgterëm a jó búza. 


 
 


313 
 
A szép asszon messze lát, 
Vízre kűdi az urát, 
Míg az ura vízre jár, 
Barna galambja bëjár. 
 
Édës uram, be jó kjed, 
Be jó vizet hozott kjed! 
Mënjën, hozzon máccor ës, 
Üljön még többecskét ës. 
 
A szép asszon verve jó, 
Mind a dió, törve jó, 
Verjed, törjed, töcsköljed, 
Annál több hasznát vëszëd! 
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Széjës árok, keskën palló, 
Belérúgott ingëm a ló; 
Ha még ëgyszër mëgrúg a ló, 
Lëszëk ëgy sëmmirevaló. 
 
Édës lovam, agyoncsaplak, 
Nincsen széna, nincsen abrak! 
Ne csapj agyon, édës uram! 
Kitelelëk az ugaron. 
 
Úgy hát agyon nem ës csaplak, 
De jó pénzétt csak eladlak! 
Tudom, gazdám, hogyha eladsz, 
Ilyen lovat sohasem kapsz. 
 
Tekéntetës komámasszon, 
Azétt kűdött anyámasszon, 
Hogy ëgy üres zsákot adjon, 
Mellyel a malomba fusson. 
 
Nekëm zsákom csak ëgy vagyon, 
Józsa úrfi alatt vagyon; 
Ha fëlëbred Józsa úrfi, 
Kënyérrel këll bétácsolni. 
 
Három csillag van az égën, 
Sétál a mónár a rétën; 
Eridj haza, lisztës mónár, 
Mett a garad üressen jár. 


 
 


315 
 


Szép a nyárfa a tetőn, 
Be szép az én szeretőm! 
Ő magoss ës, karcsú ës, 
De ëgy kicsidég hamiss. 
 
Ha hamiss, azt jól tëszi; 
Jutalmát ës úgy vëszi; 
Hamiss vagyok magam ës, 
Hamist szeret a hamiss. 
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Udvarhelyi bécsalóba 


Jó bort mérnek; 
Jöjjön bé hát, komámasszon, 


Igyunk ëgyet! 
Jaj, jaj, mind fáj a gyomrom! 
Mëghalok, ha nem iszom, 


Komámasszon! 
 
Ez a fene vén embër sincs 


Idehaza, 
Harmadnapja, hogy odavan 


A korcsmába; 
Hogy a mókus ëgye mëg, 
Nem csókolom többet mëg, 


Komámasszon! 
 
Ördög bújjon a küsasszon 


Cipőkibe, 
Miét járkál olyan sokat 


A pincébe! 
Kilenc icés a gyomrom, 
Tizedikkel mëgtódom, 


Komámasszon! 
 
Virágozik már a tőgyfa, 


Magyarófa; 
Ëgy pint borral vagyok adós 


A korcsmába. 
Ëgy, két, három ice bor 
Leszivárog mindënkor, 


Komámasszon! 
 
 


317 
 
Csá elé, hí elé, az én rózsám felé! 
Csá elé, hí elé, az én rózsám felé! 
 
Az ökör a fődet nem magának szántsa, 
Asszony a lëányát nem magának tartsa. 
 
Szépën fëlneveli, más kézre ereszti, 
Keservesën nëzi, hogy más üti-veri. 
 
Elmënt az én rózsám idegën országra, 
Azt izente vissza, hogy mënjek utánna.
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Nem mënyëk utánna idegën országra, 
Inkább mëggyászolom feteke ruhába, 
 
Délig fetekébe, délután fejérbe, 
Estefelé pedig lilaszín selyëmbe. 
 
Feteke városnak fejér tornya látszik, 
Az én édës rózsám más ölibe jádzik. 
 
Fëlmënék a hëgyre, lenézék a vőgybe, 
Ott van az én rózsám talpig fetekébe. 
 
Csak azétt szeretëm falu végin lakni, 
Odajár a rózsám a lovát itatni. 
 
Nem lovát itassa, magát mutogassa, 
Piross két orcáját velem csókoltassa. 
 
Miétt az ördögétt tudlak úgy szeretni, 
Hogy gondolatomból ki sem tudlak vetni. 
 
Nem anyától lëttél, rózsafán termëttél, 
Piros pünköst napján hajnalba születtél. 


 
 


318 
 


Ahol kerekëdik ëgy kerek dombocska, 
Azon nevekëdik ëgy szép almafácska, 
 
Édes az almája, csukros a virágja, 
Alatta ül vala egy szép lëányocska, 
 
Kötte a virágját fejérből, vërësből, 
Ahol a mejjére nyomtatta, ezüsből. 
 
Aval fëltekénte a magoss egekre, 
Hát ott ereszkëdik ëgy gyalogösvenke, 
 
Kinek a két széje tiszta ezüst vala, 
A közepe pedig sárig arany vala. 
 
Azon ereszkëdik ëgy fodor báránka, 
Mindën szőreszálán ëgy-ëgy csillag vala. 
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Héj páva, héj páva! császárné pávája! 
Szëgén legén vótam, gazdag lëánt vëttem, 
S a gazdag lëánnak kedvit nem lëlhettem; 
A vásárba mëntem, piros csizmát vëttem, 
Aval hazamëntem, s az asztalra tëttem. 
Kéncsëm feleségëm, mondj uradnak ingëm! 
Én bizon sohasem, teljes életëmbe! 
Mett apám házánál nagyobb urak jártak, 
Őköt sem uraltam, tégëd sem urallak. 
 
Héj páva, héj páva! császárné pávája! 
Szëgén legén vótam, gazdag lëánt vëttem, 
S a gazdag lëánnak kedvit nem lëlhettem; 
A vásárba mëntem, rojtos ruhát vëttem, 
Aval hazamëntem, s az asztalra tëttem. 
Kéncsëm feleségëm, mondj uradnak ingëm! 
Én bizon sohasem, teljes életëmbe! 
Mett apám házánál nagyobb urak jártak, 
Őköt sem uraltam, tégëd sem urallak! 
 
Héj páva, héj páva! császárné pávája! 
Szëgén legén vótam, gazdag lëánt vëttem, 
A gazdag lëánnak kedvit nem lëlhettem; 
Az erdőre mëntem, somfabotot szeltem, 
Aval hazamëntem, a pad alá tëttem. 
Kéncsëm feleségëm, mondj uradnak ingëm! 
Én bizon sohasem, teljes életëmbe! 
Botom elékapám, hátára vagdalám. 
― Uram vagy, uram vagy halálig, uracskám! 


 
 
 


320 
________ 


 
 


321 
 
Virágos rét, füves halom, 
Ott kaszál az én galambom, 
Aranydészű a dërëkán, 
Nem hajlik a kasza után. 
 
Kaszáscsillag van az égën, 
Kaszál édësëm a réten, 
Aranydészű a dërëkán, 
Nem hajlik a kasza után.
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Ő kaszálja, s én takarom, 
Ott ës jovadot akarom. 
Akarmennyit ő kaszáljon, 
Én utánna fëltakarom. 
 
Bú életëm, bánat napom, 
Feteke gyász alatt lakom, 
Illik nekëm a gyászruha, 
Mindën kedvem el van zárva. 
 
Olyan bánat a szűvemën, 
Kétrét hajlott az egekën; 
Egek, egek, szánjatok mëg, 
Bánátimtól mëntsetëk mëg. 
 
Ha az egek mëg nem szánnak, 
Könnyhullásim mëg sem állnak; 
Fáj a szűvem küvül-belöl, 
Szorítsa bánat kétfelől. 
 
Bódog isten, sok sírásim, 
Tengër álomszaggatásim! 
Akiért sokat szaggattam, 
Jaj, én attól elmaradtam. 
 
Én elmënyëk arra helyre, 
Honnét madár sem jő ide; 
Fészket rakok a sűrűbe, 
Ződ erdőnek közepibe. 
 
Ha azt kérdik: azt ki rakta? 
Azt ëgy szëgény árva rakta. 
Kinek nincsen apja, anyja, 
Sem ëgy igaz tesvérbátyja. 
 
Arról tudják, hogy árva vagy, 
Hogy ëgy házba ëgyedül vagy, 
Ëgyedül hagyott a világ, 
Ëgyedül búsulok immág. 
 
Sírva ëszëd kënyeredët, 
Osztán sonyorán keresëd. 
Úgy mëg vagyok én átkozva, 
Mind paripa kantározva! 
 
Verjën mëg az én teremtőm, 
Mett nem vótál hív szeretőm, 
Nem vót nekëd teljes eszëd, 
Sem állandó szeretetëd.







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


175 
 


 
Ó, még a fák ës könyveznek, 
Hogy véletlen szerettelek! 
Úgy mëgváltam szeretőmtől, 
Mind ág szép ződ levelitől. 
 
De a ződ ág hideg átal, 
Én pedig irigyëk átal; 
Elhullott a fa levele, 
Mett reatőt az ideje. 
 
Kiasszott a füge fástól, 
Mëgváltunk, rózsám, ëgymástól, 
Eltőt a nyár, jaj, be nagy kár! 
Be szép, aki párjával jár! 
 
Be szép, aki szépët szeret; 
Felejtené, de nem lehet! 
Mett én ëgy szépët szerettem, 
De azt el sem felejthetëm! 
 
Mikor bujdosni indultam, 
Színëm sem vót, úgy búsultam; 
Édësëmtöl elbócsuztam, 
Jaj, mindënből kiposztultam. 
 
Mindën lëánnak azt hagyom, 
Gyászvirágot ne gyomláljon; 
Mett ha gyászvirágot gyomlál, 
Az édësse bujdosni jár! 


 
 


322 
 
Én ültettem a rózsafát, 
Más szëdi le a bimbóját. 
Én szerettem ëgy szép barnát, 
Más éli vélle világát. 
 
Én ültettem az almafát, 
Más szëdi le az almáját, 
Én szerettem mëg ëgy küslánt, 
Más éli vélle világát. 
 
Ülj a térgyem kaláccsára, 
Ne hajts a mendemondára; 
Átölellek két kezemmel, 
Hadd nézze más irigy szëmmel.
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Én vettem a tiszta búzát, 
Más ëszi mëg a pogácsát; 
Ha kimënyëk a mezőre, 
Más fekszik a lepedőre. 
 
Mëg këll a búzának érni, 
Mett a nap erőssen éri; 
Mëg këll fejemnek őszülni, 
Mett szűntelen a bú öli. 


 
 


323 
 


Te ës jól tudod azt, kéncsëm! 
Nincs ëgyebem, csak jó szűvem, 
Ezt nekëm Istenëm adta, 
Legkedvesebb ajándéka. 
 
Bőröm szép fejér és vërës, 
A falunkba üsmeretës; 
De ne nézd az én szénëmët, 
Érëzd inkább jó szűvemët. 
 
Isten szűvem balról tëtte, 
De jobbra van az érzése, 
Értëd ver a csak, angyalom! 
Esköszöm, másnak nem adom. 
 
Ki tégëd biztat, semmit ér, 
Ha hónap másnak mást ígér. 
Szűvemët nekëd ígértem, 
Ezt soha el sem felejtëm. 
 
Sok helyt jártam Háromszékën, 
Ezën a kedves térségën, 
De csak te vagy ëgyedül itt, 
Aki ingëm éltet, hevitt. 
 
Te léssz az én feleségëm, 
Isten úgy segéljen ingëm; 
Ha ezt tőllem mëgtagadnád, 
Életëmët elótanád. 
 
Utánnad mënyëk szép násszal, 
Mënyasszonyi ajándékkal; 
Az apám házához viszlek, 
S mind arannyat mëgbëcsüllek.
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Komondóba mënyëk tőlled, 
De gondolatom jár vélled, 
S mikor onnét hazamënyëk, 
Szűvem! szűvemhëz ölellek. 
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Adjon Isten olyan törvént, 
Lëan kérje mëg a legént, 
Hogy a legén várakozzék, 
S a lëán csak figurázzék. 
 
Nekëm anyám azt mondotta, 
Ne vásódjam férhëz soha, 
Várjak békével csëndësën, 
Időre mindën mëglëszën. 
 
Jámbor jó anyám szovának 
Hittem, mind a szëntírásnak, 
Addég s addég várakozám, 
Míg a szëbb időt elrúgám. 
 
Anyám ës olyan próféta, 
Szép hazugság mindën szova, 
Mán túl mindënnap vénülök, 
S a pártába itthon ülök. 
 
Ci! be büdös ez a párta! 
Veszëtt vóna bé pokolba, 
Be elcserélném jó szűvvel 
Ëgy viseltes főkötővel. 
 
Azt mondják, a szüzesség kincs, 
Hogy annál drágább sëmmi nincs; 
Isten adta szüzessége! 
Kinek lëszëk felesége? 
 
Azon kérëm istenëmët, 
Szánja mëg szëgén fejemët, 
Rendëljën nekëm ëgy legént, 
Ha nem ifjat, bár csak fél vént. 
 
Hogyha én azt mëgérhetném, 
Hogy magam férhëz tëhetném, 
A pártámot fëlgyújtanám, 
S hammát szélnek bocsátanám.







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


178 
 


 
Adna Isten olyan törvént, 
Lëán kérné mëg a legént, 
Elindulnék s addig járnék, 
Míg ëgy hánt-vetëttet kapnék. 
 
Azt mondják, hogy fënn az égbe 
Jézus lësz a szüzek férje; 
Én a fődön mënnybe lënnék, 
Ha ëgy legénhëz mëhetnék. 
 
Kérëm, néne, szűvességgel, 
Valakinek szërëzzën el! 
Imádkozom életiétt, 
S a lelke üdvességiétt. 


 
 


325 
 
Három rendű fodros szoknya, 
Mit álmodtál az éccaka? 
Nem álmodtam én ëgyebet, 
Hanem a barna szëmëdët! 
 
Ëszëm a barna halálod, 
Három városba nincs párod; 
Három várost ësszejártam, 
De páromot nem találtam. 


 
 


326 
 
Bazsarózsa, ne virágozz! 
Rëám, kéncsëm, ne várakozz! 
Mett ha rëám várakozol, 
Soha mëg nem házasodok 
 
A sárkányi széjës utca, 
Be sok gyalogút van rajta! 
Mindën legény ëgy útat ver, 
Ki szeretőhöz mëndëgel. 
 
Házasodjál mëg, ha akarsz, 
Végy el ingëm, ha el akarsz; 
Ha ingëmët elszalasztasz, 
Olyan párt le nem szakasztasz.
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Én ma bársonsapkát vëszëk, 
S abba rozsmarintot tëszëk; 
Illatos lësz, merre járok, 
Úgy szeretnek a lëányok! 


 
 


327 
 


Édës lelkëm, tám neheztelsz, 
Hogy rám kedvetlen tekéntesz! 
Mondd mëg, kérlek, kedves alak, 
Vajon mivel bántottalak? 
 
Élëk-halok én érëtted, 
Mind magad eszrevëhetted; 
Hogy lehetne hát, édësëm, 
Nekëm tégëd mëgsértenëm! 
 
Ha már ëgyszër këgyes vótál 
S emlékëzetbe fogadtál: 
Ne fossz mëg hát örömemtől, 
Langgal égő szerelemtől! 
 
Mett nincs nagyobb gyönyörűség, 
Nincs nagyobb fődi üdvesség, 
Mind mikor a rókon szűvek 
Ëgymáshoz állandó hűvek. 


 
 


328 
 


Kútágasra szállott a sas; 
Engëm, rózsám, ne csalogass! 
Csalogatott engëm más ës, 
Náladnál szëbb virágszál ës. 
 
Likas a kjed háza vége, 
Piross a kjed lánya képe, 
Adja nekëm kjed a lányát, 
Béfëdetëm én a házát! 
 
Három piross kendőt vëszëk, 
A nap rám süt, piross lëszëk; 
Piross lëszëk, merre járok, 
Úgy ës szeretnek a lányok,
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Három fejér kendőt vëszëk, 
Ha fëltëszëm, fejér lëszëk; 
Fejér lëszëk, mind a hattyú, 
Nem ölel mëg mindën fattyú. 


 
 


329 
 
Ez a macska feteke, 
Lám a tejet mëgëtte. 
Nëzze kjed csak a tarkát, 
Mind fëltartsa a farkát! 
 
Hát a vërës micsinál? 
Egeret fog, sántikál. 
A róska addig leste, 
Míg futtába elcsípte. 
 
Az iromba a lesbe 
Most ült bé a kendërbe; 
A fejér hát jobbacska, 
A farka hosszabbacska. 
 
Én istenëm, adj telet, 
Hadd heverjünk eleget; 
Adtál vót még ëgy telet, 
Hevertünk vót eleget! 
 
Hát az öreg él-ë még? 
A kutyától fél-ë még? 
Apró csontot rág-ë még? 
Tipëg-topoghat-ë még? 


 
 


330 
 
Az éjjel álmomba arról álmodoztam, 
A bihari kerbe hat lovat hajtottam; 
Édësëm ës ott vót, az ekét tartotta, 
Mindën fordulásba ëgy pár csókot ada. 
 
Édësëm ostora, selyëm a csapója, 
Ëgyet rittyent vélle, s elszalad a lova. 
Eridj, Pista, haza! bé van a ló hajtva, 
A bíró udvarán szóll a pëngő rajta.
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Az olyan legényétt nem adnék ëgy hagymát, 
Ki mindën hajnalba keresi a lovát; 
Szúnyodós az olyan, lovát nem jól őrzi, 
Tőlle a házat ës ördög elviheti. 


 
 


331 
 


Szép állat a lúd, magát mosogassa, 
Arrával tollait fëlborzogassa; 


Kis kertëkben, ligetëkben 
Ëgyütt repdësnek; 
Édës kéncsëm, galambocskám, 
Jaj, mind szeretlek! 


 
Szép vidámságnak kiömlő árja 
Az embërnek szűvit kërësztül járja; 


Hív öledbe, kebeledbe 
Hogyha hajolnék, 
Édës kéncsëm, galambocskám, 
Jaj, be elhalnék! 
 


Édës kéncsëm, rózsám, gyënge violám, 
Csókra termëtt szép szád jaj be csókolnám! 


Hív öledbe, kebeledbe 
Hogyha hajolnék, 
Édës kéncsëm, galambocskám, 
Jaj, be alhatnék! 


 
 


332 
 
Nekëm ugyan mëgesëtt, 
A szeretőm mëglesëtt: 
Ő már nekëm nem hiszën, 
Míg a vízre nem viszën. 
 
Vesszën meg az én agyam! 
Miétt adám rá magam, 
Hogy mást ës mëgöleljek, 
Mikor ëgyet szeretëk? 
 
Kertem alatt ëgy küs gát; 
Barna lëán csókot ád; 
De te szőke, ne próbáld, 
Most ës csókra áll a szád! 
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Elmënt Jancsi katonának, 
Vége lëtt az aratásnak; 
Vége lëtt szëgén fejemnek, 
Mëg këll szakadni szűvemnek. 
 
Be sokszor mëgcsókolálak! 
Be sok éjjel virasztálak! 
Puszta már nekëm a világ! 
Mind böjtbe az erdei ág! 
 
Lehajlott a nyírfa ága; 
Oda szűvem bódogsága! 
Fejemët fël sem emelëm, 
Míg Jancsimot fël nem lëlëm. 
 
Elvitték őt szëmëm elől, 
Árva vagyok mindënfelől; 
Ezt én sokszor mëggondoltam, 
Még álmomba ës mëgláttam. 
 
Mind ëgy árva járok-kelëk, 
Éjjel-nappal sok bút nyelëk, 
Két szëmëmmel addig sírok, 
Míg búmnak végire jutok. 


 
 


334 
 


Nincsen, nincsen olyan asszon, 
Mind Kongóné komámasszon, 
Sütögeti a sok lepént, 
Csalogassa a sok legént. 
Ha a lepént mëgëttétëk, 
Lëányomot mëgvëgyétëk. 
 
Likas a ked háza vége, 
Aprós a ked lánya képe, 
Nem këll nekünk Pörzsi lánya, 
Igën rövid a szoknyája; 
Elég vóna annak fele, 
Felit szëdje le a medve. 
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335 [= 366] 
 
Eme lëány túrót árul, 
Mëgesmerik a faráról; 
A faráról, dërëkáról, 
Barna piross orcájáról. 
 
Kövér lúdnak nagy a zúzza, 
Küs kertëmbe törökbúza, 
Eme lëány mind azt mondja, 
Velem ëgyütt mëgkapálja. 
 
Velem bizon nem kapálja, 
Ki mindég csak farát hanyja. 


 
 


336 
 


Most kapott a bíró 
Ëgy küs újságot, 
Szëdi ëssze mind az 
Éfiúságot. 
 
Sok magyar lëánnak 
Szëme könyvezik, 
Mikor a rózsáját 
Bokkancsba fűzik. 


 
 


337 
 


Mëgdöglött a bíró lova, 
Mëgnyúzta a bíró maga; 
Jó lësz a bőre bundának, 
A négy lába kocsonyának, 
A hurkája pántikának ― 
Annak a cifra lëánynak. 


 
 


338 
 


Esik esső, esik, 
Hadd essék folyvást; 
Azt gondolod, rózsám, 
Nem találok mást? 
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Találok szeretőt, 
Szépët, csinosot, 
Még ha én akarok, 
Gavallérosot. 


 
 


339 
 


Csillag sem szeretnék 
Az égën lënni, 
Nálad nékül, rózsám, 
Odafenn lënni. 
 
Nálad nékül, rózsám, 
Mit ér mënnyország? 
Éjjel-nappal járnék 
Szárnyon le hëzzád. 


 
 


340 
 


Szerelmes édös istenünk! 
Ugyan bizon mi lësz velünk? 
Mind csak szántunk, mind csak vetünk, 
Még sincs mëgévő kënyerünk. 
 
A sok adó, a sok fizess 
Miatt szuszék, járom üress; 
Pedig úgy terëm itt a rozs, 
Mind [Bécs]be a palaglafos. 
 
Fődünk tiszta búza helyëtt 
Az üdőn ës konkolyt termëtt; 
S ha vaj ëgy szál búza sarja 
Mëgmaradt, azt bogár marja. 
 
Tavaszt ës hëába várunk, 
A tavaszba sincs áldásunk; 
Nyugoti mëg északi szél 
Leforrázza, ami kikéi. 
 
Ami régën ritkábban vót, 
Szénánk mind elviszi az Ót; 
Nincs víg arató, takaró, 
Nem fényës a kasza, solló. 
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Están bátyom panasszára 
Azt kérdëzi a komája: 
Koma! mi a palánéta? 
Vajjon nem az-é az, oka? 


 
 


341 
 
Szeretëm az új bort, 
Szeretëm az ót ës, 
Hogyne, hisz szerette 
Maga nagyapám ës. 
 
Sok példa vagyon rá, 
Hogy alma a fától 
Semmi, de semmiképp 
Nem eshetik távol. 
 
Szerette az apám, 
Valamint nagyapám, 
Bort elé, mett én ës 
Valóból ihatnám. 


 
 


342 
 


Szomszédasszon beteg vót, 
Mëgdörgölték, jobban vót; 
A kendëre mëgázott, 
A tóba kivirágzott. 
 
Szomszédasszon kakassa 
Fëlszökött a kapura, 
Mind azt kukurigólja: 
Hamiss az ő asszonya. 


 
 


343 
 


Én istenëm, este van, 
Szép szeretőm messze van, 
A küsruhám nála van, 
Mindën kedvem oda van. 
 
Eljöhetnél, nincsen sár, 
Az ajtómon nincsen zár, 
Ezüs patkó szikrát hány, 
Piross orcám csókot vár. 
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Három bangó, látod-ë? 
Ha mëgiszom, bánod-ë? 
Hogyne bánnám, kedvesëm, 
Mikor veled keresëm. 
 
Ez a világ jobb vóna, 
Ha kerolin nem vóna; 
Adjuk el a kerolint, 
Vegyünk sinoros lájbit. 
 
Adjuk el a fizurát, 
Vegyünk vélle vacsorát; 
Többet ér a vacsora, 
Mind százezër fizura. 


 
 


345 
 


Száraz fűre dërës harmat hulladoz, 
Édës lovam, ne ëgyél, met bajt okoz: 
Inkább selyëmkantárt vëszëk fejedre, 
S bársonnyerged lësz, csak hordozz kedvemre. 
 
Kemény száraz galyok fëdik az útat, 
Édës lovam, lábod mëg ës botolhat; 
Haj! de repülj velem rózsám házáig, 
Hogy ne fájjon szëgén szűvem sokáig. 
 
Fényës csillag kezd rogyogni az égën, 
Olyan tisztán nem tündöklött már régën; 
Fényës csillag, rogyogj nekëm odáig, 
Hogy sëtétbe ne ballogjak sokáig! 
 
Csillámlik az Ót folyása messzüről, 
Talám ki ës öntött már a fészkiből; 
Hej! Ót vize, ne öntsd el az utamot, 
Hogy ne féjtsem lovamot és magamot! 
 
Ablak előtt gyënge világ csillámpol, 
Mellette szép barna lëán szunyákol. 
Barna rózsám, ne szunyákolj, jere ki, 
Kedvesëd már rég vár tégëd ideki! 
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Víg óráim, mind a vizek, 
Lefolyának sebëssen, 
Nincs szűvemnek reménsége, 
Hogy több jót ës érhessën. 
 
Bódog üdők, hova létëk, 
Amikor ölelhettem 
A rózsámot, s kebelibe 
Nyugodalmat lëlhettem! 
 
 


347 
 


Elindula három árva 
Hosszú útra, szolgálatra, 
Kezibe vin három vesszőt, 
Hogy csapja mëg a temetőt. 
 
Kelj fël, kelj fël, édësanyám, 
Mett elszakadt a gyászruhám! ― 
Én nem kelëk, három árvám, 
Mett elhërvadt piros orcám! 
 
Vagyon nektëk mostohátok, 
Ki fejért adjon rëátok, 
Mikor fejért ad rëatok, 
Vérrel virágzik hátotok. ― 
 
 


348 
 


Nincsen nekëm szeretőm, 
Csak ëgy rongyos keszkenyőm, 
Szëbbik fëlit fordittom, 
S édësëmët gondolom. 
 
Jaj istenem, este van, 
Szép szeretőm messze van, 
A keszkenyőm nála van, 
Víg örömem benne van. 
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Szárad a fű a hëgytetőn, 
Elhagyott ingëm szeretőm, 
Panaszolnék, de nincs kinek, 
Nem szóllok hát én sënkinek. 
 
Panaszold mëg a sëprűnek, 
Mett a nem mondja sënkinek; 
Ha mondja ës a küszöbnek, 
Küszöb nem mondja sënkinek. 
 
Gyászolja szűvem szűvedët, 
Mett elvitted jókedvemët; 
Mëgvirágzik hétszër a mák, 
Míg mëglássuk, rózsám, ëgymást. 
 
Fejér ruha a fejemën, 
Feteke gyász a szűvemën, 
Feteke hëgy, fejér üröm, 
Nekëm a bánat nem öröm. 
 
Nekëm a nap úgy telik el, 
Ha fëljő, elig halad el; 
Fëljött a nap szép fényësën, 
Nem süt rëám igyenësën. 
 
Kicsi tulok, nagy a járom, 
Többet utánnad nem járok, 
Azt ës bánom, amit jártam, 
Verjën mëg a mái átkam. 


 
 


350 
 


Ihol jő ëgy legén, 
De szomorú szëgén, 
Látom a szájáról, 
Szállást kérne, s nem mér. 
 
Tudok neki adni, 
Adtam ës, adok ës 
Egy éjjeli szállást, 
Ha lëán vagyok ës. 
 
Nem vagy legén, nem vagy, 
Met te nem mersz kérni, 
Nám én lëán vagyok, 
Mégës merëk adni. 
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Tudom jól magamról, 
Jólesik szëgénnek, 
Ëgy éjjeli szállás 
Utozó legénnek. 


 
 


351 
 


Ne mënj, rózsám, a tollóra, 
Gyënge vagy még a sollóra, 
Ha elvágod a kezedët, 
Ki köti bé a sebëdët? 
 
De ha elmész a tollóra, 
Ne mënj, rózsám, csak magadra; 
Híjj, jó szűvel mëgyëk veled, 
Estig aratok melletted. 
 
Ketten kötünk ëgy kévébe, 
Ëgymás mellé ülünk délbe, 
Ketten nyugszunk az árnyékba, 
Fëlvert kévék árnyékába. 
 
Ha estig folyvást aratunk, 
Ha hazafelé indulunk, 
Karonfogva a hívësën 
Hazaérünk szerelmesën. 
 
Vasárnap a pap kihirdet, 
S két hét múlva ësszeeskët; 
Halálig ketten aratunk, 
Ketten élünk, ketten halunk. 


 
 


352 
 


Túl a vizën Tótországon, 
Repül madár a ződ ágon, 
Hadd el, hadd el, hadd repüljön, 
Csak a szűved mëg ne hűljön. 
 
Kötőt kötünk a lábára, 
Elrepittsük nemsokára, 
Hogy repüljön el aharra, 
Barna babám ablakára. 
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Kálvénista termëtt rózsa, 
Nem vétëttem nekëd soha, 
Nem ës vétëk, amíg élëk, 
Amíg zeng bennem a lélëk. 
 
Sárga dinye, ződ ugorka, 
Haragszik rám ëgy lëánka; 
De mi haszna a haragja, 
Ha ingëm ölel galambja? 
 
Keresztúri szitakérëg, 
Majt mëgöl ingëm a mérëg, 
Csupa szároz korttyal élëk, 
Mett veled nem beszélhetëk. 
 
Tavaszi szél útat szárászt, 
Mindën madár társat választ, 
Hát én immán kit válasszak? 
Bokrétát kire akasszak? 


 
 


353 
 


Igazán szeress ingëmët, 
Ne csald ártatlan szűvemët; 
Az ën szűvem csalni nem tud, 
Igazán szeret, nem hazud. 
 
Vár’ meg, vár’ mëg, én édësëm, 
Még mëgver tégëd az Isten, 
Se nem értem, se nem másétt, 
Csak az igaz szeretetétt. 
 
Fogjon is mëg az én átkom, 
Igaz szűbéli bánatom, 
Verjën mëg az igasságom, 
Utánnad való járásom. 
 
Elmëntél s nem bócsúztál el, 
Mëgátkozlak, hogy hërvadj el; 
Jere vissza, bócsúzzál el, 
Átok alatt ne hërvadj el. 
 
Olyan bánat a szűvemën, 
Kétrét hajlott az egekën, 
Ha még ëgyet hajlott vóna, 
Szűvem kettéhasadt vóna. 
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Fáj a szűvem nekëm belöl, 
Bánat szorittsa kétfelől, 
Fáj a szűvem bánatjába, 
Mett nem járhat szabadjába. 
 
Mikor szabad madár vótam, 
Ahol tetszëtt, ott sétáltam; 
De már fogoly madár vagyok, 
Galickába búsulhatok. 
 
Vetëm szëmëm az egekre, 
Csordul könyvem le a fődre, 
Ki a fődre, ki előmbe, 
Ki bánatos kebelembe. 
 
Én istenëm, valahára 
Fëlsüt-é napom sugára? 
Fëlsüte, de nem tisztába, 
Jaj, elborult gyászhomályba. 
 
Az ég alatt s a főd színén 
Ëgy sincs olyan árva, mind én; 
Árva vagyok apa nékül, 
Árva biz én rózsám nékül. 
 
Én ës árva, te ës árva, 
Hallgassunk ëgymás szovára; 
Jól tanál ëgyütt két árva, 
Bújjunk ëgymás árnyékába. 


 
 


354 
 


Leány a legényhez 
 
Azt hallottam, rózsám, hogy el akarsz hagyni! ― 


El hát, s mi bajod vélle? ― 
Hogy këll már szëgén fejemnek ily árván maradni? ― 


Könnyen. ― 
Tudod, rózsám, mit fogadtál vasárnap éccaka? ― 


Ígéret bolondnak öröm. ― 
Hogy elvëszesz legfënnebb ës két-három hét múlva. ― 


Nem vónál beteg. ― 
Ó! én édës rózsám, hát már hova lëgyek? ― 


Bújj a lóba, s nem csíp mëg a légy. ― 
Látom, hogy már mëgvetëttél, azétt hát elmënyëk. 


Jó utat! ― 
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Legény a leányhoz 
 
Mëgmásoltam, rózsám, minapi mondásom. ― 


Késő már! ― 
Visszahoztam lábaidhoz igaz mëgbánásom. ― 


Vidd vissza. ― 
Házad körül szomorán mindaddig forgolódom, ― 


Szëdd fël ott, amit kapsz. ― 
Míg két piross orcád rendre csókolgatom. ― 


Rendre a püspök falatját. ― 
Vigyázz, rózsám, mett maradhatsz könnyen eladóba! ― 


Bízd rëám. ― 
Isten uccse mást keresëk még ma a fonóba! ― 


Jere bé, jere bé, üssön mëg a szösz-mënkő. ― 
 
 


355 
 
 


Ó, be drága óra vala, 
Mikor szűvem hëzzád hajla, 
Mind szép piros kerti rózsa; 
Lén szűvem szűvednek rabja. 
 
De örömöm szomorúság 
Követé, csak háborúság; 
El këll mënni, nincs mit tënni, 
Két ëgy-szűnek mëg këll válni. 
 
Azétt, szűvem, hallgass szómra, 
Vesd két karod vállaimra, 
Már nem látsz te többet soha. 
 
Mëgbocsáss, kétszín nem vótam, 
Károdra sem szógáltattam; 
Irigyeim, már éljetëk, 
Kik káromon örültetëk. 
 
Isten hëzzátok, már mënyëk, 
Kedvetëkre már élhettëk! 


 
 


356 
 


Azt beszélli a pitypalaty, 
Hat tél sem ér mëg ëgy nyarat; 
Igaza van szëgénkének, 
Jó bunda këll biz a télnek. 
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Mind azt lármázza a haris, 
Ritka lëány, ki nem hamis; 
Hazud abba a gaz csacska, 
Akadtam én ëgy igazra. 
 
El is vëszëm virág napján, 
Azaz virágvasárnapján, 
Hat hedegű s ëgy cimbalom 
Zëngje: hazud haris uram. 
 
 


357 
 


Már ezután her fon Pëti, 
Még a bolond ës neveti. 
Csizmadia vótam, 
De már kabát rajtam: 


Mett huros muros markom füles. 
 


Szógáló ës kalapot tësz, 
Sëprű helyëtt parizolt vësz, 
Dógozni nincs kedve, 
Morog, mind a medve: 


Mett huros muros markom füles. 
 


Favágó ës kabátot vësz, 
Minnyá tekéntetës úr lësz, 
Nem köszön az ácsnak, 
Vót jó barátjának: 


Mett huros muros markom füles. 
 
 


358 
 


Árva csihánkoszorú: 
Mét vagy, rózsám, szomorú? 
Hogyne vónék én szomorú, 
Mett elhagyott ëgy szigorú. 
 
Tám azt tudod, te szigorú, 
Érted vónék én szomorú? 
Mintsebb érted szomorkodnám, 
Inkább hideg vizet innám. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


194 
 


359 
 


Ahon ëgy virágoskerbe 
Ződ pázsint van leheverve, 
Ëgy küsasszon ott nyugoszik, 
Koszorúval körülködik. 
 
Ëgy úrfi arra sétála, 
Amélkodik csudájába, 
Kérdi tőlle: szelídëcske! 
Lëán vagy-ë, vaj mënyecske? 
 
Én sem lëán, sem mënyecske, 
Sem pediglen szelídëcske, 
Hát a kerbe virág vagyok, 
Elig nyílom, s már hërvadok. 
 
Ha te virág vagy a kerbe, 
Én mëg lëszëk harmat benne: 
Este a virágra szállók, 
Rëggelig réta maradok. 


 
 


360 
 


Dombon belöl van ëgy szűk házacska, 
Abba sír a vénlëán magába, 
Hogy nem vitték férhëz a fassángba, 
Hanem otthon hatták a pucokba. 
 
Fassáng után fassáng jő és repül, 
Mégës a sor rëám mind nem kerül. 
 
Már mëguntam a kéretést várni, 
Magam fogok szërëncsét próbálni; 
De az eszëm fël nem tudja érni, 
Legelőbb ës kit këllessék kérni. 
 
Jó lënne, ha diákot kéretnék, 
Mett a nekëm mindënkor tetszenék; 
De a diák csak guzsalyaskodik, 
A mënyecskék tőllem elszeretik. 
 
Vetëtt ágyam majt a padlót éri, 
De azt kérni sënki nem ës méri; 
Nem ës adjuk, ha csak paraszt kéri, 
Odaadjuk, ha jó nemës ― néki.
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Párta! párta! búra termëtt párta! 
Mét születtél erre a világra? 
Ha mëgfoglak, messzint elhajítlak, 
A gát alá kővel lenyomatlak. 
 
Elviseltem harminchárom pártát, 
Harminchárom szëdërjes rokolyát, 
Harminchárom sarumnak a talpát, 
Mégsem vëttem ëgy pénz-érő hasznát. 
 
Bár az Isten olyan csudát tënne, 
Hogy valaha legénesső lënne; 
Kifekünném az út közepire, 
Hogy vajëgy mán rëám ës csëppenne! 


 
 


361 
 


Kimënt a ház az ablakon, 
Benne maradt a vénasszon, 
Zsúpot kötött a hátára, 
Úgy büllögött a vásárra. 
 
Aprón vágott petrëzselyëm, 
A vénasszon veszedelëm; 
Elig várom az ördögöt, 
Hogy elvigye a vén dögöt. 


 
 


362 
 
Az én szëmëm olyan kerek, 
Ahányat lát, annyit szeret; 
De a szűvem olyan igaz, 
Ezër közzül ëgyet választ. 
 
De haragszom a szëmëdre, 
Mét kacsingat az enyimre; 
De még inkább a szűvedre, 
Mét gyulasztott szerelëmre. 
 
Rózsám! rózsám! mit kacsingatsz, 
Mikor most ës csak hamis vagy; 
Ha elraboltad szűvemët, 
Bódogittsad életëmët! 
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363 
 
Kara-héjja! héjja! 
Kilenc pipénk héjja, 
Ötnek tarka szárnya, 
Négynek likas lába. 
 
Kara-héjja! héjja! 
Kilenc pipénk héjja, 
Add vissza pipénköt, 
Met mëgvernek münköt! 
 
Kara-héjja! héjja! 
Kilenc pipénk héjja, 
Ha nem adod vissza, 
Ne jöjj erre, héjja! 


 
 


364 
 


Jaj de szépën harangoznak Torjába, 
Elhërvadt a legszëbb legén bújába; 
Három galamb húzza azt a harangot, 
Úgy temetik a nëgyedik galambot. 
 
Liliommal festëtték a koporsót, 
Olyan sárig, olyan fényës azét vót, 
Odamënt a szereteje szëgénnek, 
S bánatjától a koporsó sëtét lëtt. 
 
Rozsmarintot ültettek a sírjára, 
Úgy zokogott fëlëtte a babája, 
Végës-végig siratta a temetőt, 
Adja vissza a hűségës szeretőt. 
 
Szép gyócsingit nincsen, aki kimossa, 
Csak a két síró szëmével áztassa; 
Kondor haját déli szellő fúhassa, 
Nincs már, aki lesimittsa vállára. 
 
Újra búson harangoznak Torjába, 
Most tëszik a legszëbb legént sírjába, 
Addig s addig siratta a galambját, 
Hogy most immán őtöt sirassák magát. 
 
Lányok, lányok, nagytorjai lëányok, 
Babátokot soha el ne hagyjátok, 
A legénszű galambjáétt mëgreped, 
De lëánszű mëgkönnyebbül s elfelejt. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


197 
 


365 
 


Elfogták a szomszéd legént, 
Mit vétëtt: 
Hogy így este titkon hëzzám 
Bélépëtt? 
 
Azt mondják, hogy rabolni jött: 
Az igaz; 
De csak szűvem rabolta el, 
Hát mi az? 
 
Adja isten, bocsássák őt 
Szabadon, 
Szűvem mellé kezemët ës 
Od̓̕ adom! 


 
 


366 [= 335] 
 


Eme lëán túrót árul, 
Mëgüsmerik a faráról, 
A faráról, dërëkáról, 
Barna piross orcájáról. 
 
Kövér lúdnak nagy a zúzza, 
Küs kertëmbe törökbúza, 
Eme lëán mind azt mondja, 
Velem ëgyütt mëgkapálja. 
 
Velem bizon nem kapálja, 
Ki mindég csak farát hányja. 


 
 


367 
 


Ki mit szeret, ha nem szép ës, 
Kedves az annak, 


Ezt példája bizonyittsa 
A pipásoknak, 


Kik pipálni szűntelen 
Úgy szeretik, hogy ― 


Holott attól a szájok 
Olyan büdös, hogy! 


 
De nemcsak a pipásokról 


Lehet szóllani, 
Mett ehëz több példákot ës 


Lehet tódani, 
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Kik szűntelen bort innya 
Úgy szeretik, hogy ― 


Holott attól azután 
Oly bolondok, hogy! 


 
Vajon miféle jóság van 


A portubákba, 
Vaj annak szűntelen való 


Fëlszívásába? 
Megës sokan fëlszípni 


Úgy szeretik, hogy ― 
Holott attól az arrok 


Olyan kormos, hogy! 
 
Sok szép legén rút lëánt vësz 


Feleségül el, 
Sok szép lëán rút legénnek 


Adja magát el; 
Mégës a szép a rútat 


Úgy szereti, hogy ― 
Holott mások e dogot 


Úgy csudáljak, hogy! 
 
Sok legényëk szeretik a 


Magányosságot, 
Sok lëányok vállalnak fël 


Apácaságot; 
Mégës a vér őbennik 


Úgy gerjedëz, hogy ― 
Pedig azt mások előtt 


Úgy titkolják, hogy! 
 
Mi lehet dicséretësebb 


Az igazságnál? 
Mi pedig utálatosabb 


A hazugságnál? 
Mégës sokan hazudni 


Úgy szeretik, hogy ― 
Holott attól az arrok 


Úgy mëgpirul, hogy! 
 
Jobb mindënkor kevesebbet 


Bőcsen szóllani, 
Mind ok nékül igën sokat 


Ësszehordani; 
Mégës sokan csëvëgni 


Úgy szeretik, hogy ― 
Holott mások hallgatni 


Úgy mëgunják, hogy! 
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368 
 
Füstöl Feteke-hëgy, 
Hallik zúgása is, 
Ez a barna küs lëánka 
Igën-igën hamis. 
 
Feteke-hëgy alján 
Ëgy forrás csërgedëz, 
Az én szëmëm, küs barna lány, 
Mind csak érted könyvez. 
 
Ó, be vërës az ég, 
Aligha szél nem lësz, 
Elviszlek én majt a nyáron, 
Julim! ha jó út lësz. 
 


 
369 


 
Túl az Óton zërgő malom, 
Bút s bánatot törnek azon; 
Bár az enyimet törné mëg, 
Hogy bús szűvem ne ölné mëg. 
 
Túl az Óton van ëgy fűzfa, 
Alatta ëgy szép lëánka, 
Homloka fejér, mind márván, 
Szëmődöke, mind szivárván. 
 
A hód a homlokán vagyon, 
Azét fémlik olyan nagyon, 
Ha a nap ott járna s kelne, 
Még annál fényësebb lënne. 
 
Az ajaka bazsarózsa, 
Az arra pedig muskáta; 
Héj, de kevély, nem jő hëzzám, 
Ásd mëg síromot, jó anyám. 
 


 
370 


 
Az Isten ës katonának teremtëtt, 
Az a kicsi pap ës annak kërësztëlt; 
Hëj! az ës lëszëk, míg a világ világ lësz 
Míg az égën vagyëgy fényës csillag lësz.
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Nem jó csillag lënne már, énbelőllem, 
Nem sokáig rogyognék már az égën, 
Ó! mit ës ér nekëm az a mënnyország, 
Ha én, rózsám, nem járhatok le hëzzád. 
 
Korcsomáros! tőttsön bort a kupába, 
Hogy igyék a székëly legén bújába; 
Haj! rójja, rójja, korcsomáros, húsz kupa, 
Van rózsámnak kőtőpénze, hadd adja. 
 
 


371 
 
Sëprik a baróti utcát, 
Viszik a székëlység szikját; 
Állj mëg, rózsám, kérdjelek mëg, 
Hogyha elmész, hol kaplak mëg? 
 
Jere fël Csíkszërëdába, 
Ott mëgkapsz ëgy kaszárnyába; 
Ha ott mëg nem tanálsz kapni, 
Jer Gallíciába lakni. 
 
Gallícia közepibe 
Két kaszárnya vagyon szëmbe, 
Abba vadnak a székëlyëk, 
Abba búsulnak szëgényëk. 
 
Kikönyököl az ablakba, 
Rózsa nyílik csákójába, 
Rózsa nyílik, szëgfű hajlik, 
Édësanyam szova hallik. 
 
Rózsa nyílik, szëgfű hajlik, 
Édësanyám szova hallik; 
Mi haszna, ha szova hallik, 
Ha szűvibe nem nyughatik. 


 
 


372 
 


Hogyne vóna bús az anya, 
Kinek két fia katona, 
Ëgyik baka, a más huszár, 
Csernó víznél érte a nyár.
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Csernó vize, ó apadj mëg! 
Két szép fiam, szabadulj mëg! 
Szabadulnék, ha lehetne, 
Ha a balsors nem üldözne. 
 
Elveszëtt a láda kóccsa, 
Mëg nem szabadulok soha; 
Mëgkerült a láda kóccsa, 
Mëgszabadulok valaha. 
 
Kitörött a kapuzábé, 
Nem lëszëk bujdosó többé; 
Kapuzábém még fëlásom, 
Anyám s rózsám még mëglátom. 


 
 


373 
 
Nincsen bokor ződ ág nékül, 
Nincs szerelëm bánat nékül. 


Sidradradrám, sidradradrám, 
Sidradradrám, sidradrám! 


 
Angyalom, a szűved nem jó, 
Kërësztül áll, mind a hajó. 


Sidradradrám, sidradradrám, 
Sidradradrám, sidradrám! 


 
Elvitte a víz a pallót, 
A rózsám ës majt beléhót. 


Sidradradrám, sidradradrám, 
Sidradradrám, sidradrám! 


 
 


374 
 
Mónárlegén vótam én, 
Annak sem vótam jó én, 
Elévëttem a kupát, 
Mind elmértem a búzát, 


Ej-haj dunnám alá, :/: 
Bújj bé bundám alá. :/: 


 
Csizmadia vótam én, 
Annak sem vótam jó én, 
Elévëttem az árat, 
Mëgliggattam a szárat, 


Ej-haj dunnám alá, :/: 
Bújj bé bundám alá. :/: 
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Szabólegén vótam én, 
Annak sem vótam jó én, 
Elévëttem az ollót, 
Elnyirbáltam a posztót, 


Ej-haj dunnám alá, :/: 
Bújj bé bundám alá. :/: 


 
Korcsomáros vótam én, 
Annak sem vótam jó én, 
Elévëttem a korsót, 
Mind mëgittam a jó bort, 


Ej-haj dunnám alá, :/: 
Bújj bé bundám alá. :/: 


 
Dëáklegén vótam én, 
Annak sem vótam jó én, 
Elévëttem a tëntát, 
Belévertem a pënnát, 


Ej-haj dunnám alá, 
Bújj bé bundám alá, 
Ej-haj dunnám alá, 
Bújj bé bundám alá. 


 
 


375 
 


_________ 
 
 


376 
 


Elesëtt a lúd a jégën, 
Fëlkel majt a jövő hétën, 
Ica-ca! 
 
Hëgyës kőnél foly a patak, 
Aj, be rossz legénnek adtak, 
Ica-ca! 
 
Ha még ëgyszër lëán lënnék, 
Mëgnëzném, hogy kihëz mënnék, 
Ica-ca! 
 
Mëgvállogatnám a legént, 
Mind a piacon az edént, 
Ica-ca!
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Az edénnek a mázassát, 
A legénnek a pirossát, 
Ica-ca! 
 
Aval élnék a kedvemre, 
Bódog lënnék életëmbe, 
Ica-ca! 


 
 


377 
 
Kiszáradt a diófa, 


Csilláárum haj, 
Nem játszodnak alatta, 


Csilláárum haj. 
Majt kiújjul tavaszra, 
Játszodhatunk alatta, 


Csilláárum, csilláárum, 
Csilláárum haj! 


 
Az ajtóig mëg vissza, 


Csilláárum haj, 
A gyűrűmöt add vissza, 


Csilláárum haj. 
Mett ha vissza nem adod, 
Mëgcsípëm a farodot, 


Csilláárum, csilláárum, 
Csilláárum haj! 


 
[A 378. sorszám az eredeti kiadásban is hiányzik.] 


 
 


379 
 


Mikor masérozunk, kapitány uram-ram-ram-ram? 
Hónapután mëg azután, 
Csütörtökön ebéd után, 


Édës katonám, 
Katona szógám! 


 
Hol lësz mëgállásunk, kapitány uram-ram-ram-ram? 
Ott a magyar országba, 
Ëgy rongyos kaszárnyába, 


Édës katonám, 
Katona szógám! 
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Mit viszünk az útra, kapitány uram-ram-ram-ram? 
Tőtött tyúkot, sült malact, 
Ódalunkon egy palackt, 


Édës katonám, 
Katona szógám! 


 
Likas a nadrágom, kapitány uram-ram-ram-ram! 
Itt a snájdër, béfódja, 
Két káplár jól kipallja, 


Édës katonám, 
Katona szógám! 


 
Még sëpretlen a ház, kapitány uram-ram-ram-ram! 
Itt van Kati, kisëpri, 
Szemetet ës kiviszi, 


Édës katonám, 
Katona szógám! 


 
Ágyunk is vetetlen, kapitány uram-ram-ram-ram! 
Ott van Kati, mëgveti, 
Magát ës bëléveti, 


Édës katonám, 
Katona szógám! 


 
 


380 
 


S trállállállám s trállállállám, 
S trállállállám s trállállállám, jajj! 


Haj tulipánt, szarkaláb 
S csukros szëgfű, mákvirág, jajj! 


 
A te záros ajtódot 
Más zërgeti, de nem én, jajj! 


Hadd zërgesse, ha nem én, 
Még eszëdbe jutok én, jajj! 


 
A te sëprëtt házadot 
Más gazozza, de nem én, jajj! 


Hadd gazozza, ha nem én, 
Még eszëdbe jutok én, jajj! 


 
A te tarka keszkenyőd 
Más viseli, de nem én, jajj! 


Hadd viselje, ha nem én, 
Még eszëdbe jutok én, jajj! 
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A te piross orcádot 
Más csókolja, de nem én, jajj! 


Hadd csókolja, ha nem én, 
Még eszëdbe jutok én, jajj! 


 
A te fejér nyakadot 
Más öleli, de nem én, jajj! 


Hadd ölelje, ha nem én, 
Még eszëdbe jutok én, jajj! 


 
A te karcsú termetëd 
Más karolja, de nem én, jajj! 


Hadd karolja, ha nem én, 
Még eszëdbe jutok én, jajj! 


 
A te vetëtt ágyadot 
Más hidalja, de nem én, jajj! 


Hadd hidalja, ha nem én, 
Még eszëdbe jutok én, jajj! 
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MAROSSZÉKIEK 
 


A Nyárád mentiről 
 
 


381 
 
Apám, apám, apám, lelkem édesapám! 
Anyamasszon bizon Barcsait szereti. ― 
 
Hallod, asszon, hallod, mit mond e kis gyermek! 
Hallom, uram hallom, lelkem jámbor társam! 
Részëg ez. a gyermek, nem tudja, mit beszél. ― 
 
Ottan elindula aj! ki Kolozsvárra, 
Fele útját mene, onnan visszatére, 
Hazájához ére. 
 
Nyiss ajtót nyiss ajtót, asszon, feleségem! ― 
Nyitok, lelkem uram, lelkem jámbor társam! 
Hogy vessem nyakamba vont arany szoknyámot, 
Hogy kössem élőmbe potyolat ruhámot, 
Hogy tegyem fejembe recefátyolomot, 
Hogy húzzam lábomba szép piros csizmámot. ― 
 
Akkoron bérúgá palota ajtóját: 
Add elé, add elé a nagy láda kóccsát! ― 
A szomszédba jártam, kerten átalhágtam, 
Ottan elejtettem a nagy láda kóccsát, 
Hanem megtaláljuk a szép piros hajnalba. ― 
 
Akkoron bérúgá nagy láda ódalát, 
Csak kihengeredék belőlle Barcsai. 
Aj! megfogá őtöt s egybe fejit vevé. 
 
Állj elé, állj elé asszon, feleségem! 
Három halál közzül melyiket választod: 
Vaj főbe lőjjelek, vaj fejedet vegyem, 
Vaj hét asztal-vendégnek vígon gyertyát tartasz? ― 
Három halál közzül én is azt választom, 
Hét asztal-vendégnek vígon gyertyát tartok. ― 
 
Hallod, te szógáló, hozd bé a vég vásznot, 
S a nagy kászu szurkot, 
Tetejin kezdjétek s talpig tekerjétek, 
Talpánal kezdjétek s tetejig égessétek. ― 
 
Istenem, Istenem! én mit cselekedtem! 
Megöltem Barcsait s kedves feleségem. 
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382 
 


Huszár vagyok, azzá lettem, annak maradok; 
Sír a rózsám keservesen, rá sem hallgatok. 


Válj el tőllem, galambom, 
Felejts el, azt se bánom, 
Kedves angyalom! 


 
Sárga sujtás a csákómon, lobog bokrétám, 
Kard csörög az óldalomon, tajték a pipám. 


Uccu peng a sorkantyúm, 
Szélnek ered minden búm, 
Kedves angyalom! 


 
Mikor nekem Laci cigán szépen hegedül, 
Egy szép szüzet kiválasztok a többek közzül: 


Járom vele kegyesen, 
Más nézi keservesen, 
Kedves angyalom! 


 
 


383 
 
Kimenék a hegyre, 
Bénézék az aljba, 
Hogy meglássam rózsám, 
Néz-ë az ablakba. 
 
Ott láték egy házat, 
Árgyilus a neve, 
Benne van egy asztal, 
Bánattal terítve. 
 
Azon egy pohár bor, 
Erdélyi a neve. 
Köszönd rëám, rózsám, 
Hadd igyam belőlle! 
 
Mintsem rád köszönném, 
Inkább elönteném, 
Vaj itt a kulacsom, 
Inkább belétőtném. 
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384 
 


Nem, is legén nállunk, 
Kinek kalapjába 
Harmatos virágból 
Nincsen bokrétája. 
 
Nem is legén nállunk, 
Kinek szeretője, 
Szőke avagy barna, 
Nincsen a vidékbe. 
 
Kicsin az én rózsám, 
Mégse fér szűvembe... 
Kössünk szövettséget, 
Jere az ölömbe. 


 
 


385 
 


Repül a pillangó 
Virágról virágra; 
Sohase válogass 
Annyit a leánba. 
 
Szép leány a barna, 
Szép leány a szőke, 
Legszebb mindenkinek 
Az ő szeretője. 
 
Nem jártam utánna, 
Mégis kaptam egyet, 
Haj, de gyöngyön járó 
Azóta az élet. 
 
Apám nemzetségit, 
Édesanyám pénzit... 
Legjobban szeretem 
Én az ő szép lelkit. 


 
 


386 
 


Korcsomai párbeszéd 
 


Nő: Gondoltam, hogy itt kaplak. 
Férj: Éppen téged vártalak. 
N. Ugyan nem vót már elég? 
F. Nesze, igyál, feleség!
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N. Jaj, te hitván tékozló! 
F. Jobb az új bor, mind az ó. 
N. Jere haza, nem látod?!... 
F. Egyszerre mást hozatok. 
N. Beteg vagyok, meghalok. 
F. Ha jól iszom, víg vagyok. 
N. Énutánnam mit téssz el? 
F. A rossz fésze nem vész el. 
N. Fajankónak beszéllek? 
F. Iszom biz én, míg élek. 
N. De ha így élsz, koporsód... 
F. Tedd belé a kulacsot. 
N. Nem kíséri el a pap. 
F. De úgy bizon bort nem kap. 
N. Nem kell hát a cinterem? 
F. Nem, mer ott bor nem terem. 
N. Pokolba mész egyenest. 
F. Ott lelem a negyvenest. 


 
 


387 
 


Még a galambnak is 
Mézes búzát hintnek, 
Azzal csalogatják; 
De ha megfoghatják, 
Tollát simogatják, 
Azalatt a vizet is neki forralják. 


 
 


388 
 
Szivárvány havassán 
Felnőtt rozsmarintszál, 
Nem szereti helyit, 
El akar bujdosni. 
 
Ki ké’ onnat venni, 
Új fődbe ké’ tenni, 
Rózsám ablak’ alá 
Kéne palántálni. 
 
Vásárhelyi torony 
Kürül van kerítve, 
Három szál rozsmarint 
Van belé ültetve.
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Öntözzétek, lányok, 
Hogy ne hervadjon el, 
Szeretőtök szűve 
Hogy ne hasadjon el. 
 
Megéltünk vóna mü 
Még a kősziklán is, 
Elfeküdtünk vóna 
Ketten egy párnán is. 
 
Szerethettél vóna, 
Ha szép nem vótam is, 
Mer én szerettelek, 
Ha szegény vótál is. 
 
Könnyebb a kősziklát 
Lágy iszappá tenni, 
Mind két ëgyes szűnek 
Egymástól elválni. 
 
Mikor két ëgyes szű 
Ëgymástól megválik, 
Még az édes méz is 
Keserűvé válik. 


 
 


389 
 
A leányok azt állítják, 
Bort, pálinkát nem ihatják; 
De ha a kontyot felcsapták, 
Bort, pálinkát elegy isszák; 


Akkor nem kell az orsó, 
Csak a pálinkáskorsó. 


 
 


390 
 


Ó, te rózsa, be piross vagy, 
Édes lelkem, be kedves vagy, 
Piross orcád, mind a vér, 
Csókot, mind csak csókot kér. 
 
Megcsókolná, nem meri, 
Fél, az anyja megveri. 
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Édesanyám rózsafája, 
Én vótam legszebb virága, 
Kihajoltam az utcára, 
A legények bosszújára. 
 
Édesanyám sok szép szova, 
Kit fogadtam, kit nem soha, 
Megfogadnám, de már késő, 
Hull a könyvem, mind az esső. 
 
Hull a fődre, hull ölömbe, 
Hull a gyászos kebelembe; 
Fekete gyász, fejér üröm, 
Nekem a bánat nem öröm. 
 
Mindennek azt komendálom, 
Gyászvirágot ne gyomláljon, 
Mer én csak egyet gyomláltam, 
S annak is búját vallottam. 
 
Édesanyám rózsafája, 
Én vótam legszebb virága, 
Egy kegyetlen leszakaszta, 
Kebelébe elhervaszta. 


 
 


392 
 


Végigmentem az ormódi temetőn, 
Elvesztettem, elvesztettem, elvesztettem 


Törökbárson keszkenyőm. 
Törökbárson keszkenyőmöt nem bánom, 
De a régi szeretőmet, Rózsikámot, 


Krisztus uccse, sajnálom. 
 
Megnyergelem a lovamot, a sárgát, 
Megkerülöm, megkerülöm, megkerülöm 


Barna Benci birkáját, 
Kiválasztok harminchárom darabot, 
Nesztek, lányok, nesztek, lányok, nesztek, lányok, 


Ti se rongyoskodjatok. 
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Elbúsultam én magamot, 
Itt kell hagynom galambomot, 
Hej, galambom, gyöngyvirágom, 
Ne búslakodj rabságomon. 
 
Kiszabaditt a jó Isten 
Esztendőre, 
S rózsalánccal együtt, menyünk 
Menyegzőre. 


 
 


394 
 
Ki van a két szemem sírva, 
Mer a rózsámot más bírja; 
Fogadta vót azt az egyet, 
Hogy rajtam kül mást nem szeret. 
 
Tiltnak, rózsám, tiltnak tőlled, 
Titkon se beszéljek veled; 
De ha a világ megtilt is, 
Beszéllek én veled mégis. 
 
Diófának erős szagja, 
Szeretőmnek szép nagy haja, 
Hulljon el ő szép nagy haja, 
Ha ingem ő is megcsalna. 


 
 


395 
 
Csudálkozom, drága kincsem, dolgodon, 
Másnak adtad hűségedet, úgy hallom; 
Így hát a mü szerelmünknek vége lett, 
Vajjon konkolyt müközinkbe ki hintett? 
 
Emlékezz rá, drága rózsám, mit szóltál, 
Mikor egyszer velem vótál, mit mondtál, 
Hogy hű léssz mind hótodig, azt ígérted, 
Éntőllem is, hogy hű legyek, azt kérted. 
 
Csapodár vót a te szűved s változó, 
Szüntelenül mások után hajlandó; 
Hű vótam én, s az is leszek mindvégig, 
Míg egy csepp vér foly erembe, éltemig. 
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Már most kérlek, hogy gyűrűmöt add vissza. 
Nállam is van egy kisruhád, vedd vissza; 
Mondj le rólam örökösön, nem bánom, 
Hűségemet én is másnak ajánlom. 


 
 


396 
 


Nincsen kedvem, mer a fecske elvitte, 
Egy száraz jegenyefára feltette; 
Akkor leszek, édes rózsám, én még víg, 
Mikor az a jegenyefa ― jegenyefa kiviritt. 
 
Kihajtottam az ökrömöt a gyepre, 
Leverettem a harmatot előtte, 
De nem hallom Virág ökröm harangját, 
Az én rózsám mással éli ― mással éli világát. 
 
Zavaros a Maros vize, kiönte, 
Valamennyi szép leán vót, elvitte, 
Fogja ki hát minden legén magáét, 
Ne szeresse soha senki ― soha senki a másét. 
 
Be fenn repül az a fecske, szépen szóll, 
Haragszik rám az én rózsám, mer nem szóll, 
Ne haragudj, édes rózsám, sokáig, 
Nem hagylak el ― nem hagylak el koporsóm bézártáig. 


 
 


397 
 
Kimenék a szőlőhegyre, 
Ráléptem egy venyikére, 


Venyikéről venyikére; 
Vágyik szívem a szőkére. 


 
Kimenék én az utcára, 
Ráléptem egy szalmaszálra, 


Szalmaszálról szalmaszálra; 
Vágyik szívem a barnára. 


 
Kimenék a nagy piacra, 
Ráléptem egy papirosra, 


Papirosról papirosra; 
Vágyik szívem a pirosra. 
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Barna, piros, szőke lányok, 
Én bennek nem válogatok, 


Megkérem a jó pispekem, 
Az egyiket adja nekem. 


 
 


398 
 
Udvaromon három vállú, 
Abból iszik három nyáj juh, 


Én vótam a vízmérője, 
Barna rózsám szeretője. 


 
Udvaromon három csürke, 
Egyik kakas, kettő jérce; 


Jer bé hozzám majt estére, 
Jó paprikás lesz belőlle. 


 
 


399 
 
Udvaromon három csürke, 
Kettő kakas, egyik jérce, 


Megeszem a zúzzát, máját, 
Csókolom a babám száját. 


 
Ablakomon ne kocogtass, 
Jöjj bé, ha becsületes vagy, 


Alszom én is, alszik más is, 
Gyer bé, rózsám, aludj tés is. 


 
 


400 
 
Kökénszemű menyecske, 
Mit keressz a zsebembe? 
Pénz vagyon ott, nem topló, 
Piros csizmára való. 


 
 


401 
 
Az a leány olyan leány, 
Maga jár a legén után; 
Maga mondja a legénnek: 
Adjon Isten ingem keednek. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


215 
 


402 
 
Az icén, a picén egy kis malom, 
Az fordul, az fordul igen nagyon, 
Azér fordul olyan nagyon, 
A mónár, a mónár hamis nagyon. 
 
A Maros, a Maros bé van fagyva, 
A mónár, a mónár átment rajta; 
Gyere vissza, kincsem mónár, 
Az garad, az garad üressen jár. 
 
A Maros, a Maros bé van fagyva, 
Asszonyom a lányát nagyra tartja; 
Ne tartsa keed olyan nagyra, 
Szebb is van, jobb is van a városba. 


 
 


403 
 
Hova, hova, barna legény? 
Az erdőre, 
Száraz ágér, sütni-főzni 
Menyegzőre. 
 
Száraz ág ellobban, 
Lány szerelme jobban, 
Szegény barna legény 
Szíve is megdobban. 


 
 


404 
 


Vadászat, szerelem, a jó bor 
Férfiakkal fog kezet, 


Csapjon fel mivelünk, ki bátor, 
Egünk minket jóra vezet. 


Ételünk, italunk, az álmunk 
Jobban esik, ha vadászunk. 
 
A kürtök a mezőn s vadonba 


Ébresztik az alvó vadat, 
Fegyverre, barátim, azonba 


Menjünk, mer megviradott. 
Fűzd a kopókat, induljunk már, 
Egy csepp időt veszteni kár. 
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Hazámnak ékes hegyeit, 
Elhattam szép vidékeit; 
Szívemen fekszik egy nagy bú, 
S az egész éltem szomorú. 
 
Milyen hideg itt a napfény, 
A rózsa hervad, s csal remény; 
Minden, mit hallok, rusnya szó, 
Nem székely embernek való. 
 
Hol vagy, hazám, te drága táj, 
Utánnad szívem mindég fáj, 
Ékes képedet ölelem, 
S miattad vérzik kebelem. 
 
Ott viradnak fel napjaim, 
Ott nyugosznak hót őseim, 
Ott anyanyelvem test és vér, 
Ott fellelem, mit szívem kér. 


 
 


406 
 
Rózsim szeret, amint tennap 
A réten sétáltam, 
Hívására hozzá menék, 
S egy csókér istáltam. 
 
Mikor csókra nyílt a szája, 
Ott termett láncos kutyája, 
Tett lábomon nagy harapást, 
S elfelejtém a csókolást. 


 
 


407 
 
Este jött a poroncsolat számunkra, 
Indulni kell, magyar fiak, a harcra, 


Sírtam, mind a záporesső, 
Hogy tőlled búcsúzni késő, 


Galambom! 
 
Reggel korán megütötték a dobot, 
Kiadták a kemény poroncsolatot, 


Indulni kell a csatára, 
Csókot sem adtam szép szádra, 


Galambom! 
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Ha az Isten visszahozna még egyszer, 
Megkérdezném, mit fogadtál ezerszer? 


Hogy mindaddig hívem maradsz, 
Míg [Puchner]rel eltart a harc 


Erdélybe. 
 
Ha meghalok, vaj a csatán elesem, 
Gondolj reám, imádkozzál érettem, 


Hullass értem egy pár könnyet, 
Megérdemlem tám ezt tőlled, 


Galambom! 
 
 


408 
 


Lábod akármerre járjon, 
Szemed ingemet vigyázzon; 
Szemed akárkit szeressen, 
Szíved ingem ne felejtsen. 


 
 


409 
 


Ablak alatt egy kicsi fa, nem látszik, 
Minden éjjel hajnal előtt virágzik. 
 
Apró annak a levele, jószagú, 
Terem rajta piros alma, savanyú. 
 
Vinnék neked, édes rózsám, de nem jó, 
Ki szeretni nem tud, csak annak való. 


 
 


410 
 


Új fedele van a bői templomnak, 
Aj! be szépen szóllanak a harangok, 


Egy asszonnak értem hót meg leány 
Aj! be szépen harangoznak utánna. 


 
 


411 
 


Elhullott a diófa levele, 
Árván maradt annak a vesszeje, 
Árván maradsz te is, kis galambom, 
Mer messzire el kell masíroznom. 
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Gyenge nádszál lehajlik a fődre, 
Ha én sírok, elhallik messzire; 
Akkor sírok aj! én keservesen, 
Ha a fejem lehajtom csendesen. 


 
 


412 
 
A pünkösti rózsa kihajlott az útra, 
Jer ki, rózsám, jer ki! szakassz egyet rólla, 


Én is szakasztottam, 
De elszalasztottam; 


De még szakasztanék, 
Ha jóra találnék, 


Ha jóra, ha szépre, 
Régi szeretőmre. 


 
 


413 
 


Zavaros a Nyárád, 
Nem akar megszállni, 
Haragszik a rózsám, 
Mer nem akar szólni. 
 
Majt megszáll a Nyárád, 
Fenekig lesz tiszta, 
Ha megbékélsz, rózsám, 
Ismét gyere vissza. 


 
 


414 
 


Búzával él a vadgalamb, 
Keservesen szóll a harang, 
Keservesen szóll, ha húzzák, 
Mer a rózsám most sorozzák. 


 
 


415 
 
Az én szeretőmnek kerek dombon háza, 
Hat karikán fordul csikorgós kapuja, 
Minden csikorgásnak száz forint az árra. 
Pozdorja kilincse, szalmaszár szegzője, 
Tükör a tűzhelye, gyémánt a házfődje. 
Pappiros a padja, bádog az asztala, 
Csillag az abrossza, éveg az ablaka, 
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Évegablak alatt egy édes almafa, 
Nézz ki, rózsám, nézz ki, ki kalongyál tova, 
Hosszú, keskeny fődbe sűrű kalongyákba? 
Ha Rózsi nem vóna, szeretőm se vóna. 


 
 


416 
 
Kívül égek, belöl fázom, 
Messze vagy, édes galambom. 
Kűdj messziről vigasztalást, 
Tudom, hogy most sem szeretsz mást. 
 
Jaj, te erdő, be kerek vagy, 
Édes rózsám, be messze vagy, 
Ha az erdőt levághatnám, 
Szép rózsámot megláthatnám. 
 
Sír a szemem, nevet a szám; 
Most fáj a szűvem igazán. 


 
 


417 
 
Feljött a nap szép-rogyogva, 
Élek én is nyomorogva; 
Feljött a nap, búba kapott, 
Le is nyugudt, abba hagyott. 
 
Én is éltem egy időbe 
Kedvemre, mind hal a vízbe. 
De én abba megcsalódtam, 
Minden jótól elmaradtam. 
 
Komor felettem az ég is, 
Elhagyott a reménség is. 
Csak a bánat s keserűség; 
Még a testvér is ellenség. 
 
Hát idegen hogyne vóna, 
Mikor testvér sincsen jómra; 
Én istenem, mind megvertél 
Ingem jobban mindeneknél. 
 
Arról tudják, hogy árva vagy, 
Hogy egy házba idegen vagy, 
Egyedül vagy, mind gelice, 
Mind akinek nincs senkije. 
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Ingem anyám megátkozott, 
Mikor a világra hozott; 
Az egekre felkiátott, 
S az egeken kétrét hajlott. 
 
Az anyám átka megfoga; 
De siralmas az az anya, 
Ki gyermekit megátkozza, 
Szerencséje nincsen soha. 
 
Hull az esső a nyomáson, 
Ha ma rajtam, hónap máson; 
Sír a szemem, hull a könyvem, 
Mer igazán fáj a szűvem. 
 
Nap olyan nem jő az égre, 
Könyvem ne hulljon a fődre, 
Hol a fődre, hol ölömbe, 
Hol a gyászos kebelembe. 
 
Bú ebédem, bú vacsorám, 
Bódogtalan minden órám, 
Nézem a csillagos eget, 
Sírok alatta eleget. 


 
 


418 
 
Marosszéki piros páris, 
Olyan piros a rózsám is, 
Útra kelek, megkeresem, 
Hol eprész az én kedvesem. 
 
Ketten szedünk egy kosárba, 
Majd eladjuk a vásárba, 
Főkötőt veszünk belőlle, 
Enyim lesz ő jövendőbe. 


 
 


419 
 


Ha azt érem jövendőbe, 
Ihha-ahha-haj, 
Borsót vetek a fődembe, 
Ihha-ahha-haj. 
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Vetek árpát, vetek kölest, 
Ihha-ahha-haj, 
Ketten aratjuk le, kedves, 
Ihha-ahha-haj. 
 
Jövendőbe ha azt érem, 
Ihha-ahha-haj, 
Szép szeretőmöt megkérem, 
Ihha-ahha-haj. 
 
Ha nem adják, azt sem bánom, 
Ihha-ahha-haj, 
Úgy sincs benne semmi károm, 
Ihha-ahha-haj. 


 
 


420 
 
Három út előttem, melyiken induljak? 
Három szeretőm van, melyiktől búcsúzzak? 
 
Ha egytől búcsúzom, kettő megharagszik, 
Így hát az én szívem soha meg nem nyugszik. 
 
Úgy kéne szeretni, hogy senki se tudja, 
Az enyimet tudja: ez a szívem búja. 
 
 


421 
 
Megmondtam, te bús gelice, 
Ne rakj fészket az útszéjre; 
Mer megkapják a fiadot, 
S búval megölöd magadot. 
 
Rakj egy rengeteg erdőbe, 
Bánatfának tetejibe, 
Ott nem kapják meg fiadot, 
Búval nem ölöd magadot. 
 
 


422 
 
Tavaszi szél utat száraszt, 
Minden állat társat választ, 
Hát én vajon kit válasszak? 
Szűvet szűvért kinek adjak? 
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Bojog elmém, mind a felhő, 
Hull a könnyem, mind az esső, 
Ki ölömbe, ki a fődre, 
Ki kesergő kebelembe. 
 
Árkot mosott két orcámra, 
Mind a zápor az utcára; 
Én istenem, rontsd meg, verd meg, 
Aki miatt gyászt viselek. 


 
 


423 
 


Ej-haj, magyar ember 
Összeüti bokáját, 
Átalkarolja 
Kedves babáját, 
S büszkén kiátja: 
Három a tánc halálig, 


Ej-haj, világos, 
Ej-haj, viradtig! 


 
Ej-haj, magyar ember 
Megüritti kupáját, 
S búson siratja 
Kedves hazáját, 
S búson kiátja: 
Most a tánc is halálos, 


Ej-haj, világos! 
Ej-haj, Világos! 


 
 


424 
 


Hetfűn reggel lúgzót raktam, 
Más hetfűig nem szapultam, 
Komámasszont mosni híttam, 
A korsócskát is elhoztam. 
Egyet-kettőt köppintettünk, 
Hármat-négyet kortyintottunk, 
 
Mikor uram elleshetem, 
A rozsot vékával viszem, 
Szegény uram mind azt tudja, 
Hogy az egér mind elhordja; 
Tudja azt a kis korsócska, 
Hova lesz el a rozsocska. 
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A bornyúkot kihajtottam, 
S kedvesemet megtaláltam, 
Ott is egy s mást sugdosódtam, 
Míg a csordát visszavártam. 
 
 


425 
 
Nem vétettem soha 
Szeben várassának, 
Mégis bésoroztak 
Gyalogkatonának. 
 
Verje meg az Isten 
Szeben mészárossát, 
Hogy mér vágta vót le 
Kicsi bornyú lábát. 
 
Szegén kicsi bornyú 
Nem tud lábán járni, 
Gyalogkatonának 
Hátán kell hordozni. 
 
A gyalogkatona 
Mikor masírozik, 
S köti a bakkancsát, 
Nagyot káronkodik. 
 
Teremtette bakkancs! 
Be kurta a szára, 
Menyen az utcára 
S megmerül a sárba. 
 
 


A SÓVIDÉKRŐL 
 
 


426 
 
Eltittsák az éfjú legént 
A barna lëántól, 
Eltittsa az édësanyja, 
A legén nem hallja; 
Jár a lëán háza kürül, 
Míg ott marad halva. 
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Odamënt az édësanyja, 
Kőti, de nem hallja: 
Kelj fël, kelj fël, édës fiam, 
Borulj a nyakamba. ― 
Gësztënyeszén sárga haja 
Vállára van fagyva. 
 
Odamënt az édësapja, 
Kőti, de nem hallja: 
Kelj fël, kelj fël, édës fiam, 
Borulj a vállamra. ― 
Sárga sorkantyús csizmája 
Lábához van fagyva. 
 
Odamëne tesvérbátyja, 
Kőti, de nem hallja: 
Kelj fël, kelj fël, jó tesvérem, 
Borulj karjaimra. ― 
Sárga irhás bőrbundája 
Vállához van fagyva. 
 
Odamëne a babája, 
Kőti, de mëghallja: 
Kelj fël, kelj fël, édës babám, 
Borulj karjaimra. ― 
S fël is kel a halott legén, 
S borul karjaira. 


 
 


427 
 


Kiházasító dal fonókban s kalákáknál 
 


Elődal 
 


Fáj a szűvem ezëkér 
A makkfalvi szépëkér, 
Ezëk közzül ëgyikér, 
A legkedvesebbikér. 
Tudom én, melyikér, 
Tudom én, melyikér. 


 
(Vidámon integetnek dal közt a kiházasítandók.) 


 
Kiházasítás 


 
Szőllőhëgybe, temetőbe 
Szëdjünk szőllőt keszkenyőbe, 
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Piross almát kebelünkbe, 
Mënjünk fël a a hëgytetőre; 
Tekintsünk bé Makkfalára, 
Bernát Están udvarára; 
Ott sétál ëgy szép küs páva, 
Azt ës tudom, ki pávája, 
Tőkés Jancsi bokrétája. 
Cinëgemadár az ágán, 
Selyëmsinór a lábán, 
Kössük a Tőkés Jancsi lábára, 
Rántsuk a Bernát Zsuzsa ágyába. 


 
(A kiházasítandó leányt megnevezik.) 


 
Hogy élnek együtt? 


 
Zsuzsa asszon gyócsinge 
A kertre van terítve; 
Hogy a szél el ne vigye, 
Jancsi uram mellette; 
De a szél el nem viszi, 
Mer a fót nem engedi; 
Csak a cérna mëg a fót 
Ezër forint árú vót. 


 
(Ekkor a legényhez s leányhoz így szólanak: „Köszönd 
meg!” Ha valamelyik fél meg nem köszöni, feléje fordul 
a társaság, s a következő dallal megátkozza:) 
 


Megátkozás 
 
Az én kutyám mëgkölyközött, 
Kettőt a szalmába. 
Ëgyik gyömbér, másik szëgfű, 
Ëdd mëg vacsorára. 
Kertëm alatt udvas répa, 
Főzöm a torodra, 
Kapum előtt nagy lapos kő, 
Verëm a hátadra, 
Nyek, nyek, nyek. 


 
 


428 
 


A szeretőm íródiák, 
Nem këll neki gyortyavilág, 
Mëgírja ő a levelet 
A hajnali csillag mellett. 
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Recés a szőllő levele, 
Jő a szeretőm levele; 
De mi haszna a levele, 
Ha nem beszélhetëk vele! 


 
 


429 
 


Nincs szëbb madár, mind a lúd, mind a lúd, 
Nem këll neki gyalogút, gyalogút, 
Télbe-nyárba mezítláb, mezítláb, 
Úgy kímilik a csizmát, a csizmát. 
 
Még szëbb madár a kánya, a kánya, 
A világot bejárja, bejárja, 
S mégse kopik csizmája, csizmája, 
Arra való a szárnya, a szárnya. 
 
Komámasszon lëánya, lëánya 
Mér nem liba vagy kánya, vagy kánya? 
Mer ha mezítláb járna, -láb járna, 
Piros csizmát nem várna, nem várna. 


 
 


430 
 


Elmëntek a diákok, 
Búsulnak a lëányok. 
Fodorminta lóminta, 
Én istenëm, hozd vissza; 
Mer ha vissza nem hozod, 
Az én szűvem megszakad. 


 
 


431 
 


Vetëttem viloját, várom kinyílását, 
Várom a rózsámnak visszafordulását. 
 
Kinyílt a viloja, de nemigën terjed, 
Visszajött galambom, de nemigën szeret. 
 
Fekete városban fejér torony látszik, 
Látom a rózsámot, most ës mással játszik. 
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432 
 


Mikor én küslëány vótam, 
Zab-aratni járogattam, 
Markot nem tudtam hajtani, 
Szeretőt tudtam tartani. 
 
Úgy ég a tűz, ha téssz rëa, 
Szóll a világ, ne hajts rea; 
Egész világ ingëm beszél, 
De azt mind elfújja a szél, 


Kit lefelé, kit felfelé, 
Kit a rózsám háza felé. 


 
 


433 
 


El këll innen masírozni 
Messzire, 
Galambomot itt këll hagyni, 
S nincs kire. 
 
Rëád bízom, édës-kedves 
Pajtásom, 
Éljed világodot vélle, 
Nem bánom. 


 
 


434 
 


Ződ a kökény, majt mëgkékül, 
Most vagyok szerető nékül, 
Majt mëgérik fetekére, 
Kapok én még szeretőre. 
 
Kapok én még szeretőre, 
Barna piros legénkére; 
Az a hiba lëszën benne, 
Mënyecskékën jár a szëme. 
 
Ëgy az óra, kettőre jár, 
Az én rózsám lájbiba jár, 
Az ő lájbija kétféle, 
Biz ő maga se jóféle. 
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435 
 
Az ágon szarka csërëg, 
Az ablakon kinézëk, 
Kinézëk az utcára, 
Nem jő-ë valahára. 
 
Vót hetyke szép szeretőm, 
Haj! de még sincs főkötőm; 
Ó, lëányok, higgyétëk, 
Hamissak a legényëk. 


 
 


436 
 


Este guzsalyosba, rëggel a malomba, 
Ha a mónár maga sárga arany vóna, 
Mégse mënnék vélle többég guzsalyosba, 
Mer az lëányának üress az orsója. 
 
Üress az orsója, teli se fonhassa, 
Mer a szeretője mindég játszodtassa; 
Hat lóval, hintóval këll mënni utánna, 
Nem illik a szëgény embërnek házába. 
 


 
437 


 
Cifra palota, 
Ződ az ablaka, 
Gyere ki, te tubarózsa, 
Vár a viloja. 
 
Én azt mëgtëszëm, 
Katát elvëszëm, 
Én aluszom, ő dógozik, 
Este mëgverëm. 


 
 


438 
 


Gallícia széjin viritt ëgy almafa, 
Mindën esztendőbe terëm alma rajta; 
Alatta ott nyugszik két székëly katona. 
 
Erdély, édës hazám, ott nevelt jó anyám; 
[ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]  
Vajon eljuthatok falum határára? 
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439 
 
Verd mëg, Isten, verd mëg 
Szeretőmnek anyját, 
Mér tiltá el tőllem 
Az ő kedves fiát. 
 
Ha neki fia vót, 
Nekëm szeretőm vót, 
Ha neki kedves vót, 
Nekëm édësebb vót. 


 
 


440 
 


Kapum előtt halastó, 
Beléugrom lovastól, 
Vajon osztán ki húz ki? 
Találkozik valaki. 
 
Szabólegén, gyere ki, 
Vár a raózsád ideki. 
Nem mehetëk, raózsám, ki, 
Köpenyëgëm szabom ki, 
S ha kiszabom, mëgvarrom, 
Raózsám belétakarom. 


 
 


441 
 


Segësvári kis kalapom 
Bokréta nékül koptatom, 
Pedig vóna, aki tënne, 
Ha neki ës szabad lënne. 
 
Nem szabad, mer semmim sincsen, 
Nincs száz forint érő kéncsëm, 
De majt lësz. 


 
 


442 
 


Ződ erdőbe, sík mezőbe 
Sétál ëgy madár, 
Sárga lába, kék a szárnya, 
Ó, be gyöngyön jár. 
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Hivu ingëm útitársnak, 
El ës mënyëk már, 
Nincs Erdélybe olyan lëány, 
Ki mëgtartson már. 
 
Átalúsztam én a Marost 
S mëg nem merültem, 
Vickándoztam benn a vízbe 
S partra kiültem. 
 
De nem én vagyok az első, 
Kit vízre vittél, 
Se nem én vagyok utósó, 
Kivel így tëttél. 
 
Henem én vagyok az, aki 
Hótig mindën jót 
Kívánok nekëd a rosszér, 
Bár szűved rossz vót. 


 
 


443 
 


Árva gölicének nyögése 
Hat fülembe, bús szűvének hörgése. 
 
Fáknak száraz ágán üldögel, 
Feje szédül, halni készül, nyögdögel. 
 
Elvesztett sajátját sirassa, 
Árva fejit, távollétit jajgassa. 
 
Bús gölice vesztëtt társát sirassa, 
Bánatjába gyënge tollat hullassa. 
 


 
444 


 
És az esső szépën, csëndësën folyvást, 
Azt gondolod, rózsám, nem találok mást? 
Találok én mást ës, szépët, csinossat, 
Hogyha úgy akarom, barna pirossat. 
 
Zavaros a Maros vize, nem tiszta, 
Rávezetëm küs pej lovam, nem issza, 
Hogy ës inná, mikor milyen zavaros. 
Nem vagyok én a rózsámmal szabados. 
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Kapum előtt csak ëgy fényës csillag van, 
Annak a csillagnak sok iriggye van; 
Eltították tőllem azt a csillagot, 
Ki az én bús életëmnek rogyogott. 


 
 


445 
 


Gyere, pajtás, katonának! 
Nem mënyëk, mer ott levágnak. 
Ne félj, pajtás, mer nem vágnak, 
Csak kardlappal lapogatnak. 
 
Akkor mënyëk katonának, 
Ha lëányok verbuválnak, 
Pándlikába kardot rántnak, 
Aval, tudom, le sem vágnak. 
 
Gyere, pajtás, katonának, 
Tégëd tësznek kapitánnak, 
Négy esztendő nem a világ, 
Éljen a magyar barátság! 


 
 


A MEZŐSÉGRŐL 
 
 


446 
 


Jól megvizsgáld, rózsám, 
Kihez adad magad, 


Nehogy vajegy rosszhaz, 
Hogy elveszesd magad. 


 
Mert nem kőcsen kinyér, 


Hogy azt te megadhasd; 
Sem pediglen nem zsák, 


Hogy azt kifordíthasd. 
 
Bánatnak fellege 


Téged elkerüljen, 
Istennek áldása 


Házadnál derüljen. 
 
Szípséged, jóságad 


Az ígig felírjen; 
Genge fülemile 


Ablakidan zengjen. 
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A szekerem rúdja 
Ki vagyan fordítva, 


A jó Isten tudja: 
Jóra-e vagy rosszra; 


Magam úgy gondalam: 
Talám siralmamra. 


 
 


447 
 


Bémenék egy házhaz, 
Att van az ídesem: 


Pohár a kezibe, 
Piras bór van benne. 


 
Köszend rám, ídesem, 


Hogy igyam belőlle! 
Minthogy rád köszenném, 


Inkább kiönteném. 
Mégis rád köszenem, 


Jó barátam vótál. 
 
Köszenem, ídesem, 


Hogy eddig szerettél, 
Arról sem tehetek, 


Ha már megvetettél, 
Nálamnál jobbat is, 


Szebbet is kerestél; 
Ílj vígabban azzal, 


Mint ínvelem íltél. 
 
Virágas kertemnek 


Más szedi virágát; 
Mert az ín ídesem 


Máshaz adta magát. 
 
Úgy maradtam immár, 


Mind mezőben talló, 
Kinek íkességit 


Elmetszé a salló. 
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VEGYESEK 
 


A néptől 
 
 


448 
 


Azt hallottam, rózsám, hogy el akarsz hagyni, 
Nem akarsz velem egy faluba maradni; 
Ha meguntad, rózsám, velem életedet, 
Csináltass koporsót, temess el engemet. 
 
Csináltatok, rózsám, aranyból koporsót, 
S a két oldalába két keserves jajszót, 
Csináltatok, rózsám, búmból szemfedelet, 
Sűrű könnyeimből koporsószegeket, 
 
Felírom sírfádra: itt nyugszik egy árva, 
Kinek szeretetből történt a halála. 


 
 


449 
 


Kimenyek Magyarországra, 
Megkapsz ott egy korcsomába, 
Korcsomáros kapujába 
Fel lesz az én nevem vágva. 
 
Úgy elmenyek, meglássátok, 
Soha hírem sem halljátok, 
Sem híremet, sem nevemet, 
Felejtsetek el engemet. 
 
Nincsen olyan ködös idő, 
Melyből ne legyen jó idő, 
Nincsen olyan piros hajnal, 
Hogy meg ne sirassam jajjal. 


 
 


450 
 


Engem ugat a kutya csak egyedül, 
Én vagyok rossz a faluba, 


Aki nem jó egyedül; 
Velem arat bé a falu, s nevemen, 
Így gázolnak az én becsületemen. 
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Jártam én a templomba is eleget, 
Ott sem mondott a pap nekem 


Pirongszónál egyebet, 
Kipapolta, hogy a világ azt mondja, 
Én vagyok a falu csúfja, bolondja. 


 
Én ezután felfogadom, jobb leszek, 


Fogadásból a pörsölybe 
Egy karajcárt béteszek. 


Békét hagyok a bornak s a leánynak. 
Ezt fogadtam az Istennek magának. 


 
 


451 
 


Korcsmárosné, gyújts világot, 
Héj, van-e kökényszemű lányod? 
 
Serem is van, borom is van, 
Héj, kökényszemű lányom is van. 
 
Pista bácsi, Jancsi bácsi, 
Héj, csak a ládám vigye kend ki. 
 
Jól eldugja kend a gazba, 
Hogy meg ne találj’ a gazda, 
 
Mert ha rátalál a gazda, 
Héj, lángot vet a selyemszoknya. 


 
 


452 
 


Ellopták a szívem, jól érzem, 
Aki ellopta is, esmérem, 
De feltalálom, úgy vélem, 
Mert szerelmemnek esmérem 
 Sérelmem. 
 
Ki az én szívemet ellopta, 
A magáét helyébe hagyta, 
De fájdalom nélkül hagyta, 
Mert szerelmem gyulasztotta 
 Tüzével. 
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Tiéd vagyok, szívem, nem szánsz-e? 
Velem ily kegyetlenül bánsz-e? 
Tiéd vagyok, rabod vagyok, 
Megkötöztél, foglyod vagyok, 
 Nem szánsz-e? 


 
 


453 
 


Három magyar hat kurázsi, 
Előttem csak kis bagázsi, 


Kuttya ilyen remtette, 
Ejnye szedte fekete. 


 
Ha felkötöm a kardomat, 
Az aranyos tarsalyomat, 


Kuttya ilyen remtette, 
Ejnye szedte fekete. 


 
Ha felteszem a csákómat, 
S megugratom paripámat, 


Kuttya ilyen remtette, 
Ejnye szedte fekete. 


 
Ha felhúzom a csizmámat, 
S az aranyos sarkantyúmat, 


Kuttya ilyen remtette, 
Ejnye szedte fekete. 


 
 


454 
 


Haj-duj-duj! ez élet 
Bezzeg fáin élet, 
Bor nektárja, ezzel 
Nem komor ítélet. 
 
A hordó tetején 
Emelek egy oltárt, 
Ott fúvom Bacchusnak 
A harmadik zsoltárt. 
 
Áldott légy hát, Bacchus, 
Ki a jó bort adtad, 
Ily derék fiadat 
Régen meghívattad. 
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Áldott légy, jó Bacchus, 
Hogy szőllőt termettél, 
Hogy ez ivóhelybe 
Minket is bévettél. 
 
Haj-duj-duj! megiszom 
Ma minden jószágom, 
Holnap verestollas 
Csákóm férrevágom. 


 
 


455 
 


Teli kertem zsályával, 
Szerelemnek langjával, 


Gyönyörű violám, 
Gyönyörű szép rózsám! 


 
A te szemed fekete, 
Az én szívem bélepte, 


Gyönyörű violám, 
Gyönyörű szép rózsám! 


 
Szemöldököd szivárván, 
A homlokod kőmárvány, 


Gyönyörű violám, 
Gyönyörű szép rózsám! 


 
Hajad le van eresztve, 
Tested frissen feresztve, 


Gyönyörű violám, 
Gyönyörű szép rózsám! 


 
 


456 
 


Zengenek az erdők, trallalalalam, 
És a havasok, trallalalalam, 
Keresik a rejtékeket 
A szép szarvasok. 
 
Futnak a kis nyúlak sebesen, 
Morognak a medvék dühösen, 
Bimbom, bimbom, bimbom. 
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457 
 
A hévízi piacon, piacon 
Rózsát árul egy asszony, egy asszony, 
Szálát adja petákon, petákon, 
Párját adja forinton, forinton. 
 
Derzsi Lilla megvette, megvette, 
Kapujába kitette, kitette, 
Jancsó István levette, levette, 
Kalapjára feltette, feltette. 
 
Derzsi Lilla bújába, bújába 
Belébútt a burjánba, burjánba, 
Jancsó István utána, utána. 
Magas sarkú csizmába, csizmába. 


 
 


458 
 
Sínfalvára ké’ menni, 
Létánia fog lenni, 
Az én rózsám a diák, 
Fújja az létániát. 
 
A sínfalvi híd alatt, 
A vigánóm ott maradt, 
Hej! kértem vissza, nem adták, 
Száz forinton tartották. 
 
Várfalvában odafel 
Beteg asszony nem kél fel, 
Hej! vizet innék, vize nincs, 
Vízér kűdne, senki sincs. 
 
Van neki egy vén ura, 
Azt elkűdte a kútra, 
Hej! míg az ura vízre járt, 
Barna legén kandikált. 
 
Édes uram, be jó ke, 
Be jó vizet hozott ke, 
Hej! menjen el ke másszor is, 
Többet üljön százszor is. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


238 
 


459 
 


Én vagyok a petri gulyás, 
Én őrzöm a gulyát, nem más; 
Petrinek nagy a határa, 
Gulyám azt szabadon járja. 
 
Van erdeje, van mezeje, 
Van elég csörgő kútfeje; 
Akármerre hajtsak elé, 
Kedvem telik mindenfelé. 
 
Van bojtárom kettő, három, 
A gulyámat rájok bízom. 
Magam akárhol járkálok, 
Hegyen-völgyön furulyálok. 
 
Van tejem, borom is elég, 
Tüzem a konyhán vígan ég; 
S ahol, ha együtt van velem, 
Barna babámat ölelem. 
 
Ha vagyok a bőgő nyájjal, 
Nem cserélek a királlyal, 
Ha nyájamnak jól van dolga, 
Én úr, s ő mellettem szolga. 


 
 


460 
 


Nagypénteken mossa holló a fiát; 
Ez a világ kígyót-békát rám kiált; 
Mondja meg hát ez a világ szemembe, 
Mit vétettem én élet-életembe. 
 
Nincs édesebb a hevesi dinnyénél, 
Nincs szebb leány az én kis szeretőmnél, 
Hó nyakáról fújja a szél a kendőt, 
Édes rózsám, mikor tartunk menyegzőt? 


 
 


461 
 


Míg a tóba halak laknak, 
Addig, rózsám, el sem hagylak; 
Abba pedig mindég laknak, 
Így, így hát, rózsám, el sem hagylak. 
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Míg a tóba halak lesznek, 
Addig, rózsám, el sem veszlek; 
Abba pedig mindég lesznek, 
Így, így hát, rózsám, el sem veszlek. 
 
 


462 
 
Férjhez adnám a lányomat, 
Csillagomat, galambomat, 


Kicsinyke még, hadd nöjjön még. 
 
Átalugrotta az L-let, 
Egy néhányszor meg is ellett, 


Kicsinyke még, hadd nöjjön még. 
 
A lányok közt legszebb virág, 
Fejek tetejin holdvilág, 


Kicsinyke még, hadd nöjjön még. 
 
Esztendeje hatvankettő, 
Foga sincs több, csak vagy kettő, 


Kicsinyke még, hadd nöjjön még. 
 
Csak két foga áll istrázsát, 
Alig rágja a híg kását, 


Kicsinyke még, hadd nöjjön még. 
 
 


463 
 


Mért titkolod, ha szeretsz? ― 
Nem szeretlek, elmehetsz. ― 
A tettetés igen rút, 
Aki kétszín, mind huncut. ― 
 
Nekem nem kellesz többet. ― 
Kapok náladnál szebbet; 
Ha szebb nem lesz, tán jobb lesz, 
De te többet nem kellesz. ― 
 
Mást keresek magamnak. ― 
Kevés esze lesz annak. ― 
Ha velem nem egyeztél, 
Veled senki meg nem él. ― 
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Elmehetsz, drága madár! ― 
Te is, álnok csapodár! ― 
Feltetszik még rút napod. ― 
Büntetésed megkapod. ― 
 
Vigyázz, kedves, ne tréfálj! ― 
Biz az én szívem is fáj. ― 
Végy erőt hát magadon, 
Bocsásd szíved szabadon. ― 
 
Az enyim elszabadult. ― 
Az enyim is elindult. ― 
Már beszélni is kezdtek, 
Össze is ölelkeztek. 
 
Nekem kellesz megint már. ― 
Az én szám egy csókot vár. ― 
Adok akár ezeret, 
Mert szívem téged szeret. ― 


 
 


464 
 


Kinek nincsen krinolinos szoknyája, 
Menjen el a zöld erdőbe bújába, 
Írja fel a fenyőfának aljára, 
Hogy nincs neki, hogy nincs neki 
Krinolinos szoknyája. 


 
 


465 
 
Házasságom mindég bánom, amíg élek, 
A sok kölyköt el nem győzöm, attól félek; 


Máris teli a puckó, 
Úgy megbódult a fickó 


Bánatjában. 
 
Legénységem be szerettem, már azt mondhatom, 
Ámde hogy azt elvesztettem, holtig siratom, 


Mert feleség parancsol, 
Nem fogadom, s korbácsol 


A szájával. 
 
Hogy kényesen magas kontyát feltehette, 
S immár magát nagy gangosan rám köthette, 


Férrerúg és toppot mond, 
Nekem mondja, hogy bolond, 


Jaj istenem! 
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Gazdagsága, nagy jósága és szépsége 
Addig vala, míg elvettem, de már vége, 


Csak enyim lett a verem, 
Hova teszem tenyerem, 


Mit csináljak? 
 
Az asszony egy szükséges rossz, de a férje 
Őkemétől a korbácsot ne kímélje, 


Veregesse meg kétszer, 
Ütögesse meg hétszer 


Minden héten. 
 
 


466 
 


Apám, ki megholt, 
Arra, mi ő volt, 
Kedvet kapok, 
Molnár vagyok. 
Mire születtem, 
Én megelégszem, 
Bánat nem ér, 
Van liszt, kenyér. 


Ha zörög malmom, 
Szívesen hallom, 
Szívem dobog: tik-ták, 
Tik-ták-tik-ták-tik-ták-ták. 


 
Piros orcával, 
Jön a búzával 
Lányka ide, 
Szép többnyire; 
Tréfálni szoktam 
Olykor és ottan 
Csókot kapok, 
Hamis vagyok. 


Néha ilyenkor 
Vérem is felforr, 
Szívem dobog: tik-ták, 
Tik-ták-tik-ták-tik-ták-ták. 


 
 


467 
 


Haj, dinár-dum, potyka, 
Gúnár színű szoknya, 
Egy sem becsületes, 
Aki aztot hordja. 
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Kukorica szára 
Felfutott a fára, 
Az én galambomnak 
Csókra áll a szája. 
 
Hajlik a gyenge nád, 
Hajtsd hozzám az orcád, 
Nem félek én attól, 
Szapora csókodtól. 
 
Az égen, csillagok, 
Szépen ragyogjatok, 
Az én galambomnak 
Utat mutassatok. 


 
 


468 
 


Szegény legény, nem csuda, 
Hogy a bort szereti, 
Mert őtet a búbánat 
Gyakran hányja-veti. 
 
Mert ha kancsó mellé ülhet, 
S ott többedmagával lehet, 
Búját-baját, minden gondját 
Abba eltemeti. 


 
 


469 
 


Bort a haramiának, 
Bort a magyar fiának, 
Hadd igyék a magyar bort, 
Ne bántsuk meg a jámbort. 
 
A bortól a bátorság 
S a reménység el nem hágy; 
Bort hát egy nehány iccét, 
Vagy feltörjük a pincét. 
 
Hadd igyék a német sert, 
Ne bántsuk a jó embert; 
De táguljon a háztól, 
El nem férünk egymástól. 
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Esik az eső csendesen, 
Vágtat az idő sebesen; 
Igyunk hát, pajtás, csendesen, 
A pohár hadd zenélgessen. 
Teli hordó búcsút járjon, 
Sült tyúk a csapon strázsáljon, 
Az ökör az utcán járjon, 
Térdig a borban úszkáljon, 
Két csípőjén kulacs álljon, 
A sült liba utcán járjon, 
Ugorkát szájában hordjon, 
Mind azt kiáltsa: gá, gá, gá, 
Társaság ― vigasság, gá, gá. 
Segítsünk szegény ászkokon, 
Úgy lehet, hogy még azokon 
Sírva viszen ki a rokon. 
Jaj, be okosan találta, 
Aki a szőlőt plántálta, 
Nagyváradot ki nem hagyta, 
Zilaht is beléfoglalta. 


 
 


471 
 


Elszáradt a borzafa, 
Hol hálunk az éjszaka, 
Majd elmenyünk amoda, 
Ahol a sok laboda. 
 
Szeretsz, rózsám? Nem biz én. 
Elhagynál-e? El biz én. 
Nem szánnál-e? Nem biz én. 
Megemlegetsz? Nem biz én. 
 
Csak egy forint a bérem, 
Mégis szidnak, ha kérem, 
Vesszen oda a bérem, 
Fekély legyek, ha kérem. 
 
Nem halok meg az idén, 
Jövendőben se biz én, 
Hal a gutta, nem biz én, 
Nem leszek bolond biz én. 
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Vékony cérna, köménymag, 
Jaj be szegény legény vagy, 
Egy pénznek ura nem vagy, 
Mégis olyan kevély vagy. 
 
 


472 
 
Ha szeretni nem kéne, 
Az ember tovább élne, 
De a tiltott szerelem 
Gyötri titkon kebelem. 
 
Ugyan rózsám, szeretsz-e? 
Valld meg, kérlek, igen-e? 
Ha nem szeretsz, meghalok, 
Jaj, máris odavagyok. 
 
Amióta születtem, 
Minden embert becsültem, 
Barátimat szerettem, 
S haj mégis megvettettem. 
 
Könnyű hibát keresni, 
A sík jegen elesni; 
Aki bűnt tud nevemre, 
Vessen követ fejemre. 
 
Szeretni és búsulni, 
Születni és kimúlni, 
Ó, be sok rossz, kevés jó! 
Vess véget, ó koporsó. 
 
Ami jót csak tehettem, 
Örömest cselekedtem, 
Mindeneket becsültem, 
Ne sírjatok felettem! 
 
Közel van enyészetem, 
Ne felejts el, kedvesem; 
Emlékezz meg hívedről, 
Régi jó tisztelődről. 
 
Tudom, hogy nemsokára 
Nevem vágják sírfára, 
Mert szerelmed eltemet, 
Csalfa leány engemet. 
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473 


 
Jertek, fiak, induljunk a táborba, 
Hű galambunk úgysem szorít karjába; 
Amíg voltunk, se szerettek, 
Ha elmegyünk, elfelejtnek 


Örökre! 
 
S ti leányok, maradjatok pártába, 
Igaz magyar úgysem szorít karjába, 
Ki honn marad, nem érdemel, 
Ki elmenyen, annak nem kell 


Szerető. 
 
 


474 
 
Van egy malom, nincsen köve, 
Mégis lisztet jár; 
Van szeretőm, tiltják tőlem, 
Mégis hozzám jár. 
 
Az én rózsám olyan beteg, 
Talán meg is hal, 
Ha meg nem hal, kínokat lát, 
A lesz nekem baj. 
 
A te súlyos nyavalyádból 
Adjál nekem is, 
Hadd érezzük mind a ketten, 
Érezzem én is. 
 
 


475 
 
Édesanyám karján nevelt engemet, 
Mégsem tudja az én bús életemet; 
Mert ha tudná az én bús életemet, 
Éjjel-nappal megsiratna engemet. 
 
Édesanyám, pénz vagyon a zsebembe, 
Kérem szépen, ki ne vegyen belőlle, 
Ha kiveszen, csináltasson koporsót, 
Veresse rá hármassával a jajszót. 
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Jaj, de fáj, 
Jaj, de fáj, 


Fáj a szívem érted, fáj! 
Jaj, de fáj, 
Jaj, de fáj, 


Fáj a szívem érted, fáj!, 
Hiába fáj a szíved, 
Mert nem leszek a híved, 
Inkább leszek a másé, 
Az én kedves babámé. 


 
 


477 
 


Kapum előtt csak egy csillag ragyogott, 
Annak a csillagnak sok irigye volt, 
Eltiltották tőlem azt a csillagot, 
Mely az én bús életemre ragyogott. 
 
Kapum előtt van egy neveletlen fa, 
Kinek neve magyar neven citromfa, 
Arra jár egy madár éjjelre hálni, 
Jaj be bajos, rózsám, tőled megválni. 
 
A városból küldtek egy kis újságot, 
Hogy szedjék össze az ifiúságot, 
Az Isten is katonának teremtett, 
Az a jámbor pap is annak keresztelt. 
 
Az is leszek, míg a világ világ lesz, 
Míg az égen egy ragyogó csillag lesz. 


 
 


478 
 


Köszönöm, galambom, hogy eddig szerettél, 
Arról sem tehetek, hogy már megvetettél, 
Nálamnál szebbet is, jobbat is kerestél, 
Élj azzal vígabban, mint énvelem éltél. 
 
De ez jól van nekem, szegény árva fejem, 
Mert a szeretetet nem is mérsékeltem, 
A szívem s a lelkem nem is egyeztettem, 
Próbára sem tettem, egyezik-e vagy sem. 
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Jót kívánok, szívem, szíved vígan éljen, 
Semmi szomorúság szívedhez ne férjen, 
Citrus és tulipánt kertedbe teremjen, 
Zengő fülemile ablakodon pengjen, 
Bánatnak fellege téged elkerüljen, 
Hogy annak zápora soha meg ne verjen. 
 
Szerelem gyertyája asztalodon égjen, 
Szépséged, jóságod az égig felérjen, 
Két fejér karodban két szép aranyperec, 
Éltessen az Isten azzal, akit szeretsz. 


 
 


479 
 


Ma nem ettem, csak gombát, csak gombát, 
Fekete tyúk ― zibidon zatton, 
Zetelati latiban ― taréját, 
Zetelati latiban ― taréját. 
 
Három bokor saláta, saláta, 
Három legény ― zibidon zatton, 
Zetelati latiban ― gyomlálta, 
Zetelati latiban ― gyomlálta. 
 
Három tojás rátotta, 
Három leány ― zibidon zatton, 
Zetelati latiban ― rántotta, 
Zetelati latiban ― rántotta. 
 
Én is ettem belőle, belőle, 
Mégsem holtam ― zibidon zatton, 
Zetelati latiban ― meg tőle, 
Zetelati latiban ― meg tőle. 


 
 


480 
 


Kendert vettettem felibe, 
Páncél pillangéré, 
Rózsaminé, kenderpácé, 
Cikka méré. 
 
Kinyőtettem mind felibe, 
Páncél pillangéré, 
Rózsaminé, kenderpácé, 
Cikka méré. 
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Eláztattattam felibe, 
Páncél pillangéré, 
Rózsaminé, kenderpácé, 
Cikka méré. 
 
Kivettettem mind felibe, 
Páncél pillangéré, 
Rózsaminé, kenderpácé, 
Cikka méré. 
 
Kitiloltattam felibe, 
Páncél pillangéré, 
Rózsaminé, kenderpácé, 
Cikka méré. 
 
Meghéheltettem felibe, 
Páncél pillangéré, 
Rózsaminé, kenderpácé, 
Cikka méré. 
 
Meggerebeltettem felibe, 
Páncél pillangéré, 
Rózsaminé, kenderpácé, 
Cikka méré. 
 
Megfonattam mind felibe, 
Páncél pillangéré, 
Rózsaminé, kenderpácé, 
Cikka méré. 
 
Megszapultattam felibe, 
Páncél pillangéré, 
Rózsaminé, kenderpácé, 
Cikka méré. 
 
Megtekertettem felibe, 
Páncél pillangéré, 
Rózsaminé, kenderpácé, 
Cikka méré. 
 
Megszövettem mind felibe, 
Páncél pillangéré, 
Rózsaminé, kenderpácé, 
Cikka méré. 
 
Felszabattam mind felibe, 
Páncél pillangéré, 
Rózsaminé, kenderpácé, 
Cikka méré.
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Megvarrattam mind felibe, 
Páncél pillangéré, 
Rózsaminé, kenderpácé, 
Cikka méré. 
 
Nekem csak egy gallér maradt, 
Páncél pillangéré, 
Rózsaminé, kenderpácé, 
Cikka méré. 


 
 


481 
 


Egybegyűltek, egybegyűltek a miskolci dámák, 
Ej-haj, ej-haj! a miskolci dámák. 
 
Úgy meggyúrtak, úgy meggyúrtak egy ökölnyi tésztát, 
Ej-haj, ej-haj! egy ökölnyi tésztát. 
 
Megfőzék azt, megfőzék azt vajas gombódának, 
Ej-haj, ej-haj! vajas gombódának. 
 
Kitálalák, kitálalák a pitvar földére, 
Ej-haj, ej-haj! a pitvar földére. 
 
Megevék azt, megevék azt igen hamarsággal, 
Ej-haj, ej- haj! igen hamarsággal. 
 
Mindenképpen jól van dolgom, csakhogy szegény vagyok, 
Ej-haj, ej-haj! csakhogy szegény vagyok. 
 
Éjjel-nappal jó bort iszom, csakhogy rongyos vagyok, 
Ej-haj, ej-haj! csakhogy rongyos vagyok. 


 
 


482 
 


Kinek nincsen szeretője, 
Menjen el a zöld erdőre, 
Írja fel egy falevélre, 
Hogy nincs neki szeretője. 
 
Nekem is volt egy alakom, 
Kinek szívét nem bírhatom; 
Pesti kaszárnya, repedj meg, 
Édes szívem, szabadulj meg! 
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A minap, hogy hazamentem, ott vala, látom, 
Egynéhány ló megnyergelve, egy, kettő, három. 
Kérdem: Édes feleségem! ― Mi baj, angyalom? ― 
Mit keresnek itt e lovak, meg nem foghatom. ― 
No lássa az ember az oktondit, ki lát itt lovakat? 
Fejős tehenek azok, [az] anyám küldte azokat. ― 
Fejős tehenek! felkantározva! 
Ó ég! szegény megcsalatott férj vagyok, 
Mások is, mint én! 
 
Amint a házba bétekinték, ott vala, látom, 
Egynéhány sarkantyús csizma, egy, kettő három, 
Kérdém: Édes feleségem! ― Mi baj, angyalom? ― 
Mit keresnek itt e csizmák, meg nem foghatom. ― 
No lássa az ember az oktondit, ki lát itt csizmákat? 
Tejesfazakak azok, az anyám küldte azokat. ― 
Tejesfazakak! felsarkantyúzva! 
Ó ég! szegény megcsalatott férj vagyok, 
Mások is, mint én! 
 
Amint a fogasra tekinték, ott vala, látom, 
Egynéhány kard felakasztva, egy, kettő, három. 
Kérdém: Édes feleségem! ― Mi baj, angyalom? ―  
Mit keresnek itt e kardok, meg nem foghatom. ― 
No lássa az ember az oktondit, ki lát itt kardokat? 
Pecsenyesütők azok, az anyám küldte azokat. ― 
Pecsenyesütők! portupéval! 
Ó ég! szegény megcsalatott férj vagyok, 
Mások is, mint én! 
 
Amint az ágyba tekinték, ott vala, látom, 
Egynehány huszárkatona, egy, kettő, három. 
Kérdém: Édes feleségem! ― Mi baj, angyalom? ― 
Mit keresnek e katonák, meg nem foghatom. ― 
No lássa az ember az oktondit, ki lát itt katonát? 
Szolgálólányok azok, az anyám küldte azokat. ― 
Szolgálólányok! pödrött bajusszal! 
Ó ég! szegény megcsalatott férj vagyok, 
Mások is, mint én! 
 
Mindezeket látva, elékapám baltám, 
Fejem felett megforgatva, egy, kettő, három. 
Kérdé az én feleségem: Mi baj, angyalom? 
Mit tesznek e forgatások, meg nem foghatom. ― 
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No lássa az ember az oktondit, ki lát itt forgatást? 
Cirógatások ezek, a szerelem szüli ezeket. ― 
Ó ég! szegény rászedett nő vagyok, 
Mások is, mint én. 


 
 


484 
 


Aj, be boldog az az édesanya, 
Kinek nincsen húszesztendős fia; 
A mi urunk maga is húsz éves, 
Hát a magyar hogyne volna kedves. 
 
Kék átilla szorítja testemet, 
Sárog sinór búsítja szívemet, 
Sárog sinór, fekete közepe, 
Így van szőve a magyar élete. 
 
Dullóvá csak most leve Szász Peti, 
Jaj, de hamar a rekutát szedi, 
Engemet is huszárnak írának, 
Alájam majd pej paripát adnak. 
 
A gőzösnek hat erős kereke, 
Bárcsak hamar ízre-porrá menne, 
Hogy ne vinne az engemet oda, 
Messze földre, idegen országba. 
 
Aj istenem, hogy kell ahoz szokni, 
Hogy kell azt a német lányt szeretni! 
Ha ölelem, fájnak a karjaim, 
Ha csókolom, csordulnak könnyeim. 


 
 


485 
 


Aluszol-e, te juhász? hejje-hujja-haj! 
Nem is álmodom. 


Jártanak-e farkasok? hejje-hujja-haj! 
Nem is angyalok. 


Vittek-e el báránykát? hejje-hujja-haj! 
Nem is hoztanak. 


Folyt-e neki sok vére? hejje-hujja-haj! 
Nem is a teje. 


Futottál-e utána? hejje-hujja-haj! 
Nem is előtte. 


Ugattak-e a kutyák? hejje-hujja-haj! 
Nem is kacagtak. 
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Birkózzunk meg, te juhász! hejje-hujja-haj! 
Nem bánom, uram! 


Pofon váglak, te juhász! hejje-hujja-haj! 
Nem félek, uram! 


Ittál-e ma pálinkát? hejje-hujja-haj! 
Nem is nagyolást. 


Ettél-e ma kenyeret? hejje-hujja-haj! 
Nem is vakarút. 


Ittál-e bort, te juhász? hejje-hujja-haj! 
Itt állok, uram! 


 
 


486―583 
 


[E kiadásban mellőztük a Vegyesek című fejezet Isme- 
retlen szerzőktől (486―525, sz.) és Íróktól (526―583. sz.) 
című részeit, mert nem népköltészeti, hanem irodalmi anya- 
got tartalmaznak.] 
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PÓTLÉK 
AZ UDVARHELYSZÉKIEKHEZ 


 
A Fejér-Nyikó mellől 


 
 


584 
 


Kőmíves Kelemenné 
 


Tizönkét kőmíjes ësszetanakodék, 
Magoss Déva várát hogy fölépittenék, 
Hogy fölépittenék fél véka ezüstér, 
Fél véka ezüstér, fél véka aranyér. 
Déva várossához meg is megjelöntek, 
Magoss Déva várhoz hëzza is kezdöttek, 
Amit raktak délig, leomlott estére, 
Amit raktak estig, leomlott röggelre. 
 
Megint tanakodott tizönkét kőmíjes, 
Falat megállítni hogy lösz lehetséges, 
Míg elvégre ilyen gondolatra jöttek, 
Egymás között szoross ëgyességöt töttek: 
Kinek felesége legelőbb jő ide, 
Szép gyöngén fogjuk meg, dobjuk bé a tűzbe, 
Keverjük a mészbe gyönge teste hammát, 
Aval állittsuk meg magoss Déva várát. 
 


* 
 
Kocsisom, kocsisom, nagyobbik kocsisom, 
Én uramhoz mönni lönne akaratom! 
― Kőmíes Kelemön felesége mondja ― 
Fogd bé a lovakot, fogd bé a hintóba, 
Fogd bé a lovakot, állj is gyorsan elé, 
Hadd mönjünk, hadd mönjünk Déva vára felé. 
 
Mikó fele útját elutazták vóna, 
Erőss üdő vala, záporesső hulla. 
Asszonyom, csillagom, forduljunk mü vissza, 
Rossz jelenést láttam az éjjel álmomba, 
Az éjjel álmomba olyan álmot láttam, 
Kőmíes Kelemön udvarába jártam, 
Hát az ő udvara gyásszal van béhúzva, 
Annak közepibe mély kút vala rakva, 
S az ő kicsi fia oda beléhala, 
Az éjjeli álom nem telik ma jóra.
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Asszonyom, asszonyom, forduljunk meg vissza! ― 
Kocsisom, kocsisom, nem fordulunk vissza, 
A lovak sem tëéd, a hintó sem tëéd, 
Csapjad a lovakat, had haladjunk elébb. ― 
 
Mönnek, möndögelnek Déva vára felé, 
Kőmíes Kelemön őköt eszrevövé, 
Megijede szörnyen, imádkozik vala: 
Én uram istenëm, vidd el valahova! 
Mind a négy pej lovam törje ki a lábát, 
Vessen a hintómnak négy kereke szakát, 
Csapjon le az útra tüzes istennyila, 
Horkolva térjenek a lovaim vissza. ― 
Mönnek, möndögelnek Déva vára felé, 
Sem lovat, sem hintót sömmi baj nem lölé. 
 
Jó napot, jó napot, tizönkét kőmíjes! 
Neköd is jó napot, Kelemön kőmíjes! ― 
Köszöne az asszony, az ura válaszolt: 
Édös feleségöm, neköd is jó napot! 
Hát ide mé jöttél a veszedelmedre, 
Szép gyöngén megfogunk, bédobunk a tűzbe. 
Tizönkét kőmíjes azt a törvént tötte: 
Kinek felesége hamarább jő ide. 
Fogjuk meg szép gyöngén, dobjuk bé a tűzbe, 
Annak gyönge hammát keverjük a mészbe, 
Aval állittsuk meg magoss Déva várát, 
Csak így nyerhessük el annak drága árát. ― 
 
Kelemönné asszony, hogy átalértötte, 
Bánatos szűvének így lött felelete: 
Várjatok, várjatok, tizönkét gyilkosok, 
Amíg búcsút vöszök; csak addig várjatok, 
Hogy búcsút vöhessek asszonbarátimtól, 
Asszonbarátimtól s szép kicsi fiamtól: 
Mett a halottnak is hármat harangoznak, 
Én árva fejemnek egyet sem kondítnak. ― 
Kelemönné asszon aval hazamöne, 
Egysző mindönkorra, hogy végbúcsút vönne, 
Hogy végbúcsút vönne asszonbarátitól, 
Asszonbarátitól s szép kicsi fiától. 
Aval visszamöne Kőmjes Kelemönné, 
Sírva haladt magoss Déva vára felé, 
Megfogák szép gyöngén, bétövék a tűzbe, 
Az ő gyönge hammát keverék a mészbe, 
Aval állitták meg magoss Déva várát, 
Csak így nyerheték meg annak drága árát. 
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Kőmíes Kelemön mikó hazamöne, 
Az ő kicsi fia jöve vélle szömbe. 
Isten hozott haza, kedves édösapám! 
Hó maradt, hó maradt az én édösanyám? ― 
Az ő édösapja neki így felele: 
Hadd el, fiam, hadd el, hazajő estére. ― 
 
Istenëm, istenëm, este is eljöve, 
Mégis édösanyám még haza nem jöve. 
Apám, édösapám! mondja meg igazán, 
Hogy hó van, hogy hó van az én édösanyám! ― 
Hadd el, fiam, hadd el, hazajő röggelre. ― 
Az ő édösapja neki így felele. 
 
Istenëm, istenëm, röggel is eljöve, 
Mégis édösanyám még haza nem jöve. 
Apám, édösapám! mondja meg igazán, 
Hogy hó van, hogy hó van az én édösanyám? ― 
Mönj el, fiam, mönj el magoss Déva várra, 
Ott van a te anyád, kőfalba van rakva. ― 
 
Elindula sírva az ő kicsi fia, 
Elindula sírva magoss Déva várra, 
Háromszor kiátá magoss Déva várán: 
Anyám, édösanyám! szólj bár ëgyet hëzzám! ― 
Nem szólhatok, fiam! mett a kőfal szoritt, 
Erőss kövek közi vagyok bérakva itt. ― 
 
Szűve meghasada, s a főd is alatta, 
S az ő kicsi fia oda beléhulla. 


 
 


585 
 


Budai Ilona 
 


Budai Ilona ablakba könyökle, 
Hallja, hogy ellenség rabol a környékbe. 
Csak eszibe juta kéncsös küs ládája, 
S kéncsös küs ládáját hónya alá fogja, 
Hajadon küs lányát jobb kezin vezette, 
Futkosó küs fiát bal kezire vötte. 
 
Mönyön, mönyön, mönyön sűrű fenyves erdőn, 
Egy fölhagyott úton, sütét röngetegön; 
Hát minha hallaná lovak dobogását, 
S csakhamar letöszi hajadon küs lányát. 
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Hajadon küs lánya ilyenképpen .síra: 
Anyám, édösanyám, ne hagyj el az útba, 
Essék meg a szűved, ne hagyj itt ingömöt! ― 
Bizon itt hagylak én, leányom, tégödöt: 
Mett lëán helyibe lëánt ad az Isten, 
De pénzöm helyibe ingyen nem ad Isten. ― 
 
Mönyön, tovább monyon sűrű fenyves erdőn, 
A fölhagyott úton, sütét röngetegön; 
Hát mintha hallaná lovak dobogását, 
S csakhamar letöszi futkosó küs fiát. 
Futkosó küs fia ilyenképpen síra: 
Anyám, édösanyám, ne hagyj el az útba, 
Essék meg a szűved, ne hagyj itt ingömöt! ― 
Bizon itt hagylak én, édös fiam, tégöd: 
Mett fiú helyibe fiút ad az Isten, 
De pénzöm helyibe ingyen nem ad Isten. ― 
 
Mönyön, tovább mönyön sűrű fenyves erdőn, 
Az elhagyott úton, sütét röngetegön, 
Míg eljuta végre ëgy szép tágas rétre, 
Hát egy bivaltehen azon jődögel le, 
Az idei bornyát szarva között hozta, 
A tavalyi bornyát maga után rítta. 
Ezt hogy megpillantá Budai Ilona, 
A fődre borula, keservesön síra, 
Keservesön síra, kárhoztatá magát: 
Az oktalan álat nem hagyja el bornyát. 
Istenëm, istenëm, én édös istenëm, 
Hát én lelkös lévén, hogy hagyám gyermëkëm. ― 
Aval visszafordult a nagy fenyves erdőn, 
Az elhagyott úton, sütét röngetegön; 
Csakhamar elérte s odanyújtá ujját, 
S híni kezdé szépön az ő kicsi fiát. 
Bizon nem mönyök én, mett nem vótál anya, 
Ha a lőttél vóna, itt nem hattál vóna. ― 
 
Mönyön, tovább mönyön a nagy fenyves erdőn, 
A fölhagyott úton, sütét röngetegön; 
Csakhamar elérte s odanyújtá ujját, 
S híni kezdé szépön hajadon küs lányát. 
Bizon nem mönyök én, mett nem vótál anya, 
Ha a löttél vóna, itt nem hattál vóna. ― 
 
Hogy ezt így hallotta, ilyenképpen síra: 
Immán olyan vagyok, mind út mellett a fa; 
Aki ott elmönyön, ágaimot rontsa, 
Ágaimot rontsa s a sárba tapossa. 
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Mónár Mózsi K[ossuth]-huszár 
 


Séménfali nagy ütközet; 
Lehet erről emléközet. 
 
Györfi János s Istán vala, 
Rëamöntek ëgy huszárra, 
Rëamöntek két fészével, 
Hogy jázzanak életével. 
 
Künn, benn őtöt mind kísérték, 
Hogy valahogy elveszessék; 
De az Isten nem öngedte, 
Hogy az ártatlan elveszne. 
 
Nagy az isteni kegyelöm; 
Nálam vót a jó fegyveröm, 
Csak firissen elékapám, 
S mi benne vót, nekik adám... 
 
Puskapor, golyóbis, fojtás, 
A vót nekik az útitá’s! 
Má nyugudjanak békével, 
Plútó, Drumó serögével. 
 
Varga János háza fődje 
Két Györfinek vérmezője, 
Ne féljön már sönki tőllök, 
Kibútt az ördög belőllök. 
 
Mónár Mózsi K[ossut]h-huszár, 
Ki tizönnyóc évekbe jár; 
Akárkinek fia vótál, 
Azét ügyes embör vótál. 


 
 


587 
 


Öntöző versike 
 


Van e háznak rózsabokra, 
Nyúljék élte sok napokra, 
Hogy virittson mind rózsaszál; 
Megöntözném: ennyiből áll 
E küs kertész fáradsága, 
Piross tojás a váttsága. 
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Hintázó mondóka 
 


Egy a 
Kettő 
Három 
Négy 
Öt 
Hat 
Hét 
Nyóc 
Kilenc 
Tíz, tíz, tiszta víz, 
Háromágú villa víz. 
Adjon, néne, vékát! 
Minek azt a vékát? 
Gyöngyöt mérünk vélle. 
Minek azt a gyöngyöt? 
Kertöt fonunk belőlle. 
Minek azt a kertöt? 
Virágot űtetünk beléje. 
Minek azt a virágot? 
Legényöknek kalapjokba, 
Lëányoknak kebelökbe. 
Uh! hajts’ ki a nagyapám fejin is túl. 
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KRIZA JÁNOS ÉS A VADRÓZSÁK 


 
 


1 
 


„Tudva vagyon, minémű nagy szorgalmatossággal 
gyűjtögetik az Ánglusok és a Franciák nem tsak az 
önnön magok eleiknek régi verseiket s énekjeiket, ha- 
nem a távoly lakozó népekéit is. Az Olaszoknak ha- 
sonló igyekezetek nem kevésbé esméretes. Hát a Néme- 
teket avagy szükség-é elő-hoznom?... Ki nem tudja, 
mint kapnak ők a köz népnek szájábann forogni szo- 
kott régi versekenn, mellyeknek Volkslieder a neveze- 
tek? Ezeket pedig leg-inkább attól az időtől fogva kez- 
dették elő-keresni s haszonra fordítani, miólta az ő 
saját nyelveket, s azonn az ékes tudományokat láttato- 
son gyakorolyják.” 


Idestova kétszáz évvel ezelőtt a Magyar Hírmondó 
című pozsonyi hírlapban, az 1782. évfolyam 5. számá- 
nak élén ötlöttek e „Tudománybéli dolgok” az olvasó 
szemébe. Rát Mátyás, a lap szerkesztője, az akkor Bécs- 
ben dolgozó Révai Miklós magyar nyelvész felhívását 
közölte, és dicsérőleg-pártfogólag ajánlotta a lap ol- 
vasóinak figyelmébe. Így jelent meg az első nyilvános 
felszólítás, amely angol, francia, olasz és német példák 
nyomán az olvasókat a magyar népköltészet gyűjtésére 
buzdította. 


Milyen példák voltak azok, amelyekre a felhívás szer- 
zői utaltak? 1765-ben jelent meg Thomas Percytől a 
Reliques of Ancient English Poetry (Régi angol köl- 
tészeti emlékek), amely megindította a népköltési gyűj- 
tések sorát, és oly nagy hatással volt a romantikus 
áramlat kialakulására. Ugyancsak ekkor adta ki James 
Macpherson skót költő Works of Ossian (Ossian mű- 
vei) cím alatt egy Ossian nevű, a mondák ködébe vesző 
állítólagos kelta bárd énekeit, amelyeknek hatására Eu- 
rópa-szerte valóságos „ossianizmus” támadt. A roman- 
tikus népköltészeti kutatás fő ideológusa Herder, aki fi- 
lozófiájának, történelem- és irodalomszemléletének él- 
ményszerű alapjait Rigában, a lett nép körében nyerte, 
ahol meggyőződött a népi műveltség nagy erejéről és 
szerepéről a százados elnyomatás feltételei között. „A 
népek hangját” tolmácsoló gyűjteményében (Stimmen 
der Völker in Liedern, 1807) számos ó- és újkori, keleti 
és nyugati népköltészet kapott helyet. A mesegyűjtés 
és -kutatás máig visszhangzó nyitánya 1812―1822 kö- 
zött a Grimm testvérek, Jakob és Wilhelm Kinder- und 
Hausmärchen (Gyermek- és házi mesék) című három- 
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kötetes munkája; ezt 1816―1818-ban szintén tőlük a 
Deutsche Sagen (Német mondák) két kötete követte. 


Több mint másfél évszázada könyvtárnyi gazdag 
szakirodalom mutatta ki ― és jogosan ― a nyugat- 
európai példák közvetlen vagy közvetett hatását a ke- 
let-európai (köztük a magyar) népköltészeti kutatások 
megindulására, ám ne feledjük, hogy a nyugati példá- 
kat azért vehettük észre és azért követhettük, mert a 
történelem nálunk is napirendre tűzte az elodázhatatlan 
társadalmi változások szükségét. Mi több, a népkölté- 
szet ügye nálunk túlnőtte a jobbágyparasztság társadal- 
mi felszabadításának kereteit: mindazoknál a kelet-eu- 
rópai népeknél, amelyek a XIX. században a törökök- 
kel vagy az osztrákokkal szemben nemzeti önállósá- 
gukért, függetlenségükért küzdöttek, a népköltészet kul- 
tusza a nemzeti fölszabadulás vágyaival, törekvéseivel 
is telítődött. A nemzeti nyelv megteremtése és jogainak, 
törvényes használatának biztosítása; a nemzeti irodalom 
megalapozása, megújítása vagy gazdagítása; a nemzeti 
öntudat fölébresztése és a nemzeti egység megvalósítása; 
a nemzeti ellenállás megszervezése és a „népek tava- 
szának”, az 1848-as forradalmaknak szellemi előké- 
szítése: mindezt a népköltészeti mozgalom is elősegí- 
tette, a nemzetté válás és a nemzeti szabadság kivívá- 
sának ügyét szolgálta. 


Nagyon is indokolt tehát az a tanulság, hogy a nyu- 
gati példák nálunk nemcsak egyszerűen visszhangra lel- 
tek, hanem a visszhang mélyén sajátos, különleges ér- 
telmet nyertek. A kelet-európai népek szava pedig, mi- 
ként csakhamar kiderült, oly messzecsengő volt, hogy 
cserébe most már a nyugat visszhangzott tőle: a dél- 
szláv hősi énekek egész Európát csodálatba ejtették, 
utóbb pedig a román, majd a magyar népballadák nyu- 
gati fordításai szintén megérdemelt sikert arattak. 


Mindenik kelet-európai nép nemes büszkeséggel tartja 
számon a maga klasszikus népköltési gyűjteményét, 
amely annak idején valóságos szellemi határkő volt, 
azóta pedig a nemzeti kultúra halhatatlan művei közé 
emelkedett. Csak a legközelebbi néhány példára hivat- 
kozva, gondoljunk Vuk Stefanović Karadžić 1814-től 
1866-ig sorozatosan megjelenő szerb gyűjteményeire; 
Ján Kollár kétkötetes szlovák gyűjteményére (Buda, 
1834―1835); Erdélyi János három kötetére (Pest, 
1846―1848); Vasile Alecsandri két kötetnyi román 
népballadájára (Iaşi, 1852―1853); Iosef Haltrich er- 
délyi szász népmeséire (Bécs, 1856). Ezt a sort folytatja 
Kriza János is székely népköltési gyűjteményével (Ko- 
lozsvár, 1863). 
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Kriza népies-demokratikus költészete, amellyel Pe- 
tőfi útját egyengette, sokfelé ágazó műfordítói, közírói 
és szerkesztői-kiadói tevékenysége, a régi erdélyi iro- 
dalmi emlékek felkutatására és megmentésére irányuló 
fáradozásai, népnevelő munkája s nem utolsósorban 
tükörtiszta emberi jelleme egyaránt megérdemli, hogy 
emlékezetünkben megőrizzük; mégis, változatos és gaz- 
dag életművéből kétségtelenül a Vadrózsák biztosított 
számára örökös helyet irodalmunk történetében és nagy 
hagyományaink sorában. 


 
 


2 
 


A Krizák századokon át egyszerű vasbányászok To- 
rockón. Kriza János édesapja volt közülük az első, aki 
gyermekkorában megsérült karjával nem folytathatta 
ősei mesterségét, és értelmiségi pályára küldték. 1808- 
ban unitárius pap lett Nagyajtán, ahol haláláig meg- 
maradt. Kriza nyolc testvére közül még csak Sándor 
járt magasabb iskolát: apja hivatalát szintén haláláig 
folytatva, ketten összesen 90 évig paposkodtak Nagy- 
ajtán. Kriza többi testvére csak falusi iskolát végzett, 
legföljebb ipart tanult. 


Kriza János 1811. június 28-án született Nagyajtán, 
az Udvarhelyszék és Háromszék közé eső Erdővidék 
déli csücskében, amely a kiváló elmék egész sorát (köz- 
tük Apáczai Csere Jánost, Baróti Szabó Dávidot, Ben- 
kő Józsefet, Bölöni Farkas Sándort, utóbb Benedek 
Eleket) adta az irodalomnak és a tudománynak. A 
szülőfalu és közelebbi-távolabbi környéke természeti 
szépségekben, történelmi emlékekben, valamint folklór- 
ban egyaránt gazdag volt. Ebben a környezetben vette 
birtokba Kriza anyanyelvi örökségét; itt nőtt bele a 
tarkabarka gyermekfolklórba; itt kezdte megismerni a 
néphagyományokat, amelyeket később könyvbe gyűj- 
tött. 


1820-tól a torockói iskolás évek már közvetlenül ki- 
hatottak gyűjteményének anyagára és módszerére: a 
Vadrózsákban olyan népies, félnépi dalokat is közölt, 
amelyeket még torockói tanulóként írt össze tanárának, 
Sebes Pálnak a buzdítására Szívet gyönyörködtető vi- 
lági énekek címmel. 


1825-ben tanulmányait a székelykeresztúri unitárius 
kollégiumban folytatta, hova ― Versényi György sza- 
vaival ― „a székelység egész területéről jártak az uni- 
tárius tanulók... Csak Gyergyóból, Csíkból voltak ke- 
vesen Keresztúron is, Kolozsváron is, mivel ezekben a 
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székekben kevés, szórványosan lakó unitárius élt. Innen 
van az, hogy Krizának a fülében voltak az összes szé- 
kely dialektusok, csak a gyergyói és csíki kevésbé.” És 
az is innen van ― tegyük hozzá ―, hogy a Vadrózsák- 
ból a gyergyói, csíki népköltészet majd teljességgel hiá- 
nyozni fog. 


Kriza 1829-től 1835-ig teológiát és jogot tanult Ko- 
lozsváron. 1835-től a kolozsvári unitárius egyházközség 
papjelöltjeként két éven át a berlini egyetemen képezte 
tovább magát. Hazatérése, majd egy évi betegszabadság 
után 1838 őszétől foglalta el kolozsvári papi állását, s 
mint pap és tanár, majd 1861-től mint unitárius püs- 
pök, Kolozsváron egész életére megállapodott. 


A Vadrózsák kutatói általában arra a logikus követ- 
keztetésre jutottak, hogy Berlinben Kriza korábbi nép- 
költészeti élményei, ismeretei tudományos formát nyer- 
tek s európai magaslatra emelkedtek. Ne feledjük azon- 
ban, hogy e magaslat felé már előbb megindulhatott. 
Az együttélő és szomszédos népek folklórkiadványai és 
azok magyar fordításai a szeme láttára sokasodtak, gya- 
rapodtak; ez irányú jó tájékozottságát példákkal is bi- 
zonyítani tudjuk. A nyugati mozgalmak a magyar iro- 
dalmi, tudományos életben oly hamar és oly erősen 
visszhangoztak, hogy egy költőnek lehetetlen lett volna 
nem hallania azokat. Különben ő angol, francia és né- 
met nyelvtudásával a nyugati eredményekhez közvet- 
lenül is hozzájuthatott. Európai tájékozottságának bi- 
zonyságául hadd idézzünk abból a megrázó leveléből, 
amelyben 1863. január 9-én ― négy nappal a Vad- 
rózsák megjelenése előtt ― arra kérte Gyulai Pált, 
hogy a gyűjteményről írandó bírálatában tulajdon hí- 
veivel szemben igazolja őt: „...Sokban maradtam 
hátra, s egy liturgia s énekeskönyv szerkesztését most 
sújták nyakamba, mintegy büntetésül, hogy miért baj- 
lódom afféle »anekdotákkal« az egyház dolgai helyett, 
holott biz én anekdotát most éppen nem hozok, s egy 
angol püspök, Percy is bajlódott ilyenszerűvel ― s 
hány egyház embere foglalkozik még külföldi [:külföl- 
dön] irodalmi ügyekkel. Igazolásomul az én híveim 
előtt nem ártana ezt is megemlíteni.” 


A berlini tanulmányok valóban kiteljesíthették ko- 
rábbi ismereteit. 1835-ben jelent meg ― a már emlí- 
tett mese-, majd mondagyűjtemény után ― Grimmék 
újabb nagy hatású munkája, a Deutsche Mythologie (Né- 
met mitológia). Költői ambícióit népköltészeti érdek- 
lődéssel párosítva, mint tudjuk, Kriza ekkoriban né- 
metből orosz és kozák népdalokat fordított. A nyu- 
gati költők közül leghívebben Robert Burns verseit tol- 
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mácsolta; a skótok e nagy népi-nemzeti költője szin- 
tén balladagyűjtő volt. 


Fölmerül a kérdés: vajon a Vadrózsák tervét, öt- 
letét is Berlinből hozta-e haza Kriza? Egyetlen bizo- 
nyítékunk, a leghalványabb olyan nyomunk sincs, amely 
igenlő válaszra bátorítana ― saját maga szintén hall- 
gat bármily berlini indításról. Önéletrajzának idevágó 
sorai meg sem említik a népköltészetet; kiadatlan ber- 
lini leveleiben szintén semmi nyoma a folklórnak. Fia 
is, aki apjának életsorát, munkásságát a lehető legjob- 
ban ismerhette, csak annyit tudott, hogy Berlinben Kriza 
a filozófia és teológia mellett „különösen a nyelvészettel 
is előszeretettel foglalkozott”. Talán a legnyomósabb 
azonban az a tény, hogy amidőn tizenegy évvel a fel- 
hívás után, 1853-ban a készülő Vadrózsákból a leg- 
első kis mutatványt kiadta, ahhoz Gyulai ― aki a gyűj- 
teményt a legjobban ismerte ― többek közt az alábbi 
megjegyzést fűzte: „Sajnálni lehet, hogy Kriza úr gyűj- 
teménye éppen mesékben nem leggazdagabb. Azonban 
biztos reményünk van, hogy míg a gyűjtemény sajtó 
alá kerülne, több ily adalékkal bővülend, melyek a 
hiányt pótolni fogják.” Ha Kriza még 1853-ban sem 
gondolt komolyan a mese- és mondagyűjtésre, akkor a 
Grimm testvérek közvetlen hatását bizonnyal kizár- 
hatjuk. 


Nem marad más hátra, mint szó szerint elfogad- 
nunk önéletrajzának azokat a sorait, amelyekben maga 
jelöli meg életre szóló szenvedélyének közvetlen indí- 
tékát: „Székelyföldön járásom alatt jöttem véletlenül 
azon észlelésre, mily sok ily régi kincs hever, senkitől 
sem figyelve meg, a nép alsó rétegeiben; s attól fogva 
ez egyet számtalan foglalatosságim közepett sem vesz- 
tettem el szemem elől.” Ha a Vadrózsák eszméje Ber- 
linben fogant volna, ezt a tényt nem titkolná, sőt va- 
lahol bármily futólag, mellékesen megemlítené önélet- 
rajzának, leveleinek, jegyzeteinek ama részeiben, ame- 
lyekben a Vadrózsák gyűjtésének és kiadásának ezernyi 
ügyét aprólékosan tárgyalja. 


A berlini élményt nem tagadni, még csak kisebbí- 
teni sem akarjuk, hanem ― Ferenczi Zoltán, Versényi 
György, Ortutay Gyula véleményéhez hasonlóan ― 
valóságos helyére szeretnők illeszteni. Mert mint ahogy 
a népköltészet kultuszának távoli példái nálunk ko- 
rántsem csak a nyugat utánzásának divatja miatt hatot- 
tak, majd nyertek a nyugatinál bonyolultabb szerepet, 
ugyanúgy Kriza berlini „néprajzi eligazodása” is (Se- 
bestyén Gyula kifejezése) tartalmatlan és céltalan lett 
volna az itthoni folklórhatások és indítások nélkül, ame- 
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lyek őt születésétől megszakítatlanul érték; a székely 
folklór nélkül, amely élményeinek kiapadhatatlan, gaz- 
dag forrása volt; a magyar folklórkutatás újabb meg 
újabb eredményei nélkül, amelyeket diákéveitől figye- 
lemmel kísért; magának és társainak jó két évtizednyi 
gyűjtőmunkája nélkül, amely a Vadrózsákat eredmé- 
nyezte; és soha véget nem érő bizakodása, reményke- 
dése nélkül, amely annyi csalódás ellenére fél emberöltőn 
át nap mint nap munkára serkentette ― mindezeket 
nem hozhatta idegenből magával. 


 
 


3 
 


„1842-ben adtam volt ki Előfizetési Felhívást »Vad- 
rózsa« című Népköltési Gyűjteményre, mely mintegy 
8 ívre volt számítva” ― írja önéletrajzában, a felhívás 
példányai azonban, mivel valószínűleg röplapként je- 
lentek meg az Erdélyi Híradó című kolozsvári napi- 
laphoz mellékelve, annyira szétkallódtak, hogy mind 
a mai napig egy kutatónak sem sikerült rájuk találnia. 
Így bár szövegére csak utólagos hivatkozásokból tu- 
dunk következtetni, új minősége nagyon is egyértelmű: 
az összes korábbi próbálkozástól eltérően már nem gyűj- 
tésről, hanem gyűjteményről beszél. Kriza a felhívásban 
az általános elképzelések után elsőnek alakította ki egy 
gyűjtemény konkrét tervét, meghatározta tartalmát, ter- 
jedelmét és címét; a terv alapján elsőnek bocsátott ki 
előfizetési felhívást, arra pénzeket fogadott el, és gyűj- 
teményét, bár húszévi késéssel, de csakugyan megvaló- 
sította. A Magyar Tudományos Akadémia (akkor még 
Magyar Tudós Társaság), majd a népköltészet ügyét 
magára vállaló Kisfaludy Társaság szervezett gyűjtő- 
mozgalmát és kiadványsorozatát megelőzve, a Krizáé 
volt az első rendszeres, átgondolt, kötettel záruló gyűj- 
tőmunka. Felhívása valóban új: tudományosabb, mo- 
dernebb korszakot nyitott a magyar népköltési gyűjtés 
történetében. 


Ám épp úttörő és korai mivolta miatt nem volt, azaz 
nem lehetett oly hatása és sikere, amelyet rövidesen a 
gyűjtemény kiadása követhetett volna. Helyesen álla- 
pította meg Szász Károly, hogy „a népköltészet iránti 
érzék s általános érdeklődés még akkor nem volt fel- 
ébredve. Petőfi csak abban az évben lépett föl s még 
kevés nyomot verhetett; Arany homályban lappangott; 
Tompa nem írta meg népregéit; Erdélyi János sem in- 
dította még meg a népköltészeti gyűjtést, mely az eddig 
csak kevesek által s itt-ott népmesékre s egyes vidékek 
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dalaira terjeszkedő gyűjtést országossá s azzal a nép- 
költészet iránti érdeklődést általánossá volt teendő.” 


Maga Kriza a Vadrózsák előszavában ugyanerről az 
időszakról a következőket írta: „A pártolás nem lőn, 
s az akkori idők más irányú törekvései miatt tán nem 
is lehetett oly hatós, hogy annak melegétől kinyílha- 
tott volna a vad bimbócska, s miért tagadnám? ő maga 
is mind gyöngébbnek kezdette volt magát érezni, mint 
hogy az irodalom díszkertébe való átültetését méltán 
kívánhatta volna... S ekkor bekövetkeztek a nemzeti 
remények szintoly nagyszerű öröm-, mint bánatnapjai, 
egyiránt kedvezőtlen kor csendesebb kedélyállapotot 
igénylő munkák folytatására.” Az 1848-as forradalom- 
ra céloz itt Kriza, majd a szabadságharc elbukását kö- 
vető osztrák önkényuralomra, amely börtönbe juttatta 
vagy bujdosásra kényszerítette a hazafiakat, elhallgat- 
tatta a múzsákat és szárnyát szegte a reformkorban ki- 
bontakozott nemzeti irodalom továbbfejlődésének. 


Ami közelebbről a folklórgyűjtést illeti, annak a 
Bach-korszak politikailag nagyon szűk határt sza- 
bott. A letűnt korok harcos népköltészetét nem- 
hogy tanulmányozni és méltatni, de még említeni sem 
volt szabad. Az osztrák állami szervek a legnagyobb 
nyomást a folklór akkori legújabb, legidőszerűbb, leg- 
gazdagabb része, a forradalom és szabadságharc virágjá- 
ban pompázó népköltészete ellen összpontosították. Kos- 
suthnak még a nevét is tilos volt a Vadrózsákban ki- 
nyomtatni, pedig az 586. sz. kis ballada (Mónár Mózsi 
Kossuth-huszár) nem róla szól, sőt semmiféle történeti 
vagy politikai vonatkozást nem tartalmaz; egy visszá- 
jára sikerült gyilkossági kísérlet van benne megverselve. 
Ezért Kriza a ballada címében kénytelen volt Kossuth 
neve helyett egyetlen kisbetűt írni három ponttal (k...); 
a szövegben a végin is egy betűvel (k...h); a jegyzetek 
közt és a tartalomjegyzékben, ahol kevésbé feltűnő, nagy 
kezdőbetűvel (K...). A 241―243. sz. szabadságharcos 
dalokról jogosan jegyezte meg, hogy „szomorú nóták a 
közelmúltból, melyeknek egy-egy versszaka szintoly ir- 
galmatlanul össze van rontva, mint az Ábelek teste, 
kik méltó bosszúért a nagy egekre apellálnak” ― ugyan- 
is szövegüket a cenzúra valóban „irgalmatlanul össze- 
rontotta”. A 407. sz. katonadalban az erdélyi osztrák 
hadiparancsnoknak, báró Puchnernek a neve, a 340. sz. 
panaszdalban „Bécs” helyére kellett pontokat írnia, a 
jegyzetekben megannyi ― az osztrák elnyomás ellen 
irányuló ― politikai célzással és állásfoglalással. A 
423. sz. táncdal refrénjébe Világos nevét csempészte be, 
az olvasókat a szabadságharc bukására emlékeztetve: 
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Ej-haj, világos / Ej-haj, virradtig, majd másodszor: Ej- 
haj, világos / Ej-haj, Világos! Még egy utolsó példa, a 
373―380. sz. dalok jegyzetének szintén nyilvánvaló po- 
litikai célzata: „E víg dalokat vettük Udvarhelyszék- 
ről is, mi arra mutat, hogy a falusi embernek sok búja 
mellett is hébe-hóba nagy kedve dudorodik, s erősen 
hiszi, hogy ámbár Kiszáradt a diófa, / Nem játszodunk 
alatta: / Majt kiujjul tavaszra, / Játszodhatunk alatta 


Kriza, aki fiatal költőként annyi epigrammában gú- 
nyolta-támadta a feudális nemességet, most, az osztrák 
önkényuralom idején a Vadrózsáknak a cenzúra éber- 
ségét kijátszó, de az akkori olvasó számára közérthető 
utalásaival igyekezett megóvni és ébren tartani az 
1848―49-hez vezető fejlődés tanulságait, élesztgetni és 
erősíteni a Habsburg-uralom alóli felszabadulás re- 
ményét. 


Ámde folytassuk a Vadrózsák félbehagyott előszavát: 
„Idő múltával, midőn az újra föleszmélt nemzet lelke 
mélyebben szállott önmagába, hogy saját nemzeti lényét 
a romboló vészek ellenében minden gyökszálaiban erő- 
sítse és megszilárdítsa, s e célból egyedül véréhez való, 
saját idomot és üde színt adó népi elemekkel táplálja: 
magam is újult ügyekezettel fogtam hozzá a székely 
népelme virágainak, vagy ha úgy neveznem szabad lesz, 
vadrózsáinak gyűjtéséhez.” És így, bár a Bach-korszak 
majdnem másfél évtizeddel késleltette a gyűjtemény meg- 
jelenését, az 1850-es éveket jogosan tekintjük a Vad- 
rózsák történetében a kiteljesedés időszakának. Ebből a 
szövevényes folyamatból hadd vessünk futó pillantást 
két olyan fontos mozzanatra, mint a gyűjtőhálózat ki- 
építése és a gyűjtés elméleti-gyakorlati módszereinek 
tisztulása, fejlődése. 


„Magam is gyűjtögettem mind a Székelyföldön jár- 
tamkor ― olvassuk az önéletrajzban ―, mind pedig 
Kolozsvárt lakó sok székely férfi és asszony emberek- 
nél ― majd a forradalom után következett években 
levelezésbe bocsátkoztam sok papi és világi rendű bará- 
taimmal, s azoknak segédével nagy tárházát gyűjtöttem 
össze a »székelységeknek«.“ A Vadrózsák előszavában 
és jegyzeteiben, az ismétléseket nem számítva, tizen- 
kilenc levelező barátjának mondott név szerint köszö- 
netet. Amennyire ma tudjuk, ezek közül különösen Gál- 
fi Sándor, Kiss Mihály, Marosi Gergely, Nagy Lajos, 
Péterfi Sándor, Tiboldi István és Ürmösi Sándor nyúj- 
tott neki nagy és értékes segítséget. Utóbb a levéltári 
kutatások más, a kötetben nem említett munkatársak 
(köztük Lőrinczi Elek és Vass Tamás) nyomára vezet- 
tek. Így a kör tizenkilencről máris huszonöt fölé nőtt, 
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s később talán még újabb nevek fognak felszínre ke- 
rülni ― de ki tudja, hogy hány gyűjtő több-kevesebb 
anyaga olvadt be névtelenül, írásos adatok híján szá- 
munkra ismeretlenül a Vadrózsákba. 


Pótolhatatlan kár, hogy Krizának „számos ügybaráti- 
val folytatott hosszas levelezése” csak töredékekben ma- 
radt meg. Ezekből mennyiségileg legjelentősebb a Pé- 
terfi Sándorhoz írt csaknem százhúsz levele (Péterfi 
válaszait viszont nem ismerjük): a Vadrózsák egész tör- 
ténetének páratlan értékű forrásanyaga. Nos, ha kettő- 
jük levélváltását gondolatban megszorozzuk a gyűjtők 
számával, sejteni kezdjük Kriza levelezésének hatalmas 
méreteit. Ebből a levelezésből egy szerteágazó, a múlt 
században a legnagyobb arányú, legcéltudatosabb er- 
délyi magyar népköltési gyűjtőmozgalom körvonalai raj- 
zolódnak elénk ― amely Krizának bizonnyal ezernyi 
levelébe s ugyanannyi munkaórájába került. 


Vajon levon-e bármit is a Vadrózsák értékéből az 
a tény, hogy Kriza nem egymagában, hanem kiterjedt 
munkaközösséggel gyűjtötte? Egyáltalán nem, sőt ellen- 
kezőleg: a hivatali teendőkkel elhalmozott, gyönge 
egészségi állapotával küszködő, Kolozsvárhoz kötött 
Kriza vidéki barátainak, munkatársainak segítségével 
megsokszorozta erejét, idejét és munkáját; általuk min- 
denüvé eljutott, mindenütt ott volt és mindennek utána 
nézett. Valóban, a gyűjtőhálózat révén nemcsak meny- 
nyiségileg gyarapította ― összehasonlíthatatlan mérték- 
ben ― a Vadrózsák anyagát, hanem földrajzilag is ki- 
terjesztette, a gyűjtőpontok szaporításával pedig plasz- 
tikusabbá tette a gyűjtőterületet. Ez a számbelileg te- 
kintélyes, térben szerteágazó anyag műfajilag is mind 
gazdagabban, árnyaltabban tagolódott. Kriza adott kö- 
rülményei közt egyéni gyűjtéssel vajmi kevésre: néhány 
szétszórt adalékra, folyóirati és hírlapi közlésre jutott 
volna, mint a korabeli és későbbi gyűjtők nagy több- 
sége. Ehelyett ― a hirtelen eredményekről, a bár apró, 
de gyors sikerekről józanul lemondva ― a sokkal hosz- 
szadalmasabb, de utólag legjobbnak bizonyult megol- 
dást: a közös munka útját választotta. Ő a Vadrózsák- 
at nem egyedül, hanem munkatársaival alkotta, akik- 
nek nagyon sokat köszönhet, s a köszönetet soha el nem 
mulasztotta ― viszont nélküle a Vadrózsák soha létre 
nem jöhetett volna. 


A levelezés tartalmának tanulmányozása Kriza gyűj- 
tési módszerére irányítja figyelmünket. Elöljáróban tud- 
nunk kell, hogy 1861-ben jelent meg Arany János Ere- 
deti népmesék című tanulmánya, Merényi László ha- 
sonló című gyűjteményének bírálata: az első kimagasló 
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elméleti munka, amely a magyar szakirodalomban a 
mesegyűjtés módszerét meghatározta. „A jó gyűjtő ― 
írja Arany ― mindenek felett egy tökéletes mesemon- 
dó képességeivel legyen felruházva. A nép közt, ennek 
fonóházaiban, pásztortüzeinél forogván, úgy szólva ott 
nevekedvén fel, bírja ennek ne csak nyelvét, egyes ki- 
tételeit, hanem egész esze-járása, képzelődése, modora 
az elbeszélésben ki nem törlött betűkkel vésve álljon 
emlékezetébe. Olyan legyen ő, ki ha ama körben marad, 
születve volt a vidék legügyesebb mesemondója gya- 
nánt szerepelni. Eleven képzelete bírja felfogni, hű em- 
lékezése megtartani a legcsekélyebbnek látszó vonáso- 
kat; s midőn évek múltával gyűjtéshez fog, ne új és 
szokatlan benyomásokat kelljen fölszednie, csupán a ré- 
gieket frissítni föl. Az előadási, öltöztetési modor any- 
nyira hatalmában álljon, hogy ha valamely mesének 
puszta vázát kapná, képes legyen azt olyanná tenni, 
mintha a legjobb mesemondó ajakáról vette volna... 
Feladata az, hogy tartalom és alak tekintetében minél 
hívebb lenyomatát eszközölje a szövegnek, amint azt 
egy kitűnő mesemondó szájjal előadná.” 


Napjainkban a folklorista a mesét szóról szóra jegyzi 
le, sőt ― a modern technika jóvoltából ― lehetőleg 
hangszalagon rögzíti és örökíti meg. Az ilyen egyidejű, 
közvetlen gyűjtéstől eltérően, Arany mesegyűjtője fej- 
ből, emlékezetből: évek múltával, néha távoli gyermek- 
kori emlékek alapján írta le, vagyis inkább írta meg 
a meséket; módszerét okkal nevezhetjük emlékező vagy 
visszaemlékező gyűjtésnek. Nyilvánvaló, hogy az ilyen 
gyűjtés nem annyira tudományos, mint inkább iro- 
dalmi munka; komoly írói feladat, amelyet csak sajá- 
tos nyelvérzékkel párosuló írói tehetséggel lehet többé- 
kevésbé jól megoldani. Arany irodalmi gyűjtőmódszeré- 
nek középpontjában nem a mesemondó, hanem a mese- 
író van; a mesemondó szóba se kerül. A gyűjtő nem őt 
hallgatja, hanem íróasztala mellett ül és magába mé- 
lyed; ha pedig kézirat van előtte, az sem saját hely- 
színi gyűjtése, hanem „segédgyűjtői“-nek postai külde- 
ménye, amely szintén íróasztal mellett született. 


Kétségtelen, hogy Kriza gyűjtőmódszere és stílusesz- 
ménye jórészt azonos az Aranyéval, de ugyanakkor 
több vonatkozásban tovább jutott Aranynál, vagyis az 
irodalmi módszert meghaladva, a mai értelemben vett 
tudományos mesegyűjtés felé közeledett. Önéletrajzából 
kiderül ― ami különben nagyon logikus és érthető ―, 
hogy módszere hosszas, fokozatos fejlődés után alakult 
ki és jutott el a szöveghűség, sőt a hangtani hűség igé- 
nyéig: „Lassanként tisztult bennem a gondolat: úgy 
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adni ki a népkölteményeket s szólásmódokat, oly hang- 
ejtéssel, éppen mint a nép kiejti ― a virágot egész 
színével, illatával mutatni bé a közönségnek ― a plán- 
tát úgyszólva azon módúlag, mint a természet anya- 
keblén felvirult, állítni elé.“ Ezt az igényt legpontosab- 
ban 1862. március 9-én Péterfihez küldött levelében fej- 
tette ki. Módszerének fejlődését újólag hangsúlyozva, 
pontos utasításokat adott a gyűjtésre is. Nos, ez már 
csak részben visszaemlékező gyűjtés: noha még nem 
kellő súllyal, de munka közben megjelenik a mesemon- 
dó, a nótafa, a nyelvmester, általában az adatközlő; 
a gyűjtés minősége nemcsak a gyűjtő mesélő hajlamá- 
nak, hanem pontos megfigyeléseinek és jegyzéseinek is 
eredménye. Ő kezd középről hátrább húzódni, az adat- 
közlő a névtelenség homályából előbb jönni: „Annyi 
idők óta elveim is változtak a kiállításra nézve, de a 
tudós világ követelései is mások. Most úgy kívánják, 
hogy minden vidéknek saját kiejtésével adjuk, amit 
adunk: népdalt, népmesét, mondát, minden aprólékos 
játsziságot is. Arra kérném hát Tisztelt Barátomat, szí- 
veskedjék nekem vagy egy népmesét, úgynevezett beszé- 
det rapiálni [megragadni] valamely elbeszélő után, ami- 
lyen mindig találkozik a nép között, és hogy legkisebb 
jele se legyen a leíráson annak, hogy a leíró ismeretes 
az irodalmi nyelvvel, csupán a nép nyelve legyen hasz- 
nálva, tehát passivumok [szenvedő igealakok] satb. nél- 
kül... Bármily hosszúk legyenek, csak a nép nyelvén. 
Így kivált az igeidők, perfectumok [befejezett múltak], 
imperfectumok [félmúltak] hol használata is kitessék, 
mi felett most sok vita van a tudományos világban.” 


Kriza útmutatásait nem mindenik gyűjtőtársa tudta 
követni. Ürmösi Sándor meséit például átdolgozás nél- 
kül lehetett közölni; szövegükben Kriza mindössze hang- 
tani módosításokat végzett, mint különben a Vad- 
rózsák verses anyagával is tette. A legszorosabb érte- 
lemben vett (tehát közvetlen és egyidejű, szó és betű 
szerinti) tudományos mesegyűjtésnek a maga korát meg- 
haladó magyar úttörője és előfutára Marosi Gergely, a 
fiatalon elhunyt székelykeresztúri igazgató-tanár; ő a 
mesemondó szövegét annyira tisztelte, hogy kézirataiban 
Kriza néhány erősebb szót, kifejezést jónak látott eny- 
hébbre átírni. Merőben más gyűjtőtípus volt Tiboldi 
István: modoros, mesterkélt irodalmi meseszövegeit 
Kriza egyáltalán nem tudta hasznosítani. Végül néme- 
lyik gyűjtő prózai szövegeit Kriza szóról szóra, sőt 
betűről betűre haladó hosszas és figyelmes átdolgozás- 
sal készítette sajtó alá, ilyenkor azonban a levélhálózat 
útján legfelkészültebb és legjobb nyelvérzékű vidéki ba- 
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rátait is bevonta a felelősségteljes munkába, miként 
1862. október 29-én Gyulainak a Vadrózsák háromszé- 
ki meséiről írta: „Veszett sokat is bajlódtam velek. 
Sokszor csak egy szótag vagy egy betűjegy miatt is két- 
három levelet írtam Háromszékig ― purisálva [letisz- 
tázva] már előbb elküldöttem, átkorrigáltattam, s annál 
inkább hiszem, hogy biztosítva vagyok a valótlanságok 
s irodalmi kocsintások ellen, azaz hogy irodalmi nyel- 
ven vagy szókkal ne szóltam legyen.” (Az „irodalmi 
kocsintás” Arany kritikai kifejezése említett tanulmá- 
nyában.) 


Ez a levélrészlet Lőrinczi Elek árkosi iskolamester 
ama meséire vonatkozik, amelyeket a vele egyfalusi 
Kiss Mihály dolgozott át közlés végett a Vadrózsák 
számára. „Átkorrigálás, javítgatás, purizálas, travesztá- 
lás, igazítás, toldás, tejelés, átdolgozás, átöltöztetés, 
visszaszülés“ ― továbbá „népiesítés, népies székelyesí- 
tés, székely lére feleresztés, székely zamatosítás“: íme a 
kifejezések egész sorozata, amelyekkel Kiss és Kriza le- 
veleikben nyelvi módszerüket meg-megjelölték. Ennyi- 
féle fáradozás után pedig, szintén előbb idézett levelé- 
ben, Kriza elégedett örömmel ajánlotta Gyulai figyel- 
mébe a Vadrózsák összes meséit: „Most kinyomtatva 
azokat, meg fogja lepni, kivált a nem-székely olvasót 
a székely tájnyelvnek naivsága, némi megható jóízűsé- 
ge... Annyit legalább tettem, hogy előttem tán ilye- 
tén tájnyelvies alakban senki még ennyi irodalmi dol- 
got nem adott ki. Én a legminutiosusabb szorgalommal 
jártam utánna, hogy az utolsó hangig, jottáig minden 
sajátságos székely legyen benne; de azért lehetnek s 
lesznek is hibák benne, azt nem tagadom, de legnagyobb 
részök, igaz való, hogy csupádas csupa siculismus, mint- 
ha száján pökte vóna ki egy székej embör, vagy asz- 
szonyembör-féle, vagy ember a népnek legalsó rétegé- 
ből.” 


Arany János gyűjtési elméletét tehát Kriza „az utolsó 
hangig, jottáig” érvényesülő nyelvészeti hitel igényével 
gyarapította. Ez az igény Aranynál föl se merült, talán 
azért, mert Merényi gyűjteményében nem észlelt olyan 
szembetűnő nyelvjárási sajátságokat, amelyek kritikai- 
elvi állásfoglalásra késztették volna. Krizát viszont, aki 
nagyszámú munkaközösségével Arany elméletét évtize- 
deken át sajátságos, az irodalmi nyelvtől lényegesen el- 
térő nyelvjárási gyűjtőterületen gyakorolta, s közben az 
adatközlőkhöz is közelebb jutott, óhatatlanul megejtette 
a nyelv varázsa. A nyelvi forma kérdésével már csak 
azért is kénytelen volt szembenézni, mert legtöbb gyűj- 
tőtársának egyenetlen szövegei alapos átdolgozást, egy- 
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ségesítést kívántak. Az egységesítés alapjául nyilván- 
valóan nem az irodalmi nyelvet, hanem a székely nyelv- 
járást választotta, amelynek finomságaiba évek során 
akarva-akaratlanul mindjobban belemerült, csak hogy 
sajátságait, jellegét minél hívebben visszaadja. A mun- 
katársak sokasága meg a gyűjtések sokfélesége miatt a 
gyakorlatban végül is a szövegek nagyobb részét nem 
az adatközlők szája után, hanem az íróasztal mellett 
véglegesítette, mint Arany gyűjtője. Míg azonban Arany 
csak általában kívánta úgy a mesét, „amint azt egy ki- 
tűnő mesemondó szájjal előadná”, Kriza ezt az elvet 
szűkítette és ugyanakkor gazdagította: lokalizálta és 
konkretizálta, „mintha száján pökte vóna ki egy szé- 
kej embör”. 


A Vadrózsák meséiben az irodalmi gyűjtőmódszer 
folklorisztikai, sőt irodalomtörténeti jelentőségét, a me- 
sék egyszeri és sokszori előadásának, az egyes mese- 
mondók sajátos, valamint az összes mesemondók közös 
művészetének viszonyát és egységét talán Honti Jánosnak 
sikerült a legjobban érzékeltetnie: „Abban az időben 
nem a változatlan rögzítést tekintette a gyűjtő felada- 
tának, hanem azt, hogy úgy adja vissza a szöveget, 
mint a legkülönb (tehát minden esetleges torzítást ki- 
kerülni tudó) mese- vagy nótafa. Ma más a néprajz 
felfogása. De valljuk be, bármennyire igazolható és 
elkerülhetetlen a mai felfogás gyakorlati tekintetben, 
tisztára elméleti meggondolások alapján Krizának és 
Arany Jánosnak talán inkább igaza volt. Mert hiszen 
betű- és hanglemezfelvételeink a hagyományt megörökí- 
tik ugyan olyan módon, ahogy egy pillanatban megje- 
lent, de kiszikkasztják belőle azt, ami a pillanatnyi 
megjelenésen fölül és túl van, az időtlen elemet, a foly- 
tonos és rögzíthetetlen változás mögött lappangó ál- 
landó szubsztrátumot. Aranynak és Krizának az volt 
a törekvése, hogy ezt ragadja meg.” Befejezésül pedig 
Arany Aisthesis (Megérzés) című kis versére célzott 
Honti: A nyelvnek is törvényeit: / Széppé, jóvá mi te- 
szi: / Nyelvész urak jobban „tudják”, / A költő job- 
ban „érzi”. 


Ez az „érzés, megérzés” Krizában és legjobb munka- 
társaiban maradéktalanul megvolt. Falun születtek, egy 
részük társadalmilag is a parasztság köréből emelkedett 
ki; ott növekedtek, ott élték le életüket; legtöbben kö- 
zülük a nyelv művészei: költők, írók voltak. A meg- 
érzést tudással párosították: figyelték, gyűjtötték, ta- 
nulmányozták szülőföldjük folklórját, dialektusait, nép- 
költészeti, nyelvtudományi kutatást végeztek, honismer- 
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tető munkát folytattak. Ha valaki, akkor ők igazán 
meg tudták írni ― Arany igényei szerint ― a meséket. 


Amidőn olyan szép magyar népköltészetre vágyunk, 
amelyben a nyelvjárási forma nemcsak tudományos 
adattár, hanem nyelvi ékesség is, akkor a Vadrózsák- 
hoz bízvást fordulhatunk. 


 
 


4 
 


Még a töredékesen megmaradt levelezés is túlon- 
túl tanúsítja, hogy Kriza évről évre, sőt néha egyazon 
évben is hónapról hónapra a gyűjtemény közeli megje- 
lenésével biztatta barátait, munkatársait, és ámította ön- 
magát. Szinte komikusnak látszik a hiszékeny tervezge- 
téseknek ez az egymásba fonódó végtelen láncolata, 
holott valójában mélységesen tragikus: honnan is sejt- 
hette volna, hogy még tizenöt évnek, tíz évnek, öt év- 
nek kell tovatűnnie, amíg dédelgetett álma valósággá 
válik ― a második kötet pedig soha meg nem valósuló, 
haláláig dédelgetett álom marad. 


Az évek feltartóztathatatlan múlása közben Kriza 
környezetében két olyan népköltészeti esemény történt, 
amely a Vadrózsák munkálatait bizonnyal meggyorsí- 
totta. A gyűjtőtársak közül Nagy Lajos a Kolozsvári 
Közlöny 1858. október 31-i számában kiadta a Vad- 
rózsák számára gyűjtött Barcsai-balladát. Ez volt az 
első klasszikus székely népballada a szó igazi értelmé- 
ben, amely nyomdafestéket látott (a magyar folklór- 
nak azóta is egyik kiemelkedő alkotása), s mind a 
szakemberek, mind az olvasók körében oly nagy volt 
a visszhangja, hogy megjelenését jogosan tekintjük a 
székely balladaköltészet diadalmas nyitányának. 


A másik esemény Gyulai Pál Adalék népköltészetünk- 
hez című előadása 1860. február 25-én az újonnan ala- 
kult Erdélyi Múzeum Egyesület (akkor még Egylet) első 
tudományos ülésén: tizenegy verses alkotás bemutatása 
és méltatása bő elemzéssel és összehasonlítással; a maga 
idején oly meglepően gazdag anyag, hogy Gyulai ezzel 
az úttörő vállalkozással indította meg az erdélyi ma- 
gyar balladák céltudatos gyűjtését, kutatását, kiadását. 
A tizenegy közt legfontosabb Molnár Anna marosszéki 
balladája. A másik emlékezetes adalék az a Boriska 
című töredék a Kolozsvár környéki Gyaluból, amelyet 
utóbb Kemény Zsigmond „örökszép költemény”-nek 
nevezett, majd negyedik-nyolcadik sorát a következő 
megjegyzéssel idézte: „Ez az a hang, amiért odaadnám 
minden regényemet.” 
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Húsz évvel az előfizetési felhívás után a Vadrózsák 
még mindig a sokszor hirdetett, de soha meg nem je- 
lent művek sorsára jutott volna, ha a kiadás költségeit, 
szintén Gyulai közbenjárására, gróf Mikó Imre részben 
magára nem vállalja. A költségek látszólagos biztosí- 
tása ellenére azonban az igazi anyagi küzdelmek a 
megjelenés után következtek, s annyira összebonyolód- 
tak, hogy Kriza soha többé nem tudott kilábalni belő- 
lük. Levelezéséből pontosan kiderül, hogy a Vadrózsák 
nyomdaszámlája több mint 1000 forintra rúgott. Ebből 
Mikó 500-at fizetett ki, s amidőn Kriza „jó emberei” 
figyelmeztették, hogy valamennyi költség előlegezését 
vállalta, „szíveskedett a Gróf Steinnak 500-at előlegez- 
ni megtérítés fejében, az eladandó példányokból”. 1866- 
ban az Akadémia is módot keresett-talált Kriza párto- 
lására: hatvan Vadrózsák-példányt vásárolt tőle hazai 
és külföldi tudósoknak való ajándékozás végett. A leve- 
lezés itt-ott szemérmesen meghúzódó mellékmondatai 
azonban meghökkentő mozaikká állanak össze: az 
anyagi gondok közt fuldokló Kriza sem Mikó Imre első 
és második 500 forintját, sem az Akadémia 150 fo- 
rintját nem volt képes egészében a kiadónak átadni. 
És most jön Sebestyén Gyula szomorúan szenzációs fel- 
fedezése: halálakor Kriza még mindig 198 forinttal 
(a költségek csaknem egyötödével) maradt adós Stein 
János könyvkiadónak. Beteljesült balsejtelme, hiába küz- 
dött ellene, miként Péterfinek már 1862. május 17-én 
megírta: „Évről évre nyakig nem akarok süllyedni az 
adósságok örvényébe, aminek majd családom issza meg 
keserű leveit, ha netán hirtelen béhunyom szemeimet.” 


Előbb azonban még befejezetlen küzdelmet folytatott 
a Vadrózsák második kötetéért, aminek szembetűnő jó 
jele publikálási kedvének döntő fordulata. A Vadró- 
zsák kiadása előtti húsz év során kizárólag egyszer 
(pontosan a húsz év közepén, 1853-ban) sikerült őt a 
két jó barátnak: Gyulainak a Szépirodalmi Lapokban 
és Toldy Ferencnek az Új Magyar Múzeumban meg- 
szólaltatnia, majd a húsz esztendő végén a harmadik 
jó barát, Arany közölt tőle néhány mutatványt a Szép- 
irodalmi Figyelőben a már sajtó alatt levő gyűjtemény- 
ből. Ezzel szemben a Vadrózsák megjelenésétől az élete 
végéig terjedő sokkal rövidebb tizenkét esztendő alatt, 
a második kötetért fáradozva, majd halála előtt alig 
három évvel, a Magyar Nyelvőr megindulása után a 
nyelvjárási kutató munkában is magára lelve, mintegy 
száz (évente átlag tíz) közleménye látott nyomdafes- 
téket. Ez a száz közlemény több száz népköltési alkotást 
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ölel fel, sőt ha az apró műfajokat (közmondások, szó- 
lások, mondókák, táncszók stb.) egyenként számítanék, 
mennyiségük ezrek felé járna. 


A közlések mögött szintén a kiterjedt levelezés, a le- 
velezés egyik fő motívuma pedig változatlanul a kiadás 
terve, most már kizárólag anyagi oldaláról nézve. Meg- 
annyi hasztalan remény után Kriza végül ismét az elő- 
fizetési felhívás gondolatát melengette, s egy 1868-as 
leveléből kiderül, hogy végül még száz aláírónak is ör- 
vendett volna. Talán ez volt legutolsó pénzügyi terve 
― öt évvel az első kötet után ― a második kötet ki- 
adására, mert végleg be kellett látnia, hogy az első 
kötet költségei miatt is, magánéletében is anyagi gon- 
doktól terhelve, bármily csekély erőfeszítésre képtelen 
volna. A kilátástalan harctól megfáradva, a második 
kötet vágyát bizonyára magába temette. 


Újabb hosszú hét év múlva, 1875 januárjában az 
Akadémia döntő lépésre szánta magát: magára vál- 
lalta a Vadrózsák második kötetének kiadását. Későn. 
Kriza alig foghatott hozzá a szerkesztéshez, amidőn 
a fürdőből hazajövet meghűlt, tüdőgyulladást kapott és 
néhány nap múlva, március 26-án hirtelen-váratlanul 
elhunyt. Két hónapig élt abban a boldog hitben, hogy 
gyűjteményének második kötete is megjelenik. 


A Vadrózsák címlapján így maradt örökre árván az 
„Első kötet” jelzés. 
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1862. január 13-át tekintjük a Vadrózsák megjele- 
nési napjának. 


Huszonegy évvel az úttörő előfizetési felhívás után 
Kriza műve történeti sorrendben már nem lehetett az 
első magyar népköltési gyűjtemény: megelőzte őt Me- 
rényi László és Arany László, főként azonban Erdélyi 
János. Ám Erdélyi mögött a két legnagyobb tudomá- 
nyos és irodalmi intézmény, az Akadémia meg a Kis- 
faludy Társaság állott: ezek tekintélyüknél, valamint a 
művelődési életben játszott vezető szerepüknél fogva 
általános gyűjtőmozgalmat indítottak, a szerkesztésnek 
és a kiadásnak pedig, még ha szűkösen is, anyagi ala- 
pot biztosítottak. Ezzel a nagyarányú, hivatalosan el- 
ismert mozgalommal szemben Kriza, a vidéki gyűjtő, 
teljesen magára hagyatva próbálkozott és küszködött. 
Munkája olyan egyéni kezdeményezés volt, amelyet egy 
intézmény sem karolt fel vagy támogatott, sőt egyesek 
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rossz szemmel néztek, mások gyöngítettek vagy megza- 
vartak. Az előfizetési próbálkozástól eltekintve, munka- 
társait nem sajtófelhívásokkal toborozta, hanem vége- 
hossza nélküli magánlevelezés útján ― sok türelmes 
kéréssel és rábeszéléssel ― kellett őket barátai, isme- 
rősei közül egyenként megnyernie, megőriznie és gyűj- 
tésre buzdítania. 


A Vadrózsák módszertanilag mégis messze a korábbi 
gyűjtemények fölé emelkedett. Íme összefoglalóan Kriza 
néhány tudománytörténeti jelentőségű újítása: szigorú 
szöveghűségre, sőt a szövegek nyelvjárásilag pontos rög- 
zítésére és visszaadására törekedett; anyagát, a Székely- 
földön belül, néprajzi (nyelvjárási) vidékek szerint ren- 
dezte és csoportosította; a népköltészeti és műköltői al- 
kotásokat egymástól pontosan különválasztotta; jelezte 
a folklorizáció folyamatát, vagyis az utóbbiak terje- 
dését a nép körében; ugyanakkor felismerte a népköl- 
tészet hatását is a műköltészetre, erdélyi népies költők 
irodalmi népdalait a Vadrózsákba foglalta; néhány ki- 
váló mesemondó nevét közölte, utalt munkásságukra, 
szerepükre; a népköltészeti gyűjtés akkor még szűk 
műfaji korlátait ledöntötte, az előszó szerint „kiter- 
jesztve most figyelmemet mindenre, mi az ősi népvirá- 
nyon sajátságosnak látszhatott, az egyszerű szótól, sőt 
ennek betűhangjától a népbölcseletet vagy elmeélt tar- 
talmazó közmondásig, egy vidor táncszótól vagy daltól 
a remek alkatú ószékely balladáig, egy gyermeteg 
néptalánytól a nép fantáziáját erősebben foglalkodtató 
tündérmeséig, szóval: ami csak a székely nép észjárá- 
sát s érzés- és kifejezésmódját a maga valóságában jel- 
lemezheti, s főleg költési erejét s annak egy költőibb 
múltból fennmaradt ereklyéit ismertetheti.” 


A Vadrózsák halhatatlan értéke azonban nem kü- 
lön-külön Kriza módszertani újításaiban, hanem együt- 
tesen egész anyagában s ennek az anyagnak az esz- 
mei hatásában rejlik, hisz ― Ortutay Gvula fogalma- 
zása szerint ― „valójában Kriza gyűjteménye ébresz- 
tette rá olvasóit a balladák sötét pompájával, a dalok 
friss kedvességével s a mesék bűbájával a paraszti al- 
kotások szépségére”. 


Olyan szavak ezek, amelyek egyetlen más magyar 
népköltési gyűjteményre sem illenek. Nagyon jellemző 
és fontos ugyanis, hogy noha a Vadrózsák annak ide- 
jén hangsúlyozottan lokális, regionális gyűjteménynek 
készült (a tudományos közvélemény az Erdélyi-féle 
vállalkozás székelyföldi kiegészítésének tekintette, s a 
székely jelleg a kötet fő erényének számított), az idő 
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múlásával túlnőtte helyi-vidéki jelentőségét. Természetes 
folyamat volt ez, hisz a székelység a magyar folklór 
oly egyedülálló és sajátos javait őrizte meg számunkra, 
amelyek másutt erősen megfogyatkoztak vagy egészen 
elenyésztek. Ennek a folklórnak a foglalata a Vadró- 
zsák. Épp ezért senki meg nem közelítheti a magyar 
népköltészet szépségeit és gazdagságát, ha nem tanul- 
mányozza Kriza gyűjteményét: aki a magyar folklórt 
ismerni akarja, az Krizát nem mellőzheti, ki nem kerül- 
heti; annak a Vadrózsákkal kell kezdenie, s ahhoz újra 
meg újra vissza kell térnie. 


És végül ne feledjük, hogy Kriza gyűjteményének 
legszebb darabjai ― különösen a népmesék és a nép- 
balladák ― más nyelveken szintén gyakran megszólal- 
tak, és sok jó barátot szereztek folklórunknak. Alig 
egy hónappal a Vadrózsák megjelenése után Kádár 
Kata balladája német műfordításban is nyomdafestéket 
látott, s azóta román, lengyel, német, olasz, francia, 
finn és angol nyelvű kötetek jelzik a székely népköl- 
tészet útját az európai irodalomban. 
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A Vadrózsák első kötete huszonegy évig vajúdott, 
a másodiknak tizenkét esztendő alatt sem sikerült meg- 
jelennie. Harmincegy éves volt Kriza, úgyszólván még 
ifjú, amidőn a gyűjteményre az előfizetési felhívást 
kiadta; ötvenkét éves volt, messze túl az emberi élet 
nyarán, amidőn műve napvilágot látott, s halála nap- 
jaiban, hatvannégy éves korában, fiatalos lelkesedéssel 
készült a második kötet kiadására. A Vadrózsák egész 
pályáján végigkísérte. Az ő élete és munkássága a Vad- 
rózsák nélkül elképzelhetetlen volna, mint ahogy a Vad- 
rózsák is, ama történelmi, társadalmi és művelődési kö- 
rülmények közt, egy egész emberi életnek tartalmat és 
célt adó szüntelen törődés eredményeként jöhetett csak 
létre. 


Önéletrajzának vallomásszerű utolsó sorai tanúsítják, 
hogy mindennapi munkája után, életének összes gond- 
jai között miként fordult a népköltészethez pihenni, 
megújulni és az alkotás szüntelenül áhított örömét íz- 
lelni: „Hivatalom csoportos és folytonos foglalkodásai 
miatt legfeljebb esti s éjjeli órákat szentelhetek olykor 
irodalmi dolgokra. Hogy valamit produkáljak, egyházi, 
sőt házi zajos nyughatatlan életem miatt sem volt arra 
módom s érkezésem. Egyedül a népköltészeti gyűjtések 
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tették pihenő óráimnak soha félbe nem szakadó fog- 
lalkozását s szerezték legédesebb élveimet is. Ez érdek- 
ből, e célból levelezni sok meghitt barátimmal már éle- 
tem kedves megszokásává, nélkülözhetlen gyönyörévé 
lett ― ezzel pepecselni, a gyűjtelékeket rendezni, szer- 
keszteni nekem mindennapi üdülés, amikor csak ezzel 
is lehet élnem.” 


Ezek az egyszerű sorok, amelyeket az alkotó munka 
boldogsága sugallt, majdnem feledtetik sokféle keserű 
megnyilatkozását, és látszólag elrejtik azt a szakadatlan 
harcot, amelyet a Vadrózsákért folytatott. Hisz har- 
colnia kellett a Bach-korszak politikai és művelődési 
viszonyaival, amelyek nemhogy serkentették volna a tu- 
dományos munkát, hanem megnehezítették, meggátol- 
ták azt. A könyvkiadási nehézségekkel, amelyek kez- 
dettől végig eltorlaszolták a Vadrózsák útját. Az er- 
délyi arisztokratákkal, akik a régi székely népballadák- 
ban osztályuk bírálatára ismertek. Egyházi munkatár- 
saival, akik a népköltési gyűjtést az egyházhoz és püs- 
pökükhöz méltatlannak, illetlennek találták. Anyagi 
gondjaival, amelyek miatt lelki erejét meghaladó mel- 
lékfoglalkozásokat vállalt, s folytonosan a költészet 
meg a tudományművelés vágyának, valamint népes csa- 
ládja szükségleteinek két malomköve közt őrlődött. 
Gyönge egészségi állapotával, vissza-visszatérő, éveken 
át húzódó betegségeivel, amelyek gyakran és hosszasan 
tétlenségre kárhoztatták. S végül, de nem utolsósorban 
küzdenie kellett önmagával szemben is, hogy gátlásait 
legyőzve, ne csak a csöndes műhelymunkát, hanem an- 
nak végleges formába öntött, nyomtatásban megjelenő 
nyilvános eredményeit is kívánja, kedvelje. 


És győzött az el-ellankadó Kriza, mert szülőföldjé- 
nek, a szülőföld népének és e nép költészetének szere- 
tetéből, mint valami mesebeli ifjító forrásból, egész éle- 
tében új erőt merített. Erőt merített, tovább dolgozott 
és ― több mint egy évszázad próbája alapján ― nem- 
csak a maga korában érvényes, hanem az idő múlásával 
mindinkább növekvő, értékben és jelentőségben foly- 
vást súlyosbodó-gyarapodó népköltészeti életművet ha- 
gyott örökségül számunkra. 


A Vadrózsák, amelynek Kriza életében harminchárom 
év alatt nem akadt kiadója, a magyar népköltési gyűj- 
tések történetében páratlan életpályát futott: 1911-ben, 
Sebestyén Gyula gondozásában második, majd 1943- 
ban, Viski Károly bevezetőjével, harmadik teljes kia- 
dást ért. Részleges kiadásainak száma tucatnyi, azt pe- 
dig, hogy ― Kriza nevével, de talán még inkább neve 
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nélkül ― egyes meséi, balladái, dalai szétszórtan, külön- 
böző tudományos és népszerű kiadványokban, antoló- 
giákban, folyóiratokban, hírlapokban,- tankönyvekben, 
kalendáriumokban stb. több mint egy évszázad óta hol 
és hányszor láttak nyomdafestéket, egy bibliográfusnak 
nem kis feladat volna összekeresgélnie és összeszám- 
lálnia. 


A teljes és részleges kiadások sora, a szétszórt köz- 
lések sokasága mind valóságos olvasói igényeket iga- 
zolt és szolgált. Ki tudná megszámlálni nemzedékeken 
át, azoknak az olvasóknak az ezreit, akiket a Vadró- 
zsák egész életükre szóló feledhetetlen irodalmi élmé- 
nyekkel gazdagított? Krizának és gyűjtőtársainak ó- 
székely balladái nélkül sokkal szegényebb volna a ma- 
gyar irodalom ― mint ahogy lelkileg szegényebb az 
az olvasó is, aki e balladákat nem ismeri. Aki pedig 
Kriza meséin növekedett, az a székely népmeséket halá- 
láig el nem feledi, épp mint ama frissen sült kenyér 
ízét-illatát, amelyet boldog gyermekkorunkban édes- 
anyánk adott a kezünkbe. 


Az olvasói élményeken túl hány költőnek és írónak, 
zeneszerzőnek és képzőművésznek volt ihletforrása, 
hánynak nyújtott ötletet, anyagot a Vadrózsák? ― mi- 
által újabb meg újabb művészi alkotások (versek, bal- 
lada- és mesejátékok, színdarabok, zeneművek, szobrok, 
festmények, könyvillusztrációk stb.) keletkeztek. Válasz 
nélkül vetjük föl e kérdést, mert mostanáig senki sem 
akadt, aki a Vadrózsák tágabb művelődési szerepét, 
a kultúra különböző területein érvényesült megtermé- 
kenyítő hatását vizsgálta és összegezte volna. 


Száz év óta egymás után láttak napvilágot a kisebb- 
nagyobb székely népköltési gyűjtemények, ám ezek a 
Vadrózsák jelentőségét nemhogy elhomályosították vol- 
na, hanem hozzásegítettek ahhoz, hogy egyre jobban 
felismerjük és megismerjük egyedülálló nagyságát. Kriza 
fél emberéletnyi munkával annyi értéket halmozott fel, 
amennyit és amelyhez hasonlót utódai közül senkinek 
sem sikerült találnia. Épp ezért gyakorlati folklórmunka 
közben ma is a Vadrózsákhoz mérjük és igazítjuk sike- 
reinket, eredményeinket. Ha a régi népköltészetet ke- 
ressük, faluhelyen ma is Kriza nyitott könyvével ke- 
zünkben faggatjuk a nagyidejű, nagy tudású énekeseket, 
mesemondókat. Faggatózunk és feszülten várjuk az 
eredményt: vajon jó évszázad múltán megtaláljuk-e 
az élő népköltészetben a Vadrózsák valamelyik meséjét, 
balladáját, dalát, mi több, talán olyanra is rábukka- 
nunk még, amely elkerülte volna Krizának és munka- 
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társainak figyelmét? Vagy pedig ― s ez a leggyako- 
ribb ― újra meg újra megbizonyosodunk arról, hogy 
Kriza olyan kerek-egész kulturális hagyatékot rögzített 
a maga idején, amelynek ma már csak szétszórt töredé- 
keit, maradványait lehet nagy nehézségekkel, sok utána- 
járással, száz helyről összekeresgélni. 


A Vadrózsák múltunknak, művelődésünknek: egykori 
és mai önmagunknak része. Ha a Vadrózsákat olvas- 
suk és szeretjük, egyszersmind önismeretünket, öntu- 
datunkat, önbecsülésünket munkáljuk. 


 
FARAGÓ JÓZSEF 
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AZ ÚJ KIADÁSRÓL 
 
 
 
 


A Vadrózsák legutóbbi teljes kiadása már-már egy emberöltő- 
vel ezelőtt jelent meg. Kriza gyűjteményének betűhív kiadása 
ugyanis nemcsak technikailag túlontúl aprólékos és bonyolult fel- 
adat, hanem a mű tartalmi hatásának, irodalmi hivatásának táv- 
latában sem a leghálásabb vállalkozás ― hisz a Vadrózsák fél- 
ezer lapnyi szövegének nyelvjárási formája, miként azt Kriza a 
múlt század közepén írásban-nyomtatásban visszaadta, senki szá- 
mára sem túl könnyű olvasmány. Elképzelhető lett volna egy új 
kiadásban a nyelvjárási sajátságok jelölésének egyszerűsítése, illető- 
leg modernizálása, ám az átírás elveinek és pontos határainak meg- 
állapítása oly sokféle ellentmondásra és következetlenségre adhat 
alkalmat, hogy mostanáig nem akadt vállalkozó a Vadrózsák egé- 
szének a Kriza betűit (tehát nem a szövegét) érintő átdolgozására. 


A Kriza halálának centenáriumára megjelenő mostani kiadá- 
sunknak sokszorosan nagyobb a példányszáma, mint a három ko- 
rábbi teljes kiadásé együttvéve. Ekkora példányszám révén a Vad- 
rózsák most már kilép a könyvritkaságok sorából, és irodalmi 
közkinccsé válik, útját azonban a legszélesebb olvasótömegek felé 
nemcsak példányszámával, hanem olvasásának megkönnyítésével is 
szeretnők egyengetni. Kiadásunk tehát nem „tudományos”, hanem 
„népszerű” akar lenni. Ugyanakkor figyelembe vettük azokat a 
módszertani szempontokat, amelyeket Voigt Vilmos és Balogh Lajos 
foglalt össze: A népköltési (folklór) alkotások kritikai kiadásának 
szabályzata, 1974. (Ezután rövidítve: Szabályzat.) 


Törekvésünk alapállása: az 1863-as eredeti kiadást nem kí- 
vánjuk sem pótolni, sem helyettesíteni. A szakemberek forrásként 
továbbra is változatlanul azt fogják használni ― illetőleg azt, 
ritkasága miatt, kívánatos volna fakszimile kiadásban is közzé- 
tenni. Mi ezúttal a Vadrózsák népköltészeti, költői értékeit szeret- 
nők a mai olvasóhoz közelebb hozni, az alábbi néhány fontosabb 
elv érvényesítésével: 


a) „Olyan alkotásokat, amelyekről bebizonyosodik, hogy nem 
népköltési (folklór) alkotások, a kritikai kiadás csak e körül- 
mény félreérthetetlen kimondásával (és akkor is csak jegyzetben 
vagy függelékben) közölhet.” A Szabályzat e II/2. pontja értel- 
mében mellőztük a Vadrózsák verses anyagának 486―525. és 
526―583. számú, Ismeretlen szerzőktől, illetőleg íróktól című ré- 
szeit, valamint a reájuk vonatkozó jegyzeteket, mint olyanokat, 
amelyek mai felfogásunk szerint nem tartoznak bele egy népköltési 
gyűjteménybe. 


Megjegyzendő, hogy a két mellőzött fejezeten kívül az 1―485. 
számú verses alkotások közt elszórtan szintén vannak irodalmi 
eredetű és jellegű darabok. Mivel ezeket Kriza a szakmai isme- 
retek akkori szintjén a folklórba sorolta, nem nyúltunk hozzájuk; 
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a folklorizáció fokozatainak és árnyalatainak sokasága, illetőleg 
összemosódása miatt egy ilyen rostálás gyakorlatilag amúgy is 
megvalósíthatatlan volna. 


Elhagytuk továbbá a Néhány szó a Székely Nyelvjárásokról 
című zárótanulmányt, egyrészt azért, mert szintén nem népkölté- 
szeti vonatkozású, másrészt azért, mert ma már szakmailag is 
elsősorban történeti értéke van. 


Kiadásunkból természetesen hiányzik a Vadrózsák végéről a 
Nevezetesebb sajtóhibák jegyzéke is, mert a Kriza által felsorolt 
sajtóhibákat mindenütt kijavítottuk. 


A fenti, összefüggő kihagyásokon túl a gyűjteményben szórvá- 
nyosan egypár apró (néhány szótól néhány mondatig vagy vers- 
szakig terjedő) kihagyást is eszközöltünk. A kihagyások a verses 
alkotások eredeti sorszámozását nem érintették. 


A kihagyásokat mindig szögletes zárójelbe foglalt pontokkal 
jelöltük meg. Ugyancsak szögletes zárójelbe foglaltuk a kiha- 
gyásokra vonatkozó esetleges magyarázatainkat, a verses szövegek- 
ben pedig az egykori cenzúra törlései közül azt a néhány szót, 
amelyet a tartalmi és szövegösszefüggés alapján biztosan vissza- 
állíthattunk. 


b) A nyelvjárási sajátságok jelölésében a Szabályzat alapelvéhez 
igazodtunk: „...Arra kell törekednünk, hogy megőrizzük az adat- 
közlő nyelvjárásias beszédének minden lényeges sajátságát, de túl- 
zott hangtani finomságokkal feleslegesen ne terheljük a lejegyzőt 
és szöveggondozót vagy az olvasókat.” (Függelék (II), I.) Ezt az 
elvet több vonatkozásban érvényesítettük: 


Ugrásszerűen nőtt a gyűjtemény olvashatósága azáltal, hogy. a 
helyesírási szabályok szerint írjuk a köznyelvben is meglevő hang- 
tani jelenségeket: a hasonulást és az összeolvadást. Példák a 
Szép Palkó című mese első három mondatából: ëcczër helyett 
ëgyszër, hetethét helyett hetedhét, mënynyën helyett mënjën, any- 
nyának helyett anyjának, tarisnyájjon helyett tarísnyáljon. 


Lemondtunk azokról az ejtésváltozatokról, amelyeknek vissza- 
adására a nyelvész Kriza az ábécé betűin kívül úgynevezett dia- 
kritikus vagy mellékjeleket használt, éspedig: 


Mellőztük a rövid á-t (Krizánál pl. àpám), annál is inkább, 
mert az egész gyűjteményben elég ritkán fordul elő. 


Mivel a székely nyelvjárásban a szótagzáró -l és -r kiesése meg- 
nyújtja az előtte levő magánhangzót, Kriza ilyen esetben háztetős 
ékezetet írt az a, e, o és u betű fölé, illetőleg hiányjelet a már 
ékezetes á, é, ó és ü mellé. Ezeket a mellékjeleket az a és e ese- 
teben úgy számoltuk fel, mint ahogy a Vadrózsákból újraközölt 
kisebb-nagyobb mutatványok, válogatások révén a magyar folklo- 
risztikában már hagyományossá vált: beírtuk a kieső mássalhang- 
zót. Néhány példa a Kádár Kata-balladából: êvöszöm, ölêközve, 
âra helyett elvöszöm, ölelközve, arra. A többi esetben a nyúlást 
az ábécé hosszú magánhangzójával érzékeltettük: indûtanak, ká- 
pôna, kócsôta helyett indútanak, kápóna, kócsóta stb. 
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Az az egyedüli mellékjel, amelyet az eredeti kiadásból meg- 
őriztünk, a zárt ë fölött a két pont (Krizánál egy ponttal írva). 


Kriza a Jegyzetek élén huszonnyolc sorban magyarázza és pél- 
dázza, hogy a nyelvjárási ejtésváltozatokat „legtöbbször sajtóvét- 
ségből” nem sikerült mindig szándéka szerint jelölnie; valóban, a 
nyelvi gondozás méreteinél és bonyolultságánál fogva a Vad- 
rózsákban bőven akad effajta egyenetlenség, következetlenség és 
egyszerű, de óhatatlan figyelmetlenség. Mi ezeket még akkor sem 
javítottuk ki, ha ugyanaz a szó egymás közelében kétféle nyelv- 
járási formában olvasható, hisz a Szabályzat szerint „tilos... 
bármilyen, a forrásokban nem szereplő nyelvjárási sajátosság utó- 
lagos rekonstruálása, érzékeltetése” (V/6.) és ― tegyük hozzá ― 
egységesítése, uniformizálása. 


Mivel a székely nyelvjárás (az irodalmi és köznyelvhez hason- 
lóan) az ly hangot nem ismeri, a helyesírási szabályok által kívánt 
helyeken a j-t átírtuk ly-re, mert átírásunk a kiejtést nem befo- 
lyásolja vagy zavarja, a gyűjtemény olvasását viszont szintén 
megkönnyíti. Kivétel a Tájszótár: ebben a fejezetben a j-t min- 
denütt megőriztük, hisz nem ritkák az olyan tájszók, amelyeknek 
nincs irodalmi ejtés- és írásváltozatuk. 


c) Fő célunkat, a könnyebb olvasást szolgáló további változta- 
tásaink a Vadrózsák hangállományát már nem érintik; főként or- 
tográfiai és tipográfiai jellegűek. 


A Szabályzat V/3. pontja szerint a régies cz, nyny, szsz stb. 
betűcsoportot c-, nny-, ssz-re modernizáltuk. 


A IV/19. pont előírja. „A főszöveg gondozásában a szerkesztő 
feladata az emendálás (kritikai igényű javítás). Ennek főbb részei 
a következők: a) a helyesírás, az ékezetek kiírása vagy kijavítása, 
az interpunkció következetes végrehajtása...; b) a kétségtelen toll- 
vagy sajtóhibák helyesbítése.” Az emendálás legnagyobb gondját 
a magánhangzók időtartama okozta, mert a gyűjteményben egyre- 
másra ilyen meg ehhez hasonló ingadozásokkal találkoztunk: hir 
vagy hír, igy―így, ir―ír, mig―míg, sir―sír, szin―szín, vig―víg, 
viz―víz, buza―búza, gunya―gúnya, nyul―nyúl, uj―új, ur―úr, 
ut―út, tüz―tűz stb. Hangsúlyozandó, hogy a kétféle írásmód 
váltakozása véletlenszerű, vagyis nem tükrözi esetről esetre az adat- 
közlő kiejtését. Kriza saját szövegei (előszó, jegyzetek, nyelvészeti 
tanulmány) azt is elárulják, hogy a magánhangzók időtartamának 
több más, a mai helyesírástól eltérő megoldása (mint pl. a rövid 
-it igeképző, a szóvégi rövid -u, -ü) szintén nem kizárólag nyelv- 
járási sajátságot kívánt jelölni, hanem a korabeli írásmódhoz iga- 
zodik. Mivel új kiadásunkban akár a következetlenség, akár az 
elavult írásmód fenntartása merőben értelmetlen volna, a zavar- 
talan olvasás kedvéért a hosszú magánhangzókat minden helyzetben 
a mai szabályok szerint használjuk. (A gyakran visszatérő -ít ige- 
képzőről, valamint a főnevek és melléknevek -ú, -ű végző- 
déséről külön megjegyezzük, hogy Krizánál túlnyomóan rövidek, 
elvétve hosszúak voltak. Mi ezúttal is az utóbbi formák mellett 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


29 
 


döntöttünk, tudnunk kell azonban, hogy a székely nyelvjárásban 
az adott helyzetekben a magánhangzót röviden ejtik. Az -ít kép- 
zőben a t megnyúlása esetén az i természetesen ortográfiailag is 
megrövidül: tanít, tanító vagy tanitt, tanittó.) 


Másrészt viszont ― ingadozóan vagy következetesen ― hosszú 
magánhangzókat használt Kriza olyan szavakban, amelyeket rövi- 
den ejtünk és írunk. Mivel a hosszú magánhangzókkal az egész 
gyűjteményben oly szűkmarkúan bánt, ilyenkor bizonyára sajátos 
székely ejtésváltozatokat kívánt jelölni. Valamennyit ― ingado- 
zóan vagy következetesen ― tiszteletben tartottuk, úgyszintén a 
székely nyelvjárásnak Kriza által visszaadott bármely más, rejtett 
vagy szembetűnő, kevéssé ismert vagy közismert sajátosságait. 


A szavak külön- és egybeírásáról a Szabályzat szintén a mai 
irodalmi helyesírás értelmében intézkedik. 


És végül: „A párbeszédes részeket megfelelő tipográfiával emel- 
jük ki.” (Függelék (II), 1/7.) Ez az utasítás azért hasznos szá- 
munkra, mert a Vadrózsák meséinek alig-alig tagolt betűtengere, 
miközben tipográfiailag is elrejti a magyar népmesék hangsúlyo- 
zottan párbeszédes jellegét, arányaival az olvasókra szintén riasz- 
tólag hat. Tagolt párbeszédekkel a mesék nyomdailag is „köny- 
nyebb” olvasmányokká váltak. 


 
* 


Fölösleges viták elkerülése végett hadd tisztázzuk itt, hogy új 
kiadásunk alapelveit magának Krizának, valamint két leghivatot- 
tabb tanácsadójának: Gyulai Pálnak és Arany Jánosnak köszön- 
jük. Ismeretes, hogy Kriza 1862 július―decemberében a Vadrózsák 
mindenik kinyomtatott ívét azzal a kettős céllal postázta Pestre, 
hogy egyrészt Gyulai és Arany a kész ívekről véleményt mondjon, 
másrészt a további ívekre ― Kriza „kérdezkedő” levelei alapján ― 
tanácsokat adjon. Gyulai levelei, nem maradtak meg, de Kriza le- 
veleiben a válaszok híven tükröződnek. Ebben a félévi levélvál- 
tásban kristályosodott ki lényegében máig tartó érvénnyel a magyar 
népköltési gyűjtemények nyelvi eszménye; ezekről a levelekről írta 
oly találó képletességgel Somogyi Sándor, hogy Kriza kezét a 
Vadrózsák nyelvi munkálatai közben Arany „szellemujja” fogta. 


Csakhogy a kinyomtatott íveken már nem lehetett változtatni; 
így Arany szellemujja valójában a mi kezünket fogta, amíg ezt 
a kiadást igyekeztünk legjobb tudásunk és meggyőződésünk sze- 
rint sajtó alá rendezni. 


Gyulai ugyanis a kész ívek láttán leveleiben kifejtette, hogy a 
népköltészeti és nyelvészeti munka két különböző feladat, amelyet 
nem is lehet, nem is szabad egy kalap alá vonni. A nyelvtudo- 
mány céljait szolgáló nyelvészeti közlés a szakemberek szűk köré- 
nek szól. A nyelvészeti apparátus megzavarja az olvasó figyelmét, 
elvonja őt a műélvezettől: a népköltészet tartalmi-formai értékei- 
nek, szépségeinek felismerésétől és elsajátításától. Mivel nyelvi for- 
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mája miatt nem foroghat közkézen, hivatását nem teljesítheti az 
a népköltés gyűjtemény, amely egyszersmind nyelvtudományi for- 
rásmunka is akar lenni. 


A fenti értelemben a Vadrózsák hangtani jelöléseit és megoldá- 
sait Gyulai nyelvészeti túlzásnak minősítette. Felfogásának lényege: 
a népköltési gyűjtemények megőrzik a főbb nyelvjárási sajátságo- 
kat (adott esetben „a székely ízt”), arra viszont nem vállalkoz- 
hatnak, hogy a nyelvet hangtani hűséggel tükrözzék, miként Kriza 
elképzelte. Krizát Gyulai álláspontja annyira meggondolkoztatta, 
hogy nyelvi módszere felől kétségei támadtak. Kétségeinek a levél- 
váltás után fogalmazott Előszóban, a Vadrózsák élén is hangot 
adott: „A nyelvjárási s hangejtési legkisebb árnyalatokat is kiszí- 
nelni akarva, tán főbb sajátságok, a kifejezés, a beszéd igaz szé- 
kelyessége ellen fogtam véteni” ― vagyis hogy a túlságos nyelvi 
részletezésnek talán a nyelvi összhatás vallotta kárát. 


Ettől fogva aztán Kriza maga is haláláig különbséget tett a 
kétféle módszer között, ha anyagát nem nyelvészeti, hanem iro- 
dalmi-népköltészeti kiadásra szánta. Még nyomták a Vadrózsákat, 
amidőn Gyulainak újrakiadás végett részleteket ajánlott belőle, de 
nyelvileg átírva-egyszerűsítve, miként 1862. november 7-én kö- 
zölte: „Én úgy hiszem, hogy már a Vadrózsából adhatok a »Rész- 
vét könyvébe« úgy, hogy amint írja, »megtartsam a székely ízt, 
de nem a pontos tájszólást«. Ezt annál is inkább tehetem, mert 
a tájszólás úgyis inkább a tudósokat érdeklendi, nem a nagykö- 
zönséget. Válasszon ki tehát akár a háromszéki, akár udvarhely- 
széki mesék közül... és írja meg nekem, miket készítsek el szé- 
kelyes ízzel, vastagabb lére eresztés nélkül... A balladák közül 
szintén e szerint elkészíthetek, egy párt jelöljön ki ön.” A de- 
cember 9-i levélben már Gyulai és Arany segítségét is kérte: „Most 
csak két népmesét küldök... Úgy hiszem, használhatók lesz- 
nek; de arra kérem, hogy amit én vastag székely lére eresztettem, 
azt tetszés szerint hígítsák Arannyal együtt... Az ö-kből hagy- 
hatni ki, amint tetszik, embör vagy ember, neköm vagy nekem ― 
szóval: én az igaz ízt nem tudtam eltalálni a hangejtésben.” Végül 
már a Vadrózsák majd egész második kötetét hasonlóan akarta 
sajtó alá rendezni: „Lassanként elkészítendem a II-ik kötetet, az 
már könnyebb lesz: arra csak a meséket dolgozandom át a már 
begyakorlott mód szerint, vagy tanácsot kérek akkor Tisztelt Ba- 
rátomtól, hogy tökéletes tájszólás szerint adjam-é, vagy az már az 
első kötetből ismeretes lévén, csak a székelyes íz legyen meg, köz- 
be-közbe a pontosabb tájszólás, ahol jobban kévántatik.” És még 
egy pár szó a november 19-i levélből: „Második kötetet aztán 
talán nem is kellene mind tájszólással adni, csak közbe-közbe 
egy-egy darabot, megtartva csakugyan a székelyes ízt és formát.” 


A részletekben bizonyára többször hibázva, vagy vitatható meg- 
oldásokkal élve, de lényegében Kriza minden vitán felüli helyes 
szándékát szeretnők most megvalósítani. Kiadásunk szigorúan szö- 
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veghű, egy szónyi változtatás nélkül, és hangtanilag is hű abban 
az alapvető minőségében, hogy a székely nyelvjárás sajátosságait 
féltő gonddal tiszteli-őrzi. Ezen túl azonban a gyűjtemény betűin 
sokezer meg tízezer helyen változtattunk, azért, hogy az olvasót 
a szokatlan vagy épp nehézkes nyelvi formák minden szempil- 
lantásban meg ne akasszák: a nyelvjárási sajátságok jelölésének 
egyszerűsítésével és modernizálásával, valamint az írásmód korsze- 
rűsítésével a Vadrózsák összehasonlíthatatlanul könnyebben és job- 
ban olvastatja magát. 


F. J. 
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V 
NÉPMESÉK 


HÁROMSZÉKIEK 


I 
Szép Palkó 


 


Vót ëgyszër hetedhét országon ës túl ëgy szëgény 
asszonnak ëgy fia, aki rëaszánta magát, hogy szógálni 
mënjën. Azt mondá azétt az anyjának: 


― Tarisnyáljon fël ingëmët, anyám asszon, hadd 
mënjek szógálni; több hasznom lësz benne, mintha az 
üdőt itthon ingyen tőtöm! 


A fiút Palkónak hítták. Az anyja fëltarisnyálta, s ő 
elindult. 


Estére béért ëgy erdőbe, ahol távulról valami szikra 
villáncsot látott, s annak tartott, gondolva, hogy ott 
valakinek lënni këll, s ott bátorságoson mëghálhat. So- 
káig mënt arrafelé, s mëntől közelebb mënt, a tüzet 
annál nagyobbnak látta. Szinte éfélre ért oda, s hát ott 
ëgy éktelen nagy óriás szundikált a tűznél! 


― Jó estét adjon isten, apám uram! 
― Hozott isten, fiú! ― mondá az óriás ―; köszönd, 


hogy apádnak szólítottál, mett ha nem, egésszen bé- 
nyellek vala! Hát te mi járásbeli embër vagy? 


― Elindultam ― azt feleli Palkó ―, hogy szógá- 
latot keressek, s a jó szërëncse ide vete kjedhëz, apám 
uram! Engedje, hogy háljak itt én ës a tűznél, mett 
ëgyedül járok, s a helyet nem üsmerem! 


― Jó szűvel, fiam, csak telepëdj mëg! ― azt mondá 
az óriás. 


Palkó mëgtelepëdëtt, vacsorált, s elaludtak. Rëggel 
azt kérdi tőlle az óriás: 


― Hova szándékoztál béállani szógálatra? 
Palkó azt felelte, hogy ha lehetne, igyenëssen a ki- 


rályhoz szegődnék, mett úgy hallotta, hogy ott a cse- 
lédët igazságosan kifizetik. 


― Hej, fiú ― azt mondja az óriás ―, messze lakik 
a király, az útravalód addig ketszër ës elfogyna; ha- 
nem segittünk a dógon: ülj fël a vállamra, s az üstö- 
kömbe jól mëgfogontozz! 
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Palkó fëlült. 
― Hund bé a szëmëdët, mett ha nem, elszédülsz! 
Palkó béhunta a szëmit, s az óriás mëgindult, hëgy- 


ről hëgyre lépett, s mënt délig. Délkor mëgáll s azt 
mondja Palkónak: 


― Nyisd ki a szëmëdët, mit látsz? 
Palkó végignëzëtt, amíg csak ellátott, s azt mondta: 
― Látok véghetetlen messze akkora fejérségët, mind 


ëgy csillag; mi az, apám uram? 
― Az a király fëllegvára ― felelé az óriás. 
Leültek, mind a ketten delet ëttek; az óriás taris- 


nyája kilenc bihalbőrből vót csinálva, abba tíz kënyér, 
mindëgyik ëgy köbölből sült, s tíz nëgyvenës, jó magyar 
borral teli; két kënyeret s két nëgyvenëst délebédre 
elkőtött; Palkót ës kénálá. 


Délre ë’ kicsit aludtak, s esmënt vállára vette Pal- 
kót, szëmit béhunyatta, mëgindult, lépëtt hëgyről hëgy- 
re; s délután három órakor azt mondá: 


― Nyisd ki a szëmëdët, mit látsz? 
Palkó azt mondja: 
― Látom most ës azt a fejérségët, de mán most épü- 


let-forma! 
― No, csak hund bé mëgint a szëmëdët! ― mondja 


az óriás. 
Ment még ëgy óráig; akkor ës mëgnézette Palkóval, 


mit lát. Palkó most egy gyönyörű tündöklő várat lá- 
tott, amilyent soha még álmába sem látott vót. 


― Ëgy fërtály órára még ott lëszünk ― mondá az 
óriás. 


Palkó még ëgyszër béhunta a szëmit, s ëgy fertály 
óra múlva őt az óriás a király udvarának a kapuja 
előtt letëtte, s azt mondá: 


_― Én mán tégëd itt hagylak, mett siető útam van 
visszafelé; hanem akarmiféle szógálatra fogadjanak 
mëg, vállalkozz örömest, viseld igasságoson magadot, 
légy hűségës cseléd; az Isten viselje gondodot! 


Palkó a jóakaratot szépën mëgköszönte, s az óriás 
elmënt. 


Palkó szép fiú vót, s örömest mëgfogadták, előbb 
három hónapra pulykapásztornak, mett más üresség 
nem vót; de addig ës adtak neki másféle dógot, s ő 
úgy viselte magát, hogy három hónapra asztalinas lëtt 
belőlle. Hogy inasnak jól felőtözött, úgy nëzëtt ki, mind 
ëgy szép virágszál. 


Vót a királynak három lëánya, a küssebbik szëbb 
még a rózsánál s liliomnál ës. E Palkót erőssen mëg- 
szerette; Palkó azt vëtte ës eszre, s naponként anyéra 
hëzzabátrodott, hogy szerelëmbe habarodtak. 
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A királyné az áspis szëmivel csakhamar mëgesmerte 


köztik a, dógot, s mëgmondta a királynak ës. 
― Jól van ― mondá a király ―, eligazittom a ba- 


ját a hitván kölyöknek, csak bízd rëám, feleség! 
Szëgén Palkó, mi vár rëád! 
Eléhívassa Palkót a király, s azt poroncsolja neki: 
― Hallod-ë, te csóró! Úgy látom, ügyes legénnek 


adsz ënni; azt poroncsolom én nekëd, hogy az éjjel azt 
a nagy erdőt az ablakommal szëmbe mind levágd, ha- 
zahordd, fölhasogasd, s az udvaromon kaszajba rakd, 
mett ha nem, rëggel a gombodot leüttetëm! 


Palkó úgy mëgijedt a beszédre, hogy a színiből ës 
egésszen kikőt, s azt mondta: 


― Jaj, uram király, hisz azt embër nem tudná mëg- 
tënni! 


― No, te semmiség, hát te még mersz az én szómra 
ëgyet vakkanni? Takarodj a tëmlecbe! 


Bététeté a tëmlecbe, s úgyës mëghagyá, hogy amit 
poroncsolt, mëgtëgye, mett ha nem, feje nékül marad. 


De be nekibúsult Palkó a tëmlecbe! Úgy sírt, mind 
a kicsi gyermëk; hanem a küssebbik királylëány ëgy 
titkos lappancson hëzza bésajdult, s mëgvigasztalta; 
adott neki ëgy rézcsapójú ostort, s azt mondta: 


― Evel állj ki a kapu elejibe a dombra, rittyents 
vélle hármat, s arra az ördögök eléjönek, te poroncsolj 
nekik, s ők mëgtëszik! 


Palkót a lappancson kieresztëtte, s maga ott benn 
maradt, míg Palkó visszajö. Palkó kiállott a dombra, 
jót rittyentëtt hármat, s hát az ördögök jönek elé min- 
denfelől, s kérdik tőlle nagy szorgoson: 


― Mit poroncsolsz, te szép Palkó? 
Palkó azt mondja: 
― Azt poroncsolom, hogy rëggelig azt a nagy erdőt 


levágjátok, a király udvarába béhordjátok, s mind ka- 
szajba rakjátok! 


Aval bémënt a tëmlecbe; egy darabég ott múlattak 
ketten a királylëánnyal, s az azután őt ott hatta. 


Neki az ördögök az erdőnek, nyírni kezdik le; zú- 
gott, rittyëgëtt, recsëgëtt; tővel-hëggyel a nagy fákot 
hazavondozták, fëlaprították, a király udvarán mind 
kaszajba rakták, s aval pokolba visszatakarodtak; ëgy 
órára mind mëglëtt. 


Rëggel a királynak legelső gondja a vót, hogy az 
ablakon kinëzzën az erdő felé, s hát csak a kopac he- 
lyit lássa! Veti a szëmit az udvarra, s mëglássa a sok 
fát kaszajba. Fëlviteti Palkót a tëmlecből, s azt mondja: 


― Látszik, hogy mégëscsak tudsz valamit, te legén; 
de most azt poroncsolom nekëd, hogy a jövő éccaka 
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annak az erdőnek a helyit egésszen fëlszántsd, harics- 
kával bévesd, mëgneveld, mëgérleld, learasd, kicsépëld, 
mëgőröld, s rëggelre nekëm főzz ëgy istenës haricska- 
puiszkát belőlle, mett máskülönben fejed nékül maradsz! 


Aval őt visszakűdte a tëmlecbe. 
Szëgén Palkó, be mëgbúsult! Mett mán ilyen dógot 


még csak hírbe sem hallott; hogy tudja azt ő véghëz- 
vinni? De a kedvesse este hëzzament a lappancson, 
Palkót úgy kapta, hogy zokogva sírt, s hogy a dógot 
mëgértëtte, azt mondta rëa: 


― Ne búsulj ëgyet ës, édësëm, me ez az aranyostor! 
Eridj, csattints vélle hármat a dombon, s arra a múlt 
éjjeli ördögök mind eléjönek, esmént csattints hármat, 
arra a nyőstén ördögök ës eléjönek; mëgint csattints 
hármat, s akkor még a sánta ördögök ës, még a vise- 
lősök ës mind elébúnak; mondd mëg nekik, mit akarsz, 
s ők eligazittsák! 


Kiállott Palkó a dombra, rittyentëtt hármat amúgy 
igazit; osztán hármat, s még ës hármat olyant, hogy 
a füle ugyan csëngëtt belé; s hát a sok ördög úgy nyü- 
zsög előtte, mind a hangya; nagy, kölyök, bak, nyős- 
tén, sánta, viselős mind ott van akkora serëgbe, hogy 
a szëme nem lepte bé; nagy szorgoson kérdëzték: 


― Mit poroncsolsz, te szép Palkó? Mit poroncsolsz, 
te szép Palkó? Ha azt poroncsolod, hogy a csillagokot 
leszëdjük, azt ës mind a markodba rakjuk! 


Palkó mëgporoncsolta nekik, amit neki a király po- 
roncsolt vót, s visszamënt a tëmlecbe, ott a kedvessivel 
szinte hajnalig szerelmeskëdëtt. 


De milyen dolog van, lelkëm istenëm, most a bér- 
cën, az ódalon! Úgy kiátoznak az ördögök, hogy ëgyik 
szót elig lehet érteni a másiktól: „Hójde! csá bé! hője, 
Miska! hájc, Muszka! térj bé! fordulj mëg! no csak 
rajta! hadd suvadjon az a munka!” 


Fël van már az egész helység szántva, vetik a harics- 
kát, kel, nő, érik, arassák, hordják haza szekérrel, a há- 
tikon s ahogy lehet, még talyigán ës, cséplik vascsép- 
pel, viszik a malomba, őrölik, szitálják; tüzet a kaszaj 
fának az udvaron, gyúl mëg, dorombol, akkorán vi- 
lágol, hogy a hetedik ország királyának ës a házába 
a pénzt mëg lehetne olvasni; elé pokolból a legësleg- 
nagyobb érckandért! fël a tűzre! belé a lisztet a fővő 
vízbe! Fő, rotyog a haricskapuiszka, levëszik a tűzről 
kandérostól, Pulutónénak a lába közi nyomják, kezibe 
egy keverőt, de még istenëst, addég keveri, göbődi, ka- 
vargassa a szapora firiss kezivel, míg jó rittyëgősön fël 
kezd a keverő után váladozni az üst ódaláról; mikor 
mëgvan egésszen, nagy szuszogva jól ësszekavargassa; 
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a keverőt odanyójtsa Pulutónak, aki az egész munkán 
ott tiszttartóskodott, s az arról a maradékot tüzes bics- 
kájával levakargassa, s jóízűn bényalogassa; mán a 
nagy vizitëtt fakalánnyal Pulutóné a puiszkát ëssze ës 
hajtogatta, tapicskálgatta; még ëgyszër úgy a tűzre 
visszatëtte, s mikor mëgsüllent, a véghetetlen nagy ha- 
ricskapuiszkát az udvar közepire kiborították, s a nagy 
kandérral pokolba hazafutottak. 


Kinëz a király rëggel az ablakon, s hát az irgal- 
matlan nagy haricskapuiszka nagy hekkësën ott ül az 
udvaron; teli vót telve vélle a nagy udvar; akarhogy 
boszonkodott ës, nem tudta mëgállani, hogy el ne ka- 
cagja magát; azt poroncsolta, hogy jöjjön az egész vá- 
ros, s a puiszkát onnét mind ëgy falásig eltakarittsák. 
De lett ës osztán ëgy olyan puiszkahordás, amilyen 
több sohasem vót, nem t’om, még lësz-ë valaha: ki 
kézbe, ki tarisnyába, ki abrosszal, ki zsákkal, még sze- 
kérrel ës, kitől hogy lehetëtt, karincába, pëndëlybe, s 
mindënképpen vitték mindënfelé; három órára a nagy 
állat nagy puiszka mind el vót hordva, még az oda- 
sikállódott fenekit ës fëlvájták s elvitték. Otthon az 
ëgyik leszelt ëgy nagy lapos szeletët, mákot tört, ordát 
vëtt elé, rëatëtte s kétrétűleg kezibe csombolyította; a 
másik bőrös disznyóhúst rántott, s aval kőtötte el; a 
másik édes téjjel, aszalt szilvalével, körtelével, disznyó- 
tëpërtyűvel; vert téjjel, sóstéjjel, tehentéjjel, kecsketéj- 
jel, aludttéjjel kalányozta fël; a másik fëltúrózta, fël- 
tűrte, így malacot csinált belőlle, s úgy ëtték mëg; a 
nagyobb házaknál még jó fëlës bihaltéjjel ës használ- 
ták, vaj pedig tálba, vaj rézlábasba jó zsíroson tú- 
rózták, úgy, hogy nem túrós puiszka, hanem puiszkás 
túró lëtt belőlle; sok vót, aki olyant sohasem ëtt vót, 
s most úgy lakott belőlle, hogy elig szuszogott el belé. 
A király ës fëlvitetëtt magának furustukra ëgy jó nagy 
darabot porcollántángyéron, kihozatta a kamarából azt 
a nagy dézsát, amelyik teli vót olyan csíki túróval, 
mind a fáin vaj, abból jó bővön fëltúróztatta, melleje 
ült, s mind ëgy utósó falásig bévermëlte, mëgivutt rëa 
három pohár piross óbort, s azt mondta, hogy: e mán 
az igazi istenës furustuk! 


E mëglén; a puiszka elfogyott. Hanem mán most a 
király Palkót a tëmlecből fëlhívatta, s azt poroncsolta 
neki: 


― No te sátán kölyök, tőlled sült-ë ki, amit tettél, 
vaj kitől, nem t’om; hanem van az én istálómba ëgy 
barna ménló, ëgy barna kanca, két szürke kancacsitkó 
s ëgy pej kancacsitkó: azokot hónap rëggel rendre jár- 
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tasd mëg, míg jól elfáradnak; ha ezt mëg nem tëszëd, 
fejed a karóba hág! 


Palkó most nem búsult; fütyöldögelt, dúdolgatott jó- 
kedvvel a tëmlecbe, mett gondolta: „Lovat jártatni 
könnyű, nem első dógom.“ De másképpen vëtte a dó- 
got, hogy este a szereteje hëzza lemënt a lappancson, 
s annak elbeszélte; mett az azt mondta neki: 


― Jaj, lelkëm, e még több a többinél, mett a többit 
az ördögök helyëtted eligazittották, de mán igyenës- 
sen nekëd këll mëgtënnëd; mégpedig az a barna ménló 
apám lësz, a barna kanca anyám, a két szürke csitkó 
a két néném, s a pej csitkó én magam. Hanem módját 
kapjuk ennek ës: mikor az istálóajtóhoz mész, úgy 
rúgunk feléd, hogy elënës-elig léphetsz bé ëgyet, de 
te valamiszërént az ajtón belöl lévő vasrudat vëdd a 
kezedbe, aval jámborítsd mëg mindegyikët, s rendre 
jártasd mëg, mëntől jobban lehet; de ingem ne verj mëg, 
mett én könnyen mëgadom magamot! 


Adott neki a szereteje ëgy rézkantárt, amit ő bégom- 
bolt a köntösse alá; s a szereteje alunni mënt a háló- 
házba, mett tudta, hogy hónap sok dóga lësz; mëg- 
hatta Palkónak ës, hogy magát jól kialudja. 


Rëggel a porkoláb Palkót két hajdúval az istálóhoz 
kísirtette, hogy a lovakot jártassa mëg. Még távulról 
hallotta, milyen horkolás, kapálódás, döngetés, nyerit- 
tés van az istálóba, hogy a hely silyedt el belé. Eleget 
próbálta, hogy a lábát az istálóajtón bétehesse, de anyi 
istenës lelke nem vót, hogy ëgyet lépjék bé; hanem 
a vasrudat valahogy a kezibe vëtte. Fogott a barna 
ménlóhoz, s azt addég ütte, döhölte, göbődte, míg kén- 
jába lefëküdt; vëtte a kantárt, s a fejibe vágta, kive- 
zette, fëlpattant rëa, s úgy eljártatta, hogy a hob sza- 
kadt le rólla; visszavezette, s helyire kötte. Úgy csinált 
a barna kancával ës, de a még gonoszabbul viselte 
magát. A szürke csitkók még délcegëbbek vótak; az 
ereje a dögönyözésbe majt elfogyott. Utoljára mënt a 
pej csitkóhoz, de a világ kincsiétt ës ëgyet nem ütött 
vóna rëa, hanem szëmszúrásból verte az állást, közfát, 
gërëndát, hídlást; a csitkó magára lefeküdt. Arra mëg- 
szóllak a tátos barna, a királyné, s azt mondta a barna 
ménlónak: 


― Ládd-ë, hogy a pej csitkó vót az oka mindënnek! 
De várjatok mëg, ëb a lelkëtëk ― kiáta utánnik, amind 
vezette ki az istálóból ―, lësz nekem ës anyi eszëm, 
mind nektëk, mëgtanítlak! Hadd el csak, lëánka, mett 
jól elkénoztatál mindëgyikünköt a vasrúddal, de azétt 
nemsokára mëgfizetsz! 
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Palkó erre szóra úgy elrémült, hogy a csitkót elig 
tudta kivezetni; de a csitkó azt mondta: 


― Ne félj, csak mënjünk mëntől sietőbben, s ide 
vissza se gondoljunk, mett máskülönben jaj lësz ne- 
künk! 


Elügettek a házához, onnét Palkóval pénzt, drága- 
sagokot s ëgyebet elvétetëtt. Nagy gyorsonn elkalupé- 
rozott, s vitte Palkót a hátán. 


Mëntek délig, ahogy csak kisült, hetedhét országon 
kërësztül. Akkor a csitkó azt mondja: 


― Nëzz vissza! Mit látsz? 
Palkó visszanëz, s hát távúlról repül ëgy sas, akinek 


a szájjából a lang hét ölnyére szakad. Azt mondja a 
csitkó: 


― Én a fejemën átalbucskázom, s lësz belőllem ëgy 
zsëndülő kölesvetés, te ës bukjál átal a fejedën, s lësz 
belőlled kölesőrző; az a sas az apám, s ha tőlled azt 
kérdi, nem láttál-ë itt ilyen s ilyen utazókat, mondjad, 
hogy láttad akkor, mikor ezt a kölest ide vették! 


A csitkó átalbucskázott a fejin, s lëtt belőlle köles- 
vetés; átal Palkó ës, s belőlle kölesőrző lëtt. Odaér a 
sas, kérdi az őrzőt: 


― Te fiú, nem láttál-ë itt nagy szorgoson elmënni 
ëgy éfjat ëgy pej csitkón? 


― Vaj láttam ― felel az őrző ― akkor, mikor ezt 
a kölest ide vették, de azok eddig hol ës járhatnak! 


― Azoknak hat nem erre këllëtt jöni! ― azt mond- 
ja a sas; s aval visszaindult. 


Otthon mëgmondta a feleséginek, mivel járt. Fele- 
sege azt felelte rëa: 


― Ó, te sült bolond, hisz az a köles ëppeg a lëá- 
nyod vót, s a kölesőrző Palkó! Visszatakarodj, s hozd 
haza őköt! 


Palkóék fél déiutánnig mëntek; akkor azt mondja 
a csitkó: 


― Nëzz vissza! Mit látsz? 
― Újbol látom a sast ― felel Palkó ―, de most 


tizënnégy ölnyére szakad a lang a szájjából, olyan 
erőssen jő! 


― Bukjunk átal a fejünkön ― azt mondja a csit- 
kó ―, én lëszëk bárán, s te az én pásztorom; ha apám 
az útazókot kérdi, mondjad: akkor láttad, mikor in- 
gëm báranyoztak! 


Átalbuktak a fejikën. Odaér a sas, kérdëzősködik az 
utazókról, s a pásztor azt feleli: 


― Azok akkor mëntek itt el, mikor ez a bárán lëtt! 
Esmënt visszatért a király; de felesége visszakergette,  


s azt mondta: 
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― Az a bárán a lëányod vót, s a pásztor Palkó, te 
üress tökfejű! 


Palkóék még ëgyet jót haladtak; ëgyszër azt mondja 
a csitkó: 


― Nëzz vissza! Mit látsz? 
Palkó most ës a sast látta, de úgy, hogy az egésszen 


langba vót borulva. Átalbuktak a fejikën; a lëánból 
lëtt ëgy kápóna, s abba Palkóból ëgy rëmëte. Elér- 
këzik a sas, kérdi az útazókot, s a rëmëte azt mondja: 


― Azok akkor mëntek el itt, mikor ezt a kápónát 
ide építették! 


Harmadszor ës visszamënt a sas; felesége pedég nagy 
mérgëlődve otthon marasztá, s azt mondá: 


― A kápóna lëányod vót, s a rëmëte Palkó, te os- 
toba! De te olyan ës vagy, hogy veled mindënt el lehet 
hitetni, te vén gyász! Én mënyëk mán utánnik, mëg- 
látom, hogy tudnak ingëm mëgcsalni! 


Elindult a királyné sólyom-képbe; Palkóék pedig 
csak haladtak. Nem sok üdő múlva azt mondja a 
csitkó: 


― Nëzz vissza! Mit látsz? 
― Látok ëgy sólyommadarat ― felelé Palkó ―, 


akinek a szájjából hetvenhét singnyére szakad a láng! 
― Az az anyám ― mondja a csitkó ―; most ëgy- 


szër légy ügyes, Palkó, mett anyámnak hazugsággal 
nem szúrod ki a szëmit! Csakhamar bukjunk átal a 
fejünkön, mett ëgy micre itt van; én ëgy téjtóvá válom, 
te pedig abba ëgy aranyrécévé; de jól vigyázz, mëg 
ne tudjon fogni, mett osztán vége nekünk! 


Hogy átalbuktak s elváltoztak, a sólyom abba nyom- 
ba odaért; igyenëssen a récére csapott, mind a villám- 
lás, s a récének elënës-elig lén ideje a tó alá búni. A 
sólyom több versbe ës mëgujjította a rëacsapást, úgy- 
hogy egésszen elfáradt belé; de a réce mindënkor le- 
bútt a tó alá. Nagy mérëggel átalbukkik a sólyom a 
fejin, s királyné lësz belőlle; követ szëd, s a récét 
agyon akarja dobni, de a réce ezt ës sokáig ügyesën 
elkerüli. Ebbe ës mëgfárad a királyné, s azt mondja: 


― Látom, te átkozottak, hogy sëmmire sem mënyëk 
veletëk! Ma a szemünk előtt hala mëg a másik két 
lëányom, annyéra bánál véllik a vasrúddal, te gyilkos! 
Hanem én aval átkozlak mëg tütököt, hogy ëgymásról 
úgy elfelejtkëzzetëk, mintha sohasem esmertétëk vóna! 


Aval a fejin átalbukkott, szárnyára kerekëdëtt s 
nagy búson elrepült hazafelé. 


Amazok ës visszaváltoztak, mégpedég most Palkó 
s királylëány lett belőlük. Azt mondja a lëán: 
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― Többet nem jő utánnunk sënki, csëndësën útaz- 
hatunk; de hogy a két néném meghót, a nekünk nem 
rossz hír, mett mikor apám s anyám mëghalnak, miénk 
lësz az ország, édës Palkóm! 


Így haladtak ëgy keveset, beszélték a magik dógi- 
kot, s nem sok üdőre ëgy város mellé juttak. Immán a 
nap haladott el; mëg vótak fáradva s leültek nyugun- 
ni; ëgy csëppët mind a ketten szëndërëdtek, s mikor 
a nap le vót búva, fëlëbredtek. Nëzték ëgymást, de 
nem esmerték; ami addig vót, mind elfelejtëtték; el- 
bámészkodva kérdëzték ëgymástól: „Te ki vagy? Hát 
te ki vagy?“ ― de ëgyik sem tudta mëgmondani, hogy 
ő ki. 


Bémëntek hiszem ketten a városba, de úgy, mind es- 
meretlenëk; ott ëgyik a másiktól elszakadtak. Palkó bé- 
szegődött ëgy urasághoz inasnak a város innetső végin, 
a lëán pedig farajnak másik részibe a városnak. Szinte 
esztendeig vótak szógálatba, hogy sem ëgymásról, sem 
ëgyütt vót dógikról nem emlékëztek mëg. 


Egyszër Palkó azt lássa álmába, hogy a barna ménló 
vonaglik, s csakhamar mëg ës hal. A faraj ës ëppen 
akkor azt álmodja, hogy a barna kanca vonaglik, s 
csakhamar mëg ës hal. Az álomból mindkettejöknek 
eszikbe jutott mindën, eszibe ők ës ëgymásnak; de nem 
tudták, hogy ők mind a ketten abba a városba laknak. 
Az álomlátás napján Palkót a gazdájának úrfija el- 
kűdte titkon ëgy szerelmes levéllel annak az uraságnak 
a küsasszonyához, akinél a faraj lakott. Elvitte Palkó 
a levelet, s odaadta a farajnak, hogy a küsasszonnak 
adja a kezibe. Akkor lássa mëg, hogy ki az a faraj; 
hisz az ëppen az ő kedves lelke szereteje! Most jut 
eszibe, hogy ő annak eddig ës sokszor adott oda sze- 
relmes levelekët, amikët az ő úrfija annak a küsasszo- 
nyához kűdözött, s vélle meg ëgyszër-máccor lebelgëtt 
ës; most tudta mëg, hogy kivel van találkozása. A fa- 
raj ës a legelső pillantásra rëaemlékëzëtt Palkóra. Mëg- 
ölelték ëgymást, sírtak örömikbe, hogy ëgymásra ta- 
láltak; s elbeszélték ëgymásnak, mit láttak azon éjjel 
álmikba. 


A faraj az álomból kitalálta, hogy a múlt éjjel az 
apja ës, az anyja ës mëghótak, az ëgykori barna ménló 
s barna kanca. 


― Mënjünk ― azt mondja a faraj ―, mënjünk, 
nehogy a királyságot más előllünk elkapja! 


Megegyeztek, s hónaputánra határozták az elindulást. 
Azalatt másnap mëgérkezëtt a hivatalos tudósittás ës, 
hogy a király s királyné tënnap éccaka éféltájba ëgy- 
szërre elhótak ― éppen akkor, amikor ők az álmat 
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látták vót. Elindultak titkon, s azon az úton, amelyi- 
ken jöttek vót, ëgy nap hazaértek. Még a király s ki- 
rályné a nyújtópadon feküdtek, s az elveszëttnek gon- 
dolt lëán maga síratta el őköt. 


A lëánt csakhamar béállították a királyságba; ő pe- 
dig Palkót urának választotta, mëgesküdt vélle; s ha 
mëg nem hótak, máig ës élnek nagy bódogságba. 


 


II 
Az Igazság és Hamisság útazása 


 


Ezelőtt sok üdővel, de éppen a napját nem tudom 
megmondani, az Igazság jól feltarisnyálva útnak in- 
dult, hogy béjárja a világot. Ment, ment hegyen, vő- 
gyön, falun, városon keresztül; addig ment, míg elő- 
találta a Hamisságot. 


― Jó napot, fődi! ― köszön az Igazság. ― Hova, 
meddig szándékozol? ― kérdi tőlle. 


― Menyek, hogy béjárjam a világot ― felel a Ha- 
misság. 


― Éppen jó! ― mond az Igazság ―, mett én es 
oda indultam; útazzunk hát együtt! 


― Legyen! ― azt mondja a Hamisság ―; de tu- 
dod-é, hogy az utazóknak jó egyességbe kell élni? Osz- 
szuk meg hát kőttségünköt, s előbb kőttsük el a tiédet. 


Az Igazság a kőttségit közre ereszté, s együtt elkő- 
tötték. Mikor ez elfogyott, a Hamisságét es el kell vala 
együtt kőteni; de az azt mondá az Igazságnak: 


― Hadd szúrjam ki egyik szemedet, s úgy adok 
belőlle neked es! 


Nem vót szegénnek mit tenni, mett erőssen meg vót 
ehülve; kiszúratta egyik szemit, s úgy kapott enni va- 
lamit. Azután, mikor a Hamisság az Igazságnak enni 
adott, előbb a másik szemit szúrta ki, azután az egyik 
karját vágta le, s még osztán a másikot. 


Mikor mindezt vélle megtette, úgy akart, hogy ma- 
gától elhagyja. De az Igazság azon rimánkodott, hogy 
ne hagyja el őt ilyen gyámoltalan, hanem vezesse el 
legalább a közelebbi város kapujához, s ott hagyja el, 
hadd éljen meg kéregetésből. El is vezette a Hamisság, 
de nem ahova kévánta, hanem egy akasztófához. Csu- 
dálkozott az Igazság, hogy ő egy emberjárást sem ve- 
szen eszre, s azt gondolta, hogy abból a városból az 
emberek mind kihótak. Amind így aggódott, meglepte 
az álom, s elaludt. 
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Mikor felébredt, hallott a feje felett valami beszédet, 
s megértette, hogy azok ördögök. A legvénebb ördög 
azt mondá a többinek: 


― Mondjátok el, mit hallottatok, mit csináltatok. 
Az egyik azt mondá: 
― Én ma öltem meg egy tudós orvast, aki kitalálta 


az orvasságot, amivel meggyógyulhatnak azok, akiket 
én nyomoréké tettem, megcsonkítottam, megvakítot- 
tam. 


― No, te derék fiú vagy ― mondá a vén ördög ―, 
de mi lehet az az orvasság? 


― A csak anyiból áll ― azt mondá a másik ―, 
hogy az éjjel újhód pénteke éjjele lesz, akkor a bénnák 
hingergőzzenek meg, s a vakok mosdjanak meg az éj- 
jel hulló harmatba: a csonkák épekké lesznek, s a va- 
koknak szemik világa megjő. 


― E derék! ― mondja a vén ördög. ― Hát tű mi- 
csináltatok? Mit tudtok? ― kérdi a többit. 


― Én ― azt mondja egy másik ― ma végeztem el 
egy munkámot: szonnyan akarom megölni a közél lévő 
királyi város lakóssait! 


― Mibe áll a te titkod? ― kérdi a vén ördög. 
Az azt felelé: 
― Egy követ helyheztettem a város napkeleti sze- 


geletin három öl mélységre a források ereire, evel a víz 
megáll, egy csepp sem foly, s én bátron járhatok akar- 
hol, mett ezt a titkomot senki sem tudja kitalálni, s 
úgy lesz, ahogy én szándékozom! 


Ezekre a beszédekre a szegén nyomorult Igazság jól 
figyelmezett. Még többet es beszélgettek az ördögök; 
de azt a szegény Igazság vaj nem értette, vaj nem 
tartozott az ő dógához, s azétt rea sem figyelmezett 
a beszédjikre. Osztán az ördögök onnét mind eltaka- 
rodtak, mett immán a kakas szóllott hajnalra. 


Ekkor az Igazság gondolá, hogy megpróbálja az 
akkor éjjeli harmat erejit. A harmatos fődön meghin- 
gerőzött, s hát örömire karjai kiépültek! Még akkor 
inkább ügyekezett magát mindenképpen megurusolni: 
keresgélt mindenfelé, tapogatózott, s ami burjánt csak 
kaphatott, arról a harmatot mind a szeme helyire dör- 
gölte, s amikor megvíradt, szerencsésen meglátta a vi- 
lágosságot. Hálákot adott az igazság isteninek, hogy 
őt, mind igazat, nem hatta el. 


De mán az étlenség kénszerítette, hogy valemerre te- 
keredjék; sietett azétt a közél lévő városba; éppen ide 
pedig azétt is, hogy az ördögök éjjeli beszédje annak 
a városnak víztelenségiről szóllott. Sietett mentől ha- 
marébb segitteni a nyomorultakon. Nemsokára elérke- 
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zett a városhoz, s hát lássa, hogy minden ember gyá- 
szol. Igyenessen menyen a királyhoz, s megmondja, 
hogy mi okból ment oda. Igen nagy öröme támadt a 
királynak, mett az Igazság elmondta neki, hogy a nép 
szonnyúságán hogy lehet segitteni, ahogy az ördögtől 
hallotta vót; s ahogy a királynak azt is elbeszélte, 
hogy hogy vakult vót meg, hogy csonkult meg, a ki- 
rály neki egésszen hitelt adott. Nagy szorgoson hát a 
forrást bédugó kőnek kiásásához fogtak; hamar ment 
a munka, s hamar elérték a követ. Mikor azt onnét 
kiemelték, a források erei megnyíltak; erőssen megör- 
vendett a király s az egész népség, nagy vígsággal in- 
napot tartottak. 


A király nem ereszté el az Igazságot, hanem magá- 
nál marasztá; úgy tortotta őt minden dologba, mind 
legbizadalmasabb emberit: nagy gazdagságba s bódog- 
ságba helyheztette. 


Üdő telve a Hamisságnak es útravalója elfogyott; 
kéregetésből kezdett élegetni, de kevés háztól bódogult, 
s étlen szinte meghót. Ekkor reatalált útitársára, aki 
most gazdag vót, az Igazságra, s tőlle kért valamit. 
Az Igazság őt megesmerte, s azt mondta neki, hogy ad 
neki egy darab kinyeret, ha hagyja, hogy az egyik sze- 
mit kiszúrja. Úgy el vót ehezve a Hamisság, hogy rea 
kellett állani, mett máskülönben meghót vóna éhel. Az 
Igazság hát neki kiszúrta ma egyik szemit, hónap a 
másikot, azután rendre levágta mind a két karját egy- 
egy darab száraz kinyérétt; s ennek így es kellett lenni, 
mett a Hamisság mástól semmit sem kapott. 


Mikor már sem szeme, sem keze nem vót, arra kérte 
az Igazságot, hogy vezesse el őt az alá az akasztófa 
alá, amelyik alá ő es vezette vót. Ezt az Igazság tel- 
jesítette, s a Hamisságot ott es hatta az akasztófánál. 
Az éjjel az ördögök megint odamentek; de mikor a 
vénebb a többitől számba kérné, hogy mit csináltak, 
mit tudnak, az egyik azt találta fel, hogy előbb néz- 
zenek széjjel, valaki nem hallgassa-ë beszédjiket, mett 
a minap éjjel őköt valaki meghallgatta, s azétt talált 
rea a város a bédugott forrás erire. Ebbe mindnyájon 
megegyeztek, a helyet ësszevissza keresgélték, s reata- 
láltak a Hamisságra; mind ësszeszaggatták, hurkáját 
felmatóllálták, azután megégették, s a porát a széllel 
elfútatták. De a pora es olyan ártalmas vót, hogy ab- 
ból az egész világon mindenüve jutott; s ez az oka, 
hogy ahol csak ember van, ott hamisságnak lenni kell. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


337 
 


III 
A vadász királyfiak 


 


Egy királynak minden esze-kedve a vadászat vót, s 
erre a fiait es úgy megtanította, hogy vadász király- 
fiaknak nevezték. Ezek az atyjik országának hat ha- 
vassát mind esszevadászták, a hetedik vót a feteke ha- 
vas, ebbe es az atyjiktól sokszor kéredztek vadászni, 
de sohasem engedte meg. 


Egyszer meghal a király, s a fiak elig várhatták el- 
temetésit, az ország igazgatását az öreg vezérre hat- 
ták, magik pedig elmentek igyenessen a feteke havasba 
vadászni. Több nap ott bolygottak, de még csak ma- 
darat sem láttak. Azt határozták, hogy váljanak kü- 
lön, s hárman menjenek három felé a havasnak három 
nyílásán, hátha úgy több szerencséjik lenne! Abba es 
megegyeztek, hogy amík a nyílját haszontalanra el ta- 
lálja pattintani, azt pofozzák fel. 


Elindultak. Egyszer a küssebbik meglát egy repülő 
hollót, hogy a szájjába valami fényesset viszen; gon- 
dolja, hogy a valami drága portéka lehet, reapattintsa 
a nyilat, s hát egy acél esik ki a holló szájából, s maga 
a holló tovébb repül. A nyíl elpattanása meghallott 
az egész havasba; eléjött a két bátya, s mikor lássák, 
hogy az eccsik egy haszontalan portékára lőtt, jól el- 
pofozzák, s aval visszamennek a helyikre. 


Megint széjjelmentek. A küssebbik meglátott egy só- 
lyommadarat egy kőszikla tetejin; gondolja, hogy: „E 
nem haszontalanság, ezétt tám csak nem pofoznak fel”; 
realő, de a nyílvessző a sólyom lába alatt egy kiálló 
hegyess kőszikladarabba megakad, a sólyom tovébb re- 
pül, s a kősziklából egy darab leesik a fődre; nezi, s 
hát valóságos kova! Bátyjai újból odajönek, s felpofoz- 
zák a haszontalan lövésétt. 


Elig távoznak el egymástól, a nap haladni kezd el, 
az üdő alkonyodik; ő esmënt eszreveszen egy mókust, 
hogy egy fa odvába éppen búvik be ― gondolja: en- 
nek enni való húsa van, hezzalő. De a mókus a fa 
odvába megmarad, s a nyílvessző egy nagy gombát 
talál, s abból leüt egy darabot ― nezi, s jó topló! Es- 
mént jönek a bátyjai, s jól felpofozzák. ― Ő ezt es 
elszenvedte békességesen. 


Most immán nem távoztak el egymástól, mett seté- 
tülni akart, hát mentek együtt. Egyszer egy nagy őz 
keresztülfut előttik, mind a hárman realőnek, s az el- 
esik. 
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Mennek tovább, s béérnek egy szép rétbe egy forrás 
mellé; oda vót készítve egy rézvállú. Itt letelepedtek, 
az őzet megnyúzták, megmosták; s csak a tűz héjjá- 
nossága vót, hogy jó vacsorát készíthessenek. 


― Lássátok-e, bátyáim! Tü engem ma háromszor 
pofoztatok fel, hogy haszontalanra lőttem; ha megen- 
geditek, hogy én nektek azokot a pofokot visszaadjam, 
tüzet csinálok! 


A két bátyja beléegyezett, de ő a pofozást elengedte. 
Hanem azt mondá nekik: 


― Lássátok-e, amíg szükségetek nincs valamire, ha- 
szontalan dolognak tartsátok; né, most mekkora szük- 
ségünk van az acélra, kovára s toplóra! 


Aval tüzet csinál; felhúznak nyássra egy őztagot, 
megsütik s egy árté vadászvacsora lesz belőlle. 


Vacsora után arról tanácskoznak, melyik vigyázzon 
az éjjel, met vigyázás nékül nem hálhatnak. Úgy ha- 
tározták, hogy szerre őrözzenek; de jól vigyázzon 
mindegyik, nehogy baj történjék, mett máskülönben az 
őrzőnek halál a fejin. 


Első éjjel őrző lett a nagyobbik, s a két küssebb 
aludt. Telik-múlik az üdő éfélig; s hát egyszer feteke 
gyász várossa felől, a feteke havas megül jő egy há- 
romfejű sárkán, úgy, hogy három singnyére szakad 
a láng a szájjából! 


Ez a sárkán lakott feteke gyász várossán túl feteke 
tóba, más két társával, az ötfejű s hétfejű sárkánnyal, 
s feteke gyász várossának nagy ellenségei vótak. A sár- 
kányok erre a forrásra szoktak járni innya, mindég 
éfélikor; itt azétt nem lehetett járni sem embernek, 
sem baromnak, mett amit ott kaptak olyankor, mind 
megölték. 


Hogy a sárkán eljött, s meglátta a királyfiakot, ré- 
jik rohant, hogy felfalja; de az őrző királyfiú szembe- 
állott vélle, megölte s bévette egy közelebb lévő bo- 
korba. A vér a tüzet úgy kiótotta, hogy elig maradt 
egy tüzes üszög; de abból az őrző reggelre jó tüzet 
durrasztott, amúgy igazit. 


Reggel esmént elindultak vadászni, s estére vissza. 
Akkor a középső királyfiú küzsdött meg éfélikor az 
ötfejű sárkánnyal, s ő es megölte azt; de a vér a tüzet 
úgy kiótotta, hogy abból csak egy szeketlő szem ma- 
radt, amiből esmént tüzet csinálhatott. 


De mán a harmadik éjjel a küssebbik királyfiúra a 
hétfejű sárkán jött; ő es azt hiszem meggyőzte s meg- 
ölte, de annyi vére folyt, hogy a tüzet merős-merőbe ki- 
ótotta. Csinált vóna most tüzet, de akkor vëtte eszre, 
hogy a kova a zsebiből el vót esve. 
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Mit tegyen hát? Megindul, hogy valamerre szërte- 
nézzen, s tüzet vigyázzon. Felhág egy nagy magoss fá- 
ra, s hát lássa, hogy harmadnapi járófődre egy messze 
havasba valami tűz villáncsol. Arrafelé indul; s amind 
menyen, találkozik az Éféllel; az el akart mellette sur- 
ranni, de ő nekirikótott: 


― Hó, megállj! Várj meg engem ebbe helybe, amed- 
dég visszajövök! 


Az Éfél nem akart megállani, de ő azt megkötte jó 
szijjas háncsuval egy vastag cserefához. 


― No, most tudom, hogy megvársz! 
Menyen tovább; elig jut el négy-öt órányi távol- 


ságra onnét, találja a Hajnalt. Kéri azt es, hogy várja 
vissza őt, de a sem akar; azt es hát megköti. Ment, 
ment tovább; ő haladott, de az üdő maradott; így hát 
elérkezett oda, ahol a tüzet látta. Mikor odaér, lássa, 
hogy huszonnégy erdei tolvaj egy kaszaj fából tüzet 
rakott, s mellette süt egy ökröt. Nem mert odamenni, 
hanem a nyílvessző végibe egy darab toplót tett, s azt 
a tűzön keresztüllőtte. A topló meg es gyúlt szeren- 
csésen; de mikor utánna indult vóna, a lába alatt a 
száraz lapi erőssen suhogott, s erről őt eszrevették s 
megfogták. Némelyik a tolvajok közül az apja orszá- 
gából való vót, s az apjára haragudt es, úgy akartak 
hát, hogy őt megöljék. Egyik azt mondta: „Nyársaljuk 
fel!” A másik azt, hogy fenekeljék bé egy hordóba, s 
úgy égessék meg. De a vezér azt mondta rea: 


― Ne öljük meg azt a fiút, hanem vegyük magunk- 
hoz, mett hasznunkra lehet! Tudjátok-e, hogy a feteke 
gyászvárosi király leányait el akarjuk lopni, s az ud- 
varát felprédálni; de a torony tetejin lévő vaskakastól 
nem térhetünk hezza, mett mihent közelittünk, miny- 
nyátt kikiril, s arról az őrzők eszrevësznek. Vigyük 
magunkkal, lőtessük le vélle a vaskakast, mett jó lövő; 
s ha lelőtte, eresszük el! 


Erre a tolvajok jó szűvel reaállottak, mett így több 
nyereséget láttak, mintha őt megölnék. 


Elindultak hát, s elvitték a királyfiút es. Mikor a 
feteke gyász várossa várától még távulocska vótak, a 
királyfiút elöl elkűdték, hogy a menjen annyira, hogy 
a vaskakast lőhesse le. 


Ő éppen a vár alá ment, s onnét a kakast lelőtte. 
Ekkor a vezér azt mondja: 


― No, már őt a vár fokára taszittsuk fel, ő mün- 
köt felhúz, túlfelől leereget; de amíg dógunkot igazitt- 
suk, ő addég itt őröz es; akkor adunk neki es valamit, 
s eleresszük. 
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De hamiss vót a kutya lelke a vezérnek es, mett úgy 
akart, hogy mikor mindent eligazítottak, a királyfiút 
a tolvajoknak kezibe adja. Hanem ezt a királyfiú va- 
lami suttogásikból észrevëtte. Feltalálta magát, s mikor 
a tolvajokot a várfokról egyenként eregette bé, mind- 
egyiknek a nyakát levágta, s fej nékült kűdte bé a 
várba, a vezérrel együtt. Mikor látta, hogy már egye- 
dül van, s nincs kitől féljen, elment maga bé a király 
palotájába. Az első házba hált a király, a másodikba 
a királyné, a harmadikba a három leány; a fejinél mind- 
egyiknek gyertya égett; ezt ő mind a lábikhoz rakta. 
Egyik sem es vëtte eszre őt, csak a legküssebbik ki- 
rályleán. E felébredt, s megijedt, mikor hálóházába fér- 
fiat látott. De mikor a királyfiú elbeszélte neki, hogy 
ő ki, hogy miken ment keresztül, felkőt, felőtözött, s 
a királyfiút egy ódalházba vezette, ott jól megvendé- 
gelte, jó szűvel látta, szeretejének fogadta, egy gyűrűt 
s egy ruhát adott neki jegybe. 


Sietett el a királyfiú; szeretejitől elbócsúzott, elment 
a tolvajokhoz, azoknak orrik s fülik hegyit mind le- 
csipdeste, küsruhájába kötte; kiment a várból; elment, 
tüzet vett; az Éfélt s a Hajnalt elódta; a szállásra ért, 
s ott reggelre jó tüzet rakott, úgyhogy a vér egésszen 
felszáradt. 


Víradtkor feteke gyász várossába Veress vitéz mi- 
kor az őrzőköt vizsgálná, reaakad a fejetlen tolvajok- 
ra, kap rajtik, s csonka fülikből s orrikból ő es jegye- 
ket szed magának, jár a városon fel s alá, s nagy ke- 
vélyen beszélli, hogy ő az igazi vitéz, mett ő az éjjel 
megölte a huszonnégy tolvajt, akik feteke gyász város- 
sát olyan rég jesztgetik. 


Ezt az örömhírt a király es hamar meghallotta, Ve- 
ress vitézt magához hívatta, s megkérdezte. Ő megdi- 
csekedett a királynak es, s a jegyeket es küsruhájából 
elémutatta. 


A király neki egésszen hitelt adott, olyan erőssen ör- 
vendett a jó hírnek. Választást engedett neki, hogy leá- 
nyai közül azt vegye meg, amelyik tetszik; s orszá- 
gából es részt ad neki. 


Veress vitéz a dógot elhibázta, mett a királynak 
legküssebb leányát választotta, aki az egész dógot tud- 
ta; s már a királyfiúval jegybe es vót. A király meg- 
mondta a leánnak, hogy férhez akarja őt adni. A leány 
azt monda rea: 


― Jól van, atyám, csakhogy akihez engem adni 
akarsz, érdemes ember legyen, s bizonyittsa meg, hogy 
városunknak valami nagy szógálatot tett! 


A király azt mondja: 
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― Ki tehetne s ki tehetett vóna nagyobb szógálatot 
városunknak, mind az az ember, aki a huszonnégy tol- 
vajt megölte? 


A leány azt feleli: 
― Igazad van, atyám, aki azt tette, én annak fele- 


sége leszek! 
― Ember légy, leányom! Jól teszed, hogy az én aka- 


ratomon jársz. Készülj lakadalmadra, mett reaakadtam 
arra az emberre, aki városunkot a veszedelemtől meg- 
mentette! 


A leány örömmel készült, mett a Veress vitéz dógá- 
ról semmit sem tudott. S csak akkor lássa, mit akarnak 
vélle, mikor asztalt készítnek, papot hínak, s hát a 
Veress vitéz áll elé vőlegénnek, akit ő örökké úgy 
gyűlölt, hogy a szemivel sem nëzhette. 


Visszafut a házába, sírva borul a vánkosra. Jelen 
vótak már mind, akik a vendégségbe meg vótak híva; 
de ő nem jött elé. Utánnament az apja. Ennek ő elbe- 
szélte, hogy a múlt éjjel találkozott a legküssebb va- 
dász királyfiúval; s kérte atyját, hogy kűdjön egy 
követet a felhagyott rétbe, ahova a feteke tóbeli sár- 
kányok a rézvállúra innya szoktak járni; az ott mú- 
lató három ifjat hívassa meg a vendégségbe; s amíg 
azok el nem jönek, addig őt a Veress vitézzel ëssze- 
kelni ne erőltesse: így elémenyen a vendégek közi. 


Az atyja ezt megígérte, s a rézvállúhoz szorgoson 
egy követet kűdött. A leány es elment a gyülekezet 
közi. Folyt hát a vendégség istenigazába. 


A követ elment a rézvállúhoz; megbútt egy bokor 
megi a tisztás rét szélin; hallgatódzott, s megértette 
a királyfiak beszélgetésiből, hogy jó helyt jár; elejikbe 
állott, s a feteke gyászváros királyának nevibe meg- 
hítta őköt a legküssebbik királyleán lakadalmába. 


Készek vótak erre a királyfiak; kivált a küssebbik, 
hogy hallotta, hogy az ő mátkáját akarják férhez adni, 
ha lehetett vóna, egy micre ott termett vóna. 


Mikor az udvarba béérkeztek a királyfiak, a Veress 
vitéz alatt meglódult a tizenkét vánkos, amire az asz- 
talfőnél ültették vót. Mikor a legküssebb királyfiú az 
első garádicsra lépett, a Veress vitéz alól egy vánkos 
kiszökött; mindenik garádicslépésre alólla egy kiszö- 
kött; s mikor a ház küszöbin léptek bé, akkor még 
a szék es kiszökött alólla, s ő a pad alá került. 


A legküssebbik vadász királyfiú mind elbeszélte az 
egész történetet. Elbeszélte, hogy a nagyobbik bátyja 
a háromfejű sárkánt ölte meg, a küssebbik bátyja az 
ötfejút, ő pedig a hétfejűt. Elbeszélte különösön, hogy 
járt az erdei tolvajokkal. Elbeszélte, hogy hogy talál- 
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kozott a király leányával, hogy hogy ment keresztül 
mindegyiknek hálóházán, s hogy cserélte meg a gyer- 
tyákot a fejiktől a lábikhoz. Elémutatta a jegybe ka- 
pott gyűrűt, s küsruhát. Elérakogatta az asztalra a 
tolvajoknak levágott orrik s fülik hegyit; azokot esz- 
szeméregette azokkal, amiket a Veress vitéz mutatott 
vót elé; jól kilátszott, melyik honnét való, hogy a Ve- 
ress vitéz csak azután vagdalt belőlük, mikor mán a 
királyfiú azoknak a hegyit elszedegette vót. A király- 
fiúnak adta minden ember az igazat. A Veress vitézt 
hamislelkűnek ítilték, aki huncfutsággal akart bódo- 
gulni; lófarkra kötték, a városnak minden utcáján 
megvoncolták, azután négy darabba vágták, s a város- 
nak négy szegeletire felszegezték. 


A vadász királyfiak pedig hárman elnyerték a fe- 
teke gyászvárosi királynak három leányát; a legküs- 
sebbik királyfiú a legküssebbik leánnyal kőt ëssze, aki- 
vel immán meg vótak egyezve, s ő lett az örökkös 
a feteke gyász várossába. A más kettőé pedig lett az 
atyjik országa. 


Hónap legyenek a te vendégeid! 


 


IV 
A rossz fonóleányból lett királyné 


 


Vót egy közönséges asszonnak egy leánya, aki egye- 
bet csak dógozott, hanem fonni nem szerette. Ezétt 
az anyja sokat cirmolta; s egyszer annyira es ment, 
hogy a guzsallyal kergetni es kezdte. Ahogy az út mel- 
lett futnak, egy királyfiú ott ment el hintóba. 


A leán szép vót; a királyfiúnak szemibe akadt, s 
megkérdeztette az anyját, hogy miétt kergeti. 


Az anyja azt mondta: 
― Hogyne kergetném, mikor minden fonnivalómot 


nagy hamar megfonta, s most még a kert fedelit es 
meg akarja fonni, hogy egyebet nem kap! 


A királyfiú azt felelte: 
― Hagyja el kjed, asszonyom, ne üsse, hanem adja 


ide, hadd vigyem el magammal; adok én neki fonni- 
valót, mett anyámnak elég van, ott a fonásba kedve 
telhetik! 


Az asszony örömest odaadta a leányát; gondolta, 
hogy amit otthon restellett, idegen helyt szégyelletibe 
es megszokja, s még csakugyan lehet belőlle jó fonó. 
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Elvitte a királyfiú a leánt haza, s bétette egy nagy 
magaziumba, amelyik teli vót kenderrel; azt mondta 
neki: 


― Ha olyan jó fonó léssz, hogy egy hónapra mind 
megfonod, feleségemnek veszlek! 


A leán, hogy a temhetetlen sok kendert megnézte, 
a gút jedtibe szinte megütte, mett az elég lett vóna 
egy egéssz falu leányának es egéssz télre. Nem es csi- 
nált egyebet, hanem leült egy herré, s ott csak búsult. 
Így tőt el az üdő három hétig. Azalatt aki neki enni 
vitt, mindegyiket megkérdezte: mi újság van? Mind- 
egyik mondott neki hol egyet, hol mást. 


A harmadik hét végivel egy éjjen, mikor erőssen bú- 
sulna, egyszer csak elejibe lép egy félsinges ember más- 
fél singes szakállával, s azt mondja: 


― Métt búsulsz, te jófonó szép leán? 
A leán azt mondja rea: 
― Éppen az a baj, hogy nem vagyok jófonó, s méges 


meghitték, hogy jófonó vagyok; s ide es azétt zárat- 
tak bé. 


― Egyet se búsulj ― mondja az ember ―, segétek 
én a dógon; én ezt a sok fonót mind megfonom a jövő 
héten, ha te es felfogadod, hogy eljössz velem, ha a 
nevemet ki nem találod, amíg a fonást elvégzem. 


― Jó lesz biz a ― mondja a leán ―, úgy el es 
menyek! 


Gondolta, hogy így es csak oda menyen ki a dolog, 
hogy a fonástól megszabadul. 


A tërpe ember elment aval dógára. 
A negyedik héten egy olyan inas vitt enni a leán- 


nak, aki a királyfiúval vadászni járt; ott elmaradt vót, 
s későn jött haza. Ettől es azt kérdi a leán: mi újság 
van? Az inas elbeszélli, hogy ő az este milyen későn 
jött haza, s az erdőn egy setét árokba látott egy fél- 
singes emberkét másfél singes szakállával, aki egyik ág- 
ról a másikra szökdösött, fonalat matóllált, s mind azt 
dúdolgatta: 


Az én nevem Tánci Vargaluska, 
Feleségem lesz jófonó Zsuska. 


Tudta a leán, mit matóllál az az ember; de az inas- 
nak azt mondta: 


― Te csak képzelődtél a setétbe! 
De azonba megjött a kedve, mett tudta, hogy a fon- 


nivaló megfonódik, tudta azt es, hogy őt az a kicsid 
emberke el nem viszi, mett mán tudja a nevit es. Mi- 
kor hát este az ember a fonalnak harmadrészit meg- 
fonva eléhozta, s tőlle azt kérdezte: „No hát tudod-ë 
a nevemet?”, a leán reafogta, hogy: „Tám e lesz! tám 
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a lesz”, de az igazi nevit a világétt es meg nem emlí- 
tette vóna, nehogy a fonás félbeszakadjon. 


Másik este sem mondta meg a nevit, mikor a fonót 
az emberke hazavitte. 


Harmadik este, mikor a fonal mind készen vót, azt 
es a kisded emberke hazavitte, de vitte magával a há- 
romkerekű talyigát es, hogy azon a leánt elvigye. De 
akkor a leán sem tréfált a beszéddel, hanem azt 
mondta: 


― Én úgy gondolom, hogy tégedet Tánci Varga- 
luskának hínak! 


Erre a kicsid emberke, mintha az arrát megütötték 
vóna, úgy odalett. 


Mikor az egy hónap ki vót telve, utánnanëzetett a 
királyfiú, hogy a leán a fonással készen van-ë,. s meg- 
vitték a hírt, hogy kész a fonal. A király elcsudál- 
kozott, hogy miféle dolog lehet, annyit fonni olyan 
hirtelen. Elment, maga es megnézte, sok vélle lévő urak- 
kal s úri asszonyokkal; s erőssen elbámultak azon a 
temhetetlen sok szép fonalon; nem győzék dicsérni a 
leánt, s érdemesnek ítilték reá, hogy királyné legyen 
az országba. 


Másnapra kelve megülték a lakadalmat, s a leánból 
királyné lett. 


A nagy lakadalmi ebéd után jöttek a szegények, s 
azoknak a király alamizsnát osztogatott. Leginkább 
szemibe akadt a királynak három félszeg kódus: egyik 
vót egy vénasszon, akinek szeme pillája úgy lefittyent, 
hogy az egész ábrázatját eltakarta; másik vót egy pity- 
tyedt ajakú vénasszon, akinek az ajaka szinte a térgyit 
verte; a harmadik vót egy lapos fenekű vénasszon, aki- 
nek olyan lapos vót az ülete, mind egy kerek lapittó. 
Ezeket béhítta, s elbeszéltette véllik, hogy lettek olyan 
felszegek. 


Az első azt mondta: 
― Én éfjú koromba olyan fonó vótam, hogy az 


egéssz vidékbe sem vót párom; addig fontam, hogy 
úgy beléjöttem, hogy éjjel es mind fonnom kellett; a 
sok éjjészés mián a szemem pillája leszakadt, s a dak- 
torok sem tudták herré gyavittani. 


A második azt mondta: 
― Életembe addig s addig fontam, addig rágtam a 


sok szöszpököt, hogy az ajakam úgy kilágyult, hogy a 
térgyemig lepittyedt. 


A harmadik azt mondta: 
― Addig ültem egy helybe a guzsaly alatt, míg a 


fenekem olyan lapos lett, mind egy lapittó. 
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Ezeknek a beszédjire azon ijedt meg a király, hogy 
az ő felesége es olyan erőss fonó, s megporoncsolta fele- 
séginek, hogy többet egyet se fonjon. 


Ennek a dolognak a híre elment mindenfelé a vilá- 
gon. Minden királyi udvarba s minden városba a fejér- 
népek megjedtek, hogy úgy járnak, mind azok a fél- 
szegek; azétt hát az orsót, guzsalyat, matóllát mind 
ësszetörték, s a tűzre tették. 


 


V 
Az irigy testvérek 


 


Egyszer vót egy királynak három leánya, azokot 
úgy hitták: Kevélység, Kedvesség, Szűvesség. Szerette 
őköt a király mindegyiket, de Szűvességet, a legküsseb- 
biket leginkább, mett az az apjának legjobban tudott 
kedvibe járni. De Szűvességhez sok ügyes úrfi es járt, 
a másik kettőhöz pedig senki az ördög sem. Ezek azétt 
rea mindenként irigykedtek; meg es egyeztek benne, 
hogy őt valamiszerént odább állittsák. 


Kikéredztek egy reggel atyjiktól a mezőre, s onnét 
bémentek az erdőbe es. Örült Szűvesség a szép helye- 
ken való szabad járásnak; a másik kettő pedig annak, 
hogy most a madár kezikbe van. 


Felszáradt a harmat; a két nagyobb karonfogódzva 
sétált, a küssebbik pillangók után futkosott, epret sze- 
dett, s gondolta, hogy abból apjának es viszen haza 
― jól tőt az ideje, énekelt, dúdolgatott, hallgatta a 
szép madáréneklést; s egyszer azon vëtte eszre magát, 
hogy egy rengeteg erdőbe vetődött. Mikor ott ijedtibe 
nem tudta, mitévős legyen, merre gondoljon, hát csak 
melléje sajdul a két nénje, s azt mondják neki nagy 
agyarogva: 


― No, te gonoszlelkű, mindörökké abba jártál, hogy 
atyánk csak tégedet szeressen, s hogy szerencsénket 
rontsd? Készülj, mett megetted kinyeredet! 


Szűvesség felfogta a két kezit, s imádkozva kérte, 
hogy ne bántsák; de azok levágták mind a két kezit, 
s csak úgy nem ölték meg, hogy felfogadta, hogy soha 
hazafelé nem megyen; szép drága köntössiből levetkez- 
tették, valami rongyos avatékba őtöztették, elvitték az 
erdőnek legmagossabb pontjára, s onnét megmútattak 
neki egy üsmeretlen vidéket, hogy menjen arrafelé s 
éljen kódulásból. 


Szűvességnek két karjából folyt a vér, szűve pedig 
kimondhatatlanul fájt, s méges csak egy legküssebb szó- 
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val sem átkozta meg nénjeit; arra ment, amerre neki 
mutatták, s egyszer hát egy szép térségbe ért. Vót ott 
egy igen kedves szép kert, teli mindenféle jókor s ké- 
sőre érő gyümőcsfával; hálákot adott az Istennek, hogy 
őtöt ide vezérelte; bément oda, s meghúzta benne ma- 
gát egy férrevaló helyen. Nem vót keze, amivel gyü- 
mőcsöt szedjen, csak az alább ereszkedő ágakról élő- 
dött. Így tőtött el egy egéssz nyárt, senki sem vëtte 
eszre, hogy ott van. De ősz felé, mikor egyébféle gyü- 
mőcs mind el vót fogyva, csak a borszőllő vót mëg, 
amivel élhetett, a megmosztolt gerezdekről a kertész 
eszrevëtte, hogy ott valakinek lenni kell: megleste hát, 
s megfogta. 


A kert eppen egy királyfiúé vót, aki abba az üdőt 
legjobb szűvel tőtötte. A kertész nem akarta a dógot 
megmondani, mett sajnálta a szegén kezetlen leánt, s 
attól félt, hogy azt az ura valami naggyal bünteti meg; 
útat akart hát neki adni. De történetesen akkor vette 
oda a királyfiút a véletlen, s azt kérdezte: 


― Ki ez? 
― Uram, felséges királyfiú, én sem üsmerem job- 


ban, mind te, itt kaptam a kerbe, s hogy kárt ne te- 
gyen, útat akarék adni neki! 


Azt mondá a király fiú: 
― Az én birtokomból ne utasitts ki egy szerencsét- 


lent! Ki vagy, te szerencsétlen leán? 
― Eltalálád, uram ― felelé Szűvesség ―, mett iga- 


zán, hogy szerencsétlen vagyok, de nem vagyok rossz 
járásbeli; kódus vagyok, de királyi vérből származtam; 
azétt esém távul atyámtól, hogy engemet erőssen sze- 
retett, azétt lettem félszeggé, hogy miétt vótam neki 
jó gyermeke! Ennyiből áll az én dógom! 


Azt mondja rea a királyfiú: 
― Akarmilyen szennyes, rongyos köntösbe vagy, 


méges kiüsmerszik belőlled, hogy rosszféle nem lehetsz; 
szép kinézésed s érdemes beszéded azt bizonyittsa, hogy 
nem lehetsz valami alávaló származás! Jere utánnam, 
s amit elvesztettél, nállam azt mind feltalálod! 


― Uram, ebbe a csúf, piszkos köntösbe hogy men- 
jek szeme elejibe? Kűdj ide nekem, amibe őtözzem, s 
osztán oda menyek, ahova poroncsolod! 


― Jó ― azt mondja a királyfiú ―, várakozz csak 
ebbe helybe, s utánnad kűdök! 


Elment, kűdött neki egy farajtól jóbűzű mosdóvizet, 
drága szép köntöst, hintót. Szűvesség tisztára mosdott, 
egéssz jó móddal felőtözött, felült a hintóba, s mikor 
a királyfiú elejibe ment, mintha nem es a lett vóna, 
aki vót; akármennyit szenvedett es, olyan szépen ne- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


347 
 


zett ki, mind egy Lukrécia, s a királyfiú úgy belésze- 
relmesedett, hogy ott helybe meghatározta magába vélle 
megeskünni. Meg es esküdtek, a lakadalmat fényesen, 
nagy vígsággal feltartották, s együtt élő napjaik bódo- 
gul folytak. 


Szűvességnek a két nénje hazaért az erdőből, kérdi 
az atyjik: 


― Hol van Szűvesség? 
Azok azt felelték: 
― Hát nincs itthon? Hiszen mű azt tudtuk, hogy 


előttünk hazajött; mett addig futkározott a pillangók 
után, hogy tőllünk elvetődött; mű eleget kerestük, kiá- 
toztuk, s hogy nem kaptuk, úgy jöttünk haza, nehogy 
odasetétedjünk! 


Több nap keresteti a király Szűvességet, de csak nem 
kapják. Megharagszik bújába, s elkergeti a két nagyobb 
leányát, hogy miétt nem viselték jobb gondját tesvérik- 
nek. Világul mentek azok es; másfelé indultak hiszem, 
de történetből méges abba az országba vetődtek, ahol 
Szűvesség királyné lett; üsmeretlen képbe egy küs vá- 
roskába húzták meg magikot. 


Szűvesség immán meg es vót viselősödve. Azalatt ki- 
ütött a háború, s az urának háborúba kellett menni. A 
háború sokáig tartott, s Szűvesség ikret szült, két szép 
fiat; egyiknek a homlokán az áldott napjegy vót, a má- 
siknak az áldott hódjegy. Nagy örömmel írta meg 
azt a királyné gondviselője a királynak, s a levelet 
egy követtől elkűdte a táborba. A követnek azon a küs 
városkán kellett átalmenni, ahol a Szűvesség két irigy 
nénje lakott; setét este ért addig, s egyebütt nem vót 
semmi világ mán akkor, csak azoknak az ablakába. 
Bément hát oda, szállást kért, s elmondta, mi járás- 
beli. 


Bezzeg jó szűvel adtak szállást azok az irigy álla- 
tok! S hogy a követ elaludt, a levelet tüsténtesen fel- 
szakasztották, elolvasták, elégették, s ahelyett a király- 
nak egy mást írtak; abba azt írták, hogy a királyné 
két idomtalan csudaállatot szült, ami inkább hasonlitt 
kutykölyökhöz, mind gyermekhez. 


Reggel a követnek enni s innya adtak, s megkérték, 
hogy visszajövet es hëzzik szálljon, mett legjobb szűvel 
lássák. Igen jó neven vette a követ a szűves biztatást, 
s megígirte, nogy hëzzik száll, egyebüve suhuva. 


Megérkezett a követ a királyhoz, s odaadta a leve- 
let. Be megbúsult, mikor elolvasta! Hanem azétt azt 
írta vissza: „Feleségem semminek sem oka; ha úgy esett, 
mit tehetek én es rólla? Ne csináljanak neki legküs- 
sebb rossz kedvet es!“ 
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A követ visszamenet es a küs városkába hált meg a 
két áspis nénőnél; azok most a király levelit es el- 
csurgyálták, s ahelyett azt vakircsálták: „Nem kell 
nekem sem gyermeke, sem anyja; míg hazamennék, úgy 
eltisztittsátok udvaromból a bű állatokot, hogy semmi 
hírik-porik se maradjon!” 


Mikor ezt otthon elolvasták, a szegén királynét min- 
den ember megsiratta; nem tudták kitalálni, miét harag- 
hatik a király. Nem vót mit tenni egyebet, hát a két 
gyönyörű fiat átalvetőbe tették, Szűvességnek a nya- 
kába akasztották, s útnak eresztették. 


Napokig étlen-szonnyan ment a szegény ártatlan Szű- 
vesség, míg egy kedves erdőbe ért, azon túl egy erdő- 
vőgyön addig haladott, míg mán a havasi fenyőfákot 
es a vőgy fejinéi látni kezdte. Ott egy tiszta forrás 
akadt szemibe; erőss szonnyúságába nekihajolt, hogy 
igyék, de a siettség miatt, hogy ihassék, a támaszkodást 
elhibázta, s belébucskázott. Mikor a csonka kezivel 
akarna segítni magán, hogy kikeljen onnét, mekkora 
nagy öröme lett, hogy meglátta, hogy a forrásvíztől 
mind a két csonka keze merős-merőbe kiépült! Sírt 
örömibe; ha kéttséges bujdosóba vót es, ura, atyja s 
minden gyámol nékül, két ehező gyermekkel, a kietlen 
vad rengetegbe, mégsem tudott búsulni, olyan jólesett, 
hogy épségit visszakaphatta. 


Ott állott, nem tudta meghatározni, merre vegye út- 
ját, nezdegelt mindenfelé. Hát egyszer csak szemibe akad 
egy öregember, ki éppen jött feléje. 


― Ki vagy? ― kérdi tőlle az öreg. 
― Ki vagyok én! ― így felel ő egyet nagyot so- 


hajtva. ― Én vagyok egy szerencsétlen szerencsés! 
Elmondta az öregnek, hogy ő miken ment keresztül; 


elmondta, hogy a keze épségit éppen most kapá vissza 
a forrásba. 


― Szegén jó leányom ― mondá az öreg elkesered- 
ve ―, s hát mű mind a ketten szerencsétlenek va- 
gyunk? Elég nekem, hogy élsz s megkaptalak! Hallgass 
meg csak! Urad éppen velem háborúzott, az országom- 
ból kikergetett, s előlle budákolva ide kelle vetődnöm. 
Csak ide nem messze csináltunk egy meghitt cselédem- 
mel egy kalyibát, s vélle ott lakom! 


Az öreg, hogy megpróbálja annak a forrásnak csu- 
dálatos gyógyittó erejit, belémártotta a csonka újját, 
met az a háborúba el vót lőve; s mikor onnét kivette, 
hát egésszen helyreállott, minden legküssebb héjjánosság 
nékül. 


Mikor a háború elvégződött, a Szűvesség ura haza- 
érve kérdezősködött a felesége után. Elmondtak neki 
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mindent, ahogy vót. Ő igen erőss nagy búba vigyült. 
Felkeresésire útnak indult sokadmagával. Végre megta- 
lálták, mégpedig eppen édesatyjával s két gyönyörű 
fiával. 


A kérdezésre kikerekedett az es, hogy a követ a le- 
velekkel hol szállott meg, s a levelek hogy csurgyálód- 
tak el. Kevélységet s Kedvességet eléállították, s halálra 
ítilték. De Szűvesség minden gonoszságikot sem szá- 
mítva, olyan szűves vót hezzik, hogy nekik urától ke- 
gyelmet nyert; s azt es kieszközölte, hogy az édesatyjik 
nekik megengedett. 


Többet ebből a beszédből nincs mit hallgassatok, met 
elmondtam végedes-végig, még egy szeketlő szemet sem 
hattam ki belőlle. Akikről beszéltem, azok hónap mind 
egy szakasztó szálig legyenek a tü vendégeitek! 


 


VI 
Rózsa vitéz 


 


Vót egy királynak három fia. Ellenség ütött az or- 
szágra, azt elfoglalta, a király es elesett. A királyfiak 
jó vadászok vótak, s hárman három vadászebbel odébb- 
állottak a veszedelem elől. Sokáig mentek, azt sem tud- 
ták, hova; végre egy legmagossabb havastetőn, ahol az 
út elágazott, meghatározták, hogy váljanak el egymás- 
tól, s külön-külön próbáljanak szerencsét. 


Arra egyeztek, hogy a tető pontjára egy magoss fa 
hegyibe állittsanak fel egy hosszú póznát, arra egy fejér 
kendőt; arra mindegyik jól ügyeljen, s mikor a kendőt 
véresnek lássa, induljon testvérei után, mett akkor vala- 
míknek veszedelme van. 


A küssebb, akit Rózsának hittak, bal felé indult, a 
másik kettő jobb felé. Rózsa, mikor a hetedik havasba 
es béjutott jó messze, meglátott egy szép kastélyt, s 
abba bétért, mind fáradt utazó, hogy ott megháljon; 
megtelepedett egy házba. 


Megnyílik este nagy dörömbözéssel a kastély kapuja, 
s hát hét nagy óriás áll bé az udvarra, s onnét a házba! 
Akkora vót mindegyik, mind egy nagy torony. 


Rózsa ijedtibe az ágy alá suhant; de az óriások mi- 
hent béléptek, egyik azt mondta: 


― Cih! Milyen Ádám-bűz van itt! 
Megkeresték, Rózsát megkapták, esszeaprították, mind 


a torzsát, s az ablakon kihánták. 
Reggel az óriások megint elmentek keresetre. A bo- 


korból elémászott egy szép leánfejű kégyó, s a Rózsa 
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testinek minden kicsi darabját esszeszedte, szépen esz- 
szerakogatta, s mind mondta: „Ez idevaló, ez idevaló”, 
forrasztófűvel megkenegette, s egy közél való forrás- 
ból élőhaló vizet hozott, aval meglocsolta. Rózsa egy- 
szer csak talpra szökött, s most hétszerte szebb s erőssebb 
lett, mind azelőtt. Akkor a leánfejű kégyó es a kégyó- 
bőrből hónyaljig kimaradt. 


Rózsa, hogy olyan erős lett, megbízta magát, s este 
nem bútt az ágy alá, hanem az óriásokot várta haza 
a kapuba. Azok megérkeztek, s kűdték előre a szógái- 
kot, hogy azt a hitvány Ádám-maradékot esszemorzsol- 
ják; de azok nem bírták meg, magiknak az óriások- 
nak kellett hogy őt esszeaprittsák. 


Más reggel megint a leánfejű kégyó Rózsát életre 
hozta; ő maga pedig övig bútt ki a kégyóbőrből. Rózsa 
ketszerte erőssebb lett most, mind külön egy darab 
óriás. 


Akkor este es megölte őt a hét óriás; ő pedig a szó- 
gákot mind megölte, sok óriást es megsebzett. 


Reggel csak magikra mentek el az óriások. A kégyó 
Rózsát most es feltámasztotta. Rózsa erőssebb lett, mind 
a hét óriás együtt, s olyan szép, hogy a napra lehetett 
nezni, de rea nem. A leány es a kégyóbőrből egésszen 
kikerekedett; be kedves szép teremtés vót! 


Ekkor egymásnak dógikot, életiket elbeszélték. El- 
beszélte a leány, hogy ő es királyvérből való; hogy az 
ő apját es az óriások ölték meg, s az országát elfoglal- 
ták; hogy az az ott való kastély az ő apjáé vót, s on- 
nét járnak ki mindennap, hogy a népet sarcolják; ő 
maga pedig egy jó kuruzsos dajkájának segittségivel 
vátozott kégyóvá, s megesküdt, hogy addig kégyóbőrbe 
marad, míg az óriásokon buszuját állhassa; de most 
jól lássa, hogy ha lerepedezett es rólla a kégyóbőr, cél- 
ját érheti, mett Rózsa olyan erőss, hogy könnyen meg- 
felelhet mind a hét óriásnak. 


― Rajta hát, Rózsa, posztítsd el őköt! Nem leszek 
én es háládatlan. 


Rózsa azt felelte: 
― Kedves szép leány! Te nekem életemet három ízbe 


adtad vissza, s hát én ne tartoznám-e neked azt meg- 
hálálni? Legyen tiéd az életem, s egéssz magam! 


Egymásnak hótig való szerelmet esküdtek, s igen jó- 
ízűn tőt el a nap egéssz estig. 


Mikor este az óriások megérkeztek, Rózsa így szól- 
lott hezzik: 


― Ugyebár, sok gazember, hogy háromszor öltetek 
meg? Most azt mondom, hogy ma ezen a kapun egyi- 
ketek sem teszi bé a lábát, hiszitek-e? Víjjunk meg! 
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Azok nagy méreggel reamentek, de most nem úgy 
lett, mind azelőtt ketszer: rendre őköt mind megölö- 
gette, akkor a kócsokot a zsebikből kezihez vëtte, a 
kastélynak minden szegelikát esszematatta, s látta, hogy 
bátorságba lehetnek, mett mán övék a kastély. Az écaka 
csendesen tőt el. 


Reggel a kastély udvaráról Rózsa elnéz a havastetőre 
a fejér kendő felé, s hát lássa, hogy az egésszen véres! 
Megbúsul, s mondja kedvessinek: 


― Mennem kell, hogy a két bátyámot felkeressem, 
mett rosszul van dógik; várj vissza engemet, mett ha 
őköt feltalálom, minden bizonnyal visszajövök! 


Aval felkészült, kardot, nyilat, forrasztófüvet s élő- 
haló vizet vett magához, s éppen arra helyre ment, 
ahol elváltak vót. Útjába lőtt egy nyulat. Mikor oda- 
ért, onnét azon az úton indult el, merre bátyjai men- 
tek vót. Talált egy kicsi házikót, az előtt egy fát; ott 
megállapodott, s hát a két bátyja két vadászkutyája 
lánccal meg van kötve! Azokot elódja, tüzet csinál, 
s a nyulat sütni kezdi. 


Amind sütné, hallja, hogy a fán valaki dideregve 
azt kiátozza: 


― Jaj, mind fázom! 
Kiszóll s azt mondja rea: 
― Ha fázol, jere bé, füttözzél! 
Az azt mondja: 
― Igen, de félek a kutyáktól! 
― Ne félj, mett azok becsületes embert nem tá- 


madnak meg! 
― Hiszem ― mondja az a fáról ―, de méges me! 


Vesd közikbe ezt a hajszálat, hadd bűzöljék meg azt 
előbb, s arról engem es megesmernek! 


Veszi Rózsa a hajszálat, s a tűzbe veti. A fáról le- 
száll egy vén boszorkán, bémenyen, s füttözik; fel- 
húz az es egy nyássra egy varasbékát, sütni kezdi. 
Amind sütné, mondani kezdi Rózsának: 


― Az az enyim, ez a tiéd! ― s aval vet feléje. 
Rózsa nem állhassa, kirántsa a kardot, hezzacsap a 


boszorkánhoz, s hát a kard egy hasábfává vállik! 
Nekimenyen a boszorkán, hogy megölje Rózsát; azt 


mondja: 
― No, most vége neked es! Testvéreidet es én öltem 


meg buszuból, azétt, hogy hét óriás fiamot megölted! 
Rózsa nekiuszittsa a kutyákot, s azok addig fogják, 


hogy vért eresztenek rajta; a vér a kardból lett ha- 
sábfára cseppen, s abból megént kard lesz; kapja azt 
Rózsa, s lecsapja vélle a boszorkán bal karját; erre a 
boszorkán megmutassa neki, hova temette bátyjait; 
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sójt még egyet Rózsa a karddal, s aval a boszorkán 
Pulutóhoz kőtözött. 


Rózsa kiássa bátyjait, azoknak esszedarabolt testit 
esszerakta, forrasztófűvel esszeforrasztotta, s élőhaló 
vízzel feltámasztotta. Azok, mikor szemiket kinyitot- 
ták, s Rózsát megpillantották, mind a ketten azt 
mondták: 


― Jaj, be sokat alvám! 
― Sokat bizon ― azt mondá Rózsa ―, de ha én 


ide nem jövök vala, még többet alunnátok! 
Elbeszélték neki, hogy elválások után csakhamar meg- 


hallották, hogy az ellenség országikból eltávozott, s 
amind visszatértek, úgy akartak, hogy egyik, a nagyob- 
bik, hazamenjen s igazgassa az országot, a másik pe- 
dig keresse fel Rózsát; béfordultak a küs házikóba, s a 
vén boszorkán ott úgy bánt véllik, mind ahogy Rózsá- 
val es akart vóna. 


Rózsa es elbeszélte nekik, miken ment keresztül, s 
azt mondta: 


― Te, nagyobb bátyám, menj haza, ülj bé az apánk 
országába! Te pedig, küssebb bátyám, jere velem, s 
igazgassuk ketten azt a nagy országot, melyikbe az óriá- 
sok hatalmaskodtak! 


Itt elváltak, s mindegyik elment a maga helyire. 
Rózsa feltalálta szép kedvessit, aki már magát úgy 


elbúsulta vót utánna, hogy szinte megepedt, de hogy 
Rózsa megérkezett, egésszen felvidult. Az óriásoktól 
megmentett nagy országot kezikre vették; Rózsa s a 
kedvesse esszekőtek, nagy lakadalmat csináltak, eleget 
vendégeskedtek, a menyasszont jól megtáncoltatták; s 
ha meg nem hótak, maig es élnek. 


Kerekedjenek egy tojáshéjba, s hónap legyenek a kje- 
tek vendégei! 


 


VII 
A deákot erővel királlyá teszik 


 


Útra ment egy deák, s amind a mezőbe ment, talált 
valami kipattogzott borsószemekre; gondolta, hogy 
azoknak hasznát veheti, mett ő szegén legény; hiszen 
az apja azt es tanácsolta vót neki, hogy ami többet 
ér egy bolhánál, azt ha találja, vegye fel. Felszedte hát 
a borsót, s a zsebibe rakta. 


Útjába elestéledett egy királyi városba, béjelentette 
magát a királynál, s útikőtséget kért, s az éjjelre szál- 
lást. 
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A deák jóforma legén vót, helyesen beszélt, s ügye- 
sen viselte magát. A királynénak e figyelmire esett, s 
minthogy eladó leánya vót, úgy véllekedett, hogy hátha 
ő királyfiú, s leánnézőbe jött, s csak azét őtözött deák- 
nak, hogy ne esmerjék meg! Ezt a gondolatját meg- 
mondta az urának, s a király es helyesnek vëtte. Ketten 
megegyeztek, hogy tudják ki, igazán királyfiú-e. Meg- 
marasztották vaj két napra. 


Első écakára nem igen pompás ágyat vettek neki, 
azétt, hogy ha aval megelégszik, úgy csak deák, de ha 
nem, akkor királyfiú. Az ágyat megvették egy ódal- 
házba, s egy bizadalmas emberit a király annak az 
ablakára állította, hogy lesse meg a deákot, mit csinál. 
Megmutatták a deáknak az ágyat, s ő vetkezni kezd 
ott egyedül; de amind vetkeznék, a borsó a zsebiből 
mind az ágyba hull alája; ő keresgélni kezdi, s egyen- 
ként esszeszedegetni; hajnal lett, míg essze tudta szedni. 


A vigyázó nem látta, mivel dogozik a deák, de látta, 
hogy nem aluszik, hanem mind csak az ágyát igaz- 
gassa, s csak hajnalra aludt egy cseppecskét. Azt jelen- 
tette a királynak, hogy a szálló nem aludt, csak az 
ágyával bajlódott, úgy látszik, hogy nem afféle ágy- 
hoz van szokva. 


Felkőt a deák, s reggeli ebéd alatt a király megkér- 
dette: hogy aludt? A deák azt mondta: 


― Egy kicsit nyughatatlanul, de annak es magam 
valék az oka! 


Ebből azt húzták ki, hogy megbánta, miétt nem 
adta ki magát, hogy ahoz való jó ágyat vessenek neki. 
Hitték, hogy királyfiú, s ahozléve bántak vélle. 


Más este esmént oda vettek ágyat, de királyi módra. 
A deák, hogy a múlt éjjel nem aludt vót, mihentes a 
fejit letette, úgy elaludt, mind a tök, viradtig meg sem 
moccant. Most a borsóval nem kellett hogy baja le- 
gyen, mett azt a küsruhája szegibe kötte vót, mikor 
az ágyból esszekeresgélte. A vigyázó azt jelentette reg- 
gel, hogy az útazó végig jól aludt. 


Csakugyan most mán meghitték, hogy a deák csak 
deák-képet vett, de királyfiú; reafogták, hogy király- 
fiú, s királyfiúnak szóllítgatták. 


A király leánya jól járt utánna a deáknak, nem nagy 
dologba került, hogy magát vélle megszerettesse; s ket- 
ten esszekőtek. 


Álló esztendeje vót, hogy együtt élnek; akkor őköt 
felrakták, s útnak eresztették, hogy a deákkirály es 
mutassa meg feleséginek a maga országát. 


A deák még most ijedt meg, hogy kurucoson tanál 
járni. Szepegett, szepegett, de csak elszánta magát, hogy 
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úgy legyen, ahogy jő. Mondá magába: „Elindulok vél- 
lik, s ha nem egyéb, elszököm tőllik, visszamegyek a 
kolégyomba!” A deákköntöst sohasem hatta el ma- 
gától. 


Elindulnak, s addig mennek, míg egy nagy erdőbe 
érnek; ott egy helyt a deák férremenyen, s egy mély 
árokba vetkeződni kezd, hogy a deákgúnyába őtözzék 
s elszökjék. 


Éppen ott hevert egy hétfejű sárkán, s ez őt megszól- 
lította: 


― Ki vagy? Mit keressz itt? Mit akarsz? 
A deák elbeszélte a sárkánnak az egész dógát, s azt 


es, hogy most eppen szökni akar el. A sárkán azt 
mondta rea: 


― Nem szükség elszökni; kár vóna! Csak folytasd 
útadot, s amind az erdőből kiérsz, meglátsz egy lúd- 
lábon forduló rézvárat, menj bé abba, s lakjál ott bé- 
kével feleségestől, kutyástól, macskástól, addig, míg a 
vár mozogni s forogni kezd; de akkor osztán kotródj 
onnét, met akkor én menyek oda haza, s ha benne kap- 
lak, vége életednek. 


Visszament hát a deák az úti társasághoz, s tovébb 
utaztak, míg az erdőből kiérve a várat meglátta; oda 
mind bémentek, s megtelepedtek, mind az övébe. Jól 
találták magikot két esztendőn keresztül, s maga es 
hinni kezdte, hogy ő mán igazán király. De hát egy- 
szer a vár csak mozogni, forogni kezd nagy gyorson! 
Megbúsul a deák, s kimenyen a vár élire, ott sétál 
nagy búson alá s fel. Talál ott egy vén banyót, aki azt 
kérdi tőlle: 


― Mi bajod van, felséges király? 
― Hm! Az a baj, anyó ― azt mondja a deák ―, 


hogy nem vagyok király, de méges annak kell lennem! 
Elbeszélli egész dógát mostanig. 
― A még nem baj, fiam ― azt mondja a banyó ―, 


köszönd, hogy nem titkoltad el előllem dógodot! Én 
a kuruzsos királyné vagyok, a hétfejő sárkannak leg- 
félelmesebb ellensége, azétt azt tanácsolom: igen hirte- 
len süttess egy cipót, egymásután hét sütéssel azt a cipót 
mindenkor legelőbb tétesd bé a kemencébe, s legutoljára 
vétesd ki; azt hónap egyszerre, mikor a hétfejű sárkán 
megérkezik, tétesd ki a várkapuba, s az a sárkánnak 
úgy megfelel, hogy a téged sohasem fog háborgatni, s 
a vár mindenestől neked marad! 


A deák a cipót eppen úgy elkészíttette, s már éfél 
után egy órakor a cipó ki vót téve a várkapuba. 


Mikor a nap bútt fel, a hétfejű sárkán a várkapura 
ment, de őt a cipó így szóllította meg: 
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― Hó! Itt én vagyok az őrző, ide az én engedel- 
mem nékül nem bé! Ha bé akarsz menni, előbb ki kell 
állanod azt, amit én kiállottam! 


― Nekem ide csak bé kell mennem! ― azt mondja 
a sárkán ―; micsoda próbákot állottál ki hát? 


A cipó elbeszélte, hogy őt, mikor mag vót, felásott 
fődbe takarták, elrothadt, kikőt, felnőtt, sok hideget, 
meleget, essőt, havat kiállott, méges megtermett, levág- 
ták, esszekötözték, megcsépelték, esszemorzsálták, meg- 
gyúrták; azután hétszer egymás után, mindannyiszor 
minden társainál előbb, a tüzes kemencébe bévették. 


― Ha ezt mind így kiállod, akkor hiszem, béereszt- 
lek, de máskülönben ide nem bé! 


A sárkán tudva, hogy mindazt ki nem állhassa, úgy 
nekiharagudt, hogy mérgibe kihasadt s így elpusztult. 


A deák pedig az naptól fogva annak a várnak ura 
lett; apóssa s anyóssa halála után két országnak lett 
királya; s ha meg nem hót, ma es uralkodik. 


Ha tudnám, hogy ilyen szerencsésen járok, mind az 
a deák, én es a mái szentséges nap béállanék deáknak! 


 


VIII 
A két gazdag ember gyermeke 


 


Lakott egy országnak két szegeletibe messze egymás- 
tól két gazdag ember. Egyiknek fia lett, s a másiknak 
leánya. Mind a ketten meghítták egymást komának, 
s a keresztelőbe arra egyeztek, hogy a gyermekeiket 
esszeházasittsák. 


Nőttek a gyermekek; de munka nékült, s mind ké- 
nyes becék. Hogy megnőttek, őköt essze es házasítot- 
ták. 


Csakhamar meghót mind a kettőnek apja-anyja; ők 
magikra maradtak, a világhoz nem értettek, a gazda- 
sághoz semmit sem tudtak. A jobbágyok, zsellérek vél- 
lik azt csinálták, amit akartak, fődjik mind megbur- 
janyosodott, a búzáskas mind megürült, s megkezdtek 
szegényedni. 


Egyszer a gazdának eszibe jut, hogy a vásárba kéne 
menni, met az apjától es úgy látta vót. Elindult vá- 
sárba, s elhajtotta a még meglévő fiatal pár szép ökrit 
es. Útjába találkozott egy lakadalommal, s annak úgy 
köszönt: 


― Isten őrözze kjeteket ilyen szomorú változástól, 
s a megszomorodottaknak adjon vigasztalást! 
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Ő ezt az apjától egyszer a halottas háznál így hal- 
lotta vót. Megharagusznak ezétt rea a lakadalmasok, 
mett ëgy kicsitt jó vérikbe vótak, s jól megcibálják; 
azt mondják neki: 


― Máccor, ha ilyen dógot látsz, tartsd fel a kalapo- 
dot a botod végibe, s örömödbe rikótozz! 


Tovébb menyen, s egy erdő széjibe találkozik valami 
mészárosokkal, akik kövér disznyókat hajtottak; kapja 
a kalapját, feltartsa a botja végibe s rikótozni kezd. A 
disznyók megijednek s mind bérugaszkodnak szerte- 
széjjel az erdőbe. A mészárosok őt jól elpáholják, s azt 
mondják: 


― Máccor, ha ilyen dógot látsz, mondjad: az Isten 
ádja meg egy helyibe kettővel! 


Tovább menyen, s lássa, hogy egy ember a fődjit 
a csipkétől, burjántól tisztogassa, s köszön: 


― Ádja meg Isten kjedet, bátya, egy helyibe ket- 
tővel! 


Az ember, hogy mérgelődött es a sok gizgazra, meg- 
csípi őt, s jól elsupátolja; akkor azt mondja neki: 


― Máccor, ha ilyen dógot látsz, te es inkább segitts 
vajegyet kitépni! 


Más helyt találkozik két emberrel, akik együtt té- 
pelődtek; ő es odamenyen s tépászni kezdi hol egyi- 
ket, hol a másikot. Hagyják azok egymást, s őt jól 
megtépik. 


Így ért el valami-letteképpen a vásárba. Ott széj- 
jelnéz, s meglássa, hogy árulnak egy egésszen fakó sze- 
keret. Eszibe jut, hogy apja szekérrel járogatott erdőbe; 
kérdi attól, aki árulta, hogy a két ökriétt nem adná-e 
neki a szekeret. (Nem tudta, hogy ha cserél, azután a 
két ökröt nem adják vissza.) Az ember előbb még 
megneheztelt reá, hogy az ő szekerivel miétt csúfolko- 
dik; de csakugyan lássa, hogy az ökrös gazdánál nin- 
csenek mind honn, s a cserét megcsinálják. 


Az éfjú gazdának szekere vót, s azt húzogatta elébb- 
elébb a vásárba; talált egy kovácsra, s aval a szekeret 
egy féjsziétt elcserélte. A féjszit egy fénkővel cse- 
rélte el. 


Mintha a dógot legjobban eligazította vóna, haza- 
felé indult. A falujához közél egy tóba meglátott egy 
sereg vadrécét, a fénkövet közikbe dobta, a fénkő belé- 
merült a tóba, s a vadrécék elrepültek mindegyig. Le- 
vetkezett, s csórén bément a tóba, hogy a fénkövet 
keresse meg; de addig az egyetmássát es a tó martjáról 
ellopták. Így kellett hazamenni a vásárból, mindemből 
kivetkeztetve. 
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Felesége nem vót honn, mikor ő megérkezett. Ő az 
asztalfiából egy sorkolat kenyeret vett, s aval lement 
a pincébe. Míg a hordóhoz ment, hogy bort eresszen, 
a kenyeret letette a pinceküszöbre. Mikor a bort eresz- 
tené, visszanéz, s hát lássa, hogy a kutya a kenyérit 
eppen akkor kapja el. Utánnadobja a csapot, a csap 
elvesz, s a kutya a kenyérrel elfut ― a bor pedig mind 
egy cseppedős cseppig elfoly. Vót a pincébe egy zsák 
liszt; hogy felesége a borfolyást eszre ne vegye, azt 
mind reahintezte. Egy lúd ott kotolt, s e, míg ő dógo- 
zott, őt sziszegte; ő azt gondolta, hogy az azt mondja, 
hogy őt a feleséginek béárulja. Ketszer, háromszor meg- 
kérdette: „Béárulsz-ë?“ ― s arrafelé ment, de a lúd 
még jobban sziszegett; megfogta hát a nyakát, s jól a 
fődhöz sójtotta, hogy a lúd ott maradt. Arra még job- 
ban megijedt; hogy herrehozza a hibát, a lúdat meg- 
mejesztette, a lisztes hibókába meghingerődzött, azután 
a tuluba, s úgy a fészekre ült kotolni. 


Hazajö felesége, nyitva lássa a pinceajtót, s oda le- 
menyen. Ő a fészken ült, s sziszegett, mind a lúd. Ész- 
reveszi felesége, hogy ő; kap egy darab fát s neki- 
menyen, mondja: 


― Uram Jézus, miféle állat, mett ütöm agyon! 
Ő a fészekről felszökik, s nagy ijedve azt mondja: 
― Ne bánts, édes feleségem, mett én vagyok! 
Felesége számba kéri, mit vásárolt. Ő mindent úgy 


elmondott, ahogy vót. Felesége neki kiadta az útat, 
s azt mondta: 


― Addég szemem elejibe ne kerülj, amíg a hibádot 
herre nem hozod! 


Egy darab kinyeret s egy porció pálinkát a zsebibe 
tett, s aval útnak eresztette; azt kévánta: „Jó útat, ahol 
sár nincs!” 


Útjába találta Krisztus urunkot, s azt mondta neki: 
― Nem eszem meg veled a kinyeremet, mett nem csi- 


náltál belőllem gazdag embert! 
Azután találta a halált, aval a kinyerit s a pálin- 


káját megosztotta, hogy őt nem vitte el; s komájának 
fogadta a halált. A halál azt mondja neki: 


― Most láss csudát, koma! ― s bébútt a porciós 
évegbe. Ő az éveget bédugta. A halál kéredzett ki on- 
nét, de ő azt mondta neki: ― Ígird meg, hogy gaz- 
dag embert csinálsz belőllem, s úgy kiereszlek! 


A halál meg es ígirte. Megegyeztek, hogy ő legyen 
datkor (doktor); akinek a halál a lábához áll, a nem 
hal meg, s az olyant akármilyen urussággal meggya- 
víthassa; de akinek a fejihez áll, annak halál a fejin. 
Evel egymástól elváltak. 
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A mü emberünk elér egy városba, ahol a király leá- 
nya erőss beteg vót. A datkorok mindent elkövettek, 
de nem tudták megurusolni. Jelenti, hogy ő meguru- 
solja, ha élni való; s ha nem, azt es megmondja. El- 
ment a beteghez, s hát lássa, hogy a halál a lábánál 
áll. Meggyújt egy kaszaj szénát, annak a hammából 
feredőt csinál, megfereszti benne a leánt, s a szépen 
meggyavul. A király őt úgy megajándékozta, hogy 
nagygazda ember lett belőlle. Ott maradt lakni; fele- 
ségit magához vitette, s az uruslásból együtt úri módra 
éltek. 


Egyszer ő es erőss beteg lett, s a komája a fejihez 
állott; ő eleget kérte, hogy álljon a lábához, de a ko- 
mája azt felelte: 


― Én biz egyet sem! 
Aval hát ő es elkőtözött a másvilágra. 


 


IX 
Az aranyszőrű bárány 


 


Egyszer vót egy szegény ember, s annak egy fia. 
Hogy a fiú akkorára nőtt, elkűdte az apja szógálni. 
Ment, ment a fiú, kereste a helyit magának, s akadt egy 
emberhez, aki őt megfogadta a juhok mellé. Másnap 
a gazdája neki a kezibe adott egy furulyát, s elkűdte 
a johokkal, hogy meglássa, jó lesz-e juhpásztornak. A 
fiú egéssz naphosszat sem heveredett le, mind más lom- 
ha pakulárok, hanem a johokot téringette, furulyált, s 
ment utánnik. 


Vót a johok között egy aranyszőrű báránka, s a, ha 
ő furulyáit, mindég táncolt; azt ő úgy es megszerette, 
hogy feltette magába, nem kér a gazdájától más bért, 
csak azt a báránt. 


Estére a johokot hazahajtotta; a gazda várta a ka- 
puba, s mikor látta, hogy a johok mind megvadnak, s 
jól vadnak lakva, úgy meg vót elégülve, hogy a fiúval 
szegőttségre indult. A fiú az aranyszőrű báránt kérte; 
a gazda es a báránt erőssen szerette, de méges valami 
nagy nehezen csak odaígirte, mett látta, hogy a fiú jó 
cseléd. 


Eltőt az esztendő; a szóga végig jól viselte magát, s 
a bárány övé lett. Hazaindult vélle; s amind menne, 
egy faluba elestéledik, bészáll egy gazdához, akinek egy 
leanya vót. Ez a leány úgy megszerette az aranszőrű 
báránkát, hogy feltette magába, hogy ellopja. Éfél kö- 
rül meg es akarta tenni; de mikor a báránhoz nyólt, 
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hezzaragadt a szőrihez. Reggel felkőt a legén, hogy el- 
induljon, s hát a leán a báránkához van ragadva! Nem 
tudta onnét levenni, s a báránt sem hagyhatta el; így 
kellett hát elindulni, s a bárán a szőrin vitte a leánt. 


Elig ért a szállásától a harmadik szomszédig, veszi 
a furulyát, furulyálni kezd, s arra a bárán es táncnak 
ered; táncol a bárán, bárán szőrin a leán. 


Egy asszony a kapu sorkánál kinyeret vetett bé a ke- 
mencébe; kinéz, s lássa, hogy a leán táncol a bárán 
szőrin; kifut a sűtőlapáttal, s megriassza a leánt: 


― Menj haza, ne ügyetlenkedj itt künn! 
De a leán csak táncol. Hezzaüt a lapáttal: 
― Hát te még nem akarsz szót fogadni? 
De ugyan megesett neki es, mett a lapát a leán fa- 


rára ragadt, s a lapát végire a sütőasszon. Őt es a 
bárán elvivé; s elmenének a templomig. Ott es a legény 
a furulyát fúni kezdi: táncol a bárán, bárán szőrin a 
leán, leán farán a lapát, lapát végin a sütőasszon. 


A pap reggelre akkor jött a templomból; szidni kezdi 
őköt, hogy menjenek haza, ne űzzék az esziket; de a 
szó nem használ. Fogja a pácáját, s jót üt a sütőasszon 
farára; de hogy elbámult, mikor lássa, hogy a páca az 
asszon farához ragadt, s ő a páca végihez! 


Evel a szép komédiával ment, ment a fiú addég, hogy 
estére egy királyi városba érkezett. Ott a város végin 
bészállott egy öregasszonhoz; megkérdezte attól: mi új- 
ság van a városba? Az öregasszon nagy szomorán elbe- 
szélli, hogy a király leánya erőssen beteg, semmi urus- 
ság sem használ neki; az urusok azt mondták, hogy 
ha annyéra lehetne menni, hogy egyet kacagjon, minnyát 
meggyavulna, de senki sem tudta még megkacagtatni. 
A király eppeg ma hirdette ki, hogy aki a leányát 
megkacagtassa, annak adná a leányát, s a királyságot 
es vélle megosztaná. 


A bárányos legény elig várta reggelt, hogy szerencsét 
próbáljon. Reggel béjelenti magát, hogy a királyleánt 
meg akarja kacagtatni. Ezt a király jó neven vëtte, 
s a leánt kiállította a tornácba. A legény a furulyát 
megfuvintsa: táncolni kezd a bárán, bárán szőrin a leán, 
leán farán a lapát, lapát végin a sütőasszon, asszon fa- 
rán a páca, páca végin a pap. Erre nagy hahotával 
elkacagja magát a királyleán; s annak még a báránka 
es úgy megörült, hogy magáról mindent lerázott, s 
egyes-egyedül kezdett táncolni, táncolt külön magára a 
leány es, a sütőasszony es, még a pap es. 


A király esszeeskettette leányát a juhpásztorral; a 
papból udvari papot csinált, az asszonból udvari sütő- 
nét, s a leánból a leánya mellé farajt. Tartott a laka- 
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dalom egyik hetfűtől a másik keddig, az egéssz ország- 
nak jó kedve vót; s ha a hedegűsöknek a húrjik el 
nem szakadt vóna, tám még ma es mind táncolnának. 


 


X 
Az apám lakadalma 


 


Egyszer csak azon veszem eszre magamot, hogy hát 
apám házasodni akar, s anyámot meg akarja venni. Azt 
mondja nekem apám: 


― Eridj a malomba, s őrless a lakadalomra kenyér- 
nek valót! 


Rajta, szegén! Kapom én nagy firissen magamot, mind 
eme könnyű fickó, keresek egy átalvetőt, felviszek a 
híjjuba három tarisnyát, s megtőtök kilenc surgyét 
olyan dálnoki búzával, mind a makk, s mind a kilencet 
egyszerre vállamra billentem, s kiviszem a szekérre. Ki- 
vezetem az ökrököt, s bé akarom fogni, de hát egyik 
sem tanál a régi helyire, fogom a csást hócsból, a hó- 
csost csából, s úgy jól tanál. Poróbálom a járompácát, 
s hát nem tanál a helyire; dugom egyik helyett a lapát 
nyelit, másik helyett a kötőrúdat, s úgy jól van a 
dolog. 


Elmenyek a malomba, s mikor odaérek, megállittom 
az ökrököt, felütöm az ostor nyelit előttik a fődbe, 
nehogy meginduljanak; magam pedig bémenyek a ma- 
lomba, hadd híjjam a mónárt, hogy a búzát segittsen 
béhordani. 


Egyetlenegy lelket sem kaptam benn a malomba. Ne- 
zek széjjel az ágy alá s a pest megi, s hát látom, hogy 
a ződ kancsó nincs ott a szegen; abból megtudtam, 
hogy a malom oda van eprészni. Gondolom, hogy 
immán ha ennyibe van, szép békességesen hazavárom; 
de eszembe jut, hogy nemigen szokása hazasietni, s amíg 
eléjő, én addég meg es őszülhetek ― osztág az ökrök- 
nek es bajosocska esztendőről esztendőre várakozni, 
mett nem es hoztam vót nekik, mit enni adjak. Után- 
nairamodom hát sebess kutyafuttába ki a bércre, s 
hát ott szimatol a bokrok között! Vágok egy istenes 
jó husángot, kosztolni kezdem kétódalba, ahogy csak 
tőllem lehetett; még egyszer jól nekihúzom a husángot, 
s amíg reasójtottam vóna, hallom messzüről, hogy meg- 
zerdül odabé a vőgybe, s hát úgy őröl, ugyan zakatol: 
éppen az én búzámot járta. 


Hogy a bércről hamarébb leérjek a vőgybe, neki- 
fekvém s béhingerődzém az ódalon; utánnam amennyi 
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csutak: megkévánták tőllem az üdőtőtést. Nekik nem 
lett belé semmi bajik; én es csak egy kicsiddég üttem 
belé az arromot egy lágy tehenganyéba, de nem már- 
tottam fel onnét egésszen, még ott es elég maradt a he- 
lyin; több baja lett annak a szegén fejér lónak, amík 
ott eddegelt az aljba, met a tőllünk úgy megijedt, hogy 
a lábára szorított nyűggel együtt kifutott a világból, s 
még nem jött vissza ez napságig. 


Hezzadörgölgetém az arromot a gyephez, mind a 
tyúk szokott, s elmenék, hadd lássam, az ökrök nem 
mentek-e el az álló helyikről; s hát az én ostornyelem 
odafogont a fődbe, s akkora fa nőtt belőlle, mind a 
barassai nagy torony; de annyi fiát kőtöttek belé a se- 
regélyek, hogy azoknak a csárrogásától a malomzúgás 
nem hallott. Bezzeg megörvendék neki; gondolám, hogy 
most fogok seregélyfiat eleget! Jól tudtam hágdosni, 
ahogy csak kellett: felhágok a fára, dugom a kezemet, 
s hát nem tér bé a likba, próbálom a fejemet, s hát 
jól bétér! Teliszedtem a kebelemet seregélyfiúval. Ki 
akartam búni a likból, de hát én nem térek ki; haza- 
futok, elviszem a ródaló féjszit, s kivágom onnét ma- 
gamot. 


De nem tudtam leszállani, met a fa vastagocska vót, 
s a fejem es szédült, hanem kiátottam a mónárnak, 
hogy vegyen le. A mónár azt gondolta, hogy az a ba- 
jom, hogy megehültem, s nekem a fiától mónárpogácsát 
kűdött. De én a fiúnak olyan erőss lúdméreggel mond- 
tam meg, hogy nem efféle bajom van, hogy az egy- 
szeribe elfutott s hozott egy véka korpát, azt nekem 
egy koszt végin felnyútotta. Én kötelet sodorék be- 
lőlle, olyant, hogy a malomkövet es fel lehetett vóna 
vélle akasztani; próbálám, leér-e a fődig, de hát egyrét 
nem éri; fogom kétrét, s hát olyan jól leér, hogy még 
a fődön meghajlik. Ereszkedni kezdek le rajta, de egy 
féreg ott fenn, ahol egy ághoz megköttem vót, elker- 
celte, s én kötelestől lecseppentem. 


De míg a fődre érnék, addig a seregély fiák a kebe- 
lembe megtolvasodtak, szárnyikra kőtek, s engem repit- 
teni kezdtek. Mikor az Ót felett repültünk, valami 
asszonyok ott az Óton rongyát mostak, s kiátozni 
kezdtek felém: 


― Mi a tüzes gútot csinál az a gyermek, hogy úgy 
tud repülni? Ha leesik, éppen az Ótba szottyan, s be- 
léhal! 


Láttam, hogy mind felém neznek, de a seregélyfiak 
csárrogásától nem tudtam tisztán kivenni, mit kiátnak; 
azt gondoltam, azt kiáttsák, hogy ódjam meg az ingem 
derekát. Én az ingem derekát kiszabadittám a harisnyám 
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szíjja alól; aval a seregélyfiak egyszerre a kebelemből 
mind kiduvadának, nekem amennyi szárnyam, mind el- 
repüle, s én az Ótnak köllős-közepibe belécsubbanék. 
Csubbanásommal az Ótat úgy kicsapám az árkából, 
hogy az egésszen kiloccsant a hegy aljáig; de mikor az 
árkába visszatakarodott egy kicsi héjjával, amit egy 
gidófalvi szonnyú komondor lecselt fel belőlle, annyi 
hal maradt künn utánna, hogy a helyet Mánástól Do- 
bolyig s Árkostól Angyalosig mind ellepte ― még a 
Szépmezőt es egésszen. No, ott vót hal elég! Tizenkét 
bihalszekér egy hétig mindörökké hordotta, soha meg 
nem szűnt, mégsem tudta megkezdeni; odamene egy 
csóré cigánpurdé Kőröspatakról, mind felszedé a pen- 
delyibe s elvivé. 


Eszembe jut, hogy engem nem jácodni kűdtek vót, 
hanem őrölni; elindulok arrafelé, ahol az ökrök vó- 
tak, hadd lám, micsinálnak, nem mentek-e el helyikről. 
Sokáig mentem, úgy, hogy megfáradtam belé. Látok 
a réten egy lovat, s reagondolom, hogy: ezen könnyen 
odajutok, ahova kell. Utánnaindulok, de hát ő engem 
nem vár meg. Fogom a farkát, egyet fordittok rajta, 
s magammal szembe állittom, s mondom neki amúgy 
mirgyilusoson: „Hó! Megállj, pityigangos! Ne légy 
olyan jeszke!” Megértette a jó szót, s megállott, mind 
a cüvek. Megnyergelém a szürkét, felülék a barnára, s 
úgy elmenék a sárgán egy lőtőn ki s egy hágón bé, hogy 
a főd es szakadt utánnam. 


Egy helyt egy szőllő alatt menék el, s annak a ke- 
rittésin belöl sok szép ért gyümőcs vót. Megállittám 
a szürkét, leszállék a barnáról, s megkötém a sárgát a 
gyepűhöz; próbálám, hogy béhágjak, de nem tudék; 
megmarkolám a hajamot, s annál fogva bélódittám 
magamot. Rázni kezdem a szilvát, hull a dió, szedem 
a magyarót; s telirakám a kebelemet. 


Erőss meleg vót, meg vótam szonnyulva, hogy majd 
megepedtem. Látom, hogy ott nem messze vadnak va- 
lami aratók, s kérdem: hol kapnék itt vizet valahol? 
Azok nekem megmutattak nem messze egy forrást. Oda- 
menyek, de hát béfagyott! Eleget akartam a jeget a 
sorkammal vaj kővel bétörni, de nem lehetett, mett a 
jég lehetett egy araszos; hanem kapám a fejemről a 
koponyámot, s könnyen bétörém vélle a jeget, vizet 
meritték vélle s amúgy jót ivám. 


Elmenék a gyepűhöz, hajamnál fogva kilódittám 
magamot az útra; elódám a szürkét, felülék a barnára, 
s úgy elvágtaték a sárgán egy lőtőn ki s egy hágón bé, 
hogy ugyan lógott a hajam belé. Egy helyt találék két 
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embert; mikor meghaladtam vóna őköt, utánnam azt 
kiáták: 


― Te fiú, hova lett a fejed? 
Tapasztom a fenekem, s hát nincs ott a fejem! Visz- 


sza én aval sebess kutyatroppba a forráshoz; de hát mit 
látok! Az én koponyám magát nállam nékül megunta, 
s neki csak annyi esze vót, hogy minekutánna ott fe- 
lejtettem, magának sárból nyakat, kezet, derekat, lábat 
csinálgatott, s a jégen sikolándva kaptam meg. Én es 
meglehetősöcskén tudtam sikolándani; eleget sikolándot- 
tam utánna, de ő jobban tudott, mind én, nem tudtam 
semmi letteképpen megfogni. Uram isten, mitévős le- 
gyek! Merőbe megjedtem, hogy fejem nékül kell csak- 
ugyan maradnom. De eszembe juta valami, s mondám 
magamba: „Hadd el, koponya, ne vesd magad, mett 
engem nem vágsz ki!“ Csakhamar sárból egy agarat 
csinálék, nekiuszittám a koponyának, s az egy micre 
elfogá, s szépen előmbe hozá; én elvém, feltevém, me- 
nék a gyepűhöz, hajamnál fogva kilódittám magamot; 
elódám a szürkét, felülék a barnára, s úgy elmenék a 
sárgán egy lőtőn ki, egy hágón bé, mind a madár. 


Mikor a malomig értem, ott veszem eszre, hogy en- 
gemet apám otthon nem győzött várni, keresésemre in- 
dult, s hogy nem kapott, siratni kezdett nagy jajszó- 
val: 


― Jaj, lelkem fiam, hova lettél? Jaj, jaj, miétt es 
kődélek el csak magadra! Jaj, lelkem fiam, most vége 
neked, valahol elpusztultál! 


Amennyit engem apám életembe szidott s korholt, 
sohasem hittem vóna, hogy engemet úgy tudjon saj- 
nálni. Hogy láttam, mi baja van, még távurról hezza- 
szóllottam: „Ne búsuljon kjed egyet es, apám uram, 
mett itt vagyok! Rossz féjszi nem vesz el!” 


Meghoztam szegény apámnak a lelkit. A zsákokot 
a liszttel szekérre raktuk, hazamentünk, s az apám laka- 
dalmát fáinoson meginnapoltuk. A menyasszony anyám 
vót, s a menyasszontáncot legelőbb én jártam el vélle, 
s azután jött a szer másokra. Mikor a lakadalomnak 
vége lett, mások mind eltakarodtak, s mü otthon ma- 
radtunk csak magunkra; s máig es élünk, ha meg nem 
hótunk! 


Én még azután egy esztendőre lettem, met apámnak 
igazi törvényes fia vagyok; szépen felcseperedtem, s 
ügyes legén lett belőllem. 
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XI 
A rest macska 


 


Egy legén megvett feleségül egy dologtalan gazdag 
leánt; mégpedig azt fogadta, hogy sohasem veri meg. 


Az éfjasszon sohasem dógozott, hanem csak járt ház- 
ról házra zuvatolni s egyéb hitván dógot követni. Nem 
es verte meg az ura egyszer es; hanem egy reggel, mi- 
kor dologra ment, a macskához így szóllott: 


― Azt poroncsolom neked, te macska, hogy míg én 
odaleszek, te mindent dógozz, amit kell: a házat szépen 
kitakarítsd, délre ételt készitts, s meg egy orsó fonalat 
es fonj; mett ha nem, mikor hazajövök, úgy megverlek, 
hogy megemlegeted! 


A macska a tűzhelyen szunyókálva végighallgatta 
a beszédet. De az asszony azt gondolta magába, hogy 
„ez az én emberem megbolondult”! ― s azt mondá: 


― Kjed, uram, miét poroncsol olyanokot annak a 
macskának, hisz az azokhoz nem tud? 


― Tud, nem tud, nekem mindegy, feleség ― azt 
mondá az ember ―, nekem nincs más, kinek poron- 
csoljak; de ha ő mindazt meg nem teszi, meglásd, úgy 
megverem, hogy sokétt fel nem kéne venni! 


Aval elment dógára. Az asszon pedig biztatni kezdte 
a macskát: 


― Dógozz, macska, mett ma megver uram! 
De a macska nem dógozott. Elment az asszon több 


házhoz, s mikor hazament, a macska akkor es szunyó- 
kált, s a tűz es kialudt. Esment mondta: 


― Szítsd fel a tüzet, s dógozz, macska, mett ma 
megverődöl. 


De a macska nem dógozott. 
Hazajö a gazda, széjjelnéz, s hát minden rosszul van. 


Elérántsa a macskát, felköti a felesége hátára, s addig 
veri, míg a felesége imádkozni kezd: 


― Ne üsse többet azt a macskát, met a nem hibás, 
a nem tud azokhoz a dógokhoz! 


― Felfogadod-ë hát, hogy helyette mindent véghez 
vissz? ― kérdi az ura. 


― Véghez viszek még többet es, mind amennyit kjed 
neki poroncsolt, csak ne üsse többet szegént! ― felelé 
az asszon. 


Az éfjasszonka hazafutott az anyjához, elpanaszolta 
a dógot, s azt mondta: 


― Felfogadom, hogy a macska helyett minden dógot 
eligazittok, csak ne verje a hátamon olyan halálra. 


Hezzaszóllott az apja es: 
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― Ha felfogadtad, tedd es meg; mett ha nem, a 
macska hónap es megverődik! 


S evel hazakűdte az urához. 
Másnap reggel es megporoncsolta a gazda a macs- 


kának, mit tegyen; de semmit sem tett meg most es. 
Azétt hát esmént megverte a felesége hátán. 


Az éfjasszon akkor es hazafutott panaszra, de az 
apja úgy visszakergette, hogy a lába sem érte a fődet. 


Harmadik reggel es elmondta a gazda a macskának 
a harmadik poroncsolatot; de a macska nem tudta vé- 
gighallgatni, úgy meg vót ijedve; nem es dógozott ak- 
kor es semmit. Hanem most mindent eligazított helyette 
az éfjasszon; most nem felejtette el, hogy mit fogadott 
vót: tüzet tett, vizet hozott, ételt készített, sepregetett, 
s mindent tett, amit kellett; mett sajnálta lelkiből azt 
a szegén macskát, hogy amikor az ura veri, az ő hátába 
a körmit kénjába mind beléaggassa ― s osztán még a 
kétrétű ostornak es a vége a macskán túl az ő hátát es 
megjárkálja minden ütéssel. 


Mikor az ura hazajött, hát minden jól van! S mon- 
dogatta: 


― Ne félj, macska, most nem bántlak! 
Az asszony örömmel terítette meg az asztalt, az 


ennivalót kicsinálta, elétette, s jóllaktak jókedvvel. 
Azután mindennap úgy vót; a macska többször nem 


verődött meg, s az éfjasszonból olyan gazdasszon lett, 
hogy ugyan helybe! 


 


XII 
A Szerencse és Áldás 


 


A Szerencse s Áldás együtt útaznak vala egy város- 
ba, s megláták, hogy egy szegény ember egy csomó sep- 
rűt árul, de nemigen veszik. Azt mondja az Áldás: 


― Megálljunk, hadd vegyem meg ezt a csomó sep- 
rűt egész átaljába attól a szegény embertől, legyen neki 
es vására szegénynek. 


Úgy es lesz: megveszi mind, mégpedig hatszoros ár- 
rát adja, hogy a szegény ember elékaphasson. 


Máccor esmét útaztak ők ketten a városba, hát lás- 
sák, hogy a szegény ember esmét seprűt árul. Azt 
mondja az Áldás: 


― Megálljunk! Hadd vegyem meg a seprűköt megint! 
Meg es veszi, de tízszeres árrát adja. 
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Harmadszor mennek a városba, s lássák, hogy megint 
csak seprűt árul az ember. Most mán azt mondja a 
Szerencse: 


― Megállj! Hadd vegyem én meg most, mett te, 
látom, heába vëtted meg mán ketszer, mett látod-e, 
még csak azon szegény ember a seprűs, amind ezelőtt 
vót. 


Megveszi a Szerencse a seprűköt, ő pedig csak azon 
az árrán fizette, ahogy más vëtte vóna meg, piaci árron. 


Mán most negyedszer mennek a városba, hát lássák, 
hogy a seprűs jó négy ökörrel, vasas talpú szekérrel 
vitt bé egy csomó tiszta búzát a városba, s ahol az 
árult, azt mondja a Szerencse az Áldásnak: 


― Látod-e az embert, aki a seprűt árulgatta? Te 
heába vëtted meg ketszer olyan magoss árron, én csak 
egyszer vettem meg közönséges piaci árrán a seprűköt, 
s abból a lett, amit én tettem, hogy most már nem sep- 
rűt, hanem amint látod, tiszta búzát árul itt az az em- 
ber, különben otthon es jó gazdaságának kell lenni, 
amind látszik.  


 


UDVARHELYSZÉKIEK 
Keresztúrfiszéki nyelvjárás szerint 


 


XIII 
Mirkó királyfi 


 


Ëgysző vót, hó vót, hó nem vót ëgy király, ennek 
vót három fia. A király örült három fiának, s elvé- 
gezte magába, hogy azokot jó móddal kitaníttassa, s 
osztán országoltassa, hogy maga után országának dë- 
rék örökösököt hadhasson. 


Elkűdötte tehát fiait a kolégyomba tanóni; azok ëgy 
darabég jól is forgódtak, de ëgysző csak félbehatták a 
kolégyomot, s mind a hárman hazamöntek, s többet 
nem is möntek vissza a kolégyomba. Ezön a király erős- 
sen megboszonkodott s eltította fiait, hogy elejibe ne 
mönjenek, maga pedig béhúzódott lakni a királyi rezse- 
dencia napkeleti szabájába, ahó mindég az ablakba űt, 
s nözött napkeletre, minha onnét valamit várt vóna, 
s ëgyik szemivel mindörökké sírt, a másikkal pedig 
mindörökké kacagott. 


Ëgysző, mikor a királyfiak má jókorára főnöveköd- 
tek, ësszetanakodnak, hogy megtudják a király aty- 
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joktól, mi az oka annak, hogy mindég a napkeleti sza- 
bájába ül, s ëgyik szöme örökké sír, a más pedig kacag. 
Legelőbb is béporóbát a legüdösebbik királyfi, s kér- 
dést tött a királyhoz: 


― Főségös király atyám, én azé jöttem, hogy meg- 
tudjam: mi az oka annak, hogy főségös király atyám 
ëgyik szömivel örökké sír, a mással pedig örökké ka- 
cag, s örökösön napkelet felé nöz? 


A király megnözte fiát tetőtő fogva talpig, s ëgyet 
sem szólott, henem kapta a pallossát, amelyik az ab- 
lak közi fő vót támasztva, s úgy a fiához hajította, 
hogy a ház ajtajába markolatig mönt belé; de a király- 
fi kiugrott az ajtón, s e szërént elkerűte a rëá mért csa- 
pást. 


Mikor ez a más két tesvérihöz érközött, azok kér- 
dözték, hogy milyen szöröncsével járt. Ő pedig azt 
mondá: 


― Poróbáljátok meg tü is, majt megtudjátok. 
Azután béporóbát a második királyfi, s az is csak 


aval a szöröncsével járt, amivel a bátyja; végre bémönt 
a harmadik királyfi is, akit Mirkónak híttak, s ez is, 
mind a bátyjai, jelentötte bémenetele okát, de a király 
ennek sem felelt sömmit, henem a pallossát még mér- 
gesebben kirántotta, s úgy dobta utánna, hogy a pal- 
los a ház kőfalába maroklatig haladott belé. De Mirkó 
nem ugrott ki a szaba ajtaján, hanem féreugrott a pal- 
los elől, s a pallost kihúzta a kőfalbó, s odavitte király 
atyjához, s elejibe az asztalra fektette. Ezt látván a 
király megszólamlott, s azt mondta Mirkó királyfinak: 


― No, fiam, látom, hogy te valamivel több bücsü- 
letöt tudsz más két tesvérödné, neköd hát megfelelök 
a kérdésödre. Neköm ëgyik szömöm azé sír mindörök- 
ké, mett búsulok rétatok, hogy élhetetlenök, nem ural- 
kodásra valók vattok, a másik szömöm pedig azé ka- 
cag, mett neköm éfiú koromba vót egy jó pajtásom, a 
Mezei vitéz, akivel ëgyütt csatáztam, s ez ígérte neköm, 
hogy ha az ellenségit legyőzheti, hëzzám jő lakni, hogy 
ëgyütt tőtsük el öregségünk napjait, s azér is ülök 
örökké a napkeleti ablakba, hogy arró felől várom 
őtöt; de a Mezei vitéznek, aki a selyömrétbe lakik, min- 
dönnap annyi ellensége szokott támadni, mind a fűszál, 
s azt mindönnap ëgyedül këll levágni; s amíg mindön 
ellensége el nem fogy, addig nem jöhet hëzzám. 


Evel Mirkó királyfi elhatta apja szabáját, s tesvérei- 
höz mönt, s megmondta nekik a király beszédjit. 


Ësszetanakodtak hát újbó, hogy kérezzenek el ap- 
joktó szöröncseporóbáni. Legelőbb is elmönt a legüdö- 
sebbik királyfi, s jelentötte a királynál, hogy ő szörön- 
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csét akar poróbáni, s a király belé is ëgyezött, hogy 
mönjön el s poróbáljon ëgyet. Az üdösebb királyfiú 
tehát bémönt a királyi istálóba, onnét ëgy jó paripát 
kiválasztott, azt főnyergeltette, főtarisnyátatott, s más- 
nap útra indút. Mikor egy álló esztendeig odaútazott 
vóna, ëgysző csak hazadobban, hozott a vállán ëgy 
réz hídlásocskát, s azt ledobta a királyi rezsedencia 
elejibe, bémönt a királyhoz, s béjelentötte, hogy ő hó 
járt s mit hozott. A király végighallgatta fia beszédjit, 
s azt mondá: 


― Haj, fiam, mikor én olyan legén vótam, mind te, 
az az út neköm csak két órára való vót, ahonnat te a 
réz hídlást elhoztad; gyönge vitéz vagy, nem lösz be- 
lőlled gálickő, elmehetsz. 


Evel a legüdösebb királyfi kimönt az apja szabájá- 
ból. 


Utánna bémönt a második királyfiú is, az is elké- 
redzött szöröncseporóbáni a királytó, s a király azt is 
eleresztötte; az is kiválasztott a királyi istálóból ëgy 
jó paripát, azt főnyergeltette, főtarisnyátatott, s útra 
indút. Esztendő múva ez is visszaérközött, hozott ma- 
gával ëgy ezüst hídlásocskát, ledobta a királyi rezse- 
dencia elejibe, s jelentötte a királynál magát, hogy hó 
vót s mit nozott. 


― Aj ― azt mondja rëa a király ―, mikor én 
olyan fiatal vótam, mind te, a neköm csak három óra 
járás távóság vót. Gyönge vitéz vagy, fiam, te is, be- 
lőlled sem lösz sömmi. 


Aval a második fiát is elutasította. 
Végre bémönt Mirkó királyfi is, s ő is elkéredzött 


szöröncseporóbáni, őtöt is elbocsátotta a király, kimönt 
hát ő is a királyi istálóba, hogy magának útra való pa- 
ripát válasszon, de ëgyet sem talát alkalmatosnak; he- 
nem elmönt a királyi ménösbe, hogy ott válasszon ëgyet 
maga alá, rendre vizsgáta a ménöst, de nem tudta el- 
határozni, hogy melyiköt válassza. Ekkor ëgy vén ba- 
nya, aki ott történetösön jelön vót, kérdezé tőlle, hogy 
mit akarna. Mirkó királyfi megmondta, hogy mi szán- 
dékkal van, s hogy az útra magának paripát akar 
választani. 


― Hej, uram ― azt mondá a vén banya ―, itt nem 
kapsz kévánságodhoz való lovat, henem megtanítlak 
én, hogy kaphatod föl azt. Mönj el király atyádhoz, 
s kérd el azt a kürtjit, amelyikkel éfjú korába ëssze- 
kürtölte az aranyszőrű ménössit, azt a kürtöt fúdd meg, 
s az aranyszőrű ménös ëgyszőre megjelönik; de ne vá- 
laszd azok közül az aranyszőrűeköt, henem leghátú jő 
ëgy borzos, horgas lábú kanca, arról is megüsmeröd, 
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hogy amikor a királyi vár kapuján béjő a ménös, ő 
leghátú jő, s a várkapu oszlopját úgy megsújtsa a far- 
kával, hogy az egéssz vár megrezdül belé, azt valaszd 
ki magad alá, aval poróbálj szöröncsét. 


Mirkó királyfi meg is fogadta a vén banya tanáccsát, 
elmönt a királyhoz, s főszólította: 


― Király apám, azé jöttem, hogy adja átal neköm 
azt a kürtjit, amelyikkel éfiú korába az aranyszőrű 
ménössit ëssze szokta vót kürtőni. 


A király kérdé tőlle: 
― Erre tégöd ki tanított? 
De Mirkó királyfi azt felelte, hogy sönki sem ta- 


nította. 
― No, édös fiam ― mondá a király ―, ha sönki 


sem tanított, s ezt magadtó talátad föl, úgy okos em- 
bör vagy; ha pedig valaki tanított erre, úgy a neköd 
nem rosszakaród; megmondom tehát, hó találhatod föl 
azt a kürtöt, de azt eddig a rozsda is megötte. A hete- 
dik pincébe ëgy vaklikba bé van a vakolva, lásd meg, 
vödd ki s ha használhatod, használd. 


Mirkó királyfi azonnal kőmíjest hozatott, elmönt 
vélle a nevezött pincébe, a vaklikat mëgtaláta s kibon- 
totta, a kürtöt belőlle kivötte s magával vitte. Ekkó 
kiállott a királyi rezsedencia tornáncába s megfuvin- 
totta keletre, nyugotra, dére s északra, s kevés űdővár- 
tatva hát egysző hallja, hogy az arany tótlantok úgy 
szólnak, hogy a város zúgott belé; hát jőnek bé ëgy- 
más után a királyi vár kapuján a szöbbné szöbb s fái- 
nabb aranyszőrű paripák; még messzüről meglátta azt 
a borzos, horgas lábú tátost, amelyik leghátú jött. Uram 
isten, mikor ez a várkapuhoz érközött, úgy megsúj- 
totta annak oszlopját a farkával, hogy az egéssz ki- 
rályi rezsedencia megrezdült belé. 


Mihelyt a ménös a királyi udvaron megállapodott, 
mindjár elmönt a borzos, horgas lábú tátoshoz, azt a 
többi közű kifogatta, a királyi istálóba békötte, s je- 
lentötte, hogy azér fogta ki a ménösbő, hogy szöröncse- 
poróbáni mönjön vélle. De a tátos azt válaszóta: 


― Jó van, uram királyfi! De előbb hát abrakolj ki 
jól, mett anékű bajos a hosszú útat kiállani. 


― Micsoda abrakot kévánsz hát tőllem? Met ami 
király atyám birtokába van, abbó jó szűvel adok ― 
mondá a királyfi, de a tátos azt felelé: 


― Jó, uram királyfi! De a lovat nem akkó szokták 
abrakóni, mikor indúnak vélle, henem előre. 


― Már én most egyebet nem tudok tönni ― mondá 
a királyfi ―, henem ami van, abból ezúttal jó szűvel 
szógálok. 
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― No hát, hozz neköm ëgyszőre ëgy köböl árpát, 
s tőtsd belé a vállumba! 


Mirkó teljesitté a tátos kévánságát, a pedig a köböl 
árpát mind megötte; osztán hozatott ëgy köböl kölest, 
azt is megötte, s azután mondá Mirkó királyfinak: 


― No má most hozz ëgy fél véka tüzes parázsát 
s azt is tőtsd a vállumba ― s mikor a tüzes parázsát 
megötte vóna, hát olyan aranyszőrű paripa vált be- 
lőlle, mind egy hajnalcsillag, s azt mondá tovább Mir- 
kó királyfinak: ― No uram királyfi, mönj el má most 
a királyhoz, s kérd el tőlle azt a nyerögszört, amelyik- 
kel ingömöt fő szokott vót nyergeim, mikor éfiú korába 
rétam járt. 


Mirkó királyfi elmönt az öreg királyhoz, s kérte 
tőlle a nyerget, de a király azt mondá, hogy az eddig 
nem is használható, mett rég hogy a kocsiszénbe há- 
nyódik, s eddig el is szakadt; de ha megkapja, lássa, 
használja. Mirkó királyfi elmönt a kocsiszénbe, a nyer- 
get meg is taláta ott, de a tyúkok, pulykák mind le- 
gazóták vót; azér mégis fővötte s elvitte a tátoshoz, 
hogy főnyergelje vélle; de a tátos azt mondá, hogy ëgy 
királyfinak nem illik ilyen takarítatlan szörszámmal 
járni, mikor is a királyfi elindittá a nyerget, hogy ki- 
takaríttassa, de a tátos azt mondá: 


― Tartsd csak ide előmbe. 
Mirkó odatartá a nyerögszört, s a tátos csak rëafu- 


vintott lehölletével, s ëgyszöribe olyan arannyas ször- 
szám lén belőlle, hogy nem vót párja hét országba, 
s aval megnyergelte Mirkó királyfi vélle a tátost. Ez 
után azt mondá a tátos a királyfinak: 


― No, édös gazdám, má most esmég mönj el apád- 
hoz, s kérd el azt a pár pistalyát s azt a kardját, 
amelyikkel vitézködött akkó, mikó velem járt. 


Mirkó királyfi ezököt is megkérte az apjátó, de az 
öreg király azt válaszóta, hogy azok mán elrozsdá- 
sodtak, haszonvehetetlenök löttek, de ha csakugyan 
szüksége van rëjok, lássa; megmutatá azokot a fogason, 
Mirkó királyfi pedig levötte a fogasró s elvitte magá- 
val a tátoshoz, a tátos azokot is maga elejibe tétette, 
s rëjok fútt, s ëgyszöribe a legszöbb arannyas kard s 
pistaly lött belőllök. Mirkó a kardot főkötte, a pis- 
talyokot pedig a nyeregkápába tokba tötte. Mikó 
mindezek így készön vótak, kérdé a tátos: 


― Hát, édös gazdám, hó van immán a kantár? 
Mirkó királyfi hozta a kantárt is a kocsiszénből, 


a tátos arra is rëafútt, s abból is a legszöbb arannyas 
kantár lött. Ekkó főkantározta vélle Mirkó a tátost, 
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kivezette az istálóbó s rëa akart űni, de a tátos azt 
mondá: 


― Várj csak, édös gazdám, vezess ki a városbó, s 
csak ott ülj rëám. 


Mirkó királyfi megfogadta a tátos szovát, kivezette 
a városból, ott a tátos megállott, s Mirkó fölült rëa. 


Ekkor a tátos azt mondá: 
― No, édös gazdám, hogy vigyelek: úgy-ë, mind 


a sebös forgószél, vaj úgy, mind a sebös gondolat? 
Mirkó pedig azt feleié: 
― Lássad, édös lovam, akarhogy vígy, csak arra 


ügyelj, hogy úgy vígy, hogy a sebös mönetelt én is 
meglábbalhassam. 


Ekkor azt mondá a tátos: 
― No hun’ bé a szömödöt s csippeszködj belém 


jól! 
Mirkó béhunta a szömit, a tátos pedig megsirült, 


mind a forgószél, s kicsid üdő múva a fődre toppantott 
a lábával, s mondá Mirkó királyfinak: 


― Nyisd ki a szömödöt! Mit látsz? 
― Látok ― azt mondja Mirkó királyfi ― egy nagy 


folyót, s réta ëgy rézhídat. 
― No, édös gazdám ― azt mondja a tátos ―, ez 


az a híd, honnét a hídpadlást a nagyobbik tesvéröd 
hazavitte! Né, hó van az üres helye. 


― Látom ― mondá Mirkó királyfi ―, hát innet 
hova mönyünk? 


― Hun’ bé csak a szömödöt, majt elviszlek én. 
Evel megin megsirült, mind a sebös gondolat, s ëgy- 


nehán pillanat múva megint a fődre toppantott, meg- 
állott, s mondta Mirkónak: 


― No nyisd ki a szömödöt! Mit látsz? 
― Látok ― azt mondja Mirkó királyfi ― ëgy nagy 


folyót, s réta ëgy ezüshídat. 
― No, édös gazdám ― mondá a tátos ―, ez az a 


híd, melyikről a hídpadlást a második tesvéröd haza- 
vitte, né, hó van az üres helye. 


― Látom ― mondá Mirkó királyfi ―, de hát in- 
net hova mönyünk? 


― Hun’ bé csak a szömödöt ― mondta a tátos ―, 
majt elviszlek én! 


Aval megin megsirült, mind a sebös villámlás, s ëgy 
pillantásra megint a fődre toppantott, megállott, s 
mondá a királyfinak: 


― No nyisd ki a szömödöt! Mit látsz? 
Látok ― azt mondja Mirkó királyfi ― egy vég- 


hetetlen széjös s mély folyóvizet, s rajta körösztül ëgy 
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aranyhídat, a híd végin pedig innet s túl négy kegyet- 
len nagy oroszlánt. Itt má hogy mönyünk körösztű? 


― Számba se vödd ― mondá a tátos ―, eligazit- 
tom én, csak hun’ bé a szömödöt. 


Mirkó királyfi béhunta a szömit, a tátos pedig meg- 
sirűt, s mind a sebös sólyommadár, úgy körösztűrepűt 
a hídon; kevés üdő várva esmég a fődre toppantott, 
s azt mondta a királyfinak, hogy nyissa ki a szömit, 
s kérdötte, hogy mit lát. 


― Látok ― azt mondja Mirkó királyfi ―, ëgy vég- 
hetetlen magoss éveg kősziklát, olyan meredököt, mind 
a ház ódala. 


Azt mondja rëa a tátos: 
― No, édös gazdám, ezen is ki köll mönnünk. 
― Hiszöm a lehetetlenség ― azt mondja a királyfi; 


de a tátos biztatta Mirkót: 
― Ne búsulj, édös gazdám, mett még rétam vannak 


azok a patkók, amiket apád ezelőtt hatszáz esztendő- 
vel gyémántszögekkel rëám veretött vót, csak hun’ bé 
a szömödöt, s fogontozz jól belém. 


Most megugrotta magát a tátos, s ëgy pillantásra az 
éveg kőszikla tetejin termött, ott esmé’ megállóit, top- 
pantott, s azt mondta a királyfinak: 


― Nyisd ki a szömödöt! Mit látsz? 
― Látok ― azt mondja Mirkó királyfi ―, ha hát- 


ranözök, magam alatt valami fetekét, akkorát, mind 
egy jó nagy tál. 


― No, édös gazdám, az a főd kereksége; de hát ma- 
gad előtt mit látsz? 


― Látok ― azt mondja Mirkó királyfi ― egy kes- 
köny domború évegösvent, s mellette innet s túl fene- 
ketlen mély ürességöt. 


― No, édös gazdám ― mondá a tátos ―, azon ne- 
künk körösztű këll mönnünk, de az átalmönetel olyan 
kényös, hogy akar erre, akar tova csak legküssebbet 
csuszamodjék meg a láb, vége az életünknek, henem 
bízd csak rëám magadot, hun’ bé a szömödöt, s csi- 
peszködj jól belém, majt eligazittom én. 


Aval megsirűt, s ëgy pillantásra megin megtoppan- 
totta a fődet, s mondá: 


― Nyisd ki a szömödöt! Mit látsz? 
― Látok ― azt mondja Mirkó királyfi ― maga- 


mon hátul messze valami gyönge világosságot, magam 
előtt pedig olyan vastag sötétségöt, hogy ha az újo- 
mot főtartom a szömömhöz, úgy sem látom. 


― No, édös gazdám, még ezön is körösztű kë mön- 
nünk, csak hun’ bé a szömödöt, s csipeszködj belém! 


Megsirűt ujjolag, s esmét toppintott: 
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― No nyisd ki a szömödöt! Hát mos mit látsz? 
― Látok ― azt mondja Mirkó királyfi ― gyönyörű 


világosságot, ëgy szép havast, a havas közepibe ëgy 
selyömrétet, a rét közepin ëgy feteke valamit. 


― No, édös gazdám, ez a selyömrét a Mezei vitéz 
rétje, az a feteke a közepibe az ő feteke selyömbő szőtt 
sátra; immán akar hun’ bé a szömöd, akar ne, oda 
csak elmönyünk. 


Aval Mirkó királyfi megsorkantyúzta a tátost, s ëgy- 
szöribe odaérköztek a sátorhoz. 


Mirkó leugrott a lováró, megakasztotta a sátorhoz 
a Mezei vitéz lova mellé, s maga bémönt a sátorba; 
hát benn egy vitéz a selyömgyepön hosszan feküdt s 
aluszik, de ëgy kard fölötte úgy vagdalkozik mindön- 
felé, hogy még csak a légy sem szállhatott rëa. „No ― 
gondolja magába Mirkó királyfi ―, ez ugyan jó vitéz 
lehet, de attól most aluva meg tudnám ölni, henem e 
nem vóna bücsület, hogy aluvó vitézt megöljek, meg- 
várom, hogy keljön föl.” Aval kijött a sátorból, a lovát 
megkötte jól a sátor fájához a másik mellé, s osztán 
ő is hosszan nyúlt a selyömfűbe, s a kardjának poron- 
csolá: „Kard, ki hüvelybő!”, s a kard éppeg úgy vag- 
dalódzott fölötte is, mind a Mezei vitéz fölött, hogy a 
légy sem szállhatott rëa. 


Egyször a Mezei vitéz megöbred, lássa, hogy az ő 
lova mellé egy más ló is van kötve, elbámul, s azt 
mondja: 


― Uram isten, mi dolog ez? Hatszáz esztendeje, 
hogy itt az én lovam mellett más idegen lovat nem 
láttam! Kié lehet ez? 


Főkel, kimönyön a sátorbó s meglássa Mirkó király- 
fit, a sátoránál hogy aluszik, s a kardja hogy vagdal- 
kozik fölötte. 


― No ― azt mondja ―, e még jó vitéz lehet, de 
ő sem ölt meg ingöm, mikor aludtam, neköm sem vóna 
illendő őtöt most megölni. 


Ekkor a lábával az aluvó vitéz lábát megtaszittsa, az 
ëgybe megöbred, fölugrik. Kérdi tőlle a Mezei vitéz: 


― Ki vagy, mi járásbeli vagy? 
Mirkó királyfi megmondja, hogy ő kinek a fia, s 


hogy mi járásbeli. 
― Isten hozott, édös öcsém ― mondá a Mezei vi- 


téz ―, apád jó barátom, te is, látom, jó vitéz vagy, 
mind apád, de szükségöm is van rëád, mett látod-ë ezt 
a nagy selyömrétet: e mindönnap megtelik ellenséggel, 
s azt neköm mindönnap le ké vágnom, de má most, 
hogy te is itt vagy, nem sietök véllök. Jere bé, ögyünk, 
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igyunk, hadd gyűljenek meg jól, ketten csak elbánunk 
véllök hamar. 


Aval bémöntek a sátorba, öttek, ittak; de ëgysző hát 
az ellenség anyira szaporodott, hogy szinte eléértek a 
sátorig, ekkó talpra kap a Mezei vitéz: 


― No talpra, pajtás, mett most mindjár vége! 
Lóra pattannak mind a ketten, az ellenség közi ug- 


ratnak, s mind a ketten főkiátanak: „Kard, ki hüvely- 
bő!”, s a két kard egy pillanatra mind fejit vöszi az 
ellenségnek, úgy, hogy elig lehetött a hóttesttő járni. 
Utoljára a hátuljából tizenkét vitéz az ellenség közül 
megfutamodik, a Mezei vitéz s Mirkó királyfi is után- 
nok, elérnek egy éveg kőszikláig, ott a tizenkét vitéz 
kinyargal, de Mirkó is utánnok vágtat. Hát a kőszikla 
tetejin szép térség van, s lássa, hogy azon szaladnak 
a vitézök, de Mirkó királyfi is a tátossal utánnok ered, 
hát ëgysző csak odalösznek a szép sima helyön, minha 
a főd elnyelte vóna. Odaugrat hát, ahó látta, hogy el- 
tűntek, hát ott ëgy lappancs van, s a lappancs alatt 
ëgy mély lik csigagarádiccsal, de a tátos egéssz tarto- 
zatlanul igyenöst béugrat a likba, s hát az éppeg az al- 
világba szógát. Mirkó királyfi az alvilágba széjjel- 
tekéntött, hát meglát egy fényös gyémántkastélyt, mi 
az alvilágnak nap helyëtt szógát, s lássa, hogy a ti- 
zenkét vitéz arra tartanak. Utánnok iramodik, s „kard, 
ki hüvelyből”, ëgy pillantatra mind a tizenkettőnek 
elüti a fejit, ekkor eléugrat a kastély mellé, hát abba 
olyan zörgés, csattogás van, ugyan döngött a helység 
belé. Leszáll a lováró, bémönyön a kastélyba, hát benn 
ëgy vén ördöngös szüle sző, s a dönget olyan erőssen, 
s a ház má teli van esmét katonákkal, hát azokot az 
ördöngös szüle szövi: mikó jobbra vette a vetöllőt, 
mindonkó két húszár ugrott ki lovastól a vetöllőből, 
mikó pedig balra vette, mindonkó két gyalog ugrott 
ki belőlle fegyverestől. Aló ëgyszöribe „kard, ki hü- 
velybő!”, leaprittsa a meglévő katonákat, de az ördöngös 
esmét másokot szőtt. De gondolja magába Mirkó ki- 
rályfi: „Így én innet sohasem szabadulok meg”, he- 
nem nekiporoncsol a kardjának, s mind ízzé-porrá ap- 
rittsa az ördöngös szülét, s az osztovátát kihordja az 
udvarra, ott egy kaszaj vót, arra rëarakja, a kaszajt 
meggyútsa s ësszeégeti. De amikó legjobban égtek vóna, 
az ördöngös szülének kiugrik ëgy ódalcsontikája, fo- 
rogni kezd a porba, s újból egy ördöngös szüle lösz 
belőlle. Esmét poroncsol Mirkó királyfi a kardjának, 
hogy aprittsa ëssze, de az ördöngös szüle főszóllal: 


― Hadd meg az életömöt, Mirkó, mett jótétel he- 
lyibe jót vársz; ha ingömöt elposztítasz, ki sem tudsz 
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innét mönni; ihol adok neköd négy patkóbeli gyémánt- 
szöget, tödd el, s hasznát vöszöd. 


Mirkó királyfi elvöszi a patkószögeköt s eltöszi, de 
gondolja magába: „Ha én ezt az ördöngöst élve ha- 
gyom, újra fölállittsa a szövőjit, s a Mezei vitéz soha 
az ellenségtő meg nem szabadulhat.” Újbó poroncsol 
hát a kardjának, ësszeaprittsa az ördöngöst, a tűzbe 
hányja s ësszeégeti, többet osztán nem támadott föl; 
azután a lovára űt, bejárta az alvilágot, de suhutt ëgy 
élő lelköt sem kapott benne. Aval sorkantyúba vötte 
a tátost, odaugratott a kijáró csigagarádicshoz, s ëgy 
pillantásra följött a főső világra. Mikor elérközött az 
éveg kőszikla széjihöz, ott le akart szállani a lováró, 
s megállította a tátost, de a tátos azt kérdözte: 


― Te mit akarsz, Mirkó királyfi? 
― Le akarok szállani, mett igön nagy a meredök, 


lóháton nem lehet itt bémönni. 
― Úgy édös gazdám itt maradsz, mett magadra 


ezön a meredökön soha bé nem jössz, henem maradj 
csak rétam, csipeszködjél a sörényömbe, s hun’ bé a 
szömödöt, majt elviszlek én. 


Aval a tátos nekiereszködött az éveg kősziklának, 
s mind ëgy jó csáklyás fickó, úgy lecsáklyázott a te- 
tőrő, s alatt talpra ugrott, s mondotta Mirkó király- 
finak: 


― No má kinyithatod a szömödöt. 
Mirkó kinyitotta a szömit, s látta, hogy a selyöm- 


mezőbe vannak. 
Megindútak a Mezei vitéz sátra felé, de a Mezei 


vitéz már azt hitte, hogy Mirkó el is posztút. Ëgysző 
csak meglássa, hogy mönyön, elejibe mönt hát Mirkó 
királyfinak nagy örömmel, őtöt bévezette a sátorába 
s megvendégőte, s hogy nem vót maradéka, fölaján- 
lotta neki a selyömrétjit, s mindön királyi birodalmát, 
de Mirkó azt válaszolá: 


― Édös bátya, én immá mindön ellenségödöt elposz- 
títottam, attó nem félhetsz, hogy a birodalmadot az 
ellenség elfoglalja, henem azt kévánnám már tőlled, 
hogy velem jöjj el királyi apámhoz, ki régtő fogva vár 
rëád. 


Aval lóra ültek, s elindútak az öreg király biro- 
dalma felé, el is möntek szöröncsésön éppeg addig, hol 
az éveg kősziklán Mirkó kiugratott vót, itt a Mezei 
vitéz megállapodik, s azt mondja Mirkó királyfinak: 


_ ― No, édös öcsém, én ennél tovább nem tudok mön- 
ni, met a lovam patkójából a gyémántszögek rég kivás- 
tak, s nem fog a lába. 
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Mirkónak eszibe jut, hogy az ördöngös neki gyémánt- 
szögeköt adott vót, s azt mondja: 


― Sömmit se búsulj, bátya, vannak nállam szögek, 
újbó vasalom én a lovakot. 


S a szögeköt elévöszi, s a Mezei vitéz tátossát újra- 
vasalja a gyémántszögekkel; aval lóra űnek megint, s 
mind jó két csáklyás fiak, úgy lesikolándnak az éveg 
kősziklán, s mind a sebös gondolat, úgy haladtak ha- 
zafelé. 


Az öreg király akkor is a keleti ablakba űt, várta 
a Mezei vitézt. Ëgysző meglássa, hogy két lovas jő fe- 
léje, elévöszi a perspekciáját, s megüsmeri, hogy az ő 
régi jó pajtássa, a Mezei vitéz jő a fiával, Mirkó ki- 
rályfival, ëgyszöribe kiszalad, a tornáncró leporoncsol 
a tiszttartónak s tizenkét ësztendős tulkot levágat, s 
amíg a Mezei vitéz Mirkóval megérköztek, má kész 
vót a nagy ebéd, s ahogy megérköztek, őköt örömmel 
fogadta, megölelgette s megcsókógatta, s mind a két 
szömivel kacagott. Azután ebédhöz űtek, vígon öttek 
s ittak. 


Ebéd alatt a Mezei vitéz elbeszéli a Mirkó vitéz dó- 
gait, s a többek között azt mondja a vén királynak: 


― No, pajtás, Mirkó fiadbó még jobb vitéz lött, 
mind mű vótunk; ez immán derék fiú, ürülhetsz neki. 


Azt mondja az öreg király: 
― No hiszöm, csak meg is kezdöttem vélle elégödni, 


kivát, hogy tégödöt is elhozott, de mégsem hiszöm, 
hogy ő is a Kutyafejűvel meg merne mérközni. 


Mirkó királyfi hallgatta a beszélgetést, de nem szó- 
lott hëzza, henem ebéd után a Mezei vitézt külön szó- 
lította, s megkérdözte, hogy ki az a Kutyafejű, s mer- 
refelé lakik. A Mezei vitéz elbeszélte neki, hogy az 
északra lakik, de egy olyan vitéz, amilyen a nap alatt 
több egy sincsen. 


Mirkó királyfi ëgybe rendölést tött a készülődésre, 
főtarisnyátatott, s másnap a tátossal elindút a Kutya- 
fejűhöz. Szokás szërént fölűt a tátosra, belécsipeszkö- 
dött, s a szömit béhunta. A tátos megsirült, s úgy rö- 
pűt, mind a sebös forgószél; egysző megáll, megtop- 
pantsa magát, s azt mondja Mirkó királyfinak: 


― Nyisd ki a szömöd! Mit látsz? 
― Látok ― azt mondja a királyfi ― ëgy hateme- 


letös gyémántkastélyt, de olyan fényöst, hogy a napra 
lehet nözni, de arra nem. 


― No, itt lakik a Kutyafejű ― azt mondja a tá- 
tos ―, ez az ő királyi kastélya. 


Odaugrat Mirkó királyfi éppeg az ablak alá, s na- 
gyot kiát: 
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― Kutyafejű! Itthon vagy-ë? Gyere ki, mett szám- 
vetésöm van veled! 


A Kutyafejű maga nem vót hon, de otthon vót a 
lëánya, egy olyan gyönyörű királyi küsasszon, kinek 
párját nem lehetött vóna főtaláni az egéssz főd kerek- 
ségin. Amind ez az ablakba hímöt varrt, s a magoss 
élös hangot meghallotta, olyan mérgesön tekéntött ki 
az ablakon az ő gyönyörű égő feteke szömivel, hogy 
azoknak sugárátó Mirkó királyfi a tátossal ëgyütt ëgy- 
szöribe kőbálvánnyá vátoztak. Azomba gondókozni 
kezdött magába, hátha az az éfiú úriembör valami 
királyfi lehetött, s látóba mönt hëzza, s megbánta, hogy 
olyan hamar kőbálvánnyá vátoztatta őtöt, lesietött hát 
hëzza, elévött ëgy aranyvesszőt, kerűni kezdte a kő- 
bálvánt, verögetni kezdte az ódalát az aranyvesszővel, 
s hát csak pattogni kezd le rólla a kő, s ëgysző Mirkó 
királyfi lovastól ëgyütt elevenön áll elé belőlle. Ekkó 
főkérte a küsasszon Mirkót: 


― Ki vagy, s mi járásbeli vagy? 
S Mirkó megmondja, hogy királyfi, s látóul jött a 


Kutyafejű küsasszonyához. A küsasszon szömire veti 
ugyan, hogy igön mérgesön kiátott föl az ablakba az 
apja után, de ëgyszöribe belé is szeretött Mirkó király- 
fiba, őtöt fővezette a hatemeletös gyémántkastélyba, s 
ott jó szűvel látta. 


Asztal fölött azonba beszéd közbe kivallotta Mirkó 
királyfi, hogy ő biz azé jött ide, hogy a Kutyafejűvel 
megmérközzék; de a Kutyafejű lëánya erre azt mondá, 
hogy azt ne tögye, met olyan embör egy sincs a főd 
kerekségin, akit az ő apja meg ne bírna. De amikó 
látta, hogy Mirkó nem mond le szándékáró, megsaj- 
náta őt, hogyha ki talál fogyni belőlle, megtanította 
tehát, hogy hogy győzhessön az apján. 


― Mönj le ― azt mondá ― a kastély hetedik pin- 
céjibe, ott találsz egy hordót pöcsétöletlen, abba tartsa 
apám az erejit; ihol adok ëgy palackot ezüsből, ezt 
tőtsd meg abból a hordóbó, de ne dugd bé a palackot, 
henem úgy ügyelj rëa, hogy örökké a nyakadba lögyön 
akasztva dugatlan, s mikor az erőd lankadni kezd, 
akkó csak a küsújjod értesd belé, mindonkor ötezer 
embör erejivel szaporodik az erőd; igyál is belőlle, 
mett mindön csöpp bor abból ötezer embör erejivel 
ér fő. 


Mirkó királyfi meghallgatta jól a tanácsot, az ezüs- 
palackot a nyakába akasztotta, s lemönt a pincébe, 
rëaakadt a nevezött borra, s abból előbb jól ivutt, osz- 
tán megtőtötte belőlle a palackját, de gondóta magába, 
hogy e má neki elég, s hogy a Kutyafejű ne haszná- 
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hassa a bort, elöntötte mind ëgy csöppíg; vot a pin- 
cébe hat köböl búzaliszt, aval fölitatta úgy, hogy söm- 
mi nedvessége nem maradt; azután főmönt a küsasz- 
szonhoz s jelentötte, hogy ő má készön van, s ëgy- 
szösmind meg is köszönte útasittását, s főfogadta neki, 
hogy ennyi jóságáér el fogja vönni, s örök hűségöt 
esküdt neki. A szép királyi küsasszon mindönbe belé- 
ëgyezött, csak annyit kötött ki, hogy ha Mirkó királyfi 
az apját meggyőzné is, de életétő ne fossza meg. 


Azt kérdi Mirkó királyfi a szép királyküsasszonytó, 
hogy mikó lehet remélni, hogy az apja hazajöjjön, s 
merrő felő, mire a királyküsasszony azt felelte, hogy 
most a napnyuguti tartománnyaiba mönt, hogy azoknak 
székhelyeit megvizsgálja, de csakhamar hazaérközik, 
mett már eljött a hazajövetele üdeje, de azt könnyű 
előre megtudni, mer mikó negyven méfődnyire van, 
akkor ëgy negyven mázsás buzugányját előköszönőnek 
úgy hazadobja, hogy ahova leesik, a fődből ëgybe for- 
rás fokad. 


Kimöntek hát Mirkó királyfi a királyküsasszonnyal 
a királyi palota tornáncába, s várták a Kutyafejű jö- 
vetelit. Ëgyször uram isten, megsötétödik a levögő, hát 
ëgy negyven mázsás buzugány úgy bésuppan a királyi 
vár udvarára, hogy a helyiről úgy főfostatott a víz, 
mind ëgy szivárván. Mirkó királyfi ëgybe leszaladt 
a vár udvarára, hogy megporóbálja, mennyire növe- 
ködött az ereje, főkapja a buzugánt, megforgassa a feje 
fölött, s úgy visszadobja, hogy éppeg a Kutyafejű ele- 
jibe esött. A Kutyafejű lova megbotlott a buzugánba, 
mire a Kutyafejű megboszonkodott: 


― Co tovább, farkasok, kutyák megögyenek ― ne- 
kiriaszkodik a lónak a Kutyafejű ―, hatszáz eszten- 
deje, hogy rétad járok, még eddig soha meg nem bot- 
lottá; mi az oka, hogy mos botlani kezdesz? 


― Jaj, édös gazdám ― azt feleli a tátos ―, otthon 
nagy baj van, mett valaki a buzugányodot, akit ha- 
zahajítottá, visszadobta, s én abba botlottam meg. 


― Sömmi baj ― mondá a Kutyafejű ―, még ez- 
előtt hatszáz esztendővel megláttam vót ámamba, hogy 
Mirkó királyfival ügyem lösz, ő van nállam, de mi ő 
neköm? A kicsid újjamba is több erő van, min benne. 


Aval sebössen megiramodott, s otthon termött. 
Mirkó királyfi a vár udvarán várta a Kutyafejűt; 


mikor a Kutyafejű meglátta Mirkó királyfit, igyenös- 
sen hëzzavágtatott, s azt mondá neki: 


― No, Mirkó, tudom, hogy ingöm vársz, immá je- 
lön vagyok, hogy akarod hát, hogy megvíjjunk: kard- 
dal-ë vagy birokra? 
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― Nem bánom, akarhogy, amin’ neköd tetszik ― 
mondá Mirkó. 


― Poróbáljunk hát karddal ëgyelőre ― mondá a 
Kutyafejű. 


Leszállott a lováról, szömbe állottak, mind a kettő 
nekiporoncsola kardjának: „Kard, ki hüvelyből”, s a 
két kard kiugrott a hüvelybő, s a vetélködők feje fö- 
lött úgy ësszevagdalkoztak, hogy a hely csöngött belé, 
úgy okádták a szikrát az erőss vereködésbe, hogy a 
fődet a tűz ellepte, s nem lehetött miatta helyt meg- 
állani. Ekkor a Kutyafejű azt mondja Mirkónak: 


― Ne rontassuk ëssze kardjainkot ëgymással, he- 
nem tögyük hüvelyökbe, s poróbáljunk birokra! 


Féretötték hát a kardokot, birkózni kezdtek. Ëgy- 
ször a Kutyafejű dërékon kapja Mirkót, fölemeli, s 
úgy vágja belé a fődbe, hogy övig haladt abba. Mirkó 
megijedt, s hirtelen a küsújját a palackba értette, s et- 
től úgy megerősödött, hogy a fődbő kukkra ugrott fő, 
s nekifutott a Kutyafejűnek, s úgy vágta a fődhöz, 
hogy az úgy elterűt a fődön, mind egy kecskebéka, 
aval megfogta a haját, elvoncolta a rezsedencia háta 
megi, hol ëgy feneketlen tón ëgy aranyhíd vót építve; 
a hídra főhúzta, s a fejit a víz föli tartotta, s a kard- 
jának poroncsót, s onnét levágatta, hogy a feneketlen 
tóba essék belé, s a testinek többi részit is utánna ta- 
szította. 


A Kutyafejű lëánya mindezt látta, erőssen megbo- 
szonkodott Mirkó királyfira, s midőn főmönt hëzza, 
elfordította tőlle ábrázatját, szóba sem akart vélle 
ereszködni; de Mirkó királyfi megmagyarázta, hogy 
különben nem tehetött, mett ha életit meghatta vóna 
a Kutyafejűnek, akkor őtöt posztította vóna el; he- 
nem azt mondá, hogy amind előre is hűségöt esküdt 
a királyküsasszonnak, most is abb’ a szóba van, s őtöt 
elvöszi feleségül. Erre a királyi küsasszony is megjohá- 
szódott, s elhatározták, hogy készüljenek fő s indulja- 
nak a Mirkó királyfi országába. El is hozatták a lova- 
kot, a Kutyafejű tátossát a szép királyküsasszonnak, s 
fölűtek a lovakra, de mikó meg akartak indúni, Mirkó 
királyfi erőssen bús vót. Kérdözte a szép királyküs- 
asszon: 


― Te mëé vagy olyan szomorú, Mirkó? 
― Hát én bizon csak azé ― mondá Mirkó ―, mett 


kévánok ugyan hazámba mönni, de nehezen esik itt 
hadni ezt a pompás hatemeletös gyémántkastélyt, me- 
lyik az apádé vót, mett a mü országunkba ilyen nin- 
csen. 


― Jaj, kedvesöm ― mondá a küsasszony ―, a köny- 
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nyű dolog: én ezt a kastélyt egy aranyalmává vátoz- 
tatom mindjá, magam béülök a közepibe, te tödd bé 
az almát a zsebödbe, s így hazavihetöd a kastélyt is, 
ingömöt is, s otthon, ahó tetszik, újbó visszavátoztat- 
hatsz. 


Evel a szép királyi küsasszon leugrott a lováról, azt 
átaladta Mirkónak, elévött egy gyémántvesszőt, a gyé- 
mántkastélyt kerűni kezdte, s ütögetni ódalba a gyé- 
mántvesszővel, hát a kastély csak húzódni kezd ëssze, 
s addig húzódott küssebbre, amíg akkora lött, mind egy 
katona faköpenyeg, akkó béugrott a küsasszon a kö- 
zepibe, s az egéssz ësszehúzódott ëgy aranyalmává; a 
gyémántvessző pedig mellette maradt. Ekkó Mirkó ki- 
rályfi az aranyalmát fővötte, úgy a gyémántvesszőt is, 
a zsebibe tötte, s aval lóra űt, vezetékre vötte a Kutya- 
fejű tátossát, s szépön hazamönt. 


Hogy hazaérközött Mirkó, s a lovakot elhelyhöztet- 
te, bémönt a királyi palotába, hol az öreg királyt a 
Mezei vitézzel megelégödve mulatva taláta. Jelentötte 
nekik, hogy ő a Kutyafejűt is legyőzte s elposztította, 
de az öreg király s a Mezei vitéz kételködtek benne. 
Mirkó királyfi tehát kartőn fogta mind a kettőt, s azt 
mondta: 


― Jertök csak velem, szömmel láthatólag megbizo- 
nyittom, hogy a Kutyafejűt legyőztem, mett nemcsak 
a hatemeletös gyémántkastélyát, henem abba a gyö- 
nyörű szép lëányát is elhoztam a győzedelöm jeléül. 


Az öreg király s a Mezei vitéz bámútak a Mirkó 
beszédjin, s kételködve ugyan, de megindútak Mirkó- 
val, aki őköt elvezette a királyi virágos kerbe; annak 
közepibe Mirkó királyfi kinözött a gyémántkastély szá- 
mára ëgy szép teres helyet, oda az aranyalmát letötte, 
a gyémántvesszővel kerűni s verögetni kezdte ódalba, 
az aranyalma húzódni, terjedni kezdött négyszögre, 
nagyobbra-nagyobbra mindaddig, míg egy fáin hat- 
emeletös gyémántkastély lött belőlle. Ekkor esmét ka- 
ronfogta az öreg királyt s Mezei vitézt is, s a gyé- 
mántgarádicsokon fővitte a kastély szabáiba, ott pedig 
a világhírű szép királyi küsasszony elejökbe mönt, őköt 
jó szűvel fogadta, s leűtette, azután inasokot kűdött 
az öreg király többi fiai s az udvar jelösebb embörei 
után is. Az ebédlő házba vót ëgy nagy kétfelé nyíló 
asztal, annak poroncsót, s az asztal magátó megterűt, 
réta különbné különbféle darága ételök, italok jelen- 
tek meg, s az ësszegyűlt vendégök vígon lakomáztak. 


Az öreg király pedig megelégödék végre fiával, Mir- 
kónak átaladta a királyságot s egéssz birodalmát, maga 
pedig a Mezei vitézzel csöndös magános életbe vonú- 
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tak vissza, s hosszason bódogul éltek, az ësszekött ki- 
rályi pár szép magzatokot nemzöttek, s máig is mind 
élnek, ha meg nem hótak. 


Hónap lögyenek a kegyelmötök vendégei. 


XIV 
_________ 


 
 


 


XV 
Tündér Ezzséböt 


 


Ëgysző hó vót, hó nem vót, hetedhét országon, még 
azon is túl, ëgy szëgény embör, vót ennek ëgy fele- 
sége s három gyermökök, de éktelen szëgényök vótak. 
Ëgyször azt mondja a nagyobbik fiú: 


― Anyám! Süssön neköm ëgy hammas pogácsát, 
hadd mönjek el szógáni. 


Ahajt süt az anyja ëgy pogácsát, a fiú elindú, mö- 
nyön, mönyön; mikó mönne ëgy nagy havason körösz- 
tű, talál ëgy ősz embört, köszön: 


― Isten ádja meg kijedöt, öregapó! 
― Isten hozott, fiam! Mi járasbeli vagy? ― azt 


kérdi az ősz embör. 
― Én mönyök szógáni; ha az Isten velem lösz. 
― No hát jere hëzzám ― azt mondja neki az ősz 


embör ―, én neköd megfizetök. 
Elmönnek biz ők az ősz embör házához; másnap 


tüstént mönnek szántani, de csak gyepöt szántottak, 
abba vették a magot; de hogy szót ëgybekeverjek, az 
ősz embör ígért vót neki ëgy véka búzavetést. Elte- 
lik két nap, azt mondja az ősz embör a harmadik nap 
viradólag: 


― No, fiam! Már ma magadnak mész szántani, ké- 
szítsd elé az ekét, fogd bé az ökrököt, addig én ëgy 
véka búzát tőtök föl. 


A legén bizon befogja az ökrököt, azalatt az ősz 
embör is kiviszi a véka búzát s főtöszi az ekére; meg- 
indúnak, elkéséri az ősz embör éppen a falu végiig, 
ott azt mondja a legénnek: 


― No, fiam, látod-ë tova ki azt a bokros helyet, 
mönj el oda, szánts magadnak annyi helyet, amennyit 
gondósz, hogy elég lösz ëgy véka búzának. 


Elmönyön biz a legén ki oda, meglássa a sok bok- 
rot, cihert, úgy megijed, hogy ëgyszőre szűvit veszti, 
hogy azt ő hogy szántsa fő, mer csak amíg a bokrokon 
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kivagdalja, este lösz; ő bizon fogja magát, elszökik on- 
nét haza; otthagyja az ekét, az ökrököt, azok pedig 
magoktól elmönnek vissza az ősz embörhöz; de hogy 
szavamba szóljak, azok a gondolom ökrei vótak. 


Hogy hazaérközik a legén az apja házához hát, kér- 
dik a többi tesvérei: 


― No hát mit szógát? 
― Mit? Mönjetök el tűs, maj megtudjátok. 
Csakhamar elmönyön a közbelső is; éppen mikor a 


havason mönne, talákozik az ősz embörrel, aki ëgyszö- 
ribe megfogadja szógájának, ígér neki, mind a má- 
siknak, ëgy véka búzavetést. Elmönnek biz ők haza! 
De éppen úgy járt, mind az első bátyja: ő is a har- 
madik nap, mikó magának kë vala szántani, elször- 
nyűködött a nagy ciherös helynek láttára, hogy azt em- 
böri teremtés hogy szánthassa fő; ő is elmönt haza. 


Hogy hazaérközött a közbelső legény is az apja há- 
zához, kérdi a küssebbik tesvére: 


― Mit szógála, édös bátyám uram? 
― Mit szógátam? Kelj ki abból a hammubó, mönj 


el, majt te is megtudod. 
De hogy szót ësszekeverjek, ez a legénke mindég a 


hammat őrőte a lába között, dög, penészös vót. Ő bi- 
zon főkel, kirázza a hammut magából, azt mondja: 


― No, anyám! Süssön neköm is ëgy pogácsát, hogy 
ha poróbátak a többi tesvéreim, hadd poróbáljak én is. 


Azt mondják a többi tesvérei: 
― Ó, te hammas fazék, hiszöm tégöd még puiszka- 


önni sem fogadnak meg. 
De csak meg këllött lönni az anyjának, hogy neki 


is süssön valamit. Nekiáll biz az anyja, valami hitván 
korpábó süt neki ëgy pogácsát, aval megindul szógá- 
ni. Mikó mönne, mönne a röngeteg havas közepin, ta- 
lálja az ősz embört, köszön neki: 


― Isten ádja meg kijedöt, öregapám uram! 
― Isten ádjon meg, fiam! Hát hova indútál? 
― Én bizon szógáni, ha gazdát talánék. 
― No jó, met én is éppen szóga-fogadni indútam. 
Ahajt megfogadja, ígér neki egy véka búzavetést; 


elmönnek haza. 
Mikó má két nap szántottak vóna ëgyütt, elkűdi 


a harmadik nap csak magára, hogy szántson; míg bé- 
fogja a gyermök az ökrököt, addig az öregembör is 
kivitte a vetni való búzát, főtötte az ekére. Vót a tő- 
tésön ëgy nagy kutya, aki folyvást ott heverészött, 
de ekkó főkőt, megindút elöl, ugyancsak az ősz embör 
is elkésérte a falu végiig, onnét megmutatta, hogy hova 
mönjön szántani. 
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Kimönyön a gyermök az ekével, hát lássa, hogy a 
sűrű bokor mián ëgy borozdát sem lehet szántani, gon- 
dókozik, hogy má micsináljon. Ő bizon fogja magát, 
elévöszi az élös szekörcéjit, vágni kezdi ki a sok tüs- 
két, bokrot, hát a kutya min hordja ëgy rakásba; egy- 
sző nözi, hát már eleget vágott ki; ő bizon hëzzakezd 
a szántáshoz. Hát az a két ökör úgy hasittsa a gyepöt 
bokrostól ëgyütt, hogy! Elig fordul hármat, nözi, gon- 
dolja magába: „Hiszöm most má nem szántok többet, 
henem előbb bévetöm, hadd lám, a magbó hogy jut?“ 
Elveti a magot, hát min belémönyön, többet nem këll 
szántani; nagy örömmel főkabalázza az ekét, elhajtsa 
haza. Mondja az ősz embör neki: 


― No, fiam, te már bétőtötted, istennek hálá, az esz- 
tendőt, isten hírivei elbocsátlak, me már én sem foga- 
dok több szógát. 


De hogy szavam ne felejtsem, akkó három nap vót 
ëgy esztendő. 


Elmönyön biz a legénke haza, kérdik a többi tes- 
vérei: 


― No héj! Mit szógálál?  
― Hát ejiszöm, én is annyit szógáltam, min kije- 


tök! 
Egysző, mikor egy esztendő eltőt vóna, kimönyön 


a mezőre búzalátni, hát lássa, hogy ëgy vénasszony 
arat valami zsöngés búzát. Elmönyön haza, mondja az 
apjának: 


― No, apám! Tudja mi? Mönjünk aratni. 
Azt kérdi az apja: 
― De hova, fiam? 
― Hát, apám, a tavalyi szógálatomér adtak vót ne- 


köm ëgy véka búzavetést, az eddig megért, arassuk le. 
Elmönnek négyen: az apja, ő, meg a két bátyja; mi- 


kor odaérnének, hát lássák, hogy olyan búza van, hogy 
a tövitő fogvást mind végig föl aranyfőkből áll, ké- 
szön megérve. Nekiállnak négyen, mind ëgy szálig le- 
arassák, lösz belőlle három kalongya, huszonhat kévé- 
jibe. Azt mondja az apja: 


― No, fiam! Itt három kalongya van, tű is hárman 
vattok tesvérökül, míg én hazamönyök szekeret fogad- 
ni, jól őrözzétök, hogy csak ëgy szálat is valami ma- 
dár el ne vigyön. 


Elmönyön az apjok haza, ők pedig hárman a három 
kalongyának a tövibe űnek, úgy őrzik; de a küssebbik 
leginkább féjtötte, min’ sijátját, mindëgyre futott a báty- 
jaihoz, hogy ne szunnyodjanak, vigyázzanak a búzára. 
Ëgysző, mikor őköt így kőtögetné, visszatér a magáé- 
hoz, hát lássa, hogy ëgy arany búzaszálat ëgy horo- 
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kály a fődön húz elébb-elébb; utánnaszalad, hogy vö- 
gye el tőlle, de mikó szinte-szinte megfogta vóna, a 
horokály elébb-elébb szökött, s mindaddig csalogassa 
őtöt, míg éppen bécsalja a röngeteg havas közepibe. 


Ëgyször eszrevöszi magát a gyermök, hát lássa, hogy 
szürkül bé. Má merre mönjön, micsináljon? ― gon- 
dókozik magába. Visszamönne a kalongyákhoz, de hogy 
folyvást a búzafejet vivő horokályt nözte, meg sem 
üsmerhette többé a helyet, ahol eljött; ő bizon ― gon- 
dolja magába ― főhág ëgy legmagossabb fára, onnat 
megnözi az egész világot. Ügyel mindönfelé, ëgysző 
meglássa a legmagossabb fát, főhág rëa, nöz napke- 
letre, hát nem lát sömmit, nöz dére, hát nem lát söm- 
mit, nöz északra, hát messze-messze, mind ëgy gyer- 
tyavilág, akkora világosságot lát. Ő bizon leszáll s meg- 
indul arrafelé, mönyön igyenössen árkon, erdőn, kő- 
sziklán, ciherön körösztű, míg kiérközik ëgy nagy si- 
játtságra, hát ott a tűz, amelyiköt látott vót, de hát 
akkora kaszaj fa ég, hogy a langja szinte az eget érte. 
Arrafelé indú, mikó közelítött a nagy tűzhöz, lássa, 
hogy ëgy embör kerekön fekszik tűz körül, a fejit a 
lábára tötte, bé van takarva szokmánnyal; gondókozik: 
vajon azon az embörön belöl feküdjék-ë vaj küjjel? 
Mer ha küjjel fekszik, megfázik, ha belöl fekszik, elég; 
fogja magát, belébuvik a szokmány újába, ott szépön 
elaluszik. 


Röggel, mikor a nap főjött, megöbred a nagy em- 
bör, nagyot ásitt, főkel a tűz mellől. Kiesik hát a 
szokmán ujjából a gyermök a fődre, nözi az óriás (mett 
hogy szavam ne felejtsem, a nem embör, hanem óriás 
vót), megürül neki az óriás, tüstént főkapja a fődről, 
az ölibe vöszi, elviszi bé a palotájába, még ott is a 
harmadik házba, s letöszi az ágyba, szépön bétakargas- 
sa, lábújhögyön kijő onnét, nehogy megöbredjön. Ëgy- 
sző hallja, hogy bizon megöbredt a gyermök, az ajtón 
azt kiáttsa bé neki: 


― Ne félj, édös fiam! Én, az igaz, hogy nagy embör 
vagyok, de attól apád helyett apád, anyád helyett 
anyád löszök. 


Aval bémönt a házba, hát a szëgén gyermök úgy 
nöz az óriás szömibe, minha az eget nözné. Ëgyszöribe 
az óriás megkérdözi, hogy hogy jutott ő ide. A gyer- 
mök elbeszélte az egéssz történetöt. Az óriás azt mondja 
neki: 


― No, édös kicsi fiam, amit a szűved gondol, a szád 
ki tud mondani, mindönt bétőtök neköd, csak éppen 
ne búsulj! 
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Csinyátatott neki különbnél különb gúnyákot, min- 
dönnap drága ételökkel tartotta; ez így vót, míg ép- 
pen húsz esztendős lött a gyermök. 


Ëgysző szomorkodni kezd erőssen, kérdi az óriás- 
apja; 


― Hát, édös fiam, mon meg neköm, hogy mé vagy 
olyan szomorú? Hiszöm amit a szűved kigondolhat, 
a szád kimondhat, mindönt megcselekszöm, csak éppen 
mondjad, hogy mi bajod! 


Azt mondja a gyermök nagy későre: 
― Hát-hát-hát, édösapám, én azé vagyok szomorú, 


mer már eljött az üdő, hogy megházasodjam, itt a 
sincs, akit elvögyek. 


― Ó, fiam, azon ne búsulj sömmit, olyan legénnek, 
mind te, csak akarni kell, minnyá talákozik elég abból 
az asszonyembör-félébő, mégpedig a legszépibő, hogy 
válassz magadnak, amilyent csak a szűved leginkább 
szeret. 


Ahajt kihíja a kapu elejibe, azt mondja neki: 
― No, fiam! Látod-ë tova bé azt a nagy fejér tót? 


Mönj el oda éppen álló délbe, bújj meg egy fa alá, oda 
mindön álló délbe megjelenik három szép tündérleány, 
olyan szépök, hogy! hogy a napra lehet nözni, de azok- 
ra nem. Galamb-képbe jelennek meg, mikor a marthoz 
érnek, átalbuknak a fejökön, mindjá leányok lösznek, 
levetköznek, a gúnyájokot lerakják a martra. Te ekkó 
mönj oda, kapd el azét, amelyiköt szűved leginkább 
szeret, fuss ide haza vélle, de jól vigyázz, vissza ne 
nëzz, akarhogy kiáltsanak, mer ha visszanézsz, hidd 
meg, hogy elér, jól pofon vág, a gúnyát is elvöszi 
tőlled. 


Elmönyön biz ő a tóhoz, s megbúvik egy tőgyfa 
alá; hát ëgyször úgy repül három fejér galamb a tó 
felé, hogy ugyan csattog a szárnyok, ëgyszöribe a há- 
rom galamb leszáll a tó martjára, belémönnek förö- 
dözni a tóba; de ő sem késik sokat a fa alatt, fut a tó 
martjára, főkapja a nagyobbiknak gúnyáját, megfuta- 
modik vélle; azonba eszrevöszi a tündérleány is, hogy 
viszik a gúnyáját, kiszökik a tóbó, megrugaszkodik 
utánna, s mind azt kiáttsa neki: 


― Megállj, szűvem szép szerelme, nözz meg, milyen 
szép bőröm, milyen szép csicsöm van, én a tëéd, te az 
enyim! 


Ahajt ő bizon visszanëz, ëgyszöribe a tündérleány 
elkapja tőlle a gúnyát, jól pofon üti, aval visszamönt 
a tóba a többihöz. 
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Megbúsul a szëgény éfiú, elmönyön bé az óriás-ap- 
jához, elbeszéli, hogy hogy járt. Azt mondja az óriás- 
apja: 


― No ugyé, megmondám, hogy vissza ne nézz, de 
ne búsulj sömmit, három az Isten igaza, neköd is há- 
romszó këll poróbáni, még kettő hátra van; mönj el 
hónap délbe is, csakhogy vissza ne nézz, osztán nehogy 
esmét annak vödd föl a gúnyáját, akinek még fővötted, 
met akkor hidd meg, hogy bút látsz! 


Elmönyön biz ő másnap, még azt se várta, hogy dél 
lögyön, megbúvik a fa alá, hát egyször esmét jőnek 
a galambok, átalbuknak a fejőkön, lösz belőllök há- 
rom szép tündérleány, levetkőznek, a tó martjára tö- 
szik a gúnyájokot, belémönnek förödözni a tóba. Eleg 
a hezza, hogy a gyermök a másodikkal is úgy járt, 
mind az elsővel, most sem állhatná meg, hogy vissza 
ne nözzön, mikor a gúnyájáér esdődő szép tündérleány 
kiátozta neki: 


― Megállj, szűvem szép szerelme, nözz meg, milyen 
szép bőröm, milyen szép csicsöm van! 


Visszanözött, de meg is kapá esmét a tënnapi po- 
fot a tündérleántól, amind ez a gúnyáját tőlle nagy 
firissen elragadta. 


Ekkor is hazamönyön nagy szomorán az óriás-apjá- 
hoz, elbeszéli, hogy ismét hogy járt. Azt mondja erre 
az óriás: 


― Áhá, ne búsulj sömmit, édös fiam! Három az Is- 
ten igaza, még neköd is ëgy hátra van, még hónap po- 
róbász ëgyet, csak vigyázz jól magadra, nehogy visz- 
szanëzz többet. 


Másnap elig várja, hogy a dél eljöjjön, még meg sem 
várja, henem jókor béül a tőgyfa alá; egysző nagy ké- 
sőre hát ismét repülnek a fejér galambok, amind átal- 
buknak a fejökön, letöszik a gúnyájokat a martra, ők 
magok belémönnek a tóba. ő mindjár odafut, a leg- 
küssebbiknek elkapja ahajt a gúnyáját, megfutamodik, 
de észreveszi a tündérleány, hogy viszik a gúnyáját, 
kiszökik a tóbó, megsirül utánna, mind a sebös szél, 
eleget kiáttsa: „Megállj, szűvem szép szerelme! Né, 
milyen szép fejér bőröm, milyen szép fejér csicsöm 
van: én a tëéd, te az enyim!” ― ő még annál inkább 
futott, de ëgyször is vissza nem nözött. 


Ahajt bémönyön az óriás-apjához, mondja neki, 
hogy már itt a köntös. 


― No, fiam! Ugyë megmondtam, hogy egy szikrát 
se búsulj, met amit a szűved kigondol, a szád kimond, 
mindönt megcselekszöm? 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


387 
 


Egyször ëgy darab üdő múlva esmé’ szomorkodni 
kezd erőssen; kérdi az óriás-apja: 


― Hát, fiam, mi lölt esmét? Mé szomorkodol? 
― Hát azér, édösapám, mer hiszöm már a gúnya 


itt van, de e még nem elég a házasságra; ez itt lehet, 
de én micsináljak vélle? 


Azt mondja az óriás: 
― Áhá, ne búsulj azon! Eridj, mönj bé abba a ka- 


marába, ott a padon találsz egy diót, hozd ide. 
Elmönyön biz ő, kihozza a diót, ahajt az óriás szé- 


pön kettéválassza, kivöszi a belit, ësszefogja a gúnyát 
(met hogy szavamba szóljak, az a gúnya csak ëgy da- 
rabból állott), belétöszi a dióhéjba, esmét ësszecsinálja 
jól, akkor azt mondja neki: 


― No, fiam! Add ide a lájbidot, hogy ezt a zsebibe 
varrjam belé, de vigyázz, hogy azt soha sönki ki ne 
bontsa, sem apád, sem anyád, sem sönki ezön a vilá- 
gon, met ha azt valaki kibontsa, siralmas lösz az éle- 
töd, bujdosásra mész! 


Aval bévarrta a zsebit, rëaadta. 
Ezt mikor elvégezte vóna, hát hallják, hogy odakünt 


nagy zöngés, pöngés vagyon; azt mondja az óriás: 
― Nézz ki az ablakon, mit látsz? 
Kinéz biz ő, hát lássa, hogy az udvaron egy hatlovas 


hintóba ëgy szép leány ül, körülette különbnél kü- 
lönb farajok, fëlëjtárok. Azt mondja az óriás: 


― Ládd-ë, a Tündér Ëzzséböt, a te szerelmösöd. 
Tüstént kimönnek, levöszik Tündér Ëzzsébötöt a 


hintóbó. Tündér Ëzzséböt pedig azt poroncsolja a hin- 
tónak meg a lovaknak, hogy tüsténtösön ott lögye- 
nek, ahonnét eljöttek. Ëgyszöre el is tűntek, nincs su- 
hutt sömmi. 


Bémönnek a házba; de az óriás künn marad, a porba 
mindját ír papot, mestört, vendégököt, hát pumba ott 
is vadnak, bémönnek a házba, ësszeeskötik őköt, nagy 
lakadalmat csapnak, vót násznagy, vőfély, nagynyuszo- 
lyó, küsnyuszolyó, egész három nap tartott a lakada- 
lom, öttek, ittak, vigadtak. 


Hogy eltőt a lakadalom, éltek ëgyütt az éfiú háza- 
sok csöndös bódogságba. Ëgysző szomorkodni kezd es- 
mét a fiú; kérdi az óriás: 


― Hát, édös fiam, mé szomorkodol esmé? Hiszöm 
amit a szűved meggondol, a szád kiszól, mindönt meg- 
cselekszöm. 


― Haj, édösapám, én hogyne szomorkodnám? Mer 
mű, az igaz, hogy jól élünk, de hát vajon otthon az 
én édösapám, anyám, tesvéreim, ki tudja, hogy élhet- 
nek? Szeretném hazamönni, hogy őköt meglássam. 
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Azt mondja az óriás: 
― No, fiam, én elereszlek, mönjetek el haza, a te 


apádék éppen akkó tartsák harmadszor a tort érted, 
mikó hazaérköztök, met ők a búzát hogy hazavitték, 
annak aranyszömeiből úgy elgazdagodtak, hogy a leg- 
nagyobb gazdák most a faluba; mindegyik tesvéröd 
külön-külön lakik, hatökrös gazdák löttek, egéssz tur- 
ma johok van. 


Kimönyön az óriás, mindjár ír a porba lovakot, ko- 
csit, legényököt, farajt, fölűnek a kocsiba az éfiak, de 
meghagyja a legénnek, hogy ha valami baja találna 
lönni, csak gondoljon ëgyet ebből a lovakból, azon 
mindjár idejöhet. Aval elútaznak. 


Elérköznek ëgysző haza, hát lássák, hogy az apja 
udvara végig van rakva asztalokkal, kürülettök tö- 
méntelen sok embör ü’; de mégis olyan mély csöndös- 
ség van, hogy csak egy szót sem lehet hallani. Leszáll- 
nak a kocsiról a kapu előtt, bémönnek az udvarra, 
hát talákoznak ëgy öregembörrel, aki éppen az apja 
vót; köszön neki, azt mondja: 


― Adjon isten jó napot, tekéntetös úr! 
Az öreg is köszön vissza: 
― Isten ádja meg kjedöt is, naccságos úr! 
Azt kérdi tovább az öregtől: 
― Ugyan bizon, tekéntetes úr, miféle vendégség le- 


het ez, hogy itt csak ösznek, isznak, de nem szólnak 
ëgymáshoz ëgyet is, tor-ë vaj lakadalom? 


Azt feleli az öreg vissza: 
― E bizon, naccságos uram, tor: neköm három fiam 


vót, azok közül ëgyik elveszött, most má harmadikszó 
torozzuk. 


― Hát ha eléjőne a fiok, megüsmernék-ë? 
Erre a szóra elészökik az anyja, azt mondja: 
― Meg bizon mű, édös kedves naccságos uram, met 


annak a bal hónya alatt ëgy jegy van! 
Ahajt csak főhúzza az ingit, megmutassa a jegyöt, 


ëgyszőre megüsmerik, hogy az az ő fiok; rajta, mind- 
jár a torbó csinának nagy lakadalmot. A kocsinak meg 
a lovaknak azt mondja: „Oda mönjetök, ahonnét jöt- 
tetök”, azok ëgybe eltűnnek; az apja hívat papot, hó- 
hért, újra ësszeesküdteti őköt. Vaj csinát vót az óriás 
lakadalmot, vaj nem, de csinát az édösapja olyant, 
amilyenre soha sönki sem emléközött. Hogy főkelnek 
az asztaltó, mindjár a mënyasszon táncát kezdötték 
járni. Legelőbb is a legügyesebb legén kezibe adják a 
mënyasszont, de vaj táncót a lëgén, vaj nem, de tán- 
cot a mënyasszon úgy, hogy a lába sem érte a fődet; 
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mindön embör, aki a táncba vót, csak a mënyasszont 
nézte, ëgymásnak pustogták: 


― No, ilyent soha teljes világéletökbe nem látott 
embör! 


Ezt meghallja a mënyasszon, elkezdögeli: 
― Hm! Vaj táncolok most, vaj nem, de táncónék, 


ha valaki a leánkori gúnyámot adná ide. 
Mindönfelé pustogják: 
― Vajon a hol lehet? 
Meghallja ezt is a mënyasszon, azt mondja nekik: 
― A bizon, lelkeim, ëgy dióhéjba vagyon belévarr- 


va, az uram zsebibe, de azt soha sönki sem tudja on- 
nat kivönni. 


Elészökik az anyóssa, azt súgja: 
― De ki tudom én vönni, met álombort adok a 


fiamnak, aval elaluszik. 
Neki is áll, béadja az álombort, aval ledől az ágyra 


a fia, mélyön elaluszik, az asszony is fogja magát, ki- 
bontsa a zsebit, kivöszi belőlle a dióhéjat, odaadja a 
mönyinek, a kibontsa mindját, kivöszi a gúnyát belőlle, 
fővöszi magára. Olyant táncol ëgyet benne, hogy vaj 
vót az első szép, vaj nem, de szép vót ez olyan, ami- 
lyent még csak gondóni sem lehetött. Azonba hogy a 
házba nagy meleg vót, ki vótak nyitva az ablakok, 
ahajt csak átalbukkik a fejin Tündér Ëzzséböt, lösz 
belőlle ëgy fejér galamb, kirepül az ablakon; vót az 
ablak alatt ëgy körtövefa, annak a tetejibe leszáll, de 
úgy megbámul a nép, hogy! Ahajt azt kiáttsa le a fá- 
ról, hogy hozzák ki az urát, hogy szóljon vélle vaj 
két szót, de hogy még az álombor ereje nem mönt vót 
el, nem tudták fölöbreszteni, henem lepedőbe kivitték 
a fa alá, a galamb ëgy csöpp könnyit az arcájára ej- 
tötte, aval fölöbredött; azt mondja neki a galamb: 


― Hallod-ë, szűvem szép szerelme! Ha velem valaha 
talákozni akarsz, ingömöt feteke gyász országába, Jo- 
hara várossába keress. 


Aval szárnyára kőt, elrepűt; az ura nözött egy da- 
rabég utánna, de úgy megijedt, hogy a szűve szarufája 
mindjá letörött. 


Má most micsináljon? Ő bizon ahajt fogja magát, 
elbúcsúzik az egéssz háztó, megindul bujdosni; mikó 
kimönne a kapun, eszibe jut, hogy az óriás mit mon- 
dott vót, hogy a lovakból ëgyet gondoljon, mindjár ott 
lësz; ezt elig gondóta ki, hát ott a ló készön főnyer- 
gelve. Csak rëapattan, gondolja magába: „Az óriás 
kapujába lögyek“, azt még ki sem mondta, hát ott 
van az óriás kapuja előtt; az óriás kimönyön elejibe, 
azt mondja neki: 
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― No, édös fiam, ugyë megmondám, hogy a diót 
ne add oda sönkinek? 


Azt feleli a szëgén fiú nagy szomorán: 
― Hát már, édösapám, micsináljak? 
― Hát mit mondott Tündér Ëzzséböt, amikó tőlled 


elbúcsúzott? 
― Azt mondotta, hogy ha vélle még valaha talá- 


kozni akarok, keressem őtöt feteke gyász országába, 
Johara várossába. 


Azt mondja az öreg óriás: 
― Haj, fiam! Soha még hírit sem hallottam, nem- 


hogy te elmehetnél oda valaha; henem ülj itt veszteg, 
élj velem, ahogy lehet. 


De azt mondja a szëgény éfiú, hogy mindönképpen 
mönyön, míg csak a szömivel lát. 


― No, ha elmész, van neköm még két tesvéröm: 
ëgy bátyám, ëgy néném. Nesze, ehejt ëgy buzugánt 
adok a kezedbe, azt hárman tesvérekül nem tudtuk 
elosztani, azér nálam maradt, erről megüsmernek, hogy 
én kűdtelek; mönj előbb a bátyámhoz, az a csúszó- 
mászó állatoknak a királya, a ha tud neked valamit 
mondani. 


Ahajt ír neki a porba ëgy három esztendős csitkót, 
rëa fölűteti, jól főtarisnyál, aval az Istennek ajállotta. 


Mönyön-mönyön hetedhét országon, még azon is túl, 
mindaddig jár, míg a csitkója úgy megvénül, hogy a 
foga is mind el vót hullva, megérközik a csúszómászó 
állatoknak királyához, bémönyön oda, köszön neki: 


― Adjon isten jó napot, édösapám! 
Azt mondja az öregembör: 
― Isten hozott, fiam! Hát mi járásbali vagy? 
Azt feleli: 
― Én mönyök feteke gyász országába, Johara vá- 


rossába, ha rëatalánék. 
Azt kérdi az öreg: 
― Hát te ki vagy? 
Ahajt megmutassa a buzugánt; mindjá megüsmeri, 


hogy kié a buzugán, azt mondja: 
― Ó, édös fiam, én annak a városnak soha még 


hírit sem hallottam; bár az este jöttél vóna ide, met 
akkor mindön állatok hëzzám vótak köszönteni; de 
csak maradj nálam, még röggel ësszehívom, ha neköd 
valamit tudnának mondani. 


Röggel jókor főkel az öreg, kezibe vöszi a sípot, 
háromszó megfújja, hát ëgy pillantásba mennyi csúszó- 
mászó állat van a világon, mind elégyűlt, megkérdi 
tőllök rendről rendre, hogy nem hallották-ë hírit fe- 
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teke gyász országának, Johara várossának. De mind 
azt felelték, hogy nem látták, hírit sem hallották. 


Megbúsul a szëgén legén, hogy már mitévős lögyön; 
ő bizon elmönyön ki, hogy nyergelje meg a lovát, hát 
a vénségtől megdöglött. Csakugyan az öregembör mind- 
já mást ír a porba, esmét ëgy három esztendős csitkót, 
azt neki megnyergeli, főtarisnyál, megmondja, hogy 
a tesvérnénjit merre keresse; aval útra indút. 


Mönyön-mönyön hetedhét országon, még azon is túl, 
megérközik nagy későre az óriásnak a nénjihöz, köszön 
neki, az is fogadja; azt kérdi tőlle az öregasszon: 


― Hát mi járásbali vagy? 
Azt feleli, hogy ő mönyön feteke gyász országába, 


Johara várossába; kérdi az öregasszon: 
― Hát, fiam, ki kűdött tégödöt hëzzám? 
Azt mondja: 
― Nem üsmeri ezt a buzugánt? 
Ëgyszöribe rëaösmer a buzugánról a bátyjára, s azt 


mondja neki: 
― Haj, fiam, én hiszöm jó szűvel látlak, de nem 


tudlak útba igazittani, mer annak az országnak soha 
még hírit sem hallottam; bár jössz vala ténnap, mer 
akkó mind elégyűltek vót az állatok; mégis, hogy a 
bátyám kűdött hëzzám, még este ësszehívom őköt, ha 
valamit mondhatnának neköd. 


Ahajt elmönyön ki, béköti a lovát, de már olyan 
vén vót, hogy még csak ëgy foga sem vót; maga is úgy 
el vót köpörödve a vénség mián, mind ëgy szalonna- 
bőr, haja olyan vót, mind a hó. 


Este azt mondja neki az öregasszon: 
― No, feküdj le ebb’ ez ágyba! 
Ahajt lefekszik; rëatöszön ëgy nehéz malomkövet, 


elévöszön ëgy ostort, kiáll az ajtó elejibe, akkorát csat- 
tant ëgyet, hogy ugyan megdördül. Benn úgy megijed 
a szëgén embör, hogy a malomkövet ëgy arasznyég is 
fölemelte; azt kiáttsa bé neki az öregasszon: 


― Ne félj, fiam, mett csak még kettőt csattantok. 
Ahajt még csattant ëgyet olyant, hogy! hogy vaj 


szólott az első, vaj nem, de ez ugyan szólott, hogy benn 
a szëgén embör ëgy singnyég is fölemelte a malomkö- 
vet. Azt kiáttsa ki az öregasszonnak, hogy ha még 
ëgyet csattant, mindjár meg kell neki halni; de ő bi- 
zon még ëgyet csattant olyant, hogy! hogy vaj szólott 
a két első, vaj nem, de ez olyant szólott, hogy a ma- 
lomkövet a szëgén embör éppen a padlóig főrúgta. 


Ekkó bémönyön az öregasszon, azt mondja neki: 
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― No már főkelhetsz, mer többet nem csattantok. 
Ahajt főkel, ő pedig nekiáll, megnyittsa az ablakot, 


az ajtót végig nyitva hagyja. Ëgysző sötét kezd lönni, 
hát úgy jőnek mindönféle állatok, hogy! hogy a nap- 
nak világát elvötték. Béerögeti őköt ëgyenként az ab- 
lakon, mindëgyiknek fölolvassa a nevit a katalogusbó, 
megkérdi, hogy nem tudják-ë, merre vagyon feteke 
gyász-ország. Hát ëgy se tudja! Elbocsássa őköt mind, 
bétöszi az ajtót, ablakot. 


Nagy búba esik a szëgén embör, hogy már micsi- 
náljon, merre lögyön el. Azt mondja neki az öreg- 
asszon: 


― Már nincs micsinálj ëgyebet, hanem adok ëgy csit- 
kót, főtarisnyálok, isten hírivei mönj vissza. 


Mikor így beszégetnének, hát kopogtat valaki az 
ablakon; azt kiáttsa ki a vénasszon: 


― Ki kopogtat az ablakon? 
Egy madár azt kiáttsa: 
― Én vagyok, kedves fejedelemasszonyom! 
Ahajt szidni kezdi, hogy mér jő ilyen későre; de 


mégis béereszti, hogyha valamit tudna mondani; hát 
ëgy sánta horokály; kérdi tőlle: 


― Hát mér jössz ilyen későre? 
Azt feleli neki a horokály, hogy azér jő ilyen ké- 


sőre, mer fáj a lába; azt kérdi az öregasszon: 
― Hát hó törték el a lábadot? 
― Hát feteke gyász országába, Johara várossába! 
― Jó van, éppen te këllesz nekünk! No, azt poron- 


csolom, hogy ezt az embört mindjár vödd a hátadra, 
vidd el éppen abb’ a városba. 


A horokály fogadkozni kezdik, hogy ő nem mönyön 
oda többet, hogy a más lábát is eltörjék; de nekitop- 
pant az öregasszon, kételen vót, hogy szót fogadjon. 


Ahajt fölül a szëgén embör, mer már a harmadik 
lova is megdöglött vót; elmönnek hetedhét országon, 
még azon is túl, érnek ëgy magos högyet, de ez olyan 
magas vót, hogy az eget érte. Azt mondja a horokály 
neki: 


― No hé, immán szállj le, met itt nem tudunk kö- 
rösztűmönni. 


Azt kérdi a szëgén embör: 
― Hát te hó möntél körösztű? 
― Én ëgy likon. 
― No hát ott ingöm is vígy körösztű! 
De a horokály fogadkozni kezd, hogy ő így nem, 


amúgy nem viszi körösztű. Megharagszik a szëgén em- 
bör a horokályra, sorkantyúzni kezdi, aval azt mondja 
neki: 
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― Eridj, csak vígy, ne sokat vikotálódj, mer te lop- 
tad vót el az én kalongyámból az aranny búzaszálat! 


Mit tudott tönni? A szëgén horokálynak el kellött 
vinni. 


Megérköznek feteke gyász országába, megállnak ép- 
pen Johara várossába. Ahajt a horokályt elbocsássa, 
maga pedig igyenössen bémönyön a palotába, ahol Tün- 
dér Ëzzséböt lakott. Mikó bémönne a házba, hát ott 
ül egy arannyas kanapén Tündér Ëzzséböt. Köszön 
neki, azt mondja, hogy ő azér jött, hogy mönjön vissza 
neki feleségül. Azt feleli Tündér Ëzzséböt: 


― Máj’ bizon elmönyök hëzzád feleségül, ëgy vén 
görbéhöz! Adok önnöd, innod, aval isten hírivei mönj 
vissza, ahol eljöttél. 


Megszomorodik erre a szëgén embör, hogy má mi- 
csináljon, erőssen kezd sírni. 


De alattomba Tündér Ëzzséböt poroncsolja a fara- 
joknak, hogy mönjenek tüstént, szödjenek mindönféle 
éfijittó füvet, hozzanak éfijittó vizet, készittsenek azok- 
ból hamar förödőt. Azonba esmét az öreghöz fordul, 
hogy boszontsa, s azt mondja neki: 


― Hogy is kévánod, hogy ëgy ilyen fiatal, szép 
lëánka ëgy csúf vén embörhöz mönjön feleségnek; csak- 
hamar ögyél s igyál, aval indulj vissza, ahonnét jöt- 
tél! 


A szëgén embör szűve szinte meghasadt keservibe; 
de azonba azt mondja Tündér Ëzzséböt: 


― No, édös régi kedvesöm, hogy ne mondd, milyen 
háládatlan vagyok hëzzád, hogy hëzzám fáradtál, ilyen 
nagy útat töttél, hát meg is föröszlek. 


Ahajt csak int a farajoknak, azok ëgybe megragad- 
ják, levetkőztetik, belenyomják a kádba, hát ëgy pil- 
lanatra olyan éfiú lösz belőlle, hogy százszó különb, 
min mikor előbb éfiú vót. Míg itt förödözik, hoznak 
a bótbó különbféle drága gúnyákot, fölőtöztetik belé, 
beviszik Tündér Ëzzséböthöz; ahajt ësszeölelköznek, ësz- 
szecsókolódnak, újra nagy lakadalmot csinálnak, újra 
megesküsznek; a lakadalom után hat lóval, hintóval 
megindúnak, eljőnek mind a ketten az óriáshoz lakni; 
az apjokhoz, ahó megcsúfolódott vót, ëgysző sem mön- 
nek. Az óriás nagy örömmel fogadta; még mái napig 
is élnek, ha meg nem hótak. 


Hónap lögyenek a kigyelmötök vendégei. 
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XVI 


Halász Józsi 


 


Egysző vót ëgy szëgény embör, annak sömmije sem 
vót az ég alatt, csak a felesége s egy bódogtalan fia, 
Józsi. Mindörökké töreködött, hogy tartsa őköt, gon- 
dóta, elmönyön halászni, hogy abból, amit az Isten 
rendöl, tartsa őköt napról napra. 


Meghalálozik mind a két öreg ëgyszőre, s marad a 
bódogtalan fiú ëgyedű. Béáll a kemönce megi, soha 
onnat ki nem jő, míg az apját el nem temették, s az 
anyját. Eltemetik a két öregöt, s ott ül egész három 
nap a kemönce megött. Eszibe jut ëgyször: „Állj meg, 
met ingömöt apám anyámmal ëgyütt halászásból tar- 
tott.” Ő is fogja a hálót, elmönyön halászni a gát alá. 
Úgy meghalász, hogy a tenyeriről a bőr min lemönyön. 
Soha még ëgyet se fogott. Asz mondja utoljára: „Én 
még ëgysző belétöszöm, de én többet sohasem.” 


Belétöszi utósóbban, kifog ëgy aranyhalat. Még ott 
elgondolja magába, hogy hazajövet a fődesurának adja, 
hogy vajëgy napot elöngedjön érte. Hazaérközik, le- 
vöszön egy tángyért. Kivöszi a tarisnyájából a halat, 
belétöszi a tángyérba. Kiszökik onnét, lösz belőlle ëgy 
szép küsasszon. Asz mondja a küsasszon: 


― No, én a tiéd, s te az enyim, szűvem. 
Asz kérdi ëgysző: 
― Te Józsi, valahó van-ë ëgy kicsi örökségötök? 
Asz feleli az ura rëa: 
― Nekünk vót ― asz mondja ―, de az apám sze- 


gén vót, s mind eladogatta. ― Henem asz mondja: 
― Tova látod-ë azt a nagy högyet? A még nem adó- 
dott el, hogy olyan högyön vót, nem kellött sönkinek. 


Asz mondja a felesége: 
― Sétáljunk ki, járjuk meg. 
Kiérköznek s megkerülik egésszen a fődet széjira, 


hosszára, borozdáró borozdára. Mikó belöl kerűnek a 
belső borozdára, asz mondja a felesége: 


― Üljünk le, szűvem, a borozdára, ëgy kicsit nyu- 
gudjunk. 


Leűnek oda, s letöszi az ura a fejit az ölibe a felesé- 
ginek. Elaluszik az ura. Szépön a ruhát töszi a feje alá. 
Kihúzza magát alólla, leereszti a fejit a fődre, a ruhára. 
Az ura még akkor se öbredt meg. Főkel a felesége on- 
nat, elmönyön tovább. Vót neki ëgy nagy ostora, ki- 
nyújtsa az ostorát, olyant csattant ëgyet, hogy heted- 
hét országon körösztül hallott. Amennyi sárkán, mind 
eléjő. 
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― Mit poroncsol, főségös asszonyom? 
― Én asz poroncsolom: ezt e helyet lássátok-ë itt? 


Ide olyan kastélyt csináljatok, hogy olyan a világon 
több ne lögyön, hogy ami szükség, mindön meglögyön 
benne. Nyóc ökörnek istállója, abba nyóc ökör meg- 
lögyön, két legén mellette. Túsó istállóba nyóc ló lö- 
gyön, két kocsis mellette. Hat asztag a csűrkerbe, tizen- 
két cséplő a csűrbe. 


Már az asszon megörvendött, hogy neki gazdasága 
van. Az Istennek hálát ad, hogy neki már az Isten 
megadta, amit ígért. 


― Elmönyök immá, uramot főkőtöm. 
Bémönyön az urához. Hát még a borozdán aluszik. 
― Kelj fő, szűvem, lásd meg a cséplőköt, hogy dó- 


goznak, a kocsisok hogy vakarnak. Mönj el az ökrök- 
höz is, nézd meg, tiszták-ë. Poroncsolj a bérösöknek, 
hogy dógozzanak. Mönjünk bé, fiam, a házba is. Lás- 
suk meg, hogy mindön helyin van-ë. Poroncsolj az ina- 
soknak, én poroncsolok a szógálónak. Má nekünk van 
miből éljünk. 


― Adjunk hálát az Istennek ― asz mondja arra az 
ura. ― Én elmönyök, feleség, fődesuramhoz, meghí- 
vom ebédre pünköst első napjára. 


Asz mondja a felesége, hogy 
― Ne mönj el, kifogysz belőllem, ha meglát, henem 


― asz mondja ― azt az asztalt megterittöm, ami szük- 
ség, rëatöszöm. A szógáló itt marad. Én beállok a belső 
házba, hogy ingöm nehogy meglásson. 


Béfogat az ura hat lovat hintó elejibe, fölül maga 
a hintóba, az inassa is elöl. Megindulnak onnat ők haza. 
Béjőnek éppen a fődesura kapuja elejibe. Leszáll a hin- 
tóból, bémönyön a kapun; három faragó faragott az 
életön. Köszön a három embörnek, s fogadja a három 
embör is. De asz mondja az ëgyik: 


― Nézd meg, mi lött Józsiból, milyen bódogtalan 
vót! 


Bémönyön a fődesurához: 
― Jó napot, naccságos úrfi! 
― Isten ádjon meg, Józsi! Hát ― asz mondja ― 


mi az újság? 
― Meghínám pünköst első napjára ebédre, jó szűvel 


látnám. 
― El is mönyök, Józsi. 
Elbúcsúzik onnat, s elmönyön haza. 
Kimönyön a naccságos úrfi, asz kérdi a három fa- 


ragó, mit keres Józsi. 
― Meghitt ― asz mondja ― ebédre. El is ígér- 


köztem. 
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― El is kell mönni ― asz mondja a faragó. ― Hal- 
lása (hadd lássa) meg, milyen gazda. 


Befogat négy lovat pünköst első napján a kocsi ele- 
jibe. Maga is fölül a kocsiba, az inassa elöl. El is mön- 
nek, odaérköznek. Megállnak a palota előtt. Egybe 
Józsi kifut. Jó napot köszön, a naccságos úr is fogadja. 
Megfogják kartőn ëgyik a mást, bésétának a palotára, 
asztal megi kerűnek, letelepödnek. Ösznek, isznak ket- 
ten. Kérdi a naccságos úr, hogy 


― Hát, Józsi, hol a feleségöd? 
― Most möne ki bajára. 
― Szeretném meglátni. 
― Szömérmetös férfiak között, asz mondta, nem ül 


benn, hol férfiak vannak. 
Múlatnak együtt, mikor eleget mulatoznának, főkel- 


nek az asztaltól, pipára gyújtnak, sétálnak a palotán. 
Asz mondja a naccságos úr az inasnak: 


― Mönj el ki, fogass bé. 
Kifut az inas, mondja a kocsisoknak. Egybe is bé- 


fognak, eléállnak a palota elejibe. Kijőnek ketten Jó- 
zsival a naccságos úr, még megfogja Józsi a karját 
a naccságos úrfinak. Segétt, hogy fölüljön a kocsiba. 
Elbúcsúzik. Mikor a kapuig mönne, visszanéz a nacs- 
cságos úrfi, s meglássa a Józsi feleségit az ablakba, 
úgy megszereti, hogy halára betegödik. Hazamönyön a 
naccságos úrfi onnat, bémönnek az udvarra, elig tudja 
az inassa levönni a kocsiból, olyan beteg lött. Béviszi 
a palotára. 


― Vess ágyat, inas, me vége az életömnek. 
Ágyat vet az inas, lefekteti a naccságos úrfit. 
Röggelre kelnek. Odamönyön a három faragó, fa- 


ragni keznek. Min’ várják a naccságos úrfit, de nem jő. 
Asz mondja az ëggyik embör: 


― Elmönyök bé, meglátom, mi az oka, hogy nem 
jő ki, máccor még viradtig kijött. 


Bémönyön, köszön: 
― Jó napot adjon isten, naccságos úrfi! 
De hát nem szól. 
― Tá’ beteg, naccságos úrfi? 
― Én az ― asz mondja ―, me Józsinak olyan fe- 


lesége van, hogy ha magaménak nem tehetöm, ëgybe 
meghalok. 


Kimönyön a faragó, s tanakozni keznek ëgyütt. Azt 
találja az egyik, hogy van az ablak előtt ëgy nagy kő- 
oszlop, s azt hányassa el Józsi, a helyit ültesse bé szől- 
lőfával, az a szőllő érjék is meg az éccaka, abból ëgy 
kupát az asztalára a naccságos úrnak tögyön föl rög- 
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gelre, „mer ha nem, kifogysz a feleségödbő, Józsi!” Asz 
mondja az ëgyik embör: 


― Naccságos uram, tanakodtunk, gondótunk ëgyet 
― asz mondja ―, ezt meg nem tudja tönni. Feleségit 
elnyerjük. 


Egybe lóhátra a kocsis. Elmönyön Józsihoz. Jó na- 
pot köszön, Józsi is fogadja. 


― Hát mi újság? 
― Ide kűdött a naccságos úrfi, ëgyszöribe jöön bé. 
― Eridj csak, me mönyök. 
Egybe hat lovat fogatott hintó elejibe, fölül az inas- 


sával együtt. Béjőnek, megá’nak a kapunál. Józsi le- 
száll, bémönyön. Jó napot köszön a naccságos úrnak. 
Asz mondja Józsi: 


― Mé hívat, fődesuram? 
― Én azét ― asz mondja ―: látod azt a kőosz- 


lopot az ablak alatt? 
― Igön ― asz mondja. 
― Azt az éjjel hánd el, annak a helyit ültesd bé 


szőllőfával, az a szőllő érjék is meg, annak a leviből 
ëgy kupát tégy az asztalomra, met ha nem, kifogysz a 
feleségödbő. 


Megbúsult Józsi, el se búcsúzik, még a kapun belöl 
vót, onnat a hintóba szökött bánatjába. 


― Téritts, kocsis, hazafelé! Mönjünk el még egy- 
ször haza! 


Hazaérköznek, leszáll Józsi a hintóból. 
― Hát mé hívatott, szűvem? ― azt kérdi a fele- 


sége. 
― Hogy nem ― azt mondja ―, még azt poron- 


csolja, hogy én a kőoszlopot hányjam el az ablak elől; 
még apám sem vót dógos embör, hát én immá hogy 
fogjak hëzza. Még azt mondta, a helyit is űtessem bé 
szőllőfával, az a szőllő érjék is meg, annak a leviből 
ëgy kupát tögyek az asztalára, me ha nem, kifogyok 
belőlled. 


― Küssebb gondod is nagyobb lögyön, mind az. 
Ögyé s igyá, feküdjé le, nyugudjá. 


Estére kereködnek. Kimönyön a felesége Józsinak, 
hátramönyön a csű’kerbe, kiereszti a nagy ostort, olyant 
csattant ëgyet, hogy hetedhét országon körösztű hallott. 
Elé, amennyi sárkán: 


― Mit poroncsol, főségös asszonyom? 
― Én azt ― azt mondja ―: lássátok tova azt az 


udvart, a naccságos úrét? 
― Igön ― azt mondják. 
― Mönjetök el oda, van ëgy kőoszlop az ablak 


alatt, azt hányjátok el, annak a helyit ültessétök bé 
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szőllőfával, annak a leviből ëgy kupát tögyetök az 
asztalra. 


Mikor hajnalodik, a bor készön van, viszik Józsi- 
hoz. Józsi fogja magát. „Ne máj fogat még lovat bé ― 
gondolja magába ―, így hamarább mönyök, min ló- 
val.” Mégis késébbre mönt. Mikor viradt, odaérközik. 
Az ablakot kinyissa, suhutt se lát sönkit. Bétöszi az 
üvegöt az asztalra, az ablakot visszatöszi a maga he- 
lyire. Esmön szertenéz, akkor se lát sönkit, aval el- 
mönyön haza. 


Egyször a naccságos úr megfordul az ágyába, mikor 
szépön viradt, hát az ablakon bé a világosság úgy meg- 
üti, hogy mindjá visszaesik az ágyba, még hétsző bete- 
gebb lösz. Bémönnek röggel a faragók újba. Azt mondja 
a nagyobbik faragó a közepsőnek: 


― Eridj, mönj el, lásd meg, hogy micsinyál, mi az 
oka, hogy nem akar kijőni. Én átallom, tënnap is én 
vótam. 


Azt mondja a középső: 
― Meglátom én ëgybe. 
Bémönyön, jó napot köszön a naccságos úrfinak: 
― Hát naccságos úrfi, még rosszabbul van? 
― Még hétsző betegebb vagyok. Ezt is megtötte, 


soha a feleségit magamévá nem tehetöm. 
― Hagyj’ el, naccságos úr, me tanakozunk mü még 


hárman ëgyütt. 
Kimönyön a faragó a más kettőhöz, faragni keznek, 


tanakozni keznek. Azt mondja a nagyobbik: 
― Te vagy a közepső, én egyre tanítottam, te is ta- 


nítsd másra. 
Asz mondja a közepső: 
― Én asz gondótam magamba, hogy a kapu elejibe 


csinátasson ëgy ezüshídat Józsi, a hídnak a két végit 
különbnél különb fákkal űtesse bé az éccaka, különb- 
nél különb madarak csirikoljanak hajnalba. Ezt má nem 
töszi meg. Kifogy a feleségibő Józsi. 


Kimönyön azonba a naccságos úrfi. Asz mondja a 
közepső: 


― No, naccságos úrfi! Én is talátam ëgyet. Asz ta- 
látam fő magamba, hogy a kapu elejibe csinátasson 
ëgy ezüshídat, a két vége különbnél különb fával bé 
lögyön űtetve, annak az ágán különbnél különb mada- 
rak csirikoljanak, me ha nem, kifogy a feleségibő. 


Erre a naccságos úr a kocsist ëgybe eléhívassa, lóra 
űteti, elkűdi Józsihoz, hogy híja bé. Od’érközik a ko- 
csis, jó napot köszön. Fogadja Józsi, kérdi, mi újság. 


― Ide kűdött a naccságos úrfi, hogy jőjön bé. 
― Mon meg, hogy bé fogok mönni. 
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Józsi is kimönyön, elékiáttsa a kocsist: 
― Hat lovat hintó elejibe! 
Álltak a palota elejibe. Józsi is kimönyön, fölül a 


hintóba, az inas elöl. Eljő bé a naccságos úrfihoz, meg- 
áll a kapuba, leszáll a hintóból, bémönyön. 


― Jó napot, fődesuram! 
Fogadja a naccságos úrfi a köszöntést. Asz mondja 


Józsi: 
― Megjelentem a poroncsolatra. 
― Egyébként nem poroncsolok, csak béhívattalak, 


hogy a kapum elejibe ezüshídat csinálj, a két végit 
különbnél különb fával űtesd bé, annak az ágán kü- 
lönbnél különb madarak csirikoljanak hajnalba, me ha 
nem, kifogysz a feleségedbő. 


Megbúsulja magát Józsi, el se búcsúzik. Mikor a ka- 
puig érközik, onnat a hintóba szökik, mondja a ko- 
csisnak: 


― Fordulj hazafelé! 
Hazaérköznek, megáll a palotaajtó előtt, leszáll a 


hintóból, bémönyön a palotába nagy szomorán. Kérdi 
a felesége: 


― Hát te, szűvem, mé vagy olyan szomorú? 
― Hogyne vónék, mikor asz mondta, hogy én neki 


csináljak ezüshídat, különbnél különb fával űtessem 
bé a két végit, annak az ágán különbnél különb ma- 
darak lögyenek, különbnél különben csirikoljanak, me 
ha nem, kifogyok belőlled. 


― Ne búsulj, szűvem ― asz mondja. ― Ögyé s 
igyá, feküdjé le, nyugudjá. 


Kimönyön a felesége a nagy ostorral a csű’kerbe, ki- 
nyújtsa a nagy ostort, olyant csattant ëgyet, hetedhét 
országon körösztű hallott. Amennyi sárkán, mind elé- 
jött. 


― Mit poroncsol, főségös asszonyom? 
― Asz poroncsolom, mönjetök oda, ahol vótatok a 


mútkor, ahoz a naccságos úrfihoz, csináljatok ezüshí- 
dat, különbnél különb fával űtessétök bé. Különbnél kü- 
lönb madarak csirikoljanak az ágán. 


Egyszőre megindúnak ők onnat, odaérköznek, kinek 
mi mestörsége van, folytatni kezdik. Mikor szépön haj- 
nallik, mindön készön van. De a madarak úgy csirikó- 
nak, hogy a falu főkőt. Egy fülemile naszszájjal (nagy 
szájjal) asz mondja az úrfinak: 


― Amit az Isten másnak ad, ne kévánd el, amit 
neköd ad, ér’ meg aval. 


Ekkor megfordul az úrfi, meghallja a sok madár- 
szót, fölül seggre, kinöz az ablakon, az ezüshídnak a 
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világa úgy megüti, hogy ëgy csöppöt se lát. Még hét- 
sző betegebb lösz. 


Röggel a faragók elmönnek oda, de ők a kapun nem 
tudnak bémönni, úgy elvöszi a szömöket a fényösség. 
Más életön kerűnek bé. Faragni keznek. Asz mondja a 
küssebbik a közepsőnek: 


― Mönj bé, lásd meg a naccságos úrfit, hogy mi az 
oka, hogy nem jő ki. 


Bémönyön, jónapot köszön. Kérdi, hogy 
― Tá’ rosszul van a naccságos úrfi? 
― Jaj ― asz mondja ―, még hétsző betegebb va- 


gyok. No, immár ezt is megtötte, soha a feleségit Jó- 
zsinak magamévá nem tehetöm. 


Asz mondja a küssebbik faragó: 
― Naccságos úrfi! Mit gondótam én az éjjel: én 


― asz mondja ― olyant, hogy azt má tudom, meg 
nem tudja tönni. 


― Mit, te faragó? 
― Én azt ― asz mondja ―, hogy híja meg az 


Istent ebédre virágvasárnapjára. Ezt meg nem tudja 
tönni, akkor kifogy a feleségiből. 


Asz mondja a naccságos úrfi arra: 
― Ha magaménak tehetném a Józsi feleségit, mind 


a hármatoknak a jószágot od’adnám. 
Asz mondja a nagyobbik faragó: 
― Meg is nyerjük, mer ezt meg nem tudja tönni. 
Egyszöribe a naccságos úrfi elékiáttsa az inast: 
― Mönj el, te inas, hamarább jársz, hídd el Józsit 


ide. 
El is mönyön az inas, jó napot köszön. Józsi is fo- 


gadja, kérdi, mi az újság. 
― Azé kűdött a naccságos úrfi, hogy jelenjék meg. 
― Mon meg, el fogok mönni. 
Egyszöribe Józsi is kimönyön, elékiáttsa a kocsist, hat 


lovat fogat hintó elejibe. Elmönyön, megáll a kapuba, 
leszáll a hintóból. Bémönyön, jó napot köszön, a nacs- 
cságos úrfi is fogadja. 


― Megjelentem a poroncsolatra. 
― Nem poroncsolok, csak mondok. Asz mondom, 


hogy az Isten őfőségit hídd meg ebédre virágvasár- 
napjára hëzzám, me ha nem, kifogysz a feleségödbő. 


De Jóska is hétször inkább megbúsul. El se búcsúzik. 
Kijő a kapuba, onnat főszökik a hintóba, mondja a 
kocsisnak: 


― Fordulj hazafelé. 
Hazaérköznek. Leszáll Józsi a hintóból. Bémönyön 


a palotára. Azt kérdi a felesége Józsitól: 
― Hát mé hívutt, szűvem? 
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― Hát ― asz mondja ―, mé hívutt? Azér ― asz 
mondja ―, hogy én az Isten őfőségit híjjam meg ebéd- 
re, me ha nem, kifogyok belőlled. 


Asz mondja a felesége a kocsisnak: 
― Hozd el a csitkót, az esztendőst, a rongyosabbat, 


a prics-nyerget tödd a hátára, az ezüskantárt a fejibe. 
Mondja az urának a felesége: 
― No, ülj fő! 
Fölül, elbúcsúzik. 
Abból a helyből megszöki magát az esztendős csitkó 


nagy rongyoson, igyenössen az égbe... amíg fölér- 
között, a rongyosság min lehullott rólla. Az ajtóhoz 
érköznek az Isten őfőséginek, a csitkót küjjel meg- 
kötik. Koppant az ajtón, megnyílik. Bémönyön a sze- 
gény embör. Köszön az Istennek. Szömpétör fogadja. 
Azt kérdi az Isten: 


― Mé jöttél, te szegény embör? 
― Azé jöttem, hogy az Istent híjjam meg ebédre a 


fődre, uramhoz virágvasárnapjára. 
― Mon meg, szegény embör: el is mönyök. Egy fő- 


det vessön bé árpával ma, az az árpa érjék is meg, 
annak a kinyeriből ögyem ebédöt. Egy tehen ma fo- 
lyassa meg magát, bornyúzzék is meg, annak a bornyú- 
nak a húsából ögyem ebédöt. 


Ahajt elbúcsúzik Józsi. Lerepül onnat a rongyos csit- 
kó; amin’ jött lefelé Józsi, min’ fővel jött, mind az 
Istent kiátotta. Azt kiáttsa Szömpétör: 


― Eridj csak alább, me talpra esöl. 
Eljő haza Józsi, de mikor hazaérközik, hát már a 


kertje végibe az árpa szépön málik, a teheny is omlólag 
van. 


― No én, feleség, elmönyök a fődesuramhoz, átal- 
adom a poroncsolatot. 


El is mönyön. 
Bémönyön a kapun, koppant az ajtón. Mikó bélép- 


nék, asz mondja a naccságos úr: 
― Ne is jöjj elébb! 
Asz mondja Józsi: 
― Nem is akarok. Amit reám bíztál, megtöttem, 


amit hattak, azt is megmondom. Osztág ingöm ne 
okozz. Az Isten őfősége azt izente: egy fődet vess bé 
árpával, az az árpa érjék is meg, annak a kenyeribő 
hogy ögyék az Isten őfősége. A teheny ma űzesse meg 
magát, bornyúzzék is meg, annak a bornyúnak a hú- 
sából hogy ögyék ebédöt az Isten őfősége. 


Megbúsul a naccságos úrfi. Asz mondja Józsi: 
― Ne búsulj, fődesuram! Ingöm is eleget búsítot- 


tál. Búsulj immá tés is, fődesuram! 
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Aval elbúcsúzik Józsi onnat, el is mönyön haza. 
Amikor ő hazaérközik, hát má sül a kinyér. A te- 


heny is megbornyuzzott. A bornyúhús rántódik. 
Abba pillantatba az Isten őfősége Szömpéterrel le- 


jött az égbő. Mönnek az úton arra az udvar felé a 
naccságos úrfihoz. Mikor a kapuhoz érköznek, azt kiátt- 
sa a naccságos úrfi: 


― Mönjetök, zárjátok bé a kaput, hogy ne jöhessön 
bé. 


Asz mondja arra az Isten őfősége Szömpétörnek: 
― Mönjünk el innét vissza ahoz a szëgény embör- 


höz, met ott öszünk mű ebédöt. 
El is mönnek. Mikor a högyön möntek ki, azt mond- 


ja az Isten őfősége: 
― Nézz vissza, Pétör! Mit látsz? 
Visszanéz Szömpétör, hát lássa, hogy az egész ud- 


var vízzé válott. No, asz mondja Szömpétörnek az Isten 
őfősége: 


― Mönjünk följebb, Pétör, me nagy a högy, bajos 
haladni. 


Elérköznek Józsihoz. Józsi kifut ölelő karjával, bú- 
vik a fődre, az Isten őfőséginek csókolja a talpát, meg- 
öleli, bévezeti, az asztal megi béűteti. Józsi is leül, s a 
felesége is. Szömpétör is. Ebéd fölött beszégetni keznek. 
Asz mondja az Isten őfősége Józsinak: 


― Ezön a világon teritts asztalt a nyomorultaknak, 
a másvilágon neköd is terítnek. Én evel elbúcsúzom, 
tű pedig éljetök örömmel, jókedvvel ëgymás között. 


Még máig is élnek, ha meg nem hótak. Lögyön a 
közönség vendége. 


 


XVII 
Csihán királyúrfi 


 
 


Egysző vót, hó nem vót, hetedhét országon túl, még 
azon is túl, kidőt kemöncének bédőt ódalába ëgy je- 
gönyefa, annak a jegönyefának vót hatvanöt ága, s 
azon mindön ágán hatvanhat varjú; aki az én beszédö- 
möt meg nem hallgassa, vájja ki a szömit. 


Vót egy olyan kevély mónárlegén, hogy ha tojásra 
lépött vóna, a sem törött vóna el. De szorgos vót a 
malom, örökké csak a sok lótás-futás, jóllakott vót az 
ehözéssel is, ëgyször azt mondja: 


― Én istenem, vígy ki ebből a malomból! 
S vót annak a mónárlegénnek egy fúrúja s egy fű- 


réssze s egy bárdja. Mönyön ő hetedhét ország ellen 
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körösztű, de úgy meghallgassa az Isten az ő beszédjit, 
hogy ő suhutt malmot nem talál magának. De addig 
jár, addig. bolyog, hogy itt a Gagy vize mellett Mar- 
tonoson alol talál egy rözsnyice malmot (építetlen, pusz- 
ta malom), még a csihán is bénőtte vót (úgy láttam, 
min most). Építötte s addig építötte, amíg nem maradt 
egyebe, csak a harisnya korca s a harisnya szíjja benne. 
Mikor főkészítötte vóna azt a malmot, várt vóna őllőt, 
de nem mönt sönki sem. Henem egy királynak vót 
tizönkét jágere, azoknak, uram, a kopói hajtottak egy 
rókát. Azt mondja a róka a mónárnak: 


― Dugj el ingömöt valahova, te mónár, me jótétel 
helyibe jót várhatsz. 


― Uddeg, te róka, hát én hova dugjalak el tégödöt, 
mikó látod, hogy csak a testöm s a lelköm, s ami gú- 
nya rétam. 


Azt mondja a róka: 
― Te mónár, úgy látom, hogy a vállú előtt egy 


rossz zsák van, vesd rëám; mikor azok a kopók ide ta- 
lának jőni, a seprűvel hajtsd el róllam. 


Mikor már azok a vadászok odaérköztek, kérdözék: 
― Te mónár, nem látál-ë egy rókát errefelé jőni? 
― De honnét láttam vóna, lássátok, hogy csak a 


testöm s a lelköm van. 
Aval elmöntek a vadászok is onnét. 
Mikor a vadászok elmöntek vóna, egy küs üdő múl- 


va hát azt mondja a róka: 
― Te mónár, köszönöm neköd ezt e baráttságot, hogy 


te ingömöt megtartottál, s az én életömöt megmöntöt- 
ted eddig; jó szűvel megszógálnám neköd, amivel te- 
hetném, ugyan mon meg, nem vóna-ë kedved meghá- 
zasodni? 


― Édös kicsi rókám ― azt mondja a mónár ―, ha én 
kapnék úgy feleségöt, hogy magától ide jőne, nem 
mondom, hogy meg nem házasodnám, de különben nem 
tudok kapni, met nem lehet neköm guzsalyasba mön- 
ni, ilyen anyaszűt mezittelen. 


Elbúcsúzik a szegén róka ahajt a mónártól. 
Nem telik egy fertály óra, mönyön a róka vissza a 


mónárhoz. Viszön egy darab rezet a szájába. 
― Mesze, te mónár, tödd el ezt a rezet, met ide hát- 


rébb hasznát vöszöd! 
Eltöszi a mónár. Mönyön esmét a róka. Hogy elmö- 


nyön, viszön egy darab arannyat újra a szájába. 
― Ezt is tödd el, met ide hátrébb hasznát vöszöd. 


Nem házasodnál-e meg? ― azt kérdi megint a róka. 
― Én biz, édös kicsi rókám, jószűvvel házasodnám 


mindön órába, mer az életöm ott van. 
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Eltűnik a róka esmét aharról. Viszön csakhamar a 
szájába egy darab gyémántot. 


― No ― azt mondja ―, te mónár, nem kérlek töb- 
bet, hogy házasodjá, me megházasítlak én tégödöt! ― 
Azt mondja a mónárnak: ― Te mónár, hoccide azt a  
darab rezet! 


Kapja magát a róka, fogja a szájába, megindul heted- 
hét ország ellen körösztű, mindanddig útazik, amíg a  
Sármán királyt föltalálja. Bémönyön a Sármán király- 
hoz, s köszön: 


― Adjon isten jó napot, főségös király, Sármán ki- 
rály! ― azt mondja a róka. ― Főségös király, életöm, 
halálom kezedbe; azt hallottam, hogy egy leányod van  
férhöz adó. Hát én követ vagyok, Csihán királyúrfi 
kűdött ingömöt, hogy add neki a leányodot feleségül. 


― Jó szűvvel od’adom, édös kicsi rókám, meg nem 
húzom, még adnám jobb szűvel, ha látnám kinek  
adom, de így sem vonom meg. 


Elmátkásittsa a róka azon este ëgyszőre. Ha el- 
mátkásittsa hát, napot tösznek, azt, hogy melyik nap 
mönjenek a leány után. Jó van! Elbúcsúzik a róka a 
Sármán királytól, elviszi a jegygyűrűt a mónárlegénnek. 


― No, te mónár ― azt mondja a róka ―, te többet 
nem vagy mónár, me te vagy Csihán királyúrfi. Henem 
ezön nap s ezön órán légy készön. 


Azt mondja ëgyször a róka: 
― Hoccide, te Csihán királyúrfi, azt a darab arany- 


nyat, hogy vigyem a Sármán király őfőséginek, ne gon- 
dolja, hogy te valami hitvány embör vagy. 


Ahajt elmönyön a róka esmét a Sármán királyhoz, 
köszön: 


― Adjon isten jó napot, főségös király atyám! Fősé- 
gös király atyámnak kűdte Csihán királyúrfi ezt a da- 
rab aranyat, hogy kőttsön a lakodalomra aprópénzt, 
me neki mind ilyenök vadnak. 


Így gondókozik a Sármán király: „Bizon talám nem 
adám rossz helyre a leányom, met én király vagyok 
de neköm is ilyen darab arannyaim nem hevernek.” 


― No, te Csihán királyúrfi, megérközém szöröncsé- 
sön. Jónap járj abba, hogy induljunk. 


Megjelenik röggel a róka Csihán királyúrfinál: 
― Készön vagy-ë, te Csihán királyúrfi? 
― Készön biz én ― azt mondja ―, met én midön 


pillantásba mehetök, rég el vagyok készülve. 
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De megindúnak hetedhét ország ellen körösztű. Mikó 


mönnének ehelyt a rugonfalvi csere mellett, azt mondja 
a róka a Csihán királyúrfinak. 


― Te Csihán úrfi, látod-ë eme fényös kastély? 
― Hogyne látnám, édös kicsi rókám! 
― Abba van a te feleségöd ― azt mondja. 
Mönnek mönnek, azt mondja a róka egysző: 
― Te Csihán királyúrfi, vesd le talám, ami rétad 


gúnya van, azt is. Rakjuk belé ehelyré egy fauduba, 
égessük el azt is, hogy ne lögyön. 


― Azt bizon jól mondod, e se lösz s majt ilyen 
sem. 


Azt mondja egyször a róka: 
― Te Csihán királyúrfi, mönj belé a vízbe, s föröd- 


jél meg amúgy ügyesön. 
Azt mondja egyször a Csihán királyúrfi a rókának: 
― No meg vagyok förödve. 
Azt mondja a róka: 
― Ülj veszteg ehelyt az erdőbe, hadd mönjek én 


előre bé a királyhoz. 
Bémenyön a róka a Sármán király palotájába. 
― Jaj, főségös király, életöm, halálom kezedbe van. 


Megindultam Csihán királyúrfival három tál(r)szekér- 
rel, hat lóval, hintóval. Csihán királyúrfit elig tudtam 
anyaszükt mezittelen kifogni a vízből. 


Esszecsapja a Sármán király a kezeit: 
― Hol hattad a kedves vejemöt, édös kicsi rókám? 
― Itt s itt hattam, főségös király, az erdőn. 
Egyszöribe a király két lovat hintó elejibe fogat, 


egyszöribe a legénkori gúnyát elékeresi a király, egy- 
szöribe kiviszik a hintóba, fölülteti az inast, kocsist, a 
rókát melléje fáinul. Mikor kimönnének az erdőre, le- 
száll a róka a hintóból, az inas vöszi a gúnyát a kar- 
jára, viszi a Csihán királyúrfihoz; azt mondja az inas- 
nak: 


― No, őtöztesd föl azt az úrfit, te inas! 
Fölőtözik fáinul Csihán királyúrfi. Féreinti a róka: 
― Jösszte erre, te Csihán királyúrfi. Nehogy te nö- 


zögesd magadot abban a gúnyába, me majt azt gondolja 
a király, hogy neköd vaj különb gúnyád vót, vaj ilyen 
sem. 


Jó van, fölőtözik, de hogy fölőtözött hát, beléűnek 
a hintóba s mönnek haza a Sármán királyhoz. Mikor 
megérköznek, a Sármán király kapja az ölibe a vejit. 


― Lögyön hát az Istennek, kedves vejemre lé- 
vendő, hogy megmarasztott az Isten tégödöt abba nagy 
vizekbe. 
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Jó van! De egyszöribe papot, hóhért, megeskötik 


őköt. 
Eltelik a nagy lakadalom. Ott űnek a Sármán király 


udvarába egy hónapig, kettőig. Azt mondja egysző Csi- 
hán királyúrfinak a felesége: 


― Édös kéncsöm, nem mönnénk-ë el immán a tiédbe 
is? 


Kimönyön Csihán királyúrfi nagy szomorán az istáló 
felé a maga dógába, aminek igazittását má tovébb nem 
lehetött halasztani; de a róka ott hevert közél a gané- 
domb ódalába. Mikor ott mulatott vóna Csihán király- 
úrfi, hát a könyve sűrűn hullott a nyirkos szalmára. 
Azt mondja a róka: 


― Mi lölt, Csihán királyúrfi? 
― Elég lölt ― azt mondja ―, met az édös felesé- 


göm azt mondá, édös kicsi rókám, hogy nem mönnénk-ë 
el immán az enyimbe is. 


Azt mondja a róka: 
― Készülj, te Csihán királyúrfi, s mönjünk. 
Bémönyön a feleségihöz: 
― No, édös feleségöm, készülj, met egyszöribe in- 


dulunk. 
Egybe hat lovat, hintót elé a király, három tál(r)sze- 


keret kénccsel, pénzzel megrakat, hadd szegénységöt ne 
érjenek. Azt mondja a róka Csihán királyúrfinak: 


― No, Csihán királyúrfi, amerre én mönyök, te is 
arra jöjj. 


Megindulnak hetedhét ország ellen körösztül. Amikó 
mönnének, érnek egy ökörcsordát. Azt mondja a róka: 


― Te pásztor, nehogy azt mondd, hogy a Vasfogú 
bábáé ez a csorda, hát azt, hogy a Csihán királyúrfié, 
me jándékot fogsz kapni. 


Abba helybe hagyja a róka őköt s eltűnik. Odalösz 
a róka, ők abba helybe megálltak, de a róka igyenös- 
sen fut a Vasfogú bábához: 


― Adjon isten jó napot, anyámasszon! 
― Isten hozott, fiam ― azt mondja ―, szöröncséd, 


hogy anyádnak szólittál, me ma a máknál apróbb lött 
vóna csontod. 


― Jaj, édösanyám ― azt mondja ―, hagyjuk el a 
haszontalanságot ― azt mondja ―, me jő az az átko- 
zott farancia. 


― Édös fiam, dugj el valahova! 
Tudott a róka egy feneketlen tót, elviszi a martjára. 
― No, édös öreganyám, ott mosogassa a lábait, 


ameddig én visszajövök. 
Ott hagyja a róka a Vasfogú bábát, mosogassa a 


lábát. Mönyön a Csihán királyúrfi elejibe, hát még 
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abba helybe állnak, ahol elhatta vót, megkáromolja 
magát: 


― Ördög adta, mé nem hajtál arra, merre én mö- 
nyök? Hajts már most utánnam! 


Ahajt bészállnak a nagy kastélyba, a Vasfogú bába 
életjire. De ott má mindön vagyon vót, ami egy gazdá- 
nak kellött. Nyugusznak; ott má vót mindön; hát eszi- 
be jut a kicsi rókának, hogy még a Vasfogú bába nin- 
csen jó helyt. 


― Haliám, édös fiam, hogy megérköztek a csöngős- 
pöngős lovak, hát tégy el ingöm innét más helyré. 


Hëzzasullódik a róka, s belébukkik a Vasfogú bába 
a tóba. Csihán királyúrfinak marada mindön vagyona. 
Elémöne a róka, azt mondá Csihán királyúrfinak: 


― Most bódog napra születtél vót, te Csihán király- 
úrfi, me belétövélek a gazdaságba. 


Örömébe Csihán királyúrfi lakadalmat hirdet esmé 
azon a városon, hogy Báncidától fogva Zsukhajnáig 
tál, tángyér elég vót, de istenös embör, aki egy csöpp 
levet kaphatott. 


Gondolja magába a róka, hogy ez után a lakodalom 
után tögye magát, hogy má beteg lött, hadd lám, hogy 
látnak hëzza a sok jótétel után. Olyan beteg lösz a 
róka, hogy! nyög, jajgat erősképpen. Mönyön a pa- 
nasz bé a Csihán királyúrfinak, hogy nem tudnak nyu- 
gunni a rókától. Azt mondja egysző Csihán király- 
úrfi: 


― Fogjátok meg, s vessétök ki a ganéra. 
Kivetik a ganéra a rókát. 
Egysző kimönyön Csihán királyúrfi dógát igazittani 


a ganédomb mögi. Elkezdögeli a róka: 
― Te Csihán királyúrfi, vaj te csihánbó lőtt mó- 


nár! Akarsz-ë olyan gazda lönni, amilyen vótál a csi- 
hán-malomba? 


Ahajt szörnyűképpen megijed a róka beszédjire, 
szinte-szinte megütte a gutta. 


― Jaj, édös kicsi rókám, nehogy te azt tödd velem 
― azt mondja ―, me királyi hütömre fogadom, aval 
az étellel, itallal tartalak, amivel én élök, s mind leg- 
kedvesebb barátomot, jóltévőmöt mindonkó megbücsül- 
lek, bücsültetlek. 


Béviteti a rókát a ganéról, s aval az étellel, itallal 
tartotta örökkétig, amivel ő élt, többet sohasem felejt- 
között meg rólla. 


Még máig is élnek, ha meg nem hótak, hónap lögye- 
nek a kijetök vendégök. 
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XVIII 


Megölő Istéfán 
 
 


Egysző hol vót, hol nem vót, hetedhét országon, még 
azon is túl vót egy igön-igön nagy gazda, aval átellen- 
ben esmét egy akkora gazda; az egyiknek vót egy fia, 
a másiknak egy leánya. A két jó gazda mindját-mind- 
fát a kapu elejibe kiálltak, tanakoztak, hogy a két éfiat 
tögyék ëssze, hogy mikor ők meghalnak, azok hadd 
lögyenek nagygazdák. De az leán sömmiképpen nem 
akarta szeretni a legént, a legén szerette a leánt. Ki 
akarták tagadni mindönből az apja, az anyja, hogyha 
hëzza nem mönyön ahoz a legénhöz, erőnek erejivel 
hëzza kell hogy mönjön. Mikor a tamplomba ëssze 
akartak vóna eskünni, a mátkagyűrűt a leán a tamp- 
lom fődgyihöz hëzzavágta a pap előtt. 


― No mesze, ördög, vidd el ezt a mátkagyűrűt, ha 
vajëgy magzatom lösz ettől az uramtól, azt is vidd el. 


Eléfut ëgy ördög, elkapja a mátkagyűrut s elviszi. 
A pap, hogy ezt meglátá, meghallá, nem akarta meg- 
eskötni. A két nagygazda főgördüle a papra, hogy ha 
meg nem esköti, kinyere nékül marad. Ennélfogva meg- 
esköté a pap. 


Élnek ők ëgyütt, a két éfiú, de nem szűvelték egy- 
mást. Mind a két nagygazda meghal, marad a két éfiú 
a két nagy gazdaságba, hovatovább egyik a mást mind- 
inkább megszerették. Terübe esik az asszon, lösz ëgy 
szép fiok; mihelyt annyira nő, ëgybe az iskolába ad- 
ják, de az iskolát mentől hamarébb úgy kitanolja, hogy 
a mest’úrnál szintén többet tudott; adják a kolégyom- 
ba, azt is nagyon kitanolja, zúgatni kezdik, hogy ma- 
hónap papnak töszik. Az apja akkor meghal. Ő a ko- 
légyomból mindön este hazajárogatott az anyjához, 
mindonkó sírva kapta az anyját, csak kérdötte: 


― Anyám, kijed mé sír? 
― Hadd el, fiam, ne kérdözd, met apádot siratom. 
― Hiszöm kijed sohasem is szerette; mahónap pap- 


nak kiszólítnak ingöm. 
― De éppen, fiam, azér sírok, mikó legjobban lönne 


dógod, fiam, hogy elvisznek az ördögök, met amikor az 
apáddal hütöt mondtam, a mátkagyűrűt a tamplom 
fődjin elhajtottam, azt mondtam, hogy „mesze, ördög, 
vidd el ezt a mátkagyűrűt, ha vajegy magzatom lösz 
ettől az uramtól, azt is vidd el”; mahónap azon vö- 
szöd eszre, hogy elragadtatódol, mind amikor elészökék 
az ördög, elvivé a mátkagyűrűt. 


Erre így szól a diák: 
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― Igaz-e a beszéd, édösanyám? 
― Az éppen igaz, édös fiam! 
Megszökte magát ëgyszöribe, elfutott a paphoz a 


diák: 
― Tiszteletös körösztapám uram, igaz-e ez a beszéd, 


amelyiköt anyám mond? 
― Az, édös köröszfiam, szömöm előtt látva vót, fü- 


lem hallatjára. 
― Ëgyszöribe, tiszteletös körösztapám uram, adjon 


szöntölt gyertyát, szöntölt vizet, tömént. 
― Hát aval te mit akarnál, köröszfiam? 
― Én mönyök bé éppen pokolba, az után a mátka- 


gyűrű után, kontraktus után. 
― Ne mönj készön a kezökbe, köröszfiam, met úgy- 


is elvisznek. 
Ő még annál inkább elhatározta magába, hogy in- 


dul pokolba. 
Mönyön, mönyön a diák hetedhét országon körösz- 


tül. Egy estére kelve nekifog egy nagy erdőnek, elsö- 
tétödik, az utat is elveszti; addig bolyog, hogy rëakap 
ëkkicsi házra, hát egy öregasszony a házba. 


― Jó estét, édös öreganyám! 
― Hozta a szöröncse, édös fiam! Mit tudsz te most 


ilyen későn itt keresni? 
― Az útat elvesztöttem, szállás-kérni jöttem bé. 
― A szállás, fiam, az Istené, de olyan gyilkos po- 


gán fiam van, háromszázhatvanhat lelköt már elposztí- 
tott, most is odavan fosztogatni, most mindját ér- 
közik haza, s tégöd is mindját megöl; csak mönj el s 
járj békével, vélle ne talákozzál. 


― Én vaj öl meg, vaj nem, de én ennél tovább nem 
mönyök. 


Az öregasszon nem tud vélle sömmire mönni; meg- 
marad. Egy éfél után mönyön haza az öregasszonnak 
a fia, nagyot kiát az ablak alatt: 


― Lögyön készön az étel, anyám! 
Té’dre állott, úgy mönt bé a házba, met akkora vót, 


hogy nem tért bé másképpen. Elémönyön az asztalhoz, 
hogy ögyék, meglássa a diákot. 


― Anyám, miféle szálló az? 
― Az egy szegén útonjáró, fiam! Elfáradott. 
― Hát önni adott-ë, anyám? 
― Nem adtam, kénátam, fiam, de nem kellött, met 


nagyon elfáradott vót. 
― Mönjön, kőtse fő, hogy jö’ön ide, ögyék, met 


ha öszik is, ha nem is, megbánja. 
― Mi a baj, öreganyám? ― mond az öregasszonnak 


a diák. 
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― Ne kérdözd sokáig, henem jere, ögyél. 
Odamönyön a diák, önni keznek. Azt mondja a vén- 


asszon fia: 
― No ögyél, met ha öszöl is, megbánod, ha nem is, 


meg. 
Amíg önnének, kérdi az öregasszon fia: 
― Te pajtás! Hova indultál, hova céloztál? 
― Én bé éppen pokolba, az ördögök közi. 
― Úgy vót a célom, hogy agyonverjelek, de hogy 


azt mondod, hogy odamész, hëzzád nem nyúlok, hogy 
ha oda bémész, tudd meg, hogy neköm milyen ágyat 
vettek. 


― Mondja meg hát kijed a nevit neköm, hogy híj- 
ják? 


― Ingömöt Megölő Istéfánnak. 
Röggelre kelvén, jó furustokot ad Megölő Istéfán a 


diáknak, az útba beléigazittsa, hogy merre kellene 
mönni. 


Mönyön a diák, s amind pokol ajtajához közelödik, 
meggyújtsa a tömént, legyezni kezd a szöntölt vízzel, 
s meggyújtsa a szöntölt gyertyát, megérzik az ördögök 
azoknak az illatját, kifutnak: 


― Miféle állat vagy? Ne jőj, ne közelitts, me most 
mindjár itt hagyjuk pokolt. 


― Akarhova lönnétök, tudjátok meg, mindönütt meg- 
kaplak. Ekkor s ekkor az anyám mátkagyűrűjét elhoz- 
tátok a tamplom fődjiről, ha azt vissza nem adjátok, 
s kontraktust nem adtok, akarhó megkaplak, hogy ré- 
tam keresködéstök ne lögyön. 


― Ne jöjj hát tovább, hát állj meg ott, me mindjá 
megkerittsük. 


Megfúnak egy sípot, eléfutnak az ördögök, de sokan, 
de nem kapják sömmiképpen a gyűrűt. Újabban meg- 
fújják a sípot, még ketször többen futnak elé, har- 
madszor is megfújják, s még ketször is többen futnak 
elé. Egysző későn futva mönyön egy sánta. 


― Mér nem siet hamarább? Milyen nagy baj van, 
mégis a mátkagyűrűt sömmiképpen nem kapják! ― 
kiáttsák a nagyok. ― No mindegyikné meg kell ke- 
resni, amelyikné megtaláljuk, a Megölő Istéfán ágyába 
belehajittsuk. 


Azt kiáttsa a sánta ördög: 
― Mintsább ingöm a Megölő Istéfán ágyába hajitt- 


satok, inkább háromszáz mátkagyűrűt is eléadok. 
Eléadja a mátkagyűrűt, s átaladják a falon körösztül 


a diáknak kontraktusostól együtt, hogy soha többet hëz- 
za számot nem tartnak. 
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Egy estére megérközik Megölő Istéfánhoz a diák, ak- 
kor is oda Megölő Istéfán fosztogatni. Hazamönyön 
egy éfél után, meglássa a diákot: 


― Kelj föl, pajtás, gyere, ögyünk! Te megjárád az 
útadót? 


― Én meg. 
― Hát az én ágyamró mit hallál? 
― Az mátkagyűrűt ide nem adják vala, ha a te 


ágyaddal meg nem jesztik vala. 
― No, az ugyan rossz ágy lehet, ha még az ördögök 


is félnek tőlle! 
Röggelre kelnek, a diák megindul haza. Egyször eszi- 


be jut Megölő Istéfánnak, hogy „meg kell vala őtöt 
szorittani, hogy ha magán segítött, rétam is segítött 
vóna”. Megindul utánna a diáknak, de meglássa a diák, 
de megjed, hogy most őtöt is elposztittsa. De egyet- 
kettőt lépik, s mindjár eléri a diákot Istéfán. 


― Állj meg, barátom! Ahogy magadon segítöttél, 
segitts rajtam is, hogy ne mönjek abba a fene ágyba 
pokolba. 


― Hát kijed a legelső embört bottal ütte-ë meg, vaj 
késsel ölte meg? 


― Én késsel ëgyet sem öltem, barátom, met én min’ 
bottal vertem agyon. 


― Megvan-ë az a botja, amivel a legelső embört 
agyonütte? Mönjön vissza, s hozza ide. 


Egyet-kettőt lépött, s hazalépött, a hijuból levöszi 
s elviszi a diákhoz, de hát a szú úgy megötte, hogy tő- 
vel se lehetne liknál ëgyebet szúrni. Kérdi a diák: 


― Miféle fa vóna? 
Mondja Istéfán: 
― Vadalmafa. 
― Hozza el hát csak velem tova a kőszikla tetejiig. 
A kőszikla tetejin egy honcsoktúrásba belészúrassa. 
― No Istéfán bácsi, mönjön bé a kőszikla alá, ott 


van egy csorgó, a csorgó mellé álljon té’dre s imád- 
kozzék a szájával, térgyin állva addig hordja a vizet 
arra a botra, amíg kisarjazzik, akkor almát kezd te- 
römni, kijed akkor attól a rossz ágytól meg fog men- 
tődni. 


Megölő Istéfán hordani kezdi a vizet arra a botra. 
No, ő hadd hordja a vizet, a diák eljő haza. Annál 
is inkább ëgyszöribe papnak kitöszik, hogy ő még pok- 
lot is meg merte járni. Ő a papságot viselte egy hu- 
szonöt esztendeig, akkó főszöntölték pápának. A pápa- 
ságot folytatta sok ideig. Minthogy az pápának régi 
rendtartás szerént eljő az ideje, hogy az országát béke- 
rülje, mikó végezte vóna bé útját éppen azon a kő- 
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sziklán, amelyikön a botot elültette, megállnak a kő- 
szikla tetejin, hogy egy küs ideig szusszanjanak, hát az 
inas meglássa, hogy a kőszikla tetejin egy törpe fán 
szép piros almák vadnak, így szól az inas: 


― Ekszelenciás uram! Olyan szép almákot látok, ha 
elbocsát, hogy szakasztanék egy párt. 


― Eridj, eridj, még ha olyan szép, szakassz neköm 
is egy párt. 


Akkorát kiátnak, hogy az inas majd elesik: 
― Azt nem szabad másnak leszödni, csak aki azt a 


fát odaültette. 
Visszafut az inas nagy lelkeszakadva. Így szól a 


pápa: 
― Hát neköm hoztál-ë? 
― Én, ekszelenciás uram, még magamnak sem, met 


akkorát kiátottak, hogy én majt elestem; azt mondá 
valaki, de én sönkit sem láttam, hogy arról nem sza- 
bad másnak szakasztani, csak aki azt a fát odaültette. 


A pápa meggondolkozik, eszibe jut, hogy hohó! azt 
ő még legén korába ültettette oda. Ekkor a pápa a lo- 
vakot elereszteti, elmönnek a kocsissal s az inassal hár- 
man a piross almához. Szólittsa a pápa: 


― Megölő Istéfán, hol vagy? 
Egy száraz koponya höngörödik elé. 
― Itt vagyok, ekszelenciás uram! Testömnek tagjai 


mind elszotyogtak imitt-amott, amíg a vizet hordtam, 
mindön ízöm-porom szërte van hullva. 


De poroncsol a pápa, hogy min gyűljön ëssze. Mind 
is eléfutnak egy csomóba, rakásba. Akkor egy nagy pat- 
kánytúrást az inassal s a kocsissal széjjelvájata a pápa, 
poroncsol a csontoknak, hogy mönjenek bé abba gö- 
dörbe, mind is belégyűltek, ësszehajtatta, bétakartatta 
szépön a legényökkel, egy misét szógátatott, a bűnji- 
ből fölódozta. Akkor Megölő Istéfán a pokolbéli rossz 
ágytól megmentődött. 


A pápa elmönt vissza a hazájába, még máig is él, 
ha meg nem hót. 


 


XIX 
A huszár és szolgáló 


 


Egy papné régön, még az ántivilágban, a tángyért, 
tálat, tejesfazakakot belérakta egy kosárba s elkűdte 
a szógálótól, hogy mossa meg a patakon. A szógáló 
mosogatás közbe meglássa, hogy egy rák ahajt mász ki 
a vízből, s ő, ki még soha rákot nem látott vót, reabá- 
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vászkodik, egy kicsiddég fél is tőlle. Azonba ott mö- 
nyön egy huszárkatona lóháton, s kérdi tőlle a szógáló: 


― Ugyan bizon, vitéz uram, mi az istencsudája az 
ahajt? 


― A bizon, húgom: rák ― azt feleli a katona. 
A szógáló megbátrodik, közelébb lépik a rákhoz, 


nözni kezdi, azt mondja: 
― A bizon mász. 
― A bizon rák ― mondja esmét a katona. 
― A bizon mász ― mondja nagy nyessön a szó- 


gáló. 
― A bizon rák ― mondja harmadszor is a katona. 
― Ugyan bizon, vitéz uram, miféle lélökkel mond- 


hassa azt, mikor én jól látom, hogy mász ― mondja 
a szógáló. 


― De hát húgomasszon is miféle lélökkel mondhas- 
sa azt, mikor én jól látom, hogy rák? ― kérdi a ka- 
tona. 


― No, én nem vagyok sem vak, sem bolond, én jól 
látom, hogy mász ― azt mondja a szógáló. 


― De biz én sem vagyok sem vak, sem bolond, én 
jól látom, hogy rák ― mondja a katona. 


A szógáló megharagszik, s amennyi edény nálla vót, 
mind a fődhöz veri, hogy mind diribdarabra törik, s 
azt mondja nagy méröggel: 


― Az Isten ingöm éppen így posztittson el, ha nem 
mász! 


A katona leugrik a lováró, kirántsa a kardját, el- 
vágja a lova nyakát, s azt mondja reá: 


― Az Isten öngedje meg, hogy a hóhér éppen így 
vágja el a nyakamot, ha nem rák! 


A katona elmönyön gyalog, a szógáló is hazamönyön 
az edény nékül, s kérdi tőlle a papné: 


― Hát hó vadnak az edényök? 
A szógáló elbeszéli, hogy mi történt közte s a ka- 


tona közt a mász-szal s a rák-kal. 
― Hát te csak azér töttél olyan kárt neköm? ― 


azt mondja a papné. 
― Ó, asszonyom! Hisz én nem is hadhattam annyi- 


ba, mikor én jól láttam, hogy mász, mégis az a gaz 
katona mind csak azt nyeste, hogy rák! 


A papné éppen kemöncét hevítött, sütni akart, még 
inkább megharagszik, kapja a százforintos új bundá- 
ját, bélöki a kemöncébe, s azt mondja: 


― A tűz langja éppen így égjön meg ingömöt, ha 
mind a ketten bolondok nem vótatok! 


― Hát itt miféle pörzsbűz van? ― azt kérdi kí- 
vűről bejöve a pap, s megtudja, hogy mi történt a 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


414 
 


rák és mász miatt, kapja a palástját, ësszevagdalja azt 
egy féjszével a küszöbön, s azt mondja: 


― A hóhér éppen így vágjon ëssze ingömöt, ha mind 
a hárman bolondok nem vótatok! 


Odaérközik a mestör: a bornya bébogározott vót 
a pap udvarára, utánna jött vót, hogy hazahajtsa. Az 
is megtudja, hogy miféle dolog történt s miér, kap egy 
botot, s úgy vágja főbe a maga bornyát az ajtó előtt, 
hogy mindjá főfordul s megdöglik, s azt mondja rea: 


― Az Isten öngedje meg, hogy a tüzes ménkő ép- 
pen így üssön agyon ingömöt, ha mind a négyen bolon- 
dok nem vótatok! 


Érközik az eklézsia kurátora is, kérdözi, hogy mi 
történt ott, s amikor elbeszéllik neki, megharagszik, 
főkapja az eklézsia ládáját, s úgy vágja a fődhöz a ház 
közepibe, hogy a láda darabokra szakad, a drága ab- 
roszok, kendők széjjelomolnak a ház fődjin, s azt 
mondja: 


― Az Isten éppen így posztittson el ingöm ebbe 
az órába, ha mind az ötön bolondok nem vótatok! 


Bétoppan azalatt az egyházfi is, meglássa az abro- 
szokat s kendőköt a fődön, ësszecsapja a kézit s kérdi: 


― Ugyan bizon hát e mi dolog? 
Megmondják neki is, hogy milyen dolog történt, s 


mér is történt, s ő főkapja a fődről az abroszokot, 
kendőköt, diribdarabokra hasogassa mindegyig, s azt 
mondja: 


― Az ördög éppen így szaggasson el ingömöt, ha 
mind a haton bolondok nem vótatok! 


A hír elterjedt a történt dologról továbbig, arra 
ësszegyűl az eklézsia, főgyújtsák a papi házat, s azt 
mondják: 


― A tűz langja így égjön meg münköt mind ameny- 
nyin vagyunk, ha mind a heten bolondok nem vó- 
tatok! 


 


XX 
Az ördög kilenc kérdése 


 


Egy szëgén legénnek kedve szottyant, hogy meghá- 
zasodjék, ki is pottyintá ëgyször az édösanyjának, hogy 
ő mibe töri az eszlt. 


― Ó, te sömmirevaló élhetetlen! Tám bizon neköd 
való a házasság ― mondja fölharsanva az anyja ―, 
tödd le magad arról, ne bolondulj meg, jobb lösz, láss 
dógodhoz ahelyett. 
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― Met anyám! Én bizon megházasodom ― azt 
mondja nagy nyessön a legén ―, immán ideje neköm 
is, hogy ne üljek így. 


― No ide nem mënyecskét a házhoz ― mondja az 
anyja ―, én főzök, sütök, mosok a háznál, míg bí- 
rom magamot, lám a szomszédba az a högyös mënyecs- 
ke hogy bánik az anyóssával, hogy pocskondiázza, 
hogy böcsméli útca-szöribe mindönütt mindön igaz ok 
nékül, ő maga úgy teli van hibával, mind a Dudás Jan- 
kóné veteményös kertje burjánnal, mégis aval mossa 
a száját, hogy az anyóssa a hibás, pedig tudja az egész 
falu, hogy nem úgy van, velem is úgy bánhatna még a 
te feleségöd, no ide nem valami förgetegös mënyecskét 
a házunkhoz, hogy zenebonát csináljon a házná, ve- 
lem ne is vikotálódj, me hidd meg, hogy ma porul jársz, 
ha csakugyan nem nyughatol. 


A legénnek mindön kedve elveszött, nagy szömöt me- 
resztött az anyjára s azt mondta nagy dér-dúrral: 


― Anyám! Annyit ne tereturáljon, hisz immá mind 
megházasultak a faluba a legényök, akik velem egy- 
korúk vótak, tám én következöm immán. 


― Neköm ne merögesd olyan rútul a szömödöt ― 
azt mondja esmé nagy haragoson az anyja ―, nem 
tudom, miféle gonosz lélök iszkitél, hogy úgy nem férsz 
a bőrödbe, jobb lösz, fogd meg a szád s hallgass. 


― Ingöm sömmi gonosz lélök nem iszkitél ― azt 
mondja dunnyogva a legén ―, de ideje, hogy megháza- 
suljak én is. 


Arra esmét azt mondja az anyja: 
― No, ha csakugyan feleségöt akarsz hozni, lássad, 


vigyed akarhova a pokolba, de ide igaz, hogy nem a 
mű házunkhoz, inkább a nyakadot facsarnám ki, mint- 
sem hogy azt megöngedjem. 


A legény apja belé sem kottyant a dologba, nem, 
met a felesége poroncsolt a házná. 


A szegén legén főduzmálta magát, kimönt nagy 
morgolódva a házbó, nem is mönt bé a vacsorára is, 
henem meghált az udorba egy kicsi poros szénán, de 
egéssz éjjel nem tudott alunni egy csöppöt is egéssz 
viradtig, akkor főkőt, elindult feleség után. Möndö- 
gelt immá szomorán s teli buszuval, hogy az anyja 
olyan rútul bánt vélle, hogy szinte megötte kezit-lá- 
bát mérgibe azé, hogy ő meg akar házasodni. 


Útazott immár ëgyes-ëgyedül egy kicsi pácikóval s 
egy üres tarisnyával (met az anyja nem tött vót útra- 
valót neki), mönt idegön, üsmeretlen helyekön, högyön, 
vőgyön, sík mezőkön körösztű, mindaddig, míg későre- 
hára egy fényös rézhídhoz érközött. Ott megállott egy 
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helybe, csudákozott a hídon, de félt reamönni. Amind 
ott álldogálna, hát meglássa őt egy fejérszakállú ősz 
öregembör, s azt mondja neki: 


― No, te szegén legén, mönj-mönj, ne félj, de csak 
lábujjhögyön mönj azon a hídon, me különben ott 
hagyod a fogadot, met azt ördög hídjának híjják, úgy 
mönj azon körösztű, hogy meg se suttyanjon a csid- 
mád réta, eddigelé kilencvenkilencen vesztek el itt, hogy 
nagy derenducával s nem szép csöndösön möntek azon 
körösztül, ott veszött egyször egy egéssz násznép is, 
szekerestő, lovastó, vőlegényestő, mönyasszonyostól azé, 
hogy dörömbözve, dökretve nyargaltak azon a hídon 
körösztül. 


A szegén legén félt előbb arra a hídra mönni, úgy 
félt, hogy még ugyan röszketött belé, de minthogy azt 
a hidat suhutt másutt el nem lehetött kerűni, későre- 
hára megerőtette magát, nekibátrodott s szöröncsésön 
körösztűmönt a rézhídon, éppen azonmódúlag, ahogy 
az a fejérszakállú ősz öregembör megtanította vót őtöt. 


De a hídon túl elig haladott vót tíz vaj tizenkét 
lépésre, egy ördög csak kiugrott a híd alól, s azt kiá- 
totta neki: 


― Megállj, megállj, szegén legén! Ne félj, egy kicsi 
beszédöm van veled. 


A szegén legén megállott egy helybe, de úgy meg- 
ijedt, hogy még a lélögzete is szinte megállott jedtibe. 
Az ördög közelébb lépött hezza s azt mondta neki: 


― No, te szegén legén! Jól tudom, hogy te mi já- 
rásbeli vagy: tudom, hogy házasodni akarsz, azt is, 
hogy szegén vagy, s hogy te olyan bücsületösön mön- 
tél körösztül a hídamon, hogy nem háborítottál s ne- 
köm sömmi buszuságot nem okoztál, mind más utazók, 
én tégödöt megjutalmazlak azét, hogy mikor elhozod a 
feleségödöt, hadd lögyön mivel kiálljad a lakadalmi 
vendégségöt. Mikor visszajőtök a mënyasszonnyal 
együtt, nehogy másfelé, hanem éppen itt mönjetök el, 
akkor megadom, amit adni akarok. Most csak mönj 
eherről indulva a kilencedik faluig, azt a falut Jám- 
bortelepnek híják, s ha el találnád veszteni az útat, 
csak kérdözősködj mindöntől, akit elöl-hátul találsz, 
hogy hó vagyon Jámbortelep, reaigazitt valaki, abba 
a faluba éppen a vetéskapu sorkánál lakik ott a falu 
végin egy gazdaembör, annak vagyon három leánya, 
kérd meg a legszöbbiköt, ha azt nem adják, más akar- 
melyiköt. 


A szegén legén elindult aharról, s mindaddig úta- 
zott, míg elérte azt a Jámbortelep nevű falut, ott bé- 
mönt ahoz a házhoz, hova az ördög igazította vót. A 
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szegén legént jól fogadták a háznál, a leányok gyaní- 
tották, hogy leánkérni mönt oda, forgolódtak, sörpö- 
töltek, ratymattak, jól is tartották rátottával. Amind 
ott múlatott a legén, csak kisütte osztán, hogy ő biz 
azé jött, hogy elvönné valamelyik leánt, ha adnák. 


― De hát melyiköt vönnéd a három közül? ― kez- 
dötte a leányoknak az apjok. 


A legén a legküssebbikre mutatott, minthogy a vót 
a legszöbb, s azt mondta: 


― Neköm éppen e kéne, né! 
― Héj, öcsém ― mondja az apa ―, az asztagot nem 


a fenekin szokták megkezdeni, ha mindját a leggazda- 
gabb hörcög kérné, sem adnám a legküssebbet, míg a 
két nagyobb el nem kél. 


― Nem bánom hát, ha a nagyobbat adják is, ha 
adni akarják ― mondja a legén. 


Az apa s anya odaígérte a legnagyobbik leánt, tüs- 
tént papot is hívattak, s meg is történt az esszeeskö- 
tés. Hogy az eskötés megvót, ebédöltek együtt, s aval 
útra indult az új házaspár. Mikor az ördög hídjához 
érköztek, olyan szép csöndösön möntek azon körösz- 
tű, mind a vőlegén mönt vót azelőtt egyedül. Akkó ki- 
ugrott az ördög a híd alól, nagyot kiáltott: 


― Hó! Megálljatok! Hadd adjam meg, amit meg- 
ígértem vót! 


Azok hát megállottak, az ördög pedig kihajtott ki- 
lenc kövér disznyót a híd alól, s azt mondta a vőle- 
génnek: 


― No, én ezt a kilenc disznyót nektök adom, öles- 
sétök le, az aprólékjok egy résziből álljátok ki a laka- 
dalmi vacsorát, a kilenc szalonnát pedig aggassátok föl 
a hijuba s éljetök abbó takarékoson. De azt mondom 
én neköd, te vőlegén, hogy mától számlálva mikó négy 
hét bételik, meg foglak tégöd keresni estéli tíz órakor, 
s ha kilenc kérdésömre meg nem tudsz felelni, elvesz- 
töd a kilenc szalonnát, s azon kűvül még ëgyéb bajod 
is lösz; de nehogy akkora féltödbe elébb állj hazól, 
met ha mindját a töngör fenekibe rejtőzöl, onnét is 
kivöszlek, tudd meg azt! 


A vőlegénnek nagy szöget ütött a fejibe ez a beszéd, 
de mindamellett ő a feleségivei magok elejibe vötték a 
kilenc kövér disznyót, s hazahajtották, de nem az apai 
házhoz, met a vőlegénnek megmondotta vót az anyja, 
hogy oda ne vigyön feleségöt, henem a faluba kibéröltek 
egy tisztösségös házat a mënyasszon pénziből, bészál- 
lottak abba. Megölették aztán a kilenc kövér disznyót, 
kettőnek az aprólékjából kiállották a vendégségöt, a 
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kilenc szalonnát pedig a hijjuba fölakasztották, s gaz- 
dasághoz fogtak. 


Mikor a négy hét éppen bétőt az összekelés után, a 
vőlegén búsúni kezdött, erőssen nyughatatlankodott, 
hogy ha az ördög el talál jőni a kilenc kérdéssel, s ő 
nem tud azokra megfelelni, majt rosszul fog lönni a 
dóga neki. Míg így vekkedözött, bémönt hezzok egy 
rongyosnál rongyosabb kúdus-forma idegön embör, szál- 
lást kért éccakára, s adtak is mindjá, jó vacsorát is ad- 
tak neki, osztán az is béfeküdt a góc alá, s amind ott 
heverészött a hammuba, kérdötte a vőlegéntől, hogy miér 
olyan szomorú, mikor az új házasoknak többnyire jó 
kedvök szokott lönni. 


― Neköm elég bajom van ― mondja a vőlegény 
―, nagy dógot sújtottak a fejemhöz: met neköm ma 
kilenc kérdésre kell megfelelnöm; mégis, ha tudnám, 
hogy mik lösznek azok a kérdésök, úgy mind más vóna, 
nem búsulnék éppen úgy, de az a baj, hogy nem tu- 
dom, mik azok, félök, ha nem tudok megfelelni, rosszul 
lösz dógom. 


― Azér egy mákszömnyit se búsulj ― azt mondja 
a kúdus a góc alól ―, csak bízd reám az egéssz dó- 
got. Te csak hallgass, egy szót se szólj, met én mindön 
kérdésre megfelelök helyetted a te képödbe. 


Erre fő kezdött ucsuodni a vőlegén, lefeküdt osztán 
az új feleséggel, de csak nem jött álom a szemökre, 
renyődtek, hogy vajjon mi lösz a dologbó. 


Amind ott feküdtek, tova éféle felé kopogtatnak az 
ablakon, hát ott az ördög s békiát nagy dörgősön: 


― Aluszol-ë, gazda? 
― Nem aluszom ― feleli a kúdus a góc alól a 


gazda helyett. 
― Hát meröd-ë biztatni magadot, hogy megfelelsz 


a kilenc kérdésre? ― kérdi ismég az ördög. 
― Meröm biztatni ― mondja megint a kúdus. 
― No hát azt kérdöm tőlled elsőben is ― mondja 


az ördög ―, mi van a világon, ami csak egy? 
A kúdus azt feleli: 
― Egy Isten van az égbe, egy nap van az égön, 


egy feje van mindön embörnek. 
Az ördög: 
― Tudsz-ë mondani valamit a kettőre? 
A kúdus: 
― Akinek két ép látó szöme van, a szöröncsés em- 


bör, mindönt tisztán láthat a nap alatt. 
Az ördög:  
― Mit tudsz mondani neköm a háromra? 
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A kúdus: 
― Amelyik házon három ablak van, az elég világos. 
Az ördög: 
― Hadd halljam, mit mondasz a négyre? 
A kúdus: 
― Négy kerék elég egy szekérbe, több nem is kell. 
Az ördög: 
― Hát valamit tudsz-e mondani az ötre? 
A kúdus: 
― Öt kézúj elég egy kardnak a maroklatjára. 
Az ördög: 
― Mondj valamit immán a hatra? 
A kúdus: 
― Akinek jó hat ökre van, szánthat, vethet, boro- 


nálhat, erdőlhet a más segittsége nékül is. 
Az ördög: 
― Nem hiszem, hogy tudnál mondani valamit a 


hétre! 
A kúdus: 
― Akinek hét leánya van, annak főhet a feje, míg 


rendre mind a hetet jó helyré férhöz adhassa. 
Az ördög: 
― Mondj valamit most a nyócra! 
A kúdus: 
― Akinek nyóc asztaga van a csű’kerbe, a nem 


szorul másra kinyér dógába. 
Az ördög: 
― Hát utoljára mit mondasz a kilencre? 
A kúdus: 
― Akinek kilenc szalonnája van a hijjába, nem fut 


a szomszédba pörgölnivalóér. 
Az ördög elbámult a kész feleletön, mind azt hitte, 


hogy a gazda maga felelget neki, s azt mondotta hát: 
― No, légy magadnak, látom, többet tudsz, mind 


én ― s aval ellódult, ahonnét jött vót. 
Az új gazda másnap röggel jóltartotta a kúdust étel- 


lel-itallal, amellett adott neki sódort, disznyólábat, még 
egyebet is, ami lelke fölött vót, hogy őt kisegítötte a 
bajból. Ő maga pedig s a felesége addég ügyeköztek, 
hogy rövid üdő alatt egy szép jószágot szörzöttek, arra 
házat építöttek. Az asszon sokat segítött az anyóssán 
is, annak a szorult állapotjába, s ő még ma is süti a 
palacsintát, ha mind a kilenc szalonna el nem fogyott. 
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IV 
NÉPSAJÁTSÁGOK 


SZÓLÁSMÓDOK, KÖZMONDÁSOK 


Jöjjenek immán nállunk es! ― Elmenyünk oda es. 
Tessék, üljön le. Tessék letelepedni. Tessék helyet fog- 
lalni. 


Hát ugyan bizon hogy van kjed? Kjedtől meg is 
halhattunk vóna. Kjed azt sem tudja: vagyunk-ë a 
világon? Immán azt kezdettük vót gondolni, hogy el- 
veszëtt egésszen. Hogy es tudá megállani, hogy olyan 
sokáig hëzzánk ne jöjjön? Tám ha gazdagabb embe- 
rek vónánk, többször es eljőne. Mű szegények vagyunk, 
de a szűvünk jó, ne vessen meg münköt. Mű sem szok- 
tuk bántani az embert. ― Még senkinek sem vëttük el 
a kalapját. 


Ne menjen el kjed még! ― Igen, de otthon meg- 
szidnak, azt mondták, kicsi ideig üljek. ― Ne menjen 
el, no. Innét bizony egy kicsiddég nem menyen el. 
(Valamivel kénálni akarja s ëppen készül vala rea.) 
Hagyja el kjed, ne járjon semmi után, mett nekem 
bizon most semmi sem kévántatik, higgye meg! Én nem 
azétt jöttem, hogy kénáljanak. Ha nem kénálnak, osz- 
tán annál hamarább idejövök. ― Köszönöm igen szé- 
pen a jóakaratot. Adja Isten, hogy mű es mássát ad- 
hassuk. Ha az Isten a házikot házunkhoz hozza, mű 
es megszógáljuk. 


Egyél bátron, mind otthon. Egyél, ne ehezzél, mind 
otthon. Egyél; mett ha nem eszel es, meghalsz. Ha nem 
eszel, megbánod, mett ez olyan jó, hogy!... kakas- 
téjjel süttük. ― Ne húzza magát úgy tőlle, mett bi- 
zon jó szűvel! Tám bizon nem es jó. Ne utálja, no! 
Mű csak ilyennel élünk, s méges élünk. Csak azt tu- 
dunk adni, elévenni, ami van. Egyébbel nem szógálha- 
tunk most egyhirtelenjibe. Ezt a kicsit bizon tudom, 
hogy még elveszi. Immán ezt a kicsit csak nem hagy- 
juk itt. Hiszen úgyes ki eszi meg a maradékot? Együnk, 
hadd fogyjon, úgyes mást ad az Isten helyibe. Jó em- 
berünktől nem sajnáljuk. Jobb emberemnek tudom, hogy 
nem adom. Kjed nékül istenúgysegënëmre mondom, jól 
sem esnék. Az Isten fizesse meg, hogy idejött, mett 
mán nekem es van kedvem enni. Egyedül jól sem esik 
az embernek semmi. Az Isten ádja meg jóságáétt, hogy 
nem vetëtte meg csekély házunkot. 
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Ne köszönje azt a kicsit. Ne köszönje, mett nem ér- 
demes. Szerencsés jó egésségire kévánjuk a keveset. En- 
gedelmet kérünk a rövidségről. Ha jobbkor tudtuk 
vóna, hogy így lesz, többre készültünk vóna. Máccor 
egy szarkát kűdjön előre, hogy tudjunk hezza tartani. 
Olyan véletlenül lén ideérkezése. Engedelmet kérünk 
mindenekről. A többiről engedelmet kérünk. A többi- 
ről megkövetjük. 


Adjon isten jó napot, jó estét, jó écakát, j’egésséget 
mindenfelé (mikor többekhez van intézve a köszöntés). 
Az Isten adjon csendes, nyugodalmas jó écakát ― a hó- 
napi napra bódog felviradást. 


Kelj fel, te güzű, ne bújj úgy abba a vánkosba. Nem 
látod, hogy a nap a hasadra sütött. Eddig a kódus a 
harmadik falunál jár. Bezzeg este jó szűvvel lefek- 
szel. Most minnyát végigöntelek. ― Ha három écaka 
ësszeragadna, azt es kialunnád. Ha valaki meglássa, 
hogy ilyen sokáig aludtál, mint mond róllad. 


― Fáj-é erőssen, te? Hadd el, mett meggyógyul, míg 
férhez mész, vaj: megházasodol. Annak az az urus- 
sága, hogy kösd bé tűrömfűvel s jajlapival. Ne szë- 
szëgj olyan erőssen, mett nem halsz meg belé. ― Te, 
miétt káronkodol? tám azt gondolod, hogy aval meg- 
gyavul? A bizon szép orvasság! ha az Isten meghallja, 
soha míg a világ, meg nem gyavitt. ― Egyél egy kicsit, 
édes pityém, mett ha nem, halálra hitvánkozol. ― Soha 
örökké lehetetlen, hogy meggyógyuljon, úgy nem eszik. 
Úgy nem kell neki, mind a fának. Akár a fal ódalát 
kénáld, akár őt, mindegy. ― Ó! szegény kicsi gyermek, 
olyan erőssen nyeg, mind egy nagy. Nagynak es sok 
vóna, akkora fájdalmat visel el. Tám csak az Isten meg- 
gyógyittsa. Most mán egy kicsit ëllëgetik, Istennek le- 
gyen hálá. Úgy elaszott szegény, hogy csak a csontja 
s a bőre. Egésszen odalett, úgy elhitványkozott. Úgy 
szédeleg, mind a tavaszi légy. Minden lépésire egyet 
tántorodik. Olyan lett, mind az árnyék. Ëppen a halál 
kapujától tért vissza. Kicsi hiba, kiépüli. Még annál 
jobb egésségire válik ezután. Nem mindegyik beteg hal 
meg. Még annál jobb, hogy a rossz nedvesség kifútta 
magát a testiből. Immán csak lehet reménségünk, hogy 
megmarad. Az Isten megfordittsa. Bízunk Isten után, 
hogy megmarad. Ha az Isten reamérte, végig kell, hogy 
szenvedje, vaj: húzza. 


Miétt nem jő hezzánk vajegyszer? Hiszen mű sem 
vagyunk rosszabb emberek, mind más. Nállunk es el- 
jöhetnének. Sohasem hittem vóna, hogy olyan rossz em- 
ber tudj lenni, ha az egész világ mind mondotta vóna 
es. Más herré, hiszem, hogy jobb szűvel elmennél. Csak 
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úgy van biz a, hogy a szegény embert kerülni szokták. 
Látszik, hogy szegények vagyunk, mett nem këllünk. 
Más inkább kell, mind mű. 


Ne haragudjék kjed olyan sokáig ― egyszer úgyes 
csak meg kell békélni. Haragnak vége békesség. Én elig 
hihetem, hogy kjed ilyen sokáig tudott vóna hara- 
gunni; csak magát tartogassa. Az Isten es úgy hara- 
gudjék reám, mind én kjedre. Hagyja el immán egy- 
szer azt a haragot, hiszem tám nem akarja a koporsó- 
ba vinni magával. Azt a hosszas haragot az a kicsiség 
nem érdemelte meg. ― Adja a kezit, bátya: huncfut, 
aki haragszik! Miétt es tud olyan sokáig haragunni. 


Siess ma, te áncsori, ne ámolyogj az úton! ― Úgy, 
úgy, még mond-ë, no! elég idő száz esztendő, még el- 
érkezem. Mi az isten gútja beszélni valód van annyi? 
Kibeszélted-ë magadat már egyszer, no? Jere ma, no, 
mett mán meguntalak várni. Vége lesz-ë ma, no? Ezt 
az ördög sem győzi végigvárni. Lépjél jobban! Egy ki- 
csit sebëssebbre nem vehetnéd-e? Ma biz elaluszol az 
úton. Az Isten megfizeti, ne lépjél olyan komóduson. 
Téged így az ördög es megúnna. Ne lépjél egy órára 
egyet. 


Ne hazudj, te. Nem szégyelled-ë hazudni? Úgy ha- 
zudsz, mind a kicsi kutya, amelyik künn csahol. Úgy, 
úgy, csak hazudj. Elég hosszú vót mára. Ha még ha- 
zudsz, ma nem lesz este. Van-e még hátra valami? Még 
nem tudál-e kifogyni? Ma ki sem tudsz térni belőlle! 
Tart-ë még? Jól vetëd. Ugyan beléhabarodtál. Ó! hogy 
az istennyila üssön meg, te Pista, mekkorákot tudsz 
hazudni. Úgy hazudsz, mintha könyvből olvasnád. No 
mett te ës tudsz még valamit. 


Miétt vagy olyan rosszféle, te? Ó be nincs lelkëd 
nekëd! ― Ugyan bizon hol van a lelkëd? Te lator- 
ságnál (gonoszság, csintalanság) ëgyebet nem ës tudsz. 
Nekëd még a numerusod sem vót jóféle. Úgy nem saj- 
nálja az embërt, mintha háborúba vóna. A sorkától 
egéssz a nyaka csigájáig verte. Úgy megdöhölte, hogy 
szinte megölte. Mások vëtték ki a keziből. Ugyan bizon 
nem félsz-ë az Istentől? Ha veled úgy tennének, jól 
esnék-ë? Vaj ëgyszër másvilágról gondolkozol-ë? Sëm- 
mi sem jut egyéb eszibe, csak a rosszféleség. Mënyën 
neki a vétëknek, mind a vak a kőfalnak. Mindën mon- 
dása ëgy vétëk. Vétëk nékül nem ës tudna sëmmit csi- 
nálni. Te egésszen ëgy vétëk vagy, ëgy vétëkből állasz. 
Valaha csináltál-ë jót? Sëmmit sem irgalmaz neki. Úgy 
vágja, mind a sós halat. ― Nincs annyi érzés benne, 
mind a fába. 
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Rakd úgy azt a szekeret, hogy a lëányos ház felől 


hadd álljon ügyesën. Az éjjel nem jó helyt járt, mett 
fëldőlt a szekere ― fenekestől fëlfordult ― megakadt 
a tëngelye. Úgy jár, aki sokat jár guzsalyasba. Fëldőlt, 
s immán szégyëllheti a túlsó sor. (Szereteje a túlsó soron 
lakik.) Azétt miétt ës tész virágot a kalapodba, ha csak 
annyinak sem vagy embëre. Úgy veti magát, hogy majt 
nem t’om hova lësz belé, s ott van la! ― Bánatnak 
indult a szekere. Egésszen csára raktad azt a szekeret. 
Köszönd mëg, ha mëgáll, míg hazamész. 


Férrevágta a sapkáját. Ne tëdd olyan erőssen férre, 
mett túlfelől leesik. Olyan férre tëtte, hogy a füle 
tartsa. Nekëd tám nyüves a füled. Próbáld immán más- 
felé es. Olyan kevély, hogy a kalapját sem tudja igye- 
nëssen tenni. Osztán, ha köszönsz valakinek, megént 
úgy teszed-e vissza? Úgy áll a kalapja, mintha hat 
ökre vóna ― mintha ő vóna nem tudom ki ― mint- 
ha az egész falu az övé vóna ― mintha ő vóna goróf 
Csáki. Immán ne es köszönj sënkinek, mett kár meg- 
mozdittani. Szabad-ë hëzzád szóllani? Szabad-ë nekëd 
köszönni? Ugyan biz az egésszen te vagy-e? Në te në! 
Ó, hogy a nyavalya rontsa ki törnyőjit, mind ágál ― 
be ágál. Osztán hogyne lënne jégesső. Osztán mondjad, 
hogy Péter bá! Me no! ehe! ihi! ühöm! ha-ha-ha, jaj- 
jaj-jaj! be cégér vagy, ëcsém. Még a szeme sem nyílt 
ki, s mán tud a kevélységhëz. Bár csak az Isten egy 
szűk időt adna, be kevély az ember. 


Hát osztág mi bajod van vélle! Igën hát! s osztán 
bánod-e? Ha bánod, tégy rólla! Ha nem szereted, szap- 
panyozd meg. Legén! ugyan nem térhetsz el tőllem! 
Hisz én nekëd sëmmit sem vétëttem. Most métt tudál 
belém akadni. Melletted nem ës lehet elmënni. Bárcsak 
tudnál elhallgatni valamit szótétetlen. Hëzzád közél 
sem lehet járni. Mit akadozsz annyit mindën embërbe, 
te istennyila! Hm, lelkëm, be nagy úr a király! 


Két virág között egy kóré. Két kóré között egy vi- 
rág. Virág keni kóréra. Virág mondja kórénak. Hagyja 
el, ne csúfolódjék. Azt kjed ës csak mondja, de nem 
abba a hiszembe van. 


Kjed egy kicsiddég hamissacska, húgom! Róllam 
mondja-e? tám elvétëtte. Hamiss, aki a hamissat meg- 
üsmeri. Jaj, hagyja el, mett hova kell hamissabb ma- 
gyar, mind kjed. Náladnál hamissabb sem kell. Hamiss 
magyarnak adsz te enni. Jól ismerik kjedet ës. ― Jól 
tudja minden embër, kjed ës mivel jár. Te tám azt 
gondolod, hogy csak te vagy az Isten angyala. Ha ké- 
nálnak, te es elveszed. Nem vetsz te es kërësztët rea. 
Olyan jó szűvel sullódik a legénhez, mind a macska 
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a kutyához, vaj: mind a tanulatlan ló a kert ódalához. 
Este jár, mind a denevér. Te sem ma vótál legelőbbször 
guzsalyasba. Te sem vagy mostani mákos. Vak veti vi- 
lágtalannak. Jól tudja, melyik fán terëm a szép lëán. 
Amennyi lëán, mind felfűznéd magadra. Ha a világon 
lëán nem vóna, mit tudnál csinálni? vaj: egy órára meg- 
halnál. Nyeritt a legények után. No mett ugyan hu- 
nyorittós szeme van az ebadtának. A tud bëzzëg jól 
vágni az embër szemibe. Nem ës tud úgy beszélni, 
hogy az egyik szemivel ne hunyorittson. Kjed ugyan 
csiklik, húgom. Ugyan csiklandós (így is: csiklós) a 
vére. Jaj, ne nyóljon a hónom alá, mett úgy csiklom, 
hogy! Ó, hogy a tűz langja égje meg, milyeneket mond. 
Ugyan bizon, nem szégyelli-e a kutyától? olyanokat 
mond-ë, no! Kjed az embërt egésszen el es bolondittsa. 
Keljën, no! Ne izéljen, no ― nyughassék! Üljön szépen! 


Bezzeg ugyan kevély az a legén, küjjel termeszti a 
fokhagymát a kerten. Téged mi lelt? Tám csijánra 
huggyoztál? Olyan kevély, hogy elig tud a lábán ál- 
lani. Bezzeg ugyan van-ë hányatos (vitézkötéses) ha- 
risnyája. Nagyot ért maga felől. Azt gondolja, hogy 
ahol elmenyen, minden lëán, vaj: legén ― belészeret. 
Olyan kevély, hogy a lépésit es elig találja el. Olyan 
feszës, hogy! Jaj, milyen hëgyëssen lépik, lelkëm! Bëz- 
zëg ugyan nagyra tartsa magát. Nem es áll szóba min- 
den hitván gyalogembërrel. Fenn hordozza az arrát. 
Nem es lehet vélle gyalog beszélni, ha lóhátra nem ke- 
rekëdünk. Koszton kell, hogy az embër felnyójtsa hezza 
az estánciát. Ügy fújja magát, mind a varasbéka. 


Jaj lelkem, s te olyan hatalmas vagy! Soha bizon. 
Në te, në! még ő es csinálja magát. Vigyázzatok, mett 
minnyát felszippant az arrába. Ő sokat tud tenni, ëgy 
fertály bor után a mást es bé tudja tënni. Egy krajcár 
után a mást es el tudja tenni, ha van. Jaj istenem, hogy 
féljünk tőlle? ― No hiszem, bátya, ha kjed olyan ha- 
talmas, próbáljasza meg, vegye tenyeribe a fődet, s ló- 
dittsa túl a hódon! Nem kéne olyan el lenni! Ne izélj 
olyan erőssen, héj! mett akkor tojol meg, mikor nem 
es gondolod! 


Úgy haragszik, mind a varasbéka. Felállott a haja, 
mind a vaddisznyó sërtéje. Úgy megmérgelődött, hogy 
egésszen elkékült, elsárgult, elződült belé. Úgy meg- 
gyúlt, mind a tűz langja. Fémlik a szeme, mind a bak- 
macskának. Olyan vërëss lëtt, mind a rák. Olyan lett, 
mintha leforrázták vóna. Egésszen nekilangosodott. Az 
ajakát ës rágta mérgibe. Úgy orditt haragjába, mind 
az oroszlán. Ha tükörbe nëznél, megjednél magadtól, 
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mikor haragszol. Egésszen elváltozott belé. Egésszen ki- 
kőt a képiből. Jaj, be rusnyán forog a két szeme! 


Ne sírj! Ne rőkölj! Ne merkelj! Haj, mind szepeg 
szegénke. Sírással meg nem élsz. Azt hëába siratod, 
mett aval fel nem támasztod. Ne orditts, mintha nyúz- 
nák az ódaladot. Sírj egy kicsit sapkámba, vigyem 
haza kásámba. Ha mentire hagynák, addig sírna, míg 
meghalna. Sírással mit használsz? Az egéssz sírás nem 
egyéb, mind méreg. Akkora méregből állasz, mind 
magad egésszen. Ma kihasadsz mérgëdbe. A gyermëknek 
sírással këll felnőni. Ott bizon hadd sírjon, nem hull 
aranykönnye. ― Úgy sír, mind a kicsi gyermek. Úgy 
sír, mind a záporesső. Olyan keservesën zokog szegén, 
hogy! ― Hëába sírsz, mett azétt nem szeret mëg in- 
kább. Rëggeltől fogva estig, estétől fogva rëggelig mind 
ëgyet sírt. Zërgő dió, magyaró, síró gyermëknek való. 
Sírj, lelkem, sírj, mett ó, be szép; vaj: mett ma nem 
es sírtál eleget! Egésszen kisírta a szemit. Kisírta már 
a kődökit es belé. Olyan szép, hogy még a sírás es 
szépen áll neki. A gyermek semmit se tud úgy, mind 
sírni. Sírással akarja meggyőzni a világot. Nem mond- 
hassa senki, hogy jól meg nem siratta. Ó, be kételen 
sírás a! Úgy sír, mintha ölnék, s mégsem esik egy 
csepp könyve es. Úgy elfogódott, hogy sírni sem tu- 
dott. Siralmas életët él. Sírhatsz, mett van okod rea. 
Addig sírt, hogy árkot mosott az arcáján. Csak addig 
sírok, míg élek. Hadd el, édes lëányom, ne sirasd! ― 
Nem, anyám, csak halálig. ― Bömbölsz-e még no, te 
bömbika? Vigyázz, nehogy elkacagd magad... Sír vala, 
kacag vala, s.... sípol vala. Nagy embërnek szégyen 
sírni. Nem szégyëllëd-ë sírni? Nem szégyëllëd-e sírni, 
te vén kanyó! Immán nem vagy ölbe való gyermek. 


A szakasztott világra éppen olyan, mind az apja. 
No mett téged apád, ha akarna sem tagadhatna meg. 
Nem mondhassa, hogy nem övé vagy. Úgy hasonlitt 
hëzza, mintha a száján töpte vóna ki. Ez a gyermek 
egésszen az apja. Az apjához ütött. Látszik, hogy igaz 
kamarán kőt. No te apád kölyke! No te apád való- 
ságos kék szëme. 


Igyunk! szép szó; ha ihatunk, úgy jó; vaj, ha fize- 
tünk, nem jó. Ne szürcsölj annyit, te! Ne igyál any- 
nyit, mett mind kifoly belőlled. Úgy tëszën gyerme- 
kivel, mind az ördög a kölykivel, enni eleget ad, de 
innya nem. Ne csak egyél, hanem igyál es. Igyunk 
ëgyet a káposztára. Aki a levesre iszik, hóta után ki- 
hurussa. Ha mëg nem iszom, pípom lesz ― megpíposo- 
dom. Annyit ivutt, hogy locsog a hasába. Együnk, hogy 
ihassunk. Vessünk ágyat az italnak. Én ittam mán; kjed 
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issza mán. Itallal meg nem élsz. Igyál, hogy rongyo- 
sodnál. Az az ital, amit ő éltibe elkőtött, egy hatkerekű 
malmot elhajtana huszonnégy óráig. Jól győzi ― feje 
sem fáj tőlle. Csuda, hogy eddigelé meg nem ölte. 
Addig iszom, amíg élek, azután lássa más. Aki hátul 
marad, húzza bé az ajtót. Utoljára magát es egésszen 
megissza. Átkozott dolog vót még az az ivás es! 


Jere, küsdjünk meg. ― Eridj te, törnyős. Haj, ëcsém, 
azt a gagyát elejted. Bajos nekëd azt a gagyát fel- 
kötni. ― Hadd el magad. ― Ne erőlködj, mett meg- 
szakadsz. Szëgén fejed! Hogy es nem, no! A rég lësz. 
Attól ne félj, hogy te engëm a fődhöz vágj. A nem 
ma lesz, s még hónap sem. Addig még egyél meg ak- 
kora puiszkát, amekkorát mëgëttél. Ha megfoglak, el- 
olvadsz a kezem között. Ma úgy terítlek a fődre, hogy 
úgy elnyólsz, mind a kecskebéka. Ma nem tudod, hogy 
szëdëd fel magadot. Úgy a fődhöz sújtlak, hogy apád 
sem tud felszedni. Ma lepëdőbe visznek haza. Csak a 
kezemët tëszëm rëád, s elolvadsz ― leromlasz. Csak 
ëgyet mozdulok, s alol vagy. Olyant fogok a dërëka- 
don, hogy a bőröd mind felsirül. Kaszát vetëtt neki (a 
lábával.) Dërékból birkózni. Azt nem vetëd le, mett 
akarmerre fordítsd, talpon van. 


Úgy megverte, majt megölte. Úgy megdöhölte, mind 
a lovat. Jaj, milyen halálra ― vaj: tartozatlanul ütik 
azok az átkozottak ëgymást. Mit csinálsz, te gyilkos, 
tám nem akarod egésszen megölni. ― A kereket ha 
mëgkenik, jobban forog ― vaj: könnyebben mënyën a 
szekér. Ma hidd meg, hogy megkenëgetlek. Úgy üti, 
mind a cigány a vasat. Mëgtëtte négyszëgre. Megtette 
magyarmiskáson. 


Jól dogozik a hedegűvel. Igazán ― vaj: istenësën rea 
tudja tënni a körmit. Sír ― sír a hedegű a kezibe. 
Még a jajszót es ki tudja húzni réjta. Amelyik kettő 
az ő hedegűje után táncol, ëssze kell, hogy szerelmesëd- 
jék. Csak játszik a nyirettyűvel. ― Ëgyszërre végig- 
nyomja a nyirettyűt. Nem es látod, hogy az újja mo- 
zogna, s méges úgy húzza, hogy ugyan omlik a nóta. 
Ha jóízű mozsikát akarsz hallani, cigánt keress. Az 
Isten a cigánt hedegűre teremtette vót. Mikor a hede- 
gűszót meghallja, csiklik a vére belé. Jaj, milyen mu- 
latság vót ott, halljátok-ë, még kalánétás es vót. Még 
a kontorálásra sem áll rea a keze! ― Úgy gágog, tikog 
a kalánétja, mind mikor a lúd meg akar nyuvadni. 


Úgy táncol, mind a lopta. Úgy forog, mind a pë- 
rëszlen. ― Kétszër es ëssze tudja ütni a bokáját. Kezi- 
vel, fejivei, dërëkával kétannyit táncol, mind a lábá- 
val. Ugyan csúful lógassa magát. Olyan nehéz táncú,
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mind a medve, vaj: mind egy köböl búza. Szót a tánc- 
nak, fiaim! Mán most szeretëm, mett tempóra vágják 
a táncot. Ezëk igazán kirakják. Vegyetek fejérnépet es, 
héj! mett në, mind várják! ― Úgy kijárja, mind a 
legén. De az a legént es ki tudja vágni. Szorittsátok, 
csak járjátok, most a jova, ne hagyjátok! No ezek isten- 
igazába dógoznak. Ne járj csak a közepibe, ëcsém, mett 
majd azt mondják, hogy rossz táncú vagy! Bezzeg jó 
vóna, ha úgy szeretnéd dógozni, mind táncolni! Az a 
jótáncú legén, ki a leánt úgy forgassa, hogy a szok- 
nyája messze kirepül. Ha nincs ereje a legénnek, nem 
jól menyen a fordulás. Forditts réjta, hadd lobogjon 
a pántlikája! Hát tű elnézitek, hogy azok a leányok 
a padot melegittsék? Ébredj, Pista, mett mindjátt el- 
aluszol! Mikor én olyan legén vótam, bezzeg kijár- 
tam. Jaj istenem, mikor mű legények vótunk, akkor vó- 
tak igazi táncok! Adjátok meg a bücsületet a vidéki le- 
gényeknek! ― Fáradtság, legények! (Nyugunni kell ― 
szünet.) ― Táncot osztnak. (A következő nótára vagy 
bizonyos legényeket jelelnek ki, hogy csak azok táncol- 
janak, s azok kezire leányokat adnak; vagy pedig min- 
den legénnek a leányt, akivel táncoljon, kijelelik. Ez 
osztást rendszerint olyan ügyes legény teszi, ki azt is 
tudja, ki kinek a szereteje, s ha lehet, mindeniknek az 
övét osztja.) 


Mondjuk jámbornak a gazdát. Menjünk tovább egy 
házzal. Itt többet ne szemeteljünk. Köszönjük meg a 
jóakaratot. (Búcsúznak.) ― Jól megülők magunkot. Ma 
ki es kergetnek. Eddég meg es unhattak. Vajjon nál- 
lunk eddig micsinálnak? Nem vona-ë jó hazamenetelről 
gondolkozni? Jaj, mind eltőt az üdő; eddig otthon 
alunni kéne. 


Ne izéljen kjed! Üljön szépen. ― Mit izél annyit! 
Nyughassék a bőribe! Üljön veszteg a fenekin! Maga 
ne mondj annyit! Szegény! csakugyan nem térhet el 
tőllem! Szebbecskén nem lehetne-ë? 


Akasszák fel, aki kártyajátékba igazságot kéván. 
Ne félj, csak reszkess. 
Úgy megrészegedett vót, hogy a kert támasszának 


es azt mondta: Jó reggelt adjon isten kjednek! 
Osztán vágd pofon, s még ő haragszik. 
Amúgy istenesen hezzavëtt a dologhoz. 
Amihez én hezzateszem a kezemet, annak vaj suvad- 


ni, vaj szakadni kell. 
Csid alá, mámi! (Csúfolódó mondat, mikor rossz lo- 


vagló makrancos lovon ül.) Úgy, ecsém, úgy, beszélj 
istenesen. 


Huncfut, aki nem igaz ember. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


296 
 


 
Sohult sincs annyi nyomorúság, mind ezen a világon! 
Azt bizon jobban es teszed, mintha káronkodnál. 


(Annak mondják, ki káromkodik.) 
Ha haragszik, harapja a hasát; ha nem éri, nyójtsa 


a nyakát. 
Kárba menyen minden haragod. 
Beszélj nagyobban, hisz a füledtől nem hallik a sor- 


kadig. 
Apró szóval es megjárna a beszéd. Jaj fülem, mind 


megkondula! 
Éppen téged kértek rea! (Váratlan avatkozást jelent.) 
Mikor a székely haszontalan küs növésű csëpërëg 


lovakot vásárolt, azt szokta tőlle kérdeni a más: Hol 
vëtted azokot a törnyőköt ― vaj: denevéreket, héj? 


Olyan bolond vagy, ëcsém, hogy ugyan ostoba vagy 
belé. 


Téged ki hívutt ide? (Alkalmatlan beléavatkozónak.) 
Jé! hol ess bé? Uram Jéminé, hol ess, hol csorog 


olyan erőssen? (Nem várt beszédre vaj észrevételre 
mondják.) ― Más azt feleli reá: Ott, ahol likas a 
ház! 


Egyik azt mondja: Adj nekem egy húszast kőcsön. 
Más azt feleli rá: Kettő nem kéne-ë? (Nem akar adni.) 


Akiről tudják, hogy valamit kérni jött, azt kérdik 
tőle: Mit hoztál? aki feleli: Magamot! ― Mire azt fe- 
lelik: Isten megadta hát! 


Azt még a körmöddel es kivájnád a fődből! (Annak 
mondják, kinek valaki különös jóltévője hót meg.) 


Vajjon hol vágták azt a gerendát? (Akkor mondják, 
ha valakinek száját az étel megégette, s könnyben láb- 
bogó szemeit felfelé merengeti.) 


Mikor a háromszéki székely tréfásan azt akarja ki- 
fejezni, hogy valakinek fia tanulatlan, azt mondja: De- 
rék ëgy ember ez a kjed fia, bátya, hol tanittatta? tám 
biz éppen Ugarhelyen? (úgy jön, mintha mondaná: Ud- 
varhelyen), vagy: Tám a Kancába? (értené a kantai 
növeldét.) Együtt is szokták mondani: Ugarhelyen a 
kancába. 


Húshagyót a székely csonthagyónak is nevezi tré- 
fásan, mintha mondaná: A hússát megeszik, de csontja 
ott marad. Húshagyót oly napnak is tartják, mikor 
sem ülni, sem járni, sem élni, sem halni nem tud az 
ember, annyira bánik magával. 


Mikor valaki valamely dologtól kímélgeti magát, s 
csak amúgy vonítólag nyúl hozzá, így biztatja a más: 
Ne félj tőlle, dőlj melléje; szorítsd, markold, nyólj 
feléje!
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Indulj ma! Mozdulj ma! Haladj ma! ― Ma-ë ma, 


ma bizon ma megfordítsak! megfüremítlek! Annyit ne 
szokotálódjál! Még állasz-ë, no? Ne lépjél olyan sájára! 
Rakjad a lábadot! Hiszen tám nem vagy a fődhöz cü- 
vekëlve, vaj mi a gút! Hány esztendőre mozdulsz meg? 
Az Isten megfizeti, ne légy olyan bihal! 


Egyik mondja: Eridj hamar, mett e se téged vár! 
― Mire feleli amaz: Mán bizon Brassó es var (erős- 
ség), méges helyt áll. 


Cigánytól kérdik: Nem adnád-ë nekem azt a purdét 
dohányos zacskónak? 


Nincs-ë hazugság nékül? 
Az Isten verje meg a káros embert. 
Barátom! te nem igen bëcsületës embernek adsz enni. 
Már biz a fődnél alább, tudom, hogy nem esém. 
Minden ember egy halállal tartozik, s én es többel 


nem. 
Ha meghalunk, nem kell takaródzó. Ha meghalsz, 


nem jajgatsz. 
Száz szónak es egy a vége. Aritmétika nékült es jól 


fel tudja számittani. Nem véti el magát. 
Addig készülsz, addig készülsz neki, hogy az áldott 


nap es lemenyen az égről. 
Tudod-é, mit ëttél? 
Ma honnét kőtél fel? Ma kőtél fel? mett én tennap 


feküdtem vót le! 
Jaj barátom, azt nem a te számodra főzték vót. Ép- 


pen bizon nálad nékül semmi sem es lett vóna be- 
lőlle. 


Üljön le kjed nálunk, ha széket hozott. Hoztál-e 
széket? Hogy es nem, az Isten kedviétt! Úgy igazán! 
No bizon hát! 


Ládd-ë, be beteg vagy, s mégsem nyegsz! Meggyó- 
gyulsz-ë hamar? Mikor utolér, sokáig tart-ë? Kend bé 
a füled vásárával (fülsárral), s meggyavul. Ha beteg 
vagy, fordulj bé s hallgass. 


Ugyan bizon mi lële, tám a hideg kilële? 
Ne üssön annyit a mënkő! Ne törjön annyit a nya- 


valya! ― a betia. 
Mit a gútot gircsáváskodol annyit te, izgána? 
Jól tudám, hogy éppen a lesz belőle! No meggon- 


dolám, tüzes adta! Immán hogy csinálod helyre? Im- 
mán ki urusol meg? 


A gërzsával megdzsámbászta. (A mankóval megverte.) 
Apám uram! ingem Pista egy fával úgy megütött, hogy! 
Megtángálta. 


Ne higgyék kjetek, mett nem úgy van! 
Ugyan járék, ahol hálék. 
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A mind egy szikrányég tőlled sült-ë ki? soha bizon, 


lehetetlen! Azt mind te mondád-e? Azt hol a pokolba 
hallottad? Azt tám mind egy szikrányég ma tanóltad! 


Hëába szenetálódol, mett semmi sem lesz belőlle. 
Szenetálás nékül es biz ësszetartunk. Nincs olyan em- 
ber, aki őket essze tudná szenetálni = tukmálni. 


Ne sollassz immán annyit, no. Hát még sollatsz-e? 
Olyan erőssen sollat, hogy nincs szünete; mintha rabja 
vónék. Ma a mái istenadta nap nem tőtötted egyébbel 
az időt, hanem csak sollatással = zsarlatás, zaklatással. 


Tisztáláskor van neki innapja = részeges. 
Melyik nagyobb: tiszteletes uram-ë, vaj: tisztelendő 


úr? Tisztalisztes uram. 
Tisztelem, bücsülöm, de nem szeretem. Letisztelte ma- 


gát. Neked majt szép tisztességet tesznek, megtisztel- 
nek egy pár csengő-pengő sorkantyúval (bilincs). Meg- 
tisztellek egy pár poffal. Tiszteld apádot, de ingem ne! 


Az az egész beszéd csak tódás = hazugság. Azt te 
tóditól tanóltad. Tódom-fódom, kötöm, bogozom, mé- 
ges csak tajkul marad. 


Fenn karicsál s alatt tojik meg. Milyen nehezen tu- 
dál megtojni (nehezen fejezte ki magát). Elég egy tyúk- 
nak egyszer egyet tojni, csak azt bírhassa el. Te tám 
tojós vagy, hogy úgy bússz férre. 


Mikor valaki a kérdésre így felel: Tám így! tám 
úgy!... azt szokták mondani: Ne támogasd annyit, 
hanem mondd ki egyenesen! (Udvarhelyszéken: igyenö- 
sen.) 


A rossz hír szárnyon jár. A jó hírnek szeretik nyakát 
szakasztani. Olyan, amilyen a híre. Vesszen el a híre es! 
Vesztél vóna pokolba híreddel együtt. 


Ossó veszedelmem; guzsaly ellenségem. Neked a gu- 
zsaly ugyan megbüdösödött, édes leányom. Fonj, Pila, 
fonj! majtég egy szekér szöszöt hoznak neked. Olyan 
fonó, hogy még a kert ódalát es mind felfonná. 


Azt jobbkor es meg lehetett vóna tenni. Aval mán 
elkéstél. 


Ugyan sóhajt a szán. (Vásott szánút.) 
Melyik gőjét szoptad meg? (Mocskosról.) Eridj, mosd 


meg a disznyólábakot, malaclábakot! (Mocskos kéz.) 
Ne ügessen kjed olyan erőssen! lassabbacskán nem le- 


hetne-ë? 
Vigyázzanak, mett szán jő! (Akkor mondják, mikor 


valaki nagy garral van el.) 
Hát azoknak a becsületes embereknek úgy kell mon- 


dani, hogy: ők? ― Úgy biz én, mett ők még „Őkör- 
nél” es ökrebbek. 
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Ócska csizma, vén harisnya, farboszontó kurta 


pundra. 
Ha a lábam térdig vásik es, addig járok, míg végire 


jutok. Ha a lábamból az inat kiszednék es, megindul- 
nék. 


A nagyapád halála, térdig érő szakálla. A nainnyád 
halála, térdig érő szoknyája. (Ügyetlenül szólott a do- 
loghoz.) 


Annyit ne kolontoskodj! Ó te Peti, legyen eszed im- 
mán egyszer. 


Ne sírj, ne bőgj olyan erőssen, te béka, mett a falu 
meghallja. 


Akkorát rikótott, hogy a falu megkondult belé. 
Akkorát ptrüsszentett, hogy a tizedik szomszédot es 


kitörte a nagynyavalya jedtibe. 
Ne kiátts olyan erőssen, mett elhasad, ami kicsi tor- 


kad van. 
Nyomd ki ma ëgyszër, no! (Mondd ki, süsd ki, nyögd 


ki.) 
Ne erőlködjék olyan erőssen, mett valahogy jár. 
Legyen eszed, s élj vélle. Esze van a magyarnak, 


s él vélle. 
Ne csinálj egy dologból kettőt! 
Tulok ökör, gyermek szóga, feleséges szóga, szuka 


kutya, bak macska, mónárleány feleség, út mellett való 
főd: a gazdát meg nem gazdagittsa. 


Ha délceg lovad van, legyen jó a hámszerszámod. 
Béfogta tulkait, de addig táncolhat mellettik, míg 


megtanittsa, mett latrocskák. 
Annyit ne karicsolj, ne csirikolj! Vége lesz-e mán 


egyszer, no? Elég hosszú vót ma egész estig, no! 
Az ő szájáétt sem fontak vót. Látszik, hogy nem 


veszi pénzen a szót. 
No! abból többet egy szót es ki ne végy! (Hallgass 


felőle.) 
Mit nyesed annyit azt a bokrot? (Unalmas ismétlés.) 
Pokolban es vót egyszer lakodalom. Még te es lako- 


dalmazhatsz. 
Ződ furulya (pálinkás korsó vagy üveg). Annyit ne 


furulyálj! 
Én annak az embernek kutyája sem szeretnék lenni. 


(Durva, rossz, fösvény, gondatlan ember.) 
Olyan rusnya idő van, hogy a jó kutyát sem kéne a 


házból kihajtani. 
Ne ásitts olyan nagyot, mett belészököm a szádba. 


Ma biz a füledig hasad. Mit pássadozsz annyit, te! 
Ugyancsak nem nyughatol egy helybe. Mit vásódol 


annyit te, vásott fenekű? tám bizon nyű van a fene- 
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kedbe! Ülj szépen te, vágd le egy helyre a fenekedet. 
Ugyan nem nyughatol te méges! 


Ó, hogy a rogya üsse meg! Ó, hogy a kő üsse meg! 
Ó, hogy a gút üsse meg! ― Isten bocsássa meg, hogy 
azt találám mondani! Ó, hogy a jóféle pirikulics kap- 
jon el. Vegyen apád hátára s fusson el vélled! Egye meg 
apád a füledet tormával! Ó, hogy az Isten tegyen to- 
vább! A medve kápsáljon meg! Akasszon fel a barassai 
hengér. 


Bújj a lóba s ott légy, ott nem csíp meg a légy. Bújj 
a lóba, s két bőröd lesz. 


A gyermek kenyeret kér az anyjától, ez nem akar 
adni, s azt mondja: A nem nyomja ki az ódaladot! 
Attól nem hasad ki a hasad, nem fokad ki a hurkád! 
Most es szájadba van az étel íze, s méges kéred-ë? ― 
Ha pedig anyjok akkor éppen haragszik, azt mondja: 
Adok tüzes égi veres langgal égő menköves istenha- 
ragját! 


Még a száján van a csecstéj a törnyősnek, s méges 
kacérkodik. 


Ne bolondulj meg, héj! Ne űzd annyit az eszedet. Ne 
menjen el az eszed egésszen. 


Szeretném meglátni, ki teszi oda a körmit, ahova én! 
(Bizakodó.) 


A jég hátán es megbirkóznám vélled! 
Nyughassál, te törnyő! = haszontalan. 
Vessünk acéllat = cseréljünk. 
Azt sem mondja: félkalap! Azt sem mondja: cse- 


réljünk pipát! 
Március hónap azt mondta vót, hogy ha tehetné, 


februáriust egésszen a hasa alá gyúrná; ismét: ha te- 
hetné, a báránt az anyja hasába megfagylalná. 


Valamík hónapba r betű van, annak nem kell hinni, 
mindegyik szereti az ember bőrivei figurázni; ― ilye- 
nek: szeptembertől egész áprilisig. Csak négy marad, 
amelyiknek nevibe nincs r, amík kedvezőbb: május, jú- 
nius, július, augusztus. 


Héj kutya, te vagy a beretvás. Jól tudja a kutya 
lelkivel, csak hallgat. 


Úgy csorog az esső, mintha tőtenék. Úgy omlik a 
záporesső, mintha kádból ontanák. 


Olyan nedves, mind a nyirkas fa ― mintha patakból 
húzták vóna ki. 


A terhes asszony csak addég menjen, míg a háza te- 
tejit lássa. 


Leveszem a gombodot = levágom a fejedet. 
Szegény, rongyos emberről azt mondják: Johos gaz- 
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da! (Juhokon tetveket értenek.) Egyik azt kérdi tőle: 
Hol legelteti johait? Más azt feleli: Válla bércin. 


Jól megdógozta, meggyomrozta, megtette, megpáhol- 
ta, megszabogatta = megverte. 


Mikor valaki ügyesen táncol, azt mondják: Egyéb 
nincs a lábába, csak in; mintha daróton húznák. 


Kuruc világ régen vót, még a híre es meghót. 
Hova lett az ő sok pénze? ― abból sok még kuruc 


vizin es túl jár! = csapszékre is hordott belőlle. (Ku- 
rucvíz = pálinka.) 


Hadd el magad! (Kívánnád, de semmi sem lesz be- 
lőle.) 


Hadd el immán magad, te legén! Ne es igen vesd 
magad! 


Még a hurkája es bogos. Te bogos hurkájú! 
Kihez legyen szerencsém?... erre a más feleli: Hez- 


zám! 
Téged kinek hínak? Nekem. 
Nincsen kutya Szentpálon, mind megették a nyáron. 


(Nagy marha-szűkibe kellett lenniek.) 
Kicsi hiba, nem nagy baj. ― A nem baj, csak jó- 


szerencse. Kicsi hiba, kiépüli. 
Haza mit izensz? J’egésséget! mondjon j’egésséget az 


odahaza valóknak es. 
Hát Déborkának (szereteje) valamit nem izensz-e? 


Vaj igen: egy tarisnya j’egésséget! vaj: egy tarisnya 
csókot! 


Mikor valaki koppant az ajtón, ha tudják benn, hogy 
olyan ember az, kivel tréfálhatni, azt mondják: Künn 
tágas, benn szoross! künn es eltér! 


Káros bánkódjék. Káros embernek későn adsz ta- 
nácsot. 


Kődökmetsző, békanyúzó = rossz, hitvány, fanyelű 
bicsok. 


Olyan zsíros a sapkája, hogy egy kalákának lehetne 
káposztát főzni vélle. 


Adjatok egy szeget s egy kalapácsot, hadd szegezzük 
a fejibe Györgyöcskének a kalapját! (Gyermeknek 
mondják, mikor a házban nem veszi le a kalapját.) 


Ne igen járj az arrom felé, héj! mett azt a kutya sem 
szereti. 


Ne legyen olyan nagy eszed, mett széjjelhányja a fe- 
jedet. 


Ne gondolkozz olyan erőssen, mett megbolondulsz! 
Ne szuszogj olyan erőssen, mintha zabot ettél vóna. 
Ne sajnáld olyan erőssen, mett nem apádtól maradt. 
Hálá istennek, hogy apám disznyót ölt. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


302 
 


 
Ne vájd annyit az arrodot, mett táska vállik be- 


lőlle. 
Eridj, te csámpás, csapás! (Csipás.) 
Ma bizon, ha megharagítasz, úgy felrúglak, hogy egy 


hétig érkezel le! vaj: amíg leérkezel, megéhezel, meg- 
őszülsz. 


Ma úgy pofon nyírlek, hogy egyik szemed kiüti 
a másikot! Pofon szellek. Pofon felejtlek. 


Tegye bé az ajtót, mett kifut a madár. Fut ki a fa- 
zék; tedd bé az ajtót. 


Mikor valaki mást megszid kurvának, tolvajnak stb., 
a más azt mondja: Azt reám tedd, reám rakd = reám 
bizonyítsd, mert ha nem, megbúsulod. 


Hamiss az ember élve, de meghalva annál es hamis- 
sabb!... mett mással viteti magát. 


Olyan derék ember, hogy kilenc puszta faluba sincs 
párja. 


_________ 
 


Nagyobb része a székelységnek az időt nem hónap- 
ról, napról, hanem bizonyos évszaki foglalatosságokról 
vagy ünnepekről stb. méri, p.o. aratáskor esztendeje, 
tavaszi szántás előtt két héttel, kapálás után, forgatás (ke- 
verés) táján, szénacsináláskor, juhnyírés után, szilvaasza- 
láskor, káposztavágáskor, meszeléskor stb. A cigány 
kérdeztetvén egy udvarhelyszéki vásárban: Hány éves 
a csikója? azt felelte: Páfali (pálfalvi) zabaratáskor 
két esztendős lesz! (Pálfalva fennhely, és ott a zab- 
aratás Szent Mihály-nap táján szokott megesni!) A szé- 
kely a változó napokhoz, innepekhez is megszegzi állí- 
tásait, ú.m. húshagyókor esztendeje lesz; pünköst első 
napjára virradólag éppen esztendős lesz a fiam. Továb- 
bá: karácsonkor, karácson előtt három héttel, csonka 
héten múlt esztendeje; Szent György-nap előtt két hét- 
tel, Szent Márton napja után öt nappal stb. Egy idegen 
úr hallván hasonló székely számításokat, monda: Hát 
immár miért nem mondják azt is: borjúheréléskor, cine- 
gefiazáskor, ugorkasózáskor, pálinkafőzéskor stb. esz- 
tendeje! 


Ma úgy megszöktetlek, hogy azt gondolod, minden 
hegyen, vőgyön hat lakodalom, s a hetedik a tiéd. 


Ecce! mekkorát villámlék! Akkor mondják, mikor 
valamely tárgy véletlenül tűnik fel. 


Derék, becsületes ember vót szegény! istenfélő, em- 
bergyűlölő, templomkerülő! 


Jót kévánok, bátya! az Isten őrözze meg tűztől, víz- 
től, dühüs cënëgétol, kártól, marhától, jó szerencsétől, 
két szeme világától, s végre a mennyeknek országától. 


 
_________ 
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Ha fogad fáj, keress ezeket: feteke tyúk árnyékát, 
iromba kakas kotlását, egérszőrű lóugrást, szőke tinó- 
táncot, fakalán pengésit, puszta malom zúgását, fa he- 
gyibe felnőtt füvet, hódos kossó rikótást s ókemence rí- 
vást; e kilencféle szereket törd ëssze rézmozsárba, mi- 
nél apróbbra lehet, keverd belé avas kovászba, s tedd 
a fogadra; ha használ, használ; ha nem használ, menj 
el Gyalakuta végibe, ott lakik a mészáros, Kurtali Geci, 
kinek a bárdját nemrégibe ellopták, menj el Besztercére, 
megtalálod azt a legzsírosabb mészáros insurgens tarsa- 
lyába; mindezeket, ú.m. Gyalakutát, Kurtali Gecit, a 
bárdját, a tarsalyt, a zsíros mészárost, Besztercét s a 
Gyalakuta s Beszterce közt tett egéssz utazásodot, min- 
den hezzatartozóival együtt, tedd belé a celnai sajtóba, 
sajtold ki nagyapáddal s nainnyáddal, s amely nihány 
csepp olaj azokból szivárog, kend fel a fájós fogadra; 
ha használ, használ; ha nem használ, hadd fájjon. 


Ha fáj a füled: keress oroszlánfüttyöt, két jó ëssze- 
marokkal, lehúzott disznyó vinnyogásából egy lótot, fél 
porció rekedtes kalárinéthangot, huszáragyargást fer- 
tály fontot, francia káronkodást félfontot, vénasszon 
prünnyögést csak kilenc búzaszem nyomót; ezeket főzd 
ëssze másfél kupa tengerzúgásba; mikor három ujjnyira 
lefőtt, terítsd ki a Zsiga pusztájára, hadd fújja a né- 
met szél; mikor ott félig meghülepedett, két gála ruha 
közt borítsd a fájós füledre; vaj hamar kiérik, vaj el- 
oszlik; ha még valami fennmaradt vóna, menj el pokol 
ajtajához, tedd füledet a kócs likára, ott van sírás, rí- 
vás s fogaknak csikorgatása, ami fájdalmadot, ha be- 
lérozsdásodott vóna es a füledbe, legbizonyosabban ki- 
tisztittsa. 


Ha szemed fáj: menj el minden viradt előtt a pa- 
takra, locsold addig szemedet, míg a hód feljő, s foj- 
tást mondjad: csak a helye maradjon! 


Ha szűved fáj: végy félfertály bikabőgést, egy garas 
árra kancavinnyogást, félmarok bakbűzt, húzd nyárs- 
ra, süsd meg egy bokázó furu világánál, ereszd fel 
sodrott kakasszóval, levit idd bé kilenc éhomra, sé- 
tálj vélle Debrecenig, s három fertály ződre meggyavul. 


Ha lábad fáj: hídd ëssze a hétfalusi hütösséget, ül- 
jetek bé Borbándra; fogadd meg muzsikásodnak Punti 
Petit, Csócsó Csumit, Csillát, Patarót, Dudarót s Mó- 
dika Jancsit; szóllítsd oda Nyugodt Márit kilenced 
magával; táncolj zsukhajnalig, s míg a szemedet el- 
pillantanád, meggyavul. 


_________ 
 


Mikor valaki alfeliből elüti a pap tyúkját, azt mond- 
ják rá: Szépen szóll! Innád szólló madár! Nem ihat- 
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nám! Köszönöm, de nem iszom! Azt tedd a fogadra! 
Tedd a fájós zápodra! Mit hullatod olyan gyakron! 
Szorítsdsza jobban, héj! 


Mikor valaki unalmas vendég, s kivált ha gyermek, 
azt mondják neki: Haj Pista, haj, szaladj, mett téged 
otthon kiátnak! Nem hallod-ë? ― Hasonlag, mikor a 
faluba tánc van, a legénynek vagy leánynak, ki oda 
nagyon vágyott, de szülői nem bocsátották, boszontó- 
lag mondják: Haj, te, haj! mind kiátnak téged a tán- 
con. 


Ha tartottad, tartsad! (Bitangvetettnek mondják.) 
Úgy a vak es lát, mind te. Nyisd ki jobban a sze- 


medet! ― Nëzd meg jobban! Láss no! Ha szeme vóna, 
vak sem vóna. Szemed van, s mégsem látsz-e, te vak? 
Milyen ok nékül adott neked az Isten szemet! 


Kacaghatsz, mett neked adják! Ne röhögj, min’ha 
zabbal kénálnának! Ugyan mi esék olyan jól, lelkem? 


Ó lelkem, be szép vagy! (Mikor valaki szégyente- 
lenül viseli magát.) 


Bezzeg ugyan nekiberetválkozott az üdő! Bécsi szap- 
pannyal szappanyozták, s ánglius beretvával beretvál- 
ták. 


A székelyek a kalendáriumot, mióta „naptár“ ma- 
gyaros nevet kapott, „naptár-kalendáriom“-nak is ne- 
vezik. 


A sírt a közrendű székelyek nagyobb része zsírnak 
mondja, mint: zsírkő; zsírjába tették; zsírgödör, meg- 
ásták a zsírját; készen van a zsírja. 


A halott fejéhez néhol követ, néhol fát tesznek em- 
lékül; hol fa van, azt mondják: fejfa; hol kő van, né- 
melyek így nevezik: kőfejfa. 


Hogy van kjed, bátyám uram? Élek én es még Is- 
ten kegyelmességiből; csikorgok, nyikorgok mind a 
fakó szekér. (Csíkban: szeker.) 


Nyomorgok, istennek hálá ― azt teszi, hogy ámbár 
sok bajjal, de mégis él napról napra. Ez igen gyakori 
szólásmód akkor, amikor két idegen falusi egymással 
találkozván, egymást kérdezik hogylétökről. 


Menyek magamnak ― azaz: időt tőteni. 
Mikor két egyén veszekedik, gyakron mondják: úgy 


megmoslak, hogy kalendáriom lesz a testedből, azaz 
úgy összetöri a testét, hogy az időváltozást megérzi. 


Én istenem! adj eszt, akinek nincs. 
Ha jó léssz, magadnak léssz jó. 
Mikor téli fagyos éjen derült az ég, azt mondják 


egymásnak: Né te! mind vigyorognak, milyen hegyes 
szemmel nëznek a csillagok! ― Ugyanakkor mondják: 
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Sír vaj jajgat a patkó alatt a hó ― úgy recseg, ugyan 
vicsorog. 


Mit szúrod olyan elé az arrodot! Hátrább es megjár- 
hat! 


Hol csiklik az embernek egéssz ábrázatján leginkább, 
ha tolluval vaj szalmaheggyel rajta babirkáinak? Hom- 
lokán. 


Egyik azt mondja: Jaj, mind fáj a fejem! ― Más 
azt mondja rea: Mett az azétt fáj, hogy nyess! Ha fáj, 
húzasd ki! Majtég nem fáj, mikor megszárad! mikor 
megassz! 


Száradj meg, mind a háj! Úgy meghíztál, mind a 
gereblye. Csak a csontja s a bőre. Olyan, mind a ko- 
pogó fa. Olyan kövér, mind az agyag ― mind a re- 
tek ― mind a gyúrott háj. ― Kövéredő embernek 
tréfáson más azt mondja: Aki téged ma esztendeje lá- 
tott, s most meglát, azt kérdi: Mi az oka, hogy úgy 
elfogytál? 


Mekkora sajt esék le a pócról! (Mikor valaki nagyot 
sóhajt.) 


Eridj hamar, te! Én biz egyet sem! No én tudom, 
hogy ma egyet sem! No én nem ma a lábammal! 


Ma bizon ma úgy megsuvasztlak ódalba, hogy miny- 
nyátt Pilátusra vicsorodol! vaj: minnyát letekerëdël! 


Vessünk mákot! (Mikor mind elhallgatnak a beszél- 
getők.) 


Verjen meg a jégesső! Verjen meg a bűnöd! Verjen 
meg a jószerencse. 


Benne annyit bízzál, mind a csutakba. 
Tessék, csak meg ne essék! 
Mondjad, kicsidem: Istálom a kezit, édes bácsi! (Ke- 


zet akar vele csókoltatni.) 
Te elszegődtél-ë, Marci? Én el; hát te? Én es el. 


Mit ígirének? Nekem, barátom, jó bért ígirtek: hat 
ökörnek kötelit, kilenc vasvilla nyelit, száz forintnak 
pengésit, kilencven köböl fődet, minden hétre hat na- 
pot, a hetedikkel megszerzik ― azt es megengedik, hogy 
télbe-nyárba járjak mezítláb; ha ennem kérek, hara- 
gusznak; ha nem eszem, dicsirnek ― a poharat reám 
köszönik, s magik megisszák. 


Szerusz, ját! jót kévánok: adjon isten neked 300 ka- 
longya rozsot, 300 öl fát s 300 kövér disznyót; a 300 
kalongya rozsnak zsúpja mind rothadjon el alattad, a 
300 öl fát mind viseld el mankónak, s a 300 kövér 
disznyónak hájját mind kenegesd fel köszvényes tes- 
tedre! 


Egyet mondok neked, barátom! Az Isten engedje 
meg, hogy soha másféle emberrel ne legyen bajod, ha-
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nem prókátorral, pappal s hóhérral; a prókátor mond- 
jon, mondjon, írjon, írjon, s mégse tudjon megmenteni; 
a pap imádkoztasson reggeltől fogvást estefeléig leg- 
buzgóbban; akkor pedig a hóhér akasszon fel! 


Ő sokat tud, tud egy fészekbe nyóc csókafiat. 
Mit eszel? ― Tűrőt (túrót). 
Az úr ki cigánnya? Mikor lettél olyan nagy úr? 


Nagy uraságot értél! Vajon immán reánk feladják-ë az 
úrbőrt? (úrbért). 


Vélle csak úgy vigyitts, hogy búját vallod. Mind- 
örökké együtt vigyítnek = cimboráinak. 


Úgy nyüstöl elé s hátra, mind a vetöllő. 
Olvassuk meg a gombodot. (Hetedik a fricska.) 
Elé lehet venni a guzsalyat, mett kijött a guzsaly- 


üllő fű = őszike. Dugjuk a csijánba a guzsalyat, mett 
immán kinőtt a csiján. 


Csak ne olyan gyakron, mett még sok üdő van hátra. 
Te micsinálsz? Gyakorlom magamot = iszom. 


Gyertyavilághoz járnak (este társaságba fonni). 
Vonogassa magát, mind a régi nagyleány (ki ha 


hozzányúltak, vagy őt valaki megfogta, azt szokta vala 
mondani: álljon, üljön, ne nyughassék; áhá, miét hagy 
békit!). 


Csá, daru! Akkor mondják, mikor valaki elfordítja a 
beszéd értelmét, vagy elcságatja a dolgot. Ne cságass, 
héj! Csa hó mé! 


Jó parasztebédkor van az idő (délelőtt kilenc óra 
tájt). Jó szűvel lássuk a délebédre (tizenkét órakor). 
Csak tessék Isten áldásából, mett mű mán megettük a 
délt. Mű ma mit együnk, apámuram? Ebédre azt, délre 
egyebet, estére a maradékot. ― Addég eljő ebéd, míg 
nagy tempóra felőtözöl. 


Szerusz, pajtás, hát hogy élsz? ― Én bizon csak 
úgy, mind a hernyó a jég tetejin ― vaj: mind a pat- 
kány a főd színin ― vaj: vánszorgok, mind a hitván 
malom. 


Te, ëcsém, el tudnál járni abba dologba? ― Én, bá- 
tya, még a magyar táncot es el tudom járni. Né, né, 
milyen erőssen járják a sógorok a német dájcsot, de 
a magyart bezzeg most nem akarják járni. 


_________ 
 


Kicsi csupor hamar forr, 
A vénasszony puskapor. 


 
Férre, bajusz, mett csókot kapsz. Ez a pohár bajuszra 
jár. 
 


Férre, bokor, mindenkor, 
Kivátképpen ilyenkor. 
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Egy becsületes székely ember szeretett papjától na- 


gyon elérzékenyedett hangon így búcsúzott el: Édes tisz- 
teletes uram! én csak egy szegén tudatlan ember vagyok, 
nem tudok jól elbócsúzni, hanem a mennek, fődnek is- 
tene bócsúzzék el kijedtől! 
Adjon isten jégessőt, békasót (j’egésséget, békességet). 
Kik messze útra, bizonytalan időre búcsúznak egy- 
mástól, azt mondják: Adja isten, hogy máccor es lá’- 
hassuk (láthassuk) j’egésségbe. Adja isten, hogy hallhas- 
suk mindig jó hírit. 


Jót kévánok, ját! az Isten adjon s el se hagyjon! 
(Pohárköszöntés.) 


Adjon isten kevés kárt, 
Szűved szerént való párt. 


(Pohárköszöntés ifjak közt.) 
Jaj, mind meg vagy verve, ëcsém! te tám torokhá- 


borúba vótál! (Részegesnek mondják.) 
Üti Páké Barátost (háromszéki faluk), azt teszi: Egyik 


nem több, mint a más. 
Jaj, mind nő ez a gyermek; most minnyátt nagy 


ember lesz belőlle! ― Más azt feleli rá: A nevendék 
felnő, s a veszendő elvesz. 


No, fiam, megnőttél emberül! Ha még nősz, az Is- 
ten markából es kinősz. 


Hogy vág a világ, ëcsém? = hogy van állapotod? 
― Amúgy istenesen! jól, fáinul! vékony lére, silányul. 
Elment képet csinált. Utat veszesztett. 


Jobbra nézett s balra vágott. Szembékötősdit ját- 
szott. (Figyelemcsalás.) 


Jól mondja biz azt. Mett azt ugyan jól es mondja. 
Mett az eppenségesen úgy es van, ahogy kjed mondja. 
― Igazán mondja. ― Igazán mondod-ë? Igazán, hogy 
mondja (tréfás hazudtolás). Jaj te, ne beszélj, az is- 
tenétt! S az úgy van? Soha lehetetlen. Ne mondja! ― 
Hány szó héjjával igaz? Mi maradhatna el belőlle? 
Nincs-ë hazugság nékül? Abból mit lehetne kialkunni? 
Már az igaz, hogy nem igaz. Már az igaz s való, hogy 
nem lát a vak ló. No hát, ha úgy van! 


Ez a gyermek nem hasonlít egyiketekhez es, vajon 
mi lehet az oka? Valakit bizonyoson megcsudáltál vélle. 
― Vaj csudálás, vaj csinálás. De te könnyen megcsu- 
dálsz bizon akarkit. Milyen jó mënedék az a csudálás. 
Csudálásképpen történt. Az a csudálás nem egésszen 
tiszta dolog. 


Neki utól annyi, mind hától. 
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Bárcsak én valahol könnyűszerrel száz forintot kap- 
nék, megelégedném vélle, ha fele lógané vóna es. 


Megérné az egész világot. Nem adnám a világétt ― 
vaj: a világ drága sűrű kincsiétt. Megérne egy katlan 
pëtákot. Megérne akkora arannyat, mind maga. Olyan 
drága jó főd, hogy megérne annyi pénzt, amennyivel 
bé lehetne teritteni. Ezer forint sok pénz, de azétt sem 
adnám. 


Úgy kiát, mind a ződ béka. Ne kiátts úgy, mett bé- 
dugul a fülem. Olyan erőssen csiápol, mind a csürke. 
Ne karicsálj annyit. Ma eleget kikiriltél. Hápog, mind 
a réce. 


Úgy hiricel, mind a golyvás. 
Úgy tipog, mind a pípos tyúk. Úgy rekedëz, mind 


télbe a varjú. Úgy csikorog, mind az oláhfalvi kerék 
― mind a csíki szekér ― mind a deckás szekér. Úgy 
csemcsëg, mind a malac ― vaj: mind a harcsa. Úgy 
bérekedt, min’ha macska szőriről ivutt vóna ― vaj: 
mintha mézes pálinkát ivutt vóna az egéssz héten. 


Ne töpdöss annyit te, mett azt a másvilágon a bé- 
kák hátáról nyalod le. Úgy töpdös, mind a zsidó. Ne 
töpdöss, mind a zsidó, te zsidó! Úgy töpdöste szem- 
közt, mind a macska a kutyát. Akkorákot töpik, hogy 
eltepsen a ház fődin. Az én töpöm fejérebb, vaj: mesz- 
szébb elnyólt, mind a te töpöd. 


Ne szürcsöld a nyáladot, te disznyó! Úgy kirontotta 
a nagynyavalya, hogy a nyálát es túrta belé. Szídd 
ki az arrodot az ajtó megi. Nyólik le a békaláb az 
arrod alatt. Nyald bé csak, mett nádméz. Kiszítta az 
arrát a markába, teliszítta a markát, megnézte s úgy 
feldobta a gerendába, hogy ugyan odatepsent. 


Úgy szuszog, hogy ugyan harangoz az arra lika belé. 
Ne szuszogj úgy, mintha egy köböl polyvát ettél vóna. 
A bendőjiből szuszog. Úgy szuszogsz, minha a Cenkre 
másznál ki. (Cenk: Brassó feletti magas hegy.) 


Ha hezzád menyek, jó szűvel látsz-ë? Jól látok biz 
én. ― Ha reád bízom az éjre a lovamot, hozza látsz-ë? 
Hosszan látok, mikor messze nézek. 


Szépen ide hajnalodám (hajnalig maradt ott). Haj- 
nalra sohasem szóll neki a kakas, vaj: hajnalra sohasem 
harangoznak (ő akkor mindég aluszik). Elébb hadd jöj- 
jön fel a hajnalcsillag, s osztán virrad meg. 


_________ 
 
Hallgassa a födi kutyákot = aluszik a földön. 
Ne menj oda, ahol más nem járt. 
Elég egy embernek egy hóhér. 
Egy testről két bőrt nyúzni nem lehet. 
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A kicsi macska es pofon tudja karmolni a nagy ku- 
tyát. 


Kásának nem kell tollóját keresni. 
Aki a bocskort meg nem bücsüli, nem érdemel csizmát. 
A gabona nem babona. 
Ne áss mélyen, mett belétörik az ásód. 
Ne szánts mélyen, mett belétörik az ekéd. 
A kicsi nyúl el tudja fárasztani a nagy kutyát. 
A gazdaembernek két keze van: a fődje s a marhája. 
Üsmeretlen embert ne végy fel a szekeredre. 
Kinek milyen fejrevalója van, olyannal köszön. 
Ne légy háj, mett elkap a kutya. 
Kövér disznyó halálát sok ehült has várja. 
Addig kell hántani a hássat, amíg jól hámlik. 
A pap es kënyérétt perédikál. 
Nem minden bokor alatt fekszik a nyúl. 
A lajtorjának nemcsak egy-két foga van. 
Bécs nem minden embernek van egyaránsú távul. 
Sánta ebnek messze Buda. 
Ha vásznat akarsz vágni, legyen ollód. 
Ha enni akarsz, legyen kalányod. 
Ha nagyot akarsz falni, legyen ahoz való kalányod. 
Akinek semmije sincsen, könnyen érzi magát. 


_________ 
 


Úgy tanál, mind a bodosi lokodalom; sem több, sem 
kevesebb ― nem es kell több, elég es vót. 


Hosszú, mind a Szent Iván éneke. 
Felhúzta az anyja csizmáját. Az apjához ütött. 
Ha lehetne, a Dunát es egyhuzomba meginná. 
Embere válogassa. Nem vagy ember rea. 
Egyedül vásárolni, egyedül cserélni = lopni. 
Te Miska, te ezt a lovat egyedül cserélted. Te egye- 


dül es jól tudsz vásárolni. 
Az a legény bizon életmagra kapa. (Életmag = selét, 


golyó.) 
Annak a fejérnépnek olyan faggya van, hogy ugyan 


helybe! = jó húsba van. 
Ne csináljon kjed faragott képet = ne tegye magát, 


ne vegye akkora tisztelettel, mett nem szükség. 
Tetszik kjednek őkeme (kénálja valamivel). Ha ak- 


kor tetszett, mikor megvëtted (nőül), most es csak tes- 
sék. ― Hogy tetszik lenni? Nekem biz a legjobban 
tetszenék, de ha nem lehet, nem lehet. 


Az Isten az égbe, a törvény a könyvbe, s Ferdi- 
nánd császár Bécsbe. 
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[...] Egy székely cséplő ízlése szerént: legszebb mu- 
zsika a csép kopogása, a kulacs bugyogása s a káposzta 
rotyogása. 


Egy menyegző alkalmával nemrégiben a kiadó gazda 
azt adá a vőlegénynek bölcs utasításul: Fiam! kereset- 
len fával sohase verd meg a feleségedet. 


Olyan vendégséget csapott János bá, hogy háromszor 
forrott bort es tett az asztalára. 


Megadja a módját, mind az angyalosi lóherélő. (Há- 
romszéken Angyaloson egy lóherélő a herélendő csikót 
lehúzatván, herélni kezdé; azonban a lehúzok észre- 
vevék, hogy a csikó meg van dögölve, s mondának am- 
annak: Hagyjon békét kjed, ne herélje, mett meg van 
dögölve. Mire monda amaz: Biz én nem bánom, ha 
meg es, de ha egyszer idehíttak, meg kell adnom min- 
den módját. Innen példabeszéd Háromszéken: Megadja 
a módját, mind az angyalosi lóherélő.) 


Lesuvadt, mind a papóci pap a katétrával. (Három- 
széken Papolcon a kurátor haragudott a papra, kit a 
pap, hogy engesztelje, vacsorára hívata szombaton este; 
de a kurátor, mikor a paphoz indult, megparancsolá 
szolgájának, hogy menjen el titkon a templomba, hogy 
a szónokszék lábát, melyet egy sugár faláb tartott, fű- 
részelje bé annyira, hogy csak egy kicsi tartsa ― ezt 
a szolga meg is tevé. Másnap, ú.m. vasárnap reggel, fel- 
mene a pap a szónokszékbe, akit könyörgés alatt még 
a szónokszék megbíra, minthogy csendesen állott egy 
helyben, de prédikállás alatt, mint heves szónok, ges- 
tálni, mozogni, forogni, taposni kezde, s azonnal a szó- 
nokszék vele együtt lezuhanva, kiáltani kezdé: Jaj, jaj, 
ne hagyjanak, kedves hallgatóim! A kurátor, mint kö- 
telesség szerint leghívebb tagja a gyülekezetnek, oda- 
futa, a papot felemelé, s mint szédelgőt, karonfogva 
hazavezeté. Mely eset szülte ama példabeszédet: Lesu- 
vadt, mind a papóci pap a katétrával.) 


Ujja között nézi a dógot. Teszi magát, pedig jól lát. 
Annyi bűnt rakott fel a lelkire, hogy ha a gát alá 


állana, sem mosná le hét esztendeig es. 
Veti magát, mind a pótrás malac a garasos madza- 


gon. 
Elejtette a szót = elárulta magát. 
A nádszálon es görcsöt keres. 
Annyit iszik, mind a lúd. 
Úgy szürcsöl, mind az ökör. 
Úgy áll a hajad, mind a szénabuglya. 


Innap van a háznál (a sértő beszédet ártatlanok hall- 
gatják, vagy: a helytelen beszéllő nézzen körül s úgy 
beszéljen). 
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Neked jól van dógod, ecsém, mett meleg ember keb- 
libe vagy. Ha még te es panaszolsz, osztán ki jajgasson? 
Szegén fejed, be rosszul van dógod, mind a hízó disz- 
nyónak. 


Nyugudjunk meg rajta, mind a singfalviak az akasz- 
tófán. Ne sirasd, mintha meghót vóna. 


Úgy szereti az ifiat, 
Mind az ülü a tyúkfiat. 


Aló vígon a kőhídon! Aló vidra a kőhídra! 
Adj egy csókot hitelbe. Hitelbe kapta a gyermekit. 


Hitel, ami hitel, de a készpénznek mindenütt van hi- 
tele. 


A nyáron annyi hó lesz a mezőn, hogy sohasem vót 
több. (Hó, hó, Daru, Rendes!) 


Neked azt izenték Bécsből, hogy menj oda, mett 
téged tesznek agár után harmadiknak. 


Ijjuju! megdöglött már a vén ju. 
Nem kell neki több sarjú, ju, ju! 


Mikor történt? ― Az éppen juhnyíréskor esztendeje. 
Ha nem kapálunk, nem papálunk. 
Nem úgy, fiam! nem úgy, hanem ásáté, kapáté, úgy 


aztán megélünk. 
Könyökiből szereti = nem szereti. Könyökig váj a 


zacskóba = szegény. 
Kicsi kutya, me tüdő! Palacsinta ― lepedő. 
Buda mellett pestis van (Pest is). Hova a pestisbe 


lettél el te! Te, pestisnek való! 
Ejnye millangós, milyen pillangós! Olyan pillangó- 


son őtözött, hogy majd elrepül. Még a gyűrűje es pil- 
langós. 


Né te, milyen kevély! még rojtos zacskója van! Kell 
es neked rojtos zacskó! né te, né, még a térgyéig fity- 
tyen le a rojtja! Ő azt azétt tartsa, hogy a leányok 
szeme jobban kapjon rajta. ― Félek, ecsém, hogy jég- 
esső lesz, ha te es úgy rojtoskodol. Hát te, Juci, miétt 
viselsz olyan rojtos karincát? Nézd meg a cigánnékot, 
s azoknak es mind olyan van! 


_________ 
 


Székely férj így szólítja, nevezi nejét: Az asszony. 
Ez az asszony. Ez az én asszonyom. Ez a fejérnép. 
Ez az én fejérnépem. Feleség. Hallod-e, héj! Jere bé, 
hallod-e? Eridj, hallod-e? Hallod-e te, hó! Hallod-e 
te, asszony! Jössztesze bé, feleség! Jere, Kati! Jössztesze, 
Anis! stb. 
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Anyjok, hó! Anyjok te, hó! Hallod-e, Kalári! Hal- 
lod-e, táss (társ)! Az én tássam. Hadd beszéljek előbb 
a feleségemmel. Héj! feleség, feleség, be nincs benned 
nyereség! 


Háromszéken a férj neje felől így szól: Feleségem 
elment (kimarad elöl ,,a“). Mikor megvettem felesége- 
met (mikor vele ësszekőtem). 


Az udvarhelyszéki s másutt! férjek így: Az én fele- 
ségem elment. Az én feleségem jól tudja (kimondja az 
„a”, az ,,én“-t). 


Székely nők férjeiket így nevezik, szólítják: Az 
enyim. Ez az enyim. Ő kigyeme. Ezt es hívám, de nem 
jő. Nekem e mondta. Ez adá (férje). Engemet mán 
sokszor megvert. Ennek inget csinálok. Ettől nincs nyú- 
galom. Az ember. Ez az ember. Ez ember. Az én em- 
berem. A gazda. Ez én gazdám. Gazduram. Apjok! 
Hallá-e? Hallja-e? Jöjjönsze bé kjed! Uram. Ez uram. 
Uram ő kigyeme. Gazduram ő kigyeme. Jöjjön bé kjed. 
Kjed ehetnék-e? Kjeddel elmenjek-e? Jöjjön bé ma 
egyszer, no! 


Székely szülők gyermekeiket: Te gyermek! Hallod-e, 
te fiú! Te kölyök! Te legénke! Fiú, héj! Te hó, te le- 
gén, te! Te gyerkőce, leánka, leán! Leán, héj! Leánka 
héj, hó! Eridj, te gyermek! Legén, hó! 


Székely gyermekek szülőiket: Apa! Apám! Apó! 
Apóka! Apám uram! Édes apó! Hallá-e kjed, apám 
uram! Édesapám! Édesapám uram! stb. Anya! (Néhol 
végit elnyújtva, lesz belőle anyaj.) Anyó! (Anyój.) 
Anyám! Anyóka! Anyám asszon! Édesanyám asszon! 
Édes anyó! Hallá-e, édes anyó! stb. 


Erdővidéki gyermekek neve: András, János, József, 
Sári, Débor stb., miután pedig házasságra léptek, vala- 
mint Udvarhelyszéken és Csíkban is, így szólítják őket 
a nőtelenek s hajadonok: András bá, Jancsi bá, Józsi 
bá, Sári nén, Débor nén stb. Legyen a nőtelen 30 s a 
házas 20 éves, mégis amaz ennek megadja a Józsi bá-t 
és Sári nén-t. Az udvarhelyszéki gyermek úri szemé- 
lyeknek is, mikor főképp felőlök másnak beszél, így 
mondja: Ugron Anti bá, Jakab Gergő bá, Mihály Zsu- 
zsikánén, Ugron Zsuzsikánén stb. (Tiszteletül.) 
Keresztúrfiszékben ritkán van: János, Péter, György, 
Dániel, Mihály ― azok többnyire, ha már öregek is: 
Jancsi, Peti, Gyuri, Dani, Minya, Jancsi bá, Peti bá 
stb. Ugyanott apának s nagyapának is keresztneveit 
összeveszik, s mind együtt fiúra vagy leányra ruház- 
zák, mit azután örökösen visel: p.o. Pál Peti Dani ― 
Varga György Samu Juliska ― Zsiga Gyuri Mári ― 
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Pap Pista Juci ― Benedek Mari Józsi stb. Eféle el- 
nevezések miatt ott sok vezetéknév úgy el is vész, 
hogy néhol azokról a harmadíz semmit sem tud; s 
olykor aki ilyennek valódi nevét hivatalosan akarja 
tudni, nagyon meggyűl a baja vele. Ezért ott a veze- 
téknevek is többire keresztnevekből lesznek, p.o. Bálint 
András, Péter Pál, Pál Péter, Gyurika Józsi, Lőrinc 
Istán, sőt Zsuzsi Pista, Mári Jancsi, Klári János, Sára 
Ferkő, Borica Pál, Ilonka Pista is elég van. 


 


Székely gyermekek, mikor hintáznak, az, ki a hintán 
ül, azt mondja: Egy előre, két kettőre, három hatra, 
hat kilencre, tőtsd ki tízre, tizenegyre, hajtsd ki a nagy- 
apád tornya tetejire. Ekkor azt a hajtó minden erejé- 
ből kihajtja. 


Mikor a gyermekek sárral puskáznak, azt mondják: 
Kakukk Máté, szólj nagyot, hónapután jónapot! Kuk- 
kuk, akkorát szóljon, mind a nagyapám feje! 


Egyik kérdi: Micsinássz? másik feleli: Két kicsi he- 
gyes fát! Ptrücsköt herélek, neked nem kellene-e be- 
lőlle? 


Mikor futkározósdit játszanak, egyik mondja: Ipa- 
csiga vaskarika, aki engemet utol nem ér (ekkor vala- 
melyiknek hátát kíméletesen megdöngeti), akkora gu- 
sája legyen, mind a nagyapám feje!... Evel megfuta- 
modik, s a többi utána. Ha bé nem éri senki, újból ő 
viszi ezen elsőségi szerepet, ha béérik, más, aki béérte. 


Mikor hunyósdit vagy búvósdit játszodnak, az, ki 
búni akar, azt mondja: Pthi, pthi! (pökdös markába) 
aki utánnam leskődik, téjbe-vajba szökjék ki a szeme! 
...Ezzel elbúvik, mialatt a többi híven szemet húny. 
Majd kiáltja: Szabad! Keresik, aki megkapja, az bú- 
vik. 


Tilinkacsinálást a székely így mondja: Jere, Jancsi- 
ka, duvasszunk furulyát! hozd el a duvasztó kést es 
magaddal! 


Mikor több gyermekek is együtt játszodnak, kettő 
közülök így beszél: Jere velem! Hova? Kemencére. Hol 
kemence? Víz elvitte. Hol víz? Ökör megitta. Hol 
ökör? Kölesbe. Hol köles? Madár megette. Hol madár? 
Ágon, csögön-bogon; aki egyet szóll, minnyát haza- 
kergessük. Most mindnyájon hallgatnak, míg valame- 
lyik elfelejti magát s szólni talál; kit rögtön nagy lár- 
mával hazáig kergetnek, mondván: Feteke tyúk! s még 
néhány dúcot is mérnek hátára. Ott vagy odább vi- 
szont elkérdezi a fennebbieket kettő ― viszont hallgat- 


_________ 
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nak ―, valamelyik szól, hazakergetik. Néha oly hosz- 
szan nyúlik a játék, hogy 10―15-ön egymást hazaker- 
getik, s végre az utolsó is hazaballag. 


_________ 
 
Gyermekmondások: 


Hérmán, Hérmán! 
Kövér disznyót kéván, 
Nincsen kése, mivel vágja, 
Csak a fogával rángassa. 


_________ 
 


Fára hága, faggyat rága. (Gyermekek egymást bo- 
szontó mondása.) 


_________ 
 
Ha kikandom a kapomot, 
Úgy megnyakom a csapodot, 
Hogy minnyátt kitakony a szotty. 


Jakab pap kapuján hatvanhat vad vak bak galamb 
bogdáncsol (mondd hamar többször!). 


Ecsém, ecsém, bak Lukács, 
Ketten vëttünk egy bikát, 
Megüttettük a farát, 
Neked hányok a szarvát. 


 


Az anya térden rázva kisgyermekét, ezt énekelgeti: 


A macskának fejér lába, 
Azon menyünk Móduvába, 
Csengőt-pengőt a nyakába, 
Vesszőt a gyermek farára. 


A gyermek kéri apját: Apám uram, hozzon nekem 
vásárfiát! Hozok, fiam, dali veresset, hoppi kéket, lá- 
tatlan ződet. 


A székely asszony, midőn férje durvaságára pana- 
szol, azt mondja: Az én uram azt sem mondja ne- 
kem: feleség! azt sem, hogy Ilonka, hanem egyet jó 
nagyot bődül: te hó! 


A havasalji asszony hajnalban így költögette leá- 
nyát: Pezzsi, hó! kelj fí, pácold meg e (a) hajadot, 
hüvelykeld meg e kecskét s tojd ki e gyülekezetbe 
(csordába), hadd bámészkodjék ez Isten fődjén. 


Egy székely vidéken régebbecske még így kérték a 
leányt a táncba: Azétt jövénk kjetekhez, hogy adják 
ide Katót, hogy vigyük el a döcögtetőbe; egyszer-ket- 


_________ 
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szer megdöcögtessük, harmadikszor hazalőtyönfityin- 
káztassuk. A ........ falusi legény pedig így kéré a leányt  
anyjától: Asszonyom! eressze el kijed Sárit a szökte- 
tőbe; egyen-ketten megszöktessük, aval hazalődörittsük. 


A ...falusi székely asszony elment a szomszédba 
s így adta elé kérésit: Komámasszony, adja ide kjed 
a likját, vaj: adják ide keetek a likikot (sütőkemence), 
hogy lükkentsek bé, mett az enyimnek a száda elrom- 
lott. 


_________ 
 
A székely azt, hogy „nemsokára megszabadul ter- 


hétől”, csúfondárosan így mondja: nemsokára megdu- 
vad. Mikor közél van a szülés ideje, azt mondja: omló- 
félbe van, vaj: leomlott. 


Egyik a másiknak a fülit játékból megfogja, húzza 
s kérdi: Nyúl-ë vagy bőr? S ha ez azt feleli: nyúl! 
amaz még jobban húzza, mondván: Ha nyúl, hadd 
nyúljék! Ha pedig azt feleli: bőr! akkor azt mondja 
rá: Ha bőr, hadd bőgjön! s azalatt kíméletlenül szo- 
rítja vagy facsarja. Ha pedig azt feleli: a fülem! ak- 
kor nem bánik vele oly rútul. 


Háromszéki neve a szeleknek: kasürittő szél, német 
szél = nyugoti szél; kastőtő szél = keleti szél, Ne- 
mere. 


Falat kele nyelvemre, ha kele, ma kele, pthi! pthi! 
ragadjon a királybíróné ...gire. (Avégett mondják, 
hogy meneküljenek a nyelvkeléstől.) 


Es az esső, hull a dara, 
Ázik a szép leány fara: 
Ahol ázik, ott takarja, 
Ahol viszket, ott vakarja. 


Küsasszon küs haszon (a Küsasszon napkori vetés). 
Egyik kérdi: Mi a? Más, ki annak kérdésére ke- 


veset hajt, vagy a kérdés unalmára van, vagy nem 
akarja megmondani, azt feleli rá: Szalamia! Ezt így 
is mondják: egyik kérdi: Mi a? Más rá: Miknek a fia! 
Ki a? Kiknek a fia. Mintha mondaná: Ne legyen bajod 
vélle. 


Mikor lesz meg? Mikor a kakas kikiril. Hajnali ha- 
rangszóra. Szent heverd el napján, vaj: heveder nap- 
ján. Kabalafejéskor. Malom előtt való héten. Mostan- 
sága két kedden. Mentől inkább várod, annál későbbre 
lesz meg; ha nem várod, minnyát meglesz. 


Cuppá né! itt fáj né! (Tánc közbe mondja a legény, 
s a szűvire tappint.) 


_________ 
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A cinege télbe mind azt mondja: Künn csücsü, künn 
csücsü! 


A szántókamadár vagy kontyos pacsirta téli hide- 
gebb időkben azt mondja: Csíki szűr, csíki szűr! 


A varjúnak, mikor károg, azt mondják: Kár, hogy a 
fejed ott áll! 


Mikor a kutya levesételt eszik, vagy székelyesen ki- 
fejezve: lacsik, mind azt mondja: Hagyok, hagyok! 


A malac, mikor fut haza a csordából, mind azt mond- 
ja: Ha nincs, ha nincs! 


Mikor valakit erősen kiáltnak, vagy mikor a macska 
nyávog, azt mondják rá: Nyavalya! 


CSALÁDNEVEK 


Apor, Antos, Agh, Abod, Akácsos, Andrád, Andrási, 
Ambaris, Álbu, Ambrus, Andok, Antonya, Acél, Al- 
bert, Apáti, Adorján, Árittó. 


Bencő, Borbát, Barra, Biális, Boda, Benkő, Bakcsi, 
Becő, Baló, Bocskor, Borsos, Barna, Bardoc, Botos, 
Balla, Baric, Bacó, Bonca, Bakó, Bedő, Bottyán, Boc, Bene, 
Benke, Bora, Bota, Bú, Bán, Berde, Bajkó, Beke, Boros, 
Barabás, Bustya, Butyka, Butak, Bagoly, Bodor, Boszo- 
rát, Bántó, Bartók, Bartos, Baka, Brók, Barók, Bar- 
talis, Babos, Bajcsi, Bocs, Bece, Bandi, Bultya, Becsek, 
Bodola, Ballók, Botár, Búzás, Bari, Benő, Bors, Bo- 
gács, Belle, Bezze, Burján, Barkó, Bicsak, Bege, Birthi, 
Basa, Bükös, Bence, Bíró, Bagi, Bobondi, Bala, Bernát, 
Babos, Bong, Bács, Bonc, Bombér, Borbély, Bató, Bar- 
csa, Bak, Buzogán, Baksa, Bartta, Balika, Balázsi, Ba- 
log, Beteg, Biás, Bekő. 


Csoma, Cerék, Cikó, Cakó, Csató, Csipkés, Csép, 
Csulak, Csobot, Cseke, Csenkér, Csiszér, Condi, Cser- 
gő, Csedő, Csia, Csorja, Császár, Csutka, Csibi, Csű- 
dör, Cseh, Csutak, Csomos, Cell, Csiszár, Csata, Csipor, 
Cupor, Csortán, Csifó, Csala, Csere, Cserei, Csuma, 
Csog, Csécs, Csete, Compó, Csukor. 


Darkó, Dancs, Demes, Dömös, Dózsa, Danka, Dáné, 
Dánér, Durugy, Dacó, Dobos, Dakó, Damó, Darabont, 
Dulló, Dankó, Dezső, Domes, Darvas, Dánél, Dóci, 
Diák, Dimén, Dócé, Deák, Daniel, Danguj, Dali, Da- 
mokos, Dónát, Déé, Dicső. 


Égető, Erdő, Endes, Egyed, Erős, Éltes, Éltető. 
Firtos, Forró, Faragó, Fülpös, Fogor, Furus, Fejes, 


Fodor, Fosztó, Fűzi, Ferenc, Frenkó, Fóris, Fejér, Fin- 
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na, Fetés, Finta, Fórika, Fenyő, Faksa, Fődes, Fűrész, 
Fekete, Farkas, Fülöp. 


Gönc, Gedő, Gyújtó, Gombos, Gyulai, Gál, Góra, 
Gazda, Gazdag, Goró, Gruzda, Gece, Gálna, Gábos, 
Gvidó, Gyárfás, Gőtér, Györbíró, Györkovács, Györ- 
ke, Gondos, Görcsön, Gocsmán, Győrpál, Gegő, Gen- 
csi, Gidró, Guzrány, Gálfi, Győnös, Gencsen, Geréd, 
Gelei, Geréb, Gábor. 


Hamar, Henter, Hankó, Hatos, Hodor, Harkó, Had- 
nagy, Hegyi, Huszár, Halász, Hajós, Hegyeli, Hajnal, 
Horvát. 


Imecs, Istók, Ivácson, Ince, Incefi, Imre, Iszlai, Ist- 
vánfi. 


Jancsó, Jankó, Jakócs, Jó, Jázson, Jánó, Janó, Ja- 
kab, Jakabos, Jób, Jaksa, Jakó, Jobbágy, Jenő, Józsa, 
János. 


Kanyaró, Kandó, Kandal, Köllő, Kapca, Kónya, 
Koronka, Konc, Konca, Költő, Köntés, Kölne, Kese, 
Kajtár, Kölönte, Kerestely, Kala, Kajcsa, Kocs, Kó- 
lumbán, Kokolós, Kölce, Kosza, Kereső, Kövér, Ki- 
rály, Kispál, Koréh, Kotró, Kaján, Kozma, Kisantal, 
Kömény, Kelemen, Kasza, Koncsag, Kánya, Korpos, 
Kercsó, Kari, Keménes, Kós, Karda, Küs, Kacsó, Kósa, 
Kedves, Küsgyörgy, Kovács, Kun, Kész, Kúti, Köncse, 
Kele, Keserű, Kodok, Keresztes, Kató, Kolca, Kanda, 
Kancsi, Kolc. 


Lőfi, Léta, Lástyán, Lac, Lackó, Lénárt, Loki, Lő- 
rinci, Lázár. 


Mikó, Mólnos, Márok, Márkó, Márkos, Mátyus, 
Morgó, Márk, Mircse, Mike, Medgyes, Mátis, Mihács, 
Madarász, Major, Mezei, Madaras, Mackos, Mihálykó, 
Máté, Mátéfi, Mikes, Major, Magyari, Marosi, Mihályi, 
Miklósi. 


Nyakas, Nyeső, Nyerges, Nagy. 
Orbók, Ország, Ólti, Osváld. 
Ördög, Ökrös. 
Pakot, Porzsolt, Potyó, Pilbát, Pócsa, Petke, Pitó, 


Pípos, Patkos, Pünkösti, Pataró, Pető, Pénzes, Palkó, 
Páncél, Pakó, Puskás, Portik, Pázsint, Pálfi, Péterfi, 
Piros. 


Radó, Revács, Rakó, Rendi, Reznek, Róka, Rafaj, 
Ravasz, Ranc, Részeg, Répa, Rigó. 


Sata, Sala, Solymár, Sebe, Serény, Szólga, Séra, 
Szacsva, Senye, Sebes, Szinte, Szente, Széjjes, Sólyom, 
Sós, Súgár, Sanka, Száraz, Simén, Sűkösd, Szopos, Szép, 
Szalad, Sinka, Sikó, Sípos, Szabados, Sangó, Szalló, 
Szarka, Sandi, Szilveszter, Serester, Szőke, Sas, Silló, 
Santus, Szentes, Szakáll, Sinda, Sepsi, Száva, Szenyes, 
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Sütő, Szekeres, Szász, Sárkány, Szeles, Szegeti, Sáska, 
Sánta, Sándor, Sonda, Szőcs, Szabó, Szakács, Simó, 
Sallos. 


Tompa, Tuson, Tana, Tankó, Tar, Tegző, Tók, Tur- 
bák, Tőzsér, Tölgyes, Tanka, Tompos, Torkos, Torma, 
Takó, Tima, Tréfás, Tusa, Tóbi, Tekse, Tolvaj, Tőkés, 
Tatár, Tibáld, Tóásó, Tókos, Terebesi, Török, Tüzes, 
Tamási, Táncos, Tancsi, Tóldi, Túri, Takács, Timár. 


Ugron, Ütő. 
Zongor, Zudor, Zajzon, Zoltán, Zonda, Zsőgön, 


Zsidó, Zsok, Zsakó, Zámbó. 
Vajna, Vida, Váró, Vaska, Vargyas, Váz, Vajda, 


Vágó, Vári, Vékás, Vitályos, Volloncs, Veres, Vízi, 
Vitos, Vadász, Vagyas, Vészti, Vince, Vikáros, Vitkai, 
Villikó, Vas, Varga, Vitális, Végh. 


 


KERESZTNEVEK 


 


Ábel. ― Ábrahám: Ábi, Ábri. ― Ádám. ― Ákos: 
Ákác. ― Albert: Berci. ― Ambrus. ― András: And- 
ris, André, Andriska, Andaráska, Bandi. (Bandika, ba- 
kacsika, fára húzott, nyúzott béka. Gyermekek szok- 
ták mondani.) ― Antal: Anti, Antó, Antika, Antuska.  
― Áron. 


Balázs. ― Bálint: Baji, Bóji. ― Benedek: Benke, 
Bence, Benci, Benő. ― Benjámin: Béni. ― Bertalan. 
― Bóldizsár: Bódi. 


Dániel: Dani, Danika, Danica. ― Dávid: Dávidka. 
― Demeter. ― Dénes: Déni, Dénike, Dénkó. ― Do- 
mokos: Damokos, Damokocska, Domi. 


Elek. ― Ézsaiás. 
Farkas. ― Ferenc: Feri, Ferkő, Ferike, Ferus, Ferus- 


ka, Ferci (Ferembá). 
Gábor: Gábris, Gábi. ― Gáspár: Gáspi, Gáspárka. 


― Gedeon: Gida. ― Gergely: Geci, Gergő, Gerő. ― 
György: Gyuri, Gyurkacska, Györgyöcske, Gyurka. 
(Dirib-darab hurka, ne vagdald el, Gyurka, most is 
igen kurta, üsse meg a gutta.) 


Ignác: Náci, Bigna. ― Ilyés. ― Imre: Imri, Imbre, 
Embre, Imbrus, Imbrike, Imbrétikus. ― István: Istán, 
Están, Estók, Estánka, Pisti, Pista, Pistuka, Pistacska, 
Pistucska. ― Izsák. 


Jakab: Jakabka, Jákób, Jákó. ― János: Jánoska, 
Jancsi, Jancsika, Jankó, Janó. ― Jérémiás: Jéri. ― 
Jónás. ― József: Józsi, Józsikó, Józsika, Jóska, Jós- 
kacska, Jóka, Józsep. ― Józsiás. 


Károly: Káruly, Kárulyka. ― Kelemen. ― Keres- 
tély. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Kriza János: Vadrózsák 


319 
 


Lajos: Laji, Lajika, Lajoska, Lajkó. (Az én nevem 
Lajos, az én éltem bajos, az anyám kaláccsa nemigen 
olajos.) ― László: Laci, Lackó, Lászlócska, Lacika. ― 
Lázár: Lazi. ― Lőrinc: Nőrinc, Nőrke. ― Lukács: 
Luki. 


Manasses. ― Márton: Marci, Marcika. ― Máté. ― 
Mátyás: Matyi, Matyóka. ― Menyhárt. ― Mihály: 
Miska, Minya, Mihók, Miskacska, Miskóc, Miskuc. 
(Mihály, Mihály, itt ne hálj, ha itt hálsz is, lábtól 
hálj.) ― Miklós: Miklóska, Mikli, Miklicske. ― Mó- 
ric. ― Mózses: Mózsi, Mózi, Mózika, Mózsa, Móka, 
Mózeske, Mózsika, Móska. (Móska, Móska, mamóska.) 


Pál: Pali, Palkó, Palica, Pálocska, Palika. ― Péter: 
Peti, Peticske, Péterke, Pöti. 


Rafael: Rofaj, Rofajka, Rafi, Rafika. 
Salamon: Sali. ― Sámuel: Samu, Samuka, Samel, 


Sámi, Muki. (Samuka, sapka, tüzes menykő lapta.) ― 
Sándor: Sandi, Sandri, Sándorka. (Sándor, vándor.) ― 
Sebestén. ― Simon: Simónka. 


Tamás: Tami, Tamika. ― Timotheus. ― Tóbiás: 
Tóbi. 


Vencel: Vince. 
Zakariás: Zakari, Záki, Zátyi. ― Zsigmond: Zsigis, 


Zsiga, Zsigacska, Zsiguca. 


_________ 
 


Adél: Etelke, Etelka. ― Ágnes: Ágnis, Ágniska. ― 
Amália: Amáli, Ámálicska, Máli. ― Anna: Anis, An- 
nók, Panna, Anikó, Aniska, Anikócska, Anca. (Anikó, 
Anikó! kell-e kakasmandikó?) 


Berta: Bertacska, Bertuka. ― Borbára: Bori, Biri, 
Bábi, Borcsa, Boris, Boriska, Borika, Borka. (Borka, 
Borka, sós uborka. ― Borica nén, hallá-ë, a jó bort 
meginná-ë?) 


Débora: Déborka, Déboracska, Débor. 
Emilia: Emma, Émi, Émike. ― Erzsébet: Erzsi, Per- 


zsi, Erzsik, Erzsócska, Pendzsi, Eliz, Lizi, Beta, Be- 
tuska, Liza, Lizsa, Ëzzséb, Özzséb, Özzsi, Pözzsi, 
Pöndzsi, Erzsike, Ezzsike. ― Eszter: Ester, Esti, Eszti, 
Esztike. ― Éva: Évacska, Évi, Évicska, Évus, Évuska. 
(Évuska, Évuska, zsemlekása galuska.) 


Flóra: Flóris, Flórika. (Flórikánén!) 
Hedvig: Viga. ― Héléna: Helén, Helus, Héli. 
Ida: Idacska. ― Ilonka: Ilonkacska, Ilonc, Ilók, 


Ilca, Ilka, Linka, Linca, Pila. (Fonj, Pila, fonj!) 
Józéfa: Pepi, Pepus, Pepuska. ― Judit: Juci, Jucika, 


Jutka. ― Juliánna: Juli, Julis, Juliska, Jula, Lula, Lu- 
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lis, Julacska, Lulacska. (Jucika, Jucika, törökbúza csu- 
szika.) 


Károlina: Lina, Lotti, Lotta, Sarolta. ― Katalin: 
Kati, Katica, Katika, Katócska, Katinka, Tinka, Kata, 
Kató. (Könnyű Katót táncba vinni.) ― Klára: Kali, 
Klári, Kalári, Kalára, Kalárka, Kaláricska. (Bágyi Bacó 
Kalára, viszik Tordátfalára. ― Klára vára mára va- 
csorára.) ― Krisztina: Kriska, Kiriska, Tini. 


Laura: Lóri. Lórika, Lóra. ― Lidia: Lidi, Lida, Li- 
dit, Lidike, Lidiske. ― Ludovika: Ludócska. 


Magdolna: Magda, Magdi. ― Margit. ― Mária: 
Máris, Mári, Márika, Máriska, Mányi, Máriskó, Má- 
nya, Mányika, Márikó, Marcsa. ― Márta. 


Rákel: Ráki, Rákis, Rákiska, Rákuca, Rákica. (Ráki, 
Ráki, hej te Ráki! a szűvemet métt család ki?) ― 
Rebeka: Rebi, Rebus, Rebuska, Rebacska. ― Rózália: 
Rózsi, Róza, Rózsa, Rózsika. (Furus, Hétfaluban.) 


Salomé. ― Sára: Sári, Sárika, Sárikó, Sáracska. ― 
Susánna: Zsuzsi, Zsuzsika, Zsuzsa, Zsuska. (Zsuska, 
Zsuska, hosszú puska.) 


Terézia: Trézsi, Tercsi, Tercsa, Teréz, Trézsike, Tre- 
zsika. 


Véronika: Véri, Vérike. 
Zsófia: Zsófi, Zsófika, Zéfi. 


GÚNYNEVEK 


Tephenyán Jutka, Dideri Peti, Báró Ténferi, Báró 
Hujki, Áncsordi, Báró Tudóvszki, Dorombiáta, Nyu- 
godt Mári, Lecsperdi, Áhi, Bagi, Bódi, Bódori, Dön- 
dics, Buksi, Kéreg Marci, Ibrányi, Bűszerzet, Bűállat, 
Garancki, Csucsori, Bendő Pali, Csügbüg, Erguja, Ka- 
sziba, Öblics, Egyebugya, Segtönk, Taknyászi, Dilló, 
Ankó, Csunda, Ugri, Tátos, Meskő, Lábaviszi, Döm- 
zsödi, Doncs, Döndi, Zsámbi, Sántikuci, Bicskos, Éhen- 
kórász, Bákó, Lipinka, Októ, Libbencs, Nagykabota, 
Begyes, Gugó, Csipándi, Kukucsi, Dömöszke, Eszefitty, 
Fityfiritty, Lőtyönfitty, Durmonyás, Ipszilándi, Fanya- 
ri, Félhangú, Foncsika Jancsi, Baszuta, Maszuta, Pisz- 
mota, Rosszrügy, Lóposz, Majszogi, Kurvándi, Palaj- 
bászk Panna, Céda, Gönde, Göndő, Görbic, Lepén Pis- 
ta, Takonpóc, Bogdáncsi, Jómag, Miszimuszi, Cófra, 
Hántori, Kutyafog, Dérenduz, Dölmec, Ducsi, Kájzer, 
Lengődi, Zsobri, Másonkér, Kajtár, Kandics, Libár, 
Alamuszti, Szunyáta, Tátó, Sunyi, Szunyi, Náprádi, 
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Prádé Pista, Lődöri, Mordiás, Hammu Jutka, Nyivász- 
ka, Habakuk, Kukukk Máté, Neszere, Nyevere, Pipa 
Laci, Netentók, Bója, Tilibógyi, Sáspis, Tataló, Gala- 
bógyi, Perepács, Fancilla, Tojmák, Tepelák, Botor, Bú- 
bos, Csafaros, Fanfarus, Nányó, Bujdosó Laci, Piri- 
mókos, Gágó, Malota Sári, Pince Mária, Pikó, Csaniga, 
Fa Jankó, Döghendi, Pökhendi, Csömbök, Csiricsári, 
Falu Kati, Utca Kati, Faluháziné, Méregposz, Likházi, 
Ebházi, Sokházi, Semmiházi, Tetűházi, Sohonnai, Kör- 
mös Dani, Anyoli, Tátó, Ábolygó, Tajak, Tatar, Gen- 
deboja, Noderga, Agyatlan Ferkő, Szuka Rózsi, Csaj- 
butag, Bojókás, Ördögmatólla, Bufti, Sonkoj Adám, 
Galina Mári, Pipis, Nyalifali, Tepetupa, Csompori, 
Torhány, Bibecs, Borcsiszár, Töpönke, Vaksipila, Zán- 
dori, Goklesz, Cafrangos, Lépcső Pista, Kapsi, Lépet- 
len, Bucsak, Ageb, Agkofa, Gamati, Dandalló, Móré, 
Vankuj, Gámbec, Góbé, Sócé, Nagykorhantó, Hórihor- 
gas, Töcsek, Tökös, Tokos, Tákos, Bibirka, Pofók, 
Peckes, Ökröndi, Fosztoros, Makuj, Fura Peti, Bubur- 
ka, Mamuk, Kutak, Liphec, Lipicsán, Tonyhó, Tonya, 
Lanyhó, Lurkó, Idilló, Burtokos, Lámpó, Izgána, Kosz- 
lobár, Kosztoráng, Totyi, Facsintos, Fudázó, Döblec, 
Bambuc, Gógán Ferkő, Kotóka, Fonóka, Bódorgány, 
Katus, Katipila, Borbogár, Kupec, Kutréjos, Küszkü- 
pü, Nagy Gangos, Ákációs, Csibi, Csutka, Varasgyék, 
Te Fataró, Szénabugja, Bonfordi, Lágy Málé, Tréfa 
Marci, Bacsila, Kukuj, Szemők, Baksi, Kurta, Pucok, 
Kuka, Papára, Lábaska, Pupu Jancsi, Kopoci, Hárábili, 
Hánsipóka, Botoli, Bityika, Csata, Pipa Józsi, Bancsi 
Gyurka, Nyúli, Csontri Ferkő, Dudás Peti, Limba, 
Hokorás, Szöszke Panni, Pilli, Kánduj, Feneki, Jan- 
csali, Bona, Rostás, Kokó, Csula, Pipike, Susuj, Vasz- 
kari, Vackor, Munkanyánk, Szetyelán, Jobbsincs, Fagy- 
gyas, Bumbi, Muka, Talpas, Hagymaszárderekú, Li- 
bikk, Csóró, Vénceru, Durhódos, Fináncka. 


LÓNEVEK 


Sárkány, Vidám, Dajka, Luci, Kedves, Bátor, Haj- 
nal, Kakas, Fényes, Pompás, Bujdos, Bokros, Árpád, 
Agár, Mackó, Pickó, Pici, Cigó, Galamb, Babos, Deres, 
Erős, Pirós, Sárga, Barna, Szárcsi, Szajha, Gondos, 
Dali, Dandár, Döndics, Apró, Apríts, Bandi, Susi, 
Miska, Pista, Holló, Bánat, Nyájas, Nyerges, Görbe, 
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Görcsi, Gartos, Murga, Mundra, Pundra, Monyas, Va- 


szi, Ráró, Rózsa, Piros, Kartács, Szellő, Fácán, Fürge, 
Sugár, Forgács, Színes, Fakó, Fejér. (Cú te fejér, ta- 
szítsd, feleség. ― Fejér lótól nem vesznek vámot. ― 
Ha fejér lovat látott: ma nem ehezik meg.) Matring, 
Sinór, Spárga, Kengyel, Kucsori, Hutyori, Hoppos, Fü- 
les, Szarvas, Bánó, Sátán, Feszes, Fődi, Finnyás, Fod- 
ros, Selyem, Bársony, Sáspi, Áspis, Fickó, Fricska, Fri- 
ci, Jeges, Tüzes, Szarka, Darvas, Szikra, Szikla, Szagló, 
Látó, Horkos, Plútó, Drumó, Bruncvik, Bezzeg, Pe- 
cek, Peckes, Hódas, Csillag, Lámpás, Strimfli, Mámzel, 
Gyakor, Gyömbér, Bendeguc, Kuruc, Borsos, Bagdi, 
Bogdi, Pajtás, Szürke, Banka, Pocok, Pandur, Szemes, 
Serény, Langos, Lantos, Lapta, Lackó, Beckó, Pogány, 
Puzdri, Lankás, Csinos, Muszka, Hermán, Tatár, Jan- 
csár, Jádzi, Virág, Kökörcs, Jácint, Virgó, Vaskos, Lé- 
pes, Turcsi, Vágó, Perec, Pizsgás, Véres, Sima, Szorgos, 
Tapsi, Hirnyós, Sunyi, Zacskó, Juci, Puci, Tarka, Cif- 
ra, Csalfás, Hámfás, Hátas, Hangos, Zsobri, Ducsi, 
Tolvaj, Préda, Táncos, Sármánt, Sáfrán, Acél, Pej, 
Mocskos, Szennyes, Fecske, Hattyú, Tündér, Lelkes, 
Dajmám, Jártas, Lajhár, Büszke, Villám, Szegfű, Pá- 
zsint, Póltra, Szárnyas, Virgonc, Vizsla, Hasznos, 
Drága, Repdes, Darab, Darázs, Fogas, Puszta, Ken- 
gyel, Szálas, Vezér, Vitéz, Abrak, Aklyos, Begyes, Bá- 
lint, Párduc, Ádám, Szálka, Batiz, Bárány, Szelid, 
Markos, Bajusz, Bece, Barkó, Peták, Hangya, Buzdi, 
Tisza, Hóka, Kolbász, Kontár, Lüdérc, Testes, Setét, 
Karcsi, Rózsi, Csiklós, Siklás, Romlás, Mordáj, Tiszta, 
Villog, Világ, Szügyes, Villancs, Pillancs, Furcsa, Síkos, 
Tükör, Tartós, Támasz, Csapiár, Sólyom, Hammas, Pe- 
reszlen, Pockos, Hengér, Hörcsök, Patkán, Szippancs, 
Selét, Dobos, Fojtás, Hanzi, Cérna, Csángó, Matuzsa, 
Kozák, Pipás, Tátos, Cincár, Csucsi, Márcella, Ficsor, 
Tacskó, Mérges, Duska, Csombos, Suszter, Szodé, Má- 
ró, Csaba, Fánni, Lizi. 


ÖKRÖK, TEHENEK, BIVALOK NEVEI 


Binda, Daru, Rendes, Széjjes, Szennyes, Pajkos, Szi- 
laj, Szőke, Fakó, Barna, Csákó, Cibók, Monyók, Szi- 
los, Fejér, Gyenge, Hegyes, Szarvas, Csinos, Sugár, 
Bojti, Bojtos, Lombi, Lombos, Szürke, Kesej, Kicsi, 
Karcsú, Kajla, Boján, Bogyán, Bömbös, Türkös, Rigó, 
Hattyú, Csóka, Bodor, Fickó, Szikra, Szeles, Csendes, 
Bandi, Virág, Róska, Anyjok, Sári, Zsuzsi, Dregán, Ro- 
pogán, Kati, Anis, Máris, Kalári, Viola, Juci, Szemők, 
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Pendzsi, Rózsi, Jámbor, Lassú, Margit, Leánka, Kon- 
dor, Vidám, Mozsár, Lombárd, Buta, Halkos, Maruca, 
Bizsán, Bolán. 


BIKÁK, KOSOK, KANOK NEVEI 


Bancsi, Pista, Geci, Miska. (Mennyi bika, mind Mis- 
ka, mennyi rossz ló, mind Pista.) Kamzsi, Kamzsa, 
Becsi. 


EBEK NEVEI 


Kivagy, Mitlátsz, Mirássz, Siska, Becsület, Peták, 
Sajó, Tallér, Szamos, Maros, Tisza, Mitvissz, Lásski, 
Duna, Tigris, Párduc, Bátor, Száva, Zsobri, Betyár, 
Pajtás, Mérges, Fogdmeg, Dráva, Csípdmeg, Viszi, 
Hattyú, Szürke, Kormi, Kormos, Trombás, Szellő, Far- 
kas, Vigyázz, Gyöngyös, Ölves, Leves, Hangos, Lacsi, 
Gajdos, Gondos, Szemes, Rinka, Hamar, Bözzi, Bor- 
zos, Torkos, Nebántsd, Haddel, Hozdel, Után, Strá- 
zsa, Silbak, Sovány, Bátor, Medve, Fogas, Róka, In- 
dulj, Kürtös, Gonosz, Ebredj, Tarka, Torma, Bolha, 
Pozdorja, Pici, Ugass, Azsag, Zamánc, Nemes, Cigány, 
Vajda, Urszé, Lupé, Csobán, Babos, Bandi, Hazudsz, 
Fülelj, Vidám, Vaszki, Vezér, Ugri, Kancsi, Szemfül, 
Szegfű, Fecske, Kesej, Tolvaj, Istán, Szőrös, Csontos, 
Inas, Sárga, Sárkány, Préda, Prádé, Dúdos, Paréj, Pá- 
zsint, Lepény, Kontesz, Diána, Csuli, Lábas, Pisztrang, 
Paduc, Csuha, Kalapács, Seprű, Káva, Lüdérc, Tündér, 
Lombi, Villám, Abroncs, Tűzlang, Pokol, Őrző, Piszli, 
Parizli, Sorkantyú, Csúnya, Hazug, Házi, Batiz, Mo- 
zók, Pendi, Pircsi, Prikulics, Pergő, Tákos, Tyukász, 
Téjfel, Tojás, Lisztes, Blezoj, Gribej, Merzák, Belán, 
Kurti, Bozlán, Dojbán, Fidri, Gőlince, Mardof, Kurbuj, 
Fülü, Mivelélsz, Kadóc, Szagló, Szappan, Bakós, Har- 
csa, Füles, Kapsi, Faggyas, Kappan, Szappan, Kapocs, 
Gombi, Korcsi, Pergát, Iskárlát, Burgus, Ketrán, Tu- 
bák, Koppancs Keckenám, Tárzli, Cidri, Szikra, Rolló, 
Vadász, Bojgó, Cirmos. 


MACSKANEVEK 


Cili, Cini, Circi, Mirók, Tarka, Sárga, Ordos, Ge- 
rezdi, Vadász, Pisti, Ugri, Kajti, Lesi, Egerész, Mici, 
Minka, Mióka. 
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MEZŐ-, ERDŐ- S HEGYNEVEK 


Árcsó, Átal, Aranyod, Ásvárhegy, Aprógy, Árcsád- 
farka, Andaháza, Amsós. 


Baknya, Borcog, Bereszeg, Brusztul, Baksa, Bagzos, 
Bocor (hegy), Barcos, Bargoca (Hargita oldalában), 
Bityittó, Belál, Bóga, Beléd, Borba, Bordoló, Bógár- 
mező, Bálmány, Bálványos, Bodon, Bakonya, Baráta, 
Bajér, Bambér, Budabérce. 


Cseherd, Csegej, Csombodóra, Csipelon, Csonkagyak- 
ra, Csahoj, Csendej, Cinkorkő, Cinigető, Cseje, Cegéd, 
Csunyásza, Csőcsönbükk, Csombád, Csetemál, Cenk, 
Csencsed, Csongorza. 


Danka, Datka, Dorma, Durzó (hegy), Dandor, Do- 
ma, Döblön. 


Ége, Ége-vesze, Émáj. 
Firtos (hegy), Ferde, Fuvas-tó, Feleltető, Farkasgya- 


kor. 
Görnyés, Gada, Gábirkó, Gallos, Gáda, Galat, Gar- 


da, Gyürüsdő, Gönnye, Gyakormáj. 
Halmék, Hendej, Hargita (hegy), Hagymás észka, 


Herec, Homlogy. 
Járszállás, Jávoros. 
Karjas, Kotros, Kotván, Keverég, Kalabucs, Kalan- 


da, Keme, Kotormány, Kukucsló, Koncár, Karló, Kar- 
nis, Katring, Kotrán, Kakucs, Konoshegy, Kömöz. 


Láz, Lucson, Ladorc, Lóc, Laborvőgye, Laktető. 
Morád, Monger, Mitács, Mikócsa, Málódala. 
Nagygöbec, Nagytatár, Nemere-hegy. 
Ótelve. 
Öcsérd, Őrkő. 
Pötöje, Pöszéte, Perzses, Pufojka, Pacé, Piliske. 
Ramocsa, Ropó, Ramac, Rez, Rádos, Rika, Rőláb. 
Semerős, Sziron (magas kőszirtes hegytető Orbaitól 


délre), Szencsed, Szenespatak, Semély, Szotyó, Sokáll, 
Saramás, Sugordó, Sorompó, Szöncs, Sásloka, Semje. 


Tabika, Tartód, Torna, Tekó, Tiadar, Talamér, Tar- 
csa, Tekse, Tókus, Tatárok útja. 


Uronpatak, Urokfarka, Üllüd, Úzonlaka, Üver, 
Ülüméres. 


Vajcsa, Vizsász (erdő), Valkó, Vácmán, Vászoly 
(erdő helye), Vízelve, Vápamart, Vesszősponk. 


Zállapos, Zára, Zsömötör, Zongota, Zata. 
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