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E L Ő S Z Ó . 

Nem minden remegés nélktil lépek e szerény Gyüjteiriénynyel 
a hazai közönség elé, meggondolva a feladat  nehéz voltát, mit megol-
dásul magam elébe tűztem, s átérezve főleg  a felelősség  nagy terhét, 
mely gyönge vállaimra sulyosodott az által, hogy hazánk nagy férfi  a. 
ki minden oly ügyön, hol legközelebbi vére, a székely, érdeke van 
szóban, lelkének egész szerelmével csllgg, értesülve e vállalat felöl, 
azt magas figyelmére  méltatni s megjelenbetését nemeslelktl áldoza-
tával előre biztositni kegyes volt. 

Azt éppen nem várhatom, hogy maga a Gyűjtemény megjele-
nése által meglepjem a tisztelt közönséget, jól tudva, hogy hosz-
szutürö várakozását eléggé kifárasztani.  Jó, ha szerencsés leszek 
bocsánatát megnyerhetni a késő megjelenésért az által, hogy a sok 
mindenfélében  találhat mégis valami inye szeréntit, mi a hosszas 
várakoztatást némileg kártalanítsa. Emlékezhetik még egyegy ol-
vasóm: húsz éve maholnap, — előbb még, mint a Kisfaludy-Társa-
ságnak népköltési nagy vállalata megindalt volna — „Vadrózsa" 
czim alatt kiadandó népköltemények pártolására hivtam volt fel  a 
nagy közönséget. A pártolás nem lön s az akkori idők más irá-
nya törekvései miatt tán nem is lehetett oly hatós, hogy annak 
melegétől kinyiihatott volna a vad bimbócska, s miért tagadnám V 
ömaga is mind gyöngébbnek kezdette volt magát érezni, mint hogy 
az irodalom diszkertébe való átültetését méltán kivánhatta volna, mi-
dőn a Kisfaludy-Társaság  megbízásából egy Erdélyi által szerkesz-
tett Gyűjtemény is csak egy bnzgó hazafi  áldozata mellett jelenhe-
tett meg. S ekkor bekövetkeztek a nemzeti remények szintoly nagy-
szerű öröm- mint bánatnapjai, egyiránt kedvezőtlen kor csendesebb 
kedélyállapotot igénylő munkák folytatására. 

Idő multával, midőn az újra föleszmélt  nemzet lelke mélyeb-
ben szállott önmagába, hogy saját nemzeti lényét a romboló vészek 
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ellenében minden gyökszálaiban erősítse és megszilárdítsa s e czél-
ból egyedül véréhez való, saját idomot és Ude szint adó népi ele-
mekkel táplálja: magam is njnlt (Igyekezettel fogtam  hozzá a szé-
kely népelme virágainak, vagy ha ugy neveznem szabad lesz, vad-
rózsáinak gyűjtéséhez,' kiterjesztve most figyelmemet  mindenre, mi 
az ösi népvirányon sajátságosnak látszhatott, az egyszerű szótól, sőt 
ennek betühangjától a népbölcseletet vagy elmeélt tartalmazó köz-
mondásig, — egy vidor tánczszótól vagy daltól a remek alkatú ó-szé-
kely balladáig, — egy gyermeteg néptalánytól a nép phantasiáját erő-
sebben foglalkodtató  tündérmeséig, szóval: a mi csak a székely nép 
észjárását s érzés- és kifejezésmódját  a maga valóságában jellemez-
heti, 8 főleg  költési erejét s annak egy költöibb múltból fenmaradt 
ereklyéit ismertetheti. Minden fölfedezésre,  mely egyegy böcsösebb 
népi szellemvirágot, népdalt vagy balladát hozott napfényre,  mintha 
az Énekek éneke koronás szerzőjének szava zendült volna meg lel-
kemben: Az én s z e r e l m e s e m n e k szavá t hallom, imhol 
j ö n ö, s i e tvén im ez hegyeken , v igadozván im ez hal-
mokon. (Ének. II. 8.) 

Ily népereklyék teszik hat szakaszra osztott Gyűjteményem 
egy részét s köztük jórendin a B a l l a d á k s rokonnemüek fognak 
figyelmet  ébreszteni, aminthogy már is irodalmi méltánylást nyertek. 
S e nyelvűnk- s irodalmunkra nézve megbecsülhetlen kincsek, mon-
dani termésaranyak, veszöfélben  vannak. Egy-egy versszakot egyik 
másik népdalból még hallani olykor, de az egészet a századik 
éneklő ha tudja, s nem kevés töredék van, hogy egészen már senki 
sem tudja. Nagy ideje hát, hogy minden nyelv- s irodalombarát en-
nek a nép szivén termett kincsnek fölkeresése  s öntudatos megőr-
zésében annál inkább buzgólkodjék, minél ritkábbak lesznek a nép 
soraiban a kik azt ösztönszerűleg tovább őrizni s ápolni képesek, 
hogy Így a kevésből is, mi még menthető, gyarapodást nyerve nem 
zeti mivelödésünk, annál sajátabb, nemzetiebb erőben s szinben halad-
hasson előre. Áll ez az összes N é p s a j á t s á g o k r a nézve, melyeknek 
csak egypár szorosabb értelemben vett osztályát adhatám a negye-
dik szakban, egy más kötetre maradván fenn  e szakba illeszthető 
készletem többi rovata: a Mondák, Babonák , Álmok, Nép-
szokások- s I n n e p é l y e k sat. — A N é p m e s é k b ő l is 
csak egy maroknyit közölheték ezúttal, mutatványául népünk 
e nembeli képző-erejének , mely még mostan is elég gazdag for-
rásban buzog fel,  gazdagabban a népdalnál, melynek forrását  in-
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kább elfojthatja  az irodalomból naponként lerakodó daltömeg. A T á j -
s z ó t i r véglil magában foglal  több eddig sehol nem ismerte-
tett szót is, kellő használatául az irodalomnak, melynek mint nagy 
gazdaságnak kamráiban nenj árt, ha sok mindenféle  zakota is van 
egybehalmozva, mit maga lielyén az íigyes gazda mindig tud ha-
szonra fordítani.  Mindenesetre nagy gonddal voltam arra, hogy „ftll 
nem hallotta" szót ne közöljek, s a mit közlök, lehetőleg szabatos 
értelmezéssel és saját vidéke hangejtése szerint ad^^ii. Ez okból 
vevék föl  több már ismertetett, de még eléggé nem ismert tájszót 
is. S legvégül jönek tán igen is fölös  Jegyze te im, mikben alka-
lom szerint egy s más tudnivalót el kelle mondanom — s az egészet 
bezárja rövid értekezésem a Székely N y e l v j á r á s o k r ó l , a 
szerkesztés ezer aprólékos gondjai közt csak futtában  vázolhatott 
nyelvjárási térképecske, vagy egy kis kezdetleges tanulmány-féle. 

Ily sokat ölelni akarás mellett, meglehet keveset fogtam  szo-
rítni. A nyelvjárási s hangejtési legkisebb árnyalatokat is kiszlnelni 
akarva, tán főbb  sajátságok, a kifejezés,  a beszéd igaz székelycssége 
ellen fogtam  véteni. Tán nem mindenütt van megőrizve az a tiszta 
édes gyermeteg hang, az a természetes üde arezszin, ez örökké 
vonzó bttbája a népeln-.c igaz szülöttjeinek. Részemről nem volt hija 
a tárgyam iránti szenvedélyes szeretetnek, s nyclvérzésem élesbitése 
czéljából az illető nyelvjárások finomságaiba  avatottabb ügy barátaimmal 
untig folytatott  közlekedésnek. E részben forró  hálaérzéssel kell föleg 
megemlékeznem Gálfi  Sándor és Kiss Mihály tisztelt barátaimról, 
kiknek a gyűjtésben szintúgy mint annyi más tekintetben tanúsított 
szíves és lelkes részvétök nagyban segité elő székelyes vállalatomat; 
ide járulván egyszersmind jeles költőnk s müitészünk Gyulai Pál 
urnák, szíves barátságos zaklatásai mellett, e munka rendezését s 
gyorsabb megjelenését hathatósan gyámolító részvéte. S kit fen-
nebb e vállalat nemes pártolójául emliték, itt végül is hálám mély 
érzetével kell ismételnem gr. Mikó Imre ö nmltsga nagy nevét, a 
ki saját, tánezszók- és tíépmesékböl álló gytijtelékét rendelkezésem 
alá bocsátani kegyeskedett, mit egy remélhető második kötetben 
hnsznositni is fogok. 

És már mint hajdan lz*»égö csipkebokorból a választott nép 
istenének szózata, haazzék e szerény Vadrózsa-bokorból is a ma-
gyar hongeniusz szar», bizonyságot teendő arról: hogy a székely 
föld  is — a melyen mostan mintegy az irodalom saruját leoldva ál-
lunk ej elen munkánkkal,— az élő magyar nyelv egyik classicus föld-
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része; — hogy a székelynek is, mint rokon hun törzsnek, hivatása, 
valamint testi ugy szellemi összes erösulyjával, szivvére mindţn ere-
deti sajátságával gazdagitni az egy magyar nagy élőfát,  hogy min-
den virága annál viritóbb nemzeti szinti, s minden gyümölcse, mert 
saját fáján  érik, annál zamatosabb izü lehessen; — hogy a székely 
nép üzó- és dalkincsének is, a mennyiben belértéke van, be kell 
folyni  a magyal1 irodalom és közmivelödés világába. — Mit egyea 
parányi erő esak gyarlón tehet, tegye azt nagyobb erők egyesülése 
tökélyesebben. A saját székein még mindig ősi ép erőben ülő s 
idegen elemek rontó befolyásától  saját nyelvét is megőrizni tudó szé-
kelység, mint mindig készen állt szivvérét is feláldozni  a nagyar 
közérdekeknek: ajánlja fel  sok tekintetben eredeti, még romlatlan 
élő beszédét is a magyar irodalom közös szent oltárára, hogy le-
gyen az összes magyar népbeszéd, mintegy vadrózsatöke, amelybe 
oltani szokták a nemes rózsaágat, hogy annál nemesbbé s erötel-
jesbbé tegyék; és legyen mint amaz oltáron égő eleven szén, mely-
lyel a szeráf  illeté a próféta  száját, hogy elvenné annak hamissá-
gait s eltisztitaná bűneit. Illesse az élő népbeszéd eleven szene 
is a nemzet prófétája  — az iró — ajakát, hogy- eltisztit* annak 
hamisságait, a nyelvgeniusz ellen ejthető minden vétségeit. 

Beszéljen már tovább a két "Kádár Kata, Bátori Bódizsár s a 
szép Júlia, Kömives Kelemennévei s többi társaik, és fedezzék  ök is 
a mi sokféle  gyarlóságinkat. 

Kolozsvártt, dec. 27. 1862. 

Kriza Jánoa. 

Figyelmeztetés HZ OlYaSÓhOZ. A kettői v. födele*  jegy a hangzónak, 
melyen áU, terpedtségét jelöli. A hiányjel ' stintán, ha pontozott v. ékezett hangzó 
ntán Ali, mely fölé  a kettős jegyet nem leheteti alkalmazni. 

Az e feletti  pont jelöli a közép z&ÍÉBM 
A. tompa ék,'minte »óba%: kp ám, a kOTStkezü^^Btal okozott „visszaható 

hang-attractio" jegye. 



UDVARHELYSZÉKIEK. 

1 . 

Kádár Kata. 

Anyám, anyám, édös anyám! 
Gyulainé édös anyám! 
Én évöszöm Kádár Katát, 
Jobbágyunknak szép leányát. — 

Nem öngedöm édös fijam 
Gyula Márton! 
Hanem vödd el nagy uraknak 
Szép léányát. — 

Nem kéli neköm nagy uraknak 
Szép leánya, 
Csak kéli neköm Kádár Kata, 
Jobbágyunknak szép léánya. — 

Émebetsz hát édös fijam 
Gyula Márton! 
Kitagadlak, nem vagy fijam, 
Sem écczör sem mácczor. — 

Inasom inasom, kedvesebb inasom 
Húzd elé hintómot, fogd  bé lovaimot! — 

Lovakot bsfogták,  útnak indâtanak, 
Égy keszkenyöt adott neki Kádár Kata: 
Mikor e szénibe vörösre vátozik, 
Akkor életöm is, tudd még, mégvátozik. 
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Mönyön Gyula Márton högvekön vögyekön, 
Ecczör vátozást láf  a oftiţra  keszkcnyön. 

Inasom inasom, k'edvesebb .inasom! 
A főd  az istené t ló az rtSöké. 
Fordűjunk, mett vöröp szén már a keszkenyő, 
Kádár Katának" is^impián rég vége lütf. 

A falu  véginél vöt a disznyópásztor: 
Hallod-é jó pásztor! mi újság nállatokV — 

Nállunk jó újság van, de neköd rossz vagyon, 
Mett Kádár Katának immár vége vagyon, 
A te édös anyád ötöt elvitette, 
Feneketlen tóba belé is vetette. — 

Jó pásztor, mútasd még, hol vagyon az a tó, 
Arannyim mind tijéd, a lovam s a hintó. 

El ís mönének ők a tónak széjire: 
Kádár Kata leiköm, szój egyet, itt vagy-ö? 

A tóba megszólalt Kádár Kata neki, 
Hézzája béugrék hamar Gyula Márton. 

Édös annya vizi búvárokot küdött, 
Mégkapták méghalva, észszeöleközve; 

Égyiköt temették ótár eleibe, 
Másikot temették ótár háta mögi. 

A kettőből kinőtt két kápöna-virág, 
Az ótár tetejin észszekapcsolóttak, 
Az annyok oda mönt, le is szakasztotta, 
A kápőna-virág hézza igy szólala: 

Átkozott légy, átkozott légy 
Édös anyám Gyulainé! 
Éltömbe rossz vótál, 
Most is móggyilkőtál. 
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2. 

K á d á r K a t a . 
(Ugyanaz más alakban.) 

Anyám, anyám, édös szülöm, 
Öngedje még szép kérésöm, 
Hogy vögyem el Kádár Katát, 
Jobbágyomnak szép léányát. — 
Miklós úrfi  szépön kéri; 
Édös annya nem igéri: 
Nem öngedöm, édös fijam, 
Nem őngedi az én rangom. — 
Miklós mondá az annyának: 
Kádár Katát szeretöm csak, 
Csak egyedül Kádár Katát, 
Jobbágyomnak szép léányát — 
Édös annya azt feleli: 
Abból ngyan nem lössz sömmi, 
Vagyon lányok az uraknak, 
Abból neköd is juttatnak. 

Miklós úrfi  mégbúsula, 
Készül, indul búdosáBra. 
„Szógám, szógám, édös szógám! 
Nyergéjed még pej paripám! 
Mönnyünk, mönnyttnk a mig látunk, 
Lögyön örök búdosásunk"! 
Miklós úrfi  elindula, 
Azt méglátá Kádár Kata, 
A kapuját mégnyitotta, 
Hogy Miklós bémönne rajta. — 
Ne nyiss kaput Kádár Kata, 
Nem mönyök én most bé rajta; 
Henem mönyök a világra, 
Hótig tartó búdosásra. 
Kádár Kata mégbúsula, 
Miklós úrfihoz  igy szóla: 
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Áj még kéncsöm, szép Miklósom, 
Hogy aggyam rád égy pár csókom! 
Aggyak neköd égy bokrétát, 
A kezedbe kézi rahát! 
Mikor rnhám vérrel hobzik, 
S a bokrétám hérvadozik, 
Hidd el kéncsöm, hidd el neköm, 
Akkor löszön veszedelmöm. 

Elindânak, mönnek, mönnek 
Hoszszu útnak, röngetegnek. 
A ruháját Miklós úrfi 
Elévöszi, még még nözi, 
Hát a ruha vérrel hobzik, 
Bokrétája hérvadozik. 
Mind a kettő azt j elönti: 
Kádár Katát most veszesztik. 
Miklós úrfi  mégfordula, 
Égy mónár gazdát talála, 
Kihöz közéi lovagola, 
Kihöz ö eképpen szóla: 
Hallod-é te, mónár gazda! 
Mi hir vagyon a faluba?  — 
Nincs ugyan ott sömmi egyéb, 
Kádár Katát evesztötték. — 
Hallod-é te mónár gazda, 
Vigy el ingöm éppen oda! 
Hol éveszött Kádár Kata, 
Jobbágyomnak szép leánya. 
Pej paripám tijéd lögyön 
S mindön ékös ötözetöm. 

Mónár gazda szót fogada, 
Miklós előtt elindula, 
Öt elvitte ara hejre, 
Feneketlen tó széjire, 
Onnét bészólalt a tóba: 
Élsz-é kéncsöm, Kádár Kata? 
Kádár Kata is szólalik: 
Nállad nékül elig telik. 
Miklós úrfi  ezt hallotta, 
Sztlvit a bánat efogta, 
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Kézit fejire  kócsőta, 
Sorsát ö ott úgy siratta, 
S belé ereszködék hézza 
A nagy feneketlen  tóba. 
Egyikből nőtt muszkáta szál, 
A másikból rózsmarint szál. 
Addig s addig neveköttek, 
Vizön föjtil  eméköttek, 
Egymásba belé szerettek 
S ott is észsze-ölékőztek. 

Miklós annya mönt sétáni, 
Megtaláta ököt látni; 
Vizi búvárt elhivatá, 
Mind a kettőt kiásatá. 
Az egyiknek csinátattak 
Fejér márvánkő kopossót, 
A másiknak csinátattak 
Vörös márvánkő kopossót. 
Az égyiköt étemették 
Eleibe az ótárnak, 
A másikot étemették 
Háta mögi az ótárnak. 
Az egyikből neveködött 
Fejér márván liliomszál, 
A másikból neveködött 
Vörös márván liliomszál. 
Ott is addig neveköttek, 
A mig észsze-öléköztek. 

Miklós annya hogy méglátá, 
Mind a kettőt leszakasztá, 
Talpa alá bétipodá 
S tövis bokorra rakatá. 
Ezt hogy látta Kádár Kata, 
Kopossóbél főjajdula: 
„ÉltUnkbe údözönk vótál, 
Békét hótunkba sem hattál. 
Kiér isten jót ne aggyon, 
Szeretetlen tássat aggyon t 
Kinyeretlenség talájon, 
Mégis sönki még ne szánnyon. 
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3. 

Bátori Bódizsár. 

Asztalnál 111 vala gyönge Júdit asszon, 
Lábánál röngette szép arany böcsöjit: 
„Beli fijam  beli! szép futkosó  fijam! 
Métt neköd nem apád Bátori Bódizsár; 
lm az a te apád, erdéji kapitány, 
A ki atta neköd szép arany böcsöjit, 
Annak négy szarvába négy arany pereczöt, 
Osztán a fejedre  bozsonyi süvegeit." — 

Hát ajtón hâgassa Bátori Bódizsár: 
„Még ne tagadd asszon mostan bcszédödöt"! 

„Bizon nem tagadom lelköm jámbor uram, 
Léányokot szidom, a rosz léányokot: 
Virágomnak szépit nyilatlan leszötték, 
Bokrétába kötték, legényöknek tötték." — 

„ Mégtagadád 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 gyözé várni, bérngá az ajtót; 
„Készüj asszon, készüj hónap álló d'ére, 
A rózsa-piaezra, a fovövö  hejre. 

Hol vagy édös szógám, legkedvesebb postám? 
Készítsd elé neköm hat lovam hintómot"! — 

Ük elkészülének, el is indulának, 
El is indulának, oda is jutának. 
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„Váij kicsit, várj kicsit te feteke  hóhér! 
Mett a halottnak is hármat harangoznak, 
Lám árva fejemnek  egyet sem konditnak"! 

Azomba érközik erdéji kapitány: 
Écczör mégfordittsa,  kecczör megcsókőja, 
Kecczör mégfordittsa,  százszor megcsókőja 
„Enyim vagy, nem másé, te asszonyi állat"! — 

4. 

Bodrogi Ferenozné. 

Siratozza magát a szé'gény rab asszon: 
„Ma hét esztendeje, téjes harmad napja, 
Hogy estem rabságra, szörnyű nagy fogságra; 
Hol húsomot értem, húsomot mégöttem, 
Hol ezt nem tehettem, kégyók békák öttek; 
Hol vérömöt értem, vérömöt mégittam, 
Karomból lábamból véröm sokszor szíttam. 

A ki neköm adná kinyerének héját, 
Biz ez is méglátná mennyeknek országát; 
A ki neköm adná poharának vizét, 
Az is mégkóstoná a ménnyország izét." 

Az ajtón hâgassa asszonság farajja: 
Asszonyom, asszonyom, nagy tisztös asszonyom! 
Valamit mondanék, ha még nem csapatna. 

Siratozza magát a szégény rab asszon: 
„Ma két esztendeje, téjes harmad napja, 
Hogy estem rabságra, szörnyű nagy fogságra; 
Hol húsomot értem, húsomot mégöttem, 
Hol ezt nem tehettem, kégyók békák öttek; 
Hol vérömöt értem, vérömöt mégittam, 
Karomból lábamból véröm sokszor szíttam. 
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A ki neköm adná kinyerének héját, 
Biz az is méglátná ménnyeknek országát; 
A ki neköm adná poharának vizét, 
Az is mégkóstoná a ménnyor6zág Izét." — 

„Mintsem neki adnám kinyeremnek héját, 
Inkább oda vetném ktlssebb komondornak, 
Mintsem oda adnám poharamnak vizét, 
Inkább mégitatnám palotám fodivel; 
Fogjátok, vigyétök a fovövö  hejre." — 

„Válj kicsit, várj kicsit te nagyságos asszon' 
Mett a halottnak is hármat harangoznak, 
Hát árva fejemnek  egyet sem konditnak? 
Ki léánya vótál te nagyságos asszon"? — 

„Én vótam még eddig Bodrogi Ferenczé"! — 

„Bizony ha te vótál Bodrogi Ferenczé, 
Bizony én is vótam Bodrogi Ferenczné, 
Bodrogi Ferenczné a te édös anyád"! — 

„Jer bé mostan, mondom, jer bé édös anyám, 
Téjbe mégforöszlek,  vajjal mégkenetlek"! 

Ne föröszsz  ingömöt, ne keness ingömöt, 
Mett eleget kentél sötét tömlöczömbe, 
Istenöm, léányom! neköd fizessön  még. 

5. 

Oh bánat, búbánat, keserű búbánat! 
Égön mennyi csillag, ha mind diák vóna, 
Födön mennyi fttszál,  ha mind penna vóna, 
Erdőn mennyi levél, ha pappiros vóna: 

Töngör sttrll hobja ha mind ténta vóna, 
Még sem irhatnók le búmot, bánatomot, 
Búmot, bánatomot, benn való tltkomot, 
Ez életbe való keserll sorsomot 
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Istenöm istenöm! oh édös istenöm! 
Égy iródiákom mé nincsen énneköm? 
Égy iródiákom, égy bizott emböröm, 
A ki most csak hamar lönne jó eszközöm. 

Iródiákommal levelem Íratnám, 
Biztos embörömtöl útra bocsátanám, 
Rigómtól ktldeném, de igön csácsogó, 
Titkos panaszommal igy bánni nem tudó. 

Méhömtöl küdeném, oj mezőre talál, 
Szüve szörént való szép virágra leszál; 
Mézet szippant szegény, követi az halál, 
így bánatom mindég nállam marad tehát! 

Fúdd el jó szél fúdd  el az én bánatomot, 
Könnyebbitsd még bár te nyomorú sorsomot 
Vidd szél fuvására,  viznek lemöntire, 
Vidd rózsám házának ablak-évegire. 

Még onnét ÍB fúdd  bé az Ö kebelire, 
Az ö kebelire, hogy hájon még vélle, 
Még se hájon szégény, hadd éjön kedvire, 
Éj ön a ki élhet az ö édösivel. 

Én már nem élhetök az én kedvesömmel 
Végit atta isten az én életömnek, 
Bétötötte kedvit mindön irigyimnek, 
Istenöm, fizess  még vót ellenségimnek. 

ti. 
Búzával él a vadgalamb, 
Szomorán szól a nagy harang, 
Azét szól ojan szomorán, 
El van Írva az én rózsám. 

Tötik az erdéji útat, 
Viszik a sok magyar fţjat, 
Viszik ki Galicziába, 
Idegön szégény országba. 
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Áj meg lelköm, hadd kérgyem még, 
Ha elvisznek, hol kaplak még? 
Jere ki Galicziába, 
Ott mégkapsz égy kaszárnyába. 

Galiczia közepibe 
Két kaszárnya van épitve, 
Abba vadnak a legényök, 
Abba búsúnak szégényök. 

Eihajőnak az ablakból, 
Rózsa nyílik csákójokból, 
Rózsa nyílik, szőkíti hajlik, 
Az én rózsám özava hangzik. 

Mi haszna, ha szava hangzik, 
Ha Erdéjbe nem lakhatik; 
Galiczia hetven posta, 
Ott az én rózsám katona. 

Haza jöne, nem eresztik, 
Méghasad a szllve estig; 
Ha méghasad, etemetik, 
Azt is csak értem cselekszik. 

7. 
Jere hézzám vacsorára, 
Apró vágott káposztára; 
Béjöhetsz sztlvem bátron! 

Héj nem merők én bémőnni, 
Oh én édös angyalom; 
A gyertyának világánál 
Észre vösznek csillagom! 

Vödd el a gyértyának hammát, 
Nem lássák még a világát; 
Béjöhetsz sztlvem bátron! — 
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Héj nem merők én bémönni, 
Oh én édös angyalom; 
A kutyának ugatásán 
Eszrc vösznek csillagom. 

Vess égy darab konczot neki, 
Az ugatást elfelejti; 
Béjöhetsz sztlvem bátron! 

Héj nem merők én bémönni, 
Oh én édös angyalom; 
A csidmámnak kopogásán 
Észre vösznek csillagom! 

Köss keszkenyöt a sorkára, 
Nem hallik a kopogása; 
Béjöhetsz szllvem bátron! 

Héj nem merők én bémönni, 
Oh én édös angyalom; 
Az ajtónak nyikorgásán 
Észre vösznek csillagom! 

Hájazd még az ajtó sorkát, 
Nem hallik még a nyikorgás; 
Béjöhetsz szllvem bátron! 

Héj nem merők én bémönni, 
Oh én édös angyalomj 
Ajakunknak czuppanásán 
Észre vösznek csillagom! 

Héj te vitéz, hát te mit érsz? 
Ha még csókolódni is félsz. 
Émehetsz már dógodra, 
Nem szorútam csókodra; 
Émehetsz már, nem kellesz, 
Nem vagy előttem kedves. 
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8. 
Száj le holló, száj le, 
Száj alább égy ágra, 
Hadd irjak levelet 
Mind a két szárnyadra. 

Hadd írjak levelet 
Apámnak anyámnak, 
Apámnak anyámnak, 
Jegybéli mátkámnak. 

Ha kérdik: hogy vagyok? 
Mondd meg, hogy rab vagyok, 
Kolozsvár piaczczán 
Térgyig vasba vagyok. 

Az én dérékajom 
A tömlöcz feneke, 
Az én égö gyertyám 
Kégyók békák szöme. 

Égy asztalka vagyon, 
Gyászszal bé van festve, 
Azon van égy pohár, 
Bánattal van tele. — 

Akárkié lögyön 
Ez a tele pohár, 
Csak az enyim lögyön 
A mégvátó halál. 

9. 

Szomszéd legény Gyurka. 
Ablakba könyöklék gyönge ráez mönyecske, 
Hát kttnn sétál vala borbéj legény Gyurka; 
Jer bé hézzám, jer bé borbéj Iegéüy Gyurka, 
Jer bé hézzám, jer bé szomszéd legény Gyurka! 
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Söröm is jó vagyon, borom is jó vagyon, 
Neköd ingyön adok, másnak pénzér adok, 
Sönki sincsen ittbon, csak én vagyok itthon, 
Sönki sincsen itthon, csak én vagyok itthon. 
Uram a városba piros csidma vönni, 
Apám az erdőbe somfa  veszszöt vágni, 
Anyám a malomba fejér  liszt örleni, 
Anyám a malomba fejér  liszt örleni. 
Addig csalogatá borbéj legény Gyurkát, 
A mig a zereszbe ökemit bécsalá. — 
Écczör haza möne az ö édös nra, 
Écczör haza möne az ő édös nra. 

Feleségöm, kéncsöm, eressz bé ingömöt, 
A városba jártam, piros csidmát hoztam, 
Piros csidmát hoztam, szépöt, mijent kaptam, 
Piros csidmát hoztam, szépöt, mijent kaptam, 

Minnyá béereszlek édös képcsőm uram, 
Hogy vessem nyakamba kővári szoknyámot. 
Még is csak kéredzék az ö édös ura, 
Még is csak kéredzék az ö édös ura: 

Feleségöm, kéncsöm, eressz bé ingömöt, 
A városba jártam, piros csidmát hoztam, 
Piros csidmát hoztam, a mijent csak kaptam, 
Piros csidmát hoztam, a mijent csak kaptam. 

Minnyá béereszlek édös kéncsöm uram, 
Hogy húzzam lábamba kővári papucsom. 
Még is csak kéredzék az ö édös ura, 
Még is csak kéredzék az ö édös ura: 

Feleségöm, kéncsöm, eressz bé ingömöt, 
A városba jártam, piros csidmát hoztam, 
Piros csidmát hoztam, a mijent csak tudtam, 
Piros csidmát hoztam, a mijent csak tudtam. 

Minnyá béereszlek édös kéncsöm uram, 
Hogy kössem elömbe feteke  ruhámot. — 
Még is csak kéredzék az ö édös ura, 
Még ia csak kéredzék az ö édös ura. 
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Feleségöm, kéncsöm, eressz bé ingömöt, 
A városba jártam, piros csidmát hoztam; 
O is béereszté az ö édös urát, 
A jobb hónya alól kibocsátá Gyurkát. 

t o . 

Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom, 
Nem söpri még többé az én gyönge karom. 

Udvarom közepin égy arany almafa, 
Ahoz van mégkötve piros pej paripa. 

Föl is van nyergéve, föl  is kantározva, 
Nosza kedves pajtás búdossunk el rajta. 

Két út van előttem, mejikön indűjak? 
Két szép lány szeretöm, mejiktöl búcsúzzak? 

Égyiktöl búcsúzom., a másik haragszik, 
Azét az én sztivem soha még nem nyugszik. 

Neköd édös rózsám, mi bajod érközék? 
Talám a vacsorád nem igön jól esék? 

Hoztam égy éveg bort, hogy igyál belölle, 
Szomorú a szüved, majt mégvidul tölle. 

Nem kéli neköm borod, csak te idd még.magad, 
Ha nem sajnálottad árva lányságomot. 

Sajnátalak rózsám, mikor megcsâtalak, 
De már a jó isten viséje gondodot. 

Aggyon isten rózsám neköd c^an csudát, 
Hogy az egész világ róllad vögyön példát. 

Én nem bánom rózsám, lögyön födmozdulás, 
Hogy jusson eszödbe sok erös fogadás.  — 
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11. 
Este guzsajasba én écczör émöntem, 
Mónár legénkével jádzodoznf  keztem ; 
Fényös hajnalcsillag bár fó'  ne viijadna, 
Hogy a szerelömnek vége ne szakadna. 
Haza kélle mönni majt a guzsajasból, 
Anyám is azonba fö'kele  az ágyból, 

Gyönge nylrág vesszőt frissen  elévötte, 
Karcsú dérékamon hajtogatni kezte. 

Ha a mónár legén tiszta gyémánt vóna, 
Még sé mönnék többet guzsajasba hézza. 

12. 
Katát kérették bé Barassóba, 
Ingöm is igön Oláfaluba. 
Haj, a vig kedvem, vfg  akaratom 
Még sem hagy ingöm bánatba esnöm 

Bánatba esnöm. 

Katát li'tették hat ló hintóba, 
Ingöm is igön szántó taligára. 
Haj, a vlg kedvem, vig akaratom 
Még sem hagy ingöm bánatba esnöm 

Bánatba esnöm. 

patának attak sejöm vigánát, 
Neköm is attak cstlptt rokoját. 
Haj, a vig kedvem, vig akaratom 
Még sem hagy ingöm bánatba esnöm 

Bánatba esnöm. 

Katának töttek fejire  fátyolt, 
Neköm is igön csüptt madzagot. 
Haj, a vig kedvem, rig  akaratom 
Még sem hagy ingöm bánatba esnöm 

Bánatba esnöm. 

Katának húztak karmazsin csidmát, 
Neköm is igön kapeza bocskorkát. 

VadriííAk. 
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Haj, a vig kedvem, víg akaratom 
Még 6em hagy ingüm bánatba esnüm 

Bánatba esnöm. 

Katát U'tették fii'sö  asztalhoz, 
Ingöm is igön dieznyóválulioz. 
Haj, a víg kedvem, víg akaratom 
Még sem hagy ingüm bánatba esnüm 

Bánatba esnüm. 

Katának attak hétféle  ételt, 
Neküm is igön korpa kevertet. 
Haj , a víg kedvem, víg akaratom 
Még sem hagy ingöm bánatba esnöm 

Bánatba esnüm. 

Katának attak pohár piros bort, 
Neküm is igün szapulott lúgot, 
Haj, a víg kedvem, vlg akaratom 
Még sem hagy ingöm bánatba esnöm 

Bánatba esnöm. 

Katát fektették  paplanyos ágyba, 
Ingüm is igön disznyó alomba, 
liaj, a vlg kedvem, vlg akaratom 
Még sem hagy ingöm bánatba esnöm 

Bánatba esnöm. 

Katát csókőták gombos ajakkal, 
Ingöm is igün balta fokokkal. 
Haj, a víg kedvem, vlg akaratom, 
Még sem hagy ingüm bánatba esnüm 

Bánatban esnüm. 

1 3 . 

Kövecsös út mellett páratlan gölicze, 
Kinek e világon nem vót szöröncséje. 

Az hol én émönyök, ott a fák  is sírnak, 
Gyönge ágairól levelek lehúlnak. 
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Hújatok levelek, rejtsetök el ingöm, 
Met az én édösöm mást szeret, nem ingöm. 

Szerethettél vóna, ha szép nem vótam ia, 
Mct én szerettelek, ha szép nem vótál is, 

Éférhetttlnk  vóna ketten égy párnán is, 
Mégé'bettünk vóna még a kősziklán is. 

14. 
Szégén legén ne münj 

A sáros verőmbe, 
Haj, majtég belé esöl 

A veszedelömbe. 

Ne féj,  léán, ne féj, 
Nem esőm verőmbe, 

Haj, inkább esőm veled 
Örök szerelőmbe. 

Tadd még legén, tadd még, 
Szégén leány vagyok, 

Haj, még jó gúnyám sincsen, 
Télbe majt mégfagyok. 

Ne féj  léán, ne féj, 
Hogy ojan szégény vagy, 

Haj, meleg a szerelmöd, 
Majt fölővad  a fag}'. 

Tudd még legén, tudd még, 
A szerelöm émúl, 

Haj, osztán mindön kénesünk 
A sáros porba húl. 

Ne féj  léán, ne féj, 
Hogy émúl szerelmünk, 

Haj, mind örökségttnköt 
Fö'vátsák gyermökünk. 

2* 
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15. 
Árok, árok, be méj árokba estem,« 
Róllad rózsám mindön gondom levöttem, 
Éfelejtlek,  hogy még eszömbe se jutsz, 
Hllségödér, jóságodér fizessön  még a Jézus. 

Már ezután többet járok Gyulára, 
Az én rózsám oda vagyon bézárva, 
írok neki égy keserves levelet, 
Hogy az isten szabadittsa, ha lehet. 

Haj likas a keszkenyője, a vérés, 
Kihúl belőlle a szökfll,  a tejes, 
Én nem bánom, ha szökfllje  kihúl is, 
Csak a rózsám ide jöne, a hamis. 

16. 
Égy árvát küdöttem hézzád hü szerelmem! 
Kire titkon biztam irott küs levelem, 
Nem is mertem szüvem fo'jegyíizni  nevem, 
Hogy tuttam házadnál vagyon égy irigyöm. 

Mézzel fojó  szókkal szUvem hibát talá't, 
Mett rózsás kertödbe más rendököt kaszál, 
Vetött nyoszojádba idegön is meghá't, 
Kiér az én szllvem szerelmödtöl mégvá't. 

Hézzám hü szógádhoz ha igaz nem vótál, 
Légy igaz már ahoz, a kihöz pártőtál, 
Hézzám ha hüségöt csak szénynyel mutattál, 
Isten lögyön veled, ki tőlem mégvá'tál. 

Tégödöt az isten mindön jóval ágyon, 
A te szüved soha búra ne talájon, 
Mind égből a rózsát harmattal újittson, 
Mégis a szeretet hótig mégmaradjon. 

Veled ttsmeretös ha nem lőttem vóna, 
Bánatot szüvemön nem visétem vóna; 
Ha szUvem szüvedér nem szaksftlott  vóna, 
Rózsa szényü orczám még sem hérvatt vóna. 



21 

Ajtódot kapudot bézárhadd előttem, 
Mett bézzád mönésöm nem esik még könnyen, 
Égy virág se ejtse te réád virágát, 
Éjeli hódom is vonnya még világát. 

17. 
Kapum előtt szép zöd búza, 

Kihajlott a tötött útra, 
Még a fejit  ki se bánta, 
Égy pár galamb körüljárta. 

Háromszéki küs léányka, 
Be harmatos a szoknyája; 
Harmatos búzát arattam, 
A rózsámtól émaradtam. 

Ugy émarattam szegéntől, 
Mind az émút esztendőtől. 
Mégkérdözném, de nincs kitő', 
llirit se hallom sönkitö'. 

18. 
A pántika könnyű gúnya, 

Mett azt a szél könnyen fúja. 
A főkötő  nehéz gúnya, 
Mett azt a bú nyomdogája. 

19. 
Búzát vittem a malomba, 
Azt gondőtam törökbúza, 
Törökbúza édös málé, 
Nincs szöbb élet mind a lányé. 

Mett a léán mind a páva 
Ugy fekszik  a Yetött ágyba, 
De a legén mind a kutya 
Ugy lesködik az ablakba. 



22 

Nözi, ki ül a paczokba, 
Szürke szokmány a nyakába, 
Hánnya réti haragjába, 
Hogy nem mehet bé a házba. 

«O. 
Nincs kénosabb dolog mind titkon szeretni, 
Éje' nappa' tüz nékül szőrtelen égni, 
Ennek nem más példája, hanem éppen én, 
A kit égy virágszálér gyötör a nagy kén. 

Én is szerettem egyet, oh de igazán, 
Piros rózsa s tulipán nyilott orczáján. 
Hélénai szépséggel biró szép alak, 
Oh mikor éröm még azt, hogy még lássalak. 

Édös kincsöm kedvesüm, haj de szeretlek, 
Csak égy fertáj  óráig sem felejthetlek  ; 
Jupiter sassára is bátron fölü'nék: 
Csak hogy hézzád angyalom Oröpü'hetnék. 

21. 
Tiz paripám jó van, de nincs égy szál szénám, 
Mett nem kaszálhaték a szerelöm mián. 

Szerelöm, szerelöm, átkozott szerelöm, 
Mét nem termöttél vót fűzfa  agabogán, 
Hadd jutottál vóna mindönnek egyaránt; 
Ne jutottál vóna égycdül csak neköm. 

22. 
Kolozsvári várra leszálott egy páva, 
Az én kedves galambamnak 
Csókra termött szája. 

Xözz ki rózsám, nözz ki a várnak ablakán. 
Amott jö a te kedvesöd 
Égy szürke paripán. 
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Ezüst a kantárja, arany a zabiája, 
Az én kedves galambamnak 
Én löszök a párja! 

23. 
Égy bácsikát Usmerek én, 
Sokáig vót szóga legén, 
Réa vötte magát végre, 
Hogy szőrt tögyön feleségre. 

Egy jó leányt mégkérete, 
De azt ö é nem nyerhette, 
S hogy nem atták, hamarjába 
Vött égy rosszat* haragjába. 

24. 
Fejér legént ne szeress, 

Mett az árnyékot keres. 

Piros legént sc szerese, 
Mett a részögö8 lehet. 

Sárga legént se szeress, 
Mett a betegüs lehet. 

Büszke legént se szeress. 
Mett a csapodár lehet. 

Barna legént szerethetsz, 
Mett a jóféle  lehet. 

25. 
Ősszel érik a baraczk: 

Mind vizitkés a paraszt. 
Vizitkéje kettő, három, 
S nincs mit ögyék egész nyáron. 
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36. 
Jaj be magoss bögyet látok, 

Katonának tütt az átok. 
Várj még biró, mett megbánod 
Az én katonaságomot. 

Ne vigaggyon sönki azon. 
Hogy hazámbó' masírozom. 
Húl a zápor a nyomáson, 
Ha ma rajtam, hónap máeon. 

27-
Ez az uccza végig poros : 

Van szeretöm barna piros; 
Ha barna is, még sem czigán, 
Csak hogy szeretne igazán. 

28. 
Ritka búza, ritka rozs: 

Ritka léány igaz most. 
A legény is csak addig, 
A mig mégházasodik; 
De ha mégházasodik, 
Ügybe mégravaszodik. 

29. 

Most jött hézzám égy kis fecske, 
Barna piros szép mönyecske, 
Nem szökik mind a vad kecske, 
Mett ő hézzám szelidöcske. 

Méghattam házam népinek, 
Haggyon békét a fecskémnek, 
Mett a fecske  jámbor madár, 
O sönkinek kárt nem csinál. 
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Hu kimögyön a határra, 
A gazdája búzájára, 
Visszatér Ő nemsokára, 
A mégszokott szállására. 

Kedves fecském  maraggy velem, 
Veled tötöm nyaram, telem, 
Nem égy nyarat, nem égy telet, 
Hanem egész életűmet. 

30. 

Szivárványos az ég âja, 
Nem jól van a fejem  âja, 
Edös rózsám igazitsd még, 
Ugy is érted vagyok beteg. 

31. 
Én biz ijen nagy sárba 
Nem mögyök a vásárba-, 
Te se menny e feleség! 
Jobb Udö is lehet még. 

Apjok! ojant mét ebög? 
Bár mit mongyon, én mönyök, 
Inkább tíz nap aratnék, 
Mint sem itthon maradnék. 

32. 

Üsmerek én égy gaz fukart, 
Ki másébó' sokat kopárt. 
E fukar  az ebsztllötte 
Écczör magát mégvetötte: 
Kétezörnyi szörzeménre, 
Égy garassal négy szöméjre 
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Bort vött Szöm-Márton estére 
Egész háznép örömére. 
S mig azt a bort min' mégitták, 
Hogy négyfelé  elosztották, 
Égynek se mönt a hasába, 
Mind folakatt  a torkába , 
MégnedvesU't fönn  a gége, 
Száraz vót az alsó vége. 

33. 
Szeress, szeress, csak nözd még kit, 
Mett a szerelöm mégvakit, 

Haja haj ! 
Mett ingömöt megvakított, 
S örökre mégszomoritott, 

Haja haj — haja haj ! 

Ne szeress te kettőt hármat, 
Mikor égy is elég bánat, 

Haja haj! 
Mer énis szerettem égyet, 
Felejteném, de nem lehet, 

Haja haj — haja haj ! 

Nem kéli neköm sünki búja, 
Bár csak az enyim se vóna, 

Haja haj ! 
Éltem én búba eleget, 
Mer az én rózsám mást szeret , 

Haja haj — haja haj ! 

Ne szeressön sönki méjön, 
Mett nem tnggya mire mögyön, 

Haja haj! 
Örömei mind émúlnak, 
Vig napjai sirba húlnak, 

Haja haj — haja haj ! 
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Árok, árok, de méj árok, 
Méggondolám, hogy így járok, 

Haja haj ! 
Széjös árkon keskön palló, 
Igazán szeretni nem jó, 

Haja haj — haja haj ! 

34. 
Haj két singüs, vörös, széjös szép pántika! 
Te vagy az én szUvem legédösebb titka, 
A titköt szerelöm, szUvem szép szerelme 
A vacsora-csillag világánál terme. 

De kitö' termöttél, de ki adott nekém, 
Csak a szép vacsora-csillag tuggya, más nem; 
Tuszőgassák ugyan; de nem mondom, hogy ki; 
SzUvem édös titkát ne tnggya még sönki. 

Ihol jö karácson, fonlak  a hajamba, 
S a hol járok kelők, piroslik az uccza, 
Nöznek a legények s vityálódnak velem, 
De szttvemnek titkát nem tuggya még égy sem. 

35. 
Vigon élőm világom, 
Ne ité'j még.virágom! 
É'jed te is, nem bánom, 
Még szüvembö' kivánom. 
Búsűjon a ki tud hézza, 
De én nem búsulok soha, 
Jobb Udö is lössz valaha. 

36. 
A hideg szél fúdogál, 
A falevél  húdogál, 
Léány-hiiség múdogál, 
S a jó legén sírdogál. 



28 

37. 
Mind csak sírok, mind csak sirok, 
Keservimmel jaj nem birok! 
Most jöttem még más országból, 
Sonyarú katonaságból. 

Itthon jaj még se nyughíCttam, 
Újra levél jött utánnam, 
Indflnom  kéli hónap délbe, 
Száz méfodre  hideg télbe. 

É kéli hagynom htttvesömöt, 
S czeczczopó klls gyermökömöt, 
Árván maratt a ház tája, 
Ki visel már gondot rája? 

3 * . 
Tordátfalán  van égy malom, 
Bánatot örö'nek azon, 
Néköm iá van búbánatom, 
Oda viszöm a hátamon. 

• 

Oda viszöm a hátamon, 
Fölöntöm és lejártatom, 
A mónárja mégöröli, 
Mett a szttvem nem gyűlöli. 
Tordátfalán  van égy malom, 
Forog mindég csak tavaszon, 
Bánatomot akkd viszém, 
Mett csak akkö vagyon vize. 

Tordátfalán  van égy malom, 
De zörgésit ritkán hallom, 
Mikő zörög, akkor is a 
Szorűtság kásáját járja. 

Mégszoritott ingöm is a 
Szorűtság, a bánat árja, 
Azt fogatta  a mónáija, 
Hogy a hétön mind lejárja. 
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39. 

Fáj a szUvem belő' felöl, 
Még se mútatom ktljéröl, 
Ojan bánat a sztlvemön, 
Talán mégbalok az éjön, 
Égyik töszön, másik vöszön, 
A sok irigy majt mégöszön. 

40. 

Mit titkolod, ba szeretsz? 
Mikor áról nem tehetsz, 
Neköm sem szabad szeretni, 
Mett az anyám nem öngedi. 

De attól tégöd szeretlek, 
Mivel óról nem tehetek, 
Jaj te is szeretni ne féj, 
Aról engedelmet ne kérj. 

41. 
Ugy megszáratt bennem a szü, 
Mint mezőbe lekaszá't fii, 
Mejet kecczör mégforgatnak, 
Harmadikszö fo'takarnak. 

42. 

Leteritöm keszkenyömöt, 
Oda várom szeretőmöt. 

Várom várom, mig várhatom, 
Mig réjám érik az álom. 
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Záros ajtóm nyitva tartom, 
A galambam bébocsátom. 

Töszök széköt, leli'tetöm, 
Vetők ágyat, lefektetöm. 

Jó hajnába fölcbresztöm, 
Két pár csókkal elercsztöm. 

43. 
Barátim csak vigadjatok, 
De bort neköm ne adjatok, 
Igyátok még timagatok, 
Ingöm innét bocsássatok; 
Józanon kéli neköm Iönni : 
Léány kérni fogok  mönni. 

44. 
Hogy e léányt vezetgettem, 
Réám fogták  hogy szeretem, 
Kéám biz azt nagy igazán, 
Tiz falába  sincs jobb léány. 

45. 
Pázsintos udvarom lakik a szegénség, 
Ott a kamarába bészorfit  a szükség, 
A hol ki nem telik az úri vendégség, 
Annak útitársa a nincsen elégség. 

A hol a bérösök virjadtig alusznak, 
Csak napot számlálnak, a tüzhejt nyújtóznak. 
Délbe is horczogván sokáig alusznak: 
Pázsint szokta kelni udvarát azoknak. 

A hova te béméssz valahol égy házhoz, 
'Ott a gazda jajszón rugdoB a kutyához, 
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Kérdözöd, fé're  nöz, igyet szól tíz szódboz: 
Ne kévánd vendégül U'ni asztalához. 

A hol a nagy léány borzos fövel  szitál, 
A lisztláng a fejin,  mind malomba úgy ál, 
Napestig a hogy jár, écczaká is úgy hál: 
Igön drága bogárt ott sönki sem talál. 

Dagasztván az ingit nem meri fö'türni, 
Mett fél,  hogy méglássák rút koszos könyökit, 
Három hétbe écczör fésüli  még fejit: 
Héjába fárasztod  oda a nász népit. 

A házat is dé'be söpri még, nem röggel, 
Akkor is előtted igön siettséggel, 
Talá'sz az ágy alatt szömeteköt széjel, 
Ne mönny oda nászszal, igön nagy seröggel. 

Hol mejik faluba  igön sok korcsoma, 
Ki mejik mi érő, mejik asszon tuggya, 
Sokszor részügön jár s betegségnek monggya: 
Ne féj,  a szúszékot hogy a teli tartsa. 

A hol a gyermökök virjadtig ío'kének, 
Ki sem nyi't a szömök, úgy kinyeret kérnek, 
Rút mosdatlan kézzel a kinyérbö' szének: 
Ne keresd ott hlmit a tiszta életnek. 

A hol a guzsajból gyakron ttizet tösznek, 
Égy ktls fonal  fonni  csépnyelet keresnek, 
Osó árulónak keveset fizetnek  : 
Ne féj,  hogy tavaszszal vásznat fejéritnek. 

46. 
A világot cBak nevettem, 
Mig ennyire fö'nöhettem; 
De hogy lőnne majt ezután, 
Ha écczör mégházasodnám, 
Azt most ki nem talá'hatnám. 
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Búmba kecczcr ágyba fekvém. 
Nyavajámtól nem mönekvém, 
Űntam éltőm écczakáit, 
Az álmotlan rossz óráit. 
S e vót rózsám csak miattad, 
Te bajom meggyógyíthatod. 

4 8 . 

Ha écczür mégházasottál, 
Ide s tova ne kóriczáj. 
Nem szereti feleségöd: 
Hébe-hóba látni tégöd. 

Ne hadd otthon csak magára, 
Mett rossznl jár utójára, 
A késértet mégijeszti, 
S az elég rossz lönne neki. 

49. 

Émönt a búdosó fecske, 
Meleg héjön van má fészke. 
Hát én vajon hova rakjam 
Fészkömöt, hogy abba lakjam? 

Rózsám! hézzád mönyök lakni, 
Ott kévánok fészket  rakni. 
Nincs számomra több meleg hej, 
Hanem csak a te kebeled. 

áO. 
Jaj beh szennyes a kendője, 
Talám nincsen szeretője. 
Aggyá ide, hogy mossam ki, 
Ugy sem szeret ingöm sönki. 
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Jaj, beh mocskos a ruhája, 
Tám ebatta a mátkája, 
Adná ide, én kimosnám, 
Ugy sem vót még soha mátkám. 

Jaj, beh szomorú a szllve, 
Tám éhatta volt a hüve, 
Jön hézzám, én é nem hagyom, 
Sztivit is mégvigasztalom. 

51. 
Mi haszna árczád piross, 
Szllved Írott pappiros. 
Látom bőröd fejérke, 
De a sztlved feteke. 

Ládd az én árczám barna, 
De sztlvem fejér  alma, 
Nem löszök veled égygyé, 
Mett osztán tarka lönnék. 

52. 

Azét, mer én széköj vagyok, 
Mindön embört nem uralok. 
Atilla vót az én ápám, 
Szép örökség maratt re'ám. 

Buzogány, élös tör és kard, 
Melléj ök van két erős kar, 
Mejembe ver égy kemény sziv, 
A harezba sok tatárt mégviv. 

A nagy átillai ostor, 
Nállnnk soha é nem bomol, 
Hogyha majt vélle csattantunk, 
A harczból é nem szaladunk 

VadróegAk. 3 
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Ne bántsad hát soha ínég öt, 
Üsmerjed még a nagy széköjt, 
Mett igaz átillai vér, 
Fegyverivel majd átalvér. 

53. 
Nagy nénike fohászkodik, 
Férhöz mönni kévánkozik. 
Szeretne is férhöz  mönni 
S nem akarja sönki vönni. 
Jaj be ránczos mán a bőre, 
Mégis vágyik szeretőre. 

54. 
Mönyök ide, mönyök tova, 
Még vagyok én kuruzsőva, 
A kit soksző mégátkoztam, 
Mind csak aval barátkoztam. 
Félők tölle, ö is töllem, 
Nem tudom mi lösz belöllem. 

55. 
Neköm van égy virágkerttini, 
Abba 6ok vadrózsa teröm, 
Én vagyok annak kertészsze, 
Mikor tecczik, levelészém. 

Gyakron oda járogatok, 
Rózsáit méglátogatom. 
Ma is egyet elü'tettem, 
A tövit mégöntözgettem. 

Ezután is belé járok, 
A mikor lehet, gyomlálok. 
Otogatok a tövökön, 
Hogy vadrózsa ne terömjön. 
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56. 
Udvarhejszék ojan szék, 
Égy is vélle fo'  nem ér. 
Csak széköj magyar lakja, 
Az idegönt boszontya. 

Zsidó, tót, örmény és rácz 
Köztünk csak árúni jár, 
Lakni nem mer sönki itt, 
Mer' kitőjok a szömit. 

Nyelvünk égy vót s égy is lössz, 
Mig a fődön  magyar lössz, 
A szép tiszta magyar nyelv 
Mindön felé  hangzik cl. 

Otözetünk nemzeti, 
Még pedig eredeti, 
Nem viselünk bugyogót, 
Mégkérdhetik nagyapót. 

57. 
Bánom hogy mégházasodám, 
Kisasszont tukmá'tak reám. 
Nincs több csak két tehenöm, 
Ennyiből ál mindönöm; 
Kc'll a czifra  főkötő, 
Drága kestyü, keszkenyő, 
Strimfli,  papucs, vigánó, 
Még mi? tuggya a manó. 

58. 
Bánom hogy mégházasottam, 
Galamb hejött tillit kaptam; 
Hogy mégijesztött ingömöt! 
Majd kivája a szömömöt. 
Szeretné csak paczérozni, 
S ott az úton bogározni. 
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59. 
A fnszujka  szára 
Fö'fntott  a fára; 
Az én édÖBütnnek 
Csókra ál a szája. 

Nem bánom, nem bánom, 
Csak szüböl sajnálom, 
Hogy az én édösöm 
Más karján találom. 

Ha azt én tudhatnám, 
Ki löszsz az én bábám, 
Kedveznék én annak, 
Az én galambamnak. 

Fejér az én ingöm, 
Mégöléhetsz ingöm, 
Piross az én árczám, 
Mégcsókőhatsz, rózsám. 

A test lélök néktll 
Rothadásra készül, 
Jaj az én leikömnek, 
Rózsám, nállad nékül. 

60. 
Verd még Isten azt a szüret, 
A ki kettőt hármat szeret; 
Mer én csak égyet szeretök, 
Mégis eleget szönvedök. 

Érje bánat azt a szüvet, 
Ki ura mellett mást szeret, 
Mer én uram sem szeretöm, 
Mégis mégvert a teremtöm. 
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61. 
Mégfogom  az ökröm szárvát, 
Kiszántom a kertöm áj át, 
Hogy terömjön csukros rózsát, 
Ne terömjön több bozzafát, 

Két malomhoz tartok számot, 
Ötbí.'1-hatból vöszök vámot, 
Addig vöszöm a sok vámot, 
Mig ott hagyom a kucsmámot. 

63. 
A pltnkösti rúzsa kihajtott az útra, 
Jere bé, violáin! szakaszsz egyet rólla, 
Mett én szakasztottam, el is szalasztottam, 
De még szakasztanék, ha réja talá'nék. 

A töngörnek vizit kalánynyal kimerném, 
Annak fenekiböl  drága gyöngyöt szödnék, 
Régi szeretőmnek gyöngy bokrétát kötnék, 
Szombaton esténként vélle mulatoznék. 

Ver a hideg essö, a szokmányom ázik. 
Esik a hideg hó, a lábam is fázik, 
Még sincs a ki mondja: jere bé violám, 
Mégcsókolom árczád hécczör egymás után. 

63. 
Jaj istenöm, rendö'j szálást, 
Mett méguntam a bújdosást, 
Idegön fődön  a lakást, 
Éjei-nappal a sok sírást. 

64. 
Ki az urát nem szereti, 
Ne mönnyön é halott látni, 
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Vagyon annak égy halottya, 
Éjjel nappal sirathattya. 

Neköm is van égy. halottom, 
Télbe nyárba sirathatom. 
Már etö't égy gyász-esztendőm, 
Mégis viselőm gyászkendöm. 

Hajh, az a keserves halott, 
Kit étemetni nem szabad! 
Neköm is égy halottam van, 
Hej ette én vagyok sírba. 

Istenöm, tekéntsd sorsomot, 
Nyngtasd még a halottamot. 
Ha ez égyet mégnyugtatod, 
Látni mönyök más halottot. 

65. 
Isten után van neköm 
Két ktls fiu  gycrmököm, 
Fö'nevelöm őket hát, 
Ha az isten módot ád. 

66. 

Mégcsalt nénö léánkája, 
Már ügyet sem vetők rája, 
Csérbe hagyott az átkozott, 
Más legényér imátkozott. 

Ha éhagyott, nem búsulok, 
A hejött dologhoz nyúlok, 
Dógozom a két kezemmel, 
Még nem élők szerelömmel. 
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67. 
Oh te ravasz róka, 
Szerelöm csalója! 

Aggy választ, ne fáraszsz, 
Ha igázán szeretsz. 

Én választ sem adok, 
Nem is fáradozok, 

Met az én édösöm 
Betegágyba fekszik. 

Oda sem mehetök, 
Nem is izenhetök. 

Erről azt gondőja, 
Hogy én mást szeretök. 

Noha azt gondója, 
Hamissan gondoja, 

Hamiss gondolattya 
El is kárhoztattya. 

6 8 . 

Vár ingöm a kedvesöm, 
Majt mégbúsul ha későm, 
Émögyök, megkeresőm. 

Uczu! hézza mönyök ma, 
Bár jégcsső húlana, 
Ingöm még nem tartana. 

69. 
Írtam neköd égy levelet, 
Jött is ára jó felelet. 

Kaptam tölled örömválaazt, 
S tölled sönki é nem választ, 
Szómnak álok, chiggyed azt. 



40 

70. 
Én vagyok a borbé legén, 
Beteg a szeretöm szegén, 
Oda mönyök écczákára, 
Möggyógyittom virjádtára. 

Vadnak sokféle  virágok, 
Ha nem basznál, eret vágok, 
Gyógyítgatom a mig lehet, 
Ha nem lehet: isten vele! 

71. 

A szép rózsa hamar húl, 
A szép léán megavul. 

Ha szép vagy is, ne légy kevéj: 
Rrtt, ha szép is, az ij szöméj. 

72. 
Üsmerök égy büszke léánt, 
Ki sok legénre füttyöt  hánt, 
Még velem is ravaszul bánt. 

O a legént köcsögteti, 
Mint hedegü ugy szól neki, 
De azután leneveti, 
Mégvetéssel kifizeti, 
De azt még mégemlögeti. 

73. 

Elig várom szombat estét, 
Hogy Gyurkám láthassam esmét, 
Jöj el Gyurkám! hozz karikát, 
Én is kötök szép bokrétát. 
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Szombatot azét szeretöm, 
Mett akkor jő e kedvesüm, 
Akkor hoz írott páczákot, 
Ösómra szép karikákot. 

lletfü  csak azét nem tecczik, 
Hogy szombattól messze csík, 
Többi e6te is halálom, 
Mett Gyurim héjába várom. 

74. 
Fáj a kutyának a lába, 
Megütötte a szalmába; 
Ördög vigye a szálmáját, 
Mé bántotta kutyám lábát. 

Fáj a kutyámnak a feje, 
Megütötte a pap veje; 
Ördög vigye a pap vejit, 
Mé bántotta kutyám fejit. 

Fáj a kutyámnak a füle, 
Mégütötte a vén szüle; 
Ördög vigye a vén szülét, 
Mé bántotta kutyám fölét. 

Fáj a kutyámnak a háta, 
Mégütötte oláh fáta; 
Ördög vigye oláh fátát, 
Mé bántotta kutyám hátát. 

Fáj a kutyámnak a hasa, 
Mégütötte török basa; 
Ördög vigye török bását, 
Mé bántotta kutyám hását. 

Fáj a kutyámnak a farka, 
Oda csípte ajtó sorka; 
Ördög vigye ajtó sorkát, 
Mé csípte még kutyám farkát. 
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75. 
Jó leányok csak fonnyatok, 
De mással is gondőjatok, 
Künn fázódik  egy legén, 
Eresszétök bé szögént. 

76. 
Sirhatok én árva legén, 
A szeretöm beteg szégén; 
Jaj ha még nem gyavfina, 
Életöm is émúna. 

77. 
Szólhatsz hézzám már eleget, 
De nem löszön rá felelet: 

Ingöm écczör mégtréfá'tál 
S magadnak is bajt okoztál, 
Mett a pártába marattál. 

78. 
Szeretnélek drága lélök! 
De mégtuggyák, attó' félők; 
Ha mégtuggyák, hogy szeretlek, 
Ugy szégyö'löm, majt éveszék. 

79. 
Ablakomba fürge  fészök, 
Én a legénnek nem hiszök, 
Mett a legén léáncsaló, 
Ki mongya: nem igaz, való? 

Kerbe nő hónapos retök; 
Én több legént nem szeretök, 
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Mett a legén léáncsaló, 
Ki mongya: nem igaz, való? 

Ingöt, gúnyát, zsákot szövök, 
Én soha férhöz  nem münyük, 
Mett a legén léáncsaló, 
Kl mongya: nem igaz, való? 

Virágaim mind éhányom, 
A legént nem bokrétázom, 
Mett a legén léáncsaló, 
Ki mongya: nem igaz, való? 

§o. 
Az éjön á'momba ojan á'inot láttam, 
Tordátfali  hátárt hat ökör szántotta, 
Szeretőm is ott vót, az ekét tartotta, 
Magam is ott vótam, hat ökröm hajtottam. 

Az éjön á'momba ojan á'inot láttam, 
Hogy vetött ágyába Zsuzsikával háltam, 
Az ö fejér  keblit éssze-tapogattam, 
Gyönge piros száját mindég csókögattam. 

Az éjön á'momba ojan á'mot láttam, 
Hogy az én Zsuzsikám ott hatta az ágyam, 
De én nem búsulok azon, hogy ott hatta, 
Mett három hét mfiva  hli't hejit mégkapja. 

Az éjön á'momba ojan á'mot láttam, 
Hát a Zsnzsikámmal a pap előtt áltam; 

"Hogy a minap écczör véllc á'modoztam, 
Szönt htltöt mondata az a roszszféle  pap. 

Az éjön á'momba ojan á'mot láttam, 
Hogy az én Zsuzsikám Zsuzsiját dajká'tam, 
Azonba öbrettem, mett fö'jött  vót a nap, 
Hát méglött, a mit tött az álom és a pap. 
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81. 
Az én gazdám La fö'kél. 
Egész háznép tülle fél, 
Azt sem tuggya mit beszél. 

Feleségit íncgkéniéli, 
Azt igazán mégbticstili, 
Mindön liétön mcgkeféli. 

Ablakomon ne kopogtass, 
Jöj bé rózsám! mett alusznak, 
Alszom én Is, alszik más is, 
Jöj bé hézzám, aluggy tésis. 

83. 
Mégjelöntém szavaimot, 
Észámlálám bajaimot, 
Értőd méltó haragimot, 
így kezdőm e panaszimot. 

Nem hittem vóna felőlied, 
Hogy csalárdság lögyön benned, 
Szllvemöt igy kesergetöd, 
Hüségömér ezt müvelöd. 

Mutattad, hogy mind szerettél 
Ingöm inkább mindönöknél, 
De csalárdsággal mégköttél, 
Szerelöm rabjává töttél. 

Én csalárdságodnak hittem, 
Jólehet hogy fájt  a szttvem; 
Úgy á'gyon még a nagy isten,' 
A mint igaz vótál szttvem. 

Jó töttödért jót kévánok, 
De buszuért buszut álok, 
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Ha abba módot találok, 
Érdömöd szerént szógálok. 

Többet ezt nem szaporittom, 
Mett csak ueveködik kénom, 
Talám könnyebb lösz szllvemnek, 
Ha szömeid rám nem nöznek. 

Jaj hogy ké tölled mégválnom, 
Kedvömre termött virágom, 
De te vagy oka ezöknek, 
Ne tulaj donitsd sünkinck. 

Én már tölled búcsút vöszök, 
Veled csak ritkán beszélők, 
Éj kedvedre szép violám, 
Ki számot gyakron csókolád. 

84. 
Szeress rózsám! csak nözd még kit, 
Mett a szeretet mégvakitt. 

Hajh ingöm is mégvakitott, 
Örökre megszomorított, 
Csak még sirba nem szálitott. 

85. 
Szeretetből tötttlnk vallást, 
Hogy ne haggyuk hótig égymást; 
Te hattál é, nem én tégöd, 
Te vagy az a csalfa  lélök. 

86. 
A szeretöm szümüdöke 
Többet ér mind a hat ökre, 
A hat ökre szántóvető, 
Maga pedig hü szerető. 



Mihaszna, ha hat ökör van 
A szép hosszn istálóba, 
Ellenbe szeretet nincsen 
A czifra  magoss kőházba. 

Az én szeretőmnek nincsen 
Sem szép kőháza, sem kénese, 
Elég kénes, ha ingöm szeret, 
Én mégelégszöm hát vélle. 

87. 
Isten hézzád, szép viola, 
Nem vétöttem neköd soha, 
Nem is vétők, a mig élők, 
A mig bennem zöng a lélök, 
Zöng a lélök, zöng a szó, 
Zöng a szerelöm-ajtó. 

Mönnöm kéli már neköm is, 
Bésoroztak ingöm is. 

Édös anyám! nc sirj értem, 
Gondot visel a jó isten. 

KUssebb nagyobb jó léányok! 
Visszajövök még hézzátok. 

Tégödöt is lelköm Kató! 
Agyon még a mindönható, 

Haggy fol  aval a sírással, 
Még talákozunk egymással. 

89. 
A ktls madár galiczkába 
Csipog, csipög nagy bújába; 
Sírok énis keservembe, 
Ha nem látlak szöntől szömbe. 
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9 O. 
Réám nevet szömöd, szád; 
De nem hajtok Bömmit rád. 

Még csak diák-legén vagyok, 
Szeretőnek békét hagyok. 

Ha léánba bolondűnék, 
Osztán többet nem tanó'nék. 

Hogy mersz hát ingöm szeretni 
Le fog  a világ nevetni; 

Ha élopod a szllvcmöt, 
Ördög viszi a könyvemöt. 

91. 
A szeretőd Jancsi nevll, 
Furcsa legén, de jó kedvtl. 

Szépön kötve bocskora, 
Jól csattog az ostora. 

Vágyói, húgom! Téája? 
11a kér, mehetsz hézzája. 

92. 

Hogy ingöm mégvetöttél, 
Tudom: másba szerettél. 

Dérék léány! éhágyál, 
De jó legénre kapál. 

Ha kéli, hézza émehetsz, 
Vélle tudom mégélhetsz. 

Önni s inni szereti, 
Bajuszszát pödörgeti. 
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Csak a lábát lógassa, 
A dógot nem szokhassa. 

93. 
Magoss högyröl foj  a patak, 
Oh be rossz legénnck attak; 
Ha én attó' mégvá'hatnám, 
A legént mégválogatnám. 

Mégválogatnám 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 épitütte, 
Cziprns fából  kimccczötte, 
Én vótam annak levele. 

Ha én azt még tuttam vóna, 
Hogy a kökény édös vóna, 
Égy marokkal szőttem vóna, 
A zsebömbe töttem vóna, 
Kedvesömnek attam vóna, 
Égy pár csókot nyertem vóna. 

94. 
Udvarbejön sok az éfiasszony, 
Idrés budrés főkötője  vagyon. 
Az urának vászon a nadrágja, 
Tikos-tákos fejelés  csidmája. 

Kisöpröttem kifestett  szobámot, 
Fö'vetóttem paplanyos ágyamot, 
Mindön este várom a kérököt, 
De az álom mind elö'te őket! 
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95. 
Jöszte hézzám, szép mádárkal 
Nem zárlak én galiczkába; 
Mikő tecczik, éreptllhetsz, 
Ha kedved IÖSBZ, visszajöhetsz. 

96. 
Mondd még édös rózsám, 
Hogy mikor jössz hézzám, 
Télbe, kárácsonba, 
Klls kárácson napján ? — 

Látod ama högyön 
Azt a száraz nyárfát? 
Mikor a kizödttl, 
Akkor mönyök hézzád.— 

Még mégéröd rózsám, 
Bézödül az én fám, 
Bézzég akkor tésis 
Visszajönél hézzám. 

9*. 

Ne szeress, ne szeress, 
Tudod, hogy nem kéllessz, 
Étöt az az üdö, 
Mikor vótál kedves. 

Te töttél fogádást, 
Én előttem, nem más, 
Hogy te rajtam ktijel 
Soha sem szeretsz mást. 

De te hamis vótál, 
Ingömöt éhattál, 
Égy két hamis csókér 
Máshoz fojamottál. 

Vadriuik. 



50 

Hézzám is most kczde 
Égy kis madár járni, 
Virágos kertümbe 
Fészket kezde rakni. 

Azt is az irigyek 
Észre kezdék vönni, 
Az ö gyünge fészkit 
Széjel kezdék hánni. 

Irigyim, irigyim, 
Gonosz akaróim, 
Mét nem iiattok békét, 
Kik egymást szeretik. 

Hervatt az a rózsa, 
Mejnek szénye nincsen, 
Bággyatt az a madár, 
Mejnek tá'sa nincsen. 

Én is bággyatt vagyok, 
A tá'sam éhagya, 
Csak az isten tnggya, 
Még se kapom soha! 

98. 

Ha az úton kettő mégál', 
Mind a kettő ingöm gyaláz; 
Ne gyalázz mást, nüzd még magad, 
Az isten veled is szabad. 

99. 
Addig ü'tem a tüzhéjön, 
Mind elégött a fössingöm, 
Pedig nincsen több csak kettő, 
Van fót  rajta harminczkettő. 

Nincsen fonal  a rndamon, 
Három pászma matóllámon, 
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Azt is hat hónapig fontam. 
Mégis eleget aluttam. 

Hetfltn  szapulóba raktam, 
Szombatig mind szapulottam, 
Komám asszont réa hittani. 
Kalákába kimosattam. 

A bornynkot éhajtottam, 
Hugóm asszont ott tálá'tam, 
Vele addig tánácskoztam, 
Mig a csordát visszavártam. 

Búzát csép alól éloptam, 
Abból vígon iddogá'tam, 
Egér ötte, azt mondottam. 
Jámbor uramot mégcsátam. 

1 0 0 . 

Kicsi léány! ez a solló 
Látom éppen neköd való; 
Vágjad vágjad a búzát, 
Csakhogy kezed é ne vágd. 
A nyócz pótra, négy garas, 
Mind tijéd lössz, csak arass. 

1 0 1 . 

Van már neköm szép uj csidmám, 
Kárácsonba föl  is húznám, 
Az égyiknél jobb a másik, 
Nincs több réta csak három lik, 
Két szál búza, négy szál konkoj, 
Gazdaságom mind csak igy foj. 

l O S . 
Segösváros nemös város, 
Van kapuja kilencz záros, 
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Abba lakik égy mészáros, 
Kinek neve Virág János, 
Tuggya azt az egész város, 
Hogy ö velem mijén páros. 

Kordován csidma lábába, 
Sárga sorkantyu sorkába, 
Észszeveri legén módra, 
Amúgy húl a rózsa rólla. 

Kapum előtt ne verögesd, 
Vig sztlvemöt ne kesergesd; 
Kapum előtt verögetted, 
S vlg szüvemöt kesergetted. 

A szeretőm szöme, szája 
Többet ér mind a pajtája; 
A pájtája feteke  gyász, 
De ö maga arany tornácz. 

103. 
Mit akar itt az izgága, 
Hogy még a nyelvit is rágja? 
A lábán is csak elig ál', 
Mindönt ésszevissza bothál. 
Hádárász a két kezivel, 
Falnak mönyön a fejivei. 
Pálinkával úgy élakott, 
Hogy kitörte az ablakot. 

104. 
Én émönék ződ erdőbe sétá'ni, 
Lefekttttem  árnyékába nyugunni, 

Oda jöve fülemile  ktls madár, 
Utasodván, hogy ingömöt ott tálál. 

Hoza neköm körme között czédolát, 
Abba látám szeretőmnek szándékát. 
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A mej gyürüt jegybe attál, vödd vissza, 
Mett annak a ktlssebb köve sem tiszta. 

Ki a gyürttt neköd atta, add vissza, 
Ha a gyttrllt épiszkőta, hadd mossa. 

Í05. 
Ez a léány kész gazdasszon, 
Évöszöm még e tavaszon, 
Már neköm van ez igérve, 
Az esze is még van érve; 
Ki ezt tüllem mégtagaggya, 
Azt az ördög éragaggya. 

I06. 
Ne bűsfijon  akárki ményecske, 
Ha az ura nem igön szépöcske, 
Ha méghal is1, még ne hájon érte, 
Mett többet hoz a tavaszi fecske. 

107. 
Dorkó magát jól mulassa, 
A korcsomát látogassa, 
Mind azt mongya: é kéli hinni, 
Nem szokott ö sokat inni. 
Három kupát ivutt csak, 
S úgy fö'dő't  mind a csutak. 

io§. 
Édös rózsám! úgy szeretlek, 
Hogy eszömböl ki nem vetlek; 
MeBsze fődről  jöttem hézzád, 
Jó szüvel lát ápád, ányád. 
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Ha mán te is éfogadnál, 
Égy éjeire szálást adnál: 
Házatoknál még is hálnék. 
Hónap osztán elébb álnék. 

t ©9. 

Czifra  kapu. de nincs galambbúgja: 
Büszke legén, ha galambja vóna; 
A legénnek szép galambja lönnc, 
Ha az annyok annyit nem zsimbölne. 

Cserepes ház, zsüudöjüs a pajta, 
Szép iratos festött  járom rajta, 
Festött járom, cserepes ház möune, 
Csak az apjok oj fukar  ne lönne. 

Ésö dolog : hogy lögyün egésség, 
Másod dolog: hogy ne nyomjon éhség, 
Harmad dolog: tiszta gúnyám lögyön, 
A többi majt maga rendin mönyön. 

Mit ér neköm a világ vörössé, . 
Ha égy csöndös órácskáin se lönne, 
Mit ér neköm mindön gazdagságom, 
Mikő nem lössz fogam,  mivel rágnom. 

Imátkozom az én teremtőmnek, 
Aggyon eszöt az én szeretőmnek, 
Osztán aggyon a munkához kedvet, 
Végös végül tiszta hü szerelmet. 

1 1 0 
Az a Bagdi annyit iszik, 
Hogy haza is mások viszik, 
Nincs mit vögyön a hátára, 
Addig járt a korcsomára. 
Nincs födele  a házának, 
Eöszönnye a nagy torkának. 
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Pajtás! te jó vádász vagy, 
Bátorságod elég nagy. 
S ha mönni ke medvére, 
Jól vigyázz a körmire, 
Mett ö körmös égy legén, 
Ezt nem csak most tudom én. 

11?. 

Tartanék szeretöt, 
De nem tudom hogy kit? 
Szégén Icán vagyok, 
Nem tudok én sönkit. 

ftmönnék  fonóba, 
De anyám nem ereszt. 
S ha pötyörgök érte, 
Nagy szömököt mereszt. 

A kutyánk még hamiss. 
Más ide nem jöhet; 
Egyedül gunnyasztok 
A cserepes mellett. 

A jó isten tuggya 
Mi lössz igy belöllein, 
Ha a legén-serög 
Mit se tud felőliem. 

Ébúsulom magam, 
Kiszárad a szUvem, 
Mind a virág, mikor 
Ápolója nincsen. 

113. 
Rajta pajtás, csépöt elé! 
IndOjunk é nyúgot felé, 
Hál' istennek ép a karunk, 
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Étlen hát csak még nem halunk; 
Ha jól csépiünk úgy részibe, 
Lössz kinyerünk écczöribe. 

114. 

Csáh te rendös, hó te szilaj!! 
Csak a manó tuggya mi baj: 
A föd  ojan bajjal ke' fél, 
Hogy két eke törött mán el: 

Pedig most harmad ideje 
Törökbúzát veték ide, 
Be jól számlott a föd  akkor, 
Mind gyermök-ekével a por. 

De látom az eke hibás, 
Nem jó fából  készü't, visszás. 
Szúötte régi rosz csere, 
Csak muszájbó' szántok rele: 

De. a jó ég ha mégsegitt, 
Új eszközöm löszön mégint, 
E czudar tatart eretöm, 
Észszezúzom, nem ké neköm. 

1 1 5 . 

A fö'szögön  égy ményecske, 
Nagy szégyön hogy körmösöcske, 
Éj haj be rossz tejet szopott! 
Műt hetön is lúdat lopott, 
Vitték a biró házához 
S kötötték a gócz' lábához. 

116. 
Hozott bátyó feleségöt, 
S csiná't égy nagy vendégségöt, 



Sok vagyont is kapott vele, 
Szúszék, láda mind mégtele, 
Még tehent is hármat hoztak, 
De mind vissza bogároztak. 

117. 
A műt hétön sokadalom, 
Ma van mégint lakadalom, 

Ezt biz éppen én is vártam, 
Ügy is tánczot rég nem jártam; 

Ha mégpöndűl a czimbalom, 
Nagyot ugrom mihent hallom. 

Ez az élet a vig élet, 
Nekünk éppen ijen kellett. 

Mézes pálinkát is attak, 
A bor úgy foj,  mind a patak. 

Ma is ugyan jól tártának, 
Hónapra is méghivának, 

Ezétt mi is fö'fogaggyuk, 
Hogy a köcsönt visszaaggyuk. 

Nem felejtjük,  a mig élünk, 
Hogy annyi jót töttek véllűnk, 

A ményaszszon s a völegén, 
É'jenek, azt kévánom én, 

Még bódogul sok ideig, 
Bár hetvenhét esztendeig. 

118. 

Anyám asszon mondogálá, 
Hogy léányát neköm ádná; 
Elis mönnék ö hézzája, 
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De igön szabad a szája, 
Sok pöröm lönne miatta, 
Azt a példa mégmutatta. 

119. 

Szeret ingöm két viola, 
Égyik titkon, a más tudva; 
A ki ingöm titkon szeret, 
Az én szttrem azétt eped. 

Jó szeretni de titkoson, 
Nem mindönkő játékoson, 
Jaj mett a ki nyilván szeret. 
Mégirigylik az embörék. 

ISO 

Minap hogy haza indűtam, 
A kemönczénél kést láttam, 
Kinek nyele gyöngyházas vót, 
Kiét szttvem szinte méghót. 

Az újammal hézzá érék, 
S a kezemhöz csipeszködék; 
Azt a gazda hogy méglátta, 
Égy nagy botot eléránta, 

Vitéz módra hézzám csapa, 
A leiköm is majt kifuta, 
Éb szógá'jon immán többet, 
Otthon próbálok már^égyet. 

Méguntam én jobbágy szőrbe 
Kászá'ni a szőlöhögybe, 
Inkább vöszök feleségöt, 
Azzal verők ellenségöt. 
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121. 
Mcgtauittoni a rókákot, 
A sok tudós szönt kofákot, 
Kik észóják a lánykákot, 
Az ártatlan galambkákot. 

Heb szöntök ök a templomba, 
S beh gonoszok alattomba; 
De én tromfra  tromfot  adok, 
Adós tudom nem* maradok. 

122. 

A kofák  észszeálottak, 
Szeretömnél észólottak, 
De ha kezemre kertt'nek, 
Akkor másként hegedü'nek, 
Ingöm többet nem csöpü'nek. 

123. 
Édös kincsöm szép galambom, 
Dérékadot öllel fogom, 
Szömbe nézőin a képödöt, 
így szeretlek én tégödöt. 

Iluzd ki czigán, huzd ki szépön, 
Most a világ tecczik neköm, 
Most élőm én gyöngyéletöm, 
Most van neköm bttcsületöm. 

Haj ifjúság,  szép ifjúság! 
Az ifjúság  nem bolondság; 
Ki nem tuggya fö'hászná'ni, 
Késő lössz majt vénön bánni. 

Haj csillagom, gyócs ingösöm, 
Pillants reám szerelmesöm, 
Ne fordúj  el, ha mégfoglak, 
Ne pirfij  ha mégcsókollak. 
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A szeretöm piros rózsa, 
Két árezája bazsarózsa, 
De a szil ve tubarózsa, 
Enyim lössz ö hiís'agyóra. 

134. 

Még is "házasodnám, 
Nem tudom mit tögyek: 
Fiatalt vaj vénöt, 
Vaj özvegyöt vögyek? 

Kuttya ezör terlngötte 
Csavargós életje. 
Iha! ja ja jaj ! 

Ha papléánt vöszök, 
Mindég imádkozik, 
A szép dojákokkal 
Könnyen barátkozik. 

Kuttya ezör teringöttc 
Csavargós életje. 
Iha! ja ja jaj ! 

Ha fiatalt  vöszök, 
Nem tud czepót stttni, 
Ha vendégök jönek, 
Nem tuggya terektálni. 

Kuttya ezör teringötte 
Csavargós életje. 
Ihá! ja ja jaj ! 

Ha özvegyöt vöszök, 
A mindég szomorú, 
Annak mindön szova 
Égy égiháború. 

Kuttya ezör teringötte 
Csavargós életje. 
Iha! ja ja jaj ! 
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így hát egész hótig 
Szöröncsétlen löszök, 
Nem kéli a házasság, 
Inkább barát löszök. 

Knttya ezör teringötte 
Csavargós életje. 
Iha! ja ja jaj ! 

125. 
A nagy léánt sokan dongják, 
Hogy ékapják: elig várják; 
De mégis csak égynek aggyák, 
A többitő' mégtagaggyák. 

126. 
Csak szűkebben feleség! 
Mett kevés a nyereség ; 
Ne táláj ki mindönt ma, 
Haggy égy kicsit hónapra. 

127. 
Égy madarat kergettem, 
De utói nem érhettem, 
Más vitte el hejéttem, 
S azt nem igön szerettem. 

Mikő szinte mégfogtam, 
Szépön észalasztottam, 
S nálla nékttl marattam. 

128. 
Feleségöm be szeretném, 
Ha mással écserélhetném, 
Ki évinné, fo'fogadnám, 
Pótlás néklll odaadnám. 
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129. 
Foj a Nyikó zavaroson, 
Én hát innét cbúdosom. 
A mú't éjei katonának 
Ingömöt is éfogának, 
Kincsen hibám, nincsen nagyobb, 
Csak annyi, hogy szegén vagyok. 

130. 
Kapud előtt járok, kapud előtt járok, 
Bojtos ostorommal nagyokot csattantok; 

(ere szóval mongyák:) 
Héj elé daru, rendös! 

(esmét énekölve:) 
Feteke czondrámot vetőm palinkára, 
S az én édősömhöz mönyök vacsorára. 

(esmét rá szóval:) 
Héj elé szilaj, csöndös! 

131. 
A ki ingöm szttböl szeret, 
Könnyen mágáévá tehet; 
Szeress ingöm szüvedbö', 
Két feteke  szömödbö'. 

132. 
Én istenöm, add mégérnöm, 
Kit szeretök aval élnöm; 
Ha azt még nem adod érnöm, 
Én istenöm, végy el ingöm. 

133. 
Édös ápám sokszó montta, 
Mikor a bocskorát fonta: 
Héj fiam,  nem értlnk jót, 
Dárágán mérik a sót. 
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134. 
Sttrlfn  esillagzik az ég, 
Eszödbe jutok én még; 
De akkő mán késő lőszsz, 
Mett a sztlvem másé lőszsz. 

135. 
Titnak rózsám, titnak tölled, 
Titkon se beszé'jek veled, 
A hol látlak kertt'jelek, 
Még az úton se köszönnyek ; 
De én attól nem kerflllek, 
Mett én igazán szeretlek. 

136. 
Bódog asszon, arany lapi, 
Hézzád mönyök rózsám lakni; 
Száraggyon el az a lapi, 
Mig én oda mönyök lakni. 

137. 

Jaj istenöm, mi csiná'jak, 
Férhöz mönnyek vagy ezógá'jak? 
Ha szógálok, jó bért várok, 
Férhöz mönyök, sok bút látok. 

138. 
Mikő kinyér a kezedbe, 
Mindég én jussak eszödbe, 
Akkő se más égyebekről, 
Mind az igaz szeretetről. 
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139. 
Ha nem szeretsz igázáú, 
Ne jártass magad után. 
Jobb lössz égymástó' mégválnunk, 
Mind az éjön bajt esiná'nunk, 
Én nem bánom, ma keress mást, 
Ne csajuk tovább is égymást. 

14© 

Én az uram hogy gyűlölöm, 
Gyászvirággal bibelödöm; 
De másnaK azt komendálom, 
Gyászvirágot ne gyomlá'jon, 
Vagyon annak égy virága, 
A neki elég bánattya. 

141. 
Fáj a szüvem kttvül belől, 
Bánat Bzorittsa két felől, 
Fáj a sztlvem te érötted, 
Hogy nem beszélhetük veled. 

142. 

Hozd el uram isten klls kárácson napját, 
Mett már rég méguntam a gázdám konyháját, 
Három töpörtyUvel rántott fuszujkáját, 
Körme között hozott pirányi túróját. 

143. 
Házám, házám, édös Iiázám, 
Bár csak hátárod láthatnám! 

Látom fUstjit,  de csak elig, 
Hogy az égen lengedözik. 
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Anyám, anyám, gyújts gyértyára, 
Hézzád mönyök vacsorára. 

Főráj neköm édös tejet, 
Apritts belé lágy kinyeret, 

Hadd ögyem égy vig vacsorát, 
Mijent édös anyám csiná't. 

144. 
Oda ki a Csöngőbe, Csöngöbe, 
Rózsa termik a fűbe,  a ftlbe. 

Jere rózsám 6zöggyllk le, szöggyttk le, 
Vidd a város végire, végire; 

Add oda égy legénnek, legénnek, 
Es tán nevezetűnek, — zetünek; 

Ha kérdi, hogy kikütte? kikütte? 
Mondd, hogy Panna tisztölte, tisztölte. 

145. 
A Küküllön malom vagyon, 
Csörög pörög igén nagyon, 
Azét csörög ojan igén, 
Mett a mónár hamis, legén. 

A Küklillö bé vap fagyva, 
Átalmönt a mónár rajta; 
Jere vissza szUvem mónár, 
Mett a garad szerelmet jár. 

146. 
Duna mártyán két szép nádszál, 
Mind a kettő szépön tálál, 

Egyik: Máris, hajlandó, 
V a < w Másik: Gyurka, illendő. 
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Hlenének essze, 
Koszomba kötve, 

Szögre kéne tönni, 
Röggel elévönni, 
Héccör mégcsókönl, 
Esmét visszatönni. 

147. 
Most akattam égy virágra, 
Kit jó anya szilit világra, 

Tiszta mosott a ruhája, 
Jaj be szépön illik rája! 

Ingömöt vár vacsorára, 
A jó mézes pálinkára. 

148. 
Csikból hoztam feleségöt, 
De nem hoztam nyereségöt; 
Héj feleség,  feleség! 
De nincs benned nyereség. 

Oh te vasfogu  vén bába, 
Ki szeretne valójába? 
Mikor te előttem jársz, 
A hideg mindönkor ráz. 

SzögfU,  rózsa, majorán-szál, 
Az illattya szüvemig szál; 
Jaj hogy nem szakaszthatok, 
Jaj istenöm méghalok. 

149. 

Jaj istenöm teremtöm! 
Be beteg a szeretőm, 
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Babot főztem,  nem öszik, 
A levibö' sem iszik. 

Én istenöm! gyógyítsd még, 
Szöröncsémre maraszd még! 

150. 
Gyönge Andris szép viola, 
A kertümbe csukros rózsa, 
Fö'szökék égy szürke lóra, 
Elindnla bosszú útra. 

Szürke lóról leborula, 
Égy gát alá belé hala; 
Jaj istenöm! harangoznak, 
Talám az én galambamnak. 

Erdő-vidéki viola, 
Udvarhéji csukros rózsa, 
Kit nem felejt  szüvem soha, 
Andris miét ü'tél lóra? 

151. 
Aggyon isten mindön jót, 
Mind ezelőtt régön vót, 
De későre kopossót. 
Aggyon isten búzát, kendürt; 
Bttcstt'je a magyar embört 
Mind a török, mind a tót. 

152. 
Szeretni nem tuttam, 
De már most jól tudok, 
Búsúni nem tuttam, 
Úgyis mégtanulok. 

6* 
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Szerelőm, szerelöm, 
Átkozott szerelöm! 
Miét nem termöttél 
Mindön falevelön  ? 

Mindön falevelön, 
Mindön fa  tetején, 
Hogy szakasztott vóna 
Mindön szégén legén. 

Szömöm sir az égyik, 
A másik könnyezik, 
Úgy sir mind a kettő, 
Mind a záporessö. 

Mett én szakasztottam, 
De elszalasztottam, 
S már nem szakaszthatok, 
Mett mást nem találok. 

153. 
Kútágasra szálott a sas, 
Többet rózsám ne csalogass, 
Csalogatott ingöm más is, 
Xálladnál szöbb virágszál is. 

154. 

Ide künn a ződ erdőbe, 
Madár lakik égy fészökbe. 

Én is oda mönnék lakni, 
Ha égy fészköt  tudnék rakni. 

Küs madár te, hogy tuccz élni, 
Mikor nem is tuccz beszélni ? 

Ládd én eleget beszélek, 
Mégis búbánatba élek. 
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155. 
Zöd a kökén, majd mégkéklll, 
Most vagyok szerető néktll. 

Ojan vagyok én a nékül, 
Mind a rózsa virág néktil. 

Kinek nincsen szeretője, 
Aggyon annak teremtője ; 

Neköm sincsen, neköd sincsen, 
Bár csak adna neköd ingem. 

156. 
Ha méghalok, méghalok, 
Étemetnek a papok; 
De én ára nem hajtok, 
Hálálom nem ál rajtok. 

Ila méghalok, méghalok. 
Étemetnek a papok; 
De mégbocsásson a pap, 
Nem lössz a még mahónap. 

Ha méghalok, méghalok, 
Étemetnek a papok; 
Temessenek, gyöngyalak, 
Csak esztendőt bírjalak. 

Ha méghalok, méghalok, 
Étemetnek a papok; 
De szeretlek küs hamiss, 
Hótom után halva is. 

159. 
Tudós legén Barna Peti, 
Mágát nagyon hánnya-veti; 
Iskolába járt sokáig, 
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Ément vót a béá-báig. 
Ha több vóna a fejibe, 
Pap lehetne écczöribe. 

158. 

Szombat este hét órára 
Hézzád mönyök vacsorára, 

Főráj neköm édös tejet, 
Apritts belé lágy kinyeret, 

Jobban esik a vacsorám, 
Ha te attad édös rózsám ! 

159. 
Fő'fogattam  száz- még százszor, 
Nem fogok  Bzeretni mácczor; 
De ha a szép léánt látom, 
Még nem á'lom fogadásom. 

1 6 0 . 
Égy vén banyó azt fogta  rám, 
Hogy méggytllö't az én bábám, 
Érontáná bizon töllem, 
Hogy kapja el más előliem. 
Sokat rágott mán ingömét, 
Azt hitte, hogy majt étemet, 
Mind csak mocskot, úgy hazudott, 
Hogy nagyobbat má nem tudott. 
De méglakol még azér 
A sok marakodásér. 
Mégmosdatom ökemit, 
Mégvakarom a nyelvit. 
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161. 
Égy léánynyal mégkéná'tak, 
De nem tndom mi' csiná'jak, 
Évögyem vaj retirá'jak? 

Szép a léány s elég vlg, 
De az esze igön hlg. 

1 6 2 . 
Futri Samu jó gazda lött: 
Mindöne van a mi kéllött, 

Van tehene, két tinója, 
Szégénkéköt csak gúzsója, 

Hármat fogott  égy járomba, 
Úgy indút még a malomba. 

163. 
Katona lött az én játom, 
Jól tud tl'ni a lóháton, 
El is hittem azt felölle: 
Trágyamestör lössz belölle. 

164. 
Ne add neköm Ilonka ! 
Ha masina pálinka; 

Azt csak ki kéli önteni, 
Kár azét pénzt köteni, 

Hisz a csupa betegség, 
S az osztán szép nyereség ! 

Bolond, ki nem hiszi még, 
Rázza ki a nagy hideg. 
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165. 
Ti gaz ficzkókl  mit gondotok, 
Hogy örökké csak czivóttok? 

Ha mégis csak háborogtok, 
Hát ma mind ördögöt fogtok  : 

Égymást annyit ne marjátok. 
Nem vót kutya az ápátok. 

166. 

Ne sirj rózsám! én sem sirok, 
Csak búcsút vönni akarok, 
Már émönyök közlllletök; 
Isten maraggyon veletök. 

Úgy émönyök méglássátok, 
Hogy hirömöt sem hájátok: 
Ha visszatérnék hézzátok, 
Tudom jósztlvel látnátok. 

167. 
Tudom pajtás! más faluba 
Kinél vótál guzsajasba, 
Azt a léánt é ké' vönni, 
Utánna ké' frissen  mönni. — 

Már én bizon nem vöszöm, 
Mett nem mönt el az eszöm; 
Mindön embör azt mongya: 
Hogy a köntös bolongya. 

168. 

Ej haj liliom keringöttel 
Tudom hol vótál az este; 
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Az ablakon vótam lesbe, 
Szép léány ü't az ölödbe; 

Tudom bézzád el is mönne, 
Hanem oda mönte kéne: 

De annak még a posztója 
A szöböni festö-házba, 

De annak még a guzsája 
A Hargita ódalába. 

169. 
Van komának ifjú  neje, 
De mégromlott agyveleje; 
Sokat ftlstöl  a pipája, 
De többet a koponyája. 

i?o. 
Van égy beteg a fö'szögön, 
Ki sokat járt nagy részögön: 

Beteg szégén s ojan beteg, 
Hogy tálám nem is gyavtil még; 

Sürtln járt a pálinkára, 
Most nem álbat a lábára, 

Mégromlott az egéssége, 
Azt csiná'ta a nagy gége. 

171. 
Egész hétön az a varga 
A korcsmákon mind csavarga: 
Ki égyikböl s bé á másba, 
Mind addig, mig fért  a hasba; 
Azét nem kész az én csidmám, 
Jaj pedig hogy tánczolhatnám! 
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172. 
Sokat jártam égy léánhoz, 
A szép barna Katiczához; 

ÉjÖ hézzám azt igérte, 
Bátyám neköm még is kérte;' 

De nem akar ejöni most, 
Mégszeretött égy nádrágost. 

Ű'jön otthon, ha nem jö, 
Üsse még a szöszménkö. 

173. 
Mindön legén házas lögyön, 
Mágának égy tá'sat vögyön, 

A mig nyakán nincs a nögyven, 
S nem húlott még hó a högyén. 

Ha szttrkll'ni kezd a haja, 
A ktls léán nem kap rajta. 

174. 
Hó te Gyurka, hó te hói 
Ne szökjél úgy mint a ló. 

Ne taposs mind a marha, 
A más embör lábára. 

Ha úgy szököl mint a ló, 
Nem vagy közinkbe való. 

175. 
Iszos Jankó jaj be fázik! 
A szöme is hogy káprázik! 
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Csak hunyorgat a czégérre, 
Nincs mit tögyön a fejire, 
Meleg gúnyát a testire, 
Hogy egésszen hűl a vére. 

Vót kucsmája az ápjának, 
De nem maratt a fiának: 

Mett azt a moj mind mégötte, 
Nem tud vönni mást hejötte, 
A nagy torka mind ezt tötte. 

196. 
Édös ányám rózsafája, 
Én vótam a legszöbb ága, 

Égy rossz léán leszakaszta, 
Piros keblin éhérvaszta. 

177. 
Écczör ide, mácczor tova, 
Azét nincsen kedvem soha; 

Kedvem csak születik, méghal, 
A reménség ingöm mégcsal. 

178. 
Édös ányám sok szép szava, 
Kit fogadtam,  kit nem soha; 
Megfogadnám,  de már késő, 
Étöt már a sok szép Udö. 

Beh szokszor monta az ányám, 
Vinném eladni a déczkám, 
De a fenyőt  mégvetöttem, 
Déczkám otthon felejtöttem. 
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t79. 
Jere sztlvemhöz te Kata, 
Sztlved ojan mind a patak; 
Aggy tgy  csókot, osztán én mást, 
így nem csajuk még mii egymást. 

18©. 

Édös virics foj  a fából, 
Jere ki rózsám a házból; 

Én bémönnék, de az ányád 
Tudom, hogy haragszik reám. 

Aggy égy csókot az árczámra, 
S örömmel mönyök (lógómra. 

181 . 
Mönyök a szénagyütöre, 
Ne várj szombaton estére, 
Addig a nap úgy telik el. 
Ha íő'jö, elig halad el. 

1 8 3 . 

Fejér tlröm, feteke  nád, 
Tagadd még értem az anyád, 
Igazabb löszök én hézzád, 
Mind tulajdon édös ányád. 

A faluba  mind azt mongyák, 
Hogy héjába járok hézzád; 
Oh ha nem lehetsz szeretőm, 
Szömöd miét pislog nekfim  ? 

183. 
Ablakomba égy rózsafa, 
Élhetsz-é még édös Kata! 
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Ha méghótál édös Kátám, 
Nincsen neköm apám, ányám. 

184. 
Törpe Mihók mégbolondíit, 
Az eszitöl mégszabadút, 
Magát jól a födhöz  verte, 
Hogy Máriskát c nem nyerte. 
Éretlen vót még az esze, 
Tennap az is mind évesze. 

1§5. 
Atilla vót az én apám, 
Azét szeretöm a házám; 
Ha most élne szégén ápám, 
Neki ádnám ingöm gágyám. 

186. 

Szombat este ne jöj hézzám, 
Mett akkő vigyáznak réám; 
Hencm ha jössz, csöndösön járj, 
A mig béereszlek, kttnn várj! 

189. 
Rózsám kapum előtt éjár, 
Ingöm számba sem vöszön már, 
Mégvetötte a kapumot, 
Nem tlsmeri a házamot. 

Vót az lldö, hogy üsmerte, 
Égyebtttt héjit sem lölte; 
De még éjő az az lldö, 
Sirva sétál kapum előtt. 
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Szeress rózsám, csak nözd még kit, 
Mett a szerelőm mégvakitt; 
Szeress rózsám, csak lögyőn szép, 
Ha szönvedsz is, hadd lőgyön mét. 

189. 
Hogy ha én azt tudhatnám, 
Szöbbet szeretsz nállamnál, 
Az én kicsi bocskorkám, 
Utánnad nem szaggatnám. 

190. 
Érted vagyok rózsám beteg, 
Lől a mindőnnapi hideg; 
Érted bizon nem is csuda, 
Mer te szép vagy, gyönge rózsa. 

191. 
Én~nem mönyök hézzája, 
Mett fuszujkás  a szája; 
Mönnyön haza, mosgyék még, 
Osztán házasoggyék még. 
Bár csak ingöm valaki, 
Égy úrfinak  kérne ki, 
Nem mondánám azt neki: 
A hol béjött, mönnyön ki. 

192. 
Szeress ingöm, ne ányádot, 
Jere hézzám közelebb; 
Én csókolom még a szádot, 
Lögyek én a kedvesebbb. 
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193. 

Nincsen neköm apám ányám, 
Ki gondot viséjön réjám, 
A ki vagyon, csak mostoha, 
Gondom nem viseli soha. 

Fáj a sztlvem, nem tagadom, 
A kiét fáj,  nem láthatom; 
Eltem érte, de nem immár, 
Gondolom, hogy hâjak még már. 

Sirok, sirok, sokat sirok, 
Mett bánatimmal nem birok; 
Bánataim ojan nagyok, 
Hogy miattok majt méghalok. 

194. 

Jaj istenöm, én hogy élők? 
Még égy mádártól is félők, 
Hogyha égy mádár fö'repül, 
Az én szttvem mingyá méghttl. 

195. 

Szép mönyecske, drága lélék! 
Be igazán szerettelek! 
Écczőr még íb kéretélek, 
Még ls e nem nyerhetélek. 

Köszönd ápádnak s ányádnak, 
Hogy töllem mégtágádának, 
Égy rosszkedvű vén gázdának, 
Szépön oda szottyintának. 
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196. 
Látom ugyan jól ittál, 
Te nagy torkú Sönki Pál! 
A vőfé'  ma mégczipál, 
Ha még a szád bé nem ál. 

Itt a tánezot ne zavard, 
Majt szógál a csonka kard. 

Most a fejed  igön nagy, 
Lódúj mig a jován vagy. 
Ne légy ojan makranczos, 
Nincs itt sömmi bajod most. 
Jobb lössz innét takaroggy, 
Aló! kurtán vakaroggy, 
A mig c nem kergetlek, 
Ébrúdon ki nem vetlek. 

197 
Idcgön fódre  ne siess, 
Hogyha hazádba mégélhetsz; 
Idegönnek s jövevénnek 
Nincsen bücsllje szégénnek. 

198. 
Vót szeretöm, de nem tecczik, 
Most is a korcsomán fekszik; 
Haza hlnám, essö esik, 
Attó* félők,  hogy elesik. 

199. 
A legénnek nincsen esze, 
Mett a sárba tepsög este; 
A léánnak van csak esze, 
Mett ö oda várja este. 



300. 
Minek szeretsz szépöt, czifrát, 
Hogyha nem Tehetőd hasznát? 
Én szerettem szépöt, czifrát, 
Azét nem vehettem hásznát. 

2 0 fl. 

Ugy megvagyok búval rakva, 
Mind a telekfali  makkfa, 
Azon is csak égy van rajta, 
Mégis mégliajlott alatta. 
Fáj a szllvem, fáj  érötted, 
De te azt sohasem hitted, 
Ugy gyavittod még sztivemöt, 
Ha szilből szeretsz ingőmöt. 

Hogy égy ktis léánt szeretek, 
Irigyeim kereköttek, 
Neköm hálót is vetöttek; 
De belé 

nem keríthettek, 
Hogy vigyázzak: mégintöttek. 

203, 
Évönném ezt a léánt, 
De mást akar az ápám; 
De kimondom igycnössen, 
Apám neköm ne szeressen, 
Mett ojan kell neköm is, 
Hogy szeressön ingöm is. 

204. 
A szerelöm csnda rak ; 
Lát keveset ugyancsak. 

VadrAznAfr. 



sa 
Vak, úgy mongyák, s ha vak, hát 
A sötétben mivel lát, 
Hogy mégfogja  a lánkát? 

2 0 5 

Tudod, rózsám! te mit szó'tál, 
Mégis másba bolondútál; 
De ha nem jössz eszödre, 
Méghalok a leiködre! 

2©6. 

Azt sem tudom mi csiná'jak, 
Feíeségöt hol tálá'jak ? 
Én is écczör házas löszök, 
De vén asszont csak nem vöszök. 

207. 
Megjött Jankó más országból, 
Sokat fecsög  az újságból ; 
tt 

O a dógot csak hadarja, 
Ilogy mind higgyék, azt akarja, 
Tám „Mentiris" várossába 
Járt vót ö az eskolába. 

SOS. 
Mit akar itt az ergeje? 
Takaroggyék, nincs itt héje; 
Igön nagy vót a gégéje, 
S igön sok bor mönt beléje. 
Most is csiifii't  égy nagy trábát: 
Kirántotta a gócz lábát. 



es 
209-

Az éfiu  czigán legén 
Beh szomorán pislog szégén; 

A fárára  szégénkének 
Huszonötöt mét verének? 

Föltt't vót a más lovára, 
S úgy indút még a vásárra. 

21©. 
Szllvem sérti nagy fájdalom, 
De rózsámnak mégpanaszlom, 

Mégpanaszlom édösömnck, 
Mi bánattya van sztlvemnek; 

Oda lössz fele  sérémem, 
Felit könnyebb éviséném. 

211 
Szánny még, bábám! ingömöt, 
Szégén árva fejemöt. 

Jött valaki messziről, 
Hogy écsapjon kezemről. 

De hadd jöjön a majom, 
Neköm vele nincs bajom. 

212. 
Szégén vótam, szégént vöttem, 
így is jól foj  az életém, 
Dógozunk s mégélUnk ketten; 

Úgy is éppen réám illött, 
Gazdagabbnak hogy nem kéllött. 
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313. 
Ropog a lió lábom alatt, 
Az én napom mán lehalatt, 

Szógá'ni mönt az én bábám, 
Soha me'g nem látom tálám. 

3(4. 
Édös vagy te ktis rózsika! 
Mind a nádméz legjobbika. 

Édös vagy te, édös a szád, 
Hogy örvendök, ha csókot ád! 
SzUvem hogy is ne vágyna rád? 

31â. 
Búsulhatok a mig élők, 
Mett én ára réa érők; 

Kezem fejemre  kapcsolom, 
Magamot úgy siratozom, 

Mégis jó kedvet mútatok, 
Ne tuggyák még hogy búsulok. 

316. 

HUtögettél és mégcsátál, 
Rózsám ! be hütelen vótál! 
Reám nöztél, másnak szó'tál, 
M'id a nád-szál úgy hajótál. 

3 1 ? . 

Kern ltitt búzám az idén, 
De úgy is mégélök én, 
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Étart ingöm a napszám, 
Van jó sollóm, jó kászám, 

Van karomba még erö, 
Megél, ki nem heverő. 

213. 
Tudom ki az, ki tégöd kér, 
De az egész bátkát sem ér: 
Élhetetlen, haszontalan, 
Azt sem tuggya, hány úja van. 
Ne bolondúj beléje, 
Fordúj háttal feléje. 

2 1 9 . 
Szégén legén! mivé lőttél, 
Hogy feleségre  szőrt töttél? 
Magadnak csak nyűgöt vöttéL 

Ezör bajod, még kettő, 
Még-még kettő, még kettő, 

Gyászos az új esztendő, 
Hát még az a jövendő ? ! 

220. 
Sokat szönvettem érötted, 
De te tálán nem sejtötted. 
Érted bizon nem is csuda, 
Mett szép vagy te gyönge rózsa! 

221. 
Egör bingyó, kecskerágó; 
Jaj mijén nagy ez a hágó, 
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A szekerön tiz mázsa só, 
Ei nem birja az a két ló. 

Taszittsa a szekeret, 
A ki önni nem szeret 
Sótalan sü't kinyerct. 

2'i2. 
Sokat jártam s mind csak érted, 
Hogy bézzám jössz mégigérted; 

De szavadnak még sem áltál, 
Velem eddég csak tréfá'tál, 

De ne hidd el úgy magad, 
Még eszre jössz, hadd el hadd! 

2  3. 
Korhel Estók azt sajná'ja, 
Hogy nincs neki puliszkájâ  
Mégürü't a gyomrocskája; 

Btldös vót a kapa nyele, 
Nem szerette bánni vele, 
Hamar fekütt,  későn kele. 

224. 
Jaj be mérges az én gázdám! 
Örökké csak agyarog rám: 
Égyet se tud szépön szó'ni, 
Tám még fogták  kuruzsőni, 
S ha úgy, biz én tovább á'lok, 
Égy jobb gázdát még tálálok. 
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3*5. 
Tudom pájlás, jó gazda vagy, 
Asztagod is van elég nagy. 
Van a házba pénz, eleség, 
De kár, hogy még nincs feleség. 
Hozzunk hamar egyet neked, 
Mig az Udö é nem reked. 

336. 
Cs'tfpUt  fonok,  nem szöszöt: 
A szeretöm mégszökött; 
Fodorminta bokréta: 
Jaj istenöm hozd vissza! 
Mett ha vissza nem hozod, 
Fölakasztom magamot. 

3 3 * . 

A fodes  úr csak bálozik, 
Hónapról nem gondókozik, 
Vcndégségöt üt mindönnap, 
Éjei nappal csorog a csap; 
Van ott övés, van ott ivás, 
Van écczörre hat muzsikás; 
Marha, jószág veszendőbe, 
Nem tom hogy lössz jövendőbe 
A disznyót is mégölették, 
S kárácsonba mind mégötték. 

33*. 
Mét vagy pajtás ojan komor? 
Vígon lönnöd kéli ijenkor; 
Ott melletted a szép léán, 
S te ü'dögész nagy szomorán. 
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229. 
A magyarnak bor bogara, 
Most kaptunk a legjovára. 
Hogy héjába nc Iijünk: 
Fgy keveset prlitU'jUnk; 
Csak még ne részögli'jtink. 

23Q. 
Éj léán, ne mönny te férböz 
Tirtyitortyi vén legénhöz: 

Kapsz éfiu  szeretöt is, 
Ha kéli még tizönkettöt is. 

Öreg pénzös örök zsémbés, 
öreg zsémbést csak ne szeress. 

231. 
Égy tarka tyúk, hét bogojás, 
Az udvarba nincsen tojás; 
Tizet tojott a tarka, 
S mind évitte a szarka. 

232. 
A küs léán fonni  tanul, 
Nem mögy férhöz  tudatlanul; 
Font is kilencz szép gomoját, 
El is dobta a güzsaját, 
Jó a szála fonalának, 
Búzaszárosztó ponyvának. 

233. 
Azon kérőm a birót: 
Ne vigye el a fúvót  5 
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Haza hivom nagyapót, 
Fizesse még az adót; 
Ha nincs fúvó,  kalapács: 
Nem lössz mándró, sem kalács. 
Ha nem szikrázzik a vas : 
A purdénak nincs avas. 

234. 

Gúnyvers. 
Egy klis ganédombon vót az ápám háza, 
Két száz esztendeig mind dógoztak rajta; 
ifikor  a legfö'sö  léczöt is fo'verték 
Az ácsok, a fésze  nyeliböl kiesék; 

Mig a lödre esék, 
Varjú oda tojék. 

Láttam a varjúnak akkora tojássát, 
Két száz cmbör benne fti'tálá'ta  házát, 
Hét száz kompánia mind futtatta  lovát, 
Még sem érhette bé tojás hosszúságát. 

Abba a tojásba égy czédola vala, 
A czédolán pedig ijen irás vala: 

Kicsi likba Sándorfala, 
Moslékos kád Telekfala, 
Tézsola-rágó Mátisfala, 
Sárba csúszó Agyagfala, 
Szaporátlan Décsfala, 
Pompás Nagy-Galonfala, 
Korcsos Ktls-Galonfala, 
Gylittögetött Betfala, 
Pótolékos Timafala. 
Bogonfali  pipások, 
Kérésztúri szitások, 
A városi rostások, 
Csekefali  rákászok, 
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Szönt-ábrámi szilvások, 
Andrásfali  czigányok, 
A gagyiak gnsások. 
Kajla kucsma Lcngyönfala, 
Czifra  bunda Malomfala, 
Bogárfala  bogározik, 
Ördögökkel határozik, 
Szurok szödö Szünlélök, 
Alig élnek szégényök. 
Szappan fözö  Szün-Miháj, 
Szégén útas itt ne háj, 
Dombon tllö Pá'fala, 
Sárba esött Váraja, 
Kevéj népU Csekefala, 
Rongyos nemös Tarcsafala, 
Tordátfala  réa tartsa, 
Zuvathajtó Martonos, 
Medesér is azonos. 

Oh te hideg szájú daru haramia, 
Firtos alatt fö'nött  kajla tehen bornya, 

Fölirom neved égy tökre, 
Béeresztem egy lökre, 
Hogy veszszen oda örökre, 
Szidom az ányádot, 
Nagy-Binda ökre. 
Szidom a há'sfából  kifaragott, 
Szent János rostéján pirított 
Szalontai tarka disznyó 
Teringötte leiködöt. 

235. 
Az X-fali  éflu-legénység  nagy 

megfittiaa. 
Ezör hétszáz negyvenkettő! 
Be nem válál jóra telő 
Miinektlnk, a kik ott válánk, 
Fogadóba illogátánk. 
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Oh te szöröncsétlen óra, 
Mé juttatál e nagy búra? 
Mett a fejünk,  hátnnk s vállunk 
Úgy fáj,  bogy csak elig á'lunk. 
De ezt mind Duka Jancsinak 
Köszönhessük a hamisnak, 
Mett ö mindön lébe kálán, 
Nem tuggya mi lössz utóján. 
Mostan is a lén belölle, 
Virág Mányit mégöleltc, 
Tréfa  Pista nem nözhette, 
Ilenem agyba főbe  Utte. 
Duka Jancsi mégsivalla : 
Várj még nagy ajakú czafra! 
Mett ojan vagy szöméjödbe, 
Mind a bagoj az erdőbe. 

De ha én ezt tuttam vóna, 
Az ördög mégölelt vóna, 
Vesztél vóna pusztiába, 
Mét hoztál c csavarába? 
Szögén Duka aval futott, 
De Burdi is jól haladott; 
Szőke Sándornál jobb futó 
Égy sem vót ott jobb haladó. 
Futták a vitéz legény ők, 
Még sem állottak szégényök, 
Mig Hetesbe ki nem futták, 
S gelédába ott mégálltak. 

Az bottyokot fo'tartották, 
Üzöjiköt káromőták : 
Várj még martonfali  tolvaj ! 
Kezetökbe maratt sok haj. 

Jöjetök ki már most ide, 
MU sem futunk  immá messze; 
De szalaggyunk, monda Duka, 
Mett jönek a fikkom  atta! 
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Bordi mongya: ne fossatok, 
Sőt gelédába áljatok, 
És szá'junk ki vitéz módra 
Ütközetre és birokra. 

De a többi nem merének 
Megállani, mett félének, 
Csak a sok feneködéssel 
Vótak, nem a cselekvéssel. 

Burdi gondója magába, 
Visszamönyön ö Tréfára, 
Ha écczör bár mégtltbetné, 
S aval futna  hazafelé. 

Oj szöröncsésön is jára, 
Hogy Tréfára  égy jót vága, 
Úgy hogy minnyá fődre  bukka, 
S a véribe fetreng  vala. 

Usdi Burdi, vesd el magad! 
Duka Jancsi elöl szalaggy ! 
Szőke Sándor el ne maraggy! 
Mett a hajad mind itt marad. 

Feteke Jankó nözz szérte, 
Majd itt maraccz jól éverve ! 
Né a martonfali  csapat 
Köre kapott s agyon csaphat. 

Jankó száját S sem tátá, 
Henem mágát ékiátá: 
Most szalaggyunk, a ki mehet, 
És bújunk el hova lehet. 

No legényök illanjatok, 
Égy pörczig se mulassatok, 
Szalaggyunk ki Kéme felé, 
S a cziherbe bújunk belé. 

De vonújunk lefelé  is, 
Középső malom felé  is, 



üli, Dani bá! itthon van-é? 
Égy jó biiTÓ-lika van-é? 

Sebestyén Miska is ott vót, 
A futásba  szinte méghót; 
De kifuta  Hetes álí, 
S bébútt égy nagy bokor álá. 

Xagy mérgesön káronkodva 
Feneködék ott magába: 
En is martonfali  vagyok, 
Mégis jól mégpáholtatok. 

Mind szöröncses az a legén, 
Ki jól éfuthatott  szögén; 
Igaz, vérösön járának, 
De aval sem gondolának. 

Csak Szőke Sándort eájnálom, 
Lefekilve  ott tálálom; 
Kérdözém, hogy öt mi lölte? 
Tálám biz a gút mégütte ? 

De azt mondák', hogy a gutta 
Mostan ötöt nem bántotta, 
Henem az hordónak bora 
Égy kicsiddég mégzavarta. 

Varga Mózsi ezt tagaggya, 
Szőkét nem a bor zavarja, 
Henem az én báltám foka 
A hátába belé kapa. — 

Martonfali  jó legényök, 
Mttrajtunk ti most nevettök; 
De a köesönt mégk&pjátok, 
MikC nem ÍB alittsátok. 
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Az agyonvert sárga búcsúztatója. 
Oh szomorú káros eset, 
A mi Martpnfálán  esütt, 
Dömötör Lászlónak rosszul esött, 
Mett sárgája nagy bőrt vetött. 

Édös vak barna pájtásom, 
Többet Gyérgyót még nem járom; 
Nyakadba maratt a terű, 
A lehet neköd kesertl. 

Mikor fejem  tekergettem, 
Asszonyomot kesergettem; 
Mett ö viselt gondot réjám, 
Kefélt,  vakart nagy sanyarán. 

Dömötör Józsi kllsscbb gázdám, 
Égy vásárnap ebéd után 
Agyon veretél az úcczán, 
Mit mégbánál te azután. 

Sebők János tés kifuttál, 
Esetömön csudá'koztál, 
Égy kankóval mégöklclél, 
Aval töllcm búcsút vövél. 

Fekete Miháj tés ott váláJ, 
A kert likán kukucsálál, 
De te ugyan nem bántottál, 
Henem rétam sájná'kottál. 

Mikor farkam  csavarittom, 
Dudás komámot hivatom, 
0 igazittsa bajomot, 
El is végzé én dógomot. 

Nyika kovács jóakaróm, 
Többet nem verőd a farom: 
Mett mégöle a botolás, 
Nem ké' neköm a ezugatás. 
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Miklós Andris hogy elaltál, 
Ij nagy bajra kibocsáttál, 
Neköd adom a bendömöt, 
Hogy áruld cl a börömüt. 

Jancsi czigán végbúcsumot 
Hézzád nyújtom végső szómot: 
Ha kivágtad a torkomot, 
Ödd még immán a húsomot. 

Holló szénti rút bogarak, 
Fetcke csókák és varjak, 
Czigán szömit kiszöggyétök, 
Lóhús héjött azt ögyétök. 

Hargita-környéki. 

237. 
Kövecsös viz mellett palántált viloja 
Nem szereti héjit, ki akar ajszani; 
Ki kéli onnat vönni, c ké' palántálni, 
Tálán mégfogonik  az én szöröncsémre — 

Neköm örömömre, másnak bujszujára. 
FölUuék a zászlót kapum féfájára, 
MégUtték a dobot szUvem fájdalmára.  — 
Neköm örömömre, másnak bujszujára — 

Öngedd meg édösöm, hogy U'jek ölödbe, 
Két kicsi kezemöt tögycm kebelödbe! — 
Nem bánom, édösöm, ü'j a göröbenbe, 
Két kicsi kezedet tödd az égő tűzbe. — 

Aggy égy csókot szUvem úti kötségömre, 
Mikor vijszajövök százat adok érte! — 
Aggyon apád urad, osztán ányád ajszon, 
Én bizon nem adok ezön a tavajszon. — 

De mégis mikor löjsz vijszafordulásod  ? 
Mikor végeződ el hojszu útájzásod? 
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Mikor a vad lúdak görögül beszélnek, 
Azt te tudod,rójzsám, hogy soha sem löjsz még 
Mikor löjszön, rój zsám, vijszafordulásod  ? 
Mikor végezöd cl hojszu utájzásod? 
Mikor égy szöm búzán száz kalongya löjszön. 
Azt te tudod, rójzsám, hogy soha sem löjszön. 
Mikor löjszön szüvcni vijszafordulásod? 
Mikor végezöd cl hojszu útájzásod? 
Mikor égy szömszöllön száz vidör bor löjszön. 
Azt te tudod, r<yzsám, hogy soha sem löjszön. 

Siklődl tánozdal. 

E siklódi legényéknek 
Bocskorik van szegényeknek, 
E bocskorik csak úgy suttog, 
De e léán még sem kuttog. 

Hej haj, hujja haj, 
Nincsen mostan semmi baj. 

Jövel kéncsém, sirtilj égyet, 
Észém azt e piros méggyet, 
Meik termétt galambszádra, 
Osztég ugrom hőkre csára. 

Hej haj, hujja haj, 
Nincsen mostan semmi baj 1 

Tizenhárom csérésznye fám, 
Három dijó — hat almafám, 
Födém es van s ha nem elég, 
Jó az isten, vészünk esmég. 

Hej haj, hujja haj, 
Nincsen mostan semmi baji 

Mig ez erdőn bikfa  terém, 
Szeretém én e kedvesém, 
Mig szuszék léssz e biKfából, 
Eltartom öt ez árrából. 

Hej haj, hujja haj, 
Nincsen mostan semmi baj! 
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Nincs ojan fa,  mind e bikfa, 
Abból léssz c véka, kapa, 
Kövér pe le ez udvába, 
Pánkó sül ez olajába. 

Hej baj, bújja baj, 
Nincsen mostan sémmi baj! 

Láss fé'  kéncsöm c hijuba, 
Mett kigyúl e kürtő lika; 
Dc c vizet bé ne cséppentsd, 
Kormos léssz c köre-leppencs. 

Hej haj, hujja haj, 
Nincsen mostan sémmi baj! 

Nincsen nekém sémmi bajom, 
Léssz szalonnám, tejem, vájom, 
Zabból kiszi szilvalével, 
Jó káposzta friss  pelével. 

Hej haj, hujja haj, 
Nincsen mostan sémmi baj! 

Háromféle  hús égy nyásson, 
Mét aggódnám e pujákon, 
S ha méghérget Jósep bátyom, 
Bor is léssz e korcsomákon. 

Hej haj, hujja baj, 
Nincsen moBtan sémmi baj 1 

Rövcn szólva, mindén jól mégy, 
Csak tés rózsám hézzám htt légy, 
S cz Unnapra kéncsöm Pezzsim, 
Nem léssz másé, ha' az enyim. 

Hej baj, hujja haj, 
Nincsen mostan Bémmi baj! 

Homoród-környékiek. 
239. 

Feteke gyászba jár szUvem, 
Nincsen neköm sémmi kedvem; 
A kivel élni szerettem, 
Attól immár távol estem. 

Vadróiaik. 7 



A mit szttvem nem remélött, 
A széréncse jobban ejtött; 
Mibe szUvem dlcseködött, 
Attól elidegönödött. 

Nem szólhatok, csak hallgatok; 
Mett szómmal nem használhatok, 
Másoknak példát adhatok, 
Szeretőbe hogy bizzatok. 

Én és bíztam égy nádszálhoz, 
Ki elhagyott, hajlott máshoz, 
Kiér immán halálomhoz 
Közéi vagyok s végórámhoz. 

240. 
Végig ménék a temetőn, 

Eszömbe juta szeretöm; 
De mi haszna jut eszömbe, 
Mikor el vagyon temetve. 

Ha jössz a temető kerbe, 
írd a sírhalmom félébe: 
Itt nyugszik égy hü szerető, 
Nyugtassa még a teremtő. 

Ültess akarmi kis ácskát, 
Akar bár égy szál rózsácskát, 
Hadd lássa még a ki itt jár, 
Hogy te nem vótál csapodár. 

Vagy diszösitsd bús fiiszfákkal 
Omlott sirom zöd hantokkal; 
De ne engedd elvesztömöt, 
Engedd nyugunni testömöt. 

De még az egyre kérnélek, 
Hogy hótomig szeretnélek; 
Csak hogy osztán mást ne szeress, 
Több szeretöt el ne temess. 



Ingöm anyám megátkoza, 
.Mikor e világra hoza, 
Széréncsém ne légyén soha 
Az én ifinságomba. 

Nem hitted hogy beteg vagyok, 
Méghiszed mikor meghalok; 
Nézésömre nem jöttél el, 
Temetésömre hát jöjj el. 

Kisérj ki a sírhalomra, 
Az örök nyugodalomra, 
Vess két három kapa födet, 
Talám megérdömlöm tölled. 

341. 

Szomorít nóta. 
Ezör nyóezszáz négyven nyóezba, 
Október hónapja tizénhatodikán, 
Be sok magyar, fegyverrel  ódaián, 
Táborba gylllt magyar Agyagfalán. 

Berzenczei hatalmas hangjára, 
FegyverköStllnk hazánk ótalmára, 
Szántó vasból fegyvert  kovácsoltunk, 
Bottal, rúddal harczolni indultunk. 

Hej! de sok éfiu  utójára 
Dőlt zokogó kedvesse vállára! 
Szívszaggató vót a búcsuzások, 
Utósó vót a találkozások. 

Anya s gyermekék siránkozása 
Égygyé olvatt apjok távoztára: 
Mintha valaki mégmonta vóna, 
Hogy nem tér meg édös apjok sohal 

Mégindult a székéjék tábora, 
Égyrésze mü lefelé  Radnótra, 
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Oda és értünk huszadikára, 
Gróf  Bethlenék fényüs  kastéjába. 

Ott tizénégy nap vótunk mégállva, 
Benn a várba s künn a mezőn hálva; 
De a tizénkettödik nap délbe 
Az ellenség rajtunk csúfot  téve. 

Lőtt az ellen, mü is lőttünk vóna, 
Ha fegyverünk  s porunk és létt vóna! 
Csak égy néhány csiki legén lőtte 
A ránk rontó ellent agyba fobc. 

Hát mégbomlott a székéjék sora, 
Szétszaladott Pünkösti tábora, 
Mégfutottunk  hogy töllünk lehetett, 
Mindén arra, a merre mehetett. 

Mezö-Szent-Iván mellett szorossan 
Vettük útunkot át a Maroson, 
Ott, ki bátor vót, sok átevczött, 
A gyéngékböl sok a vizbe veszött. 

Ki jött haza, ki maratt még oda? 
Azt tal ám csak a jó isten tuggya; 
Itt és, ott és sok elhagyott árva 
Máig is vár elvcszött apjára.. 

242. 

Más szomorú nőta. 
Eljött a gyász poroncsolat, 
Violaszén pecsét alatt, 
Indulni kéli gyénge alak : 
Tiszti poroncsolat alatt. 

Elczitáltak katonának, 
Tanulatlan háborúnak, 
Ez a tengér 
A vérünköt megigya má? 
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Én isteném az egekbe! 
Tekénts le gyéngeségünkre, 
MU 6zivtlnköt erösitsd meg, 

hadd győzzük meg. 

Hát mU népünk mi csinájjunk? 
Fegyver nékül tábort ájjunk? 
Nincsen kardunk, nincs fegyverünk: 
Mégver most a mtt istenünk. 

Verd még isten azt a szUvet, 
Â ki ijen dógot müveit: 
A sok népet elveszeszsze, 
Sok árva szUvet epeszsze. 

Hát tük árvák mi csináltok? 
Éhhalással most méghaltok. 
Oh imádjátok az istent, 
Győzhessük le a sok ellent. 

Édös apám! én elményék, 
Többég szémédbe nem nézék; 
Oh én neköd jót kévánok, 
Az istentől jót és várok. 

Oh csak a nagy isten tfiggya, 
Látsz-é még többet valaha? 
Hogy ha valaha még nem látsz, 
Isten áldása szájjon rád. 

Szémmártoni férfi  serög, 
Látom szüvetök keserög! 
Tük elménték most égy sorba, 
Szüvetök van a nagy gyászba. 

A sok árvát elhagytátok, 
Szttvüköt gyászba zártátok. 
Oh csak a nagy isten tuggya 
Égyek lészték-6 valaha. 

I9ten hézzád édös apám'. 
Hogy ingöm eddig tartottál, 
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Azt köszönöm, hogy dajkáltál, 
Sok szép szóddal tanítottál. 

Édös anyám már megbocsáss, 
Hogy te értem vért ontottál, 
Nagy sanyaran féltartottál, 
Kétséges útra bocsátál. 

Oh! csak a nagy isten tuggya, 
Látsz-é még többet valaha? 
Hogy ha valaha meg nem látsz, 
Isten áldása szájjon rád. 

Jó szülőim! én elményék, 
Látom könyves szemmel nézték, 
Oh én nektök jót kévánok, 
Az istentől jót és várok. 

Katonának gyüngy a neve, 
Oh de kurta az élete ; 
Mikor háborúba indul, 
Az élete húron vidul. 

Mikor a fegyver  mégroppan, 
Fejin majt keresztül bukkan, 
Szerusz pajtás ez az élet! 
Itt az éveg, igyál égyet. 

Igyuk még most az örömet, 
Isten tuggya látsz-é többet! 
El kéli menni, nincs mit ténni, 
Szép hazánkot itt kéli hagyni. 

Búcsút vészünk már végtire, 
Mindén embör keservire, 
Búcsuzásunk rövid lészén, 
Szüvetökbe kárt ne tégyén. — 

Hogy közületök elmentünk, 
Isten vót mindég mellettünk, 
Egész három hetek alatt, 
Réánk nem talála csapat. 



103 

S mikor szabadságot kaptánk, 
Honunkba visszaindultunk : 
Ott a Széplaki határon 
A tábor elönkbe állott. 

Ott kionták a vérünköt, 
És ésszeronták testünköt. 
Oh Ábelek 

Tuggyátok, az ártatlan vér 
Fődből es . . 
Oh mig onnét haza jöttünk, 
Beh sok kénon átalméntttnk! 

Ésszerontva elfogdostak 
És ártatlan elraboltak, 
A gúnyánktól mégfosztottak, 
Mezittelen sajlóttattak. 

Oh isteném! azt ne tűrd el, 

343. 

Ismét szomcrn. 
Szoross poroncsolat eljött, 
Magyar nemzet talám gyözött, 
Nekünk és most el kell menni, 
Magyar mellett kéli állani. 

Apák, anyák s kedves szülék! 
Sirhatunk mü, mett vagyon mét, 
Égymástól most még kéli válni, 
Katonának kéli indulni. 



104 

Szémmártonnak szép éfia, 
Annak léánya, férfia, 
Szeretetünk félbe  esött, 
Oh! barátságunk megcsökött. 

Ne búsujjatok léány ok, 
Gyászszal elmaratt virágok! 
Légyetök már cséndésségbc, 
Isten után reménségbe. 

Atyafiak,  jó barátok! 
Égy kérésünk van hézzátok, 
Az árvákot ne haggyátok, 
Öavegyinköt dajkájjátok. 

Búcsuzásunk rövid lészen, 
Szüvetökbe kárt ne tégyén; 
MU élményünk küzliletük, 
Isten maraggyon vcletök. 

Szégfil  szálak elhervattak, 
És gyászvirággá változtak, 
A léányok mégbúsultak, 
Szüvökre sétét gyászt húztak. 

Mett elmentek a legényök 
Mindénnapi reménységök, 
Már elméntek katonának, 
Itt hatták a gób lábának. 

244. 

Nóta egy gyilkosságról 
a Bikában. 

Hirös nevezetös Rika, 
Tolvajoknak hejje ritka, 
Mett sok jámbor szérnyü halált 
Gyilkos Rika benned talált. 

Benned a fene  gyilkosok 
Réám jöttek mind farkasok, 
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Félgyilkolák életömöt, 
Ésszeronták ép testömöt. 
Bika patakába húzák, 
Ott a halak évék, rágák. 

Oh yérömmel fojó  patak h-
Vizes Yéröm ivó halak! 
Tü légyetök bizonságok, 
Mét szénvettem gyilkosságot. 

Nap, hód, gyönyörli csillagok, 
Mig az égőn tart futástok, 
Halálomot gyászojjátok, 
Kénos estömbe szánnyatok. 

Hol vagy gyilkos, hol tartodzol 
A Káinnál hol búdosol? 
Hidd még, hogy az ártatlan vél 
Akárhol és rád átkot kér. 

Már fogadd  fél  a lelkömöt 
Isten s Vargyas a testömöt. 
Isten! ágyon még tlltököt, 
Üdveaittse lelkötököt. 

245. 

Nóta Oláh Fétörről. 
Poroncsolat harangszóra,. 
Elindulónk a Virgóra; 
Mikor Virgó-hejre érénk, 
Ott Lókoddal ésszeménénk. 

A lókodi atyafiak 
Ellent állnak a falunknak; 
Mikor a faluk  ésszeméntek, 
Fegyverropogások estek. 

EIsö fegyver  roppanása 
Ingömöt fóbe  talála, 
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Elveszött szémém világa, 
Szémém kifojt  az arczámra. 

Ott kionták a vérömöt, 
Elvégezém életömöt. 
Apám, anyám s égy tesvéröm! 
Ne sirassatok ttt ingöm. 

Én elményék köztlletök, 
Isten maraggyon veletök ; 
Ha veletök nem lehetők, 
Ne fájjon  értem szüvetök. 

Feleségém távol léte, 
Az az isten rendölése ; 
Már én tölle most mégváltam, 
Isten jobbja felöl  áltam. 

Édös kicsi szép léányom! 
Árván maratt küs angyalom! 
Már én többég nem dajkállak, 
Isten ótalmába hagylak. 

Méltóságos ftdes  uram! 
Szárnyod alatt jól nyuguttam, 
Cséndös szállásom elhattam, 
Sirbótomba bézáróttam. 

Méltóságos fodes  asszony ! 
Égy ágon áll a magzatom, 
Réád bizom a gyermököm, 
S szomorán maratt özvegyöm. 

Szémmárton hejétt vérzöttem, 
A véröm elcresztöttem; 
PiroB véröm halmozzátok, 
Pétör halmának Írjátok. 

Oláh Pétör vót a nevem, 
A mig éltem, én isteném! 
Hogy a Virgó-hejre léptem, 
Ott életöm bévégeztem. 
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Szémmártoni éfju  serög! 
Látom szüvetök keserög; 
Már én arról nem tehetők, 
Hogy veletök nem lehetők. 

Oláh Pétör piros vére, 
Ki a Zendöst mégfcstötte; 
Ki a Zendöst mégfestötte, 
Szémmártonnak határt jedze. 

346. 

Nóta Balog Józsiról. 
Balog Józsi mit gondolái, 
Mikor a sóra indulál? 
Én égyebet nem gondoltam : 
Szerencsétlen úton jártam. 

Balog Ferencz mét engedéd, 
Fiad sóra mét eresztéd? 
Lásd gyermeködöt elvesztéd: 
Szüved nagy bánatba ejtéd. 

Balog Ferenczné édös anyám! 
Édös jó nevelő dajkám! 
Jobb létt vóna küs koromba 
Zártál vóna kopossómba. 

Dógom Így nem történt vóna: 
Szüved bánatba nem vóna; 
Égy kUs écsém mégkönyveze, 
Fegyver között kikésére. 

Ingöm arra kénszeritte, 
Szójak bárcsak kettőt vele; 
Én szólanék, de nem tudok : 
Fegyver között most méghalok. — 

Mindén tisztök mégengettek, 
Csak az égyik nem engedétt, 
Neki és van négy árvája, 
Jussanak azok és arra. 
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Szilvafák  alatt feküttem, 
Három medvével küzdöttem, 
Letörék a csűröm szarva 
Rétténctés balálomra. 

Kelemén nr nem engedte, — 
Ágya még az isten érte — 
SzUlöimet mégrekeszté, 
Halálomra nem ereszté. 

A Pojána úttya széjin: 
Vér bnzog fél  a fod  szényin; 
Ha kérdik: hogy micsoda vér, 
Mongyátok: hogy ártatlan vér. 

Balog Józsi vérontása, 
Sok nemzetnek könybullása, 
Az ö véletlen halála 
Létt mindénék példájára. 

Kár vót méghalni szégénynek, 
Szegény — ép, szép, jó legénynek, 
Vége van az életinek, 
Vége az én énekömnek. 

247. 
Templom előtt égy klls házikóba 
Égy vén leány sirdogál magába, 
Falba veri fejit  bánattyába, 
Hogy nem vitték férhöz  a fassángba. 

Fassáng, fassáng  ezör eléjőnc, 
Még és a szér réám nem kerlllne; 
Ha még écczér anyám újra szülne, 
Talám rám és a sor elkerülne. 
Párta, párta, búra termött párta, 
A szégyön s bú szUvem átaljárta; 
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Ha mégfoglak,  meszsze clhajitlak, 
A patakba kövei es bényomlak. 
Kiséprém a kipingált házamot, 
Félvetém a paplanyos ágyamot; 
Agyam ojan, bogy a padlót éri, 
Paraszt legén még sem meri kérni. 

Én élmények igén-igén messze, 
Magyarország küllős küzepibe; 
Verés gytingyöt kötök a nyakamba, 
Ilerczég, bárók jönek látásomra. 

Mindén este várom a kérököt, 
Tám az ördög mind elvitte ököt; 
Má méguntam a kérököt várni, 
Magam fogok  széréncsét próbálni. 

Bâţ csak immán azt hallanám hirbe, 
Hogy valahol legény essö lénne, 
Kifeklinném  az út közepire, 
Hogy tséppenne a surezom széjire. 

Házasító dalok a fonóban. 
A Fejér Xyikó meUékiröl. 

248. 
Égy asszonnak vala három szép léánya, 

Szerelmös virág! 
Kinél nincsen szöbb kincs, 
Kinek sztlve bánatba nincsen, nincs. 

Hárman tl'nek vala három szép ablakba, 
Szerelmös virág! 

Kinél nincsen szöbb kincs, 
Kinek sztlve bánatba nincsen, nincs. 

Hárman kötnek vala három Bzép bokrétát, 
Szerelmös virág 1 

Kinél nincsen szöbb kincs, 
Kinek sztlve bánatba nincsen, nincs. 



110 

Az égyik kötötte zöd rozsmarint szálból, 
Szerelmös virág! 

Kinél nincsen szöbb kincs, 
Kinek sztlve bánatba nincsen, nincs. 
A másik kötötte csnkros vilojából, 

Szerelmös virág! 
Kinél nincsen szöbb kincs, 
Kinek sztive bánatba nincsen, nincs. 
A harmadik kötte muszkáta lapiból, 

Szerelmös virág! 
Kinél nincsen szöbb kincs, 
Kinek sztlve bánatba nincsen, nincs. 
Az égyiköt vitték ölelni csóköni, 

Szerelmös virág! 
Kinél nincsen szöbb kincs, 
Kinek szüve bánatba nincsen, niucs. 
A másikot vitték koszorú kötözni, 

Szerelmös virág! 
Kinél nincsen szöbb kincs, 
Kinek sztlve bánatba nincsen, nincs. 
Harmadikot vitték stttni és szapűni, 

Szerelmös virág! 
Kinél nincsen szöbb kincs, 
Kinek sztlve bánatba nincsen, nincs.. 

Szállására számára 
Főzzünk lakadalmára, 
Hótig való párjára. 

Ha szereti, mosojoggyék, 
Ha nem szereti, szomoroggyék. 

(Ez ének dalolásakor három leányt kineveznek, hogy férjhez 
adják, a kinevezettek hallgatnak, a többiek a dalt fájják  egész 
addig, a hol kezdődik ez a sor: Szál lására számára, — azon 
túl dalolás nélkül mondják el, s végre felszólítják  n kijelölt menytsz-
Bzonyokat rendre, hogy a nekiek titkon föltett  vőlegényt köszönjék 
meg, s a mikor megköszönték, kikiáltják a föltett  vőlegény nevét ilyen 
formán  : Gógán Jancsi jé tánczu s jót nevetnek rajta — fökint,  ha vagy 
egy ügyetlent tettek fóL) 
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349. 
Város végin égy mádár, 
Az ki iDgöm oda vár; 
Várj szUvem, várj, 
Én is oda mönyök már. 
Léánasszon mi kegyös, 
Nem mondhassa mi rendös; 
Szája édös mind a méz, 
Hangos nyelve mind a réz, 
Két szép szöme réa néz, 
Tiidom, nem héába néz. 

Szállására számára 
Főzzünk lakadalmára, 
Hótig való párjára. 

Ha szereti, mosojoggyék, 
Ha nem szereti, szomoYoggyék. 

(Ez is ugy megy, mint az előbbi, csakhogy egy leányt 
féijhez  benne.) 

350. 
A szöböni piaczon, piaczon, 
Szappant árnl égy asszon, égy asszon, 
Én is vöttem darabot, darabot, 
Kürtll mostam magamot, magamoţ, 
Még sem látom páromot, páromot. 
Ez az úccza szép úccza, szép úccza; 
Hat márjásos bokréta, bokréta, 
Azt vajon ki kötötte, kötötte? 
Léánasszon kötötte, kötötte, 
Legény uram évötte, évötte, 
Káíápjára ío'totte, fö'tötte, 
Igön szépön köszönté, köszönte, 
Hogy mégaranypülüzte, pülUzte; 
Hogy kössön még máeezor is, mácczor is, 
Megcsókőja százszor is, Bzázszor is. 

Szállására számára 
Főzzünk lakadalmára, 
Hótig való párjára. 

Ha szereti, mosojoggyék, 
Ha nem szereti, szomoroggyék. 



»51. 
Kőház mellett csukros szükfU  éterjctt, 
Neköm bizon egyik másik nem kélles6z, 
Neköm bizon léánasszon (legén uram) se kélleesz. 

Szállására számára 
Főzzünk lakadalmára, 
Hótig való párjára. 

Ha szereti, mosojoggyék, 
Ha nem szereti, szomoroggyék. 

252. 
Héss légy, ne dunnogj, 
Beteg vagyok én; 
Legyez ingöm Julis asszony, 
Tééd löffcök  én. 
Héss légy, ne dunnogj, 
Beteg vagyok én, 
Legyez ingöm János uram, 
Tééd löszök én. 

Szállására számára 
Fözztlnk lakadalmára, 
Hótig való párjára. 

Ha szereti, mosojoggyék, 
Ha nem szereti, szomoroggyék. 

253. 
Viszik, viszik a 6zilvát, 
Ropogtassák a mágját. 
Czin, czin, ezinöge madár az ágán, 
Sejöm sinór a lábán, 
Kössük Jankó lábára, 
Rántsuk Borka ágyába. 

Szállására számára 
Főzzünk lakadalmára, 
Hótig való párjára. 

Ha szereti, mosojoggyék, 
Ha nem szereti, szomoroggyék. 
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254. 
Kicsi dobos hova méssz, hova méssz? 
Szemétdombra dohányé', dohányé', 
Téijön vissza istené', istené', 
Léánasszon (legén nram) kedvié', kedvié'. 

Szállására számára 
Fözztink lakadalmára, 
Hótig való párjára. 

Ha szereti, mosojoggyék, 
Ha nem szereti, szomoroggyék. 

255. 

Az én édösömnek dombon Ulö háza, 
Hat karikán forgó  cslkorgós kapnja, 
Boglár az ajtaja, bádog a ház föggye, 
Gyontáros asztala, tükör a tüzhcje, 
Pappiros a paggya, éveg az ablakja; 
Nözz ki rózsám réta, ki kalongyál tova, 
Neköm úgy tecczenék, mintha Pista vóna. 

Szállására számára 
Főzzünk lakadalmára, 
Hótig való páijára. 

Ha szereti, mosojoggyék, 
Ha nem szereti, szomoroggyyék. 

256. 

Törökbúza pogácsának 
Én vagyok a langja, 
Hona mátkám a dörczéje, 
Kátám a korpája. 

Jere velem kéncsös Kátám 
Kéncsös Kolozsvárral 
Nem melietök vitéz nram, 
Lovam lába sánta. 
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Patkó'tatom paripámot, 
Mönyök nászba rajta, 
Tiz 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 fildzöm, 
Hatvanhat pénz ára; 

Vötte neköm Istán uram, 
János busszujára, 
Éviselném, észággátnám, 
Ha szüve megszánna. 

Szállására számára 
Főzzünk lakadalmára, 
Hótig váló párjára. 

Ha szereti, mosojoggyék, 
Ha nem szereti, szomoroggyék. 

Teli kertöm zsájával, zsájával, 
Szerelömnek magjával, magjával. 
Haj tulipánt, gyöngyvirág, gyöngyvirág, 
Csukros szökfli,  majoránt, majoránt. 
Lina asszon kerüli, kerüli, 
Mégcsókőná, nem meri, nem meri, 
Fél, az annya mégveri, mégveri. 

Szállására számára 
Főzzünk lakadalmára, 
Hótig való párjára. 

Ha szereti, mosojoggyék, 
Ha nem szereti, szomoroggyék. 
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258. 
Ingót, bingót termött a fa, 
Lehajlott az ága; 
Ugyan bizon húgom asszon, 
Mé' nem nözött hátra ? 
Háta mögött égy szép léán, 
Mé' nem csókőta még? 
Hisz a legén vissza tudná 
Fizetni kiednek! 

Szállására számára 
Főzzünk lakadalmára, 
Hótig való párjára. 

Ha szereti, mosojoggyék, 
Ha nem szereti, szomoroggyék. 

259. 
Soha se tartottam égy virágnál többet, 
Azt is úgy féjtöttem,  tuggya még az isten, 
Az égi harmattól, a napnak fényitő', 
De mégis kilopák irigyim kertömbő'. 

Úristen aggy égyet irigy árulómnak, 
Hadd viséje gongyát jó Pétör uramnak. 

Nem kár vóna nevit téntába keverni, 
Arannyos táblára frissen  lerajzöni. 
Ezüsbö', gyémántbó' lakatot önteni, 
Apró édös csókkal bátron lo'nyittani. 

Soha se tartottam égy virágnál többet, 
Azt is úgy féjtöttem,  tuggya még az isten, 
Az égi harmattó', a napnak fénnyitö', 
De mégis kilopák irigyim kertömbő'. 

Úristen aggy égyet irigy árulómnak, 
Hadd viséje gongyát jó Panna asszonnak. 

Nem kár vóna nevit téntába keverni, 
Arannyos táblára frissen  lerajzöni. 

8* 
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Ezüsbő', gyémántbó' lakatot önteni, 
Apró édös csókkal bátron fö'nyittani. 

Ha igön gyűlöli, majt mégszomorodik, 
Ha igön szereti, majt émosojodik. a) 

Szállására számára 
Szájjon a kakas vállára,. 
Főzzünk lakadalmára. 

Lögyön a kijed párja: 
Marosi Gergő. 

Aggyon isten égy küs essöt, b) 
Mossa ésszé mind a kettőt. 

260. 

Uppá cznppá féltekenyö, 
Férhöz mönt a szömétmerö; 
Én is vótam a mi vótam, 
Töviss között rózsa vótam. 

János uram leszakasztott, 
Eálápjába elhervasztott; 
Hadd hérvasszon, hadd fonnyasszon, 
Csak az isten é ne haggyon. — 

Uppá czuppá féltekenyö, 
Férhöz mönt a szömétmerö; 
Én is vótam a mi vótam, 
Tövis között rózsa vótam. 

Evus asszon leszakasztott, 
A kebelin elhervasztott; 
Hadd hérvasszon, hadd fonnyasszon, 
Csak az isten é ne haggyon. 

a) Ezeket csak szavalják, 
b. Ezeket viszont éneklik. 
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361. 
Tüz villog, nap rogyog, 
Hunyor a szöméje, 
Rózsa nyílik előtte, 
S utánna liliom. 
Imbre uram édősöm, 
Te vagy mindön kénesöm, 
Nálad néklll életőm 
Reméntelen löszön. — 
Tüz villog, nap rogyog, 
Hunyor a szöméje, 
Rózsa nyílik előtte, 
S utánna liliom. 
Pözzsi asszon édösöm, 
Te vagy mindön kénesöm, 
Nálad nékül életöm, 
Reméntelen löszön. 

363. 
Hajh fUrgecském,  fttrgecském! 
Gyönge az ö Iába; 
Élete keservös, 
Maga pedig árva. 
Hajh ha fojóviz  vónék, 
Bánatot sem tadnék, 
Högyekön vögyekön 
Szépön csörgedöznék. 
Hajh köszálon fö'termött 
Sajgó liliomszál, 
Annak- tetejibe 
Két majoránnaszál. 
Nagyobbiknak nyílása 
Jakab Jóska vóna, 
KUsebbik nyílása 
Égy szép léány vóna. 
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Hajh fiirgeeském,  fllrgecském! 
Gyönge az ö lába, 
Élete keservös, 
Maga pedig árva. 

Hajh ha fojóviz  vónék, 
Bánatot sem tudnék, 
Högyekön, vögyekön 
Szépön csörgedöznék. 

Hajh köszálon fö'termött 
Sajgó liliomszál, 
Annak tetejibe 
Két majoránnaszál. 

Küsebbiknek nyilása 
Gálíi Lidis vóna, 
Nagyobbik nyílása, 
Égy szép legén vóna. 

Élnek élnek ők égyütt, 
Min' két páros galamb, 
Súgnak búgnak, burukkőnak, 
Mig megá'gya a pap. 

363. 
Én éhajtájp lúdam 
Szön-Györ közepibe, 
Után ktl'dém uram 
Rongyos czipőkibe. 

Jöjjön haza lúdam, 
Vesszőn oda uram: 
Mett én urat kapok, 
De lúdat nem kapok. — 

Én éhajtám lúdam 
Szön-Györ közepibe, 
Után mönt az -asszon 
Szennyes köntössibe. 
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Jöjjön haza lúdam, 
Vesszőn od' az asszon: 
Mett a lúdba nyerők, 
De benne nincs haszon. 

364. 
Oh én édös karnjkám, karujkám, 
Sugár szárnyú sojmocskám, sojmocskám ! 
Szá'j le bátron karjaimra vilojám, vilojám! 
Hozz örömöt bús sztlremre Júliám, Júliám! 

Az én édő6Öm neve — söm neve, 
Káruj uram ökeme, őkcme, 
Neki szöméjibe mondom — be mondom, 
Szöméjit is magosztalom — gosztalom, 
Vig járását nem tagadom — tagadom, 

Csillagom, csillagom! 

Szállására számára 
Fözztink lakadalmára, 
Hótig való párjára. 

Ha szereti, mosojodgyék, 
Ha nem szereti, szomorodggyék. 

365. 
Sárga csitkó, sárga sárba jár, 
Este Miska, Julis oda vár; 

A sártó' ha émehetne is, 
A viztö' nem mehetne mégis; 

Mett a viz cvitte a pallót, 
Szégén Miska szinte beléhót; 

Ne féj  Julis, mett nem hót belé, 
Itt a szokmán, takarjad belé; 

Mondd még rózsám, neköm, hol lakő? 
Tégöd égy szép legén tudakő; 
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Nem lakom én rózsám oj messze, 
A falunak  csak égy szögibe. 

Vöszök neköd csidmát pirossat, 
Ütök réa patkót magossat; 

Magoss a te patkód, rogyog is, 
Enyim vagy te rózsám magad is. 

266. 

A viloját akkő szödik, 
Mikó röggel barmat fémlik, 
Mett ba ékkő le nem szödik, 
Gyönge széné évá'tozik. 

Jancsi szllve akkő van jól, 
Ha nincs messze Boriskátó'; 
Azé' várják úgy a napot, 
Hogy méglábas6ák a papot. 

No tU ketten é'jetök, 
Vig órákot tö'tsetök, 
Az isten á'dásával 
Bövö'köggyetök. 

267. 

A párnás tánozdal. 
Puszta malomba 
Cserfa  gérénda, 
Rajta sétikál 
Bagoj asszonka. 

Utánna sétál 
Fejér gölicze: 
Mé' sirsz, mé' sirsz te 
Bagoj asszonka? 
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Hogy ne sírnék te 
Fejér gölicze! 
Hon felejtöttem 
Réngö böcsömöt! 

Ben felejtöttem 
Síró gyermököm; 
Jaj> jaj, gyermököm, 
Síró gyermököm! 

Mé' sírsz, mé' sírsz te 
Fejér gölicze ! 
Hogy ne sírnék te 
Bagoj asszonka! 

Hon felejtöttem 
Záros ládámot, 
Benn felejtöttem 
Gyöngyös pártámot-, 
Jaj gyöngyös pártám, 
Szép gyöngyös pártám! 

(Ezen dal közben az ifjak  körbe állunk, a melynek közepén 
egy ifja  áll kezében párnát tartva éa szemlélgetve köröskörül, mig a 
körböl kiválasztván egy leányt a párfíát  elébe teszi és arra térdepel; 
mire a leánynak is le kell térdepelni , választója csókját elfogadni, 
aztán a párnával a kör közepébe kiállani az ifjú  helyébe, köriilszem-
lélődni s a fennirt  módon a korbeli ifjak  közül egyet választani, sat. 

Ó-székely regesek dala. 
Homoród-vidékéről. 

268. 
Porka havak hnlladoznak: de hé reme róma. 
Nyálak, rókák jáczodoznak: de hó reme róma. 
Bényomozók a falnba:  de hó reme róma. 
Sándor Ferencz udvarára: de hó reme róma. 

Ott találánk rakott házat: de hó reme róma. 
Abba látánk vetött ágyat: de hó reme róma. 
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Abba fekszik  jámbor gazda: de hó reme róma. 
Belől fekszik  gyénge bőgye: de hó reme róma. 
Kőzből fekszik  páris gyermek: de hó reme róma. 
Serkentgeti apját, annyát: de hó reme róma. 
Kejj fél  apám, kejj fél  anyám: de hó reme róma. 
Mett eljöttek a regesek: de hó reme róma. 
Régi törvény, nagy rött ökör: de hó reme róma. 
Annak fele  regeséké: de hó reme róma. 

Hátán átal hatvan kolbász: de hó reme róma. 
Annak fele  regeséké: de hó reme róma. 

Szarva teli sült pereczczel: de hó reme róma, 
Annak fele  regeséké: de hó reme róma, 

Farka bojtyán egy kossó Bér: de hó reme róma, 
Annak fele  regeséké: de hó reme róma. 

Füle teli apró pénzzel: de hó reme róma. 
A maraggyon a gazdának: de hó reme róma. 

Ködökibe köböl komló: de hó reme róma. 
A maraggyon â gaad̂ nak-: de h<) reme róma. 

Fara teli magyaróvaí: de hó reme róma. 
A maraggyon gyermékéknek: de hó reme róma. 

BéeTesztessz jámbor gazda ? de hó reme róma. 
Ha nem ereszteBsz, se bánnynk: de hó reme róma. 

Kikötözzük az ajtódot: de hó reme róma. 
Benn pisilel, benn kakálól: de hó reme róma. 

369. 

A tréfás  Juhász. 
Gazda: Aluszol-é te juhász, 

Aluszol-é te juhász ? 
Juhász: Jaj, jaj, jaj, dehogy aluszóm, 

Csakis itt szunnyadozom. 
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Gazda: Öttél-é ma te jnbász ? 
Öttél-é ma te juhász ? 

Juhász : Jaj, jaj, jaj ! öt télnek égy nyarát, 
Öt télnek égy nyarát 

Gazda: Ittál-é ma te juhász ? 
Ittál-é ma te juhász ? 

Juhász: Jaj, jaj, jaj! itt állok uram, 
Itt állok uram. 

Gazda: Jártak-é ma farkasok  ? 
Jártak-é ma farkasok? 

Juhász: Jaj, jaj, jaj! nem is angyalok, 
Nem is angyalok. 

Gazda: Vittek-é el báránkát? 
Vittek-é el báránkát? 

Juhász: Jaj, jaj, jaj! nem is hoztanak, 
Nem is hoztanak. 

Gazda : Futottál-é utánna ? 
Futottál-é utánna? 

Juhász: Jaj, jaj, jaj! nem is előtte, 
Nem is előtte. 

2 7 0 . 

Júlia szép leány. 
A Fejér-Nyikó-meUékiröl. 

Júlia szép léány égykoron kimöne, 
Búzavirág szödni, a búzamezőbe, 
Búzavirág szödni, koszorúba kötni, 
Koszorúba kötni, magát ott mulatni. 
Föl is fó'tekinte  a magoss egekbe, 
Égy szép gyalog ösvény hát ott jődögél le, 
Azon ereszködék fodor  fejér  bárány, 
A napot s a hódat szarva között hozván ; 
A fényös  csillagot a homlokán hozta; 
Két szép arany perecz aj! a két szarvába, 
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Aj! a két ódaián két szép égő gyértya; 
Mennyi szőre szála, annyi csillag rajta. 
Szóval mongya neköm fodor  fejér  bárány: 
Még ne ijeggy töllem Júlia szép léány! 
Mett most esött héja szüzek scröginek, 
Ha eljönél velem, én oda vinnélek 
A fnénnyei  karba, a szönt szüzek közi, 
Hogy bételnék veled azok kegyös rendi; 
A méunyei kócsot adnám a kezedbe; 
Első kakasszókor jönék nözésödre, 
Másod Kakasszókor tégöd mégkérnélek, 
Harmad kakasszókor tégöd elvinnélek. 
Az annyához fordul  Júlia szép léány, 
Szóval mongya neki: anyám, édös anyám ! 
Én is csak kimönék búzavirág szödni, 
Búzavirág szödni, koszorúba kötni, 
Koszorúba kötni, magamot mulatni; 
Föl is fó'tekinték  a magoss egekbe, 
Égy szép gyalog ösvény hát ott jődögél le, 
Azon ereszködék fodor  fejér  bárány, 
A napot és hódat Bzarva között hozván ; 
A fényOs  csillagot a homlokán hozta; 
Két szép arany perccz, aj! a két szarvába, 
Aj! a két ódaián két szép égö gyértya; 
Mennyi szőre szála, annyi csillag rajta, 
Szóval mongya neköm fodor  fejér  bárány: 
Még ne ijeggy töllem Júlia szép léány! 
Mett most esött héja szüzek seröginek; 
Ha elmönnék véllr, hogy oda vinnének 
A ménnyei karba, a szent szüzek közi, 
Hogy bételnék velem azok kegyös rendi; 
A ménnyei kócsot a kezembe aggyá, 
Első kakasszókor jönek látásomra, 
Másod kakasszókor ingömöt mégkérnek, 
Harmad kakasszókor ingömöt elvisznek. 
Sirass anyám, sirass, éltömbe hadd'Tiajjam, 
Hadd hajjam éltömbe, hogy siratsz hótomba. — 
Léányom, léányom! virágos kertömbe 
E'sö raj méhömnek gyönge lépecskéje, 
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Gyönge lépecskének sárguló viassza, 
Sárog viasszának fődön  futó  fllstyo, 
Fődön futó  fllstye  s ménnybe ható langja! 

A mennyei harang húzatlan szólalék, 
A ménnyei ajtó nyitatlan mégnyilék, 
Jaj ! az én léányom oda bévezeték. 

Gyermek-játékok és versikék. 
A Frjér-Nyikó meUékiröl. 

371. 
Ágon ülő ktls mádárka 
Ftlböl fészket  faesaritta, 
Égyet tojék, belé tojék; 
Kettőt tojék, belé tojék; 
Hármat tojék, belé tojék sat. 

(És igy toválib, mig a lélekzetvétel tart; azt pró-
bálgatják vele rendre a gyermekek, hogy egy szussza-
nással melyik tiulja tovább mondani.) 

373. 
Aló lánczom, lánezom, 
Kövér karasirom; 
Benne forog  küs ményecske, 
Kapd bé, a kit szeretsz. 

(A gyermekek kört csinálnak, egy a közepibe beáll, a többiek 
állanak s ö egyedül forog  a közepiben; a kör mondja a mondókát a 
mikor elvégzik, a középben forgó  egyet békap közülök s azt meg-
forgatja  s azzal ott hagyja s maga kiáll a körbe s igy tovább foly-
tatjúk.) 

373. 
Én égyedül járok, 
Kiráj úrfi!  várok, 
Kit adsz neköm, 
Kivel haza mönnöm? 

Kozma Juczit. 
Nem kedveilöm én azt, 
Nem szeretöm én azt, 
Csúf  maga, ruhája, 
Rongyos a bundája. 



Én égyedül járok, 
Kiráj úrfi!  várok, 
Kit adsz neköm, 
Kivel haza mönnöm? 

Osváth Rebit 
Kedveilöm 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 cz mondja a mondókának egyszer 
az első felit,  melynek végeztével a körben álló király úrfi  egyet a körbelíek 
közül megnevez, a mint 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 körbelíek 
közül, mire a kérő, ki a körön kívül kerüli a kört, mondja a mondóka utolsó 
részit • a kijelöltet megfogja  s magával viszi; ez folytatódik  mindaddig, mig 
a körből mindegyiket összefűzi,  s utoljára a király úrfi  egyedül marad, ek-
kor letapsoţjâk és lenevetik a királyurfit  s újra kezdődik.) 

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 ülök mindenikének egy egy virágnevet 
ád titkon, mikor a játék megkezdődik; s így előbb jő az angyal, megáll a 
kertészszel szembe 8 mondja :) 

Angyal: Czinglingling! 
Kertész: Honnét jösBz ? 
Angyal: Ménnyországból !* 
Kertész : Mé' jöttél ? 
Angyal: Virágé'. 
Kertész: Mifélié'  ? 

Angyal : Egy virágot megnevez pL „majoránnát"; s ba a titkon elne-
vezett virágok közül vagy egyet eltalál, az feláll  s az angyal elviszi — s ha 
nem talál, a kertész azt feleli  , elmehetsz! mikor az angyal egyedül megy 
vissza előbbi holyére. 

Azután sántikálva jön elé az ördög s megáll a kertész előtt, kezdi: 
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Ördög: Dur, dor, dur! 

Kertész : Honnét jössz ? 
Ördög: Pokolból. 
Kertész : Mé' jöttél ? 
Ördög: Virágé'. 
Kertész: Mifélié'? 

Ördög : Hasonlag megnevez egy virágot, mint az angyal • igy foly 
a játék mindadd;g, mig az angyiil s ördög a virágok neveit mind elta-
lálták s elhordták, mikor a játék újra kezdődik. 

275. 

Kapitány uram kll'deték, 
Kend léányát mégkéreték, 
Szöbbiköt, jobbikot, 
Karcsú magossabbikot. 

Az én léányom nem eladó, 
Csak bázamba béillendö, 
Kapufélig  sem eresztöm 
Pergát gyócs ing néktt', 
Kttssebb úját sem mutatom 
Arany gyürtl néktt'. 

Ma én innét émönnyek, 
Hónap ide se jöjjek; 
Apátoknak sem hozok 
Hámba való hat lovat, 
Anyátoknak sem hozok 
Fődig érő pálástot. 

Mi a kapu váttsága? 

Égy szép arany alma. 
A játék menete szóról szóra az, mint a fenneb-

bié, mely igy kezdődik : Én egyedül járok. 
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Mőkns-tánoz. 

A gyermekek Iekuczorodva szöhdineselnek s te-
nyereiket most elől, majd hátul, ömzecsapdosva danolják:) 

Icczu! kicsi mókuska, 
Mostan jöttem Váradról, 
Ágról ágra szökdöstem, 
Mégis jó úton jöttem. 

277. 
(Egyik gyermek középre áll, a többiek körül-

veszik; a középen álló a következő dnlszókkal szám-
lálja meg társait. Kire a végszó esik, félreáll,  a többieket 
njra számlálják, mig csak egymarad fenn,  ez a választott:) 

Éggyöm, kettőm, 
Hábor, német, 
Katona, Pétör 
Pitiy! 

vagy: 
Ögyötöm, bögyötöm, 
Tijom, tájom, 
Tozszsok, bozszsok, 
Bánya-bükki 
BUkk-magyaró. 
Czélai 
Czinegei 
Káczki 
Tarkó 
Pinty!' 

278. 
Égy időben 
Madarak válánk, 
Fődre szállánk, 
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KOles szömöt 
Szödögeténk. 
Tökbe tötök, 
Tök Dem tártá, 
Vasba tötök, 
Vas megtártá— 
Szip 
Száp 
Szabó 
Pál, 
Szlpd ki 
Innét 
Ezt a 
Röttö-
Netös 
Büdös 
Pált. — 

(A. gyermekek egy-egy njjokat összeteazik körbe 
— egy megkezdi a mondókát valamelyik ujján, s rendre 
mondja a mint irva van, az njjakon rendre menve; — a 
kin végződik, azé leszen Büdös Pál, s leneverik, s tap-
solják.) 

279. 
Tizenkét bárát öszik égy kálánynyal, 
Egyik mongya: vesd a kálánt, 
Másik mongya: vesd a kálánt, 
Harmadik mongya: vesd a kálánt sat. 
(mindaddig, mig a gyermekek azoazazal bírják. 

2 S O . 
Fát — vágok — fát 
Fái — magya — rót, 
Régi — rakoty — tyát. 
A ki — velem — vess, 
Én is — aval — vess, 
Fogagy — gyünk égy—kupa—borba, 
Húszon — kettő — léssz. 

Vadróisák. 
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281. 
Égy, kettő, bárom, négy, 
Kicsi bótos, hova mégy? 
Debreczenbe pipáé', 
Kolozsvárra léányé'. 

282. 
Csiga, biga 
Nyúts' ki szarvad, 
Szántunk, vetünk, boronálunk, 
Neköd is, neköm is. 

283. 
(A gyermek moglátván a csókát, összeüti tenye-

rét s így ssól:) 

Csóka, csóka, vess dijót! 
Én is vetők magyarót. 

284. 
Czú föl  lovam, ezu fol, 
Czú föl  Barassóba, 
Hús, kinyér ócsó, 
Bort is ingyen adnak, 
Mindön kecske ugrására 
Égy-égy sajtot adnak. 

Czú föl  lovam, czú föl, 
Czú föl  Barassóba, 
Mit vögyek ott Pálnak? (Julinak) 
Almát, diót a zsebibe, 
Sós pereczőt a kezibe, 
Csöngőt pöngöt a nyakára, 
VessaM a likára. 
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A macskának fejér  Iába, 
Aval mönyök Módnvába, 
Onnat hozok oláh fátát, 
Arai járjuk a zsukátát. 
(Az édes anya , apa vagy dnjka a kisgyermeket 

a térdire veszi s ott hopocz&lta'ja, a fenn  leirt versikék 
dalolása mellett.) 

286. 
Bárány (vékony hangon): Epörlevél ! 

M i j Ó r a (természetes hangon): Mikő löSSZ nyár ? 

Vén juh (vastag hangon): Nem éröm meg. 

287. 
AB anyapujka fiaival  lassan ezt mondja : 

Csak igy éltlnk, csafc,  csak, csak, 
Csak igy élünk, csak, csak, csak. 

288. 
A disznó és malacczai essitben : 

Öregdisznó: Ha előre tuttam vóna, vóna, vóna, 
Köpenyögöt hoztam vóna, vóna, vóna. 

Malaczok (vékony hangon).- Én is, én is, én ls. 

289. 
Lib&k a búzAba menet ezt mondj&k : 

Ketten égyet, 
Ketten égvet. 

* 
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Mikor már beleérkeztek : 

Kiki magának, 
Kiki magának! 

A gazda rajta kapván, jól megverte; az egyik kii un maradt volt 
8 igy szólott : 

Meggondötam, 
Meggondötam. 

A többi: Hát ha tuttad, mé nem montad, 
Hát ha tuttad, mé nem montad. 

290. 

Ki népei vagytok? 
(A játszó sereg egymás kezét megfogva,  hossza sort képeznek 

a gyepen, egy közülök vezérnek van kijelölve; a két végsít kezeiket 
összefogva  feltartják  és kapat formálnak,  ekkor a vezér kezdi a 
mondókát:) 

Vezér: Kakas adjon jó napot. 

Kapus: Récze rucza fogadja. 

Tiz tiz ! ki népei vagytok ? 

Vezér: Lengyel László jó királyé! 

Kapus: Az is nekünk ellenségünk. 

Vezér: Miről való ellenségtek? 

Kapus: Minapába itt járátok, 
Hidunk lábát lerontátok, 
Fel sem ácsolátok. 

Vezér: Ácsok vagyunk, ácsmesterek, 
Fenyőfából  kifaragjuk, 

•Ingyen aranyozzuk. 

Kapus: Honnan kapjátok az ingyen aranyat? 
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Vezér: Fel fel  futunk  Kis Bódogba, 
Kis-Bódogból Nagy-Bódogba, 
Kérve kérjük, adva adják, 
Rúddal tolják, medenczével mérik. 

Kapus: Hazudtok tolvajok: mert 
Vagy lopjátok, vagy csaljátok, 
Vagy kuruzsoljátok. 

Vezér: Sem nem lopjuk, 
Sem nem csaljuk, 
Sem nem kuruzsoljufc; 
Isten adománya. 

Mi a kapu váttsága ? 

Kapus: Két arany alma s egy tollas vitéz. 
(Ekkor a sor farka  megindul s a kapun mind keresetül bú-

nak, a vígaöt a kapnsok elvAmolj&k s a játék njból kezdődik addig, 
mig a vezérnek minden népe elvámoltatván, csuk egyedül marad; ek-
kor mindnyájan a vezérre futnak,  lecsúfolják,  letapsolják, hogy nép 
nélkül maradt, s ezzel vége a játéknak.) 

391. 

Kitrikoty mese. 
Én elmenék a vásárra félpénzzcl, 

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, 



134 

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, 
Réczét vettem félpénzzel, 
Réczém 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, 
Pujkát vettem félpénzzel, 
Pujkám mondja: dardarn, 
Réczém 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, 
Lúdat vettem félpénzzel, 
Lúdam mondja: gigágá, 
Pnjkám mondja: dardaru, 
Réczém 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, 
Pujkám mondja: dardaru, 
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Réczém mondja: rip hajnal, 
Kakas mondja: bokréta, 
Csirkém mondja: csip, csip, csip, 
Tyúkom mondja: kitrikofy, 

Káré kity koty, édes tyúkom, 
Mégis van egy félpénzem. 

Én elmenék a vásárra félpénzzel, 
Juhot vettem félpénzzel, 
Juhom mondja: bebehe, 
Disznóm mondja: röff,  röff,  röff, 
Lúdam mondja : gigágá, 
Pujkám mondja: dardaru, 
Réczém 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, 
Jahom mondja: behehe, 
Disznóm mondja: röff,  röff,  röff, 
Lúdam mondja: gigágá, 
Pujkám mondja: dardaru, 
Réczém mondja: riphajnal, 
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, 
Csitkót vettem félpénzzel, 
Csitkóm mondja: mihájbá, 
Kecském mondja: nyikrabá, 
Jubom mondja: behehe, 
Disznóm mondja: röff,  röff,  röff, 
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Lúdam mondja: gigágá, 
Pujkám mondja: dardaru, 
Réczém mondja: riphajnal, 
Kakas mondja: bokréta, 
Csirkém mondja: csip, csip, csip, 
Tyúkom mondja: kitrikoty, 

Káré kity koty, édes tyúkóm, 
Mégis van egy félpénzem. 

Én elmenék a vásárra félpénzzel, 
Legént vettem félpénzzel, 
Legén mondja: ha vóna, 
Leán mondja: jó vóna, 
Csitkóm mondja: mihájbá, 
Kecském mondja: nyikrabá, 
Juhom mondja: behehe, 
Disznóm mondja: röff,  röff,  röff, 
Lúdam mondja: gigágá, 
Pujkám mondja: dardaru, 
Réczém mondja: riphajnal, 
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 mâsuţt 
is el lévén teijedve, az ottani hangejtést csak kevéssé vettük alkalmazásba. 
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292. 
Nem szoktam, nem szoktam 
Hajnalba félkelni, 
Piros hajnal előtt 
Vérés ruhát mosni. 
Könyvemmel áztatni, 
Jajszóval sujkolni, 
Könyvemmel áztatni, 
Jajszóval sujkolni. 

Eleget könyörgék 
Apámnak s anyámnak, 
Hogy ne aggyon engém 
Nagy hirés tolvajnak. 

A nagy hirés tolvaj 
Most és oda vagyon 
Kérésztút állani, 
Embért mégfosztani, 
Égy pénzétt, kettöétt 
Lelkit elveszteni. 

A nagy hirés tolvaj 
Az ajtón hallgassa, 
Hogy a felesége 
Magát siratgassa. 
Asszon, feleségém, 
Nyisd ki az ajtódot 1 — 
Nyitva van, nyitva van 
Édés jámbor nram I 
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Métt Bírtál, métt sírtál, 
Édés feleségém?  — 
Nem sírtam, nem Bírtam 
Édes jámbor nram! 

A konyhán forgódtam, 
Cserefát  égettem; 
Cserefának  fUstye 
Húzta ki a könyvem.— 

Métt sírtál, métt sírtál, 
Édés feleségém? 
Hónap álló délbe 
Fejedét vétetém! — 

Fut hátra az asszon, 
Kiáttsa a szógát: 
Jánoskám, Jánoskám, 
Nagyhajú Jánoskám t 

Készítsd a hintómot, 
Fogd bé hat lovamot, 
Hónap álló délbe 
Yigy fejvévö  herre! 

Mikor fejem  vészik, 
Mosd még ürmös borba, 
Édés ürmös borba, 
Takard gyénge gyócsba 

Tédd fél  a hintómba, 
Vidd bé Móduvába, 
Apámnak s anyámnak 
Tédd az asztalára. 

Hogy egész Móduva 
Végyén példát rólla, 
Senki a léányát 
Tolvajnak ne aggyá! 
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293. 
Forró Julis, mit gondolái, 
Mikor mosni elindulál? 
Én égyebet nem gondolék, 
Az ÓtTa mosni indulék. 

Égy pár rongyát én kimosék, 
S a vizbe hanyotág esém; 
Nagyobb a viznek méjsége, 
Mind két karomnak ereje. 

Én isteném, kik valának, 
Kik a viz martyán állának? 
Jaj! be rossz embérék yótak, 
Hogy rajtam nem és kapának! 

Imre Julis jó barátom, 
A ki értem vért ontana, 
Haza futa  a faluba, 
S a falunak  biré adá. 

A harangot verik férre, 
Gidófalvát  gyüttik ésszé; 
Ménnek a keresésire, 
Félkeresik vizméntire. 

394. 
Haragszom én arra szóra, 
Ki az asszont úgy mégszójja; 
Mett az asszon csérgö szarka, 
Csérrég pérrég jó hajnalba, 

Kedves angyalom! 

Haragszom én arra szóra, 
Ki a legént úgy mégszójja; 
Mett a legén aranycsillag, 
Arany garádicson ballog, 

Kedves angyalom! 
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Haragszom én arra szóra, 
Ki a léánt úgy mégszójja; 
Mett a léán bazsarózsa, 
Keeezér nyílik vosárnapra, 

Kedves angyalom! 

Haragszom én arra szóra, 
Ki a papot úgy mégszójja; 
Mett a papnak nincs bundája, 
Hideg a reverendája, 

Kedves angyalom! 

Haragszom én arra szóra, 
Ki a mestért úgy mégszójja; 
A mestérnek nincs kalapja, 
Sapkába jár az ucczára, 

Kedves angyalom! 

Heje bújja, lebuj, lebuj! 
Töllem rózsám, ne bujj, ne bujj ! 
Én ugyan tölled nem búvok, 
Mikor látlak, mégujjulok, 

Kedves angyalom! 

395. 
Ktls kertembe most érik a cseresznye, 
Azalatt ül égy szép barna menyecske; 
Tecczik neki még a világ, 
Szémit nem verte ki az ág. 

Ihajhaj ! 

Kihágék a magoss hégy tetejirc, 
Mégásatám a siromot előre; 
Onnét néztem azt az égyet, 
A nap nem sttt nála szébbet. 

Ihajhaj! 
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Pej paripám hánynya fejit  kégyesén, 
Vártalak az este, rózsám, szüvesén; 
Ugyan bizon hova léttél, 
Mán két este el nem jöttél? 

Ihajhaj ! 

Diófának  ágasbogas teteje, 
Nincs léány, a kinek nincs szereteje; 
Most akattam szeretőre, 
Égy szép barna legénkérc. 

Ihajhaj ! 

Diófának  ágasbogas teteje, 
Métt nincs kiednek, édés rózsám, szébb szine? 
Szép szinémét elvesztéttem, 
A rózsámot eltemettem. 

Ihajhaj ! 

296'. 
Kivirágzott az árkosi temető, 
Nem tartok én immán többé szeretőt; 
Szeretőm léssz az árkosi temető, 
Oda temessenek engém legelsöbb. 

A czitrusfa  levelestől, ágastól: 
Hogy vájjunk még, édés rózsám, égymástól ? 
Úgy vájjunk még, kedves rózsám, égymástól, 
Mind a fényés  csillag rogyogásától. 

No! ha elméssz, kedves rózsám, kévánom, 
Az út eatted mind rózsává vájjon! 
A zöd fii  és édés álmot terémjén; 
Szllved engém soha el ne felejtsen! 

Patak martyán nevekédék tulipánt: 
Az én sztlvem téged óhajt, tégéd várt, 
A mik gyürlit jegybe attam, add vissza; 
Nálam és kész a jegyruha, védd vissza! 
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Van bocskorom, tananyám, 
Kostököstöl a pipám. 
Neked hagyom, szép rózsám, 
Sinórostól a bundám. 

Jó étel a túrós lepén, 
Be szép legént szereték én ! 
Szép orczáját csókolom, 
S ménnyországot gondolom. 
Fenyö-dészka kerittés: 
Jaj be furcsa  teremtés! 
Ölelhetéd kedvedre, 
Mett nem hánnyák szémédre. 
Ott ményén három léán; 
Mindegyik magyar léán; 
Csukros a pántikája, 
Piross a két orczája. 

298. 
O! friss  galamb, örülhetsz, 
Mig szárnyadon repülhetsz; 
A hol tecczik, ott járhatsz, 
Társadhoz mehetsz. 
Arany időt érnék ma, 
Ha kezemre Bzállana 
Az a madár, kit szUvem vár, 
SzUvem nyugodalma. 
Gyönyörűségbe élhetsz, 
Hogyha engémét szeretsz; 
Mett, én ugyan szeretlek, 
SzUvemböl ki sem vetlek. 
Két kezibe zöd pálma, 
Gyénge mejin két alma: 
Be jó vónál, ha mégvárnál, 
Szép friss  léánkal 
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Kuttya gyilkos keringéttét — lencsét! 
Viszik férhéz  a barna ményecskét, 
Majt élményünk a lakadalmába, 
Mégugratjuk ményasszon korába. 

Mégugratjuk ményasszon korába, 
Hogy a fődet  sem éri a lába ; 
Ha ményasszonságot mer vállalni, 
Annak mindén dógát ki kéli állani. 

De nem tánczol akkor velünk héába, 
Ajándékot hányunk a tángyérjába; 
Ményasszonyát jól mégvezetgetjük, 
S a ményasszon-tánczot megfizetjük. 

Czifra  cscpszét vészén abból magának, 
Hogy kedvesebb légyén az urának, 
Az urát nevezi galambjának, 
S hunyoritt a más embér fiának. 

Hallod-é te, szép barna menyecske! 
Métt vásódál férhéz  ojan izibe? 
Ha férhéz  méssz, csókold, nyald uradot, 
Mett arra lekötelezted magadot! 

De ne felejts  egésszen engémét, 
Ne hadd éppen árván szégény szüvemét 
Hébe-hóba csókojj még engém és, 
Hisz' a sokból jut égy-égy nekém és ! 

300. 

Fáj a szttvem, íáj éretted, 
De te azt soha sem hitted; 
Úgy gyógyittod még szüvemét, 
Ha szüböl szeretsz engémét. 
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301. 
Ess az essö, zúg a gát, 
Aggyon isten jócezakát! 
Szeretömnek más szokást, 
Ne szeressén minnyát mást! 

302. 

Ne búsujjon, komámasszon, 
Csak az isten rozsot aggyon! 
Addig iszunk, mig égy ló léssz, 
Azután a lúg és jó léssz. 

303. 

Jere, rózsám, a mezőre, 
Egésségés levegőre. 
Hadd stlssön a nap súgára; 
Ott léssz búza pogácsára! 
Kössünk ketten égy kévébe; 
Kötözzünk égymás szüvibe! 

304. 
Azt izenték a malomból, 
Kéll-é léán, vaj nem? 
Uram Jézus, micsinájak? 
Mégvégyem-é, vaj nem? 

Ojan rongyos a szoknyája, 
Mégijettem tölle; 
Szűz-Mária, Szént József, 
Ménts még éngém tölle 1 

Ördög vigye! ha mégvészém, 
Bajom méggyül vélle; 
Ha a ménkő még nem üti, 
Mégüt éngém vélle! 
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Ugy mégüték a bírót 
Égy nagy tökkel, hogy méghót; 
Harmadnapus macskája 
Bömbölve jár utánna.— 

Szégény árva hütösök! 
Kincs baja már veleték; 
A sok birságpálinka 
Bérekett a gyomrába. 

Sirassátok a birót, 
Mett jó húzó-vonó vót; 
Jó birót válaszszatok, 
Ki után ihassatok! 

Csakugyan forgóggyatok, 
A mit kaptok, igyatok; 
Halál után és nekték 
Csak e lészén részeték. 

Indujj biró, ne hetejj, 
Világon ne szemetejj! 
Ki vót s ki lészsz a biró? 
Csak égy pálinkás hordó! 

Rajta! még utójára 
Pálinkát a torára! 
Nyugszik ö már, nem bánnya, 
Azt akarki mégigya. — 

306. 

Az én lúdam nagy hekíe 
Azt a prádét mégtétte, 
Térgyig érö nagy hóba 
Félhágott a tojóba. 

VadrWk. 

Az én lúdam feteke, 
S azt a tempót mégtétte, 

10 
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Magát mégeröltette, 
Félhágott a gérézdre. 

Haj ganárom, ganárom! 
Lészsz-é lúdam a nyáron? 
Lészén kettő vaj három, 
Piros-csizmára Bzánom. 

Nincs okosabb, mind a lúd, 
Télbe, nyárba gyalog út; 
Hopp a jégén mezitláb, 
Ugy kimilik a csizmát — 

Nincs okosabb, mind a ló, 
Nem kéli neki vigánó, 
Hanem kantár fejibe, 
Szép húszár tetejibe.— 

3 o r 
Nem jöttem én gyalog ide, 
Hat ló hintó hozott ide, 
Barna rózsám szémődöke 
Csalogatott engém ide. — 

Rózsámnak a szémődöke 
Többet ér, mind a hat ökre; 
A hat ökre szántóvető, 
Maga pedig hiv szerető. 

Beteg az én rózsám, szégén, 
Én vagyok az nrus-legén, 
Széttem százféle  virágot, 
Abból főztem  urusságot. — 

Egésségéa az én rózsám, 
Eleven szémmel néz reám; 
Az ö vidám tekéntete 
Bus szttvemnek ttdvessége. 
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308. 

0 jegenye, jegénye, 
Jegénye-fa  Icrele! 
Este jött a kezembe 
Szeretömnek levele. 

Hogy kezemre kerlilc, 
Félolvasám kedvemre; 
Bokréta van mellette, 
Azt édésém kötötte. — 

Kössél rózsám máczczor és, 
Mégcsókollak százszor és; 
Csak köszönni nem elég, 
Csók és kéli melleje még. 

3©9. 

A szengyörgyt piaczon, piaczon, 
Elejtém a pántikás kalapom, kalapom, 
Azon kérém alakom, alakom, 
Aggyá fél  a pántikás kalapom, kalapom. 

A szengyörgyi piaczon, piaczon, 
Szappant árul égy asszon, égy asszon, 
Én és vévék darabot, darabot, 
Kttrül mos&m magamot, magamot. 

KUrttl mosám magamot, magamot, 
Még sem- láttam páromot, páromot, 
Ha fcllélném  páromot, páromot, 
Felejteném gondomot, gondomot. 

31©. 

Férre vágom kalapomot, 
Mégölelém galambomot, 
Százszor és öt mégcsókolom, 
Mennyi csókom visszakapom. 



148 

Kalapomba rózsát tészék 
S aval ugyan kevéj lészék; 
Mett rózsám aggya kertjiböl 
Tulajdon maga kéziből. 

Nincs szébb virág a rózsánál, 
Nincs szébb léány a rózsámnál; 
Mikor virágjai közt áll, 
Ö ott a legszébb vi ágszál.— 

Rózsa nyílik az ajakán, 
Rózsa terém az orczáján; 
Százszor és öt mégcsókolom, 
Mennyi csókom visszakapom. 

Világ irigyli sorsomot, 
Szerelmes bódogságomot; 
Hadd irigyéjje a világ! 
Enyim vagy te, legszébb virág! 

Beszéltünk ketten, s mahónap 
Éssze-eskét mtlnköt a pap, 
Enyim ö akkor örökre, 
Mig elhervad kebelembe. — 

311. 

Látom életemét, nem jgén gyönyörű, 
Az én két orczámon fojdogal  a könyti. 
Ha tuttad határát rövid Bzeretetnek, 
Métt nem hagyál békét én árva fejemnek. 

Mindén madarkának szabad ágra szálni, 
Csak nekém nem szabad az ucczán sétálni; 
Titkos szeretetnek nem kéli czégért dugni; 
Mett vadnak irigyek s elfognak  gátolni. 

Sir az út előttem, bánkódik az ösven, 
Még az és azt mongya: ágyon még az isten 1 
Agyon még az isten, mindén jovaival, 
Min' kerbcli rózsát drága illatokkal! 
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A hol én élmény ék, még a fák  és sírnak, 
Gyászos ágairól levelek lehullnak; 
Ha tuttad határát rövid szeretetnek, 
Mét nem bagyál békét szabad életemnek? 

312. 

Ugy szeretém a barnát, 
Mind a boriztt almát; 
Barna léán, barna szém! 
Ezétt Bovárog szüvem, 
Ugy szeretém a szőkét, 
Mind a szőllö szémécskét! 
Szőke léán, szőke haj 1 
Szégén szüvem jaj, jaj, jaj! 
Piros léán, szüm atta, 
Bolond vagyok miatta; 
Hányorittok szémibe, 
Békéredzém Szilvibe. 
Piros léánt ne szeress, 
Mett a részégés lehet, 
Tttz langja ö magába 
S a tüzet és kiájja. — 
Fejér léánt ne szeress, 
Mett az árnyékot keres, 
Fejér borit kéméli 
S világot ingyen éli. — 

Szőke léánt se szeress, 
Mett a réstécske lehet, 
Immel ámmal dolgozik, 
S majtég elrongyosodik. 

Barna léánt szerethetsz, 
Mett a jó dolgu lehet; 
Barna fod  borozdába 
Mégterém a jó buza. 
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313. 

A szép asszon messze lát, 
Vizre kttdi az urát, 
Míg az ura vizre jár, 
Barna galambja béjár. 

Édés uram, be jó kjed, 
Be jó vizet hozott kjed! 
Ménnyén, hozzon máczczor és, 
Üjjön még többecskét és. 

A szép asszon verve jó, 
Mind a dijó, törve jó, . . 
Verjed, törjed, töcsköjjed, 
Annál több hasznát vészéd! 

314. 

Széjés árok, keskén palló, 
Belé rúgott ingém a ló; 
Oa még éczczér mégrúg a ló, 
Lészék égy semmire való. 

Édés lovam, agyon csaplak, 
Nincsen széna, nincsen abrakI 
Ne csapj agyon, édés uram! 
Kitelelék az ugaron. — 

Úgy hát agyon nem és csaplak, 
De jó pénzétt csak eladlak! 
Tudom gazdám, hogy ha eladsz, 
Ijen lovat soha sem kapsz. 

Tekéntetés komámasszon, 
Azétt kftdött  anyámasszon, 
Hogy égy üres zsákot aggyon, 
Mejjel a malomba fusson. 

Nekém zsákom csak égy vagyon, 
Józsa urű alatt vagyon; 
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Ha félébred  Józsa úrfi, 
Kényérrel kéli bétácsolni.— 
Három csillag van az égén, 
Sétál a mónár a rétén; 
Eriggy haza, lisztés mónár, 
Mett a garad tiressen jár. 

3 1 5 . 

Szép a nyárfa  a tetőn, 
Be szép az én szeretöm! 
O magoss és, karcsú és, 
De égy kicsidég hamlss. 

Ha hamiss, azt jól tészi; 
Jutalmát és ugy vészi; 
Hamiss vagyok magam és, 
Hamist szeret a hamiss.— 

316. 

Udvarhejji bécsalóba 
Jó bort mérnek; 

Jöjjön-bé hát, komámasszon, 
Igyunk égyet! 

Jaj, jaj, mind fáj  a gyomrom! 
Méghalok, ha nem iszom, 

Komámasszon! 

Ez a fene  vén embér sincs 
Ide ţiaza. 

Harmad nagj* tó*y oda Van 
A korcsmába; 

Hogy a mókus égye még, 
Nem csókolom többet még, 

Komámasszon! — 
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Ördög bújjon a küsasszon 
Czipökibe, 

Miét járkál ojan sokat 
A pinczébe! 

Kilencz iczés a gyomrom, 
Tizedikkel mégtódom, 

Komámasszon! 

Virágozik már a tögyfa, 
Magyarófa; 

Égy pint borral vagyok adós 
A korcsmába. 

Égy két három icze bor 
Leszivárog mindénkor, 

Komámasszon! 

317. 

Csá elé, hi elé, az én rózsám felé! 
Gsá elé, hl elé, az én rózsám felé! 

Az ökör a fődet  nem magának szántsa, 
Asszony a léányát nem magának tartsa. 

Szépén felneveli,  más kézre ereszti, 
Keservesén nézi, hogy más üti veri. 

Elmént az én rózsám idegén országra, 
Azt izente vissza, hogy ménjek utánna. 

Nem ményék ntánna idegén országra, 
Inkább méggyászolom feteke  ruhába, 

Délig fetekébe,  délután fejérbe, 
Este felé  pedig lilaszin sejémbe. — 

Feteke városnak fejér  tornya lácczik, 
Az én édés rózsám más ölibe jádzik. 

Félménék a hégyre, lenézék a vögybe, 
Ott van az én rózsám talpig fetekébe. 
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Csak azétt szeretém faluvégin  lakni, 
Oda jár a rózsám, a lovát itatni. 

Nem lovát itassa, magát mutogassa, 
Fiross két orczáját velem csókoltassa. 

Miétt az ördögétt tudlak ugy szeretni, 
Hogy gondolatomból ki sem tudlak vetni. 

Nem anyától léttél, rózsafán  terméttél, 
Piros pünköst napján hajnalba születtél. 

318. 

Ahol kerekédik égy kerek dombocska, 
Azon nevekédik égy szép almafácska, 

Édés az almája, csukros a virágja, 
Alatta ttl vala egy szép Iéányocska, 

Kötte a virágját fejérből,  vérésböl, 
A hol a mejjére nyomtatta, ezüsböl. 

Aval féltekénte  a magoss egekre, 
Hát ott ereszkédik égy gyalog ösvenke, 

Kinek a két széje tiszta ezttst vala, 
A közepe pedig sárig arany vala. 

Azon ereszkédik égy fodor  báránka, 
Mindén szőre szálán égy égy csillag vala. 

319. 

Héj páva, héj páva! császárné pávája! 
Szégén legén vótam, gazdag léánt véttem; 
S a gazdag léánnak kedvit nem lelhettem; 
A vásárba méntem, piros csizmát véttem, 
Aval haza méntem s az asztalra téttem. 
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Kénesem feleségém!  mongy uradnak ingém! 
Én bizon soha sem, tejes életémbe! 
Mett apám házánál nagyobb urak jártak, 
Ököt sem uraltam, tégéd sem urallak. 

Héj páva, héj páva! császárné pávája! 
Szégén legén vótam, gazdag le'ánt véttem, 
S a gazdag léánnak kedvit nem lélhettem. 
A vásárba méntem, rojtos ruhát véttem, 
Aval haza méntem, s az asztalra téttem. 
Kéncsém feleségém,  mongy uradnak ingém! 
Én bizon soha sem, tejes életémbe! 
Mett apám házánál nagyobb urak jártak, 
Öküt sem uraltam, tégéd sem urallak! 

Héj páva, héj páva! császárné pávája! 
Szégén legén vótam, s gazdag leánt véttem, 
A gazdag leánnak kedvit nem lélhettem; 
Az erdőre méntem, somfabotot  szeltem, 
Aval haza méntem, a pad alá téttem. 
Kéncsém feleségém,  mongy uradnak ingém! 
Én bizon soha sem, tejes életembe! 
Botom elékapám, hátára vagdalám; 
— Uram vagy, uram vagy halálig, uracskám! 

32©. 

Késztljj szép nemés székéjség, 
Mett csak benned a reménség, 
Sok nemzeték tartománnya 
Élés kardodot kévánnya. — 

Országodéit s királyodéit, 
Törvényés szabadságodéit 
Omlott eleidnek vére; 
Siess tehát védelmére! 

Már és nyeritt paripája, 
Vérrel tajtékzik a szája, 
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Búgván nyeritt s kapilódik 
S jeladásra várakozik. 

Mindha mondaná urának: 
0 és kész a francziának 
Tábora közi nyargalni 
S véJle mindént félprédálni.  — 

Rajta tehát, vitéz nemzet, 
Mikor égy kirájfi  vezet, 
Mégmutatván vitézségit, 
Széjjel szórván ellenségit! 

Mind foszsza  kakas tollait, 
Ugy pajja el francziáit, 
Mégvervén az ellenségét, 
Üztlnk cséndés békességét. 

Aggy ur isten békességét, 
Szént hazánkba cséndésségét, 
Hogy lakhassunk békességbe, 
Szént nevednek féleimibe! 

32í. 

Virágos rét, ftlves  halom, 
Ott kaszál az én galambom, 
Arany désztt a dérékán, 
Nem hajlik a kasza után. 

Kaszás csillag van az égén, 
Kaszál édésém a rétén, 
Arany dészll a dérékán, 
Nem hajlik a kasza után.— 

Ö kaszájja, s én takarom, 
Ott és jovadot akarom. 
Akármennyit ö kaszájjon, 
Én utánna féltakarom. 

Bú életém, bánat napom, 
Feteke gyász alatt lakom, 
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ülik nekém a gyászruha, 
Mindén kedvem el van zárva. 

Ojan bánat a szttvemén, 
Két rét hajlott az egekén; 
Egek, egek, szánnyatok még, 
Bánátimtól méntseték még. 

Ha az egek még nem szánnak, 
Könyhullásim még sem állnak; 
Fáj a szttvem, küvül belől, 
Szorítsa bánat kétfelől.  — 

Bódog isten, sok sirásim, 
Tengér álomszaggatásim! 
A kiétt sokat szaggattam, 
Jaj, én attól elmarattam. 

Én elményék arra hejre, 
Honnét madár sem jő ide; 
Fészket rakok a sttrflbe 
Zöd erdőnek közepibe. 

Ha azt kérdik: azt ki rakta? 
Azt égy szégény árva rakta, 
Kinek nincsen apja, annya, 
Sem égy igaz tesvér báttya. 

Arról tuggyák, hogy árva vagy, 
Hogy égy házba égyedülvagy, 
Égyedül hagyott a világ, 
Égyedül busúlok lmmág.— 

Sirva észéd kényeredét, 
Osztán sonyorán keresed. 
Ugy még vagyok én átkozva, 
Mind paripa kantározva! 

Verjén még az én teremtöm, 
Mett nem vótál hlv szeretöm, 
Nem vót nekéd tejes eszéd, 
Sem állandó szereteted. 
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0 még a fák  és könyveznek, 
Hogy véletlen szerettelek! 
Ugy mégváltam szeretőmtől, 
Mind ág szép ződ levelitől. 

De a ződ ág hideg átal, 
Én pedig irigyék átal; 
Elhullott a fa  levele, 
Mett rea tőt az ideje. 

Kiaszszott a fUge  fástól, 
Mégváltunk rózsám égymástól, 
Eltöt a nyár, jaj be nagy kár! 
Be szép a ki párjával jár! — 

Be szép a ki szépét szeret; 
Felejtené, de nem leheti 
Mett én égy szépét szerettem, 
De azt el sem felejthetém! 

Mikor bujdosni indultam, 
Sziném sem vót, ugy búsultam; 
Édésémtöl elbócsuztam, 
Jaj mindenből kiposztultam. 

Mindén léánnak azt hagyom, 
Gyászvirágot ne gyomlájjon; 
Mett ha gyászvirágot gyomlál, 
Az édésse bujdosni jár! — 

322. 
Én illtettem a rózsafát, 
Más szédi le a bimbóját. 
Én szerettem égy szép barnát, 
Más éli vélle világát— 

Én illtettem az almafát, 
Más szédi le az almáját, 
Én szerettem még égy kOs lánt, 
Más éli vélle világát. — 
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Üjj a térgyem kaláccsára, 
Ne hajts a mendemondára; 
Átölellek két kezemmel, 
Hadd nézze más irigy szémmel, 

Én vettem a tiszta búzát, 
Más észi még a pogácsát; 
Ha kiményék a mezőre, 
Más fekszik  a lepedőre.— 

Még kéli a búzának érni, 
Mett a nap erössen éri; 
Még kéli fejemnek  őszülni, 
Mett szüntelen a bú öli.— 

333. 

Te-és jól tudod azt, kéncsém! 
Nincs égyebem, csak jó sztivem, 
Ezt nekém isteném atta, 
Legkedvesebb ajándéka. 

Bőröm szép fejér  és vérés, 
A falunkba  ttsmeretés; 
De ne nézd az én szénémét, 
Érézd inkább jó szüvemét. 

Isten szttvem balról tétté; 
De jobbra van az érzése, 
Értéd ver a csak, angyalom! 
Esköszőm, másnak nem adom. 

Ki tégéd biztat, semmit ér, 
Ha hónap másnak mást igér. 
Szüvemét nekéd igértem, 
Ezt soha el sem felejtém. 

Sok hejt jártam Háromszékén, 
Ezén a kedves térségén, 
De csak te vagy égyedül itt, 
A ki ingém éltet, hevitt. 



Te léssz az én feleségém, 
Isten ugy segéjjen ingém; 
Ha ezt töllem mégtagadnád, 
Életémét elótanád. 

Utánnad ményék szép nászszal, 
Ményaszszonyi ajándékkal; 
Az apám házához viszlek 
S mind arannyat mégbécsttllek. 

Romondóba ményék tölled, 
De gondolatom jár vélled, 
8 mikor onnét haza ményék, 
Szllvem! szllvemhéz ölellek. 

324. 

Aggyon isten ojan törvént, 
Léán kérje még a legént, 
Hogy a legén várakozzék, 
S a léán csak fignrázzék. 

Nekém anyám azt mondotta, 
Ne vásóggyam férhéz  soha, 
Várjak békével cséndésén, 
Időre mindén méglészén. 

Jámbor jó anyám szovának 
Hittem, mind a széntirásnak, 
Addég s addég várakozám, 
Mig a sze'bb időt elrugám. 

Anyám és ojan próféta, 
Szép hazngság mindén szova, 
Mán túl mindénnap vénülök, 
S a pártába itthon ülök. 

Czl! be büdös ez a pártat 
Veszétt vóna bé pokolba, 
Be elcserélném jó szflvel 
Égy viseltes fókötövel. 
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Azt mongyák, a szüzesség kincs, 
Hogy annál drágább sémmi nincs; 
Isten atta szüzessége! 
Kinek lészék felesége? 

Azon kérém istenémét, 
Szánynya még szégén fejemét, 
Rendéjjén nekém égy legént, 
Ha nem ifjat,  bár csak fél  vént. 

Hogyha én azt mégérhetném, 
Hogy magam férhéz  téhetném, 
A párnámot félgyújtanám, 
S hammát szélnek bocsátanám. 
Adna isten ojan törrént, 
Léán kérné még a legént, 
Elindulnék s addig járnék, 
Mig égy hánt-vetéttet kapnék. 
Azt mongyák, hogy fénn  az égbe, 
Jézus léssz a szüzek férje; 
Én a fődön  ménnybe lénnék, 
Ha égy legénhéz méhetnék. 
Kérém néne, szüvességgel, 
Valakinek szérézzén el! 
Imádkozom életiétt, 
S a lelke tidvességiétt. 

335. 

Három rendű fodros  szoknya, 
Mit álmottál az éczczaka? 
Nem álmottam én égyebet, 
Hanem a barna szémédét! 

Észém a barna halálod, 
Három Tárosba nincs párod; 
Három Tárost ésszejártam, 
De páromot nem találtam. 
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396. 

Bazsarózsa, ne virágozz! 
Béám, kénesém, ne várakozz! 
Mett La réám várakozol, 
Soha még nem házasodok 

A sárkányi széjés necza, 
Be sok gyalogút van rajta! 
Mindén legény égy útat ver, 
Ki szeretőhöz méndégel. 

Házasoggyál még, ha akarsz, 
Végy el ingém, ha elakarsz; 
Ha ingemét elszalasztassz, 
Ojan párt le nem szakasztassz. 

Én ma hárson sapkát vészék, 
S abba rozsmarintot tészék; 
Illatos léssz, merre járok, 
Ugy szeretnek a léányok! 

327. 

Édés lelkém, tám neheztelsz, 
Hogy rám kedvetlen tekéntessz! 
Mondd még kérlek, kedves alak, 
Vajon mivel bántottalak? 

Élék halok én érétted, 
Mind magad eszrevéhetted; 
Hogy lehetne hát édésém, 
Nekém tégéd mégsérteném! 

Ha már écczér kégyes vótál 
S emlékézetbe fogadtál: 
Ne foszsz  még hát örömemtől, 
Langgal égö szerelmemtől I 

Mett nincs nagyobb gyönyörűség, 
Nincs nagyobb födi üdvösség, 

Vadrów&k. 11 
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Mind mikor a rókon szlivek 
Égymáshoz állandó hüvek.— 

338. 

Kutágasra szállott'a sas; 
Engém rózsám ne esalogass! 
Csalogatott engém más és, 
Náladnál szébb virágszál és. 

Likas a kjed báza vége, 
Piross a kjed lánya*képe, 
Aggyá nekém kjed a lányát, 
Béfédetém  én a házát! — 

Három piross kendőt vészek, 
A nap rám süt, piross lészék; 
Piross lészék, merre járok, 
Ugy és szeretnek a lányok. 

Három fejér  kendőt vészék, 
Ha féltészém,  fejér  lészék; 
Fejér lészék mind a hattyú, 
Nem ölel még mindén fattyú. 

339. 

Ez a macska feteke, 
Lám a tejet mégétte. 
Nézze kjed csak a tarkát, 
Mind féltartsa  a farkát! 

Hát a vérés micsinál? 
Egeret fog,  sántikál. 
A róska addig leste, 
Míg futtába  elcsipte. 

Az iromba a lesbe 
Most Ult bé a kendérbe; 



A fejér  hát jobbacska, 
A farka  hosszabbacska. 

Én isteném aggy telet, 
Hadd heverjünk eleget; 
Attál vót még égy telet, 
Hevertünk vót eleget! 

Hát az öreg él-é még? 
A kutyától fél-é  még! 
Apró csontot rág-é még? 
Tipég topoghat-é még? 

33©. 

Az éjjel álmomba arról álmodoztam, 
A bihari kerbe hat lovat hajtottam;' 
Édésem és ott vót, az ekét tartotta, 
Mindén fordulásba  égy pár csókot ada. 
Édésém ostora, sejém a csapója, 
Égyet rittyent vélle, s elszalad a lova. 
Erigy Pista haza! bé van a ló hajtva, 
A biró udvarán szóll a péngö rajta. 
Az ojan legényétt nem adnék égy hagymát, 
Ki mindén hajnalba keresi a lovát; 
Szúnyodós az ojan, lovát nem jól őrzi, 
Tölle a házat és ördög elviheti. — 

331. 

Szép állat a lúd, magát mosogassa, 
Arrával tollait félborzogassa; 

Kis kertékben, ligetékben 
Égylltt repdesnek; 
Édés kéncsém galambocskám, 
Jaj mind szeretlek I 

Szép vidámságnak kiömlö árja 
Az embernek szttvit kérésziül j&ja; 
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Hív Öledbe kebeledbe 
Hogyha hajolnék, 
Édéa kéncsém galambocskám, 
Jaj be elhalnék! 

Édés kéncsém, rózsám, gyénge violám, 
Csókra termétt szép szád jaj be csókolnám! 

Hiv öledbe kebeledbe 
Hogyha hajolnék, 
Édés kéncsém galambocskám 
Jaj be alhatnék! 

332. 

Nekém ugyan mégesétt, 
A szeretöm méglesétt: 
Ö már nekém nem hiszén, 
Mig a vizre nem viszén. 

Vesszén még az én agyam! 
Miétt adám rá magam, 
Hogy mást és mégölejjek, 
Mikor égyet szereték? 

Kertém alatt égy ktls gát; 
Barna léán csókot ád; 
De te szőke ne próbáld, 
Most és csókra áll a szád! 

333. 
Elmént Jancsi katonának, 
Vége létt az aratásnak; 
Vége lett szégén fejemnek, 
Még kéli szakadni szüvemnek. 

Be sokszor mégcsókolálak! 
Be sok éjjel virasztálak! 
Puszta már nekém a világ! 
Mind böjtbe az erdeji ág! 
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Lehajlott a nyirfa  ága; 
Oda szüvem bódogsága! 
Fejemét fél  sem emelém, 
Mig Jancsimot fél  nem lélém. 

Elvitték öt szémém elöl, 
Árva vagyok mindénfelöl; 
Ezt én sokszor méggondoltam, 
Még álmomba és mégláttam. 

Mind égy árva járok kelék, 
Éjjel nappal sok bút nyelék, 
Két szémémmel addig sirok, 
Mig búmnak végire jutok. 

334. 

Nincsen nincsen ojan asszon, 
Mind Kongóné komám asszon, 
Sütögeti a sok lepént, 
Csalogassa a sok legént. 
Ha a lepént mégéttéték, 
Léányomot mégvégyéték. 

Likas a ked háza vége, 
Aprós a ked lánya képe, 
Nem kéli nekünk Pörzsi lánya, 
Igén rövid a szoknyája; 
Elég vóna annak fele, 
Felit széggye le a medve. 

335. 

Eme léány túrót árúi, 
Mégesmerik a faráról; 
A faráról,  dérékáról, 
Barna piross orczájáról. 
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Kövér Iádnak nagy a zúzza, 
Ktts kertémbe törökbúza, 
Eme léány mind azt mongya, 
Velem égytttt mégkapájja. 

Velem bizon nem kapájja, 
Ki mindég csak farát  hánnya. 

336. 

Most kapott a biró 
Égy küs újságot, 
Szédi ésszé mind az 
Éfiuságot. 

Sok magyar léánnak 
Széme könyvezik, 
Mikor a rózsáját 
Bokkancsba fllzik. 

337. 

Mégdöglött a biró lova, 
Mégnyúzta a biró maga; 
Jó léssz a böre bundának, 
A négy lába kocsonyának, 
A hurkája pántikának — 
Annak a czifra  léánynak.— 

338. 

Esik essö, esik, 
Hadd essék fojvást; 
Azt gondolod, rózsám, 
Nem találok mást? 
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Találok szeretőt, 
Szépét csinosot, 
Még ha én akarok, 
Gavallérosot. 

339. 

Csillag sem szeretnék 
Az égén lénni, 
Nálad nékül rózsám, 
Oda fenn  lénni. 

Nálad néktll rózsám 
Mit ér ménnyország? 
Éjjel nappal járnék 
Szárnyon le hézzád. — 

•S40. 

Szerelmes édös istenünk! 
Ugyan bizon mi léssz velünk? 
Mind csak szántnnk, mind csak vetünk, 
Még sincs mégévö kénycrttnk. 

A sok adó, a sok fizess 
Miatt szuszék, járom üress; 
Pedig ugy terém itt a rozs, 
Mind . . . be a palaglafos. 

Födünk tiszta búza hejétt 
Az üdön és konkojt termétt; 
S ha vaj égy szál búza saija 
Mégmaratt, azt bogár marja. 

Tavaszt és héába várunk, 
A tavaszba sincs áldásunk; 
Nyugoti még északi szél 
Leforrázza  a mi kikél. 
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A mi régén ritkábban vót, 
Szénánk mind elviszi az Ót; 
Nincs vig arató , takaró, 
Nem fényés  a kasza, solló. 

Están bátyom panasszára, 
Azt kérdézi a komája: 
Koma! mi a palánéta? 
Vájjon nem az é az oka? 

341. 

Szeretém az uj bort, 
Szeretém az ót és , 
Hogy ne, hisz szerette 
Maga nagyapám és. 

Sok példa vagyon rá, 
Hogy alma a fától 
Semmi de semmiképp 
Nem eshetik távol. 

Szerette az apám, 
Valamint nagyapám, 
Bort elé, mett én és 
Valóból ihatnám. 

343. 

Szomszéd asszon beteg vót, 
Mégdörgölték, jobban vót; 
A kendére mégázott, 
A tóba kivirágzott. 

Szomszéd asszon kakassa 
Félszökött a kapura, 
Mind azt knkurígójja: 
Hamiss az ö asszonya. — 
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343. 

Én isteném, este van, 
Szép szeretőm messze van, 
A küsruhám nála van, 
Mindén kedvem oda van. 

Eljöhetnél, nincsen sár, 
Az ajtómon nincsen zár, 
Ezlls patkó szikrát hány, 
Piross orczám csókot vár. 

344-
Három bángó, látod-é? 
Ha mégiszom, bánod-é? — 
Hogy ne bánnám kcdvesém, 
Mikor veled keresem.'— 

Ez a világ jobb vóna, 
Ha kerolin nem vóna; 
Aggyuk el a kerolint, 
Vegyünk sinoros Iájbit.— 

Aggyuk el a fizurát, 
Vegyünk vélle vacsorát; 
Többet ér a vacsora, 
Mind százezér fizura. 

345. 

Száraz flire  dérés harmat hulladoz, 
Édés lovam, ne égyél, met bajt okoz: 
Inkább sejém kantárt vészék fejedre, 
S bárson nyerged léssz, csak hordozz kedvemre. 
Kemény száraz gajok fédik  az útat, 
Édés lovam, lábod még és botolhat; 
Haj! de repttjj velem rózsám házáig, 
Hogy ne fájjon  szégén szttvem sokáig. 
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Fényés csillag kezd rogyogni az égén, 
Ojan tisztán nem tündöklött már régén; 
Fényés csillag, rogyogj nekém odáig, 
Hogy sététbe ne ballogjak sokáig ! 

Csillámlik az Ót fojása  messzüröl, 
Talám ki és öntött már a fészkiböl; 
Hej! Ót vize, ne öntsd el az utamot, 
Hogy ne féjtsem  lovamot és magamot! 

Ablak előtt gyénge világ csillámpol, 
Mellette szép barna léán szunyákol. 
Barna rózsám, ne szunyákojj, jerc-ki, 
Kedveséd már rég vár téged ide-ki! — 

346. 

Vlg óráim mind a vizek 
Lefojának  sebéssen, 
Nincs szttvemnek reménsége, 
Hogy több jót és érhessén. 

Bódog Udök hova léték, 
A mikor ölelhettem 
A rózsámot s kebelibe 
Nyugodalmat lélhettem! 

347. 

Elindula három árva, 
Hosszú útra, szólgálatra, 
Kezibe vin három vesszőt, 
Hogy csapja még a temetőt. 

Kejj fél,  kejj fél,  édés anyám, 
Mett elszakatt a gyászruhám!— 
Én nem kelek, három árvám, 
Mett elhérvatt piros orczám! 
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Vagyon nekték mostohátok, 
Ki fejért  aggyon réátok, 
Mikor fejért  ad réátok, 
Vérrel virágzik hátotok.— 

348. 

Nincsen nekém szeretöm, 
Csak égy rongyos keszkenyöm, 
Szébbik félit  fordittom, 
S édésémét gondolom. 

Jaj isteném, este van, 
Szép szeretöm messze van, 
A keszkenyöm nála van, 
Vig örömem benne van. 

349. 

Szárad a fli  a hégytetőn, 
Elhagyott ingém szeretöm, 
Panaszolnék, de nincs kinek, 
Nem szóllok hát én sénkinek. 

Panaszold még a séprllnek, 
Mett a nem mongya sénkinek; 
Ha mongya és a küszöbnek, 
Küszöb nem mongya sénkinek. 

Gyászojja szUvem szüvedét, 
Mett el vitted jó kedvemét; 
Megvirágzik hécczér a mák, 
Mig méglássak rózsám égymást. 

Fejér ruha a fejemén, 
Feteke gyász a szüvemén, 
Feteke hégy, fejér  üröpi, 
Nekém a bánat nem öröm. 
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Nekém a nap úgy telik el, 
Ha féljö,  elig halad el; 
Féljött a nap szép-fényésén, 
Nem süt réám igyenésén. 

Kicsi tulok, nagy a járom, 
Többet utánnad nem járok, 
Azt és bánom a mit jártam, 
Verjén még a mái átkam. 

350. 

Ihol jö égy legén, 
De szomorú szégén, 
Látom a szájáról, 
Szállást kérne s nem mér. 

Tudok neki adni, 
Adtam és, adok és 
Egy éjjeli szállást, 
Ha léán vagyok és. 

Nem vagy legén, nem vagy, 
Met te nem mersz kérni, 
Nám én léán vagyok, 
Még és merék adni. 

Tudom jól magamról, 
Jól esik szégénnek, 
Égy éjjeli szállás 
Utozó legénnek. — 

351. 

Ne ménny rózsám a tollóra, 
Gyénge vagy még a sollóra, 
Ha elvágod a kezedét, 
Ki köti-bé a sebédét? 



De ha elméssz a tollóra, 
Ne ménny rózsám csak magadra; 
Hijj, jó szlivel mégyék veled, 
Estig aratok melletted. 

Ketten kötünk égy kévébe, 
Égymás mellé ülünk délbe, 
Ketten nyugszunk az árnyékba, 
Félvert kévék árnyékába. 

Ha estig fojvást  aratunk, 
Ha hazafelé  indulunk, 
Karon fogva  a hivésén 
Haza érünk szerelmesén. 

Vasárnap a pap kihirdet, 
S két hét múlva ésszeeskét; 
Halálig ketten aratunk, 
Ketten élünk, ketten halunk. 

353. 

Túl a vizén Tótországon, 
fiepül  madár a ződ ágon,.. 
Hadd el, hadd el, hadd repüjjön, 
Csak a szüved még ne httjjön. 

Kötöt kötünk a lábára, 
Elrepittsük nem sokára, 
Hogy repüjjön el aharra, 
Barna babám ablakára. 

Kálvénista termétt rózsa, 
Nem vététtem nekéd soha, 
Nem és véték a mig élék, 
A mig zeng bennem a lélek. 

Sárga dinye, zöd ugorka, 
Haragszik rám égy léánka; 
De mi haszna a haragja, 
Ha ingém ölel galambja? 
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Keresztúri szitakérég, 
Majt mégöl ingém a mérég, 
Csupa szároz kortyai élek, 
Mett veled nem beszélheték. 

Tavaszi szél útat száraszt, 
Mindén madár társat választ, 
Hát én immán kit válaszszak? 
Bokrétát kire akaszszak? 

353. 

Igazán szeress ingémét, 
Ne csald ártatlan szüvemét; 
Az én szüvem csalni neiú tud, 
Igazán szeret, nem hazud. 

Vár* még, vár' még, én édésém, 
Még mégver tégéd az isten, 
Se nem értem, se nem másétt, 
Csak -az igaz szeretetéit. 

Fogjon is még az én átkom, 
Igaz Bzübéli bánatom, 
Verjén még az igasságom, 
Utánnad való járásom. 

Elméntél s nem bócsuztál el, 
Mégátkozlak hogy hérvaggy el; 
Jere vissza, bócsuzzál el, 
Átok alatt ne hérvaggy el. 

Ojan bánat a szüvemén, 
Kétrét hajlott az egekén, 
Ha még égyet hajlott vóna, 
Szüvem ketté hasatt vóna. 

Fáj a szüvem nekém belől, 
Bánat szorittsa kétfelöl, 
Fáj a szüvem bánattyába, 
Mett nem járhat szabaggyába. 



Mikor szabad madár vótam, 
A hol tecctoétt, ott sétáltam; 
De már fogoj  madár vagyok, 
Galiczkába búsulhatok. 

Vetém szémém az egekre, 
Csordul könyvem le a fődre, 
Ki a fődre,  ki elömbe, 
Ki bánatos kebelembe. 

Én isteném, valahára 
Félsüt-é napom sugára? 
Félsllte, de nem tisztába, 
Jaj, elborult gyász homájba. 

Az ég alatt s a föd  szinén 
Égy sincs ojan árva mind én; 
Árva vagyok apa néklil, 
Árva biz én rózsám néklil. 

Én és árva, te és árva, 
Hallgassunk égymás szovára; 
Jól tanál égylltt két árva, 
Bújjunk égymás árnyékába. 

354. 

Leány a legényhez. 

Azt hallottam rózsám, hogy el akarsz hagyni!— 
El hát B mi bajod vélle? 

Hogy kéli már Bzégén fejemnek  íj árván maradni!— 
Könnyen. 

Tudod rózsám, mit fogadtál  vasárnap écczaka ?—• 
ígéret bolondnak öröm. 

Hogy elvészessz Iegfénnebb  és két három hét múlva. — 
Kern vónál beteg. 

Oh! én édés rózsám, hát már hova légyek? — 
Bújj a lóba s nem csip még a légy. 

Látom, hogy már mégvetéttél, azétt hát elményék.— 
Jó utat! 
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Legény a leányhoz. 

Mégmásoltam rózsám, minapi mondásom.— 
Késő már! 

Visszahoztam lábaidhoz igaz mégbánásom. — 
Vidd vissza. 

Házad ktlrlil szomorán mind addig forgolódom— 
Szédd fél  ott a mit kapsz. 

Mig két piross orczád rendre csókolgatom.— 
Rendre a püspök falattját. 

Vigyázz rózsám, mett maradhatsz könnyen eladóba! 
Bizd reám. 

Isten uccse mást keresék még ma a fonóba.  — 
Jere bé, jere bé, üssön még a szösz-ménkö. 

355. 

Oh! be drága óra vala, 
Mikor szüvem hézzád hajla, 
Mind szép piros kerti rózsa; 
Lén szttvem szüvednek rabja. 

De örömöm szomorúság 
Követé , csak háboraság ; 
El kéli ménni, nincs mit ténni, 
Két égy szünek még kéli válni. 

Azétt szüvem hallgass szómra, 
Vesd két karod vállaimra, 
Már nem látsz te többet Boha. 

Mégbocsáss, kécczln nem vótam, 
Károdra Bem szógáltattam; 
Irigyeim már éjjeték, 
Kik káromon örülteték. 

Isten hézzátok, már ményék, 
Kedvetékre már élhették! 
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356. 

Azt beBzélli a pitypalaty, 
Hat tél sem ér még égy nyarat; 
Igaza van szégénkének, 
Jó bunda kéli biz a télnek. 

Mind azt lármázza a haris, 
Ritka léány, ki nem hamis; 
Hazud abba a gaz csacska, 
Akattam én égy igazra. 

El is vészém virág napján, 
Az az virágvasárnapján, 
Hat hedegtl s égy czimbalom 
Zéngje: hazud haris uram. 

357. 

Már ezután her fon  Péti, 
Még a bolond és neveti. 
Csizmadia vótam , 
De már kabát rajtam: 

Mett húros muros markom fttles. 

Szógáló és kalapot tész, 
Séprtl hejétt parizolt vész, 
Dógozni nincs kedve, 
Morog mind a medve: 

Mett húros murós markom fttles. 

Favágó és kabátot vész, 
Minnyá tekéntetés ur léssz, 
Nem köszön az ácsnak, 
Vót jó barátjának: 

Mett húros muros ma i j a in fttles. 

12 VaMuik. 



358. 
Árva csihán koszorú: 
Mét vagy rózsám szomorú? — 
Hogy ne vónék én szomorú, 
Mett elhagyott égy szigorú.— 

Tám azt tudod te szigorú, 
Érted vónék én szomorú? 
Mintsebb érted szomorkodnám, 
Inkább hideg vizet innám. 

359. 

Ahon égy virágos kerbe 
Zöd pázsint van leheverve, 
Égy kllsasszon ott nyugoszik, 
Koszorúval körtilködik. 

Égy úrfi  arra sétála, 
Ámélkodik csudájába, 
Kérdi tölle: szelidécske! 
Léán vagy-é, vaj ményecske? 

Én sem léán, sem ményecske, 
Sem pediglen szelidécske, 
Hát a kerbe virág vagyok, 
Elig nyilom, s már hérvadok.— 

Ha te virág vagy a kerbe, 
Én még lészék harmat benne: 
Este a virágra szállok, 
Réggelig réta maradok. 

360. 

Dombon belől van égy szűk házacska 
Abba sir a vénléán magába, 
Hogy nem vitték férhéz  a fassángba, 
Hanem otthon hatták a puczokba. 



Fassáng után fassáng  jő és repül, 
Még-és a sor réám mind nem kerül. 

Már méguntam a kéretést várni, 
Magam fogok  széréncsét próbálni; 
De az eszém fél  nem tuggya érni, 
Legelöbb-és kit kéllessék kérni. 

Jó lénne ha diákot kéretnék, 
Mett a nekém mindénkor tecczenék; 
De a diák csak guzsajaskodik, 
A ményecskék töllem elszeretik. 

Vetétt ágyam majt a padlót éri, 
De azt kérni sénki nem-és méri; 
Nem-és aggyuk ha csak paraszt kéri, 
Oda aggyuk, ha jó nemés—néki. 

Párta! párta! búra termétt párta! 
Mét születtél erre a világra? 
Ha mégfoglak,  messzint elhajitlak, 
A gát alá kövei lenyomatlak. 

Elviseltem harminczhárom pártát, 
Harminczhárom szédérjes rokoját, 
Harminczhárom sarumnak a talpát, 
Még sem véttem égy pénz-érö hasznát. 

Bár az isten ojan csudát ténne, 
Hogy valaha legén essö lénne; 
Eifekünném  az út közepire, 
Hogy vajégy mán réám és cséppeiine!— 

361. 

Kimént a ház az ablakon, 
Benne maratt a vénasszon, 
Zsúpot kötött a hátára, 
Ugy büllögött a vásárra. 

12* 



Aprón vágott petrézsejém, 
A vénasszon veszedelém; 
Elig várom az ördögöt, 
Hogy elvigye a vén dögöt. 

362. 

Az én szémém ojan kerek, 
A bányát lát, annyit szeret; 
De a szüvem ojan igaz, 
Ezér közzül égyet választ. 

De haragszom a szémédre, 
Mét kacsingat az cnyimre; 
De még inkább a szüvedre, 
Mét gytrtasztott szerelémre. 

Rózsám! rózBám! mit kacsingatsz, 
Mikor most és csak hamis vagy; 
Hfa  elraboltad szüvemét, 
Bódoglttsad életemét! 

363. 

Kara-béjja! héjjá! 
Eilenez pipénk héjjá, 
Ötnek tarka szárnya, 
Négynek likas lába. 

Kara-héjja! héjjá! 
Kilencz pipénk héjjá, 
Add vissza pipénköt, 
Met mégvernek münköt! 

Kara-héjja! héjjá! 
Kilencz pipénk héjjá, 
Ha nem adod vissza, 
Ne jöjj erre héjjá! 
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Jaj de szépén harangoznak Torjába, 
Elhérvatt a Iegszébb legén bajába; 
Három galamb húzza azt a harangot, 
Ugy temetik a négyedik galambot. 

Liliommal festétték  a koporsót, 
Ojan sárig, ojan fényés  azét vót, 
Oda mént a szereteje szégénnek, 
S bánattyától a koporsó sétét létt, 

Rozsmarintot ttltettek a sirjára, 
Ugy zokogott félétte  a babája, 
Végés végig siratta a temetőt, 
Aggyá vissza a htlségés szeretöt; 

Szép gyócs ingit nincsen a ki kimossa, 
Csak a két siró szémével áztassa; 
Kondor haját déli szellő fuhassa, 
Nincs már a ki lesimittsa vállára.— 

Újra busón harangoznak Torjába, 
Most teszik a Iegszébb legént sirjába, 
Addig s addig siratta a galambját, 
Hogy most immán ötöt sirassák magát. 

Lányok, lányok, nagy-tokjai léányok, 
Babátokot soha el ne haggyátok, 
A legénsztl galambjáéit mégreped, 
De léánsztt megkönnyebbül s elfelejt 

365. 

Elfogták  a Bzomszéd legént, 
Mit vététt: 
Hogy igy este titkon hézzám 
Bélépétt? 

Azt mongyák hogy rabolni jött; 
Az igaz; 



De csak szttvem rabolta el, 
Hát mi az? 

Aggyá isten bocsássák öt 
Szabadon, 
SzUvem mellé kezemét és 
Odadom! 

366. 

Eme léán túrót árul, 
MégUsmerik a faráról, 
A faráról,  dérékáról, 
Barna piross orczájáról. 

Kövér lúdnak nagy a zúzza, 
KUs kertembe töröbbuza, 
Eme léán mind azt mongya, 
Velem égyütt mégkapájja. 

Velem bizon nem kapájja, 
Ki mindég csak farát  bánnya. 

367. 

Ki mit szeret, ha nem szép és, 
Kedves az annak, 

Ezt példája bizonyittsa 
A pipásoknak, 

Kik pipálni szüntelen 
Ugy szeretik, hogy— 

Holott attól a szájok 
Ojan bttdös hogy—! 

De nem csak a pipásokról 
Lehet szóllani, 

Mett ehéz több példákot és 
Lehet tódani, 



Kik szüntelen bort innya 
Ugy szeretik, hogy — 

Holott attól azntán 
Oj bolondok, hogyt 

Vajon miféle  jóBág van 
A portnbákba, 

Vaj annak szüntelen való 
Félszivásába? 

Még és sokan félszipni 
Ugy szeretik, hogy — 

Holott attól az arrok 
Ojan kormos, hogy! 

Sok szép legén rút léánt vész 
Feleségül el, 

Sok szép léán rút legénnek 
Aggyá magát el; 

Még és a szép a rútat 
Ugy szereti, hogy — 

Holott mások e dógot 
Ugy csudájják hogy! 

Sok legényék szeretik a 
Magányosságot, 

Sok léányok vállalnak fél 
Apáczaságot; 

Még és a vér ö bennik 
Ugy gerjedéz, hogy — 

Pedig azt mások előtt 
Ugy titkojják, hogy! 

Mi lehet dicséretesebb 
Az igasságnál? 

Mi pedig utálatosabb 
A hazugságnál? 

Még és sokan hazudni 
Ugy szeretik, hogy — 

Holott attól az arrok 
Ugy mégpirul, hogy! 



Jobb mindenkor kevesebbet 
Böcsen szóllani, 

Mind ok nékttl igén sokat 
Esszehordani; 

Még és sokan csévégni 
Ugy szeretik, hogy 

Holott mások hallgatni 
Ugy mégunnyák hogy! 

368. 

Füstöl Feteke-hégy, 
Hallik zúgása is, 
Ez a barna küs léánka 
Igén igén hamis. 

Feteke-hégy ajján 
Égy forrás  csérgedéz, 
Az én szémém küs barna lány 
Mind csak érted könyvez. 

Oh be vérés az ég, 
Aligha szél nem léssz, 
Elviszlek én majt a nyáron 
Julim! ha jó út léssz. 

369. 
Tul az Óton zérgö malom, 
Bút s bánatot törnek azon; 
Bár az enyimet törné még, 
Hogy bús szüvem ne ölné még. 

Tul az Óton van égy fűzfa, 
Alatta égy szép léánka, 
Homloka fejér  mind márván, 
Szémödöke mind szivárván. 

A hód a homlokán vagyon, 
Azét fémlik  ojan nagyon, 



Ha a nap ott járna s kelne, 
Még annál fényésebb  lénne. 

Az ajaka bazsarózsa, 
Az arra pedig muskáta; 
Héj de keyéj, nem jö hézzám, 
Ásd még siromot jó anyám. 

370. 

Az isten és katonának teremtett, 
Az a kicsi pap és annak kérésztélt; 
Héj! az és lészék, mig a világ világ léssz, 
Mig az égén vagy égy fényés  csillag léssz. 

Nem jó csillag lénne már én belöllem, 
Nem sokáig rogyognék már az égén, 
Oh! mit és ér nekém az a mennyország, 
Ha én rózsám nem járhatok le hézzád. 

Korcsomáros! tőttsön bort a kupába, 
Hogy igyék a székéj legén bujába; 
Haj! rójja, rójja korcsomáros, húsz kupa, 
Van rózsámnak kötő pénze, hadd aggya. 

371. 
Séprik a baróti ucczát, 
Viszik a székéjség szikját; 
Ájj még rózsám, kérgyelek még, 
Hogy ha elméssz, hol kaplak még? — 

Jere fél  Csik-Szérédába, 
Ott mégkapsz égy kaszárnyába; 
Ha ott még nem tanálsz kapni, 
Jer Gallicziába lakni. 

Galliczia közepibe 
Két kaszárnya vagyon szémbe, 



Abba vadnak a szék éj ék, 
Abba bnsnlnak szégényék. 

Kikönyököl az ablakba, 
Rózsa nyílik csákójába, 
Rózsa nyílik, székfii  hajlik, 
Édés anyám szova ballik. 

Rózsa nyílik, székftl  hajlik, 
Édés anyám szova hallik; 
Mi haszna ha szova hallik, 
Ha Szilvibe nem nynghatik. 

372. 
Hogy ne vóna bús az anya, 
Kinek két fia  katona, 
Égyik baka, a más hnszár, 
Csernó viznél érte a nyár. 

Csernó vize oh apaggy még! 
Két szép fiam  szabadujj még!— 
Szabadulnék, ha lehetne, 
Ha a balsors nem üldözne. 

Elveszett a láda kóccsa, 
Még nem szabadulok soha; 
Mégkerült a láda kóccsa, 
Mégszabadulok valaha. 

Kitörött a kapuzábé, 
Nem lészék bujdosó többé; 
Kapuzábém még félásom, 
Anyám s rózsám még méglátom. 

373. 
Nincsen bokor zöd ág nékftl, 
Nincs szerelém bánat nékttl. 

Sidradradrám, sidradradrám, 
Sidradradrám, sidradrám! 



Angyalom, a szüved nem jó, 
Eérésztttl áll mind a hajó. 

Sidradradrám; sidradradrám, 
Sidradradrám, sidradrám! 

Elvitte a vlz a pallót, 
A rózsám és majt belé hót, 

Sidradradrám, sidradradrám, 
Sidradradrám, sidradrám! 

374. 

Mónár legén vótam én, 
Annak sem vótam jó én, 
Elévéttem a kapát, 
Mind elmértem a búzát, 

Ej haj dunnám alá, :l: 
Bujj bé bundám alá. :l: 

Csizmadia vótam én, 
Annak sem vótam jó én, 
Elévéttem az árat, 
Mégliggattam a szárat, 

Ej haj dunnám alá, 
Bujj bé bundám alá. :l: 

Szabó legén vótam én, 
Annak sem vótam jó én, 
Elévéttem az ollót, 
Elnyirbáltam a posztót, 

Ej haj dunnám alá :l: 
Bujj bé bundám alá. 

Korcsomáros vótam én, 
Annak sem vótam jó én, 
Elévéttem a korsót, 
Mind mégittam a jó bort. 

Ej haj dunnám alá, 
Bujj bé bundám alá. :l: 



Deák legén vótam én, 
Annak Bem vótam jó én, 
Elévéttem a téntát, 
Belévertem a pénnát. 

Ej hajj dunnám alá, 
Bujj bé bundám alá, 
Ej haj dunnám alá, 
Bujj bé bundám alá. 

375. 
Oláh vészén cserés csukját, 
Belé tészi a máléját, 

Dedalom, alédalom, 
Delodalom, alédalom dalom. 

Ményén elöl dombódaion, 
Után magyar az ugaron, 

Dedalom alédalom 
Delodalom alédalom dalom. 

376. 
Elesett a lúd a jégén, 
Félkel majt a jövő hétén, 
Icza cza! 

Hégyés köuél foj  a patak, 
Aj be rosz legénnek attak, 
Icza cza! 

Ha még écczér léán lénnék, 
Mégnézném, hogy kihéz ménnék, 
Icza cza! 

Mégvállogatnám a legént, 
Mind a piaczon az edént. 
Icza cza! 



Az edénnek a mázassá*, 
A legénnek a pirossát, 
Icza cza! 

Aval élnék a kedvemre, 
Bódog lénnék életémbe, 
Icza cza! 

377. 

Kiszárait a diófa, 
Csilláárum baj, 

Nem jáczodunk alatta, 
Csilláárnm haj. 

Majt kiújjul tavaszra, 
Jáczodhatnnk alatta, 

Csilláárum, csilláárum, 
Csilláárum haj ! 

Az ajtóig, még vissza, 
Csilláárum haj, 

A gyüftimöt  add viBSza, 
Csilláárum haj. 

Mett ha vissza nem adod, 
Mégcsipém a farodot, 

Csilláárum csilláárum 
Csilláárum haj! 

379. 

Mikor masérozunk, kapitány uram ram ram ram? 
Hónapután még azután, 
Csütörtökön ebéd után, 

Édés katonám 
Katona szógám I 

Hol léBsz megállásunk, kapitány uram ram ram ram? . 
Ott a magyar országba, 



Égy rongyos kaszárnyába, 
Édés katonám, 
Katona Bzógám ! 

Mit viszünk az útra, kapitány uram ram ram ram? 
Tőtött tyúkot, sült malaezt, 
Ódalunkon égy palaczkt, 

Édés katonám, 
Katona szógám! 

Likas a nadrágom, kapitány uram ram ram ram! 
Itt a snájdér, béfóggya, 
Két káplár jól kipajja, 

Édés katonám, 
Katona szógám! 

Még sépretlen a ház, kapitány uram ram ram ram! 
Itt van Kati, kisépri, 
Szemetet és kiviszi, 

Édés katonám, 
Katona szógám! 

Ágyunk is vetetlen, kapitány uram ram ram ram! 
Ott van Kati, mégveti, 
Magát és béléveti. 

Édés katonám, 
Katona szógám! 
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S trállállállám s trállállállám 
S trállállállám s trállállállám, jajj 1 

Haj tulipánt, szarkaláb 
S csukros székfii,  mákvirág, jajj! 

A te záros ajtódot 
Más zérgeti, de nem én, jajj! 

Hadd zgrgesse, ha nem én, 
Még eszedbe jutok én, jajj I 



A te séprétt házadot 
Más gazozza, de nem én, jajj! 

Hadd gazozza, ha nem én, 
Még eszédbe jutok én, jajj ! 

A te tarka keszkenyöd 
Más viseli, de nem én, jajj! 

Hadd visejje, ha nem én, 
Még eszédbe jutok én. 

A te piross orczádot 
Más csókojja, de nem én, jajj 1 

Hadd csókojja, ha nem én, 
Még eszédbe jutok én, jajj 1 

A te fejér  nyakadot 
Más öleli, de nem én, jajj! 

Hadd ölejje, ha nem én, 
Még eszédbe jutok én, jajj! 

A te karcsú termeted 
Más karojja, de nem én, jajj! 

Hadd karojja, ha nem én, 
Még eszédbe jutok én, jajj I 

A te vetétt ágyadot 
Más hidajja, de nem én, jajj t 

Hadd hidajja, ha nem én, 
Még eszédbe jutok én, jajj I 



M A R O S - S Z É K I E K . 
A Nyárid mentiről. 

381. 

,Apám , apám, apám , lelkem édes apám! 
Anyámasszon bizon Barcsait szereti.' 

„Hallod asszon, hallod, mit mond e kisgyermek!" 
„,Hallom uram, hallom, lelkem jámbor társam! 
Részég ez a gyermek, nem tuggya mit beszél."' 

Ottan elindula ajh! 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 elömbe potyolat ruhámot, 
Hogy tegyem fejembe  recze-fátyolomot, 
Hogy húzzam lábomba szép piros csizmámot.'" 

Akkoron bérugá palota ajtóját: 
,Add elé, add elé a nagy láda kóccsát!' 
„A szomszédba jártam, kerten átalhágtam, 
Ottan elejtettem a nagy láda kóccsát, 
Hanem megtalájjuk szép piros hajnalba." 

Akkoron bérugá nagy láda ódalát, 
Csak kihengeredék belölle Barcsai. 
Ajh! megfogá  ötöt s egybe fejit  vevé. 
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uÁjj elé, ájj elé asszon, feleségem! 
Háxom halál közzül mejikct választod: 
Vaj főbe  löjjelek, vaj fejedet  vegyem, 
Vaj hét asztal-vendégnek vigon gyertyát tkrt&ssz ?" 
„,Három halál közzül én is azt választom, 
Hét asztal-vendégnek vigon gyertyát tartok."' 

„Hallod te szógáló, hozd bé a vég vásznot, 
S a nagy kászu szurkot, — 
Tetejin kezdjétek s talpig tekerjétek, 
Talpánál kezdjétek, s tetejig égessétek." 

Istenem, istenem! én mit cselekettem! 
Megöltem Barcsait s kedves feleségem. 

383. 

Huszár vagyok, azzá lettem, annak maradok; 
Sir a rózsám keservesen, rá sem hallgatok. 

Vájj el töllem galambom, 
Felejts el, azt se bánom, 

Kedves angyalom! 

Sárga sujtás a csákómon, lobog bokrétám, 
Kard csörög az ódalomon, tajték a pipám. 

Ucczu peng a sorkantyum, 
Szélnek ered minden búm, 
Kedves angyalom! 

Mikor nekem Laczi czigán szépen hegedül, 
Egy szép szüzet kiválasztok a többek közzül: 

Járom vele kegyesen, 
Más nézi keservesen, 
Kedves angyalom! 

Vadr&asik. 13 



383. 

Kimenék a hegyre, 
Bénézék az ajba, 
Hogy meglássam rózsám, 
Néz-é az ablakba. 

Ott láték egy házat, 
„Argyilus" a neve, 
Benne van egy asztal, 
Bánattal terítve. 

Azon egy pohár bor, 
„Erdéji" a neve. 
Köszönd réám rózsám, 
Hadd igyam belölle! 

Mintsem rád köszönném, 
Inkább elönteném, 
Vaj itt a kulacsom, 
Inkább belé tötném. 

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 rózsáin, 
Még se fér  sztlvembe . . . 
Kössünk szövettséget, 
Jere az ölömbe. 
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385. 

Repül a pillangó 
Virágról virágra; 
Soha se válogass 
Annyit a leánba. 

Szép leány a barna, 
Szép leány a szőke, 
Legszebb mindenkinek 
Az ö szeretője. 

Kern jártam utánna, 
Még is kaptam egyet, 
Haj de gyöngyön járó 
Azóta az élet. — 

Apám nemzetségit, 
Édes anyám pénzit. . . 
Legjobban szeretem 
Én az ö szép lelkit. — 

386. 

Korcsomat párbeszéd. 

Kő. Gondoltam hogy itt kaplak. 
Férj. Éppen téged vártalak. 
N. Ugyan nem vót már elég? 
F. Nesze igyál feleség! 
N. Jaj te hitván tékozló! 
F. Jobb az új bor mind az ó. 
N. Jere haza, nem látod ? ! . . . 
F. Ecczerre mást hozatok. 
N. Beteg vagyok, meghalok, 
F. Ha jól iszom, vig vagyok. 
N. Én utánnam mit téssz el? 
F. A rosz fésze  nem vészjel. 
N. Fajankónak beszéllek? 
F. Iszom biz én mig élek. 
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N. De ha igy élsz, koporsód . . . 
F. Tedd belé a kulacsot. 
N. Nem kiséri el a pap. 
F. De ugy bizon bort nem kap. 
N. Nem kell hát a czinterem? 
F. Nem, mer ott bor nem terem. 
N. Pokolba méssz egyenest, 
F. Ott lelem a negyvenest 

387. 

Még a galambnak is 
Mézes búzát hidtnek, 
Azzal csalogattyák; 
De ha megfoghattyák, 
Tollát simogatják, 
Az alatt a vizet is neki forrajják. 

388. 

Szivárvány havassán 
Felnőtt rozsmarint szál, 
Nem szereti hejjit, 
£1 akar bujdosni. 

Ki ké onnat venni, 
Uj fődbe  ké tenni, 
Rózsám ablak' alá 
Kéne palántálni. 

Vásárbeji torony 
Kürtil van kerítve, 
Három szál rozsmarint 
Van belé ültetve. 

Öntözzétek lányok, 
Hogy ne hérvaggyon el, 
Szeretőtök szttve 
Hogy ne hasaggyon' el. 



Megéltllnk vóna mit 
Még a kősziklán is, 
ElfeküttUnk  vóna 
Ketten egy párnán is. 

Szerethettél vóna, 
Ha szép nem vótam is, 
Mer én szerettelek, 
Ha szegélíy vótál is. 

Könnyebb a kősziklát 
Lágy iszappá tenni, 
Mind két egyes szilnek 
Egymástól elválni. 

Mikor két édes szil 
Egymástól megválik, 
Még az édes méz is 
Keserűvé válik. 

389-

A leányok azt állitják, 
Bort, pálinkát nem ihatják; 
De ha a kontyot felcsapták, 
Bort, pálinkát elegy isszák; 

Akkor nem kell az orsó, 
Csak a pálinkás korsó. 

3 9 0 . 

Oh te rózsa be piross vagy, 
Édes lelkem be kedves vagy, 
Piross orczád mind a vér, 
Csókot, mind csak csókot kér. 

Megcsókolná, nem meri, 
Fél, az annya megveri. 



391. 

Édes anyám rózsafája, 
Én vótam legszebb virága, 
Kihajoltam az ucczára, 
A legények bosszújára. 

Édes anyám sok szép szova, 
Kit fogadtam,  kit nem soha, 
Megfogadnám,  de már késő, 
Hull a könyvem mind az essö. 

Hull a fődre,  hull ölömbe, 
Hull a gyászos kebelembe; 
Fekete gyász, fejér  üröm, 
Nekem a bánat nem öröm. 

Mindennek azt komendálom, 
Gyászvirágot ne gyomlájjon, 
Mer én csak egyet gyomláltam, 
S annak is buját vallottam. 

Édes anyám rózsafája, 
Én vótam legszebb virága, 
Egy kegyetlen leszakaszta, 
Kebelébe elhervaszta. 

393. 

Végig mentem az ormódi temetőn, 
Elvesztettem, elvesztettem, elvesztettem 

Törökbárson keszkenyőm. 
Törökbárson keszkenyömöt nem bánom*, 
De a régi szeretömet, Rózsikámot 

Krisztus uccse sajnálom. 

Megnyergelem a lovamot, a sárgát, 
Megkerülöm, megkerülöm, megkerülöm 

Barna Benczi birkáját, 



Kiválasztok harminczhárom darabot, 
Nesztek lányok, nesztek lányok, nesztek lányok, 

Ti se rongyoskoggyatok.— 

393. 

Elbusultam én magamot, 
Itt kell hagynom galambomot, 
Hejh galambom, 'gyöngyvirágom, 
Ne buslakoggy rabságomon. 

Kiszabaditt a jó isten 
Esztendőre, 
S rózsalánczczal együtt menyünk 
Menyegzőre. — 

394. 

Ki van a két szemem sirva, 
Mer a rózsámot más birja; 
Fogadta vót azt az egyet, 
Hogy rajtam klll mást nem szeret. 

Tiltnak rózsám, tiltnak tölled, 
Titkon se beszéjjek veled; 
De ha a világ megtilt is, 
Beszéllek én veled még is. 

Diófának  erős szagja, 
Szeretömnek szép nagy haja, 
Hujjon el ö szép nagy haja, 
Ha ingem ö is megcsalna. 



395. 

Csudálkozom drága kincsem dolgodon, 
Másnak attad hűségedet, agy hallom; 
Igy hát a mU szerelmünknek vége lett, 
Vájjon konkojt mU közinkbe ki hintett? 

Emlékezz rá drága rózsám, mit szóltál, 
Mikor ecczer velem vótál, mit montál, 
Hogy hű léssz mind hótodig, azt Ígérted, 
Én töllem is, hogy htí legyek, azt kérted. 

Csapodár vót a te szil ved s változó, 
Szüntelenül mások után hajlandó; 
HU vótam én s az is leszek mind végig, 
Mig egy csepp vér foj  erembe, éltemig. 

Már most kérlek, hogy gyürümöt add vissza. 
Nállam is van egy kisruhád, vedd vissza; 
Monggy le rólam-örökösön, nem bánom, 
Hűségemet én is másnak ajánlom. — 

396. 

Kincsen kedvem, mer a fecske  elvitte, 
Egy száraz jegenyefára  feltette; 
Akkor leszek édes rózsám én még vig, 
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,. 
Ke szeresse soha senki—soha senki a másét. 



Be fenn  repUl az a fecske,  szépen szóll, 
Haragszik rám az én rózsám, mer nem szól, 
Ne haraguggy édes rózsám sokáig, 
Nem hagylak el— nem hagylak el koporsóm 

bézártáig. 

397. 

Kimenék a szőlőhegyre, 
Ráléptem egy venyikére, 

Venyikéröl venyikére; 
Vágyik szivem a szőkére. 

Kimenék én az ucczára, 
Ráléptem egy szalmaszálra, 

Szalmaszálról szalmaszálra, 
Vágyik szivem a barnára. 

Kimenék a nagy piaczra, 
Ráléptem egy papirosra, 

Papirosról papirosra; 
Vágyik szivem a pirosra. 

Barna, piros, szőke lányok, 
Én bennek nem válogatok, 

Megkérem a jó pispekem, 
Az egyiket aggya nekem. 

398. 
Udvaromon három vállú, 
Abból iszik három nyáj juh, 

Én vótam a vizmerője, 
Barna rózsám szeretője. 

Udvaromon három csttrke, 
Egyik kakas, kettő jércze; 

Jer bé hozzám majt estére, 
Jó paprikás lessz belőlle. 



399. 

Udvaromon három csttrke, 
Kettő kakas, egyik jércze, 

Megeszem a zúzzát, máját, 
Csókolom a babám száját. 

Ablakomon ne koczogtass, 
JŐjj bé ha becsületes vagy, 

Alszom én is, alszik más is, 
Gyer bé rózsám, alnggy tés is. 

400. 

Kökénszemü menyecske, 
Mit keressz a zsebembe? 
Pénz vagyon ott, nem topló, 
Piros csizmára való. 

40I. 

Az a leány ojan leány, 
Maga jár a legén után; 
Maga mongya a legénnek: 
Aggyon isten ingem keednek. 

403. 

Az iczén, a piczén egy kis malom, 
Az fordul,  az fordul  igen nagyon, 
Azér fordul  ojan 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 ojan 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 
Szive 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 kürtők a mezőn s vadonba 
Ébresztik az alvó vadat, 

Fegyverre barátim azonba, 
Mennyünk, mer megviradott. 

Füzd a kopókat, indujjunk már, 
Egy csepp időt veszteni kár. 

405. 

Hazámnak ékes hegyeit 
Elhattam szép vidékeit; 
Szivemen fekszik  egy nagy bú, 
S az egész éltem szomorú. 



Mijén hideg itt a napfény, 
A rózsa hervad, s csal remény; 
Minden mit hallok, rusnya szó, 
Nem székej embernek való. 

Hol vagy hazám, te drága táj, 
Utánnad szivem 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 szivem kér. 

4©6. 

Rózsim szeret, a mint tcnnap 
A réten sétáltam, 
Hivására hozzá menék 
S -egy csókér istáltam. 

Mikor csókra nyilt a szája, 
Ott termett lánczos kutyája, 
Tett lábomon nagy harapást, 
S elfelejtém  a csókolást. 

407. 

Este jött a poroncsolat számunkra, 
Indulni kell magyar fiak  a harczra, 

Sirtam mind a záporessö, 
Hogy tölled búcsúzni késő 

Galambom! 

Reggel korán megütötték a dobot, 
Kiatták a kemény poroncsolatot, 

Indulni kell a csatára, 
Csókot sem attam szép szádra 

Galambom! 



2 

Ha az isten visszahozna még eeczer, 
Megkérdezném mit fogadtál  ezerszer? 

Hogy mind addig hivem maradsz, 
Mig rel eltart a harcz 

Erdéjbe. 

Ha meghalok, vaj a csatán elesem, 
Gondojj reám, imádkozzál érettem, 

Hallass értem egy pár könnyet, 
Megérdemlem tám ezt tölled 

Galambom! 

40§. 

Lábod akármerre járjon, 
Szemed ingemet vigyázzon; 
Szemed akárkit szeressen, 
Szived ingem ne felejtsen. 

4©9. 
Ablak alatt egy kicsi fa,  nem látszik, 
Minden éjjel hajnal előtt virágzik. 

Apró annak a levele, jó szagú, 
Terem rajta piros alma, savanyu. 

Vinnék neked édes rózsám, de nem jó, 
Ki szeretni nem tud, csak annak való. 

41©. 

Uj fedele  van a bői templomnak, 
Aj! be szépen szóllanak a harangok, 

Egy asszonnak értem hót meg leánya, 
Aj! be szépen harangoznak utánna. 



gog 

411. 

Elhullott a diófa  levele, 
Árván maratt annak a vesszeje, 
Árván maradsz te is kis galambom, 
Mer messzire el kell masíroznom. 

Gyenge nádszál lehajlik a födre, 
Ha én sirok, elhallik messzire; 
Akkor sirok ajh! én keservesen, 
Ha a fejem  lahajtom csendesen. 

4 1 2 . 
A pUnküsti 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 szeretömre. — 

413. 

Zavaros a Nyárád, 
Nem akar megszálni, 
Haragszik a rózsám, 
Mer nem akar szólni. 

Majt megszáll a Nyárád, 
Fenekig lessz 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 szeretömnek kerek dombon háza, 
Hat karikán fordul  csikorgós kapuja, 
Minden csikorgásnak száz forint  az árra. 
Pozdorja kilincse, szalmaszár szegzöje, 
Tükör a tttzhejje, gyémánt a bázföggye. 
Pappiros a paggya, bádog az asztala, 
Csillag az abrossza, éveg az ablaka, 
Éveg ablak alatt egy édes almafa, 
Nézz ki rózsám, nézz ki, ki kalongyál tova, 
Hosszú keskeny fődbe  sttrü kalongyákba ? 
Ha Rózsi nem vóna, szeretöm se vóna. 

416. 
Kivül égek, belől fázom, 
Messze vagy édes galambom. 
Küggy 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. 

Sir a szemem, nevet a szám; 
Most fáj  a szUvem igazán. 



417. 
Feljött a nap szép- rogyogva, 
Élek én is nyomorogva; 
Feljött a nap, buba kapott, 
Le is nyugutt, abba hagyott. 

Én is éltem egy időbe 
Kedvemre, mind hal a vizbe. 
De én abba megcsalóttam, 
Minden jótól elmarattam. 

Komor felettem  az ég is, 
Elhagyott a reménség is. 
Csak a bánat s keserűség*, 
Még a testvér is ellenség. 

Hát idegen hogy ne vóna, 
Mikor testvér sincsen jómra; 
Én istenem, mind megvertél 
Ingem jobban mindeneknél. 

Arról tuggyák, hogy árva vagy, 
Hogy egy házba idegen vagy, 
Egyedül vagy mind gelicze, 
Mind a kinek nincs senkije. 

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 essö a nyomáson, 
Ha ma rajtam, hónap máson; 
Sir a szemem, hull a könyvem, 
Mer Igazán fáj  a szüvem. 



Nap ojan nem jö az égre? 
Könyvem ne hnjjon a födre, 
Hol a fődre,  hol ölömbe, 
Hol a gyászos kebelembe. 

Bú ebédem, bú vacsorám, 
Bódogtalan minden órám, 
Nézem a csillagos eget, 
Sirok alatta eleget 

4 1 8 . 
Marosszéki piros páris, 
Ojan piros a rózsám is, 
Útra kelek, megkeresem, 
Hol eprész az én kedvesem. 

Ketten szedünk egy kosárba, 
Majd elaggyuk a vásárba, 
Fökötöt veszünk belölle, 
Enyim lessz ö jövendőbe. 

419. 
Ha azt érem jövendőbe, 
Ihha ahha hajh, 
Borsót vetek a födembe, 
Ihha ahha hajh. 

Vetek árpát, vetek kölest, 
Ihha ahha hajh, 
Ketten arattynk le kedves, 
Ihha ahha hajh. 

Jövendőbe ha azt érem, 
Ihha ahha hajh, 
Szép szeretömöt megkérem, 
Ihha ahha hajh. 

VadráMik. 14 



Ha nem aggyák, azt Bem bánom, 
Ihhá ahhá hajh, 
Ugy sincs benne semmi károm, 
lhhá ahhá hajh. 

42©. 

Három út előttem, mejiken indujjak? 
Három szeretőm van, mejiktől búcsúzzak? 

Ha egytől búcsúzom, kettő megharagszik, 
Igy hát az én szivein soha meg nem nyugszik 

Ugy kéne szeretni, hogy senki se tuggya, 
Az enyimet tuggya: ez a szivem buja. 

431. 

Megmontam te bús gelicze, 
Ne rakj fészket  az utszéjre; 
Mer megkapják a fiadot, 
S búval megölöd magadot. 

Rakj egy rengeteg erdőbe, 
Bánatfának  tetejibe, 
Ott nem kapják meg tiadot, 
Búval nem ölöd magadot. 

433. 
* 

Tavaszi szél utat száraszt, 
Minden állat társat választ, 
Hát én vajon kit válasszak? 
SzUvet szüvért kinek aggyak? 

Bojog elmém mind a felhő, 
Hull a könnyem mind az esső, 
Ki ölömbe, ki a fődre, 
Ki kesergő kebelembe. 



Árkot moaott két orozámra, 
Mind a zápor az ucczára; 
Én istenem, rontsd meg, verd meg, 
A ki miatt gyászt viselek. 

433. 
Ejb hajh, magyar ember 
összeüti bokáját, 
Átalkarojja 
Kedves babáját, 
S büszkén kiáttya: 
Három a tánez halálig, 

Ejh hajh világos 
Ejh hajh virattig! 

Ejh hajh, magyar ember 
Megüritti kupáját, 
S busón sirattya 
Kedves hazáját, 
S busón kiáttya: 
Most a tánez is halálos, 

Ejh hajh világos 
Ejh hajh Világos! — 

434. 

Hetfün  reggel lúgzót raktam, 
Más hetfüig  nem szapultam, 
Komám asszont mosni hittam , 
A korsócskát is elhoztam. 
Egyet kettőt köppintettünk, 
Hármat négyet kortyintottunk, 

Mikor uram elleshetem, 
A rozsot vékával viszem, 
Szegény uram mind azt tuggya, 
Hogy az egér mind elhorgya; 



Tuggya azt a kis korsócska, 
Hova lessz el a rozsocska. 

A bornyukot kihajtottam, 
S kedvesemet megtaláltam, 
Ott is egy s mást sugdosóttam, 
Mig a csordát visszavártam. 

435. 

Nem vétettem soha 
Szeben várassának, 
Még is bésoroztak 
Gyalog katonának. 

Verje meg az isten 
Szeben mészárossát, 
Hogy mér vágta vót le 
Kicsi bornyu lábát. 

Szegén kicsi bornyu 
Nem tud lábán járni, 
Gyalog katonának 
Hátán kell hordozni. 

A gyalog katona 
Mikor masírozik, 
S köti a bakkancsát, 
Nagyot káronkodik. 

Teremtette bakkancs! 
Be kurta a szára, 
Menyen az ucczára 
S megmerül a sárba. 

A Sóvidékről. 
436. 

Eltittsák az élju legént 
A barna léántól, 



Eltittsa az édés annya, 
A legén nem hajja; 
Jár a léán háza kürül, 
Mig ott marad halva. 

Oda mént az édés annya, 
Köti, de nem hajja: 
Kejj fél,  kejj fél  édés fiam, 
Bornjj a nyakamba. 
Gésztényeszén sárga haja 
Vállára van fagyva. 

Oda mént az édés apja, 
Köti, de nem hajja! 
Kejj fél,  kejj fél  édés fiam, 
Borujj a vállamra. 
Sárga sorkantyus csizmája 
Lábához van fagyva. 

Oda méne tesvér báttya, 
Köti, de nem hajja ; 
Kejj fél,  kejj fél  jó tea vérem, 
Borujj karjaimra. 
Sárga irhás börbundája 
Vállához van fagyva. 

Oda méne a babája, 
Köti, de méghajja: 
Kejj fél,  kejj fél  édés babám, 
Borujj karjaimra. 
S fél  ia kel a halott legén 
S borul kaijaira. 

427 

Kiházasltó dal fonókban  8 kalákáknál. 
Elődal . 

,Fáj a szüvem ezékér, 
A makfali  szépékér, 



Ezék közzlll égyikér 
A legkedvesebbikér. 
Tudom én mejikér, 
Tudom én mejikér. 

(Vidámon integetnek (lal közt a kiházasitandók.) 

Kiházasitáfl. 
Szőllöhégybe temetőbe 
Széggyünk szöllöt keszkenyőbe, 
Piross almát kebelünkbe, 
Ménnyünk fél  a bégytetőre; 
Tekintsünk bé Makfalára, 
Bernát Están udvarára; 
Ott sétál égy szép küs páva, 
Azt és tudom ki pávája, 
Tőkés Jancsi bokrétája. 
Czinége madár az ágán, 
Sejém sinór a lábán, 
Kössük a Tőkés Jancsi lábára, 
Rántsuk a Bernát Zsuzsa ágyába. 

(A kiházasitandó leányt megnevezik.) 

Hogy élnek együtt? 
Zsuzsa asszon gyócsinge 
A kertre van teritve; 
Hogy a szél el ne vigye, 
Jancsi uram mellette; 
De a szél el nem viszi, 
Mer a fót  nem engedi; 
Csak a czérna még a fót 
Ezér forint  áru vót. 

(Ekkor a legényhez s leányhoz igy szélanak: 
„KöaaSnd meg!" Ha valamelyik fél  meg nem kö' 

szőni, feléje  fordul  a társaság, s a következő dallal 
megátkozza:) 

Meg&tkozás. 
Az én kutyám mégköjközött, 
Kettőt a szalmába, 



Égyik gyömbér, másik székfU, 
Édd még vacsorára. 
Kertém alatt udvas répa, 
Fözöm a torodra, 
Kapám előtt nagy lapos kö, 
Verém a hátadra., 
Nyek, nyek, nyek. — 

428. 
A szeretöm iródiák, 
Nem kéli neki gyortyavilág, 
Mégiija ö a levelet, 
A hajnali csillag mellett. 

Reczés a szöllő levele, 
Jö a szeretöm levele; 
De mi haszna a levele, 
Ha nem beszélhetek vele!! 

429. 

Nincs szébb madár mind a lúd, mind a li 
Nem kéli neki gyalog-út, gyalog-út, 
Télbe nyárba mezitláb, mezitláb, 
Ugy kimilik a csizmát, a csizmát. 

Még szébb madár a kánya, a kánya, 
A világot béjárja, béjárja, 
S még se kopik csizmája, csizmája, 
Arra való a szárnya, a szárnya. 

Komámasszon léánya, léánya, 
Mér nem liba vagy kánya, vagy kánya? 
Mer ha mezitláb járna, láb járna, 
Piros csizmát nem várna, nem várna. 



430. 
Eluiéutek a diákok, 
Búsulnak a léányok. 
Fodorminta lóminta, 
Én isteném, hozd vissza; 
Mer ha vissza nem hozód, 
Az én szUvem megszakad. 

431 

Vetéttem viloját, várom kinyílását, 
Várom a rózsámnak visszafordulását. 

Kinyilt a viloja, de nem igén terjed, 
Visszajött galambom, de nem igén szeret. 

Fekete városban fejér  torony lácczik, 
Látom a rózsámot most és mással jácczik. 

433. 

Mikor én küs léány vótam, 
Zab aratni járogattam, 
Markot nem tuttam hajtani, 
Szeretöt tuttam tartani. 

Ugy ég a tűz, ha téssz réa, 
Szóll a világ, ne hajts rea; 
Egész világ ingém beszél, 
De azt mind élfujja  a szél, 

Kit lefelé  / kit felfelé, 
Kit a rózsám háza felé. 

433. 

El kéli innen masírozni 
Messzire, 



Galambomot itt kéli hagyni 
S nincs kire. 

Réád bizom édés kedves 
Pajtásom, 
Éjjed világodot vélle, 
Nem bánom. — 

434. 
Ződ a kökény, majt mégkéktll, 
Most vagyok szerető néktll, 
Majt mégérik fetckére, 
Kapok én még szeretőre. 

Kapok én még szeretőre, 
Barna piros legénkére; 
Az a hiba lészén benne, 
Ményecskékén jár a széme. 

Égy az óra, kettőre jár, 
Az én rózsám lájbiba jár, 
Az ö lájbija kétféle, 
Biz ő maga se jóféle. 

435. 

Az ágon szarka csérég, 
Az ablakon kinézék, 
Kinézék az ncczára, 
Nem jö-é valahára. 

Vót hetyke szép szeretöm, 
Hajh! de még sincs fökötöm; 
Oh, léány ok, higgyéték, 
Hamissak a Iegényék.— 

436. 

Este guzsajosba, réggel a malomba, 
Ha a mónár maga, sárga arany vóna, 



Még se ménnék vélle tőbbég gasajosba, 
Mer az léányának (lress az orsója. 

Üress az orsója, teli se fonhassa, 
Mer a szeretője mindég jáczottassa; 
Hat lóval hintóval kéli ménni utánna, 
Nem illik a szégény embérnek házába. 

431. 

Czifra  palota, 
Ződ az ablaka, 
Gyere ki te tubarózsa, 
Vár a viloja. 

Én azt megteszem, 
Katát elvészém, 
Én alnszom, ö dógozik, 
Este mégveréra. 

438. 

Galliczia széjin viritt égy almafa, 
Mindén esztendőbe terém alma rajta; 
Alatta ott nyugszik két székéj katona. 

Erdéj, édés hazám, ott nevelt jó anyám; 
Hazám, édés hazám, magyarok hazája, 
Vajon eljuthatok falum  határára? 

439. 

Verd még isten, verd még 
Szeretőmnek annyát, 
Mér tiltá el töllem 
Az ő kedves fiát. 

Ha neki fia  vót, 
Nekém szeretőm vót, 



Ha neki kedves vót, 
Nekem édesebb vót. 

440. 

Kapnm előtt halastó, 
Beléugrom lovastól, 
Vajon osztán ki húz ki V 
Találkozik valaki. 

Szabó legén gyere ki, 
Vár a raózsád ide ki. — 
Nem meheték raózsám ki, 
Köpenyégém szabom ki, 
S ha kiszabom, mégvarrom, 
Raózsám belé takarom. 

441. 

Segesvári kis kalapom 
Bokréta nékttl koptatom, 
Pedig vóna a ki ténne, 
Ha neki és szabad lenne. 

Nem szabad, mer semmim sincsen, 
Nincs száz forint  érő kéncsém, 
De majt léssz. 

44*. 

Zöd erdőbe, sik mezőbe 
Sétál égy madár, 
Sárga lába, kék a szárnya, 
Oh be gyöngyön jár. 

Hivn ingem útitársnak, 
El és ményék már, 
Nincs Erdéjbe ojan léány, 
Ki mégtartson már. 



Átalusztam én a Marost 
S még nem merültem, 
Viczkándoztam benn a vizbe 
S partra kiUItem. 

De nem én vagyok az első, 
Kit vizre vittél, 
Se nem én vagyok atósó, 
Kivel igy téttél. 

Henem én vagyok az, a ki 
Hótig mindén jót 
Kivánok nekéd a rosszér, 
Bár szüved rossz vót. 

443. 

Árva göliczének nyögése 
Hat fülembe,  bús szüvének hörgése. 

Fáknak száraz ágán üldögél, 
Feje szédül, halni készül, nyögdögel, 

Elvesztett sajátját sirassa, 
Árva fejit,  távollétit jajgassa. 

Bús gölicze vesztétt társát sirassa, 
Bánatjába gyénge tollát hullassa. 

444. 

És az essö szépén cséndésén fojvást, 
Azt gondolod rózsám nem találok mást? 
Találok én mást és, szépét csinossat, 
Hogyha ngy akarom, barna pirossat. 

Zavaros a Maros vize, nem tiszta, 
Rávezetem ktts pej lovam, nem issza, 
Hogy és inná, mikor mijén aavaros, 
Nem vagyok én a rózsámmal czabados. 



Kapum előtt csak égy fényés  csillag van, 
Annak a csillagnak sok iriggyé van; 
Eltltották töllem azt a csillagot, 
Ki az én bús életémnek rogyogott. 

445 
Gyere pajtás katonának! 
Nem ményék, mer ott levágnak; 
Ne féjj  pajtás, mer nem vágnak, 
Csak kardlappal lapogatnak. 

Akkor ményék katonának, 
Ha léányok verbuválnak, 
Pándlikába kardot rántnak, 
Aval tudom le sem vágnak. 

Gyere pajtás katonának, 
Tégéd tésznek kapitánnak , 
Négy esztendő nem a világ, 
Éjjén a magyar barátság! 

A Mezőségről. 
446. 

Jól megvizsgáld rózsám, 
Kihez adad magad, 

Nehogy vajegy roszhaz, 
Hogy elveszesd magad. 

Mert nem köcsen kinyér, 
Hogy azt te megadhasd; 

Sem pediglen nem zsák', 
Hogy azt kifordíthasd. 

Bánatnak fellege 
Téged elkerlljjen, 

Istennek áldása 
Házadnál dertljjen. 

Szlpséged, jóságad 
Az igig fellrjen; 



Genge fülemile 
Ablakldan zengjen. 

A szekerem rúdgya 
Ki vagyan fordítva, 

A jó isten tuggya: 
• Jóra-e vagy roszra; 

Magam ugy gondalam: 
Talám siralmamra. 

447. 
Bémenék egy házhaz, 

Att van az idescm: 
Pohár a kezlbe, 

Piras bór van benne. 

Köszend rám Idesem, 
Hogy igyam belölle! 

Mint hogy rád köszenném, 
Inkább kiönteném. 

Mégis rád kőszenem, 
Jó barátam vótál. 

Kőszenem Idesem, 
Hogy eddig szerettél, 

Arról sem tehetek, 
Ha már megvetettél, 

Nálamnál jobbat is 
Szebbet is kerestél; 

íjj vigabban azzal, 
Mint In velem lltél. 

Virágas kertemnek 
Más szedi virágát; 

Mert az in idesem 
Máshaz atta magát. 

Ugy marattam immár, 
Mind mezőben talló, 

Kinek lkességit 
Elmecczé a salló. 
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V E G Y E S E K . 
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, 
Sttrtl könnyeimböl koporsószegeket ? 

Felirom sirfádra:  itt nyugszik egy árva, 
Kinek szeretetből történt a halála. — 

449. 

Kimenyek Magyarországra, 
Megkapsz ott egy korcsomába, 
Korcsomáros kapujába 
Fel lesz az én nevem vágva. 

Ugy clmenyek, meglássátok, 
Soha birem sem halljátok, 
Sem hiremet, sem nevemet, 
Felejtsetek el engemet. 

Nincsen olyan ködös idl 
Melyből ne legyen jó idő, 
Nincsen olyan piros hajnal, 
Hogy meg ne sirassam jajjal. 
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Engem ugat a kutya csak egy edil], 

Éu vagyok rossz a faluba, 
A ki nem jó egyedül; 

Velem arat bé a falu,  s nevemen 
Igy gázolnak az én becsületemen. 

Jártam én a templomba is eleget, 
Ott sem mondott a pap nekem 

PiroQgszónál egyebet, 
Kipapolta, hogy a világ azt mondja, 
Én vagyok a falu  csúfja,  bolondja. 

Én ezután felfogadom,  jobb leszek, 
Fogadásból a pöreölybe 

Egy karajczárt béteszek. 
Békét hagyok a bornak s a leánynak, 
Ezt fogadtam  az istennek magának. 

4 5 1 . 

Korcsmárosné, gyújts világot, 
Héj, van-e kökényszcmü lányod? 

Serem is van, borom is van, 
Héj, kökényszemü 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 ,%ngot vet a selyem szoknya. 
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Ellopták a szivem, jól érzem, 
A ki ellopta is, esmérem, 
De feltalálom,  ugy vélem, 
Mert szerelmemnek esmérem 

Sérelmem. 

Ki az én szivemet ellopta, 
A magáét helyébe hagyta, 
De fájdalom  nélkül hagyta, 
Mert szerelmem gyulasztotta 

Tüzével. 

Tiéd vagyok szivem, nem szánsz-e? 
Velem ily kegyetlenül bánsz-e? 
Tiéd vagyok, rabod vagyok, 
Megkötöztél, foglyod  vagyok, 

Nem szánsz-e? 

453. 

Három magyar hat kurási, 
Előttem csak kis bagási, 

Kuttya ilyen remtette, 
Ijpnye szette fekete. 

Ha felkötöm  a kardomat, 
Az aranyos tarsajomat, 

Kuttya ilyen remtette, 
Ennye szette fekete. 

Ha felteszem  a csákómat, 
S megugratom paripámat, 

Kuttya ilyen remtette, 
Ennye szette fekete. 

Ha felhúzom  a csizmámat, 
S az aranyos sarkantyúmat, 

Kuttya ilyen remtette, 
Ennye szette fekete. 

VadrAuik. 
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454. 

Haj dnj duj! ez élet 
Bezzeg fáin  élet, 
Bor nektárja, ezzel 
Nem komor Ítélet. 

A hordó tetején 
Emelek egy oltárt, 
Ott fuvom  Bacchusnak 
A harmadik zsoltárt. 

Áldott légy hát Bacchus, 
Ki a jó bort adtad, 
Ily derék fiadat 
Régen meghivattad. 

Áldott légy jó Bacchus, 
Hogy szöllöt termettéi, 
Hogy ez ivóhelybe 
Minket is bévettél. 

Haj duj duj! megiszom 
Ma minden jószágom, 
Holnap veres tollas 
Csákóm férre  vágom* 

455. 

Teli kertem zsájával, 
Szerelemnek langjával. 

Gyönyörű violám, 
Gyönyörű szép rózsám ! 

A te szemed fekete, 
Az én szivem bélcpte, 

Gyönyörll violám, 
Gyönyörű szép rózsám 1 
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Szemöldököd szivárván, 
A homlokod kömárvány, 

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 nyulak sebesen, 
Morognak a medvék dühösen, 
Bimbóm, bimbóm, bimbóm. 

457. 

A hévizi piaczon, piaczon, 
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 bujába, bujába, 
Belébutt a burjánba, burjánba, 
Jancsó István utána, utána, 
Magas sarkú csizmába, csizmába. 
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459. 

Sinfalvára  ké menni, 
Létánia fog  lenni, 
Az én rózsám a diák, 
Fújja az létániát. 

A sínfalvi  hid alatt, 
A vigánóm ott maratt, 
Hej! kértem vissza nem atták, 
Száz forinton  tartották. 

Várfalvában  oda fel, 
Beteg asszony nem kél fel, 
Hejl vizet innék, vize nincs, 
Vizér ktt'dne, senki sincs. 

Van neki egy vén ura, 
Azt elkütte a kútra, 
Hej! mig az ura vizre járt, 
Barna legén kandikált. 

Édes uram, be jó ke, 
Be jó vizet hozott ke, 
Hej! mennyen el ke másszor is, 
Többet tiljön százszor is. 

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 csorgó kútfeje; 
Akármerre hajtsak elé, 
Kedvem telik mindenfelé. 

Van bojtáron1, kettő, három, 
A gulyámat rájok bizom. 
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Magam akárhol járkálok, 
Hegyen völgyön fnrulyálok. 

Van tejem, borom is elég, 
Tüzem a konyhán vigan ég; 
S a hol ha együtt van velem, 
Barna babámat ölelem. 

Ha vagyok a bögö nyájjal, 
Nem cserélek a királylyal, 
Ha nyájamnak jól van dolga, 
Én ur s ö mellettem szolga. 

460. 

Nagy-pénteken mossa holló a fiát; 
Ez a világ kigyót 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 szeretömnél, 
Hó nyakáról fújja  a szél a kendőt, 
Édes rózsám mikor tartunk menyegzőt? 

461. 

Mig a tóba halak laknak, 
Addig rózsám cl sem hagylak; 
Abba pedig mindég laknak, 
Igy, igy hát rózsám el sem hagylak. 

Mig a tóba halak lesznek, 
Addig rózsám el sem veszlek; 
Abba pedig mindég lesznek: 
Igy, igy hát rózsám el sem veszlek. 
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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 hatvan kettő, 
Foga sincs több csak vagy kettő, 

Kicsinyke még, hadd nöjjön még. 

Csak két foga  áll istrázsát, 
Alig rágja a hlg kását, 

Kicsinyke még, hadd nöjjön még. 

463. 

Mért titkolod, ha szeretsz V 
Nem szeretlek, elmehetsz. 
A tettetés igen rút, 
A ki kétszin, mind hunezut. 

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. 

Elmehetsz drága madár! 
Te is álnok csapodári 
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Feltetszik még rút napod. 
Büntetésed megkapod. 

Vigyázz kedves, ne tréfálj! 
Biz az én szivem is fáj. 
Végy erőt Lát magadon. 
Bocsásd szived 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 szivem téged szeret 

464. 
Kinek nincsen krinolinos szoknyája, 
Mennyen el a zöld erdőbe bujába, 
írja fel  a fenyőfának  aljára, 
Hogy nincs neki, hogy nincs neki, 
Krinolinos szoknyája. 

465. 
Házasságom mindég bánom, a mig élek, 
A sok kölyköt el nem győzöm, attól félek; 

Már is teli a puczkó, 
Ugy megbódult a ficzkó 

Bánatjában. 

Legénységem be szerettem, már azt mondhatom, 
Ámde hogy azt elvesztettem, holtig siratom, 

Mert feleség  parancsol, 
Nem fogadom  s korbácsol 

A szájával, 



232 

Hogy kényesen magas kontyát feltehette, 
S immár magát nagy gangosan rám köthette, 

Férre rug és toppot mond, 
Nekem mondja: hogy bolond, 

Jaj istenem! 

Gazdagsága, nagy jósága és szépsége 
Addig vala mig elvettem, de már vége, 

Csak enyim lett a verem, 
Hova teszem tenyerem, 

Mit csináljak? 

Az asszony egy szükséges rosz, de a férje 
Ökemétöl a korbácsot ne kimélje, 

Veregesse meg kétszer, 
Ütögesse meg hétszer 

Minden héten. 

466. 
Apám, ki megholt, 
Arra mi ö volt, 
Kedvet kapok, 
Molnár vagyok. 
Mire születtem, 
Én megelégszem, 
Bánat nem ér, 
Van liszt, kenyér. 

Ha zörög malmom, 
Szivesen hallom, 
Szivem dobog tik ták 
Tik ták tik ták tik ták ták. 

Piros orczával, 
Jön a búzával 
Lányka ide, 
Szép többnyire ; 
Tréfálni  szoktam 
Olykor és ottan 
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Csókot kapok, 
Hamis vagyok. 

Néha ilyenkor 
Vérem is felforr, 
Szivem dobog tik ták 
Tik ták tik ták tik ták ták. 

467. 

Haj dinár dnm potyka, 
Gunár szinti szoknya, 
Egy sem becsületes, 
A ki aztot hordja. 

Knkoricza szára 
Felfutott  a fára, 
Az én galambomnak 
Csókra áll a szája. 

Hajlik a gyenge nád, 
Hajtsd hozzám az orczád, 
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 ötet a búbánat 
Gyakran hányja veti. 

Mert ha kancsó mellé ülhet, 
S ott többed magával lehet, 
Buját baját minden gondját 
Abba eltemeti. 
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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 néhány icczét, 
Vagy feltörjük  a pinczét. 

Hadd igyék a német sert, 
Ne bántsuk a jó embert; 
De táguljon a háztól, 
El nem férilnk  egymástól. 

4?0. 

Esik az esö csendesen, 
Vágtat az idö sebesen; 
Igyunk hát pajtás csendesen, 
A pohár hadd zenéigessen. 
Teli hordó búcsút járjon, 
Sült tyúk a csapon strázsáljon, 
Az ökör az utczán járjon, 
Térdig a borban úszkáljon, 
Két csipöjén kulacs álljon, 
A sült liba utczán járjon, 
Ugorkát szájában hordjon, 
Mind azt kiáltsa: gá, gá, gá, 
Társaság — vigasság, gá, gá, 
Segitsttnk szegény ászkokon, 
Ugy lehet, hogy még azokon 
Sirva viszen ki a rokon. 
Jaj be okoson találta, 
A ki a szőlőt plántálta, 
Nagyváradot ki nem hagyta, 
Zilaht is beléfoglalta. 
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471. 
Elszáradt a borzafa, 
Hol hálunk az éjszaka, 
Majd elmcnyttnk amoda, 
A bol 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. 

Vékony czérna 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, igene? 
Ha nem szeretsz, meghalok, 
Jaj! már is oda vagyok. 

A mióta szttlettem, 
Minden embert becsültem, 
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Barátimat szerettem, 
S hajh! mégis megvettettem. 

Könnyű hibát keresni, 
A slk jegen elesni; 
A ki btlnt tud nevemre, 
Vessen követ fejemre. 

Szeretni és búsulni, 
Születni és kimúlni, 
Oh be sok rosz, kevés jó ! 
Vess véget oh koporsó. 

A mi jót csak tehettem. 
Örömest cselekedtem, 
Mindeneket becsültem, 
Ne sirjatok felettem! 

Közel van enyészetem, 
Ne felejts  el kedvesem; 
Emlékezz meg hívedről, 
Régi jó tisztelődről. 

Tudom, hogy nem sokára, 
Nevem vágják sirfára, 
Mert szerelmed eltemet 
Csalfa  leány engemet! 

473. 
Jertek tiak, induljunk a táborba, 
Hü galambunk ugy se szőrit karjába; 
A mig voltunk se szerettek, 
Ha élményünk, elfelejtnek 

Örökre! 

S ti leányok maradjatok pártába, 
Igaz magyar ugy se szorít karjába, 
Ki honn marad, nem érdemel, 
Ki elmenyen, annak nem kell 

Szerető. 
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474. 
Van egy malom, nincsen köve, 
Mégis lisztet jár; 
Van szeretöm, tiltják tőlem, 
Mégis hozzám jár. 

Az én rózsám olyan beteg, 
Talán mégis hal, 
Ha meg nem hal, kinokat lát, 
A lesz nekem baj. 

A te snlyos nyavalyádból 
Adjál nekem is, 
Hadd érezzük mind a ketten, 
Érezzem én is. 

475. 
Édes anyám karján nevelt engemet, 
Még sem tudja az én bús életemet; 
Mert ha tudná az én bús életemet, 
Éjjel nappal megsiratna engemet. 

Édes anyám, pénz vagyon a zsebembe, 
Kérem szépen, ki ne vegyen belölle, 
Ha kiveszen, csináltasson koporsót, 
Veresse rá hármassával a jajszót. 

476. 
Jaj de fáj, 
Jaj de fáj, 

Fáj a szivem érted, fáj  ! 
Jaj de fáj, 
Jaj de fáj, 

Fáj a szivem érted, fáj! 
Hijába fáj  a szived, 
Mert nem leszek a hived, 
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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 czitromfa, 
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 mig a világ világ lesz, 
Mig 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 vigabban, mint én velem éltél. 

De ez jól van nekem, szegény árva fejem, 
Mert a szeretetet nem is mérsékeltem, 
A szivem s a lelkem nem is egyeztettem, 
Próbára sem tettem, egyezik-e vagy sem. 

Jót kívánok szivem, szived vigan éljen, 
Semmi szomorúság szivedhez ne férjen, 
Czitrus és tulipánt kertedbe teremjen, 
Zengő fülemile  ablakodon pengjen, 
Bánatnak fellege  téged elkerüljen, 
Hogy annak zápora soha meg ne verjen. 
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Szerelem gyertyája asztalodon égjen, 
Szépséged, jóságod az égig felérjen, 
Két fejér  karodban két szép arany perecz, 
Éltessen az isten azzal, a kit szeretsz. 

478. 
Ma nem ettem, csak gombát, csak gombát, 
Fekete tyúk — zibidon zatton, 
Zetelati latiban — taréját, 
Zetelati latiban — taréját. 

Három bokor saláta, saláta, 
Három legény — zibidon zaton 
Zetelati latiban — gyomlálta. 
Zetelati latiban —gyomlálta. 

Három tojás rátotta, 
Három leány — zibidon zatton, 
Zetelati latiban — rántotta, 
Zetelati latiban — rántotta. 

Én is ettem belőle, belőle, 
Még sem holtam — zibidon zatton 
Zetelati latiban — meg tőle, 
Zetelati latiban — meg tőle. 

480. 
Kendert vettettem felibe, 
Pánczél pillangéré, 
Rozsaminé, kenderpáczé, 
Czikka méré. 

Kinyötettem mind felibe, 
Pánczél pillangéré, 
Rózsaminé, kenderpáczé, 
Czikka méré. 
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ElAsztattattam felibe, 
Pánezél pillangéré, 
Rózsaminé, kenderpáczé, 
Czikka méré. 

Kivettettem mind felibe, 
Pánczél pillangéré, 
Rózsaminé, kenderpáczé, 
Czikka méré. 

Kitilóltattam felibe, 
Pánczél pillangéré, 
Rózsaminé, kenderpáczé, 
Czikka méré. 

Meghéheltettem felibe, 
Pánczél pillangéré, 
Rózsaminé, kenderpáczé, 
Czikka máré. 

Meggerebeltettem felibe, 
Pánczél pillangéré, 
Rózsaminé, kenderpáczé, 
Czikka méré. 

Megfonattam  mind felibe, 
Pánczél pillangéré, 
Rózsaminé kenderpáczé, 
Czikka méré. 

Megszapultattam felibe, 
Pánczél pillangéré, 
Rózsaminé, kenderpáczé, 
Czikka méré. 

Megtekertettem felibe, 
Pánczél pillangéré, 
Rózsaminé, kenderpáczé, 
Czikka méré. 

Megszövettem mind felibe, 
Pánczél pillangéré, 
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Rózsaminé, kenderpáczé, 
Czikka méré. 

Felszabattam mind felibe, 
Pánczél pillangéré, 
Rózsaminé, kenderpáczé, 
Czikka méré. 

Megvarrattam mind felibe, 
Pánczél pillangéré, 
Rózsaminé, kenderpáczé, 
Czikka méré. 

Nekem csak egy gallér maradt, 
Pánczél pillangéré, 
Rózsaminé, kenderpáczé, 
Czikka méré. 

481. 
Egybegyűltek, egybegyűltek a miskolczi dámák, 
Ej haj, ej haj! a miskolczi dámák. 

Ugy meggyúrtak, ugy meggyúrtak egy ökölnyi tésztát, 
Ej haj, ej haj! egy ökölnyi tésztát, 

Megfözék  azt, megfözék  azt vajas gombódának, 
Ej haj, ej haj! vajas gombódának. 

Kitálalák, kitálalák a pitvar földére, 
Ej haj, ej haj! a pitvar földébe. 

Megevék azt, megevék azt igen hamarsággal, 
Ej haj, ej haj! igen hamarsággal. 

Mindenképpen jól van dolgom, csak hogy szegény vagyok, 
Ej haj, ej haj! csak hogy szegény vagyok. 

Éjjel nappal jó bort iszom, csak hogy rongyos vagyok, 
Ej haj, ej haj! csak hogy rongyos vagyok. 

VadrÓEB&k. 16 
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482. 
Kinek nincsen szeretője, 
Menjen el a zöld erdőre, 
írja fel  egy falevélre, 
Hogy nincs neki szeretője. 

Nekem is vol* egy alakom, 
Kinek szivét nem birhatom ; 
Pesti kaszárnya repedj meg, 
Édes szivem szabadulj meg! 

483. 
A minap hogy haza mentem, ott vala látom, 
Egy néhány ló megnyergelve, egy kettő három ; 
Kérdém: 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, anyám küldte azokat. — 
Fejős tehenek! felkantározva  ! 
Oh ég ! szegény megcsalatott férj  vagyok, 
Mások is, mint én! 

A mint a házba bétekinték, ott vala látom 
Egy néhány 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. — 
Tejes fazakak!  felsarkantyuzva! 
Oh ég! szegény megcsalatott férj  vagyok, 
Mások is, mint én! 

A mint a fogasra  tekinték, ott vala látom 
Egy néhány 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. — 
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Oh ég! szegény megcsalatott férj  vagyok, 
Mások is, mint én. 

A mint az ágyba tekinték, ott vala látom 
Egy néhány huszár katona, 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? 
Szolgáló lányok azok, az anyám küldte azokat. — 
Szolgáló lányok ! pödrött bajuszszal ! 
Oh 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  ? — 
No lássa az ember az oktondit, ki lát itt forgatást? 
Czirógatások ezek, a szerelem szüli ezeket. — 
Oh ég! szegény rászedett nő vagyok, 
Mások is, mint én. 

484. 
Ajh, be boldog az az édes anya, 
Kinek nincsen husz esztendős fia; 
A mi urunk maga is husz éves, 
Hát a magyar hogy ne volna kedves. 

Kék átilla szorítja testemet, 
Sárog sinór busitja szivemet, 
Sárog sinór, fekete  közepe, 
Igy van szőve a magyar élete. 

Dullóvá csak most leve Szász Peti, 
Jaj de hamar a rekutát szedi, 
Engemet is huszárnak irának, 
Alájam majd pej paripát adnak. 
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A gőzösnek hat erős kereke, 
Bár csak hamar izre porrá menne, 
Hogy ne vinne az engemet oda, 
Messze földre  idegen országba. 

Ajh istenem, hogy kell ahoz szokni, 
Hogy kell azt a német lányt szeretni 
Ha ölelem, fájnak  a karjaim, 
Ha csókolom, csordulnak könnyeim. 

436. 

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 hujjá haj. 
Nem is a teje. 

Futottál-e utána? hejje hujja haj. 
Nem is előtte. 

Ugattak-e a kutyák ? hejje hujja haj. 
Nem is kaczagtak. 

Birkózzunk meg te juhász? hejje hujja 
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 vakarut. 

Ittál-e bort te juhász ? hejje hujja haj. 
Itt állok, uram! 
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486. 
Vajha tündérré lehetnék, 
Vagy testemben eltűnhetnék, 
Higyed szivem, hozzád mennék, 
Veled keveset mulatnék. 

Tündér is vagy, mert nem látlak, 
Ha látnálak, megfognálak, 
Vas békóban jártatnálak, 
Mint te engem, kinoználak. 

Én is bizony sokat sirok, 
Szomorú verseket irok, 
Mert személyeddel nem birok, 
Kiért holtig gyászban járok. 

Én istenem, reménységem 
Vajon bételik-é kedvem? 
Megadatik-e énnékem, 
Kit régóta óhajt szivem. 

Angyali ábrázatodat, 
Kebeledben nyilt rózsádat, 
Keskeny karcsú derekadat, 
Add nékem szivem magadat. 

Tekinteted mint rárónak, 
Járásod oly mint pávának, 
Ezek engem hódoltatnak 
Zászlója alá Vénusnak. 

Postán menj el én hiv szolgám, 
Tekintsd meg, mint van solymocskám, 
Mondjad, csak jöjjön énhozzám, 
Készen várja friss  kaliczkám. 
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De téged elválasztalak, 
Ha lehet, magammal tartlak, 
Máshová sem bocsátnálak, 
Kiki keressen magának. 

Légyen Párisé Héléna, 
Giseárdóé szép Gismunda, 
Csak te enyim lehetsz vala, 
Gyönyörűséges szép rózsa. 

Ha elválunk egymástól is, 
Ne utáljuk egymást mégis, 
Csak izengetö szókkal is 
Ujitsuk magunkat mégis. 

Bár utáljon meg ez világ, 
Csak ujuljon meg a zöld ág, 
Miénk leszen a mennyország, 
Tttndöklö fényes  boldogság. 

Én szivemnek vidámsága 
Hogy tőlem ha meg van válva, 
Kiért szivem búval rakva, 
Légyen isten akaratja. 

Az isten áldjon meg rózsám, 
Éltedben kedves violám, 
Téged szeretlek én rózsám, 
Kedveskedő majoránnám. 

Kinek szép mosolygó szemed, 
Meggyőzött már szép szerelmed, 
Máshoz ne hajoljon szived, 
Holtig leszek rabod néked. 

Holtig is önön magamat, 
Ajánlom szolgálatomat, 
Néked én barátságomat, 
Oltalmazz engem rabodat. 
A kit ha sokáig élek, 
Mig bennem lakik a lélek, 
Vidám napokat ha érek, 
Szolgálni megigyekezek. 
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Csak ez vagyon immár hátra, 
Viselj gondot te magadra, 
Tarts számot rám sajátodra, 
A te kedves barátodra. 

487. 
Alamizsnát vak koldusnak, 

Kit szerelem vakitott, 
És keserves sok kínoknak 

Gyötrelmére tanított. 
Szánd meg kérlek esetemet, 
S enyhítsd az én kérésemet. 

Alamizsnát kérlek adj, 
Ily veszélyben el ne hagyj. — 

Vak koldusok nappal szoktak 
És nem éjjel koldulni, 

Mondd meg nekem, kik bántottak, 
S mért kellett megvakulni? 

Melyik szív volt oly kegyetlen, 
Mely megbántott ily véletlen, 

Attól várjad jutaimid, 
Én nem adhatok semmit. — 

Igy tehát csak el kell menni, 
Oh keserves szenvedés! 

Mivel látom, nincs mit tenni, 
Nincsen nálad enyhülés. 

De én mégis csak reméllek, 
S leborulva téged kérlek; 

Alamizsnát kérlek adj, 
Ily veszélyben el ne hagyj. — 

Mivel látom, hogy ily szépen 
Tudsz én tőlem koldulni, 

Alamizsnát mindenképpen 
Fogok neked nyújtani. 

A te sok szép kérésedre 
Légyen minden tetszésedre, 

Édes koldus — ! érted-é ? 
Bátron ide jere bé! 
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Álnok szerencse, szivem bilincse, 
Meddig fogsz  gyötörni engemet ? 

Csalárd rosz világ, mindenben hívság, 
Megszánod-e valaha fejemet? 

Hogy vegyen bús szivem ujulást, 
Bokros kinok közt tágulást! 

Sokat biztattál, de ritkán hívtál, 
Szaporítod búmat naponként, 

Mind éjjel nappal, szörnyti kínokkal 
Gyötresz engem tengeri zajként, 

Nem lehet reményem napomhoz, 
Elveszett vigasságomhoz. 

Mintsem igy éljek, jót ne reméljek, 
Jobb, hogy tőled végbucsut vészek, 

Maradj magadnak, ne tarts rabodnak, 
Ezután ki voltam, nem leszek, 

Sőt tanítok mást is káromról, 
Mint ítéljen e világról. 

Inkább istennek, tiszta hívemnek 
Feláldozom holtig éltemet, 

Neki szolgálok, kedvet találok, 
Megmenti sok bútól fejemet; 

Kérem is, hogy tőlem kegyelmét 
Meg ne vonja segedelmét. 

488. 
Nem lehet, nem lehet, el kell menni, 
Kedvem érkezett, kedvem érkezett dámává lenni, 

Már a herczegé vagyok, 
Gyurkának békét hagyok. 
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Szép lovak, szép hintók, szép cselédek, 
Aranyórák, aranygyűrűk, nagy ebédek. 

Már ezeket szeretem, 
És a falut  megvetem. 

Isten hozzád Gyurka, búcsút veszek, 
Mert már a tiéd, mert már a tiéd többé nem leszek. 

Már a herczegé vagyok, 
Gyurkának békét hagyok. 

490. 
Megpanaszlojn az én istenemnek, 
Hogy nem ád helyt az én kérésemnek, 

Szivem erős karja, 
Ha mindég akarja, 
Fejem bétakarja, 
Hogy a bú ne marja 

Szivemet. 

Zörgetem én is a nagy egeket, 
Hogy megszánják e sok gyötrelmeket, 

Bánatom elmúljon, 
Hogy szivem ujuljon, 
Könnyem is ne hulljon, 
Szived is forduljon 

Szivemhez. 

Kötve hiszek én már a leánynak, 
Mert szivét ajánlja akárhánynak, 

Nem gondol semmivel, 
Szép becstiletivel, 
Élete s hirivel, 
Hanem akárkivel 

Köt frigyet. 
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Ezt tanultam a magam esetén, 
Érzettem is egy keserves estén, 

Mikoron én éppen 
Megragadó lettem, 
Majd megfogtam  épen, 
Akkor mindenképpen 

Csnffá  tett. 

491. 
Ez nap fénye  már ezután 

Rejtezik a felhőbe, 
Az én nevem temettessék 

Mindörökre a földbe. 
Jaj ha már igy élnem kell, 
Mindenektől félnem  kell, 

Az én kedves barátimtól 
Véletlenül válnom kell. 

Szerettelek jó barátom, 
Te engem nem szerettél, 

Szemmel szájjal csalogattál, 
De szivedből gyűlöltél; 

Igy engem bajba hoztál, 
Nekem nagy bút okoztál, 

S mind kettőnket vigasztaló 
Barátságtól megfosztál. 

Nem szeretek soha senkit, 
Mem szeretek senkit már, 

Megtanitott egy barátság, 
A mely nekem volt nagy kár; 

Egy tekintet vakitott, 
Örökre szomorított, 

Sebet ejtett, melyet senki 
Kivllled nem gyógyíthat. 



251 

492. 
Nincs oly üröm, melyet végre bú ne kövessen, 
Nincs oly bú, melynek az idö véget ne vessen. 

Ugy éljünk hát a jóval, 
Mint könnyen változóval 

S nem állandóval. 

S hogyha neked bús óráid s napjaid lesznek, 
Majd egy öröm érzésével mind elenyésznek; 

Ne essél hát kétségbe, 
A szerencsétlenségbe' 

Légy reménységbe'. 

Szüntesd te is hát bús szivem panaszaidat, 
Időre és szerencsére bizzad sorsodat; 

Mert nem lesz ez igy mindég, 
Bánatidban leszen vég, 

Örömet érsz még. 

493. 
Jaj, ha tehetném, 
Hogy feledhetném 

Képedet, örömöm elrablója, 
Ugy nem lendék többé imádója. 

Jaj, nem tehetem, 
Nem feledhetem, 

Kinoz is, ha tőled távol vagyok, 
Nem birom, könnyeim közt lerogyok. 

Látnád e szivet, 
Mint vérzik érted, 

Ugy, tudom, örökre hü maradnál, 
Szerelmedbe soha meg nem csalnál. 

De már jól látom, 
Hogy megcsalódtam, 

Csak maradj magadnak, élj boldogul, 
Néked e tiszta sziv már nem hódol. 
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484. 

Csendes estve, melynek setét 
Pitvarit az hallgatás 

Elfedezte,  hogy esetét 
Észre ne vehesse más! 

Engedd meg, hogy sohajtásom 
Fátyoloddal fedjem  el, 

Énekemet bús lámpásom 
Világánál kezdjem el. 

Minden állat elnyugott már 
A nappali munkától, 

Bágyadt lévén enyhülést vár 
A csendes éjtszakától. 

Az enyhülés reménysége 
Oly balzsamja szivének, 

Mely miatt a test insége 
Nem is tetszik teréhnek. 

Csak egyedül én kinlódom, 
Az én szivem hánykódik, 

Csak egyedül én bánkódom, 
Más senki nem aggódik; 

A terhes gond elkergette 
Szemeimről az álmát, 

DUhős prédájává tette 
Szivemben a nyugalmat. 

Még sincs semmi reménységem, 
Hogy bár sokat szenvedek, 

Jutalmul nyerje hivségem 
Azt, a kiért senyvedek; 

Ne csudáld hát, hogy mikor más 
Nyoszolyáján nyugoszik, 

Nálam az éjjeli lámpás 
Soha ki nem aluszik. 
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495. 
Búval derül én reggelem, 
Szomoruán jön éjjelem, 
Nékem a legtisztább estve 
Fekete szinnel van festve. 

A nap is gyászt von magára, 
Nem süt rám piros sugára, 
Komor felettem  az ég is, 
Elhagyott a reménység is. 

A kinek kedvébe jártam, 
S kitől szerencsémet vártam, 
Rágalmazó nyelvek mellett 
Az is ellenségemmé lett. 

A mi engem vidíthatna, 
S az élethez kedvet nyujtna, 
Attól én meg vagyok fosztva, 
A jó mind másnak van osztva. 

Ellenem fúnak  a szelek, 
Vigasztalást már nem lelek, 
Kedvem semmiben sem telik, 
Búmat naponként nevelik. 

Oh! örök bút szerze nékem 
Elrablott gyönyörűségem, 
Nincsen olyan piros hajnal, 
Melyet ne köszöntsek jajjal. 

Nem átkozlak, nem szokásom, 
De 6ok siirtl sohajtásom 
Felhat a magas egekre, 
Te felelj  meg mindezekre. 

De találok több ilyekre, 
Több ily szerencsétlenekre, 
Bánátim megosztom vélek, 
Sirva nyögök s csak reméllek. 
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496. 
Én vagyok egy hiv szerető, 
Kit a fátnm  megpróbált; 
De nem bánom, mert szerető 
Szivem, szivem, szivem ezáltal próbált. 

Megtanultam, mit kellessék 
Két oly szivnek próbálni, 
Kiket egy szent kötelesség, 
Soha, soha, soha nem hágy elválni. 

Ti ártatlan szerelemnek 
Szelid indulatai, 
Szerencsétlen bús fejemnek 
Néma, néma, néma gondolatai! 

Távozzatok messze tőlem, 
Hagyjatok el engemet, 
Hirt se mondjatok felölem, 
Hogy esmertek, hogy esmertek, hogy esmertek engemet. 

Menjetek el, arra kérlek, 
Ahoz a kit szeretek, 
Én titeket jól esmérlek, 
Légyetek, légyetek, légyetek hiv követek. 

Mondjátok meg, hogy tiszteli 
Egy ártatlan tiszta sziv, 
S arra kéri, ha kedvelli, 
Hogy hozzája, hogy hozzája, bogy hozzája légyen hiv. 

497. 
Lesem az örömet majd ott, majd itt, 
Vajon hol láthatom vig sugárit? 
Jártam a hegyeket, néztem a mezőt, 
Seholt, seholt nem találtam meg öt. 

Kerestem szüntelen magános helyen, 
A friss  forrásoknál,  a veröfényen. 



m 

A attrtt bokrokban fülemile szól, 
Azon is búsultam, hogy oly búsan szól. 
Oh térjetek vissza gyermekéveim, 
Sirva esengek s könnyeznek szemeim; 
Hivtam öt, de nem jött, nem a mostoha, 
S nem láthatták öt szemeim soha. 

498. 
A vadászok mind ugy szoktak, 
Hogy ha egy vadat megfogtak, 
Ha egy hüs forráshoz  jutnak, 
Onnan könnyen el sem futnak. 

Famuhából ágyat vetnek, 
Rajta kényekre hevernek, 
S a mig leesik a harmat, 
Szunyadoznak édes álmát. 

Álmaikból felserkenvén, 
Gyors kopóikra kürtölvén, 
SUrll berkekbe bocsátják, 
S a vadak útját elállják. 

Szalonnáznak ök kedvekre, 
Jár a kulacs köztök rendre, 
Egyszer baliszik sürll: nyif,  nyaf, 
Ha jön a vad, lövik: piff,  paff. 

Erre a sok meglőtt vaddal, 
Jönek a tanyára dallal, 
Pipázgatnak ott kedvekre, 
Házi gondjokat felejtve. 

Innen kiki tudja immár, 
Hogy igy élni éppen nem kár. 
Félre tehát, oh szerelem! 
Mert kedvemet ebbe lelem, 
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400. 
Mi szebb a világon a vadász életnél ? 
Ki élne vigabban, mint a vadász él ? 
Majd a kürt hangjánál hever a zöld fűben, 
Vagy űzi a szarvast mezőn s sűrűben. 

Királyi örömérzés — férfi  mulatság! 
Erösitö jó izt ád az életnek, 
Midőn az erdő zeng s a kürtök hangjára 
A kőszirtek vigan visszafelelnek. 

500 
Mit ér a nagyság, rang, hatalom, 
Ha nem szerelem a jutalom ? 
Mit ér a vagyon, fény  s pompa, 
Ha szivünk érzése tompa? 

Mindent vesz az ember pénzen, 
Szerelmet nem, nem, nem, 
Szerelmet nem, nem, nem, 
Szerelmet nem, nem, nem. 

501. 
Én nem tudom, hogy hogy esik, 
Tám a szeretet nem jó, 
Vagy talán csak nekem tetszik, 
Hogy nem gyermeknek való. 

De látom én a nagyok is 
Ritkán mernek szeretni; 
Pedig ha kicsiny vagyok is, 
Tudok én hozzá vetni. 

De jól van csak 1 majd megtudom 
Mi legyen a szeretet, 
Aztán mindennek megmondom, 
A ki még nem szeretett. 
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502. 
Jó éjtszakát, jó éjtszakát 
Álnokul gyötrő világ 

Csalfa  reménye, 
Bút leheli» holdvilág 

Gyilkoló fénye  ! 

Boldog órák, vig minuták, 
Levétek unalmassá, 

Midőn éltemet 
A balsors fájdalmassá 

Szülte létemet. 

Ha az élet ínséggé lett, 
Oda van édessége, 

Eltűnt öröme, 
Szivgyőzö kedvessége 

Méreggel tele. 

Édesb a sir, melyben nem sir 
A lélek, nem kínlódik, 

S a sziv nem vérzik, 
Ott többé nem aggódik 

S kínja nem érzik. 

503. 
Ki látta, hogy macska uram 

A kölykeit megegye; 
Hallá-e kend macska uram, 

A zlot többé ne tegye. 
Mert ha kendre megharagszom, 
Zsákba kötöm s felakasztom, 

Buttal oda járulok, 
És pedig mind azt kiáltom: 

Zsákba macskát árulok. 
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504. 
Imé milyen a szerelem, 
A mely mindég játszik velem, 
Nem öröm ez, csak gyötrelem, 
Merő azon veszedelem. 

Valameddig nem szerettem, 
Játsztam, tréfáltam,  nevettem, 
Jól aluttam, jól ébredtem, 
Boldog volt egész életem. 

Igy még soba meg nem estem, 
Fáj a szivem, lelkem testem, 
Ifjúságom  gyászszal festem, 
Most látom már mit kerestem. 

Szerelmes sziv, lásd mit teszel, 
Ne menj jégre, s el nem esel; 
Ha nem szeretsz, boldog leszel, 
Búbánatba részt nem veszel. 

505. 

Nincs állandó szereteted, 
Te álnok bitetö! 

Szivem mégis kecsegteted, 
Mint egy hiv szerető, 

lm te vagy erre példa ezerre. 
Nagy ravasz, nagy csalárd, nagy kétszint 

Szerető vagy. 

Az asszonyok palástolják 
A mái időben, 

Midőn férjeket  csókolják, 
Mi lesz jövendőben. 
Oh be kétszin vagy, ravasz csalárd vagy, 

Nagy ravasz, nagy csalárd, nagy kétszint 
Játszó vagy. 
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A lánykát 1« egyidöre 
Asszonyi fortélyra 

Megtanítják jó előre, 
Hogy ne légyen híjjá. 
Oh be kétszin vagy, ravasz, csalárd vagy, 

Nagy ravasz, nagy csalárd, nagy kétszint 
Szerető vagy. 

506. 
Boldogságom, melyet véltem, már eltűnt, 
Többet csalni reménységem is megszűnt, 

Balesetem mindenemtől megfoszta, 
Szivemet mély keserűségbe hozta. 

Pártot ütött az irigy sors ellenem, 
Méltatlan kell áldozatjává lennem, 

Nem hallgatott a természet szavára, 
Nem nézett egy nyögö szivnek jajjára. 

Természet nagy alkotója, elestem, 
Te engedted, s én vesztemet kerestem, 

Érzésem szent tetszésednek gondoltam, 
S e kettőnek örömest meghódoltam. 

Nagy hatalom, állj hát boszut érettem, 
Fizess meg elhóditómnak helyettem, 

Nékem pedig siettessed végemet, 
Mert csupán igy boldogitasz engemet. 

507. 
Nincs mód a szerelemnek 

Titkát elrejteni, 
Mert ezt az éles szemnek 

Könnyű felfejteni, 
Könnyű felfejteni, 
Könnyű felfejteni. 

11* 
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Nyilván lobog szemünkben 
A tüz, mely ég szivünkben, 

A mit e tud szólni, 
A mit e tud szólni, 

Nincs ! nincs ! nincs mód 
Titkolni! 

Nincs ! nincs ! nincs ! 
Nincs mód titkolni, 
Nincs mód titkolni. 

Keblünk egy sóhajtása 
Felfedi  szivünket, 

Szemünk egy pillantása 
Elárul bennünket. 

A tüz, mely ég szivünkben, 
Nyilván lobog szemünkben. 

A mit e tud szólni, 
A mit e tud szólni, 

Nincs! — nincs ! — 
Nincs mód titkolni. 

Nincs! nincs! nincs ! 
Nincs mód titkolni, 
Nincs mód titkolni, 
Nincs mód titkolni. 

508. 
Már látom, hogy énnékem is meg kell válnom, 
Tőled ó egyetlen egy virágom! 

De vigyázz szivedre, 
Tarts számot hívedre! 

Yégye utolsó csókom szép szád, 
Isten hozzád! 

509. 
Isten megáldjon, kedves barátom, 
A házasságra van kedved látom; 
Kecske gyapjáért soha se fizess, 
Üres tarisznyával lovat ne keress. 
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Leányt ne szeress gazdagságáért, 
Ezüstért, aranyért, czifra  ruháért; 
Hanem ha szeretsz, jámborságáért, 
Előtted való friss  járásáért. 

Jóllehet ugyan én nem próbáltam, 
Jó barátomnak házánál háltam, 
Az asszony dolgát igy kitanultam, 
Urához illő szókat hallottam : 

Nincsen mit adjak, egyél ha hoztál, 
Koldus konyhádra mért házasodtál? 
Szegény férfinak  nincsen mit tenni, 
Száraz kenyerét vizzel öntözi, 
Az asszony dolgát sirva könnyezi. 

Nagy fát  levágni a csonka kéznek: 
Gazdag lányt venni szegény legénynek. 
Kedves barátom, nekem azt hidd meg, 
Csúfolják  ötet szemtelen légynek. 

510. 
Sir a szegény Ilus, tüske ment lábába, 
Nem mehet vigadni vig lányok sorába, 
Maradt volna otthon, most nem keseregne, 
Barna kenyeréhez könyvet nem keverne, 
Felesége lenne jó dolgu legénynek, 
Szűz pártája helyett fökötöt  tennének. 
De most az is búsul, ő is sir hiába: 
Vendég katonának minek járt nyomába. 
Minek örült korán tarka keszkenyönek, 
Hitegető szónak, czifra  esküvésnek I — 
Verje meg az isten mind a két világon, 
Miatta fonnyad  el szép fiatalságom! 

511 
Ne sirj lányka, hogy a végzés elválaszt minket, 
Oh ne sirj, hogy összezúzza rokon érzéseinket; 

Ha béfed  a sir göröngye, 
Nem foly  többé a bú könnye, 

Közös búnk könnye. 
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Oh ne sirj hát, hogy a végzés elválaszt minket, 
Rövid az élet, nem 6oká sírjuk bús könnyeinket. 

Lám tél dili a tavasz kellemes napjaira, 
De majd vidám tavasz nyilik a tél mord zuzzaira, 

Oh lányka, ezek tttkörök, 
Hogy nem lesz bánatunk örök, 

Nem lesz az örök! 
Bizz hát, nem soká Üldözhet a sorsnak kénye, 
Majd feloldoz  egykor a sir — a szenvedő reménye. 

Ah nékem is reményem ö s egyedül való, 
Életem ón terhei közt csak ö a vigasztaló; 

Nékem már ugy is az élet 
Annyit nem adhat, mint elvett, 

#Mert téged elvett! 
Sóhajtsuk Jiát lánykám hozzá ohajtásinkat, 
Megszánja ö, bár nem érez, sok titkos bánatinkat. 

Nem lehet e szük életköz még véghatára 
A hiv szerelemnek; átront a sir éjén sugára. 

A halál gátot nem tehet 
Néki s semmivé nem lehet, 

Érzem nem lehet! 
Szűnj meg tehát, kedves lányka! hadd el a sirást, 
Túl a siron, túl a siron, egykor meglátjuk egymást. 

512. 
Ha e bánattal teljes élet után 
A halál szemeimet béfogja, 
Gondold az én sok szenvedéseimet, 
Vig óráidban emlékezzél meg, 
Barátodról emlékezzél meg. 

Tudja az isten ártatlanságomat, 
S bűnöm ha volt, azt is megbocsátja; 
Hintsd bé tövissel s rózsákkal síromat: 
Tövis sok gyötrelmemnek példája, 
Rózsaszín éltem ártatlansága. 
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513. 
Bánataim szűnjetek, 
Kinaim enyhüljetek! 
Itt a sziv, itt a sziv, 
Itt a sziv csak kínlódik. 

Isten hozzád barátom! 
Látod, hogy miként válom; 
Felejts el, felejts  el, 
Felejts el már engemet. 

Mit ér az élet dele, 
Ha a sok jó eltele; 
Nincs remény, nincs remény, 
Nincs remény itt szeretni. 

514 
Examen! a régebbi korból. 

Vivni bajjal, élni zajjal, 
Ez oskolai részünk, 

Merőn állva, szembe szállva, 
Kivánt triumphuBt vészünk. 

Kik fáradtak  és izzadtak, 
A szégyentől nem félnek, 

Vidám arczczal, az ily harczczal 
Mennek szembe s remélnek. 

Igyekezők s törekedök ! 
Szép a Pallás mezeje, 

Itt kit talált, hiven táplált 
A bölcs Minerva teje. 

Kies fénynyel,  vig reménynyel 
Tndós viadalra száll, 

Majd homályt üz, tudományt fliz 
S dicsőség halmára áll. 
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Tunyák s restek! kik kerestek 
Magatoknak rósz nevet, 

Az igéret s a dicséret 
Bátok csak távol nevet. 

Fogyatkozás, megakadás, 
Ha esett e próbában, 

Senki rosszul, sem gonoszul 
Ne ítéljen magában. 

Jövendőre, más időre 
Többet, többet ígérünk, 

Girát osztó mindenható! 
Addig is légy vezérünk. 

515 
Nosza rajta frissen  a búzamezőre, 
Koszorút nyer, a ki jár előre, 
Jertek harsogtassnk sarlóukat lármával, 
Kopaszszuk tarlónkat muzsikával. 

Most veszi hasznát, ki eddig fáradott, 
De könnyeket hullat, a ki szunnyadott; 
Majd csűreinkben a cséplök tip tap tip tap, 
Örömmel csépelnck tip tap tip tap! 

516 
Hogy ha még ma egy oly pinczébe bémászok, 
Hol a teli hordók alatt nyög az ászok, 
Addig iszom, mig a fogam  mind kiázik, 
S a gyomromban a szölömag kicsírázik. 

Osztán ott végzem el az én életemet, 
Ott hagyom el a bort, régi kedvesemet, 
A szép lánykák ott fogják  bé két szememet, 
Ott mondjanak ők felettem  requiemet. 
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Temessenek egy negyvenes piros boTba, 
Fektéssenek a nagy hordókkal egy sorba, 
Állítsanak a fejemhez  akót, vedret, 
A lábamhoz liut, kupát, csapot, csebret. 

írják osztán egy táblára: majorság bor, 
Ezer nyolczszáz tizenegyből Kis-Paczolból, 
Negyven veder s a sepreje le van véve, 
Benne nyugvó tisztelője gégéjébe. 

Akaszszák osztán koporsóm elejére, 
Hajdani jó torkom emlékezetére, 
Hadd lássák, hogy halálombán is hiv voltam, 
A kinek egész életemben hódoltam. 

517. 
Halljatok újságot ez életben, 
Ádámról s Éváról az Édenben. 

Egykor megunvár magát az Úr, 
Egy darab agyagból Ádámot gyúr. 

Öofry  Ádám is ne unná magát, 
Azért gondolta ki az Úr Évát. 

Azért is az Űr, alkotmányából 
Évát szerzette férje  oldalából. 

Szólt az Úr: a kertben egy fa  vagyon, 
Melyről ha esztek, tltlek agyon. 

Az alma szépen piroslik a fán, 
S ez ösztön győzött is Éván. 

Kígyó tanácsára egy párt lopa, 
S nagy kíváncsisággal beléharapa. 

Monda Ádámnak: ne! egyél te is, 
Igazán édes — még a leve is. 

Ekkor jön az Úr haragjába 
TüzseprÚjévei paradicsomába. 
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Monda Ádámnak: hová levél? 
A tiltott gytimölcsböl miért evél? 

Éva a bfln  után bokorba fut, 
Ádám is jedtében melléje bútt. 

Ádám szepeg, de Éva szaggatja 
Füge levelét s magát takargatja. 

518. 

Mestnram éneke. 
Gyermekek vigyázzatok, 
Egy betUt se hibázzatok, 
A mit mondok felvegyétek, 
Nyak-lé másként a tiétek, 
És ha felboszontotok, 
Megsiratja hátatok. 
Gyermekek vigyázzatok, 
Egy betűt is ne hibázzatok, 
Látjátok, ha jól mondjátok, 
Az ördög se nyul hozzátok, 
A melyik pedig szamár, 
A mogyorófa  hátára hág, 
Sup, sup, sup, sup, sup, 
Akkor lesz kuruczvilág. 
Nem jó, csit — nem jó, csit, 
Ugy, ugy, ugy, ugy, ugy, 
Ugy már most jó. 
Látjátok, ha jól mondjátok, 
Az ördög 6e nyul hozzátok. 
Bab, beb, bá, bé, bi, bó, bú, 
Ra, re, ri, ró, rú, 
Mondjad jobban rosz fattyú. 

Ördög hordjon el plágástól, 
Siralmas kenyér! 
Mesternél a disznópásztor 
Százszor jobban él. 
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Pennát csálni, lineázni, 
Mindég hideg házban fázni, 
Szüntelen csak berbitélni, 
Mégis száraz korty tyal élni. 
Oh be rósz, be szigorú kenyér, 
Jaj kit a fátum  ezzel vér! 
Bá, bé, bi, bó, bab, beb, ba, be, bi, bó, bú, 
Ra, re, ri, ró, rú, 
Mondjad jobban rosz fattyú! 

519. 
Mi hallik oly szépen a búzából? 

Pitypalaty, pitypalaty! 
A kis fürj  nekünk igy szól: 

Ott ül ö béfedve  zöldségekkel, 
Halljuk csak pajtások mit énekel. 

Pitypalaty, hálát adj, 
Jóltevö istenednek! 

Értettük kis madár szép szavadat, 
Hogy halljuk, hogy halljuk 

Még egyszer tanácsodat! 
Ne félj,  nem rontjuk el mi fészkedet, 
Oh fúdd  el még egyszer énekedet. 

Pitypalaty! megmaradj 
A jóban oh megmaradj, 

Pitypalaty, oh szaladj, 
A rosztól messze szaladj. 

520. 

Az apa é0 fin. 
F. Hová, hová édes apám ? 
A. Faluházhoz kis fiacskám; 

Faluházhoz sorshúzásra, 
Katonai áldomásra. 



F. Hová készülsz édes apám? 
A. Katonának kis fiacskám; 

Katonának kell elmennem, 
Bár vérzik érted a szivem. 

F. De mikor jössz vissza apám? 
A. Négy év múlva kis fiacskám! 
F. Jaj az igen soká volna, 

Inkább ne is légy katona. 

A. Jaj már kibuztam a sorsot, 
Ki kell állanom a barczot; 
Szent a haza, szent a szava, 
Öröm az ö szolgálatja. 

F. De hát addig mi mit eszünk ? 
Ki keres kenyeret nekünk? 

A. Gondot visel a jó isten 
Rátok, szerelmes gyermekem! 

F. Én meg kérem azt a hazát, 
Hogy adjon nekem más apát, 
Hogy mig te vissza jössz hozzánk, 
Addig gondot viseljen ránk. 

531. 
Ott a réten egy virágszál, 
Mellette egy dsidás ört áll, 

Egy halovány barna leány 
Rózsát hoz felé. 

Merre, merre, szép rózsácska, 
Mely vidékről jössz te lányka! — 

Ott a mezőn rózsát szedtem, 
Térek hon felé.  — 

Hamar útad mind hiába, 
Eljössz velem a csatába ! — 

Oh én szegény árva leány, 
Reám anyám vár. 
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Ott a muszkák csoportoznak, 
Hidd el, hogy még bajt okoznak, 

Istenemre és lelkemre 
Mondom, félek  már. — 

Ne félj  lánykám, én nem báutlak, 
Ha csókot adsz, elbocsátlak. — 

Itt maradok, csókot adok, 
Csak lovadról szállj. — 

Ha leszállok, valójába 
Futok az halál torkába. —• 

Ugy sajnállak, nagyon szánlak, 
Hogy értem kint állj. 

Ha visszatérek, barna lány, 
Hol talállak béke napján? — 

Itt a völgyben agg anyámnál 
Tudd meg akkoron.— 

Hát ha elhalok hazámért, 
Csókom elvész ? nem nyerek bért ? — 

Ugy kereszted csókolom meg, 
Bajnok, sirodon! 

522. 
Vesaelényi nótája. 

A magyarok szent honának, 
Édes kedves szép hazámnak, 
Adjon isten két barátot, 
Békességet s szabadságot. 

A békesBég boldogítsa, 
A szabadság bátorítsa, 
Napról napra nevelje, 
S nagy tettekre emelje. 

Áldást adjon mellé a* ég, 
Vezesse két kötelesség, 
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Egyik a jó • szent hazához, 
Másik ennek királyához. 

Tartsd meg isten szent honunkat, 
Lánczba senki ne vesse, 
Tartsd meg isten királyunkat, 
Hogy hiv népét szeresse. 

Szombatos énekek. 

523. 
Bátyáim közt ktlssebb valék, 
Atyám házánál hogy növék, 
Nememben legalsóbb valék, 
Kiért juhot mezőn örzék. 

Én fejemből  olyat lelék, 
Kit kezemmel megkésziték, 
Kedves hegedttt csinálék, 
Melybe szép nótákat vonék. 

Tudtára lön ez királynak; 
De ki mondta azt uramnak? 
Az hir vitte meg Saulnak, 
Azért királyhoz hivának. 

Sámuel kedves szolgáját, 
Az Ur kttldé rám prófétát, 
Elhagyatá atyám nyáját, 
Rám ötteté szent olaját. 

Ékesek és mind tisztesek 
Bátyáim, nagyok és frissek; 
De az Urnák nem tetének, 
Hogy a székben ök Üljenek. 

Utána az szent kenetnek 
Nagy hada lön Izraelnek, 
Ott nem lön szive senkinek, 
Hogy felelne  egy embernek. 
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Legottan én előállék, 
Nagy pogánnal szembe menék, 
Sok szidalmat tőle hallék, 
Szentivei rám átkozódék. 

Távol hagyitva ugy Utém, 
Homlok az földre  leejtém, 
Fegyverével fejét  vevém, 
Zsidók szégyenét eltörlém. 

Dávid magáról ezt mondá, 
Ur Ítéletét csudálá, 
Hogy kicsinbői koronázá, 
Népét általa megtartá. 

524. 
Hogy édes hazánkból fogságra  jutánk, 
Babylon földére  messze távozánk, 
Útba vizek mellett együtt megnyugvánk, 
Édes hazánkon könyvezénk, zokogánk. 

Istenünk házát, szép Siont emiitök, 
Romlott hazánk puszta földét  kesergők; 
Kire soha nem nézünk, azt itilök, 
Minden vigaságunkat ott letevők. 

Édes muzsikánkat, mi czitaránkat, 
Yizi füzekre  akasztók lantunkat, 
Halálos bánatra adók magunkat, 
De a pogán nem eléglé mi búnkat. 

Rontá, töré, szép hazánkat pusztitá, 
Az beteget sirni, nyögni sem hagyá, 
Az rabokat vig nótákra onszolá, 
Hogy nyavalyán örüljenek, kéváná. 

Uratok istenetek szent házában, 
Az mely éneket mondtatok Sionban, 
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Mondjatok most itt olyat az jovában, 
Talán ha szép, megtanoljuk hazánkban. 

Sionbeli éneket dehogy mondjunk ! 
Pogán földön  szent nótát dehogy vonjunk! 
Isteni dicsérettel csúfolkodjunk  ? 
Nem ez földre  való az, mit ott mondtunk. 

Azóta, hogy szép hazánkból eljöttllnk, 
Belőled szép Jéruzsálem kiköltllnk, 
Minden világi jót mi elfeledtünk, 
Nem tud lantot pengetni már mi kezllnk. 

Lantra nem mozdul megragatt nyelvünk, 
Valamíg Jéruzsálem nélkül élünk, 
Mig hazánkról éneket nem kezdhetünk, 
Addig énekre nincs kezünk és nyelvünk. 

Emlisd uram, emlisd Édom nemzetet, 
Ei hazánkra nógata ellenséget, 
Törjétek fundamentomából  ez helyet, 
Törjétek és veszessétek ez népet. 

Megtudd kegyetlen Babylon, kit vesztél! 
Könyörületlen velem cselekedél, 
Nem gondolád szerencse tőled felkél, 
Hogy istentől verni reám küldettél. 

• 

Isten annak ez világon sok jót ad, 
Az ki rajtad értem veszen igazat, 
öledből kikapja szép magzatidat, 
Lábok fogva  falhoz  veri agyokat. 

Az énekes papok igy kesergének, 
Babságba hogy Babylonba menének; 
Száz harminezheted nótán jövendölnek, 
Hogy zsidók ellenségi poklul vesznek. 
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525. 

Vigasztaló versek. 
Megadja még isten örömét szivemnek, 
Elveszi vállamról sulyságát terhemnek, 
Eltörli homályát sötétült szememnek, 
Hogy lássam világát csillagom fényének. 

Mi nem azért sajtol, hogy ngyan elvessen, 
És atyaiképen soha ne szeressen, 
De hogy sziligyitvén kezéhez vehessen, 
Az eltévelyésböl jó útra vihessen. 

Nem azért vagdalja kertész gyümölcs ágát, 
Sem azért miveli kertész szölö fáját, 
Hogy maga kárával veszesse munkáját, 
De szépen mivelvén vehesse több hasznát. 

Ha mindenkor volna felhő  nélkül napfény, 
Az föld  háta lenne mint erös érez kemény, 
Nem teremne semmi gabona vetemény, 
Elfogyna  szivünkből üdvességes remény. 

Setétség mutatja csillagoknak fényét, 
Fényes holdnak éjjel láthadd kedvességét, 
Nappal emberektől titkolja szép fényét, 
Természetnek ott is láthadd bölcseségét 

Az jó vitézségnek ellenség próbája, 
Gályás mestereknek szélvész iskolája, 
Nyavalyákban forog  orvos tudománya, 
Az lelki jóságnak kedves ö igája. 

Ki hinné az halál hogy életet adjon, 
Mint az phenix madár sebes tflzbe  szálljon, 
Testet elégetvén uj szülést találjon, 
Veszedelme után megjobbulást várjon. 

Az ki Izraelnek (nincs több). 

Vadrózsák. 18 
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íróktól. 

526. 
Az én Lillám, mint a tói 

Réczepipe, olyan vad; 
Nem voltak még csábitói, 

Szive tiszta és szabad. 
Sikamló, mint a zúgónak 

Kövén játszó balíiu, 
Mely a legsűrűbb bálónak 

Lyukain is átalbú. 

Olyan ö, mint a májusi 
Rózsabimbó kebele, 

A melyet a szép Cyprusi 
Istenasszony nevele. 

De hogy oly szép, elég nagy kár, 
Mivel olyan csintalan: 

Oh csak lenne szelidebb már, 
Ne szeretnék hasztalan. 

527. 
Drága kedves leányka, 

Eddig anyád vár, 
Nézd borul az éjtszaka, 

Siess haza már. 
Xyolczat ütött az óra, 

Elhaladt a nap, 
Kész otthon a vacsora, 

Sétálhatsz holnap. 

A szerelem pajkosabb, 
Mikor setét van, 

Kedves itt, de hasznosabb 
Lesz mégis otthon. 



Gyakran kísértetet Iát, 
A ki későn jár, 

S köbe üti a lábát, 
Siess haza már. 

528. 
A szomszédban, icczu hajh 
Döng a helység, nagy a za 
Hegedűszó, 
Zengő czimbalom — 
Jer a tánczba húgom. 
Angyalom ! 

Dehogy menyek bácsikám 1 
Nem látja gyászpántikám ? 
A kivel én 
Szivböl tánczolnék, 
Hetedhét országra 
Bnjdosék. 

Ne neheztelj rám azért, 
Hogy a vígság utolért; 
Hisz vasárnap 
Tudnod kellene, 
Ma van a legénynek 
Innepe. 

Ked pipázik bácsikám, 
Elperzseli az orczám: 
Rosz a flistje, 
Nem jó dohánya, 
Idegen, nem magyar 
Nótája. 

Kalárinét, landeris — 
Jöszte lelkem, járd te is; 
Tánczolj velem, 
Bárcsak még egyet, 
Sirattad szeretőd 
Eleget. 

1 * 
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Dehogy menyek bácsikám, 
Nem látja gyászpántikám ? 
Hallja, mint sir 
Az a hegedtl — 
Mintha lenne szivem 
NyirettyU. 

529. 
Tanulj házi csinosságot, 
Tarts mindenben tisztaságot 

És jó rendet, mint anyám. 
Tudj kapálni, kendert nyöni, 
SUtni, főzni,  fonni,  szőni, 

S én elveszlek Rózsikám! — 

Kövess te is józanságot, 
Tanulj szerény gazdaságot, 

Szántást, vetést, mint apám : 
Rakni Ügyes kalongyákat, 
Szép asztagot, szép buglyákat, 

S hozzád menyek bácsikám! 

530. 
Nem egy fa  vau az erdőben, 
Nem egy virág a mezőben, 
Kapok leányt én eleget, 
Náladnál még jobbat, szebbet, 
Nem busulok, nem biz én. 

Megy a fecske  a házamról, 
Fészkét rontja ablakomról; 
Kalapomon sincs bokréta, 
Elszáradt a virág réta, 
Még sem sirok, nem biz én. 
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Légy te boldog, én nem bánom, 
Boldogíts mást, nem nyom átkom 
Nem irigylem vig órádat, 
Jó szél fújja  pántlikádat, 
Nem kéretlek, nem biz én. 

Isten veled szép galambom! 
Feljö még az én csillagom; 
Fecske száll még a házamra, 
Lesz bokréta kalapomra, 
Nem siratlak, nem biz én. 

531. 
Kérettem egy kis leányt, 
S a kérőkre fittyet  hányt, 
Gazdag legényt szeretett, 
Engem értté megvetett. 

Előbb szóval biztata — 
Esküvel is fogadta: 
Rajtam kivtil nem megyen 
Máshoz, akárki legyen. 

Most ezt hányja, ha kérem : 
Nincs hat ökröm, szekerem, 
Czifra  házban nem lakom, 
Csak lantorna ablakom. 

S kiért engem megvete, 
Mást keresett helyette; 
Ismét ö jár ntánam, 
Ugy kell neki — nem bánom. 

Jöne hozzám, de nem kell; 
Mert biz én mást veszek el, 
Már bujában beteg ö, 
Meglakolt a hitszegő. 
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632. 
Rózsám! neked az idén 
Vásárfiát  veszek én, 
Veszek gyürüt, ruhákat, 
Csak ne szeress diákot. 

Ö csak nyári legyecske, 
Ide hágy, mint a fecske, 
A szerelme szalmatttz 
S a lányokból csúfot  ttz. 

A diák ha csapodár, 
S esze lányok után jár, 
Mind azt mondják, s tán igaz: 
Nem lesz tudós ember az. 

Diák nem tud szeretni, 
Ha könyvből nem nézi ki; 
Ha kedve jő danolni, 
Azt könyvből kell tanolni. 

Nem jártam én iskolát, 
S tudok elég szép nótát, 
Rózsám! csak rád gondolok, 
S könyvnélktll is dúdolok. 

Hogy igazán szeretlek, 
S téged el nem felejtlek, 
Csak a sirom fenekén: 
Könyvnélktll is tudom én. 

633. 
Etytftt  már a hideg tél, 
Lehullott a falevél: 
De ne búsulj Zsuzsikám, 
Van kenyerem, borocskám. 

Észak szele vadon fú: 
De nekem az kicsi bú; 
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Mert meleg a kebeled, 
Nem fázom  meg tereled. 

Nincs aranyom, nem is kell, 
Csak Zsuzsikám ne hagyj el, 
Nincs polturám, de nem kár: 
Igy is szeretsz, ugy-e bár? 

Hajh be boldog vagyok én 
Igy e világ közepén! 
Kinek kedvem szemet szúr, 
Hadd csaholjon a mazur. 

Hadd dUhQdjék az irigy, 
Mig elviszi a mirigy! 
Bosszújára jót iszom; 
Tölts poharat galambom. 

534. 
Nyikó mellett sztllettem én, 
Szegény székely barna legény; 
A szép Fejér-Nyikó mellett, 
Ott nekem egy rózsa termett. 

Szép a Nyikó s a vidéke, 
Jámbor székely szabad széke; 
Szebb ott még a ftlzfaág  is, 
Mint másutt a gyöngyvirág is. 

Szebb a bal is a göböben, 
Mint az öreg KtlkUllöben; 
Hajh! szebb ott még a lányka is, 
Édesebb még a csókja is. 

Nyikó-marton zöld egerfák,* 
Ágaikon szép madárkák; 
Túl a vizén almás bérek, 
Egy szép leányt ott esmerek. 
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Ott látszik egy ház teteje, 
Zetelaki a zsendeje, 
Abba lakik a szép lányka, 
Jámbor mint a kis bárányka. 

Ott lakik a Nyikó-marton, 
Köntössé nem bécsi karton; 
Otthon szőtte két kezével, 
Maga varta szép szegövei. 

Szép út viszen a házához, 
Ott jártam a szép barnához, 
Ezt tovább is érte járom, 
Hogy meglássam, alig várom. 

536. 
Itt a tavasz, rózsám, kincsem, 
Jer, hogy szádat csókkal hintsem, 
Hajh! e tavasz virágibul, 
Oly rózsa, mint te, nem virul. 

Száz szép virág nyil arczodon, 
Szebbnél szebb virul halmodon; 
Oly igéző szép termeted: 
Hogy halni is mennék veled. 

Hozd el isten az aratást, 
Hozd el aztán a bornyomást, 
Hogy már egyszer a fársánggal, 
Paphoz menjek a rózsámmal. 

536. 
Kertemben egy kis almafa, 
Piros alma terem rajta: 
Falumban egy kis házacska, 
Barna-piros leány lakja. 
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Kertemben hajh az almafa, 
S másnak termett alma rajta: 
Falumban, hajh! a szép lányka, 
S más vezette kézfogóra. 

Rózsafámon  egy bimbócska, 
S hogy kinyilt, más leszaggatta: 
Nekem volt a kis lány tartva, 
S hogy felnőtt,  más elragadta. 

Kapálom a szőlő tövét, 
S más issza meg arany levét: 
Formáltam a lány erkölcsét, 
S más szaggatja a gyümölcsét. 

Három évig szerettelek, 
Negyedikben elvesztelek: 
Három évi boldogságért, 
Holtig tartó búbánat ért. 

Hitegettél, kecsegtettél, 
Mégis, álnok! máshoz mentél. 
Megöleltél, megcsókoltál, 
Most tudom: beh csalfa  voltál! 

Csalfa  volt az Ígéreted, 
Kétszinség a szereteted. 
Nem vagyok én átkos ember; 
De — meglásd! — az isten megver. 

537. 
„Hadnagy uram, hadnagy uram!" 
„Mi bajod van, édes fiam?" 
„Piros vér foly  a mentére." 
„Ne bánd, csak az orrom vére." 

„Hadnagy uram, hadnagy uram, 
£1 ne essék itt az útban!" 
„Bele botiám egy nagy kőbe, 
Szegezz szuronyt s csak előre!" 
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Megy a vitéz, áll a hadnagy, 
Mély sebében Összeroskad. 
„Hadnagy uram, hadnagy uram!" 
„Huh! előre édes fiam." 

538. 
Ez a kis lány, a barna, 
Szivemet megzavarta, 
Ej haj, nem bánom, 
Az isten ugy akarta! 

Ez a kis lány, a hamis, 
Meg-megtréfál,  kinoz is, 
Ej haj, nem bánom, 
Jól esik a kínja is! 

Ez a kis lány, a kevély, 
Csak ugy félvállról  beszél. 
Ej haj, nem bánom, 
Igy is szebb a többinél! 

Ez a kis lány a gonosz, 
Fejemre még sok bajt hoz, 
Ej haj, nem bánom, 
Érte halni sem lesz rosz! 

538. 
Kereszturon az Alszegben, 
Három galamb egy fészekben, 
Egyik tarka, a más fejér, 
A harmadik, a legszebbik, aranyat ér. 

Ki van a házok meszelve, 
Az utcza is megseperve, 
Vig dolog lesz ott mulatni, 
Galambokkal, szép lányokkal sétálgatni. 
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Kettőnek van bóbitája, 
A harmadik még csak várja, 
De ha várja megtalálja, 
Magam leszek, ha csak élek, annak párja. 

Galamb leszek az Alszegbe, 
Bérepülök egy fészekbe, 
Sem a fejért,  sem a tarkát, 
Megkeritem s elrepítem azt a barnát. 

540. 
Most kezd mállni a cseresznye, 
Már a rigó megcsipdeste; 
Gyenge a lány, csak gyermek még, 
Már is vijják a legénykék. 

Ha vijják is, isten neki, 
Csak a kapun ne járna ki, 
Éjfél  tájig a fonóba, 
Hajnalig a tánczolóba. 

Kicsiny lánynak kicsiny esze, 
De nyakig ér a szerelme, 
Nyakig érö szerelemből 
Holtig tartó gyötrelem nő. 

541. 
Ha én virág volnék, 

Rózsafa  virága, 
Szép legény tűzne fel 

Engem kalapjába. 
Ej! de btlszke lennék, 

Lenevetném ötet, 
Hogy kész akarattal 

A fejére  ültet. 
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De ha szép galambom 
Barna babám lenne, 

Ki engem leszedvén 
Kalapjába tenne, 

Lehajolnék hozzá 
S azt súgnám fUlébe, 

Hogy ültessen engem 
Gyenge kebelébe. 

Gyenge kebelében 
Addig hallgatóznám, 

Mig dobogó szive 
Titkát kitanulnám. 

Hajh! ha megtudnám, hogy 
Igazán szeretne... 

Boldogabb virágszál 
Nálam nem lehetne. 

542. 
Hü galambom, szivem Erzsók! 
Ne mondd nekem, csalfa  vagyok 
Egy szeretöm, mint istenem, 
Te vagy Erzsi csak mindeneţp. 

Egy fö  czélom: boldogulni, 
Egy az eszköz : veled élni, 
Egy a hely: a szép hazában, 
Székely földön  szabadságban. 

Egy nap ragyog csak az égen, 
Egy hold fénylik  a bús éjben: 
Nekem te vagy napom, holdom, 
Szép Erzsikéin, hü galambom! 

543. 
Székely vagyok, szabad bérezek 

Lakója, 



Kapum alatt foly  a Nyárád 
Folyója, 

Vigan foly,  ha menten hagyják, 
De ha vizét elgátolják: 
Kicsap akkor rétre, kertre, 

Szántóra. 

Olyan mint a Nyárád vize, 
A vérem, 

Senki se álljon útamba, 
Kikérem ! 

Egyenes az én járásom, 
A becsUlet útitársom; 
Ejh de nagy, ha felzavarnak, 

A mérgem. 

Komám uram, adja nekem 
A lányát, 

Hozzám fogható  legényt ö 
Ugy se lát. 

Kipödöröm a bajuszom, 
De leolvad, ugy dolgozom, 
Kalongyára aratom a 

Kalongyát! 

Ha kebelem nem engedne 
Kifelé, 

A szivemnek hánykódása 
Kitörné, 

Ugy szeretem komám lányát, 
Nem a szőkét, hanem a mást; 
Más legény a szőkével is 

Beérné. 
Hanem már én olyan vagyok, 

A milyen, 
Kérdje meg kis barnájától, 

Hogy^milyen ? 
Rá vetettem a fejemet, 
S nem kívánok már egyebet, 
Csak hogy ö az én szivemen 

Pihenjen. 



286 

Komám uram vonogatja 
A vállát, 

Azt mondja, hogy az orránál 
Tovább lát. 

Ha tovább lát az orránál, 
Akkor szénám jó renden áll, 
Akkor tudom rám is perli 

A lányát. 

544. 
Elmegyek én ország világ! 
Itt hagyom a barna kis lányt; 

Oh pedig öt beh szeretem! 
Éppen azért, hogy szeretem, 
Nem lehetünk egy helyt ketten. 

Hejh te torony, falu  tornya. 
Hányat ütött most az óra? 

Éjfél  után kettőt hármat? 
Üthet immár akár hányat, 
Ugy se várom a rózsámat. 

Mondd meg nekem kapuzábé! 
Éjidön itt hajh ki jár bé ? 

Ki oson el ott melletted, 
Tudom, te is észrevetted, 
Hogy a rózsám hitszegő lett. 

Kicsiny a lány, nagy a szive. 
Száz legény is megfér  benne, 

S a ki épit httségére, 
Házat épit a fövényre, 
Tornyot a tenget vizére. 

545. 
Mig szived, oh lány, szerettem, 
Rózsapárnán szenderegtem, 
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Mint a gyors patak futása, 
Vidám volt éltem folyása, 

Bút se láta. 

Erdők mezők hossza széle, 
Csak szerelmünkről beszéle, 
Tavasz volt szép ifjúságom, 
Te voltál mennyem, virágom, 

Boldogságom. 

Ablakodnál ha haladtam, 
Pej lovam megtánczoltattam, 
Feltekintél rám ijedve, 
>S mélyen néztél a szemembe 

Szerelmedbe. 

Tánczra is ha kerekedtünk, 
Nevetett az ég felettünk, 
A Küküllő — folyásában  — 
Megállott a völgy hosszában 

Bámultában. 

E világnak tág határán, 
Nem volt hozzád fogható  lány, 
Piros ajkad mosolygása 
Volt szivem életforrása 

És halála. 

Csak mosolygál, ha nevettem, 
Ha körülted enyelegtem; 
Oh ki is hihette volna, 
Hogy szived majd megrabolna 

S elhajolna ? 

Csak mosolygtál s megraboltál, 
Megraboltál s elhajoltál, 
Elhajoltál nem sokára, 
Lelkünk örök bánatára, 

Más kárára... 

Átkot nem mondok fejedre, 
Meghalok bár keseregre, 



288 

Kínom bár az ég is szánja, 
Rosszadat e SZÍT miána 

Nem kívánja. 

546. 
Ejnye, ejnye te kis leány, 
Mért van benned egy nagy hiány, 

Virágom ? 
Nem érne fel  másként veled, 
Egy leány is a teremtett 

Világon. 

Szép vagy, mint a napraforgó, 
Jó, mint a kis berki csorgó, 

Csak a kár, 
S a nyomja csak a lelkemet, 
Hogy szivedbe nem engemet 

Fogadtál. 

Ha az isten nekem szinte 
Oly szeretöt adna, mint te, 

Megérnem, 
Elmondanám akkorában, 
Ki a legény a csárdában, 

Ha kérdem. 

547. 
Számlik a föld,  recseg, ropog 

A járom, 
Szeretömet biz én tovább 

Nem várom. 

Nagy a világ, széles a föld 
Határa, 

Szeretöt tart minden legény (leány) 
Számára. 
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Szerettelek, de te rózsám 
Meguntál, 

Keress szebbet, keress jobbat 
Nálamnál! 

S ha hervadok miként őszszel 
A rózsa, 

Tudd meg, te vagy hü szivemnek 
Adósa. 

548. 
Elbúcsúzott az utolsó fecske, 
Kis szárnyával ablakom érintve; 
Ugy fájlalom  fecske  távozását, 
Ugy sajnálom szived változását. 

De a fecske  visszajö tavaszkor, 
Visszajö majd s ablakomon bészól. 
Meglátja ott azt a kék virágot, 
A viruló szép nefelejts-ágot. 

Eljössz te is bűnbánó sziveddel, 
Nem nézek rád akkor szerelemmel, 
Fejemet a nefelejtsre  hajtom, 
Égö könnyeimmel kiszárasztom. 

549. 
Könnyű harmat fejér  rózsaszálon, 
Bánatos könny piruló orczádon: 
Könnyű harmat bánatos könny 

Felszáradnak, 
Fejér rózsa, piros orczád 

Elhervadnak. 
Uj tavasz jö, a rózsatö kihajt, 
Szived sebje bégyógyul talán majd, 
Ablakodban ott virul a 

Fejér rózsa, 
Hü szerelem halvány orczád 

Felvidítja. 
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550. 
Vizes a fö,  mert nagy zápor esett, 
Fáj a szivem, mert sokat könnyezett; 
Hullt a könyem, mint a záporeső, 
Magam voltam könnyet osztó felhő. 

Kimennék én a széles mezőre, 
Jaj de félek,  vér száradt a filre; 
Csendes a tó, megfUrödném  abba, 
Jaj de félek,  véres lesz a habja. 

Magossan száll hosszú lábu gólya, 
Mi mindent lát, ö megmondhatója; 
Szállj le gólya, megkérdeném tőled: 
Nem láttad-e az én szeretömet? 

Három napig szólt az ágyú egyre, 
Ütődött a hangja hegyről hegyre, 
Ottan volt a szeretöm is, ottan... 
Hajh azóta hirét sem hallottam. 

551. 
Megbotlottál édes lovam a réten, 
Ismeretlen magyaroknak testében, 
Itt fekszenek  körös-körUl a porba, 
Zúgó szelek játékának kiszórva. 

Állj meg nálok, édes lovam, állj meg csak, 
Leszállok, hogy rájok könnyet hullassak, 
Végig nézem jó vitézek testeit, 
Hajh, ki tudja: egy testvérem nincs-e itt ? 

Szomorúan zokog a szél, vajon mért ? 
Tán bizony a temetetlen holtakért? 
Boldogok ők, mért siratja meg őket, 
Jobb volna, ha siratná az élőket I 
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Jerünk tovább, édes lovam, vihar kél, 
Szemem közé hideg havat csap a szél, 
Ugy is velők marad az én bánatom — 
A fii  vérét könynyel mosom, áztatom. 

552. 

A lány-mező. 
Szent Ilié napján, 
Zajzon vize partján, 
Oláh lányok, magyar lányok 
— Piros rózsák, tulipánok — 
Vidám tánczra keltek; 
Karcsú ifjak  örömére, 
Pántlikát viseltek. 

Szent Ilié napján, 
Zajzon vize parţjin, 
Sirnak immár a szép lányok, 
Rájok csaptak a tatárok; 
Jaj kinságos élet! 
Korbácscsal űzik rabságba 
Azt a sok szépséget. 

Bodzánál a határ, 
Ott megáll a tatár; 
Sima réten, zöld lapályon 
A sok szép lány tánczot járjon. 
Jaj azt sirva járták, 
Tánez után a vad tatárok 
Őket meggyalázták. 

Hullnak a virágok, 
Szétszórták a lányok, 
Gyalázatra nincs ékesség, 
Mivelj csodát nagy istenség: 
Mig csak az ég kékül, 
Nyíljanak itt a virágok 
örök szent emlékűi. 
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Tovább, tovább lányok! 
Űzték a tatárok, 
A virágok, zöld levelek 
Minden tavaszkor kikeltek, 
Sirtak minden reggel, 
Talán a szép lányok lelke 
Benníik rejtezett el. 

Az anyák, az atyák 
Meg-meglátogatták 
A rétet és megkönyezték, 
S1 á n y-m e z ö n e k elnevezték. 
Ma is, ki arra jár, 
Letérdel és imádkozik: 
Átkozott a tatár! 

653. 
Szép Salamon Sári. 

Szép Salamon Sári, 
Nem tudja bevárni, 
Rózsák fakadását, 
Liljomok nyílását; 
Akkor baza jönc 
Az ö szeretője. 

Talián országban 
Háborús világ van, 
Szép Salamon Sári 
Ott akar ám járni, 
Kedvese is ott van, 
Gyöngyélet lesz ottan. 

Zsindelyfödél  pattog, 
Ló patkója csattog, 
Eltepttl egy angyal, 
Fényes mint a hajnal; 
Hej! mert nem tud várni 
Szép Salamon Sári. 
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Térj meg, téij meg, Sári, 
Mert meg fogod  bánni! 
Dobog az országút, 
Sári tovább száguld; 
Csak oda ne férne 
Dombi erdőségre. 

Dombi erdőségen 
A lidércz van ébren. 
Rózsám, isten áldjon! 
Való ez vagy álom? 
Épen útban vagyok, 
Htt szeretöd vagyok. 

Hadd, hogy emeljelek, 
Hadd, hogy öleljelek, 
Mint útban lelt drága 
Kincset a ládába; 
Hadd, hogy elrejtselek, 
Keblembe tegyelek. 

Szép Salamon Sári 
Nem tud mit csinálni, 
Szive nem is örül, 
Két szeme jár köríti; 
Egyszer csak azt látja, 
Lólábu a páija. 

Egyszer csak azt látja, 
Hogy a lidércz bántja, 
Nagyot sikolt, jajgat, 
Az ég a föld  hallgat. 
Jaj Salamon Sári, 
Be kár volt, nem várni! 

Másnap kitUnt sorsa, 
Mint eldobott rózsa, 
Liljomokra hullva, 
Fekttdt a szép hulla, 
Mellette kis lova 
Állott szomorkodva. 
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554. 
Bekecs alatt Nyárád tere! 
Ott egy kanyhó zsúppal fedve  -, 
De belseje aranybánya: 
Arany benne egy szép lányka. 

Marosszéki piros-párizs! 
Oly piros az én rózsám is; 
Szép az alma az ágtetön, 
Még százszor szebb a szeretöm. 

Zápor hullott a havason. 
Foly a Nyárád zavaroson: 
Éltem ts megzavarodott. 
Mert a rózsám könnyet hullat. 

De ne hulljon szemed könnye, 
KiderUl még a nap fénye: 
Megtisztul a szőke Nyárád, 
Jobb idö fog  viradni rád. 

Zsellér vagy te, én meg székel: 
De egtlnkre egy nap jő fel, 
Egy eső hull a földünkre: 
Mért lennék hát különb, mint te V 

Zsellért a születésed, 
De királyi a növésed; 
Lakod bár nem czifra  terem, 
Az arany is por közt terem. 

Édes anyám, ne neheztelj! 
Nekem ö, vagy senki sem kell; 
S ha tiltod választásomat, 
Ásd meg, anyám, a siromat. 

555. 
Kalapomban hervadó bokréta, 
Rózsa közé rozsmarint van fonva, 
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Csókolgatom, öntözöm könnyemmel, 
A szép virág mégis csak hervad el. 

Hadd hervadjon mulandó virága, 
Fonnyadt szára szivemhez lesz zárva; 
Szivem mellé lesz zárva örökre, 
Mint a leány, ki nekem kötötte. 

Igy hervasztja öt is a betegség; 
Elenyészett arczárói a szépség, 
Hulladoznak selyem hajfllrtei, 
Béhamvadnak mosolygó szemei. 

Hadd hervadjon pirosló orczája, 
Nem hervad el szivének jósága; 
Hadd enyésszék mulandó szépsége, 
Nem enyészik szivemnek hűsége. 

Rózsám! e sziv éretted dobog csak, 
Legyen orczád piros vagy hervatag; 
S a halál ha tőlem elragadna, 
Akkor is csak éretted dobogna. 

556. 
Szőlőhegy tetején 
Füstölgő kaliba, 
Zöld gyepes küszöbén 
Fogoly egy leányka. 

„Rab vagy!" mond a pásztor, 
„Hegyemet fölverted: 
Szemeid bakator 
Szölötörül szedted; 

Hosszan nyúlt szög-hajad 
Félig-ért gesztenye; 
Pirosló ajakad 
Hólyagos cseresznye; 

Mosolygó alma volt 
Fejér-piros orczád; 
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Gerezdimtöl tanult 
Nevetni piczin szád. 

Csók a büntetésed; 
Csók nélkül rab maradsz; 
Ölem lesz tömlöczed, 
Két karom a rabláncz." 

„Csókot ám nem adok," 
A kis rab felele, 
„Inkább itt maradok 
Rabodnak Űrökre." 

557. 
Jó keresztény vagyok én, 
Angyalokat biszek én; 
Angyal vagy szép Katiczám, 
Hiszi szivem, vallja szám. 

Még sem vagyok jó keresztény, 
Bálványképet imádok én; 
KökényszemU barna szépem! 
Te vagy az én bálványképem. 

Buzgó ember vagyok én, 
Templomba eljárok én, 
Nincs oly innep, vasárnap, 
Hogy ne lásson ott a pap. 

Eljárok én a templomba: 
Mert rózsám is eljár oda; 
De ha szemem reá akad, 
Imádságom meg-megszakad. 

Unitáros a hitem, 
Egyetlen a kedvesem; 
Hogy ha ez egy elhagyna, 
Szivem ketté szakadna. 

Még sem vagyok unitáros, 
Szivem háromnak oltároz: 
Isten, haza, szerelmesem, 
Szentháromság énelőttem. 
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Hiszem a feltámadást, 
Látjuk siron túl egymást; 
Enyim léssz ott Eaticzám! 
Nem tilt anyád, sem anyám. 

A siron túl is, innen is 
Szeretlek én, szeress te is. 
Ha szivünkben tiszta láng ég, 
Szerelmünk megáldja az ég. 

5 5 8 

Hej Kolozsvár, czifra  kőhalom! 
Az én éltem benned unalom; 
Távol innen, távol születtem . 
A szép székelyföldön,  keleten. 

Udvarhelyszék anyaszékibe 
Nőttem fel  én, marhát őrizve; 
Kis zeke s nagy bot volt mindenem, 
Beh boldog volt mégis életem. 

Hamuban sült barna pogácsa, 
Melyet anyám vizzel dagaszta, 
Terhelé csak ruha-tarisznyám; 
Mégis piros volt a két orczám. 

Most ugy élek itt, mint egy dulló, 
A kenyerem fejér,  mint a hó; 
Úrfinak  sincs ily szép köntöse, 
Foszomántja fémlik  messzire. 

De mit ér a czifra  szolgaság ? 
Czondrában is szebb a szabadság; 
A poszománt rabság czimere; 
Keserű a szolga kenyere. 

Édes Juczim, barna székely lány, 
Te, ki szép vagy, mint a tulipán; 
Mennyi leány van itt szebbnél szebb, 
De náladnál egy sem ékesebb. 
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Jöjj el, oh jöjj! áldott karácson, 
Nem lakom én többé városon; 
Otthon élek kisded kunyhóban, 
Veled édes rózsám, boldogan. 

559. 
Háromszékben Sepsi székén, 
A kalászos tér közepén, 
Egy régi vár omladványa, 

9 

Átkos neve: Székelybánja. 
Bánjad, szegény székely nemzet, 
Hogy szeretted nemzetedet! 
Élted értté feláldozád, 
S csúfság  szállt hös tettedért rád. 

Bánjad szegény székely nemzet, 
Hogy jogaid védelmezted! 
Orrod, füled  megcsonkázták, 
S csúfságból  e várt alkoták. 

Zsoldos néppel Radák, Májlát, 
Megtörék a székely hadát; 
Orrok, fülök  megcsonkázták, 
Szabadságát megnyirbálták. 

Háromszéki kerek térség! 
Reá nézni gyönyörűség; 
Szép a kis domb közepette, 
De gyászos emlékezete. 

Vándor! kinek kebledben még 
A hajdani szittya láng ég, 
Ha útad Várhelyre vezet, 
Ejts egy könnyet a vár felett. 

De hol van ma a büszke vár ? 
Porrá omlott helye is már; 
A székely nép szélylyel hányta: 
Mert támadását nem bánta. 
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560 
Az én hazám Firtos alatt Enlaka, 
Ott fejérlik  rózsámnak is szfik  laka; 
Silány, kopár a határunk, kövérem, 
A szép virág a faluba  benn terem. 

Firtosi szirt alján forrás  csörgedez, 
Az én szivem, rózsám! érted epedez, 
Kristálytiszták a forrásnak  habjai, 
Mint szivemnek érted égö lángjai. 

Székely szabad nép lakozza falunkot, 
Nincs főnemes,  nincsen ur, sem zsellér ott: 
Első ember a pap után, a ki jó, 
S legjobb ember Enlakában nagyapó. 

Székelyföldön  nincs a lánynak jószága, 
Jószág neki szépsége és jósága; 
Édes rózsám, te szép is vagy, jó is vagy; 
S Enlakán és világszerte gazdag vagy. 

Fagyos szél fú  Firtos hármas homlokán, 
Mécs pisladoz barna babám ablakán; 
SUvölts oh szél! légy sötét oh éjtszaka! 
Vezércsillag nekem babám ablaka. 

Drága arany fekszik  Firtos hegyében; 
Drágább arany lakik a hegy tövében; 
Turkáljon a kinek tetszik aranyér', 
Veled rózsám! semmi arany föl  nem ér. 

Messze látszik kerek erdőd Enlaka, 
Szép rózsámnak hire messzebb elhata; 
Hadd terjedjen az ő hire messzire, 
Szomszéd legény viszi attól esküre. 

Ne búsulj, hogy sovány falunk  határa, 
Isten után áldás vár a munkára, 
Megél a ki egymást hiven szereti, 
A szabadság szegénységünk enyhiti. 
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561. 
Fáj a szivem, majd megszakad, 
Szeretnélek, de nem szabad, 
Nem szabad, mert semmim sincsen, 
Húsz forint  bér minden kincsem. 

Ne vesd, hogy én rongyos vagyok, 
Vasárnap is szennyes vagyok, 
Én egy szegény szolga vagyok, 
De lelkemben nincsen mocsok. 

Csillag ragyog, holdvilág vau, 
Ne válj rózsám a kapuban; 
Mennék, hajh, de a ki szolga, 
Éjjel nappal sok a dolga. 

Zúg a harang vasárnapra; 
Nem látsz engem a templomba', 
Azért még se tarts pogánynak, 
Nincs vasárnap a szolgának. 

Ebéd után hijába vársz, 
Nálam nélklll foly  el a táncz; 
Tánczolj mással, ne várj engem, 
Kihálóba kell sietnem. 

Segesvári uj kalapom 
Virág nélklll kell koptatnom: 
Pedig volna a ki tenne, 
Ha neki is szabad lenne! 

Mint az égő gyertya fogyok, 
Azt gondolod: beteg vagyok? 
Beteg, hajh, a szivem tája, 
S annak nincsen patikája! 

562. 
Én vagyok egy árva gyerek, 
Napszám után éldegelek, 
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Kézi munka a jószágom, 
Két tenyerem a jobbágyom 
S széles e föld  a honyom. 

Nincsen marhám, sem cselédem, 
Rozs kenyér az eledelem, 
Napsütött viz az italom, 
Kopasz föld  a derekalom, 
S a szállásom zöld halom. 

Jó emberim elhagyának, 
Boldogabbhoz fordulának, 
Benned bíztam édes babám, 
Te is csak félvállról  nézsz rám, 
Gazdagabbra vágyói ám! 

Ejh! de mire a sok vagyon ? 
Ép kezem, ép lábam vagyon, 
S a ki nem fél  a munkától, 
Napnyugotig támadattól 
Meg tud élni mindenhol. 

Arany nem olt szomjat, ehet; 
A gazdag még koldus lehet; 
De szárazon és tengeren 
Bizonyos az én kenyerem, 
Eltart a két tenyerem. 

Szeress engem szép rózsaszál! 
De hiven; ne ingadozzál; 
Mert szivem csak hivet szeret, 
S ha gazdag kell — isten veled, 
Majd megismersz engemet. 

563. 
Isten hozzád székely ország, 
Kiütött a háborúság, 
A hatalmas Ferencz császár 
Francziák ellen tábort jár. 
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Indul a székelység sziue, 
Végbúcsuját most sirá le; 
Utja nem víg, a se porzik, 
Könnyek záporától ázik. 

Némán nézi a vén székely, 
Onokája inint halad el, 
Veszni a birodalmáért— -
És a székel szabadságért. 

Zokogva sir a bús anya, 
ölébe kis árva fia, 
Rea borul, csókolgatja, 
Elment a férj,  nincs már atya. 

Mennyi leány a faluba 
Gyászol epesztő bujába. 
Isten hozzád székely ország, 
Kiütött a háborúság. 

564. 
Valld meg nekem kapuzábé, 
Ki jár este melletted bé, 
Bé szeretöm hajlékába, 
Szép szerelmem rablására ? 

Te eskünknek hü tanuja, 
Nyilik-e másnak ajtaja? 
Felel-e más hivására, 
Árva szivemnek bujára. 

S ha szerelmét tán susogja 
Másnak ott hűtlen ajaka: 
Akkor zábé! isten hozzád, 
Gyászpántikát akasztok rád. 

Midőn amazt k'kiséri, 
S gyűrűjét másnak igéri, 
Szél legyintsen gyászt elébe, 
Jusson a bús hiv — eszébe. 
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565. 
Árva vagyok, nincsen senkim, 
Szegény vagyok, nincsen semmim; 
Itt kell hagynom e helységet, 
£1 kell hagynom Erzsim, téged. 

Tarka klls-ruhám elvetem, 
Már nem lehet öröm-jegyem ; 
Gyászra hanyatlott életem, 
Gyász klls-ruha illik nekem. 

566. 
Az én székem Háromszék, 
Egy virágot itt lelék; 
Magyarország nagy ország, 
De nincs benne szebb virág. 

Télbe, mint a hó, fejér, 
De piros is, mint a vér; 
Ha nyárba megbarnul is, 
Gyöngyvirág ö akkor is. 

567. 
Ki jő amott a setétbe, 
Fekete hosszú zekébe, 
Fel van öltve mind két ujja, 
Istenem, ha Gyurkám volna. 

Hogy búcsúját lecsókolta, 
S a lovát megsarkantyúzta, 
Nincs azóta kedvem, nyugtom, 
Nincs egy jóiztl falatom. 

De ki csendes ez a legény 1 
Eócsolt kézzel ballag felém, 
Néz emide, néz amoda, 
Lába botlik ide s tova. 
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Verd meg uram a legény) It, 
Rézervának maradt ez itt; 
Sok ily kisértöt óhajtok, 
Ne félj  Gyurkám! hüd maradok. 

568. 
Éljen a bor, éljen a lány, 
Ki reánk áldotta, 
S bor tüzét a lányi tűzzel 
Lángra gyulasztotta. 

Van borunk, bár nem terem bort 
Szép hazánk Háromszék; 
De megisszuk szép szerivel, 
Mit terem Marosszék. 

Rajta földi!  hosszú kanesónk 
Nehogy rád ijesszen, 
Nem puska, hogy érte székely 
Fasztiába vesszen. 

Hajtsd ki kancsód mély hajtással, 
És hallgass utána, 
Vagy suttogva bár mondd: éljen 
Székely szabadsága! 

S most magossan köszöntsünk fel 
Minden szép leányra, 
S még magosban a magyar hon 
Minden hü fiára! 

569. 
Be szégyellős a kis leány, 
Kis legényre gondol talán, 
S kipirult az orczája, 
Mint keblén a rózsája. 

Nem hiszek a kis leánynak, 
Sem a néne asszonyának, 
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Nénike is elpirul -
S a nagy legényhez simul. 

Szemének tttz a kökényje, 
Égetös tán, ha felnézne: 
Jól tudja, hogy égetös, 
S a kis leány szégyellős. 

Jobb, sajnálja a kis legényt, 
Megigézte már is szegényt, 
Hogy rá gondolt, vallja meg 
S a betegje nem hal meg. 

570. 
Illa berek, nád a kert, 
Idehagyom ezt a helyt, 
öreg ur és gazdasszony, 
Megöl itt az unalom. 

Túl a mennyi viz vagyon, 
Túl a mennyi hegy vagyon, 
Addig járok és kelek, 
Leány gazdasszonyt lelek. 

Hol leány fazaka  forr, 
Leánytól jő piros bor, 
Leány fog  tarisnyálni, 
Ott az élet szolgálni. 

Ostorom is lesz ám jó, 
Selyemből lesz a csapó, 
S mikor kedvem ugy hozza. 
Hasad tőle az utcza. 

Illa berek, nád a kert, 
Itt hagyom én ezt a helyt, 
Addig járok és kelek, 
Leány gazdasszonyt lelek. 
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Erdövidék az én hazám, 
Katonának szült az anyám, 
Zöld erdÖ zúgásán, 
Vadgalamb szólásán 

Nevelt fel  jó apám. 

Mihent zekés gyermek lettem, 
S a kabalát megülhettem, 
Mentem a szántóba, 
S apám háborúba 

A francziák  ellen. 

Nyilj mélyebben te, barázda! 
Patakként foly  könnyem árja: 
Apámat háború, 
Anyámat sok gond, bú, 

Szegényt elragadta. 

Holnap indul a legénység 
Komondóba, semmi mentség! 
Zöld erdő zúgását, 
Vadgalamb szólását 

Majd meghallom csmég. 

572. 

Erzsi, hozzám begyes vagy, 
Hogy a zekém avatag, 
A csizmám nem kordován, 
Taré' nem peng a sorkán. 

Más búzáját csépelem, 
Más szőlőjét mivelcm; 
Szép ökreim sincsenek, 
Mint a szomszéd legénynek. 

Lesz még szőlő s lágy kenyér, 
Lesz vasas talpú szekér, 
Négy ökröm is leszen még, 
Ha megsegit a nagy ég. 
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Szarvokat felvirágzóm, 
Szekerembe agy fogom, 
Mikor kapudnál hajtok, 
Szijostorral csattantok. 

Te rám ismersz, kacsintva 
Integetsz, hozzád hiva; 
De én Bzóba sem állok, 
Szemük 1 Szilaj 1 kiáltok. 

573. 
Nem hittem én, de már hiszem, 
Hogy igézd a leányszem: 
Megigézett a kaján szem, 
Beteg már azóta szivem. 

Nem hittem én, dc már hiszem, 
Ajkon tiltott gyümölcs terem: 
Egyet róla szakasztottam, 
S szabadságom eljátszottam. 

Nem hittem én, de már hiszem, 
Gyilkos, rabló a fejér  nem: 
A szivemet meggyilkolta, 
Békességem elrabolta. 

Nem hittem én, de már hiszem, 
Hogy a leány vizre viszen: 
Vizre viszen keserűre, 
Búkünyllknek tengerére. 

574. 
Vaj ki büszke ez a legényt 
Magas kalap van a fején, 
Azt is amúgy félre  tette, 
Zekéjét fél  vállra vette. 
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Szép barnaszeg legény, igaz, 
Igen fenn  lát, nagy hiba az; 
Csak zsendejes házba járós, 
Szereteje mind vigánós. 

Már biz annyi, ha mind az is, 
Lehet tőlem papucsos is; 
Az én Gyurkám nem szeret mást, 
Csak magamszerll rokojást. 

575. 
Csipkebokor, galagonya, 
Nincs szép leány a faluba; 
Volnék virág, nem nyilnék én: 
Szép kebelen nem pihennék. 

Feketébb itt a sctétség, 
Csak pislog a csillagos ég, 
Azé't jfislog  tán a fénye, 
Nem kacsinthat szép szemekbe. 

Megátkozom a helységit! 
Miét nincs egy szép leány itt; 
De tán meg is van átkozva, 
Azé't nincsen szép leánya. 

Hű'paripám, no csak elő! 
Neked se kell c legelő; 
Tán jobb falu  fekszik  amott, 
Lesz szép leány, lesz abrak ott. 

67B. 
A mióta szeretek, 
Mind dúdolok, nevetek, 
Fütyölök is közibe, 
Lábam ugrik kedvibe. 
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S ha látom a babámat, 
ö is zengi nótámat: 
Jó kedvem nem birhatom, 
Babámat átkarolom. 

Valamihez kezem fog, 
Mint a villám haladok, 
Egy legény is velem ma 
Vcsdit nem dolgozhatna. 

Szerelemtől vagyok én 
Hyen jó dolgu legény; 
S azt én soha se tudám, 
Mig Erzsikét nem látám. 

Mondd meg Erzsi, szeretsz-é, 
Mint most szeretsz, őrükké? 
Mert ha nem, oda vagyok, 
Szörnyű halált meghalok. 

577. 
Beh vigan jár a kaszám, 
Könnyen csúszik, mint egy szál 
Nagy a rend, babám terítsd, 
De ide ne küzelits. 

Szénát gytljt a kaláka, 
Közbeszól a muzsika, 
Ireg forog  a sok lány 
S kacsint a legény után. 

Eekkcnüt süt a meleg, 
Rózsám! hadd segítselek, 
A rendedbe béállok 
S veled szembe forgatok. 

S mind közelebb közelebb, 
A forgatás  hevesebb, 
Miglen a két villahegy, 
Rend küzepin összemegy. 



810 

Szárad a fii  szertelen , 
Adj egy záport istenem! 
Mé't szárad oly izibe 
A fa  rózsám rendibe. 

578. 
Mint egy csillag az égen, 
S egy virág a zöld réten, 
Lelkem elvesz bennetek, 
Falumbeli kék szemek. 

Ha könnyezed sorsomat, 
S vágyod látni siromat, 
Ne keresd oh jó barát, 
A halottak országát! 

Közel egy piczin szájhoz 
S egy pár rózsaorczához, 
Barna szcmfudél  alatt 
Megtalálod siromat. 

De fogadd  jó tanácsom, 
Kerüld e sirt barátom, 
Ne pillants igen közel — 
Téged is magába nyel. 

579. 
Bokrétád viseltem már, 
Tudom, ki vagy csapodár! 
Száradjon el virágod, 
Nem kell semmi jószágod. 

Hét falunak  hány ifja, 
Szálassa és apraja, 
Bokrétádat viseli, 
S az egy Anist öleli. 

Hadd legyen hadd, nem bánom, 
Virágod sok, leányom! 
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Ezer pillangó szállja, 
Nem kell a bokrétája. 

Tudok én egy kertecskét, 
Kertceskében szüzeeskét, 
Szüzeeskétöl e kalap 
Bokrétás lesz vasárnap. 

580. 
Ne menj fiam  a méhesbe, 
Sok kclepcze áll ott lesbe, 
Ne sovárogj a méz után, 
Fúlánk van a ktlptt szádán. 

Apám mondta, de nem hittem, 
Kelepezébe bé is estem, 
Egy kis mézet hogy kóstoltam, 
Alig hogy rá meg nem holtam. 

Nádas kunyhó az Alszegbe, 
Mit is járék méhesedbe ! 
Sárig darázs a te méhed, 
Édes méreg a szinmézed. 

Inkább ülök hangyabolyba, 
Ha menyek a kihálóba, 
Jó lesz a vénasszony lapi, 
SzUvem sebét esillapitni. 

Isten adta kis bogara, 
Most is sajog hol megmara! 
Mennyi fajtája  mind hamis, — 
Tán a piros ajkú lány is. 

581. 
Nagyravágyó nem vagyok : 
Kis leányért olvadok, 
Egy kunyhó s hü szerelem, 
Mind az a mit kér szivem. 
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A kis leány kertjibe 
Rózsát szed a keblibe, 
Nem tndja a kis szcdö, 
Maga legszebb rózsatö. 

Terem ott még sok virág, 
De nincs közte lenvirág; 
Erzsi szeme lenvirág, 
Szelid égö kék virág. 

Istenadta kék szeme, 
Annak vagyok betege; 
De a kis eperke száj 
Meggyógyít, ha szivem fáj. 

582. 
Anyám, édes anyám, 
Fiad nagyon beteg, 
Nem szükség orvosság, 
Mégis nagyon beteg. 

„Nem más, mint igézet!" 
Találtad jó anyám, 
„Vénasszony igézet ! u 

Nem az, édes anyám. 

Szomszédunkba lakik 
A bájos igéző, 
Erzsi egy kis hamis 
Kékszemű lányka ö. 

Ha még szomszédunkban 
Sokáig ott marad, 
Édes anyám, fiad 
Szive ketté hasad. 

Hoznók tán házunkhoz 
S elmúlik a bűbáj, 
Lakadalom után 
Többé szivem se fáj. 
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583. 
Idegen országban 
Árnyékot ad egy fa, 
Alatta kesereg 
Egy vagdalt katona. 

Mindegyre kesereg 
A vagdalt katona, 
Búsítja kebelét 
Szegény székely hona. 

Hajh, kesertl kenyér 
A katona kenyér, 
Véres a karéja, 
Mert festi  piros vér. 

A bele nem pnha, 
De kemény, mint aAó, 
Nem patyolatfejér, 
De barnán sötétlfl. 

Nem pnha, mert lüIUW 
Kemény kard szántotta, 
Barna, mert tésztáját 
ÉgO könny áztatta. 
H °gy igy ffidogál 
Béköté sebeit, 
S feltörött  kezivel 
Letörlé könnyeit, 

Az idegen fának 
Áldást mond a vitéz, 
Megy s hazája felé 
Némán epedve néz. 
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P Ó T L É K 
az 

U D V A R 1 I E L Y S Z É K I E K H E Z . 

A Fejér-Nyikó mellőL 

584. 
KŐmlves Kelemenné. 

Tiztakét kömijcs ésszetanakodék, 
MagosMDévaaárdt hogy fölépittenék, 
Hogy fîJTCpittenw  félvéka  ezüstér, 
Félvéka ezüstér, félvéka  aranyér. 
Déva váfessához  n*g is megjelöntek, 
Magofl^^^BWWK  hézza is kezdöttek, 
A mkVBRak délig, leomlott estére, 
A mscttktak estig, leomlott röggére. 

nfegi^Mnkodott  tizönkét kömijes, 
Fal9k me^tütni, hogy lössz lehettséges, 
Mig elvégfll  ijen gondolatra jöttek, 
Egymás között szoross égyességüt töttek : 
Kinek felesége  legelőbb jő ide, 
Szép gyengén fogjak  meg, dobjnk bé a tűzbe, 
Keverjük^^MÉbe gyönge teste hammát, 
Aval álittsn* meg magoss Déva várát 

* 
• • 

Kocsisom, kocsisom, nagyobbik kocsisom, 
Én aramhoz mönni lönne akaratom! 
— Kőmies Kelemön feleségű  mongya, — 
Fogd bé a lovakot, fogd  bé a hintóba, 
Fogd bé a lovakot, á'j is gyorsan elé, 
Hadd mönnyűnk, hadd mönnyűnk Déva váqfedMi.  — 
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Mik6 fele  uttyát elutazták vóna, 
Eröss tidö vala, záporessö bulla. 
.Asszonyom, csillagom, fordfijunk  mtt vissza» 
Hossz jelenést láttam az éjjel álmomba, 
Az éjjel álmomba ojan álmot láttam, 
Kömies Kelemön udvárába jártam, 
Bát az ö udvara gyászszal van béhúzva, 
Annak közepibe méj kút vala rakva, 
S az ö kicsi fija  oda beléhala, 
Az éjjeli álom nem telik ma jóra. 
Asszonyom, asszonyom, fordűjunk  meg vissza! — 
Kocsisom, kocsisom, nem fordulunk  vissza, 
A lovak sem tééd, a hintó sem tééd, 
Csapjad a lovakat, hadd halaggyunk elébb. — 

Mönnek, möndögelnek Déva vára felé, 
Kömics Kelemön ököt eszrevövé, 
Megijede szörnyen, imádkozik vala: * 
Én uram istenéin, vidd é valahova I 
Mind a négy pej lovam törje ki a lábát, 
Vessen a hintómi.ak négy kereke szakát, 
Csapjon le az útra tUzes istennyila, ' 
Horkolva térjenek a lovaim vissza. — 
Mönnek, möndögelnek Déva vára fel6> 
Sem lovat, sem hintót sömmi baj ng)$H0lé. 

Jó napot, jó napot tizönkét kömijes! 
Neköd is jó napot Kelemön kömijes! 
Köszönc az asszony, az ura válaszolt: 
Édös feleségöm,  neköd is jó napot! 
Hát ide mé' jöttél a veszedelmedre, 
Szép gyöngén megfogunk,  bédobunk a tűzbe. 
Tizönkét kömijes azt a törvént tötte: 
Kinek felesége  hamarább jö ide, 
Fogjuk meg szép gyöngén, dobjuk bé a tflzbe, 
Annak gyönge hammát keverjük a mészbe, 
Aval álittsuk meg magoss Déva várát, 
Csak igy nyerhessük el annak drága árát— 

Kelemönné asszony, hogy átalértötte, 
Bánatos szüvének igy lött fclsfcte: 



Várjatok, várjatok tizönkét gyilkosok, 
A mig bncsat vöszök; csak addig váljatok, 
Hogy bncsat vöhcssek asszon bárátiuitól, 
Asszon bárátimtól s szép kicsi fijamtól: 
Mett a halottnak is hármat harangoznak, 
Én árva fejemnek  egyet sem konditnak. — 
Kelemönné asszon aval haza möne, 
Ecczö' mindönkorra, hogy végbucsnt vönne, 
Hogy végbucsut vönne asszon bárátitól, 
Asszon bárátitól s szép kicsi fiától. 
Aval visszamöne Kömjcs Kelemönné, 
Sirva halatt magoss Déva vára felé, 
Megfogák  szép gyöngén, bétövék a tűzbe, 
Az ö gyönge hammát keverék a mészbe, 
Aval álitták meg magoss Déva várát, 
Csak igy nycrheték meg annak drága árát. 

Kömies 'Kelemön mikő haza möne, 
Az ö kicsi fia  jöve vélle szömbe. 
Isten hozott haza, kedves édös ápám! 
H6 maratt, hő maratt az én édös ányám ? 
Az ő écftTs  apja neki igy felele: 
Hadd é fiam,  hadd é, haza jő estére. 

Isteném, isteném, este is éj öve, 
Mégis édlTs ányám még haza nem jöve. 
Apám, édös ápám! mongya meg igázán, 
Hogy hő van, hogy hő van az én édös ányám I 
Hadd é fiam,  hadd é, haza jő röggére. 
Az ö édös apja neki igy felele. 

Isteném, isteném, röggel is éjöve, 
Mégis édös ányám még haza nem jöve. 
Ápám, édös ápám ! mongya meg igázán, 
Hogy hő van, hogy hő van az én édös ányám?" 
Mönny é, fiam,  mönny é, magoss Déva várra, 
Ott van a te ányád, kőfalba  van rakva. 

Elindnla sirva az ő kicsi fia, 
Elindnla sirva magoss Déva várra, 
HáromszO kiátA magoss Déva várán: 
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Anyám, édös Anyám! szój bár egyet hézzám I 
Kcm szólhatok fiam!  mett a kőfal  szoritt, 
Erőss kövek közi vagyok bérakva itt. — 
Sztlve mcghasada s a föd  is alatta, 
S az ő kicsi fia  oda beléhulla. 

585. 

Budai Ilona. 
Bndai Dona ablakba könyökle, 
Hája, hogy ellenség rabol a környékbe. 
Csak eszibe juta kéncsös klls ládája, 
S kéncsös klls ládáját hónya alá fogja, 
Hajadon klls lányát jobb kezin vezette, 
FutkoBó ktls fiát  bal kezire vötte. 

Mönyön, mönyön, mönyön sürll fenyves  erdőn, 
Egy fölhagyott  uton, stltét rüngetegün; 
Hát min'ha hallaná lovak dobogását, 
S csakhamar letöszi hajadon ktls lányát. 
Hajadon ktls lánya ijenképpen sira: 
„Anyám, édös ányám, ne haggy el az útba, 
Essék meg a sztlved, ne haggy itt ingömöt!" 
„Bizon itt hagylak én leányom tégödCt: 
Mett léán héjibe léánt ad az isten, 
De pénzűm héjibe ingyen nem ad isten." 

Mönyön, tovább mönyön silrd fenyves  erdőn, 
A fölhagyott  uton, stltét röngetegön; 
Hát mintha hallaná lovak dobogását, 
S csakhamar letöszi futkosó  ktls fiát. 
Futkosó klls fia  ijenképpen sira: 
„Anyám, édös ányám, ne haggy el az útba, 
Essék meg a sztlved, ne haggy itt ingömöt!" — 
„Bizon itt hagylak én, édös fiam  tégöd: 
Mett fiu  héjibe fiút  ad az isten, 
De pénzöm héjibe ingyen nem ad isten." 

Mönyön, tovább mönyön sürll fenyves  erdőn, 
Az elhagyott uton, sUtét röngetegön, 
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Mig éjnta végre égy szép tágas rétre, 
Hát egy bival tehen azon jödögel lc, 
Az idei bornyát szarva között hozta, 
A tavaji bornyát maga után rítta. 
Ezt hogy megpillantá Budai Ilona, 
A födre  borula, keservesen sira, 
Eeservesön sira, kárhoztatá mágát : 
Az oktalan álat nem haggya el bornyát. 
Isteném, isteném, én édös isteném, 
Hát én lclkös lévén, hogy hágyám gyermékém. 
Aval visszafordult  a nagy fenyves  erdőn, 
Az elhagyott uton, sütét röngetegön; 
Csakhamar elérte s oda nyujtá ujját, 
S hlni kezdé szépön az ö kicsi fiát; 
„Bizon nem mönyök én, mett nem vótál anya, 
Ha a lőttél vóna, itt nem háttál vóna." 

Mönyön, tovább mönyön a nagy fenyves  erdőn, 
A fölhagyott  uton, sütét röngetegön; 
Csakhamar elérte s oda nyujtá ujját, 
S hlni kezdé szépön hajadon küs lányát. 
„Bizon nem mönyök én, mett nem vótál anya, 
Ha a lőttél vóna, itt nem hattál vóna." 

Hogy ezt igy hallotta, ijenképpen sira: 
Immán ojan vagyok, mind üt mellett a fa; 
A ki ott émönyön, ágaimot rontsa, 
Ágaimot rontsa s a sárba tapossa. 

586. 

Mónár Mózsi k.. .huszár. 
Séraénfali  nagy ütközet; 
Lehet éröl emléközet. 

Györfi  János s Istán vala, 
Béa möntek égy huszárra, 
Réa möntek két fészévS, 
Hogy jázzanak életévő. 
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Kttnn, benn ötöt mind kisérték, 
Hogy valahogy éveszessék; 
De az isten nem öngette, 
Hogy az ártatlan éveszne. 

Nagy az isteni kegyelöm; 
Nálam vót a jó fegyveröm, 
Csak firisscn  elékápám, 
S mi benne vót, nekik ádám... 

Puskapor, gojóbis, fojtás, 
A vót nekik az utitá's ! 
Má' nyugugyanak békévé, 
Plútó, Drumó serögévé. 

Varga János háza foggye 
Két Györfinek  vérmezője, 
Ne fé'jön  már sönki tőllök, 
Kibútt az ördög belöllök. 

Mónár Mózsi k...h huszár, 
Ki tizönnyóez évekbe jár; 
Akárkinek fija  vótál, 
Azét tigyes embör vótál. 

587. 

Öntöző versike. 
Van e háznak rózsabokra, 
Nyfijck  élte sok napokra, 
Hogy virittson mind rózsaszál; 
Megöntözném: ennyiből áll 
E ktls kertész fárattsága, 
Piross tojás a váttsága. 



820 

588. 
Hintázó mondóka. 

Egya 
Kettő 
Három 
Négy 
Öt 
Hat 
Hét 
Nyócz 
Kilencz 
Tiz tiz tiszta viz, 
Háromága villa víz. 
Aggyon néne vékát? 
Minek azt a vékát? 
Gyöngyöt mérünk vélle. 
Minek azt a gyöngvöt? 
Kertöt fonunk  bclölle. 
Minek azt a kertöt? 
Virágot U'tetünk beléje. 
Minek azt a virágot? 
Legényöknek kalapjokba, 
Léányoknak kebelökbe. 
Uh! hajts' ki a nagyapám fejin  is túl. 



II. 

TÁNCZSZÓK. 

Vadróuik. 21 





1IÁR0MSZÉKIEK. 

ív/.&t » tünezuHk fiaim! 
Hozd el isten 6zombat estét, 
A vasárnapot és esmét; 
E két napon gyöngy életém, 
A rózsámmal vigon élém. 

Rupa hallom a szomszédba 
Mán fu  a kalánétába, 
Minya fia  rá kontorál, 
S a legénség vigon ugrál. 

Párt választva legén-léán, 
Rendbe indul a valahány, 
Felkel a kedv a nótára, 
Szót kap a tánez minden szájba. 

Egyik mongya jó kedvibe, 
Amin' ballag a középbe: 

Tizenhárom réczetojás; 
Enyim vagy te ktls rokojás. 

A második még azt mongya, 
S forgat  hogy poroz a szoknya: 

Bódogasszony aranlapi, 
Hézzád menyek rózsám lakni; 
Ha oda nem menyek lakni, 
Száraggyon meg az a lapi. 

S elig a szót hogy bévégzi, 
A harmadik megént kezdi: 

Háromszéken Gelenczén, 
Nekem es van egy réczém. 

Beléhevtlltek a tánczba, 
Már nem figyelnek  egymásra, 

21 * 
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Szót adnak egyre a táncznak, 
Huzd rá czigány! Így kiátnak: 

Fényés csizma, pantaló, 
Beléngrék egy nagy ló. 
Káka termő sáros patak, 
Hidd meg rózsám, hogy elhagylak' 
Tágasságot nekünk es, 
Ha kicsikék vagyunk es! 
Aggy ékkicsi tágasságot, 
Hocs csinájjak boloncságot! 
Uczu lábam ne hibázz, 
Ha nem deczkás es a ház! 
Kicsi nekém ez a ház, 
Majt kiugróm a padlást. 
Férre töllem búbánat, 
Búzát vágok, nem nádat. 
Nekem asszony ojan kéli, 
Ha beteg es, kejjén fél. 
Én istenem, ne haggy el, 
Mett én sem maradok el. 
Ördög vigye a vendéget, 
Másnak véttem feleséget. 
Ha elmenyek az erdőre, 
Más fekszik  a lepedőre. 
Verjen meg az én teremtöm, 
Nem valál igaz szeretöm. 
Kiszáratt a fUge  fástól, 
Megvállunk rózsám egymástól. 
Kapud előtt méjj árok, 
Többet hézzád nem járok. 
Jár' ki lábam, jár' ki most, 
Nem poroncsol senki most; 
Az én lábam ugy kijárja, 
Mind a Fodor kabolája. 
Huz' ki czigán, ne csak félig, 
Ne csipd, harapd el a végit. 

S ha a czigán szuszszal birná, 
A legénség most es rakná. 
Kidöt a kalánétás es, 
Nyakángat a kontorás es. 
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Én istenem, aggy estét, 
Hogy viraggyon meg esmét; 
Mett ha meg nem viradna, 
Szttvem ketté hasadna. 

Rugg ki lábam, rugg' ki mos , 
Édes borom segéjj most! 

Aló lábam, kanyaroggy, 
Hargas inam le ne roggy. 

Édes vót az anyám teje, 
Kesertt a prófont  bele. 

Csnkros székfU,  havadi, 
Szeret ingem valaki; 
De ne kérgye akarki, 
Titkos az a valaki. 

A sorkantynm taréja 
Szekfüböl  van kirakva, 
Ha szeretöm meglássa, 
Rózsával fut  ntánna. 

Ha csak Így van, ha csak igy, 
A leánnak kicsit higgy. 

Icczn kicsi, lóg a csicsi, 
Nekünk es kell egy-egy kicsi. 

Nosza rajta Iegényék, 
Én es nekték segitték. 

Édes kicsi kerekem, 
Fordujj egyet előttem. 

Rezes villa, rezes kés; 
JöBzte kénesem, tánezojj tés. 
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Nc baraguggy ne! nc! ne! 
Me pogácsa me! me! me! 

Egyedül hagyott a világ, 
Egyedül busulok immág. 

Teremtette küs barnája, 
De sok csókot hinték rája, 
Kit káromra, kit hasznomra, 
Kit más ember buszujára. 

Ne nézz rózsám a szémémbe, 
Meghalok szégyélletémbe. 

Ez az enyim, ezt nem hagyom, 
A ki kéri, megalkuszom. 

Mon' meg nekem fürge  Fcrencz, 
Écczérre hány léánt szeretsz? 
Hogy megmongyam nem lehetém, 
Nem szólhatok, bérekettem. 

Malomfalva,  Szent-lélek, 
Böjtös czibrével élek. 

Csókojjsza meg te Kati, 
Az isten megfizeti. 

Elöl kurtul a rokoja, 
Hátul a fődet  karezojja. 

ÉsBzevágom magamot, 
S kidobom az ablakon. 

Bort iszom én, nem vizet, 
Feren' császár megfizet. 

Hájh hájh rigó a kertémböl! 
Ne pusztits ki mindénémböl. 

Más legén vót szeretömnél, 
Fáj a szüvem könyökömnél. 
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Aggy é csókot hódvilágon, 
Ugy sem adsz a másvilágon. 

Ángyom asszon szép asszon, 
Tédd a szégre, hadd asszon. 

Vótam léán, vagyok es, 
Attam csókot, adok cs; 
Écczér kértek, kecczér attam, 
Be akarom, hogy megcsaltam. 

Se nem kicsi, se nem nagy, 
Éppen hézzám való vagy; 
Igyenés vagy mind a nád, 
Ilézzám szabott vót apád. 

Üssünk köcsönös cserét, 
Ha találnám az erét; 
Találom es, m£t másként, 
Tudom hogy látok nagy ként. 

Fejér galamb, gelliczc, 
Enyim ez a kicsike. 

Sárga rigó, köménmag, 
Jaj be kevéj legén vagy. 
Vékon czérna, kendérmag, 
Jaj be kevéj leán vagy. 

Kicsi leán bujába 
Belébútt a burjánba. 

Hosszú hajad farod  éri, 
S az én szemem azt késéri. 

Gyönyörű kicsi virágom, 
Ne irigyeld bódogságom, 
Mett bódog csak addég vagyok, 
A meddég hezzád járhatok. 

Fog'sza meg, forgasd  m e g , 
Téringesd meg, lógasd m e g . 
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Nem számittok égyebet, 
Csak egy darab kinyeret. 

Nem aluttam csak égy szikrát, 
Eljádzottam az écczakát. 

Kutya fikkom  a ránczát, 
Nem szeretém a tánczát. 

Hopp édésém, gyócs ingésém, 
lletfün  este melléd esém. 

Ide nézz te katonára, 
Ne a nainnyád kontyára. 

A ki huszárt nem szeret, 
Ménnyországba nem mehet, 
Oda es csak a menyen 4>é, 
A kit a huszár ereszt bé. 

Ide vele, ha szeretsz, 
Ha nem szeretsz, elmehetsz. 

Felsütött a bódvilág, 
Jere hézzám gyöngyvirág. 

Ha megharagittotok, 
Ma kirúgom a padlást. 

Fejér fűzfa,  rakottya, 
Megszületett a fattya, 
Majd nyakába akassza, 
S a mezőre hordozza. 

Fáj a szüvem, nem tagadom, 
S a kiét fáj,  nem láthatom. 
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UDVABHELYSZÉKIEK. 
Kereizlurfiazéhböl. 

Ide lábam! ne tova, 
Hátra van még a jova. 

Hajtsad hajtsad mindaddig, 
Mig a szoknya langallik. 

Nem ké neköm ez a világ, 
Csak légy enyim te szép virág! 

Sárga csidma, vörös nádrág, 
Csak ugy szép, ha nem igön tág. 

Van szeretöm szőke léán, 
Nem piross, de nem halován. 

A szUvemnek nagy a búja, 
Te légy rózsám uruslója. 

Oda van a szabaccságom, 
Elárútam a vásáron. 
Tiz léánt is ingyön birtam, 
Éggyé' szabaccságom attam. 

Hajh be nagy a Mihók feje! 
De kicsid az agyveleje, 
Mind hátul van az eleje. 

Ugy meg vagyok keserödve, 
Mind a jó gúzs tekerödve. 

Édös kicsi karcsú bogom! 
Dérékadot öllel fogom. 

Nem ké neköm sönki búja, 
Bár még az enyim se vóna. 
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Oh be rég nem láttalak, 
A mióta láttalak; 
Ha még écczö' látnálak, 
Minnyá kecczö' látnálak. 

Komám asszon koppantó, 
Sógoraeszon sótartó. 

Érc fordítsd  az árczádot, 
Hadd csókőjam meg a szádot. 
Én isteném add neköm, 
Be igázán szeretöm. 

Ne beszé'jek rózsám veled, 
Csak lássalak, az is könnyebb. 

Édös kénesöm Kálára! 
Ne nözz ojan hálá'ra. 

Egyik lábam köröszturi, 
Másik lábam timafali. 

Házasodik a katlan, 
Vöszi a sok mosatlant. 
Cznki bocskor, ne suttogj, 
Lázár Bori nc pattogj. 
Mos' van kedvem, majt nem lössz, 
Feleségöm otthon lössz. 

Ugyan bizon Ferenbá, 
Ha nem bánnyák kigyenlök, 
Itt lötyögök, fityögök, 
Égyet kettőt köhintök. 

Piros csisdma fejelés, 
Jaj be furcsa  teremtés. Hip! 
Hocscsem veled tánczolnék, 
Inkább tökét bütttlnék. Hip! 
Törökbuza csuszika, 
Vót szeretöm Zsuzsika. Hip! 
Nem ké neköm iskola, 
Dö'jön bé az ódala. Hip! 
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Csak écczö' láttam csndát, 
Vénasszon bornyufogát.  Hip! 

Túl a vizön meg innét: 
Tégöd a konty megillet. 

Jártam éccző' nálatok, 
Van szép vetött ágyatok. 

Az én szüvem jaj hogy dobog! 
Hogy ijen szép léánt fogok. 

Kérlek rózsám! igön szépön, 
Ne felejts  el bár a hétön. 

Ne nözd hogy én vén vagyok, 
Mett azér ifjú  vagyok. 

Messze innét Epörjes, 
Az én szüvem keserves. 

Éget ingöm a szömöd, 
Rólam mégi6 é ne vödd. 

Léánya van a mónárnak, 
S most őrölni többen járnak. 

Fönn az ernyő, nincsen kas, 
Mind érugta a kakas. 

Mind asz' mongyák, nagy hiba, 
Hogy nem járok kondiba. 

Közéi hézzám, nc messze, 
A ki bánnya nincs esze. 

Édös rózsám 1 áhatnám, 
Árnyékodba nyughatnám. 

Piros rózsa, bisziók, 
A léányok oh be jók! 

Ha kijetök megöngednék, 
Kettőt hármat büllentenék. 
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Szégén legén mire jutsz, 
Mikő bába után futsz? 

Hol a ruha kázimér, 
Nincs az asztába kinyér. 

Mennyi asszon, mennyi léán, 
Mennyi vagyon maratt réám. 

Iczu neki, ne hadd magad, 
Mig az ördög é nem ragad. 

Uczu kicsi, lóg a csicsi, 
Ha nem vóna, nem is lógna. 

Három bárán, két mlóra, 
Még sem adnak túrót réja. 

Tejet öttem, pujiszkát, 
Azé' nőttem ekkorát. 

Aká' mijén szenes töke, 
Szöbb a barna mind a szőke. 

Medöséri léányoknak 
Lopótökkel harangoznak. 

Cserép tángyér fakálán, 
Csekefala  Szönt-Abrám. 

Száraz köszvén nyavaja 
Húzzon ésszé hajnâra. 

Ü'j le mellém égy kiosiddég, 
Sztlvem bár addég nyugugyék. 

Eczöt torma fokhagyma, 
Ez a léán jóforma. 

Ha ugy tudnál szitálni, 
Mind a farod  riczálni, 
Többet érnél ányádnál, 
Annál a vén kofánál. 



Ugy szeretlek, majt megOazlek, 
MegbUcsttllek, ha övöszlek. 

Friss mönyecske Knrucz Özzsi, 
Embör lögyön, ki megőrzi. 

Szeretöm én a bábámot, 
De még inkább a házámot. 

Miét dünnyög az én játom? 
Szeretöjit tánczötatom. 

Édös húgom ! most ideje, 
Velem járni ne röstö'je-

Sok a dolog, mind szorgos, 
Sok a gyermök, mind rongyos, 
Mind asz' mongya: kinyér ké, 
Egész nap igy telik é. 

Asz' montad: hogy nincs szeretőd, 
Pedig én is tudok kettőt. 

Férges ámahullomás; 
Ha ez éhagy, kapok mást. 

HU vagy-é még vaj elhagytál, 
Mon' meg neköm szép virágszál! 

Á'j feleség,  a hüt mellé, 
Ne kóboröj annyi felé. 

E küs fiu  rendös fattyú, 
Illik neki a sorkantyu. 

Járjad ficzkó!  járjad frissen, 
Aló frissen  mind a pisién. 

Hadd mönnyön hadd! é ne hadd, 
Ne ingadgyon az inad. 

A tá'sad is jobban forog, 
Ha az inad nem hutyorog. 
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Rag* ki! ne hadd magadot, 
Forgasd, forgasd  párodot. 

Tánczol a pap, jégessö léssz, 
S a szép hazám mind oda vesz. 

Kicsi kutya! ne ugass, 
Hadd jö'jün a guzsajas. 

Tám azt hiszöd szép virág! 
Belőlied ál a világ. 

Hámba fogták  a csitkót, 
El is rúgott égy patkót. 

Méj a tenger, azt jól tudom, 
De méjebb az én bánatom. 

Kicsi járom, ktls ökör, 
Mos' fogják  bé először, 
Még ma mindönt ésszetör. 

Ez a léán sokat ér, 
Sem ösztövér sem kövér, 
Sem feteke,  sem fejér. 

Vizet iszom mos' még écczö', 
Ha bor nem lössz, úgy még kecczö' 

Vaj ényeröm, vaj c vésztőm, 
De ezt most é nem eresztöm. 

Csöngő pöngö sorkantyu : 
A pajtába nincs bornyu. 
Aranypllltts bokréta: 
A szúszékba nincs buza. 

Ez a kicsi szögelet 
Megér sok más ezöret. 

No kis legény ippaszkoggy! 
KUs léánhoz ragaszkoggy. 



Kurta lábu ktls fin! 
Járjad te is ujujuü 

Nem möbyök én még haza, 
Mett a czigán jól húzza. 

Tndom kihöz pártol ál, 
He sokáig biztatál! 
Mégis ugyan megcsálál, 
Már e bizon nem tálál. 

Fejér czérna gyapot rost, 
Szeretömhöz mönyök most. 

Egy legén csak hézza nyút, 
S a ktls léány épirűt. 

Házasoggyál, ne válogass, 
Ne okoskoggy, ne halogass. 
Mán biz én nem válogatok, 
Tá'sat vöszök, mihent kapok. 

Fordfij  Kató velem szömbe, 
Ha nem U'sz is az ölömbe. 

Ne sírj ojan keservesön, 
A gyttrlldöt megkeresőm. 

A szeretőm arany ama, 
Se nem szőke, se nem barna. 
Nincs hat ökröm, csak kettő, 
Ingöm ugy is szeret ö. 

Édös kicsi göliczém! 
Hótig téjéd vagyok én. 

Nem ttlrök több buszuságot, 
Tovébb rugóm a világot. 

Ha nem hiszöd, hogy szeretlek, 
Hónap után megkéretlek. 
Késő immán édös bátyám! 
Másnak igirt édösányáin. 
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A kalapom fé're  vágom, 
Kikapok én a világon. 

Ketten fonnak  égy guzsajról, 
Émaratt vót még tavajról. 

Van itt kihöz fogontozzam, 
Máshoz nem is ragaszkodom. 

A gyürUmöt hova tötted? 
Tálára bizony évesztötted! 

Ezt a léánt ékéséröm, 
Mához égy hét meg is kérőm. 

Mennyi léán mind szeretőm, 
Ojan az én természetöm. 

Oh te kicsi konţyatlan! 
Mé' vagy ojan csintalan? 

Nem ké neköm eziezoma, 
Vigye cl aszt a csoma. 

Sárga murok, zöd ugorka, 
SzökjUnk mind a kecskebéka. 

A léánka szótalan: 
Tejes kása sótalan. 

Nyujtópadon a mészáros, 
Megbusfit  a korcsomáros, 
Hogy nálá bort nem iszik most, 
Pedig csapon a hatvanos. 

Ha csak szénből szeretnél, 
Jaj be nagyot vétenél! 
Ingömöt étemetnél. 

Éfjak  vagyunk s nem tehettyük, 
Hogy a léánt ne szeressük. 
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HÁROMSZÉKIEK. 

i. 
Karcsú termetű virágom! 
Tölled várom bódogságom. 

(Bnzaszál.) 
II. 

Mikor egésszen elkészül, 
Egy klls házikóba béül, 
Nagyobb része mennybe szalad, 
KUs8ebb része fődön  marad. 

(Dohány.) 
III. 

Sok lába van az ótárnak, 
Mindennap réjta áldoznak. 

(Asztal.) 
IV. 

Fenekem ugy szereti fenekedet, 
Hogy ugyan kévánva kéván tégedet. 

(Szék.) 
V. 

A nagy méhkas sttrün rajzik, 
Ha nap süti, mind elázik. 

(Havazás.) 
VI. 

Mongya virág virágnak, 
Várja végit világnak, 
Két vén fának  ledőtit, 
S a meghótnak felkötit. 

(Azaz: mongya szerető szeretejének, hogy 
várakozzék, mig bésetétedik, s az üregek le-
feküsznek  s a tüz feléled  a hamu alól.) 

2 * 
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vn. 
Virág! várd végit a világnak, két vén 

fának  ledötit, mikor az elevent a halott béta-
karja, 6 az élő az érzéketlenre dől. 

(Azaz: izeni Anis a szeretejének, hogy 
várja a napnak lementit, mikor apja anyja le-
fekllsznek,  a tllzbelyen a hamu bétakarja a 
tllzet, s az égő gyertya hainva lekonnyad.) 

VIII. 
Fogd a nyelit, nyomd a hegyit, -f 
Ne irgalmazz neki semmit. 

(Seprű) 
IX. 

Elöl menyen fényeske, 
Után menyen fejérke 
Felbogozott farkával.  (Tő s czérna.) 

X. 
Ugy menyen, meg nem áll, -f 
Fődön fekszik,  fel  nem áll, 
Ágadzik, bogodzik, még sem leveledzik. 

(Folyóviz.) 
XI. 

Nyirfa  nyilalla, 
Cserfa  csattana, 
Ezer madár megindula, 
Egynek szárnya szakada, 
S mind az ezer megálla. 

(Osztovátán ha a fonal  elszakad.) 
XII. 

Szemeddel látod, ráismersz, ^ 
Dc a bizon még sem ö; 
Jól tudod, hogy derék ember, 
Pedig semmirekellő. 

(Kép.) 
XIII. 

Küvül veress, belől szőrös, -
Fejibe párta, hátuljába pácza. 

(Csipkegytlmölcs.) 
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XIV. 
Izzattság csorgott sok ember homlokából, 
Mig engem kivájtak az anyám hasából; 
De hogy megszülettem, oj kedvessé lettem, 
Hogy sok égö szllvet bolondommá tettem. 

(Pénz.) 
XV. 

Azt kiáttsa egylábú: 
Jere ki kétlábú; 
Mett eszen meg négylábú. 

(Káposzta, ember, ökör.) 
XVI. 

Réprécze, répiromba, 
Tojik tizet, köt kilenczet, 
Nevel negyvent. 

(Fokhagyma.) 
XVII. 

Denden deszka, pereszlen koczka, 
Hat ló hajtsa, hetedik havazza. 

(Malom.) 
XVIII. 

A nainyám szoknyája, 
Teméntelen sok fóttya, 
Még sincs egy ötés réjta. 

(Kemencze.) 
XIX. 

Hód elejti, nap felkapja. 
(Harmat.) 

XX. 
Künn es áll, benn es áll..4 

Vagy: 
Kttnn es kukucsi, benn es kukucsi. 

(Ablak.) 
XXI. 

KUnn es dob, benn es dob. 
(Ajtó.) 

XXH. 
Fejér egyház féllábon  áll. 

(Gomba.) 
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XXIII. 
Eszterhéjba fél  lepény. 

(FM.) 
XXIV. 

Erdőn vágják, réten hízik. -
(Villa, gerebje.) 

XXV. 
Dé királynak Dé leánya, 
Dé póezon ül, Dé himet varr, 
Dé béaranyozza. 

(Méh.) 
XXVI. 

Lábad között billentyű, 
A kezedbe perrentytt, 
Matika matika, 
A nagyapád szakálla, 
Balog addig tépegeted, 
Mig nem bírod a kezedet. 

(Fonás) 
XXVII. 

Menyen a medve, morrog a májjá. 
(Malom.) 

XXVIII. 
Igyenes mind a nádszál, 
Magossabb a toronynál. 

(Esöcsepp.) 
XXIX. 

Engem, téged levágának, 
Engem reád akasztának, 
Én es élek, te es élsz, 
Könnyen magadénak téssz. 

(Oltás.) 
XXX. 

Vízi bubucsi, 
Kerti knkaesi, 
Mezei szöcske. 

(Hal, káposzta, nyúl.) 
XXXI. 

Húsból lettem, hús nem vagyok, 
Fejér fődön  tánczolgatok, 
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Urak előtt kedves vagyok, 
Sok hamisságot csinálok, 
De oka egynek sem vagyok. 

(Irótoll.) 
XXXII. 

Kicsi házikónak két világos ablaka, 
Minden este bétáblázzák, 
Minden reggel kitáblázzák. 

(Szemek.) 
xxxm. 

Négy édes-egy lakik egy kicsi kerek házikóba. 
(Dió.) 

XXXIV. 
Ugy öleli, ugy öleli, 
El sem tuggya ereszteni. 

(Gyttrlt.) 
XXXV. 

Egy székej embertől kérdé a más: Téged 
hogy hinak ? — Nekem, feleié  amaz, ojan 
nevem van, hogy egyik béviszi a házba a tü-
zet s a másik kihozza. Hogy bijják tehát? 

(Miháj György.) 
XXXVI. 

Kétrét jobban elér, mind egyrét. 
(Szorgalom.) 

xxx vn. 
Kétrét vékonyabb, mind egyrét. 

(Nyomorult állapot.) 
XXXVIII. 

A ház eleibe kiült a gubormárton s on-
nét igazgassa a bolondokot. 

XXXIX. 
Másfél  fa  — mia? 

(Kocsis.) 

(Csép.) 
XL. 

Az érzéketlen teremtés eleven piross szemek-
kel hunyorgat 

(Cseresznye.) 
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XLI. 
O kas por este — miaV 

(Vén halott.) 
XL1Í. 

Erdőn vágják s a falu  bolongyait esszegytttti ? 
(Muzsika.) 

XLIII. 
Erdőn vágják, faluba  nyerítt. 

(Kendert iló. i 
XLIV. 

Erdőn átal vasvillás vi ézek járnak. 
(Kecskenyáj.) 

Erdőn átal végvásznakot teregetnek. 
(Ut, ösvény.) 

XLVI. 
Erdőn átal agyatlan kutyák ugatnak. 

(Fejsze.) 
XLVII. 

Ha egy néni elég, legyen kettő belölle. 
(Házasság.) 

XLVIII. 
Ojan leánkám van: ha mozgatom sir, 

ha nyugunni hagyom, hallgat. (Láncz.) 
XLIX. 

Mejik seprű seper legtöbbet? 
(Az asszonyok hosszú szoknyája.) 

L. 
Nagy magatartással, nagy fennszóval 

perédikál a nagyszájú pap, s minden szóra 
gestál. Mia? (Hamng.) 

Ojan leánkám vala, hogy a lelke végig 

XLV. 

LI. 

nyólt benne. 

Ojan tyúkom van, 
tojni. 

Lin. 

LH. 
(Gyertya.) 

hogy a föd  alá jár 
(Pityóka.) 

Éltibe fán  függ, 
Hóta után lop. (Lopótök.) 
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LIV. 
Ne csufológgyék  kied velem ojau vég-

hetetlen, mett bizon nállam nékttl semmire 
sem tndna menni. 

(Tükörben saját képed.) 
LV. 

Addig sirok, addig sirok, mig kedven 
szép angyalom letörli könnyeimet. 

(Harmat. I 
LVI. 

Tiz huz négyet. 
(Tehéufcjés.) 

LVII. 
Ojan csidkóm van, a ki maga alól a 

ganyét kihánnya. (Fúrii.) 
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. 

(Boros bordó.) 
LXI. 

Mire ég a gyertya? 
(A végire.) 

LXU. 
Két lik ésszenéz. Mia? 

(Cseberfül.) 
LXin. 

Az ellenség a házamra jöve, a házam 
kiszOkék az ellenség ablakán s én az ellen-
ség markába maradék. 

(Halász, viz, háló, hal.) 
LXIV. 

Térpe zsidó mennybe néz. 
(Káposzta.) 
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LXV. 
Ha tesznek hézza, fogy,  ba vesznek be 

tölle, nő. Mia? 
LXVI. 

Mejik föd  terem legtöbb jó s rossz gytl-
möcsöt? 

(A fejér  főid  v. a papiros.) 

UDVARHELYSZKKIEK. 
Kereszt urfiszíkbül. 

LXVII. 
Virág! mon' meg virágníik, 
Várja végit világnak, 
A forgácsnak  fö'szödésit, 
Két vén fának  édölésit, 
Mig az elevent a halott ctakarja. 
(Azaz: a szerető várja végit, mig a 

gyertya kialszik, a forgácsot  felszedik,  apja, 
anyja lefektlsznek  s a tüzet bétakarja a 
hamu.) 

LXVIII. 
Kerek mind az âma, ránezos mind a szoknya, 
A ki kitálá'ja egy gondolattyába, 
Mingyát egy pötákot nyomok a márkába. 

(Hagyma.) 
LXIX. 

Sem ajtaja, sem ablaka, 
Mégis ki s bé járnak réjta. y 

(Még csak az ablak- s ágyhely van meg.) 
LXX. 

Négyen édösegyek vadnak zsidóságba, 
Ajtó ablak nékttl, csinálatlan házba. 

(Dió.) 
LXXI. 

Egy veréb hordozza, 
Hat ökör nem birja, 
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Sok városba van meg, 
Csak Enyedön nincs meg. 

(A V bettt.) 
LXXII. 

Elöntém a mákomot, 
Ara kérém rákomot, 
Szöggye föl  a mákomot, 
Ne kévánnya káromot. 

(Törvénykezés.) 
LXXIII. 

Elöl mönyön médula, 
Keze lába korcsija, 
Ször maga, ször nadrága, 
Szilágyi bárson szákála. 

(Medve.) 
LXXIV. 

Lud szántsa, embör hajtsa, ' 
Fejér a fiiggye,  feteke  a magja, 
Gondal vetik bé. Mia? 

(írás.) 
LXXV. 

A mig Kicsi vótam, négy országot birtani, 
Hogy fti'neveköttem,  fiJdet  borongattam, 
Hótom után pedig a tánczba ugrottam. 
(Bornyu: Birja kicsi korában az anyja 

négy csécsit; nagy korában boronál; ba meghal, 
bocskor vagy csizma lesz a böriböl s tánczol-
nak vele.) 

LXXVI. 
Högyön hó, gödörbe tó, 
Harminczkettöbe egy sincs jó. 
(„Az én hajam szürke, az a hó; a szömöm 

mingyá mingyá megtelik könyvel, az a tó; 
harminczkét fogam  közül egy sem jó," — 
igy magyarázá Puczok Geczibá.) 

LXXVn. 
Vas lajtorján fölhágék, 
Börszékömbe bészállék, 
Csontal vasat rágaték. 

(Kengyelvas, nyereg, zabola, lófog.) 
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î xxvm. 
A mig éltem, éltél, mind utánnam jártál, 

Hogy meghótál, megfogtál,  mi basznod van benne? 
(Egy vadász sokáig kergetvén a hava-

son egy madarat, a vadak megölték, esz-
tendő mnlva a madár a koponyájára száll-
ván innya, megbontotta.) 

LXX IX. 
Útfélen  pécsit les. Mia? 

(Tövis.) 
LXXX. 

Útfélen  üstököt borongatnak. 
(Patkány tárás.) 

LXXXI. 
Ojan léánkám van, hogy szösz a lelke? 

(Gyertya.) 
LXXXII. 

Erdőn átal arany gomojákot bajgálnak. 
(Nap, hold, csillagok.) 
LXXXIH. 

Kerti kukucsi, 
Vizi bubncsi, 
Mezei tacskó. 

(Tyúk, béka, nyul.) 
LXXX1V. 

Árva bornyu, ányátlan, 
Puszta pajta, födetlen, 
Három verébnek hat szöme, 
Szenes csutak feteke. 

(Abbiza.) 
LXXXV. 

Fityög fityög,  lóg lóg, 
Alól szőrös várja. 

(Makk, disznó.) 
LXXXVI. 

A högyön való virág azt tizeni a mezőn 
valónak, hogy mikő tálá'kozzanak ? Ez azt 
ttzeni vissza: Szön-Miháj nápján a fenyő-ágon, 
osztán a kendörágon. 
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(Szölővirág izén a búzavirágnak; talál-
koznak Szent-Mihály napján a fenyőágon,  a 
kenderágon: mert az unitáriusok ekkor vesz-
nek urvacsorát s az asztal fenvö-fa,  az ab-
rosz kenderből szőtt) 

LXXXVII. 
Háromszáz arató mit csinál egy nap legtöbbet ? 

(Lyukat a buzaszálon.) 
LXXXVII I. 

Mejik ennek a széjüs e világnak a leg-
ésö feje? 

(„Az ekefö,  mett a csinál a császárnak 
is önni," Puczok szerint.) 

LXXXIX. 
Egy disznyónak tiz malaccza, mind a tiz 

szopik, még sincs egy is széjtöl. 
(Egy kerékbe tiz fentö,  mindegyik szopja 

azt a kerékfejet,  még sincs egy is közből, 
mert a mind szélytöl van.) 

xc . 
Mi az, a minek tiz lába s öt bocskora van ? 

(A kerékfó.) 
XCI. 

Mejik az a fa,  a mejik fö'felé  gyökerez-
zik, s lefelé  ágazzik? 

(Az eszterhéj.) 
XCII. 

Mit csinál a gyertya? 
(Hamvat.) 

xcm. 
Hát az karónak mikő van - mind a két 

vége a fődbe? 
(Mikor a tetejibe fazakat  húznak.) 

XCIV. 
A vak mikő lát? 

(Mikor álmát lát.) 
XCV. 

Százból évösznek kétszázat, mégis a 
•záz megmarad: mia? 



(Száz kanzsa malacz vagy egyéb bakféle, 
a mit ki szoktak herélni.) 

XCVI. 
Fölttlék zörgödömre , émünék zajgó-

domba, eléröttem himecskét, vöttem vélle ti-
bódit, haza hoztam tibódit, töttem asztára, 
oda futa  váramtlre, ékapá tibódit, fö'ká-
pám hebehurgyát, ugy megvágám váramürét, 
hogy mingyá bédöle fitykalóesába.  Mia? 

(Szekér, vásár, pénz, hus, macska, vas-
kalán, góez alja.) 

MAROSSZÉKIKK. 
A Nyárád mellől. 

XCVII. 
Erdőn vágták, réten hizott s falun  szóll. 

(Hegedű.) 
XCVHI. 

Mejik vóna nagyobb kár, ha elveszne: 
egy kádár, huszár, vaj határ? 

(A kád ár lenne legnagyobb kár: mert 
husz ár annál kevesebb, hat ár pedig még 
kevesebb.) 

CXIX. 
Féllábú ficsor  ezer juhot őriz. 

(Mák.) 
C. 

Mejik könnyebben kipótolható: ha a 
mennyi menyecske, vaj a mennyi huszár, 
vaj a mennyi kutya mind elvesz? 

(A leányokból menyecske lesz, a fiatalok-
ból huszár; de a kutya semmiből sem lesz, 
tehát ez a legnagyobb kár.) 

Cl. 
E világot átaléri, 
Mégis egy tyúk átallépi. 

(Kerékvágás.) 
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Cil. 
Mi az? egyformán  indul, egyszerre fut, 

mégis soba utói nem éri egymást. 
(Kerék.) 

CIII. 
Hegyen Ulö Demeternek 
Künn a lödörgöje. 

(Harang és Utöje.) 
CIV. 

Hegyen menyen benderi, 
Hátán viszi kenderit; 
Ha nem szánnám benderit, 
Meggvujtanám kenderit. 

(Jub.) 
CV. 

Hova méssz te góga facsaros? 
Mit beszélsz te begyi likatos? 
Mikor az én farkam  tövig aranyos. 

(A flist  és kUrtü.) 
CVI. 

Kekem van egy leányom, ha felfltözte-
tem, csúf,  ha levetkeztetem, szép. 

(Szemetes ház.) 
CVII. 

Szőrös a töve, 
Veress a hegye, 
Nyalánkok hasába való. 

(Eper.) 
CVIII. 

Nekem van egy fiam: 
Ha felveszem  sir, 
Ha leteszem, hallgat. 

(Láncz.) 
C1X. 

Nekem van egy kádam: ha leesik a hi-
juból, nincs a világon kádár, a ki öszsze-
rakja. 

(Tojás.) 
CX 

Kétláb U1 háromlábon, 
Csinál egylábat, 



Bémenyen négy láb, 
Elkapja egylábat, 
Megharagszik kétláb, 
Fel'apja háromlábat, 
Ugy üti négylábhoz, 
Mingyár elejti egylábat. 
(A csizmadia a háromlábú széken varr 

egy csizmát, bémenyen a kutya, elkapja a 
csizmát, a csizmadia a székkel megtlti a ku-
tyát.) 

CXI. 
Eirájok, császárok ritkán látnak ojant, 
Szántóvető ember eleget lát ojant. 

(Szántóvető ember.) 
CXII. 

Erdőn átal hógomojákot hőngőrgetnek. 
(Hold.) 

CXUI. 
Nyárba kert likán kukucsol, 
Télbe vízbe csnbukol. 

(Káposzta.) 
CXIV. 

Ég főd  nem vót, 
Szegén tőkmag hol vót? 

(Isten markában.) 
cxv. 

A két vége tél, a közepe nyár. 
(Gerenda.) 

CXVI. 
Nem csinájják, mégis lessz. 

(Hasadás.) 
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SZÚLÁSMÓDOK. KÖZMONDÁSOK. 

Jöjjenek immán nállunk és ! — Élményünk oda es. Tessék 
űjjön le. Tessék letelepedűi. Tessék hejjjet foglalni. 

Hát ugyan bizon hogy van kjed? Kjedtöl meg is halhattunk 
vóna. Kjed azt sem tuggya: vagyunk-é a világon? Immán azt kezdet-
tük vót gondolni, hogy elveszétt egésszen. Hogy es tudá megállani, 
hogy ojan sokáig hézzánk ne jöjjOn? Tám ha gazdagabb emberek 
vénánk, többször es eljöne. Mii szegények vagyunk, de a szövünk 
jó, ne vessen meg mttnköt. Mtt sem szoktuk bántani az embert. — 
Még senkinek sem véttük el a kalapját. 

Ne mennyen el kjed még! — Igen, de otthon megszidnak, 
azt monták kicsi ideig Ujjek. — Ne mennyen el, no. Innét bizony 
egy kicsiddég nem menyen el. (Valamivel kénálni akarja s éppen 
készül vala rea.) Haggya el kjed, ne jáijon semmi után, mett ne-
kem bizon most Bemmi sem kévántatik, higgye meg! Én nem azétt 
jöttem, hogy kénájjanak. Ha nem kénálnak, osztán annál hamarébb 
ide jövök. — Köszönöm igen szépen a jóakaratot Aggyá isten, 
hogy mü es mássát adhassuk. Ha az isten a házikot házunkhoz 
hozza, mtt es megszógájjuk. 

Egyél bátron, mind otthon. Egyél, ne ehezzél, mind otthon. 
Egyél; mett ha nem eszel es, meghalsz. Ha nem eszel, megbánod, 
mett ez ojjan jó, hogy!., kakastéjjel süttük. — Ne húzza magát 
így tölle, mett bizon jó szüvel! Tám bizon nem es jó. Ne utájja 
no! Mtt csak ijennel élünk, s még es élünk. Csak azt tudunk adni, 
elévenni, a mi van. Egyéi.bel nem szógálhatunk most egyhirtelen-
oyibe. Ezt a kicsit bizon tudom, hogy még elveszi. Immán ezt a ki-
csit csak nem haggyuk itt. Hiszen úgy es ki eszi meg a maradé-
kot? Együnk, hadd foggyon,  ugy es mást ad az isten hejjibe. Jó 
emberünktől nem sajnájjuk. Jobb emberemnek tudom, hogy nem 
adom. Kjed nékttl istenucsegénémre mondom, jól sem esnék.kAz 
isten fizesse  meg, hogy ide jött, mett mán nekem es van kedvem 

23* 
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enni. Egyedül jól sem esik az embernek semmi. Az Isten á'gya meg 
jóságáétt, hogy nem vetétte meg csckéj háznnkot. 

Ne küszünnye azt a kicsit. Ne köszönnye, mett nem érde-
mes. Szerencsés jó cgésségire kévánnyuk a kereset. Engedelmet 
kérünk a röviccségröl. fia  jobbkor tuttuk vóna, hogy igy lessz, 
többre készültünk vóna. Mácczor egy szarkát küggyön előre, hogy 
tuggyunk hezza tartani. Ojan véletlenül lén ideérkezése. Engedelmet 
kérünk mindenekről. A többiről engedelmet kérünk. A többiről meg-
követtyük. 

Aggyon isten jó napot, jó estét, jó éczakát, j'egésséget min-
denfelé,  (mikor többekhez van intézve a köszöntés.) Az isten aggyon 
csendes, nyugodalmas jó éczakát, — a hónapi napra bódog fel-
viradást. 

Kejj fel,  te güzü, nc bujj ugy abba a vánkosba. Nem látod, 
hogy a nap a hasadra sütött. Eddig a kódus a harmadik falunál 
jár. Bezzeg este jó szüvel lefekszel.  Most minnyát végig öntelek. — 
Ha három éczaka ésszeragadna, azt es kialunnád. Ha valaki meg-
lássa, hogy ijen sokáig aluttál, mit mond róllad. 

Fáj-é erössente? Hadd el, mett meggyógyul, mig férhez  méssz, 
vaj : megházasodol. Annak az az nrussága, hogy kösd bé türöm-
füvel  s jajlapivali Ne szészégj ojan erössen, mett nem halsz meg 
belé. — Te, miétt káronkodol? tám azt gondolod, hogy aval meg-
gyavul? A bizon szép orvasság! ha az isten meghajja, soha mig a 
világ, meg nem gyavitt. — Egyél egy kicsit, édes pityém, mett ha 
nem, halálra hitvánkozol. — Soha örökké lehetetlen, hogy meggyó-
gynjjon, ugy nem eszik. Ugy nem kell neki, mind a fának.  Akar a 
fal  ódalát kénáld, akar öt, mindegy. — 0 ! szegény kicsi gyermek, 
ojan erössen nypg, mind egy nagy. Nagynak es sok vóna, akkora 
fájdalmat  visel el. Tám csak az isten meggyógyittsa. Most mán 
egy kicsit éllégetik, istennek legyen hálá. Ugy elaszott szegény, 
hogy csak a csontya s a bőre. Egésszen oda lett, ugy elbitvány-
kozott. Ugy szédeleg, mind a tavaszi légy. Minden lépésire egyet 
tántorodik. Ojan lett, mind az árnyék. Éppen 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 ned-
vesség kifútta  magát a testiből. Immán csak lehet reménségünk, 
hogy megmarad. Az isten mégfordittsa.  Bízunk isten után, hogy meg-
marad. Ha az isten rea mérte, végig kell, hogy szenveggye, vaj : 
húzza. 
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Miétt nem jö hezzánk vaj ecezer ? Hiszen mü sem vagyunk 
rosszabb emberek, mind más. Nállunk es eljöhetnének. Soba sem 
bittem vóna, hogy ojan rosz ember tuggy lenni, ha az egész világ 
mind mondotta vóna es. Más herré hiszem, hogy jobb szttvel elmen-
nél. Csak úgy van biz a, hogy a szegény embert kerUlni szokták. 
Látszik, hogy szegények vagyunk, mett nem kéllünk. Más inkább 
kell mind mfl. 

Ne haraguggyék kjed ojan sokáig — ecezer ugy es csak meg 
kell békélni. Haragnak vége békesség. Én elig hihetem, hogy kjed 
ijen sokáig tudott vóna haragunni; csak magát tartogassa. Az isten 
es ugy haraguggyék reám, mind én kjedre. Haggya el immán ecz-
czer azt a haragot, hiszem tám nem akarja a koporsóba vinni ma-
gával. Azt a hosszas haragot az a kicsiség nem érdemelte meg. — 
Aggyá a kézit, bátya: hunezfut  aki haragszik! Miétt es tud ojan so-
káig haragunni. 

Siess ma, te áncsori, ne ámojogj az úton! — Úgy — úgy( 
még mond-é no! elég idő száz esztendő, még elérkezem. Mi az is-
ten gúttya beszélni valód van annyi ? Kibeszélted-é magadat már ecz-
czer, no ? Jere ma no, mett mán meguntalak várni. Vége lessz-é ma 
no? Ezt az ördög sem győzi végig várni. Lépjél jobban! Egy ki-
csit sebéssebbre nem vehetnéd-e ? Ma biz elaluszol az úton. Az isten 
megfizeti,  ne lépjél ojan komóduson. Téged igy az ördög eB meg-
önna. Ne lépjél egy órára egyet. 

Ne hazuggy te. Nem szégyelled-é hazudni ? Úgy hazudsz mind 
a kicsi kutya, a mejik klln csahol. Úgy, úgy, csak hazuggy. Elég 
hosszú vót mára. Ha még hazudsz, ma nem lessz este. Van-e még 
bátra valami ? Még nem tadál-e kifogyni  ? Ma ki sem tudsz térni be-
lölle! Tart-é még? Jól vetéd. Ugyan belé habarodtál. 0 ! hogy az 
isten nyila üssön meg, te Pista, mekkorákot tudsz hazudni. Ugy ha-
zudsz, miudha könyvből olvasnád. No mett te és tudsz még valamit. 

Miétt vagy ojan rosszféle  te? 0 be nincs lelkéd nekéd! — 
Ugyan bizon hol van a lelkéd? Te latorságnál (gonoszság, csinta-
lanság) égyebet nem és tudsz. Nekéd még a numerusod sem vót 
jóféle.  Ugy nem sajnájja az embérf,  mindha háborúba vóna. A sor-
kától egéssz a nyaka csigájáig verte. Ugy megdöbölte, hogy szinte 
megölte. Mások vétték ki a kéziből. Ugyan bizon nem félsz-é  az 
istentől? Ha veled ugy tennének, jól esnék-é? Vaj écczér más vi-
lágról gondolkozol-é ? Sémmi sem jut egyéb eszibe, csak a roszfé-
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leség. Menyén neki a vétéknek, mind a vak a kőfalnak.  Mindén 
mondása égy véték. Véték néköl nem és tndna sémmit csinálni. Te 
egésszen égy véték vagy, égy vétékböl állassz. Valaha csináltál-é 
jót? Sémmit sem irgalmaz neki. Ugy vágja, mind a sós halat. — 
Nincs annyi érzés benne, mind a fába. 

Rakd ugy azt a szekeret, hogy a leányos ház felöl  haddájjon 
ügyesén. Az éjjel nem jó bejt járt, mett féldőlt  a szekere, — fene-
kestől félfordult,  — mégakadt a tengéjje. Ugy jár a ki sokat jár gn-
zsajasba. Féldőlt s immán szégyélheti a túlsó sor. (Szereteje a túlsó 
soron lakik.) Azétt miétt és tészsz virágot a kalapodba, ha csak 
annyinrk sem vagy embére. Ugy veti magát, hogy majt nem tom 
hova léssz belé, s ott van la! — Bánatnak indult a szekere. Egész-
szen csára raktad azt a szekeret. Köszönd még, ha mégáll, mig 
haza méssz. 

Férre vágta a sapkáját. Ne tédd ojan erössen férre,  mett túl-
felől  leesik. Ojan férre  tétté, hogy a füle  tartsa. Nekéd tám nyUves 
a füled.  Próbáld immán másfelé  es. Ojan kevéj, hogy a kalapját 
sem tuggya igyenéssen tenni. Osztán, ha köszönsz valakinek, me-
gént ugy teszed-e vissza? Ugy áll a kalapja, mindha hat ökre vóna, 
— mindha ö vóna nem tudom ki, — mindha az egész falu  az övé 
vóna, — mindha ő vóna goróf  Csáki. Immán ne es köszönny sén-
kinek, mett kár megmozdittani. Szabad-é hézzád szóllani? Szabad-e 
nekéd köszönni? Ugyan biz az egésszen te vagy-e? Né te né! 0 
hogy a nyavaja rontsa ki törnyőjit, mind ágál — be ágál. Osztán 
hogy ne lénne jégesső. Osztán mongyad, hogy Péterbá! Me no! 
ehe! ihiJ tlhöm! ha ha ha, jaj jaj jaj! be czégér vagy écsém. Még 
a szeme sem nyilt ki s mán tud a kevéjséghéz. Bár csak az isten 
egy szük időt adna, be kevéj az ember. 

Hát osztág mi bajod van vélle! Igén hát! s osztán bánod-e? 
Ha bánod, tégy rólla! Ha nem szereted, szappanyozd meg. Legén! 
ugyan nem térhetsz el töllem! Hisz én nekéd sémmit sem vétettem. 
Most métt tudál belém akadni. Melletted nem és lehet elménni. Bár 
csak tudnál elhalgatni valamit szótétetlen. Hézzád közéi sem lehet 
járni. Mit akadozsz annyit mindén embérbe, te istennyila! Hm lei-
kém, be nagy ur a kiráj! 

Két virág között egy kóré. Két kóré között egy virág. Virág 
keni kóréra. Virág mongya kórénak. Haggya el, ne csufológgyék-
Azt kjed és csak mongya, de nem abba a hiszembe van. 
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Kjed egy kicsiddég hamissacska búgom! Róllam mongya-e? 
tám elvététte. Hamiss, a ki a hamissat megüsmeri. Jaj, haggya el, 
mett bora kell hamissabb magyar, mind kjed. Náladnál hamissabb 
sem kell. Hamisa magyarnak adsz te enni. Jól ismerik kjedet és. — 
Jól tnggya minden embér, kjed és mivel jár. Te tám azt gondolod, 
bogy csak te vagy az isten angyala. Ha kénálnak, te es elveszed. 
Nem vetsz te es kérésztét rea. Ojan jó szdvel sollódik a legénhez, 
mind a macska a kntyáboz, vaj: mind a tanulatlan ló a kert Óda-
Iához. Este jár, mind a denevér. Te sem ma vótál legelöbbször gu-
zsajasba. Te Bem vagy mostani mákos. Vak veti világtalannak. Jól 
tuggya, mejik fán  terém a szép léán. A mennyi léán, mind felftznéd 
magadra. Ha a világon léán nem vóna, mit tudnál csinálni? vaj: 
egy órára meghalnál. Nyeritt a legények után. No mett ugyan bu. 
nyorittós szeme van az ebattának. A tud bézzég jól vágni az embér 
szemibe. Nem és tud úgy beszélni, hogy az egyik szemivel ne hu-
nyorittson. Kjed ugyan csiklik, húgom. Ugyan csiklandós (igy is.' 
csiklósj a vére. Jaj ne nyójjon a hónyom alá, mett ugy csiklom, 
hogy! Ó hogy a tttz langja égje meg, mijeneket mond. Ugyan bi-
zon, nem szégyelli-e a kutyától? ojanokat mond-é, no! Kjed az em-
bért egésszen el es 1 olondittsa. Kejjén no! Ne izéjjen no,— nyug-
hassék! Üjjön szépen! 

Bezzeg ugyan kevéj az a legén, kUjjel termeszti a fokhagymát 
a kerten. Téged mi lelt! Tám csijánra huggyoztál! Ojan kevéj, hogy 
elig tud a lábán állani. Bezzeg ugyan van-é hányatos (vitézkötéses) 
harisnyája. Nagyot ért maga felöl.  Azt gondojja, hogy a hol el me-
nyen, minden léán, vaj: legén — belé szeret. Ojan kevéj, hogy 
a lépésit es elig talájja el. Ojan feszés,  hogy! Jaj ínyen hégyéssen 
lépik, leikém! Bézzég ugyan nagyra tartsa magát. Nem es áll szóba 
minden hitván gyalog embérrel. Fenn hordozza az arrát. Nem es 
lehet vélle gyalog beszélni, ha lóhátra nem kerekédttnk. Koszton 
kell, hogy az embér felnyójcsa  hezza az cstáncziát. Ügy fújja  ma-
gát, mind a varasbéka. 

Jaj lelkem, s te ojan hatalmas vagy! Soha bizon. Né te, né! 
még ö es csinájja magát. Vigyázzatok, mett minnyát felszippant  az 
arrába. Ö s°kat tud tenni, égy fertáj  bor után a mást es bé tuggya 
ténni. Egy krajczár után a mást es eltuggya tenni, ha van. Jaj is-
tenem, hogy íéjjünk tőlle? — No hiszem bátya, ha kjed ojan hatal-
mas, próbájjasza meg, vegye tenyeribe a fődet,  s lódittsa túl a hó-



360 

doni Nem kéne ojan el lenni! Ne izéjj ojan erössen, héj! mett 
akkor tojol meg, mikor nem es gondolod! 

Ugy haragszik, mind a varasbéka. Felállott a haja, mind a 
vad disznyó Bértéje. Ugy megmérgelődött, hogy egésszen elkékült, 
elsárgult, elződült belé. Ugy meggyúlt, mind a tüz langja. Fémlik a 
szeme, mind a bakmacskának. Ojan véréss létt, mind a rák. Ojan 
lett, mindha leforrázták  vóna. Egésszen neki langosodott Az ajakát 
és rágta mérgibe. Ugy orditt haragjába, mind az oroszlán. Ha tü-
körbe néznél, megjednél magadtól, mikor haragszol. Egésszen el-
változott belé. Egésszen kiköt a képiből. Jaj be rusnyán forog  a 
két szeme. 

Ne sirj! ne rököjj! Ne merkejj. Haj, mind szepeg szegénke. 
Sírással meg nem élsz. Azt héába siratod, mett aval fel  nem támasz-
tod. Ne orditts, mindha nyúznák az ódaladot. Sirj egy kicsit sap-
kámba, vigyem haza kásámba. Ha mentire hagynák, addig 6irna, 
mig meghalna. Sirással mit használsz? Az egéssz sirás nem egyéb 
mind méreg. Akkora méregből állassz, mind magad egésszen. Ma ki-
hasadsz mérgédbe. A gyerméknek sirással kéli felnőni.  Ott bizon 
hadd siijon, nem hull arany könnye. — Ugy sir mind a kicsi gyer-
mek. Ugy sir mind a záporesső. Ojan keservesén zokog, szegén> 
hogy! — Héába sirsz, mett azétt nem 6zeret még inkább. Réggel-
töl fogva  eBtig, estétől fogva  réggelig mind égyet sirt. Zérgö dió 
magyaró, siró gyerméknek való. Sirj lelkem sirj, mett o! be szép; 
vaj: mett ma nem es Birtál eleget! Egésszen kisirta a szemit. Ki-
sírta már a ködökit es belé. Ojan szép, hogy még a sirás es szé-
pen áll neki. A gyermek Bemmit se tud ngy, mind sírni. Sirással 
akarja meggyőzni a világot Nem mondhassa senki, hogy jól meg 
nem siratta. 01 be kételen sirás a! Ugy sir, mindha ölnék s még 
sem esik egy csepp könyve es. Ugy elfogódott,  hogy Birni sem tu-
dott Siralmas életét él. Sírhatsz, mett van okod rea. Addig sirt, 
hogy árkot mosott az arczáján. Csak addig Birok, mig élek. Hadd 
el édes leányom, ne sirasd! — Nem anyám, csak halálig. — Böm-
bölsz-e még, no, te bömbika? Vigyázz, nehogy elkaczagd magad.... 
Sir vala, kaczag vala, s—sipol vala. Nagy embérnek szégyen sírni. 
Nem szégyélléd-é sirni? Nem szégyélléd-e sírni, te vén kanyó! Im-
mán nem vagy ölbe való gyermek. 

A szakasztott világra éppen ojan, mind az apja. No mett té-
ged apád, ha akarna sem tagadhatna meg. Nem mondhassa, hogy 
nem övé vagy. Ugy hasonlitt hézza, mindha a száján töpte vóna ki. 
Ez a gyermek egésszen az apja. Az apjához ütött. Látszik, hogy 
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igaz kamarán köt. No te apád köjke! No te apád valóságos kék 
gzéme. 

Igyunk! szép szó; ha ihatunk ugy jó; vaj : ha fizetttnk,  nem jó. Ne 
gztircsöjj annyit, te! Ne igyál annyit, mett mind kifőj  belülied. Ugy 
tészén gyermekivel, mind az ördög a köjkivel, enni eleget ad, de innya 
nem. Ne csak egyél, hanem igyál es. Igyunk égyet a káposztára. A 
ki a levesre iszik, hóta után kihurussa. Ha még nem iszom,, pl-
pom lessz — megplposodom. Annyit ivutt, hogy locsog a hasába. 
Együnk, hogy ihassunk. Yessttnk ágyat az italnak. Én ittam mán; 
kjed issza mán. Itallal meg nem élsz. Igyál, hogy rongyosoggyál. 
Az az ital, a mit ö éltibe elkötött, egy hat kerekű malmot elhajtana 
huszonnégy óráig. Jól győzi, — feje  sem fáj  tölle.»Csuda, hogy 
eddigelé meg nem ölte. Addig iszom, a mig élek, azután lássa 
más. A ki hátul marad, húzza bé az ajtót. Utójjára magát es 
egésszen megissza. Átkozott dolog vót még az az ivás es! 

Jere kUsgyttnk meg. — Eriggy te, törnyös. Haj, écsém, azt a 
gagyát elejtéd. Bajos nekéd azt a gagyát felkötni.  — Hadd el ma-
gad. — Ne erölköggy, mett megszakadsz. Szégén fejed!  Hogy es 
nem no! A rég léssz. Attól ne féjj,  hogy te engém a fódhöz  vágj. 
A nem ma léssz., s még hónap sem. Addig még egyél meg ak-
kora puiszkát, a mekkorát mégéttél. Ha megfoglak,  elolvadsz a ke-
zem között. Ma ugy teritlek a fődre,  hogy ugy elnyólsz, mind a 
kecskebéka. Ma nem tudod, hogy szédéd fel  magadot. Ugy a föd-
höz sujtlak, hogy apád sem tud felszedni.  Ma lepédöbe visznek 
haza. Csak a kezemét tészém réád, s elolvadsz — leromlassz. 
Csak égyet mozdulok, s alól vagy. Ojant fogok  a dérékadon, hogy 
a bőröd mind felsirül.  Kaszát vetétt neki (a lábával.) Dérékból bir-
kózni. Azt nem vetéd le, mett akarmerre forditsd,  talpon van. 

Ugy megverte, majt megölte. Ugy megdöhölte, mind a lovat. 
Jaj mijén halálra, — vaj: tartozatlanul ütik azok az átkozottak 
égymást. Mit csinálsz te gyilkos, tám nem akarod egésszen meg-
ölni. — A kereket ha mégkenik, jobban forog  — vaj : könnyebbet 
ményén a szekér. Ma hidd meg, hogy megkenégetlek. Ugy üti, mind 
a czigány a vasat. Mégtétte négyszégre. Mégtétte magyarmiskáson. 

Jól dógozik a hedegttvel. Igazán, — vaj: istenésén rea tuggya 
lenni a körmit. Sir — sir a hedegü a kezibe. Még a jajszót es 
ki tuggya húzni réjta. A mejik kettő az ö hedegttje után tánczol, 
ésszé kell, hogy szerelmeséggyék. Csak jácczik a nyirettyttvel. — 
Écczérre végig nyomja a nyyettyüt. Nem es látod, hogy az újja 
mozogna, s még es ugy húzza, hogy ugyan omlik a nóta. Ha jó 
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izfl  mozsikát akarsz hallani, czigánt keress. Az isten a czigánt he-
degüre teremtette vót. Mikor a hedegüszót meghajja, csiklik a vére 
belé. Jaj mijén mulaccság vót ott, hajjátok-é, még kalánétás es vót 
Még a kontorálásra sem áll rea a keze! — Ugy gágog, tikog a 
kalánéttya, mind mikor a lud meg akar nyuvadni. 

Ugy tánezol, mind a lopta. Ugy forog,  mind a pérészlen. — 
Kecczér es ésszé tuggya tltni a bokáját. Kezivel, fej  ivei, dérékával két 
annyit tánezol, mind a lábával. Ugyan csúful  lógassa magát. Ojan nehéz 
tánczu, mind a medve, vaj: mindegy köböl buza. Szót a táneznak, fiaim! 
Mán most szeretém, mett tempóra vágják a tánezot Ezék igazán kirak-
ják. Vegyetek fejérnépet  es héj! mett né, mind várják! — Ugy ki-
járja, mind a^legén. De az a legént es ki tuggya vágni. Szorittsá-
tok, csak járjátok, most a jova, ne haggyátok! No ezek isten iga-
zába dógoznak. Ne járj csak a közepibe écsém, mett majd azt 
mongyák, hogy rossz tánczu vagy! Bezzeg jó vóna, ha ugy szeret-
néd dógozni, mind tánczolni! Az a jó tánczu legén, ki a leánt ugy 
forgassa,  hogy a szoknyája messze kirepül. Ha nincs ereje a legén-
nek, nem jól menyen a fordulás.  Forditts réjta, hadd lobogjon 
a pántlikája. Hát tü elnézitek, hogy azok a leányok a padot mele-
gittsék. Ébreggy, Pista, mett mingyátt elaluszol! Mikor én ojan le-
gén vótam, bezzeg kijártam. Jaj istenem, mikor mü legények vótunk, 
akkor vótak igazi tánezok! Aggyátok meg a bücsületet a vidéki le-
gényeknek ! — Fárattság legények! (Nyugunni kell — szünet) — 
Tánezot osztnak. (A következő nótára, vagy bizonyos legényeket 
jelelnek ki, hogy csak azok tánczoljanak, s azok kezire leányokat 
adnak; vagy pedig minden legénnek a leányt, a kivel tánezoljon, ki-
jelelik. Ez osztást rendszerint olyan ügyes legény teszi, ki azt is tudja, 
ki kinek a szereteje, s ba lehet mindeniknek az övét osztja.) 

Mongyuk jámbornak a gazdát Mennyünk tovább egy házzal. 
Itt többet ne szemetejjllnk. Köszönnyük meg a jó akaratot. (Bu-
rsnznak.) — Jól megülök magunkot. Ma ki es kergetnek. Eddég 
meg es unhattak. Vájjon nállunk eddig micsinálnak? Nem vóna-é jó 
hazamenetelröl gondolkozni. Jaj mind eltöt az üdö; eddig otthon 
alunni kéne. 

Ne izéjjen kjed! Üjjön szépen. — Mit izél annyit! Nyughas-
sék a böribe! Üjjön veszteg a fenekin!  Maga ne mongy annyit! 
Szegény! csakugyan nem térhet el töllem! Szebbecskén nem Ie-
hetne-é ? 

Akasszák fel  a ki kártyajátékba igasságot kéván. 
Ne féjj,  csak reszkess. 
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Ugy megrészegedett vót, hogy a kert támasszának es azt monta: 
Jó reggelt aggyon isten kjednek! 

Osztán vágd pofon,  s még ö haragszik. 
Amngy istenesen hezza vétt a dologhoz. 
A mihez én hezza teszem a kezemet, annak vaj suvadni, vaj 

szakadni kell. 
Csid alá tnátni.' (Csúfolódó  mondat, mikor rossz lovagló 

makranczos lovon ttl.) Ugy ecsém ugy, beszéjj istenesen. 
Hunezfut,  a ki nem igaz ember. 
Sohnlt sincs annyi nyomorúság, mind ezen a világon! 
Azt bizon jobban es teszed, mindha káronkodnál. (Annak mond-

ják, ki káromkodik.) 
Ha haragszik, harapja a hasát; ba nem éri, nyójtsa a nyakát. 
Kárba menyen minden haragod. 
Beszéjj nagyobban, hisz a füledtől  nem hallik a sorkadig. 
Apró szóval es megjárna a beszéd. Jaj fülein,  mind meg-

kondúla! 
Éppen téged kértek rea! (Váratlan avatkozást jelent) 
Mikor a székej haszontalan küs nővéstt csépérég lovakot vá-

sárolt, azt szokta tölle kérdeni a más: Hol vetted azokot a törnyő-
köt — vaj: denevéreket, héj? 

Ojan bolond vagy, écsém, hogy ugyan ostoba vagy belé. 
Téged ki hivutt ide? (Alkalmatlan beléavatkozónak.) 
Jé! hol ess bé? Uram Jéminé, liol ess, hol csorog ojan erös-

sen? (Nem várt beszédre, vaj észrevételre mondják.) — Más azt 
feleli  rea: Ott, a hol likas a ház! 

Egyik azt mondja: Aggy nekem egy húszast kőesőn. Más azt 
feleli  rá: Kettő nem kéne-é? (Nein akar adni.) 

Akiről tudják, hogy valamit kérni jött, azt kérdik tőle: Mit hoz-
tál? a ki feleli:  Magamot! — Mire azt felelik:  isten megadta hát! 

Azt még  a körmöddel es kivájnád a fődből!  (Annak mondják, 
kinek valaki különös jóltévöje hót meg.) 

Vájjon hol vágták azt a gerendát? (Akkor mondják, ha vala-
kinek száját az étel megégette, s könyben lábbogó szemeit felfelé 
merengeti.) 

Mikor a háromszéki székely tréfásan  azt akarja kifejezni, 
hogy valakinek fia  tanulatlan, azt mondja: Derék égy ember ez a 
kjed fia,  bátyai hol taníttatta? tám biz' éppen Ugarhejjen ? (Ugy 
jön, mintha mondaná: Udvarhelyen,) vagy: Tám a Kanczába? (ér-
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tené a kantai növeldét.) Együtt is szokták mondani: Ugarhejjen a 
kanczába. 

Húshagyót a székely csonthagyónak is nevezi tréfásan,  mintha 
mondaná: A hnssát megeszik, de csonţya 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 kimélgeti magát, s csak amúgy 
vonitólag nyúl hozzá, igy biztatja a más: Ne féjj  tölle, dőjj melléje; 
szorítsd, markold, nyójj feléje! 

Indujj ma! mozdujj ma! balaggy ma! — Ma-é ma, ma bi-
zon ma megforditlak!  megfttremitlek!  Annyit ne szokotálóggyál! 
még állassz-é, no? ne lépjél ojan sájára! rakjad a lábadott hiszen 
.ám nem vagy a födhöz  czttvekélve, vaj mi a gút! hány esztendőre 
mozdulsz meg? az isten megfizeti,  ne légy ojan bihal! 

Egyik mondja: eriggy hamar, mett e s e téged vár! — Mire 
feleli  amaz: Mán bizon Brassó es vár (erősség' még es hejt áll. 

Czigánytól kérdik: Nem adnád-é nekem azt a purdét dohá-
nyos zacskónak? 

Nincs-é hazugság nékül? 
Az isten veije meg a káros embert. 
Barátom! te nem igen bécsttletés embernek adsz enni. 
Már biz a födnél  alább tudom, hogy nem esém. 
Minden ember egy halállal tartozik, s én es többel nem. 
Ha meghalunk, nem kell takarodzó. Ha meghalsz, nem jajgatsz. 
Száz szónak es egy a vége. Aritmétika néklllt es jól fel  tuggya 

számittani. Nem véti el magát. 
Addig készülsz, addig készülsz neki, hogy az áldott nap es le 

menyen az égről. 
Tudod-é mit éttél? 

Ma honnét kötél fel  ? Ma kötél fel  ? mett én tennap feküttem  vót le! 
Jaj barátom, azt nem a te számodra főzték  vót. Éppen bizon 

nálad nékül semmi sem es lett vóna belölle. 
Üjjön le kjed nálunk, ha széket hozott. Hoztál-e széket? Hogy 

es nem az isten kedviétt! Ugy igazán! No bizon hát! 
Ládd-é, be beteg vagy, s még sem nyegsz! meggyógyulsz-é hamar? 

Mikor utólér, sokáig tart-é? Kend bé a fiiled  vásárával (fülsárral) 
s meggyavul. Ha beteg vagy, fordujj  bé s halgass. 

Ugyan bizon mi léle, tám a hideg kiléle? 
Ne üssön annyit a ménkö! Ne ürjön annyit a nyavaja ! — 

a betia. 
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Mit a gútot gircs4?áskodol annyit te, izgána? 
Jól tndám, hogy éppen a lessz belőle! No meggondolám, ttt-

zeB atta! Immán hogy csinálod bejre? Immán ki urasol meg? 
A gérzsával megdsámbászta. (A mankóval megverte!) Apám 

aram! ingem Piéta egy fával  ugy megütött, hogy!) Megtángálta. 
Ne higgyék kjetek, mett nem ngy van! 
Ugyan járék, a hol hálék. 
A mind egy szikrányég tölled sttlt-é ki ? soha bizon, lehetetlen! 

Azt mind te mondád-e ? Azt hol a pokolba hallottad ? Azt tám mind 
egy szikrányég ma tanóltad! 

Héjába szenetálódol, mett semmi sem lessz belölle. Szenetálás 
néktil es biz ésszetartunk. Nincs ojan ember, a ki őket essze tudná 
szenetálni= tukmálni. 

Ne sollasBZ immán anyit no. Hát még sollatsz-e? Ojan erössen 
sollat, hogy nincs szttnete; mintha rabja vónék. Ma a mái istenadta 
nap nem tőtötted egyébbel az időt, hanem csak sollatással = zsar-
latás, zaklatással. 

Tisztáláskor van neki innapja = részeges. 
Mejik nagyobb: tiszteletes uram-é, vaj: tisztelendő úr? Tisz-

talisztes uram. 
Tisztelem, bttcsUlöm; de nem szeretem. Letisztelte magát. Ne-

ked majt szép tisztességet tesznek, megtisztelnek egy pár csengő 
pengő sorkantyuval (bilincs.) Megtisztellek egy pár poffal.  Tiszteld 
apádot, de ingem ne! 

Az az egész beszéd csak tódás = hazugság. Azt te tóditöl 
tanóltad. Tódom fódom,  kötöm, bogozom, méges csak tajknl marad. 

Fenn karicsál s alatt tojik meg. Mijén nehezen tudál meg-
tojni (nehezen fejezte  ki magát.) Elég egy tyúknak ecczer egyet 
tojni, csak azt birhassa cl. Te tám tojós vagy, hogy ugy bússz férre. 

Mikor valaki a kérdésre igy felel:  tám igy! tám ngy!.. azt 
szokták mondani: Ne támogasd annyit̂  hanem mond ki egyenesen! 
(Udvarhelyszéken: igyenösen.) 

A rossz hir szárnyon jár. A jó hirnek szeretik nyakát sza-
kasztani. Ojan, a mijén a hire. Vesszen el a híre es! Vesztél vóna 
pokolba hireddel együtt. 

Ossó veszedelmem; guzsaj ellenségem. Neked a guzsaj ugyan meg-
büdösödött, édes leányom. Fonny Pila, fonny!  majtég egy szekér szöszöt 
hoznak neked. Ojan fonó,  hogy még a kert ódalát es mind felfonná. 

Azt jobbkor es meg letetett vóna tenni. Aval mán elkéstél. 
Ugyan sóhajt a szán. ^vásott szánút) 
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Mejik göjét szoptad meg? (mocskosról.) Eriggy, mosd meg a 
disznyólábakot, malaczlibakot! (mocskos kéz.) 

Ne ügessen kjed ojan erössen! lassabbacskán nem lehetne-é? 
Vigyázzanak, mett szán jö! (akkor mondják, mikor valaki 

nagy garral van el.) 
Hát azoknak a becsületes embereknek ngy kell mondani, 

hogy: ök? — Ugy biz én, mett ök még ökörnél es ökrebbek. 
Ócska csizma, vén harisnya, farboszontó  kurta pundra. 
Ha a lábam térdig vásik es, addig járok, mig végire jutok-

Ha a lábamból az inat kiszednék cs, megindulnék. 
A nagyapád halála, térdig érö szakálla. A nainnyád halála, 

térdig érő szoknyája. (Ügyetlenül szólott a dologhoz.) 
Annyit ne kolontoskoggy! Ó te Peti, legyen eszed immán ecczer. 
Ne sirj, ne bögj ojan erössen, te béka, mett a falu  meghajja. 
Akkorát rikótott, hogy a falu  megkondult belé. 
Akkorát ptrüsszentett, hogy a tizedik szomszédot es kitörte a 

nagynyavaja jedtibe. 
Ne kiátts ojan erössen, mett elhasad, a mi kicsi torkad van. 
Nyomd ki ma écczér, no! (Mond ki, süsd ki, nyögd ki.) 
Ne erőlköggyék ojan erössen, mett valahogy jár. 
Legyen eszed, s éjj vélle. Esze van a magyarnak s él vélle. 
Ne csinájj egy dologból kettőt? 
Tulok ökör, gyermek szóga, feleséges  szóga, szuka kutya, 

bak macska, mónár leány feleség,  út mellett való föd:  a gazdát meg 
nem gazdagittsa. 

Ha délezeg lovad van, legyen jó a hámszerszámod. 
Béfogta  tulkait, de addig tánczolhat mellettik, mig megtanittsa, 

mett latrocskák. 
Annyit ne karicsojj, ne csirikojjj! Vége lessz-e mán ecczer, 

no? Elég hoszszu vót ma egész estig no! 
Az ö szájáétt sem fontak  vót. Látszik, hogy nem veszi pén-

zen a szót. 
No! abból többet egy szót es ki ne végy! (Hallgass felöle.) 
Mit nyesed annyit azt a bokrot? (unalmas ismétléB.) 
Pokolban es vót ecczer lakodalom. Még te es lakodalmazhatsz. 
Ződ furaja,  (pálinkás korsó, vagy üveg.) Annyit ne furujájj 
Én annak az embernek kutyája sem szeretnék lenni. (Durva, 

rossz, fösvény,  gondatlan ember.) 
Ojan rusnya idő van, hogy a Vfcutyát  sem kéne a házból 

kihajtani-



ser 

Ne ásitts ojan nagyot, mett belé szököm a szádba. Ma biz a 
füledig  hasad. Mit pássadozsz annyit te ! 

Ugyancsak nem nyughatol egy bejbe. Mit váaódol annyit te, 
vásott fenektt  ? tám bizon nyű van a fenekedbe!  Üjj szépen te, 
vágd le egy hejre a fenekedet!  Ugyan nem nyughatol te még es! 

Ó, hogy a rogya üsse meg! Ó, liogy a kő üsse meg! Ó, hogy 
a gút Üsse meg! — Isten bocsássa meg, hogy azt találám mondani! 
Ó, hogy a jóféle  pirikulics kapjon el. Vegyen apád hátára s fusson 
el vélled! Egye meg apád a füledet  tonnával! O hogy az isten te-
gyen tovább! A medve kápsájjjon meg! Akasszon fel  a barassai 
hengér. 

Bújj a lóba s ott légy, ott nem csip meg a légy. Bújj a lóba 
s két bőrőd lessz. 

A gyermek kenyeret kér az anyjától, cz nem akar adni, s azt 
mondja: A nem nyomja ki az ódaladot! Attól nem hasad ki a ha-
sad, nem fokad  ki a hurkád! Most es szájadba van az étel ize, s 
még es kéred-é? — Ha pedig anyjok akkor éppen haragszik, azt 
mondja: adok tüzes égi veres langgal égő menkőves isffenharagját! 

Még a száján van a csecstéj a tőrnyösnek, s még es ka-
czérkodik. 

Ne bolondujj meg, héj! Nc Uzd annyit az eszedet. Ne mennyen 
el az eszed egésszen. 

Szeretném meglátni, ki teszi oda a körmit, a hova én! (Bi-
zakodó.) 

A jég hátán es megbirkóznám vélled! 
Nyughassál te törnyö ! = haszontalan. 
Vessünk aczéllat, = cseréljünk. 
Azt sem mongya: fél  kalap! Azt sem mongya: cseréjjttnk 

pipát? 
Márczius hónap azt montta vót, hogy ha tehetné, februáriust 

egésszen a basa alá gyúrná; ismét: ha tehetné, a báránt az annya 
hasába megfagylalná. 

Valamik hónapba r betű van, annak nem kell hinni, minde-
gyik szereti az ember börivel figurázni;  — ijenek: septembertől 
egész áprilisig. Csak négy marad, a meiknek nevibe nincs r, a mík 
kedvezőbb: május, junius, julius, augustus. 

Héj kutya, te vagy a beretvás. Jól tuggya a kutya lelkivel, 
csak hallgat. 

Ugy csorog az essö, mindha tötenék. Ugy omlik a záporesső, 
mindha kádból ontanák. 

Ojan nedves, mind a nyirkas fa  — mindha patakból húzták vóna ki. 
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A terhes asszony csak addég mennyen, mig a háza tete-
jit lássa. 

Leveszem a gombodot, rz levágom a fejedet. 
Szegény, rongyos emberről azt mondják: Johos gazda! (Juho-

kon tetveket értenek.) Egyik azt kérdi tőle: Hol legelteti johah? 
Más azt feleli:  vállabérczin. 

Jól megdógozta, meggyomrozta, megtette, megpáholta, megsza-
bogatta = megverte. 

Mikor valaki llgyesen tánezol, azt mondják: Egyéb nincs a 
lábába, csak in; mindha daróton húznák. 

Kurucz világ régen vót, még a hire es meghót. 
Hova lett az ö sok pénze ? — Abból sok még kurucz vizin es 

túl jár! = csapszékre is hordott helölle. (Kuruczviz — pálinka.) 
Hadd el magad! (Eivánnád, de semmi sem lessz belőle.) 
Hadd el immán magad te legén! Ne es igen vesd magadI 
Még a hurkája es bogos. Te bogos hurkáju! 
Kihez legyen szerencsém ?. . . erre a más feleli:  Hezzám! 
Téged kinek hlnak? Nekem. 
Nincsen kutya Sz'-Pálon, mind megették a nyáron. (Nagy marha 

sztlkibe kellett lenniek.) 
Kicsi hiba, nem nagy baj. — A nem baj, csak jó szerencse. 

Kicsi hiba, kiépüli. 
Haza mit izensz? J'egésséget! mongyon j'egésséget az oda 

haza 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 bánkoggyék. Káros embernek későn adsz tanácsot. 
Kődőkmetszö, békanyuzó, — rossz, hitvány, fanyelű  bicsok. 
Ojan zsíros a sapkája, hogy egy kalákának lehetne káposztát 

főzni  vélle. 
Aggyatok egy szeget s egy kalapácsot, hadd szegezzük a fejibe 

Györgyöcskének a kalapját! (Gyermeknek mondják, mikor a ház-
ban nem veszi le a kalapját. 

Ne igen járj az arrom felé,  héj! mett azt a kutya sem szereti-
Ne legyen ojan nagy eszed, mett széjjel hánnya a fejedet. 
Ne gondolkozz ojan erössen, mett megbolondulsz 1 
Ne szuszogj ojan erössen, mindha zabot ettél vóna. 
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Ne sajnáld ojan erössen, mett nem apádtól maratt. 
Hálá istennek, hogy apám disznyót ölt. 
Ne vájd annyit az arrodot, mett táska vállik belölle. 
Eriggy te csámpás, csapás ! (csipás.) 
Ma bizon ha megharagítasz, ugy felrúglak,  hogy egy hétig 

ékezel le! vaj: a mig leérkezel, megehezel, megőszülsz. 
Ma ugy pofon  nyirlek, hogy egyik szemed kiüti a másikot! 

Pofon  szellek. Pofon  felejtlek. 
Tegye bé az ajtót, mett kifut  a madár. Fut ki a fazék;  tedd 

bé az ajtót. 
Mikor valaki inást megszid kurvának, tolvajnak stb., a más 

azt mondja: azt reám tedd, reám rakd, = reám bizonyítsd, mett ha 
uem, megbúsulod. 

Hamiss az ember élve, de meghalva annál es hamissabb!... 
mett mással viteti magát. 

Ojan derék ember, hogy kilencz puszta faluba  sincs párja. 

Nagyobb része a székelységnek az időt nem hónapról, nap-
ról, hanem bizonyos évszaki foglalatosságokról,  vagy ünnepekről stb. 
méri, p. o. Aratáskor esztendeje, tavaszi szántás előtt két héttel, 
kapálás után, forgatás  (keverés) táján, szénacsináláskor, juhnyirés 
után, szilvaaszaláskor, káposztavágáskor, meszeléskor stb. A czigány 
kérdeztetvén egy udvarhelyszéki vásárban: hány éves a csikója? 
azt felelte:  Páfali  (pálfalvi)  zabaratáskor két esztendős lessz! (Pál-
falva  fennhely,  és ott a zabaratás Szent-Mihály-nap táján szokott 
megesni!) A székely a változó napokhoz, innepekhez is megszegzi 
állításait, u. in. húshagyókor esztendeje lessz; pünköst első napjára 
virradólag éppen esztendős lessz a fiam.  Továbbá: karácsonkor, ka-
rácson előtt három héttel, csonka héten múlt esztendeje; Szent-
György-nap előtt két héttel, Szent-Márton napja után 5 nappal stb. 
Egy idegen ur hallván hasonló székely számitásokat, monda: Hát 
immár miért nem mondják azt is: borjuheréléskor, czinege-fiazás-
kor, ugorka-sózáskor, pálinkafőzéskor  stb. esztendeje! 

Ma ugy megszöktetlek, hogy azt gondolod, minden hegyen, 
vögyön hat lakodalom, s a hetedik a tiéd. 

Ecce! mekkorát villámlék! akkor mondják, mikor valamely 
tárgy véletlenül tűnik fel. 

Vadrózsák. 2 4 



Derék becsületes ember vót szegény! istenfélő,  embergymöjö 
templomkerülö! ' 

Jót kévánok bátya!'az isten őrözze meg tttztöl, viztöl, duhug 
czénégétöl, kártól, marhától, jó szerencsétől, két szeme világától, g 
végre a mennyeknek országától. 

Ha fogad  fáj,  keress ezeket: feteke  tyúk árnyékát, iromba 
kakas kotlását, egérszőrü lóugrást, szőke tinótánczot, fakalán  pen-
gésit, puszta malom zúgását, fa  hegyibe felnőtt  füvet,  hódos kossó 
rikótást, s ó kemencze rivást; e kilenczféle  szereket törd ésszé réz-
mozsárba, minél apróbbra lehet, keverd belé avas kovászba, s tedd a fo-
gadra; ha használ, használ; ha nem használ, menny elGyalakuta végibe, 
ott lakik a mészáros, Kurtali Geczi, kinek a bárgyát nem régibe el-
lopták, menny el Beszterczére, megtalálod azt a legzsírosabb mészá-
ros insurgens tarsajjába; mind ezeket, u. m. Gyalakutát, Kurtali 
Geczit, a bárgyát, a tarsajt, a zsíros mészárost, Beszterczét s a Gya-
lakuta s Besztcrcze közt tett egéssz utazá6odot, minden liezza-
tartozóival cgylitt, tedd belé a czelnai sajtóba, sajtold ki nagyapád-
dal s nainnyáddal s a mej nibány csepp olaj azokból szivárog, 
kend fel  a fájós  fogadra;  ba használ, használ; ha nem használ, hadd 
fájjon. 

Ha fáj  a füled:  keress oroszlánfllttyüt,  két jó ésszemarokkal, 
lehúzott disznyó vinnyogásából egy lótot, fél  porczió reketes kalá-
rinéthangot, huszár-ngyargást fertáj  fontot,  franczia  káronkodást fél-
fontot,  vénasszon prünnyögést csak kilencz buzaszem nyomót; eze-
ket fózd  ésszc másfél  kupa tengerzugásba; mikor három ujjnyira le-
fött,  terítsd ki a Zsiga pusztájára, hadd fújja  a német szél; mikor 
ott félig  meghülepedett, két gála ruha közt borítsd a fájós  füledre; 
vaj hamar kiérik, vaj eloszlik; ha még valami fennmaratt  vóna, 
menny el pokol ajtajához, tedd füledet  a kócs likára, ott van sirás, 
rívás s fogaknak  csikorgatása, a mi fájdalmadot,  ha belé rozsdáso-
dott vóna es a flilcdbe,  legbizonyosabban kitisztittsa. 

Ha szemed fáj:  menny el minden viratt előtt a patakra, lo-
csold addig szemedet, mig a hód feljö,  s fojtást  mongyad: csak a 
hejje maraggyon! 

Ha szüved fáj:  végy félfertáj  bikabögést, egy garas árra kan-
cza vinnyogást, félmarok  bakkbüzt, huzd nyársra, süsd meg egy 
bokázó furu  világánál, ereszd fel  sodrott kakas-szóval, levit idd bé 
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kilencz éhomra, sétájj vélle Debreczenig s három fertá)  zödre meg-
gyavul. 

Ha lábad fáj:  hidd ésszé a hétfalüsi  kütösséget, üjjetek bé 
Borbándra; fogadd  meg muzsikásodnak Punti Petit, Csóésó Csumit, 
Csillát, Patarót, Dudarót s Módika Jancsit;, szóllitsd oda Nyugott 
Marit kilenczed magával; tánczojj zsukhajnalig s mig a szemedet 
elpillantanád, meggyavul. 

Mikor valaki alfeliböl  elüti a pap tyúkját, azt mondják rá: 
Szépen szóll! Innád szólló madár! Nein ihatnám! Köszönöm, de 
nem iszom! Azt tedd a fogadra!  Tedd a fájós  zápodra! Mit hulla-
tod ojan gyakron! Szoritsdsza jobban, héj! 

Mikor valaki unalmas vendég, s kivált ha gyermek, azt mond-
ják neki: Haj Pista, haj! szalaggy, mett téged otthon kiátnak! 
uem hallod-é? — Hasonlag, mikor a faluba  táncz van, a legény-
nek vagy leánynak, ki oda nagyon vágyott, de szülői nem bocsátot-
ták, boszontólag mondják: Haj, te, haj! mind kiátnak téged a 
tánezon. 

Ha tartottad, tartsad! (bitangvetettnek mondják.) 
Ugy a vak es lát, mind te. Nyisd ki jobban a szemedet! — 

Nézd meg jobban! Láss no! Ha szeme vóna, vak sem vóna. Sze-
med van, s még sem látsz-e, te vak? Mijén ok nékül adott neked 
az isten szemet! 

Kaezaghatsz, mett neked aggyák! Ne röhög), min'ha zabbal 
kénálnának! Ugyan mi esék ojan jól, lelkem? 

Oh lelkem, be szép vagy! (mikor valaki szégyentelenül viseli 
ni agát). 

Bezzeg ugyan neki beretválkozott az Udö! Bécsi szappanynyal 
szappanyozták, s ánglius beretvával beretválták. 

A székelyek a kalendáriumot, mióta „naptár" magyaros nevet 
kapott, „naptár-kalendáriom"-nak is nevezik. 

A sirt a közrendű székelyek nagyobb része zsirnak mondja, 
mint: zsirkö; zsirjába tették; zsirgödör, megásták a zsírját; készen 
van a zsírja. 

A halott fejéhez  néhol követ, néhol fát  tesznek emlékül; hol 
fa  van, azt mondják: fejfa;  hol kő van, némelyek igy nevezik: kőfejfa. 

Hogy van kjed, bátyám uram? Élek én es még isten kegyel-
mességiböl; csikorgok, nyikorgok, mind a fakó  szekér (Csíkban: 
szekér). 

24* 



Nyomor gok istenn ek bálá — azt teszi, hogy ámbár sok 
bajjal, de mégis él napról napra. Ez igen gyakori szólásmód akkor, 
a mikor két idegen falusi  egymással találkozván, egymást kérdezik 
hogylétökröl. 

Menyek magamnak—azaz: időt töteni. 
Mikor két egyén veszekedik, gyakron mondják: ugy meg-

moslak, hogy kalendáriom lessz a tes tedből , azaz, ugy 
összetöri a testét, hogy az időváltozást megérzi. 

Én istenem! adj eszt, a kinek nincs. 
Ha jó léssz, magadnak léssz jó. 
Mikor téli fagyos  éjen derlllt az ég, azt mondják egymásnak: 

Né te! mind vigyorognak, mijén hegyes szemmel néznek a csilla-
gok! — Ugyanakkor mondják: sir vaj jajgat a patkó alatt a hó 
— ugy recseg, ugyan vicsorog. 

Mit szúrod ojan elé az arrodot! Hátrább es megjárhat! 
Hol csiklik az embernek egéssz ábrázattyán leginkább, ha tollúval, 

vaj szalmahegygyel rajta babirkálnak? homlokán. 
Egyik azt mongya: Jaj, mind fáj  a fejem!  — más azt mon-

gya rea: Mett az azétt fáj,  hogy nyess! Ha fáj,  húzasd ki! Majtég 
nem fáj,  mikor megszárad! mikor megassz! 

Száraggy meg, mind ar háj! Ugy meghíztál mind a gerebje-
Csak a csontya s a bőre. Ojan mind a kopogó fa.  Ojan kövér, 
mind az agyag — mind a retek, — mind a gyűrött háj. — Kővé-
redö embernek tréfáson  más azt mongya: A ki téged ma esztendeje 
látott, s most meglát, azt kérdi: Mi az oka, hogy ugy elfogytál  ? 

Mekkora sajt esék le a póczról! (mikor valaki nagyot sóhajt). 
Eriggy hamar te! Én biz' egyet sem! No én tudom, hogy ma 

egyet sem! No én nem ma a lábammal! 
Ma bizon ma ugy megsuvasztlak ódáiba, hogy minnyátt Pilá-

tusra vicsorodol! vaj : minnyátt letekerédél! 
Vessünk mákot! (mikor mind elhallgatnak a beszélgetők). 

Verjen meg a jégesső! Verjen meg a bűnöd! Verjen meg a jó 
szerencse. 

Benne annyit bizzál, mind a csutakba. 
Tessék, csak meg ne essék! 
Mongy ad kicsidem: Istálom a kézit édes bácsi! (Kezet akar 

vele csókoltatni.) 
Te elszegöttél-é Marczi? Én el; bát te? Én es el. Mit igiré-

nek? Nekem barátom, jó bért igirtek: hat ökörnek kötelit, kilenez 
vasvilla nvelit, száz forintnak  pengésit, kilenczven köböl fődet,  min-
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de o hétre hat napot, a hetedikkel megszerzik — azt es megenge-
dik» hogy télbe nyárba járjak mezitláb; ha ennem kérek, haragusz-
„ik; ha nem eszem, dicsirnek — a poharat reám köszönik s ma-
gik megiszszák. 

Szerasz, ját! jót kévánok: aggyon isten neked 300 kalongya ro-
jgot, 300 öl fát,  s 300 kövér disznyót; a 300 kalongya rozsnak 
ggupja mind rothadgyon el alattad, a 300 öl fát  mind viseld el 
mankónak, s a 300 kövér disznyónak hájját mind kenegesd fel  kösz-
vényes testedre! 

Egyet mondok neked barátom! Az isten engedgye meg, hogy 
soha másféle  emberrel ne legyen bajod, hanem prókátorral, pappal 
g hóhérral; a prókátor mongyon, mongyon, irjon, irjon s még se 
taggyon megmenteni; a pap imádkoztasson reggeltől fogvást  estefe-
léig legbuzgóbban; akkor pedig a hóhér akaszszon fel! 

Ö sokat tud, tnd egy fészekbe  nyócz csókafiat. 
Mit eszel? — Tttrőt (túrót). 

Az ur ki czigánnya? mikor lettél ojan nagy Uf?  Nagy urasá-
got értél! Vajon immán reánk felaggyák-é  az urbört? (urbért). 

Vélle csak ugy vigyitts, hogy bnját vallod. Mindörökké együtt 
vigyitnek = czimborálnak. 

Ugy nyüstöl elé s hátra, mind a vetöllö. 
Olvassuk meg a gombodot. (Hetedik a fricska.) 
Elé lehet venni a guzsajat, mett kijött a gnzsajüllö fii  =r őszike. 

Dugjuk a csijánba a guzsajat, mett immán kinőtt a csiján. 
Csak ne ojan gyakron, mett még sok ttdö van hátra. Te ini-

csinálsz? gyakorlom magamot = iszom. 
Gyertyavilághoz járnak (este társaságba fonni.) 
Vonogassa magát, mind a régi nagy leány (ki ha hozzá nyúl-

tak, vagy öt valaki megfogta,  azt szokta vala mondani: ájjon, ttjjön, 
ne nynghassék; 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 idö, (délelőtt kilencz óratájt.) Jó 
szttvel lássuk a délebédre (tizenkét órakor). Csak tessék isten áldá-
sából, mett mtt mán megettük a délt. MU ma mit együnk apám 
uram? Ebédre azt, délre egyebet, estére a maradékot. — Addég el-
jö ebéd, mig nagy tempóra felőtözöl. 

Szerusz pajtás, hát hogy élsz ? — Én bizon csak ugy, mind a 
hernyó a jég tetejin, vaj: mind a patkány a föd  színin, — vaj : 
vánszorgok, mind a hitván malom. 
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Te écsém, el tudnál járni abba dologba ? — Én, bátya, még 
a magyar tánezot es el tudom járni. Né, né, mijén erössen járják a 
sógorok a német dájcsot, de a magyart bezzeg most nem akar-
ják járni. 

Kicsi csupor hamar forr, 
A vén asszony puskapor. 

Férre bajusz, mett csókot kapsz. Ez a pohár bajuszra jár. 
Férre bokor mindenkor, 
Kivátképpen ijenkor. 

Egy becsületes székej ember szeretett papjától nagyon elérzé-
kenyedett hangon igy búcsúzott el: Édes tiszteletes uram! én csak 
egy szegén tudatlan ember vagyok, nem tudok jól clbócsuzni, ha-
nem a mennek födnek  istene bócsuzzék el kiedtöl! 

Aggyon isten jégessöt, békasót (j'egésséget, békességet). 
Kik messze útra, bizonytalan időre búcsúznak egymástól, azt 

mondják: Aggyá isten, hogy mácczor es lá'hassuk (láthassuk) j'egés-
ségbe. Aggyá isten, hogy hallhassuk mindig jó hirit. 

Jót kévánok ját! az isten aggyon s el se haggyon! (pohár-
köszöntés). 

Aggyon isten kevés kárt, 
Sztlved szerént való párt. 

(Pohárköszöntés ifjak  közt.) 
Jaj mind meg vagy verve écsém! te tám torokháboruba vó-

tál ! (részegesnek mondják). 
Üti Páké Barátost, (báromszéki faluk,)  azt teszi: Egyik nem 

több mint a más. 
Jaj mind nö ez a gyermek; most minnyátt nagy ember lessz 

belölle! — Más azt feleli  rá: A ncvendék felnő  s a veszendő elvesz. 
No fiam,  megnőttél «mberttl! Ha még nőssz, az isten markából 

es kinössz. 
Hogy vág a világ, écsém ? ~ hogy van állapotod ? — Amúgy 

istenesen! jól, fáinul!  vékony lére, silányul. 
Elment képet csinált. Utat veszesztett. 
Jobbra nézett, s balra vágott. .Szembékötösdit játszott. (Figye-

lemcşalâs). 
Jól mongya biz azt. Mett azt ugyan jól es mongya. Mett az 

eppenségesen úgy es van , a hogy kjed mongya. — Igazán 
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mongya. — Igazán mondod-é? Igazán, hogy mongya, (tréfás 
hazndtolás.) Jaj te ne beszéjj az istenéit! S az úgy van? Soha le-
hetetlen. Ne mongya! — Hány szó béjjával igaz? Mi maradhatna 
el belölle? Nincs-é hazngság nékül? Abból mit lehetne kialkanni? 
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 hasonlit egyiketekhez es, vajon mi lehet 
az oka? Valakit bizonyoson megcsudáltál vélle. — Vaj csudálás, 
vaj CBinálás. De te könnyen megcsudálsz bizon akarkit. Mijén jó 
ménedék az a csudálás. Gsudálásképpcn történt. Az a csudálás nem 
egésszen tiszta dolog. 

Neki utói annyi, mind hától. 
Bár csak én valahol könnyűszerrel száz forintot  kapnék, meg-

elégedném vélle, ha fele  lógané vóna es. 
Megérné az egész világot Nem adnám a világétt — vaj: a 

világ drága sürü kincsiétt. Megérne egy katlan petákot. Megérne 
akkora arannyat, mind maga. Ojan drága jó föd,  hogy megérne 
annyi pénzt, a mennyivel bé lehetne teritteni. Ezer forint  sok pénz, 
de azétt sem adnám. 

Ugy kiát, mind a zöd béka. Ne kiátts ugy, mett bédugul a 
fülem.  Ojan erössen csiápol, mind a csttrke. Ne karicsájj annyit. 
Ma eleget kikiriltél. Hápog, mind a récze. 

Ugy hiriczel, mind a gojvás. 
Ugy tipog, mind a pipos tyúk. Ugy rekedéz, mind télbe a 

varjú. Ugy csikorog, mind az oláhfalvi  kerék, — mind a csiki szekér — 
mind a deczkás szekér. Ugy csemcség, mind a malacz — vaj: mind 
a harcsa. Ugy bérekett, min'ha macska szőriről ivutt vóna, — vaj: 
mindha mézes pálinkát ivutt vóna az egéssz héten. 

Ne töpdöss annyit te, mett azt a másvilágon a békák hátáról 
nyalod le. Ugy töpdös, mind a zsidó. Ne töpdöss, mind a zsidó, te 
zsidó! Ugy töpdőste szemközt, mind a macska a kutyát. Akkorákot 
töpik, hogy eltepsen a ház todin. Az én töpöm fejérebb,  vaj: mesz-
szébb elnyólt, mind a te töpöd. 

Ne szürcsöld a nyáladot, te disznyó! Ugy kirontotta a nagy 
nyavaja, hogy a nyálát es túrta belé. Szidd ki az arrodot az ajtó 
megi. Nyólik le a békaláb az arrod alatt. Nyald bé csak, mett nád-
méz. Kiszítta az arrát a markáb'i, teli szítta a markát, megnézte s 
agy feldobta  a gerendába, hogy ugyan oda tepsent. 

Ugy szuszog, hogy ugyan harangoz az arra lika belé. Ne szu-
szogj ugy, mindha egy köböl pojvát ettél vóna. A bendöjiböl szu-
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szog. Ugy szuszogsz, minha a Czenkre másznál ki. (Czcnk, Brassó 
feletti  magas hegy). 

Ha hezzád menyek, jó szllvel látsz-é ? Jól látok biz én. — Ha 
reád bizom az éjre a lovamot, hozza látsz-é? Hosszan Iátok, mikor 
messze nézek. 

Szépen ide hajnalodáin (hajnalig maradt ott.) Hajnalra soha 
sem szóll neki a kakas, vaj: hajnalra soha sem harangoznak (ö 
akkor mindég aluszik.) Elébb hadd jöjjön fel  a hajnalcsillag s osz-
tán virrad meg. 

Halgassa a födi  kutyákot = aluszik a földön. 
Ne menny oda, a hol más nem járt. 
Elég egy embernek egy hóhér. 
Egy testről két bőrt nyázni nem lehet. 
A kicsi macska es pofon  tuggya karmolni a nagy kutyát. 
Kásának nem kell tollóját keresni. 
A ki a bocskort meg nem btlcsttli, nem érdemel csizmát. 
A gabona nem babona. 
Ne áss méjjen, mett belétörik az ásód. 
Ne szánts méjjen, mett belétörik az ekéd. 
A kicsi nyul el tuggya fárasztani  a nagy kutyát. 
A gazda embernek két keze van: a föggye  s a marhája. 
Üsmeretlen embert ne végy fel  a szekeredre. 
Kinek mijén fejrevalója  van, ojannal köszön. 
Ne légy háj, mett elkap a kutya. 
Kövér disznyó halálát sok eholt has várja. 
Addig kell hántani a hássat, a mig jól hámlik. 
A pap es kényérétt perédikál. 
Nem minden bokor alatt fekszik  a nyul. 
A lajtorjának nem csak egy két foga  van. 
Bécs nem minden embernek van cgyaránsu távul. 
Sánta ebnek messze Buda. 
Ha vásznat akarsz vágni, legyen ollód. 
Ha enni akarsz, legyen kalányod. 
Ha nagyot akarsz falni,  legyen ahoz való kalányod. 
A kinek semmije sincsen, könnyen érzi magát. 

Ugy tanál, mind a bodosi Iokodalom; sem több, sem keve-
sebb — nem es kell több, elég es vót. 



3 

Hosszú, mind a Szent-Iván éneke. 
Felhnzta az annya csizmáját. Az apjához Ütött. 
Ha lehetne, a Dnnát es egy húzómba meginná. 
Embere válogassa. Nem vagy ember rea. 
Egyedül vásárolni, egyedlil cserélni = lopni. 
Te Miska, te ezt a lovat egyedül cserélted. Tc egyedül es jól 

tudsz vásárolni. 
Az a legény bizon élctmagra kapa. (Eletinag = sclét, golyó.) 
Annak a fejérnépnek  ojan faggya  van, hogy ugyan hejbe! = 

jó húsba van. 
Ne c8Ínájjon kjed faragott  képet — nc tegye magát, ne vegye 

akkora tisztelettel, mett nem szükség. 
Tccczik kjednek ökeme, (kénájja valamivel.) Ha akkor tetszett, 

mikor megvétted (nőül), most es csak tessék. — Hogy tetszik lenni ? 
Nekem biz a legjobban tetszenék, de ha nem lehet, nem lehet. 

Az isten az égbe, a törvény a könyvbe s Ferdinánd császár 
Bécsbe. 

tízékcj szülte a magyart. A székcj b magyar közt az a kll-
lömbség, a mi az embernek a fia  s onokája közt. Ha a világon szé-
kcj nem lett vóna, magyar sem vóna. Küezönnye a magyar, hogy 
székejt ismer. 

Egy székely cséplő izlése szerént: legszebb muzsika a csép 
kopogása, a kulacs bugyogása s a káposzta rotyogása. 

Egy menyegző alkalmával nemrégiben a kiadó gazda azt adá 
a vőlegénynek bölcs utasításul: Fiam! keresetlen fával  soha se 
verd meg a feleségedet. 

Ojan vendégséget csapott János-bá, hogy háromszor forrott 
bort cs tett az asztalára. 

Megaggya a móggyát, mind az angyalosi lóherélö. (Háromszé-
ken Angyaloson egy lóherélö a herélendő csikót lehuzatván, he-
rélni kezdé; azonban a lebuzók észrevevék, hogy a csikó meg 
van dögölve, s mondának amannak: Haggyon békét kjed, ne 
heréjje, mett meg van dögölve. Mire monda amaz: Biz én nem 
bánom, ha meg es, de ha ecczer ide hittak, meg kell adnom min-
den móggyát. Innen példabeszéd Há romszéken: Megaggya a mógy-
gyát, mind az angyalosi lóherélö.) 

Lesuvadt, mind a papóczi pap a katétrával. (Háromszéken Pa-
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pólczon a kurátor haragudott a papra, kit a pap, hogy en-
gesztelje , vacsorára hivata szombaton este; de a kurátor, mi-
kor a paphoz indult, megparancsolá szolgájának, hogy men-
jen el titkon a templomba, hogy a szónokszék lábát, melyet egy 
sugár faláb  tartott, fűrészelje  bé annyira, hogy csak egy kicsi tartsa 
— ezt a szolga meg is tevé. Másnap u. m. vasárnap reggel, fel-
mene a pap a szónokszékbe, a kit könyörgés alatt még a szónokszék meg-
bira, minthogy csendesen állott egy helyben, de prédikállás alatt, 
mint heves szónok, gestálni, mozogni, forogni,  taposni kezde, s azon-
nal a szónokszék vele egytltt lezuhanva; kiáltani kezdé: Jaj, jaj, ne 
hagyjanak, kedves hallgatóim ! A kurátor, mint kötelesség szerint 
leghívebb tagja a gyülekezetnek, oda futa,  a papot felemelé  s mint 
szédelgőt, karonfogva  haza vezeté. Mely eset szülte ama példabe-
szédet: Lesuvadt, mind a papóczi 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 malacz a garasos madzagon. 
Elejtette a szót = elárulta magát. 
A nádszálon es görcsöt keres. 
Annyit iszik, mind a lúd. 
Ugy szürcsöl, mind az ökör. 
Ugy áll a hajad, mind a szénabugja. 
Innap van a háznál, (a sértő beszédet ártatlanok hallgatják, 

vagy: a helytelen beszéllö nézzen körül s ugy beszéljen.) 
Neked jól van dógod ecsém, mett meleg ember keblibe vagy. 

Ha még te es panaszolsz, osztán ki jajgasson ? Szegén fejed,  beh 
rosszul van dógod, mind a hizó disznyónak. 

Nyugugyunk meg rajta, mind a singfalviak  az akasztófán. 
Ne sirasd, mindha meghót vóna. 

Ugy szereti az ifiat, 
Mind az ülü a tyúkfiat. 

Aló vigon a köhidon! Aló vidra a köliidra! 
Aggy egy csókot hitelbe. Hitelbe kapta a gyermekit. Hitel, a 

mi hitel, de a kész pénznek mindenütt van hitele. 
A nyáron annyi hó lessz a mezőn, hogy soha sem vót több, 

(hó! hó daru, rendes!) 
Neked azt izenték Bécsből, hogy menny oda, mett téged tesz-

nek agár után harmadiknak. 
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Ijjuju! megdöglött már a vén ju, 
Nem kell neki több sarja, ja, ja! 

Mikor történt? — Az éppen juhnyiréskor esztendeje. 
Ha nem kapálunk, nem papálank. 
Nem úgy fiam!  nem úgy, hanem ásáté, kapáté, ugy aztán 

megélUnk. 
Könyökiböl szereti = nem szereti. Könyökig váj a zacskóba 

=: szegény. 
Kiosi kutya, me ttldö! Palacsinta — lepedő. 
Buda mellett pestis van (Pest is.) Hova a pestisbe leltél elte! 

Te, pestisnek való! 
Ennye millangós, mijén pillangós! Ojan pillangóson ötözöll, 

hogy majd elrepül. Még a gyürttje es pillangós. 
Né te, mijén kevéj! még rojtos zacskója van! Kell es neked 

rojtos zacskó! né te, né, még a térgyéig fittyen  le a rojtya! O azt 
azétt tartsa, hogy a leányok szeme jobban kapjon rajta. — Félek 
ecsém, hogy jégessö lessz, ha te es úgy rojtoskodol. Hát te, Ju-
czi, miétt viselsz ojan rojtos karinczát? nézd meg a czigánnékot 
s azoknak es mind ojan van! 

Székely férj  igy szólitja, nevezi nejét: Az asszony, Ez az asszony. 
Ez az én asszonyom. Ez a fejérnép.  Ez az én fejérnépem.  Fele-
ség. Hallod-e héj! Jere bé, hallod-e? Eriggy, hallod-e? Hallod-e te, 
hó! Hallod-e te asszony! Jösztesze bé, feleség!  Jere, Kati! Jösz-
tesze, Anis! stb. 

Anyjok hó! Anyjok te, hó! Hallod-e Kalári! Hallod-e táss 
(társ.) Az én tássam. Hadd beszéjjek előbb a feleségemmel.  Héj l 
feleség,  feleség,  beh nincs benned nyereség! 

Háromszéken a férj  neje felöl  igy szól: Feleségem elment 
(kimarad elől „a"). Mikor megvéttem feleségemet,  (mikor vele ész-
szekötem). 

Az udvarhelyszéki a másutti férjek  igy: Az én feleségem 
elment. Az én feleségem  jól tuggya, (kimondja az a, az én-t). 

Székely nők féijeiket  igy nevezik, szólítják: Az enyim. Ez az 
enyim. Ö kigyeme. Ezt es hivám, de nem jö. Nekem e mondta. Ez adá. 
(férje.)  Engemet mán sokszor megvert. Ennek inget csinálok. Ettől 
nincs nyúgalom. Az ember. Ez az ember. Ez ember. Az én em-
berem. A gazda. Ez én gazdám. Gazduram. Apjok! Hallá-e? 
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Hajja-e? Jöjjönsze bé kjcd! Uram. Ez uram. Uram ö kigyeme. 
Gazduram ö kigyeme. Jöjjön bé kjed. Kjed ehetnék-e ? Kjeddel 
clmennyek-c? Jöjjön bé ma ecczer no! 

Székely szülök gyermekeiket: Te gyermek! Hallod-e te fiu  | 
Te köjök! Te legénke! Fin héj! Te hó, te legén, te! Te gyer-
köcze, leánka, leán! Leán héj! Leánkahéj, hó! Eriggy te gyermek! 
Legén hó! 

Székely gyermekek szülőiket: Apa! Apám! Apó! Apóka! Apám 
uram! Édes apó! Hallá-e kjcd apám uram! Édes apám! Édes 
apám uram! stb. Anya! (Néhol végit elnyújtva, lesz belőle anyaj.) 
Anyó! (Anyój.) Anyám! Anyóka! Anyám asszon! Édes anyám asz-
szon! Édes anyó! Hallá-c édes anyó! stb. 

Erdővidéki gyermekek neve: András, János, József,  Sári, Dé-
bor stb., miután pedig házasságra léptek, valamint Udvarhelyszé-
ken és Csikban is, igy szólítják őket a nötelenek s hajadonok: 
Andrásbá, Jancsibá, Józsibá. Sári nén, Débor nén stb. Legyen a 
nőtelen 30 s a házas 20 éves, mégis amaz ennek megadja a Józsi-
bát és Sári nén-t. Az udvarhelyszéki gyermek uri személyeknek is, 
mikor főkép  felölök  másnak beszél, igy mondja: Ugrón Antibá. 
Jakab Gergő' bá. Mibáj Zsuzsikánén, UgTon Zsuzsikánén stb. (tisz-
teletül.) 

Kcrcszturfiszékben  ritkán van: János, Péter, György, Dániel, 
Miháj, — azok többnyire, ha már öregek is: Jancsi, Peti, Gyuri, 
Dani, Minya, Jancsibá, Pctibá, stb. Ugyanott apának s nagyapá-
nak is keresztneveit összeveszik, s mind együtt fiúra  vagy leányra 
ruházzák, mit azután örökösen visel: p. o. Pál Peti Dani, — Varga 
György Samu Juliska,—Zsiga Gyuri Mári ,— Pap Pista Juczi,— Be-
nedek Mári Józsi stb. Eféle  elnevezések miatt ott sok vezetéknév 
ugy el is vész, hogy néhol azokról a harmad Íz semmit sem tud; s 
olykor a ki ilyennek valódi nevét hivatalosan akarja tudni, nagyon 
meggyül a baja vele. Ezért ott a vezetéknevek is többire kereszt-
nevekből lesznek, p. o. Bálint András, Péter Pál, Pál Péter, Gyurika 
Józsi, Lörincz Istán, söt Zsuzsi Pista, Mári Jancsi, Klári János, 
Sára Ferkő, Boricza Pál, Ilonka Pista is elég van. 

Székely gyermekek, mikor hintáznak, az, ki a hintán ül, azt 
mondja: egy előre, két kettőre, három hatra, hat kilenczre, tötsd 
ki tízre, tizenegyre, hajtsd ki a nagyapád tornya tetejire. Ekkor 
azt a hajtó minden erejéből kihajtja. 



Mikor a gyermekek sárral puskáznak, azt mondják: Kakuk 
Máté szójjj nagyot, hónapután jónapot! Kuk kuk, akkorát szójjon, 
mind a nagyapám feje! 

Egyik kérdi: micsinássz ? másik feleli:  két kicsi hegyes iát! 
ptrllcsköt herélek, neked nem kellene-é belölle? 

Mikor futkározósdit  játszanak, egyik mondja: Ipacsiga vas-
karika! a ki engemet utói nem ér - (ekkor valamelyiknek hátát kí-
méletesen megdöngeti) akkora gusája legyen, mind a nagyapám 
feje!...  evei megfutamodik,  s a többi utána. Ha bé nem éri senki, 
újból ö viszi ezen elsöségi szerepet, ha béérik, más, a ki béérte. 

Mikor hunyósdit vagy buvósdit játszódnak, az, ki búni akar, 
azt mondja: Pthi, pthi! (pökdös markába) a ki utánnam lesködik, 
téjbe vajba szökjék ki a szeme!... ezzel elbúvik, mialatt a többi 
hiven szemet húny. Majd kiáltja: szabad! keresik, a ki megkapja, az 
búvik. 

Tilinkacsinálást a székely igy mondja: Jere Jancsika, duvasz-
szunk íuruját! hozd el a duvasztó kést es magaddal! 

Mikos több gyermekek is egyiltt játszódnak, kettő küzülök igy 
beszél: Jere velem! Hova? Kemenczére. IIol kemencze? Viz elvitte. 
IIol viz? Ökör megitta. Hol ökör? Kölesbe. Hol köles? Madár meg-
ette. Hol madár? Agon, csögön bogon; a ki egyet szóll, minnyát 
haza kergessük. Most mindnyájon hallgatnak, mig valamelyik elfe-
lejti magát s szólni talál; kit rögtön nagy lármával hazáig kerget 
nek, mondván: Feteke tyúk! s még néhány dúczot is mérnek há-
tára. Ott,vagy odább, viszont elkérdezi a fennebbieket  kettő — vi-
szont hallgatnak — valamelyik szól, haza kergetik. Néha oly bősz 
szan nyúlik a játék, hogy 10 —lő-ön egymást haza kergetik, s 
végre az utolsó is haza ballag. 

Gyermekmondások: 
Hérmán, Hérmán! 
Kövér disznyót kéván, 
Nincsen kése, mivel vágja, 
Csak a fogával  rángasBa. 

Fára hága, faggyat  rága. (Gyermekek egymást boszontó mon-
dása.) 



Ha kikaudom a kapomot, 
Ugy megnyakom a csapodoţ, 
Hogy minnyátt kitakony a szotty. 
Jakab pap kapuján hatvanhat vad vak bak galamb bogdán-

csol (mondd hamar többször!) 
Ecsém, ecsém bak Lukács. 
Ketten véttttnk egy bikát, 
Megüttettük a farát, 
Neked hányók a szarvát. 

Az anj'a térden rázva kis gyermekét, ezt énekelgeti: 
A macskának fejér  lába, 
Azon menytlnk Móduvába, 
Csengőt pengőt a nyakába, 
Vesszőt a gyermek farára. 

A gyermek kéri apját: Apám uram, hozzon nekem vásárfiát  I 
Hozok fiam,  dali vcresset, hoppi kéket, látatlan zödet. * 

A székely asszony midőn férje  durvaságára panaszol, azt mond-
ja: Az én uram azt sem mongya nekem: feleség!  azt sem, hogy 
Ilonka, hanem egyet jó Iiagyot bödtll: Te hó! 

A havasalji asszony hajnalban igy költögette leányát: Pezzsi hó! 
kejj fi,  páczold meg c (a) hajadot, hüvejkeld meg e kecskét s tojd 
ki e gyülekezetbe (csordába), hadd bámészkoggyék ez isten főgy-
gyén. 

Egy székely vidéken régebbecske még igy kérték a leányt a táncz-
ba: Azétt jövénk kjetekhez, hogy aggyák ide Katót, hogy vigyllk 
el a döczögtctöbe; ecczer kccczer megdöczögtessük, harmadikszor 
haza lötyönfityinkáztassuk.  A falusi  legény pedig igy kéré a 
leányt annyától: Asszonyom' eressze cl kled Sárit a szöktetőbe; 
eggyen ketten megszöktessük, aval haza lödörittsUk. 

A  ...  falusi  székely asszony elment a szomszédba s igy adta 
elé kérésit: Komám asszony, aggya ide kjed a likját, vaj : aggyák 
ide keetek a likikot (slltökemcncze,) hogy lUkkentsek bé, inett az 
az enyimnek a száda elrom'ott. 

A székely azt, hogy „nemsokára megszabadul terhétől" csúfon-
dárosan igy mondja: nemsokára megduvad. Mikor közéi van a 
szülés ideje, azt mondja: omló félbe  van, vaj: leomlott. 



Egyik a másiknak a fUlit  játékból megfogja,  húzza s kérdi: 
Nyul-é vagy bör? s ha ez azt feleli,  nyúl! amaz még jobban húzza, 
mondván: ha nyúl, hadd nyújjék\ ha pedig azt feleli:  bör! akkor 
azt mondja rá: ha bör, hadd bőgjön! s azalatt kíméletlenül szorítja 
ragy facsarja;  ha pedig azt feleli:  a fülem!  akkor nem bánik vele 
oly rútul. 

Háromszéki neve a szeleknek: kasUríttö szél, német szél = 
nyugoti szél; kastőtő szél = keleti szél, Nemere. 

Falat kele nyelvemre, ha kele, ma kele, pthi! pthi! ragagy-
gyon a királybiróné gire. (A végett mondják, hogy megmene-
küljenek a nyelvkeléstől. 

Es az essö, hull a dara, 
Ázik a szép leány fara: 
A hol ázik, ott takarja, 
A hol viszket, ott vakarja. 

KUsasszon küs haszon, (a Küs-asszon-napkori vetés.) 
Egyik kérdi: mia? Más, ki annak kérdésére keveset hajt, vagy 

a kérdés unalmára van, vagy nem akarja megmondani, azt feleli 
rá: Szalamia! Ezt igy is mondják: Egyik kérdi: mia? Más rá: 
Miknek a fia!  Kia? Kiknek a fia.  Mintha mondaná: Nc legyen ba-
jod vélle. 

Mikor lessz meg ? Mikor a kakas kikiril. Hajnali harangszóra. 
Szent heverd el napján, vaj: heveder napján. Kabala fejéskor.  Ma-
lom előtt való héten. Mostansága két kedden. Mentől inkább várod, 
annál későbbre lessz meg; ha nem várod, minnyát meglessz. 

Czuppá né! itt fáj  né! (tánez közbe mondja a legény s ajztt-
vire tappint.) 

A ezinege télbe mind azt mondja: KttnncsttcsU, ktlnn 
csttcsU! 

A szántóka madár vagy kontyos pacsirta téli hidegebb időkben 
azt mondja: Csiki szűr, csiki szűr! 

A varjúnak mikor károg, azt mondják: Kár, hogy a fejed 
ott áll! 

Mikor a kutya leves ételt eszik, vagy székelyesenkifejezve:  la-
csik, mind azt mongya: Hagyok, hagyok! 

A malacz mikor fut  haza a csordából, mind azt mondja: Ha 
nincs, ha nincs! 

Mikor valakit erősen kiáltnak, vagy mikor a macska nyávog, 
azt mondják rá: Nyavaja! 
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C S A l l D N E Y F X 
Apor, Antos, Agb, Abod, Akácsos, Andrád, Andrási, Ambarii, 

Albii, Ambrus, Andok, Antonya, Aczél, Albert, Apáti, Adorján, Árittó. 
Benczö, Borbát, Barra, Biális, Boda, Benkö, Bak esi, Beczö, 

Baló, Bocskor, Borsos, Barna, Bardocz, Botos, Balla, Baricz, Baczó, 
Boncza, Bakó, Bedö, Bottyán, Bocz, Bene, Benke, Bora, Bota, Bú, 
Bán, Berde, Bajkó, Bcke, Boros, Barabás, Bustya, Butyka, Buták, 
Bagoly, Bodor, Boszorát, Bántó, Bartók, Bartos, Baka, Brók, 
Bárók, Bartalis, Babos, Bajcsi, Bocs, Becze, Bandi, Bultya, Becsek, 
Bodola , Ballók, Botár, Búzás, Bari, Benő, Bors, Bogács, 
Belle, Bezze, Burján, Barkó, Bicsak, Bege, Birthi, Basa, Bllküs, 
Bencze, Biró, Bagi, Bobondi, Bala, Bernát,- Babos, Bong, Bács, 
Boncz, Boinhér, Borbély, Bató, Barcsa, Bak, Buzogán, Baksa, 
Bartta, Balika, Balázsi, Balog, Beteg, Biás, Bekö. 

Csorna, Czerék, Czikó, Czakó, Csató, Csipkés, Csép, Csulak, Cso-
bot, Cseke, Csenkér, Csiszér, Czondi, Csergő, Csedő, Csia, Csórja, 
Császár, Csutka, Csibi, Csüdör, Cseb, Csutak, Csomos, Czell, Csi-
szár, Csata, Csipor, Czupor, Csortán, Csifó,  Csala, Csere, Cserei, 
Csuma, Csog, Csécs, Csete, Czompó, Csukor. 

Darkó, Dancs, Demes, Dömös, Dózsa, Danka, Dáné, Dánér, Du-
rugy, Daczó, Dobos, Dakó, Damó, Darabont, Dulló, Dankó, Dezső, 
Domes , Darvas , Dánéi, Dóczi , Diák , Dimén , Dóczé , Deák, 
Daniel, Danguj, Dali, Damokos, Dónát, Déé, Dicső. 

Égető, Erdő, Endes, Egyed, Erős, Éltes, Éltető. 
Firtos, Forró, Faragó, Ftllpős, Fogor, Furus, Fejes, Fodor, 

Fosztó, FUzi, Ferencz, Frenkó, Fóris, Fejér, Finna, Fetés, Finta, Fó-
rika, Fenyő, Faksa, Fődes, Fllrész, Fekete, Farkas, Ftllöp. 

Göncz, Gedő, Gyújtó, Gombos, Gyulai, Gál, Góra, Gazda, Gaz-
dag, Góró, Gruzda, Gecze, Gálna, Gábos, Gvidó, Gyárfás,  Götér, 
Györbiró, Györkovács, Györké, Gondos, Görcsön, Gocsmán, GyŐr-
pál, Gegö, Gencsi, Gidró, Guzrány, Gálfi,  Gyönös, Gencsen, Geréd, 
Gelei, Geréb, Gábor. 

Hamar, Henter, Hankó, Hatos, Hodor, Harkó, Hadnagy, He-
gyi, Huszár, Halász, Hajós, Hegyeli, Hajnal, Horvát. 

Imecs, Istók, Ivácson, Incze, Inczcfi,  Imre, Iszlai, Istvánü. 
Jancsó, Jankó, Jakócs, Jó, Jázson, Jánó, Janó, Jakab, Jakabos, 

Jób, Jaksa, Jakó Jobbágy, Jenő, Józsa, János. 



Kanyaró, Kandó, Kandal, Köllö, Kapcza, Kónya, Koronka, 
Koncz, Koncza, Költő, Köntés, Kölné, Kese, Kajtár, Kölönte, 
Kerestely, Kala, Kajcsa, Kocs, Kólumbán, Kokolós, Köleze, Kosza, 
Kereső, Kövér, Király, Kispál, Kóréh, Kotró, Kaján, Kozma, Kisan-
tal, Kömény, Kelemen, Kasza, Koncsag, Kánya, Korpos, Kercsó, Kari, 
Keméncs, Kós, Karda, KUs, Kacsó, Kósa, Kedves, KUsgyörgy, Kovács, 
Kun, Kész, Kúti, Köncse. Kele, Keserít, Kodok, Keresztes, Kató, 
Kolcza, Kanda, Kancsi, Kolcz. 

Löfi,  Léta, Lástván, Lacz, Larzkó, Lénárt, Loki, Lörinczi, 
Lázár. 

Mikó, Mólnos, Márok, Márkó, Márkos, Mátyus, Morgó, Márk, 
Mirese, Mike, Mcdgyes, Mátis, Mihács, Madarász, Major, Mezei, Ma-
daras, Maezkos, Mihálykó, Máté, Mátéfi,  Mikes, Major, Magyari, Ma-
rosi, Mihályi, Miklósi. 

Nyakas, Nyeső, Nyerges, Nagy. 
Orbók, Ország, Ólti, Osváld. 
Ördög, Ökrös. 
Pakot, Porzsolt, Potyó, Pilbát, Pócsa, Petke, Pitó, Pipos, Pat-

kós, Pllnkösti, Pataró, Pető, Pénzes, Palkó, Pánczél, Pakó, Puskás, 
Portik, Pázsint, Pálfi,  Péterfi,  Piros. 

Radó, Revács, Rakó, Rendi, Reznek, Róka, Rafaj,  Ravasz, 
Ranez, Részeg, Répa, Rigó. 

Sata, Sala, Solymár, Sebe, Serény, Szóiga, Séra, Szacsva, Senye, 
Sebes, Szinte, Szente, Széjjes, Solyom, Sós, Súgár, Sanka, Száraz, 
Simén, Sükösd, Szopos, Szép, Szalad, Sinka, Sikó, Sipós, Szabados, 
Sangó, Szálló, Szarka, Sandi, Silvester, Serester, Szőke, Sas, Silló, San-
tus, Szentes, Szakáll, Sinda, Sepsi, Száva, Szenyes, Stltő, Szekeres, 
Szász, Sárkány, Szeles, Szegeti, Sáska, Sánta, Sándor, Sonda, Szöcs, 
Szabó, Szakács, Simó, Sallos. 

Tompa, Tuson, Tana, Tankó, Tar, Tegzö, Tók, Turbák, Tő-
zsér, Tölgyes, Tanka, Tompos, Torkos, Torma, Takó, Tima, Tré-
fás,  Tusa, Tóbi, Tekse, Tolvaj, Tőkés, Tatár, Tibáld, Tóásó, Tó-
kos, Terebesi, Török, Tüzes, Tamási, Tánczos, Tancsi, Tóldi, Túri, 
Takács, Timár. 

Ugrón, Ütö. 
Zongor, Zudor, Zajzon, Zóltán, Zonda, Zsögön, Zsidó, Zsok, 

Zsakó, Zámbó. 
Vajna, Vida, Váró, Vaska, Vargyas, Váz, Vajda, Vágó, Vári, 

Vékás, Vitályos, Volloncs, Veres, Vizi, Vitos, Vadász, Vagyas, Vészti, 
Vincze, Vikáros, Vitkai, Villikó, Vas, Varga. Vitális. Végh. 

VadrózsAk. 
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KERESZTNEVEK. 
Ábel, — Ábrahám: Âbi, Ábri. — Ádám. — Ákos: Ákácz. 

— Albert: Bérezi. — Ambrus. — András: Andris, André, 
Andriska, Andaráska,Bandi, (Bandika bakacsika, fára  búzott, nyú-
zott béka. Gyermekek szokták mondani.) Antal: Anti, Autó, An-
tika, Antuska. — Áron. 

Balázs. — Bálint: Baji,Bóji. — Benedek: Benke,Bencze, 
Benczi,Benő. — Benjámin: Béni.Be rtalan. — Bó Idizsár: Bódi. 

Dániel: Dani, Danika, Danieza. Dáv id : Dávidka. — Deme-
ter.—Dénes: Déni, Dénike, Dénkó. Domokos: Damokos, Damo-
koeska, Domi. 

Elek. Ézsaiás. Farkas. — Ferencz: Feri, Ferkö, Fe-
rike, Ferus, Feruska, Ferczi. (Ferembá.) 

Gábor: Gábris, Gábi. Gáspár: Gáspi, Gáspárka. Gedeon: 
Gida. Gergely: Geczi, Gergő, Gerö. György: Gyuri, Gyurkacska, 
Györgyöcske, Gyurka. (Diribdarab hurka, ne vagdald el Gyurka, 
most is igen kurta, tlsse meg a gutta.) 

Ignáez : Náczi, Bigna. — Ilyés. — Imre:Imri,Imbre, Embre, 
Imbrus, Imbrike, Imbrétikus. István: Istán, Están, Estók, Estánka, 
Pisti, Pista, Pistuka, Pistacska, Pistueska. — Izsák. 

Jakab: Jakabka, Jákób, Jákó. János : Jánoska, Jancsi, Jan-
csika, Jankó,Janó. — Jérémiás: Jéri. — Jónás. — József:  Józsi, 
Józsikó, Józsika, Jóska, Jóskacska, Jóka, Józsep. — J ó z s i á s. 

Károly: Káruj, Kárujka. — Kelemen. Kerestély. 
Lajos: Laji, Lajika, Lajoska, Lajkó. (Az én nevem Lajos: 

az én éltem bajos, az anyám kaláccsa nem igen olajos.) László: 
Laczi, Laczkó, Lászlócska, Laczika. Lázár: Lazi. Lőrincz: Nö-
rincz, Nörke. Lukács: Luki. 

Manasses. — Márton: Marczi, Marczika. — Máté. — Mátyás: 
Matyi, Matyóka. — M e n y h á r t. — M i há 1 y: Miska, Minya, Mihók, Mis-
kacska, Miskócz, Miskucz. (Miháj, Mibáj itt ne hálj, ha itt hálsz is, 
lábtól hálj.) Miklós: Miklóska, Mikii, Miklicske. — Móricz. Mó-
% ses: Mózsi, Mózi, Mózika, Mózsa, Móka, Mózeske, Mózsika, Mós-
ka. (Móska Móska mamóska.) 

Pál: Pali, Palkó, Palicza, Pálocska, Palika. Péter: Peti, 
Peticske, Péterke, Püti. 

Rafael:  Rufaj,  Rofajka,  Rafi,  Ratika. 
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Salamon: Sali. Sámuel: Samu, Samuka, Samel, Sámi, 
Muki. (Samuka sapka, tllzes menykő lapta.) Sándor: Sandi, 
Sandri, Sándorka. (Sándor vándor.) Sebestén. — Simón. Simónka. 

Tamás: Tami, Tamika, Támás. Timotheus. Tóbiás: 
Tóbi. Zakariás: Zakari, Záki, Zátyi. Zsigmond: Zsigis, Zsiga; 
Zsigacska, Zsigucza. 

Venezel: Vincze. 
Adél: Etelke, Etelka. Ágnes: Ágnis, Ágniska. — Amália: 

Amáli, Ámálicska, Máli. Anna: Anis, Annók, Panna, Anikó, 
Aniska, Anikócska, Ancza. (Anikó, Anikó! kell-e kakas — mandikó?) 

Ber ta : Bertaeska, Bertuka. Borbár a: Bori, Biri, Bábi, Bor-
csa, Boris, Boriska, Borika, Borka. (Borka, Borka, sós uborka. — 
Boricza nén hallá-é, a jó bort meginná-é?) 

Débora: Déborka, Déboracska, Débor. 
Emilia: Emma, Érni, Émike. Erzsébet: Erzsi, Perzsi, Er-

zsik, Erzsókocska, Pendzsi, Eliz, Lizi, Beta, Betuska, Liza, Lizsa, 
Ézzséb, Özzséb, Özzsi, Pőzzsi, Pőndzsi, Erzsike, Ezzsike. Eszter: 
Ester, Esti, Eszti, Esztike. Éva: Évacska, Évi, Évicska, Évus, 
Évacska. (Évuska, Évuska, zsemlekása galuska.) 

Flóra: Flóris, Flórika, (Flórikánén!) 
Hedvig: Viga. — Héléna: Helén, Helus, Héli. 
Ida: Idacska. Ilonka, Ilonkacska, Iloncz, Hók, Ilcza, Ilka, 

Linka, Lincza, Pila. (Fonj Pila fonj!) 
Józéfa:  Pepi, Pepus, Pepuska. Judit: Juczi, Juczika, Jutka. 

Jul iánná: Juli, Julis, Juliska, Jula, Lula, Lulis, Julacska, Lu-
lacska. (Juczika, Juczika, tOrökbuza csuszika.) 

Káró lina: Lina, Lotti, Lotta, Sarolta. Katalin: Kati, Ka-
ticza, Katika, Katócska, Katinka, Tinka, Kata, Kató. (KOnnyü Ka-
tót tánezba vinni.) Klára: Kali, Klári, Kalári, Kalára, Kalárka, 
Kaláricska. (Bágyi Baczó Kálára viszik Tordátfalára.  —Klára vára 
mára vacsorára.) Krisztina: Kriska, Kiriska, Tini. 

Laura: Lóri, Lórika, Lóra. Lidia: Lidi, Lida, Lidis, Li-
dike, Lidiske. Lud ovik a: Ludócska. 

Magdolna: Magda, Magdi. — Margit. — Mária: Máris, 
Mári, Márika, Máriska, Mányi, Máriskó, Mánya, Mányika, Márikó, 
Marcsa. — Márta. 

Rák el: Ráki, Rákis, Rákiska, Rákucza, Rákicza. (Ráki, Ráki, 
bej te Ráki! a szüvemet métt család ki?) Rebeka: Rebi, Rebus, 
Rebuska, Rebacska, Rózáiia: Rózsi, Róza, Rózsa, Rózsika. (Furus. 
Hétfaluban.) 

25 * 



Sal o mé. Sára : Sári, Sárika, Sárikó, Sáracska. S n s á n D a ; 
Zsuzsi, Zsuzsika, Zsuzsa, Zsuska. (Zsuska, Zsuska, bosszú puska.) 

Terézia: Trézsi, Tercsi, Tcrcsa, Teréz, Trézsike, Trézsika. 
Zsófia:  Zsófi,  Zsófika,  Zéfi. 
Véronika: Véri, Vérike. 

G Ú r a E Y E K . 
Tephenyán Jutka, Dideri Peti, Báró Ténferi,  Báró Hujki, Án-

csordi, Báró Tudóvszki, Dorombiáta, Nyugott Mári, Lecsperdi, Abi, 
Bagi, Bódi, Bódori, Döndics, Buksi, Kéreg Marczi, Ibrányi, Btlszer-
zet, BUállat, Garauczki, Csücsöri, Bendö Pali, CsUgbüg, Erguja, Ka-
sziba , Öblics , Egyebugya , Segtönk , Taknyászi, Dilló, Aukó, 
Csunda, Ugri , Tátos, Meskö, Lábaviszi, Dömzsödi, Doncs, 
Döndi, Zsámbi, Sántikuczi, Bicskos, Éhenkórász, Bákó, Lipinka, 
Októ, Libbencs, Nagy-kabota, Begyes, Gugó, Csipándi, Kukuesi, D6-
möszke, Eszefitty,  Fityfirity,  Lötyönfity,  Durmonyás, Ipszilándi, Fa-
nyari, Félhangu, Foncsika Jancsi, Baszuta, Maszuta, Piszmota, Rosz-
rtlgy, Lóposz, Majszogi, Kurvándi, Palajbászk Panna, Czéda, Gönde, 
Göndö, Görbicz, Lepén Pista, Takonpócz, Bogdáncsi, Jómag, Mi-
szimuszi, Czófra,  Hántori, Kutyafog,  Dérenduz, Dölmecz, Ducsi, 
Kájzer, Lengödi, Zsobri, Másonkér, Kajtár, Kandics, Libár, Alamusz-
ti, Szunyáta, Tátó, Sunyi, Szunyi, Náprádi, Prádé Pista, Lődöri, 
Mordiás, Hammu Jutka, Nyivászka, Habakuk, Knkuk Máté, Neszere, 
Nyevere, Pipa Laczi, Netentók, Bója, Tilibógyi, Sáspis, Tataló, Gala-
bógyi, Perepács, Fanczilla, Tojmák, Tepelák, Botor, Búbos, Csafa-
ros, Fanfarus,  Nányó, Bujdosó Laczi, Pirimókos, Gágó, Malota 
Sári, Pincze Mária, Pikó, Csaniga, Fa Jankó, Döghendi, Pökhendi, 
Csömbök, Csiricsári, Falu Kati, Utcza Kati, Faluháziné, Méregposz, Lik-
házi, Ebilázi, Sokházi, Semmiházi, Tetüházi, Sohonnai, Körmös Dani, 
Anyoli, Tátó, Ábolygó, Tajak, Tatar, Gendeboja, Noderga, Agyatlan Fer-
kö, Szuka Rózsi, Csajbutag, Bojókás, Ördögmatólla, Bufti,  Sonkoj Ádám, 
Galina Mári, Pipis, Nyalifali,  Tepetupa, Csompori, Torhány, Bibecs, 
Borcsiszár, Töpönke, Vaksipila, Zándori, Goklesz, Czafrangos,  Lép-
cső Pista, Kapsi, Lépetlen, Bucsak, Ageb, Agkofa,  Gamati, Dan-
dalló, Móré, Vankuj, Gámbecz, Góbé, Sóczé, Nagykorhantó, Hórihorgas, 
Töcsek, Tökös, Tokos, Tákos, Bibirka, Pofók,  Peczkes, Ökröndi, Foszto-
ros,Makuj,Fura Peti,Buburka,Mamuk, Kutak, Liphecz, Lipicsán, Tonyhó, 



Tonp, Lanyhó, Lurkó, Idilló, Burtokos, Lámpó, Izgána, Koszlobár, 
gosztoráng, Toţyi, Facsintos, Fndázó, Döblecz, Bambucz, GógánFerkő, 
Kotóka, Fooóka, Bódorgány, Katus, Katipila, Borbogár, Kupecz, 
Kntréjos, KUszkttpU, Nagy Gangos, Ákácziós, Csibi, Csutka, Varas-
gyék, Te Fataró, Szénabugja, Bonfordi,  Lágy Málé, Tréfa  Marczi, 
Bacsila, Kukuj, Szemök, Baksi, Kurtn, Puczok, Kuka, Papára, Lá-
baska, Pupu Jancsi, Kopoczi,. Hárábili, Hánsipóka, Botoli, Bityika, 
Csata, Pipa Józsi, Bancsi Gyurka, Nyúli, Csontri Ferkö, Dudás Peti, 
Limba, Hokorás, Szöszke Panni, Pilli, K^nduj, Feneki, Jancsali, 
BoDa, Rostás, Kokó, Csula, Pipiké, Susuj, Vaszkari, Vaczkor, Mun-
kanyánk, Szetyelán, Jobbsincs, Faggyas, Bumbi, MHka, Talpas, 
Bagymaszárdereku, Libikk, Csóró, Vénczern, Durhódos, Finánczka. 

LÓ-NEVEK. 
Sárkány, Vidám, Dajka, Luczi, Kedves, Bátor, Hajnal, Kakas, 

Fényes, Pompás, Bujdos, Bokros, Árpád, Agár, Maczkó, Piczkó, 
Piczi, Czigó, Galamb, Babos, Deres, Erös, Pirós, Sárga, Barna, 
Szárcsi, Szajha, Gondos, Dali, Dandár, Döndics, Apró, Apríts, Bandi, 
Susi, Miska, Pista, Holló, Bánat, Nyájas, Nyerges, Görbe, Görcsi, 
Gartos, Murga, Mundra, Pundra, Monyas, Vaszi, Ráró, Rózsa, Piros, 
Kártács, Szellő, Fáczán, Fürge, Sugár, Forgács, Szines, Fakó, Fe-
jér. (Czu te fejér,  taszitsd feleség.—  Fejér lótól nem vesznek vámot. 
— Ha fejér  lovat látott: ma nemehezik meg.) Matring, Sinór, Spárga, 
Kengyel, Kucsori, Hutyori, Hoppos, Füles, Szarvas, Bánó, Sátán, 
Feszes, Födi, Finnyás, Fodros, Selyem, Bársony, Sáspi, Áspis, 
Ficzkó, Fricska, Friczi, Jeges, Tüzes, Szarka, Darvas, Szikra, Szikla, 
Szagló, Látó, Horkos, Plútó, Drumó, Brunczvik, Bezzeg, Peczek, 
Peczkes, Hódas, Csillag, Lámpás, Strimfi,  Mámzel, Gyakor, Gyöm-
bér, Bendegucz, Kurucz, Borsos, Bagdi, Bogdi, Pajtás, Szürke, Banka, 
Poczok, Pandur, Szemes, Serény, Lángos, Lantos, Lapta, Laczkó, 
Beczkó, Pogány, Puzdri, Lankás, Csinos, Muszka, Hermán, Tatár, 
Jancsár, Jádzi, Virág, Kökörcs, Jáczint, Virgó, Vaskos, Lépes, Tur-
csi, Vágó, Perecz, Pizsgás, Véres, Sima, Szorgos, Tapsi, Hirnyós, 
Sunyi, Zacskó , Juczi, Puczi, Tarka, Czifra,  Csalfás  , Hámfás  , 



Hátas, Hangos, Zsobri, Ducsi, Tolvaj , Préda, Tánczos, Sármánt, 
Sáfirán,  Aczél, Pej, Mocskos, Szennyes, Fecske, Hattyú, Ttlndér, 
Lelkes , Dajmám , Jártas, Lajhár, Büszke , Villám , Szekfto, 
Pázsint, Póltra, Szárnyas, Virgoncz , Vizsla, Hasznos, Drága, 
Repdes, Darab, Darázs, Fogas, Puszta, Kengyel, Szálas, Vezér, Vi-
téz, Abrak, Aklyos, Begyes, Bálint, Párducz, Ádám, Szálka, Batiz, 
Bárány, Szelid, Markos, Bajusz, Becze, Barkó, Peták, Hangya, Buzdi, 
Tisza, Hóka, Kolbász, Kontár, Ltldércz, Testes, Setét, Karcsi, Rózsi, 
Csiklós, Siklás, Romlás, Mordáj, Tiszta, Villog, Világ, Szttgyes, Vil-
lancs, Pillancs, Furcsa, Sikos, Tükör, Tartós, Támasz, Csaplár, So-
lyom , Hammas, Pereszlen , Poczkos, Hengér , Hörcsök, Pat-
kán, Szippancs, Selét, Dobos, Fojtás, Hanzi, Czérna, Csángó, Ma-
tuzsa, Kozák, Pipás, Tátos, Czinczár, Csucsi, Márczella, Ficsor, 
Tacskó, Mérges, Duska, Csombos, Suszter , Szódé, Máró, Csaba, 
Fánni, Lizi. 

ÖKRÖK, TEHENEK, BIVALOK NEVEI. 
Binda, Daru, Rendes, Széjjes, Szennyes, Pajkos, Szilaj, Szőke, 

Fakó , Barna , Csákó, Czibók , Monyók , Szilos , Fejér , Gyenge, 
Hegyes, Szarvas, Csinos, Sugár, Böjti, Bojtos, Lombi, Lombos, Szürke, 
Kesej, Kicsi, Karcsú, Kajla, Bóján, Bogyán, Bömbös, Ttirkös, Rigó, 
Hattyú, Csóka, Bodor, Ficzkó, Szikra, Szeles, Csendes, Bandi, Vi-
rág, Róska, Anyjok, Sári, Zsuzsi, Dregán, Ropogán, Kati, Anis, Má-
ris, Kalári, Viola, Juczi, Szemök, Pendzsi, Rózsi, Jámbor, Lassú, 
Margit, Leánka, Kondor, Vidám, Mozsár, Lombárd, Buta, Halkos, 
Marucza, Bizsán, Bolán. 

BIKÁK, KOSOK, KANOK NEVEI. 
Bancsi, Pista, Geczi, Miska. (Mennyi bika, mind Miska, meny-

nyi rósz ló mind Pista.) Kamzsi, Kamzsa, Becsi. 



EBEK NEVEI. 
Kivagy , Mitlátsz , Mirásgz, Mitvissz, Lásski, Siska, Becsület, 

Peták, Sajó, Tallér, Szamos, Maros, Tisza, Duna, Száva, Dráva, 
Zsobri, Betyár, Pajtás, Mérges, Tigris, Párducz, Bátor, Fogdmeg, 
Csipdmeg, Viszi, Hattyú, Szürke, Körmi, Kormos, Trombás, Szellő, 
Farkas, Vigyázz, Gyöngyös, ölves, Leves, Hangos, Lacsi, Gajdos, 
Gondos, Szemes, Rinka, Hamar, Bözzi, Borzos, Torkos, Nebántsd, 
Haddel, Hozdel, Után, Strázsa, Silbak, Sovány, Bátor, Medve, Fo-" 
gas, Róka, Indujj, Kürtös, Gonosz, Ébredj, Tarka, Torma, Bolha, 
Pozdorja, Piczi, Ugass, Azsag, Zamáncz, Nemes, Czigány, Vajda, 
Urszé, Lupé, Csobán, Babos, Bandi, Hazudsz, Fülelj, Vidám, Vaszki, 
Vezér, Ugri, Kancsi, Szemflll,  SzekfU,  Fecske, Kesej, Tolvaj, Is-
tán, Szőrös, Csontos, Inas, Sárga, Sárkány, Préda, Prádé, Dúdos, 
Paréj, Pázsint, Lepény, Kontesz, Diána, Csuli, Lábas, Pisztráng, 
Paducz, Csuha, Kalapács, Seprű, Káva, Lüdércz, Tündér, Lombi, Villám, 
Abroncs, Tűzláng, Pokol, Örzö, Piszli, Parizli, Sorkantyu, Csúnya, 
Hazug, Házi, Batiz, Mozók, Pendi, Pircsi, Prikulics, Pergő, Tákos, 
Tyukász, Téjfel,  Tojás, Lisztes, Blezoj, Gribej, Merzák, Bélán, Kürti, 
Bozlán, Dojbán, Fidri, Gölincze, Mardof,  Kurbuj, Fülű, Mivclélsz, 
Kadócz, Szagló, Szappan, Bakós, Harcsa, Füles, Kapsi, Faggyas, 
Kappan, Szappan, Kapocs, Gombi, Korcsi, Pergát, Iskárlát, Burgus, 
Ketrán, Tubák, Koppancs, Keczkenám, Tárzli, Czidri, Szikra, Rolló, Va-
dász, Bojgó, Czirmos. 

MACSKA-NEVEK. 
Czili, Czini, Czirczi, Mirók, Tarka, Sárga, Ordos, Gerezdi, Va-

dász, Pisti, Ugri, Kajti, Lesi, Egerész, Miczi, Minka, Mióka. 



MEZŐ-, ERDŐ- S HEGYNEVEK. 
Árcsó, Átal, Aranyód, Ásvárhegy, Aprógy, Árcsádfarka,  Anda-

háza, Amsós, — Baknya, Borczog, Bereszeg, Brusztul, Baksa, Bag-
zos, Boczor (hegy), Barczos, Bargocza, (Hargita oldalában), Bi-
tyittó, Belál, Bóga, Beléd, Borba, Bordoló, Bógármezö, Bálmány, 
Bálványos, Bodon, Bakonya, Baráta, Bajér, Banibér, Budabércze. 
— Cseherd, Csegej, Csombodóra, Csipelon, Csonkagyakra, Csahoj, 
Csendej, Czinkorkö, Czinigetö, Cseje, Czegéd, Csunyásza, Csöcsön-
blikk, Csombád, Csetemál, Czenk, Csencsed, Csongorza. — Danka, 
Datka, Dorma, Durzó, (begy), Dandor, Doma, Döblön. — Ége, 
Ége-vesze, Émáj. — Firtos, (hegy), Ferde, Fuvas-tó, Feleltető, Far-
kasgyakor. — Görnyés, Gada, Gábirkó, Gallos, Gáda, Galat, Garda, 
Gyllrtlsdö, Gönnye, Gyakormáj.— Halmék, Hendej, Hargita, (begy), 
Hagymás észka, Herecz, Homlogy. — Járszállás, Jávoros. — Kar-
jas, Kotros, Kotván, Keverég, Kalabues, Kalanda, Keme, Kotor-
mány, Kiikncsló, Konczár, Karló, Karnis, Katring, Kotrán, Kakucs, 
Konoshegy, Kömöz. — Láz, Lucson, Ladorcz, Lócz, Laborvögye, 
Laktetö. — Mórád, Monger, Mitács, Mikócsa, Málódala. — Nagy-
göbecz, Nagy-tatár , Nemere-hegy. — Otelve. — Öcsérd, Orkő. 
— Pötöje, Pöszéte, Perzses, Pufojka,  Paczé, Piliske. — Ramo-
csa, Ropó, Ramacz, Rez, RádoB, Rika, Röláb. — Semerős, 
Sziron, (magas köszirtes hegytető Orbaitól délre), Szenesed, Szenes-
patak, Semély, Szotyó, Sokáll, Saramás, Sugordó, Sorompó, Szöncs, 
Sásloka, Semje. — Tabika, Tartód, Torna, Tekó, Tiadar, Talamér, 
Tarcsa, Tekse, Tókus, Tatárokutja. — Uronpatak, Urokfarka,  Ülltld, 
Uzonloka, Üver, Ültlméres. — Zállapos, Zára, Zsömötör, Zongota, 
Zata. — Vajcsa, Vizsász (erdő), Valkó, Váczmán, Vászoly (erdő 
helye), Vizelve, Vápamart, VeBszősponk. 



V. 

N É P M E S E K 





H Á R O M S Z É K I E K . 
I. 

Szép Palkó. 
Vót écczér hetetbét országon és túl égy szégény asszonnak égy 

fia,  a ki réaszánta magát, hogy szógálni ménynyén. Azt mondá 
azétt az annyának: Tarisnyájjon fél  ingémét anyám asszon, hadd 
ménnyek szógálni; több hasznom léssz benne, mindha az UdÖt itt-
hon ingyen tötöm! A fiút  Palkónak hltták. Az annya féltarisnyálta, 
s ö elindult. 

Estére béért égy erdőbe, a hol távúiról valami szikra villán-
csot látott, s annak tartott, gondolva, hogy ott valakinek lénni kell, 
s ott bátorságoson méghálhat. Sokáig mént arra felé,  s méntől kö-
zelebb mént, a tüzet annál nagyobbnak látta. Szinte éfélre  ért oda, 
s hát ott égy éktelen nagy óriás szundikált a tűznél! — Jó estét 
aggyon isten, apám uram! — Hozott isten fiu!  mondá az óriás; 
köszönd, hogy apádnak szóllitottál, mett ha nem, egésszen bényel-
lek vala! hát te mi járásbeli embér vagy? Elindultam, azt feleli 
Palkó, hogy szógálatot keressek, s a jó széréncse ide vete kjedr 
héz, apám uram! engeggye, hogy hájjak itt én és a tűznél, mett 
égyedül járok, s a hejjet nem üsmerem! — Jó szüvel, fiam,  csak 
telepéggy még! azt mondá az óriás. 

Palkó mégtelepédétt, vacsorált, b elaluttak. Réggel azt kérdi 
tölle az óriás: hova szándékoztál béállani szógálatra? Palkó azt fe-
lelte, hogy ha lehetne, igyenéssen a kirájhoz szegődnék, mett úgy 
hallotta, hogy ott a cselédét igasságoson kifizetik.  Héj! fiu,  azt mongya az 
óriás, messze lakik a kiráj, az útravalód addig kecczér és elfogyna; 
hanem segittünk a dógon: üjj fél  a vállamra, s az Ustökömbe jól 
mégfogontozz!  — Palkó félült.  — Hund bé a szémédét, mett ha 
nem, elszédülsz! Palkó béhunta a szémit, s az óriás mégindult, hegy-
ről hégyre lépétt, s mént délig. Délkor mégáll s azt mongya Pal-
kónak : Nyisd ki a szémédét, mit látsz! Palkó végig nézétt, a mig 
csak ellátott, s azt monta: Látok véghetetlen messze akkora fejérsé-
gét, mind égy csillag; mi az, apám uram ? Az a kiráj fellegvára» 
feleié  az óriás. Leültek, mind a kelten delet éllek; az óriás tarig-



nyája kilencz bihalbörböl vót csinálva, abba tiz kényér, mindegyig 
égy köbölből sült, s tiz négyyenés, jó magyar borral teli; két ke-
nyeret s két négyvené6t délebédre elkötött; Palkót és kénálá. — 
Délre é kicsit alnttak, s esmént vállára vétte Palkót, szémlt béhu-
.nyatta, mégindult, lépétt bégyröl hégyre; s délután 3 órakor azt mondá: 
Nyisd ki a szémédét, mit látsz ? Palkó azt mongya: Látom most és azt 
a fejérségét,  de mán most épület-forma!  No, csak húnd bé mégint 
a szémédét! mongya az óriás. Mént még égy óráig; akkor és még-
nézette Palkóval, mit lát? Palkó most egy gyönyörű tündöklő várat 
látott, a mijent soha még álmába sem látott vót. Égy fértáj  órára még 
ott lészünk, mondá az óriás. Palkó még écczér béhunta a szémit, s 
égy fertáj  óra múlva őt az óriás a kiráj udvarának a kapuja előtt 
lététté, s azt mondá: Én mán tégéd itt hagylak, mett siető útam van 
visszafelé;  hanem akarmiféle  szógálatra fogaggyanak  még, vállal-
kozz örömest, viseld igasságoson magadot, légy hüségés cseléd; az 
isten visejje gondodot! — Palkó a jóakaratot szépén mégköszönte, 
s az óriás elmént. 

Palkó szép fiu  vót, s örömest mégfogadták,  előbb három hó-
napra pujkapásztornak, mett más üresség nem vót; de addig és at-
tak neki másféle  dógot, s ö ugy viselte magát, hogy három hó-
napra asztalinas létt belölle. Hogy inasnak jól felötözött,  úgy nézétt 
ki, mind égy szép virágszál. 

Vót a kirájnak három léánya, a küssebbik szébb még a ró-
zsánál s liliomnál és. E Palkót erössen mégszerette; Palkó azt vétte 
és eszre, s naponként anyéra liézza bátrodott, hogy szerelémbe 
habarottak. 

A kirájné az áspis szémivel csakhamar mégesmerte köztik a 
dógot, e mégmonta a kirájnak és. Jól van, mondá a kiráj, eliga-
zittom a baját a hitván köjöknek, csak bizd réám, feleség! 

Szégén Palkó, mi vár réád! 
Eléhivassa Palkót a kiráj, s azt poroncsojja neki: Hallod-é, 

te csóró! úgy látom, ügyes legénnek adsz énni; azt poroncsolom én 
nekéd, hogy az éjjel azt a nagy erdőt az ablakommal szémbe mind 
levágd, haza hord, fölhasogasd,  s az udvaromon kaszajba rakd, mett 
ha nem, réggel a gombodot leüttetém! — Palkó úgy mégijett a be-
szédre, hogy a színiből és egésszen kiköt, s azt monta: Jaj, uram 
kiráj, hisz azt embér nem tudná mégténni! — No, te semmiség, hát 
te még mersz az én szómra égyet vakkanni? takaroggy a témleczbe! 



Bététeté a témleczbe, s úgy és méghagyá, hogy a mit poroncsolt, 
mégtégye, mett ha nem, feje  néklil marad. 

De beh neki búsult Palkó a témleczbe! úgy sirt, mind a kicsi 
gyermék; hanem a ktlssebbik kirájléány égy titkos lappancson hézza 
bésajdult, b mégvigasztalta; adott neki égy rézcsapóju ostort, s azt 
montaj Evef  ájj ki a kapu eleibe a dombra, rittyents vélle hármat, 
s arra az ördögök eléjönek, te poroncsojj nekik, s ők mégtészik! 
Palkót a lappancson kieresztétte, s maga ott benn maratt, mig Palkó 
visszajö. Palkó kiállott a dombra, jót rittyentétt hármat, s hát az 
ördögök jönek elé mindenfelöl,  s kérdik tölle nagyszorgoson: mit 
poroncsolsz, te szép Palkó? Palkó azt mongya: Azt poroncsolom, 
hogy réggelig azt a nagy erdőt levágjátok, a kiráj udvarába bé-
horgyátok, s mind kaszajba rakjátok! Aval bémént a témleczbe ; egy 
darabég ott múlattak ketten a kirájléánynyal, s az azután öt ott 
hatta. 

Neki az ördögök az erdőnek, nyírni kezdik le; zúgott, rittyé-
gétt, recségétt; tövelhégygyel a nagy fákot  haza vondozták, felap-
rították, a kiráj udvarán mind kaszajba rakták, s aval pokolba 
visszatakarottak; égy ólára mind méglétt. 

Réggel a kirájnak legelső gongya a vót, hogy az ablakon ki-
nézzen az erdő felé,  s hát csak a kopacz hejjitlássa! veti a szémit 
az udvarra, s méglássa a sok fát  kaszajba. Félviteti Palkót a tém-
leczből, s azt mongya: Látszik, hogy még és csak tudsz valamit, te 
legén; de most azt poroncsolom nekéd, hogy a jövő écczaka annak 
az erdőnek a hejjit cgésszen félszántsd,  baricskával bévesd, még-
neveld, mégérleld, learasd, kicsépéld, mégőröld, s réggelre nekém 
főzz  égy istenés haricska puiszkát bclölle, mett másktllömben fejed 
nékül maradsz! Aval őt visszaktttte a témleczbe. 

Szégén Palkó, be mégbúsult! mett mán ijen dógot még csak 
hirbe sem hallott; hogy tuggya azt ö véghézvinni ? De a kedvesse 
este hézza ment a lappancson, Palkót úgy kapta, hogy zokogva 
sirt, s hogy a dógot mégértétte, azt monta réa: Ne búsujj égyet és, 
édésém, me ez az arany ostor! eriggy, csattints vélle hármat a dom-
bon, s arra a mult éjjeli ördögök mind eléjönek, esmént csattints hár-
mat, arra a nyöstén ördögök és eléjönek; mégint csattints hármat,* 
s akkor még a sánta ördögök és, még a viselősök és mind elébú-
nak; mond még nekik, mit akarsz, s ök eligazittsák! Kiállott Palkó 
a dombra, rittyentétt hármat amúgy igazit; osztán hármat s még és 
hármat ojant., hogy a fllle  ugyan cséngétt belé; s hát a sok ördög 



úgy nyüzsög előtte, mind a hangya;, nagy, köjök, bak, nyőstén, 
Bánta, viselős mind ott van akkora serégbe, hogy a széme nem 
lepte bé; nagyszorgoson kérdézték: mit poronesolsz, te szép Palkó? 
mit poronesolsz te szép Palkó? ha azt poroncsolod, hogy a csilla-
gokot leszéggyük, azt és mind a markodba rakjnk! Palkó mégpo-
roncsolta nekik, a mit neki a kiráj poroncsolt vót, s visszamént a 
a témleczbe, ott a kedvessivel szinte hajnalig szerelmeskédétt. 

De mijén dolog van, lelkém isteném, most a bérczén, az ódaion! 
úgy kiátoznak az ördögök, hogy égyik szót elig lehet érteni a másiktól: 
hójde ! csá bé ! höicz Miska ! háicz Maszka ! térj bé ! for-
dnjj még! no csak rajta! hadd suvaggyon az a munka! — Fél van 
már az egész hejség szántva, vetik a haricskát, kel, nö, érik, aras-
sák, horgyák haza szekérrel, a hátikon s a hogy lehet, még tajigán 
és, cséplik vascséppel, viszik a malomba, őrölik, szitájják; tüzet a 
kaszaj fának  az udvaron, gyúl még, dorombol, akkorán világol, 
hogy a hetedik ország kirájjának és a házába a pénzt még lehetne 
olvasni; elé pokolból a legéslegnagyobb érczkandért! fél  a tűzre! belé 
a lisztet a fóvö  vizbe! fö,  rotyog a haricska puiszka, levészik a tűz-
ről kandérostól, Pulutónénak a lába közi nyomják, kezibe egy ke-
verőt, de még istenest, addég keveri, göbödi, kavargassa a szapora 
firiss  kezivel, mig jó rittyégősön fél  kezd a keverő után váladozni 
az üst ódaláról; mikor mégvan egésszen , nagvszuszogva jól ész-
szekavargassa; a keverőt odanyójtsa Pulutónak, a ki az egész mun-
kán ott tisztartóskodott, s az arról a maradékot tüzes bicskájával 
levakargassa, s jóizün bényalogassa; mán a nagy vizitéit faka-
lánynyal Pulutóné a puiszkát ésszé és hajtogatta, tapicskálgatta; 
még écczér úgy a tűzre visszatétte, s mikor mégsüllent, a véghetet-
len nagy haricska puiszkát az udvar közepirc kiborították s a nagy 
kandérral pokolba hazafutottak. 

Kinéz a kiráj réggel az ablakon, s hát az irgalmatlan nagy 
haricska puiszka nagy hekkésén ott ül az udvaron; teli vót telve 
vélle a nagy udvar; akarhogyboszonkodott és, nem tutta mégállani, 
hogy el ne kaczagja magát; azt poroncsolta, hogy jöjjön az egész 
város s a puiszkát onnét mind égy falásig  eltakarittsák. De lett és 
osztán égy ojan puÍBzkahordás, a mijén több soha sem vót, nem 
tom, még léssz-é valaha: ki kézbe, ki tarisnyába, ki abroszszal, ki 
zsákkal, még szekérrel és, kitől hogylebetétt, karinczába, péndéjbe, 
s mindénképpen vitték mindénfelé;  három órára a nagy állat nagy 
paiszka mind el vót hordva, még az oda sikállódott fenekit  és /él-



vájták, s elvitték; otthon az égyik leszelt égy nagy lapos szeletét, 
mákot tört, ordát vétt elé, réa tétté s kétrétüleg kezibe csomboji-
totta; a másik börös disznyóhúst rántott, s aval kötötte el; a másik 
édés téjjel, aszalt szilvalével, körteiével, disznyó tépértytlvel; vert 
téjjel, sóstéjjel, tehentéjjel, kecsketéjjel, alutttéjjel kalányozta fél;  a 
másik féltúrózta,  féltttrte,  igy malaczot csinált belölle, s úgy étték 
még; a nagyobb házaknál még jó félés  bihaltéjjel és használták, 
vaj pedig tálba, vaj rézlábasba józsiroson túrózták, úgy, hogy nem 
túrós puiszka, hanem pniszkás túró létt belölle; sok vót, a ki ojant 
soha sem étt vót, s most úgy lakott belölle, hogy elig szuszogott 
el belé. A kiráj és félvitetétt  magának furustakra  égy jó nagy da-
rabot porczollán tángyéron, kihozatta a kamarából azt a nagy dé-
zsát, a mejik teli vót ojan csíki túróval, mind a fáin  vaj, abból jó 
bövön féltúróztatta,  melleje tilt, s mind égy utósó falásig  béver-
mélte, mégivutt réa három pohár piross ó bort, s azt monta, hogy: 
e mán az igazi istenés furustuk! 

E méglén; a puiszka elfogyott.  Hanem mán most a kiráj Pal-
kót a témleczböl félhivatta,  s azt poroncsolta neki: No te sátán kö-
jök, tölled sttlt-é ki, a mit tettél, vaj kitől? nem tom; hanem, van 
az én istálómba égy barna ménló, égy barna kancza, két szttrke 
kanczacsitkó, s égy pej kanczacsitkó: azokot hónap réggel rendre 
jártasd még, mig jól elfáradnak;  ha ezt még nem tészéd, fejed  a 
karóba hág! Palkó most nem búsult; fütyöldögelt,  dúdolgatott jó 
kedvel a témleczbe, mett gondolta: lovat jártatni könnyű, nem első 
dógom. De másképpen vétte a dógot, hogy este a szereteje hézza 
lemént a lappancson, s annak elbeszélte; mett az azt monta neki: 
Jaj leikém, e még több a többinél, mett a többit az ördögök hejjét-
ted eligazittották, de mán igyenéssen nekéd kéli mégténnéd; még 
pedig az a barna ménló apám léssz, a barna kancza anyám, a két 
szürke csitkó a két néném, s a pej csitkó én magam; hanem mógy-
gyát kapjuk ennek és: mikor az istálóajtóhoz méssz, úgy rugunk 
feléd,  hogy elénés-elig léphetsz bé égyet, de te valamiszérént az 
ajtón belől lévő vasrúdat védd a kezedbe, aval jámboritsd még 
mindegyikét, s rendre jártasd még méntől jobban lehet; de ingém 
ne verj még, mett én könnyen mégadom magamot! Adott neki a 
szereteje égy réz kantárt, a mit ö bégombolt a köntössé alá; s a 
szereteje alunni mént a hálóházba, mett tutta, hogy hónap sok dóga 
léssz; méghatta Palkónak és, hogy magát jól kialugya. 

Réggel a porkoláb Palkót két hajdúval az istálóhoz kisirtette, 



hogy a lovakot J ártassamég. Móg távolról hallotta, mijén horkolás, kapáló-
dás, döngetés, nyerittés van az istálóba, hogy a hejj sijett el belé. 
Eleget próbálta, hogy a lábát az istálóajtón bétehesse, de anyi is-
ten és lelke nem vót, hogy égyet lépjék bé; hanem a vasrudat va-
lahogy a kezibe vétte. Fogott a barna ménlóhoz, s azt addég Utte, 
döhölte, göbödte, mig kénjába lefékütt;  vétte a kantárt, b a fejibe 
vágta, kivezette, félpattant  réa, s úgy eljártatta, hogy a bob szakatt 
le rólla; visszavezette, s hejjire kötte. Úgy csinált a barna kanczá-
val és, de a még gonoszabbul viselte magát. A szürke csitkók még 
délczégebbek vótak; az ereje a dögönyözésbe majt elfogyott.  Utúj-
jára mént a pej csitkóhoz, de a világ kincsiétt és égyet nem lltött 
vóna réa, hanem szémszúrásból verte az állást, közfát,  géréndát, 
hldlást; a csítkó magára lefekütt;  arra mégszóllalt a tátos barna 
a kiráj né, s azt monta a barna ménlónak: Ládd-é, hogy a pej 
csitkó vót az oka mindénnek! de várjatok még, éb a lelkéték, — 
kiáta utánnik, a mind vezette ki az istálóbói, — léssz nekem és 
anyi észéin, mind nekték, mégtanitlak! hadd el csak, léánka, mett 
jól elkénoztatál mindégyigünköt a vasrúddal, de azétt nemsokára 
mégíizetsz! 

Palkó erre szóra úgy elrémült, hogy a csitkót elig tutta ki-
vezetni ; de a csitkó azt monta : ne féjj,  csak ménnyllnk, méntől 
sietöbben, s ide vissza se gondoljunk, mett máskülömben jaj léssz 
nekünk! Elügettek a házához, onnét Palkóval pénzt, drágaságokot, s egye. 
bet elvétetétt. Nagygyorsonn elkalupérozott, s vitte Palkót a hátán-

Méntek délig, a hogy csak kisült hetethét országon keresztül. 
Akkor a csitkó azt mongya Nézz vissza, mit látsz! Palkó vissza-
néz, s hát távúiról repül égy sas, a kinek a szájjából a lang hét öl-
nyére szakad. Azt mongya a csitkó: Én a fejemén  átalbucskázom, 
s léssz belöllem égy zséndülö kölesvetés, te és bukjál átal a fejedén 
s léssz belöllcd kölesörző; az a sas az apám, s ha tölled azt kérdi: 
nem láttál-é itt ijen s ijen útazókat? mongyad, hogy láttad akkor, 
mikor ezt a kölest idevették! A csitkó átalbncskázott a fejin  s létt 
belölle kölesvetés; átal Palkó és s belölle kölesörző létt. Oda ér a 
sas, kérdi az őrzőt: Te fin,  nem láttál-é itt nagyszorgoson elménni 
égy éfjat  égy pej csitkón? Vaj láttam, felel  az örzö, akkor, mikor 
ezt a kölest ide vették, de azok eddig hol és járhatnak! Azoknak 
hát nem erre kéUétt jöni! azt mongya a sas; s aval visszaindult. — 
Otthon mégmonta a feleséginek,  mivel járt. Felesége azt felelte  réa: 
0! te sült bolond, hisz' az a köles éppeg a léányod vót, s a köles-



öiztf  Palkó! visszatakaroggy s hozd haza ököt! — Palkóék féldél-
utánnig méntek; akkor azt mongya a csitkó: Nézz vissza, mit látsz! 
Újból látom a sast, felel  Palkó, de most tizénnégy ölnyére szakad a 
langaszájjából, ojan erössen jö! Bukjunk átal a fejünkön,  azt mongya 
a csitkó, én lészék bárán s te az én pásztorom; ha apám az útazókot 
kérdi, mongy ad: akkor láttad, mikor ingém bárányoztak! Atalbuk-
tak a fejikén.  Oda ér a sas, kérdézösködik az útazóktól, s a pász-
tor azt feleli:  Azok akkor méntek itt cl, mikor ez a bárán lett! — 
Esmént visszatért a kiráj ; de felesége  visszakergette, s £zt monta: 
Az a bárán a léányod vót, s a pásztor Palkó, te üress tökfejű!  — 
Palkóék még égyet jót halattak; écczér azt mongya a csitkó: Nézz 
vissza, mit látsz? Palkó most és a sast látta, de úgy, hogy az 
egésszen langba vót borulva. Átalbuktak a fejikén;  a léánból lett 
égy kápóna, s abba Palkóból égy réméte. Elérkézik a sas, kérdi 
az utazókot, s a réméte azt mongya: Azok akkor méntek el itt, 
mikor ezt a kápónát ide épitétték! — Harmacczor és visszamént a 
sas; felesége  pedég nagymérgélödve otthon marasztá, s azt mondá: 
A kápóna léányod vót, s a remete Palkó, te ostoba! de te ojan és 
vagy, hogy veled mindént el lehet hitetni, te vén gyász! én ményék 
mán utánnik, méglátom, hogy tudnak ingém mégcsalni! 

Elindult a kirájné sójom képbe; Palkóék pedig csak halattak. 
Nem Boküdö múlva azt mondja a csitkó: Nézz vissza, mit látsz? Látok 
égy sójommadarat, feleié  Palkó, a kinek a szájjából hetvenhét sing-
nyére szakad a lang! Az az anyám, mongya a csitkó; most écczér 
légy ügyes, Palkó! mett anyámnak hazugsággal nem Bzúrod ki a 
szémit; csakhamar bukjunk átal a fejünkön,  mett égy miczre itt 
van; én égy téjtóvá válom, tc pedig abba égy aranyréczévé; d® jól 
vigyázz, meg ne tuggyon fogni,  mett osztán vége nekünk! — 
Hogy átalbuktak s elváltoztak, a sójom abba nyomba odaért; igye-
néssen a réczére csapott, mind a villámlás, s a réczének elénés elig 
lén ideje a tó alá búni. A 6ójom több versbe és mégujjitotta a réá-
csapást, úgy hogy egésszen elfáratt  belé; de a récze mindénkor le-
bútt a tó alá. Nagy méréggel átalbukkik a sójom a fejin  s kirájné 
léssz belölle; követ szed s a réczét agyon akarja dobni; de a ré-
cze ezt és sokáig ügyesén elkerüli. Ebbe és mégfárad  a kirájné, 
s azt mongya: Látom, te átkozottak, hogy sémmire sem ményék 
veleték! ma a szemünk előtt hala még a másik két léányom, any-
nyéra bánál véllik a vasrúddal, te gyilkos! hanem én aval átkozlak 
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még tütököt, hogy egymásról úgy elfelejtkézzeték,  mindha soha sem 
esmertéték vóna! Aval a fejin  átalbukkott, szárnyára kerekédétt s 
nagybúson elrepült hazafelé. 

Amazok és visszaváltoztak, még pedég most Palkó s kiráj-
léány lett belöllik. Azt mongya a léán: Többet nemjö ntánnonksénki, 
eséndésén útazhatunk; de hogy a két néném meghót, a nekünk nem 
rossz hir, mett mikor apám s anyám méghalnak, miénk léssz az 
ország édés Palkóm! 

Igy halattak égy keveset, beszélték a magik dógikot s nem 
sok Udöre égy város mellé juttak. Immán a nap haladott el; még 
vótak fáradva  s leültek nyugunni; égy cséppét mind a ketten szén-
déréttek, s mikor a nap le vót búva, félébrettek;  nézték égymást, 
de nem esmerték; a mi addig vót, mind elfelejtétték;  elbámész-
kodva kérdézték égymástól: Te ki vagy? hát te ki vagy? deégyik 
sem tutta mégmondani, hogy ö ki. Béméntek hiszem ketten a vá-
rosba, de úgy, mind esmcretlenék; ott égyik a másiktól elszakattak. 
Palkó bészegödött égy urasághoz inasnak a város innetsö végin, a 
léán pedig farajnak  másik részibe a városnak. Szinte esztendeig 
vótak szógálatba, hogy sém égymásról, sem égylitt vót dógikról nem 
emlékéztek még. 

Ecczér Palkó azt lássa álmába, hogy a barna ménló vonag 
lik s csakhamar még és hal. A faraj  és éppen akkor azt ál-
moggya, hogy a barna kancza vonaglik, s csakhamar még és hal. 
Az álomból mind kcttejöknek eszikbe jutott mindén, eszibe ök és 
égymásnak; de nem tutták, hogy ök mind a ketten abba a városba 
laknak. Az álomlátás napján Palkót a gazdájának urfija  elkütte tit-
kon égy szerelmes levéllel annak az uraságnak a ktlsasszonyához, 
a kinél a faraj  lakott. Elvitte Palkó a levelet, s odaatta a faraj-
nak, hogy a klisasszonnak aggya a kezibe. Akkor lássa még, hogy 
ki az a faraj;  hisz az éppen az ö kedves lelke szereteje! most jut 
eszibe, hogy ö annak eddig és sokszor adott oda szerelmes levele-
két-, a mikét az ö urfija  annak a küsasszonyához kttdözött s vélle 
még écczér mácczor lebclgétt és; most tutta még, hogy kivel van 
találkozása. A faraj  és a legelső pillantásra réaemlékézétt Palkóra. 
Megölelték égymást, sirtak ürömikbe, hogy égymásra találtak; s el-
beszélték égymásnak, mit láttak azon éjjel álmikba. 

A faraj  az álomból kitalálta, hogy a múlt éjjel az apja és, 
»z anyja és méghótak, az égykori barna ménló, s barna kancza. — 
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Ménnyllnk, azt mongya a faraj,  ménnyllnk, nehogy a kirájságot 
más előliünk elkapja! Mégégyeztek s hónaputánra határozták az el-
indnlást. Azalatt másnap mégérkezétt a hivatalos tudósittás és, 
hogy a kiráj s kirájné ténnap écczaka éféltájba  écczérre elhótak 
— éppen akkor, a mikor ök az álmát látták vót. Elindultak titkon s 
azon az úton, a meiken jöttek vót, égy nap hazaértek. Még a kiráj 
s kirájné a nyújtó padon fekttttek,  s az elveszéttnek gondolt léán 
maga siratta el őköt. 

A léánt csakhamar béállitották a kirájságba; ö pedig Palkót 
urának választotta, mégesktttt vélle; s ha még nem hótak, máig és 
élnek nagy bódogságba. 

n. 
Az Igazság* és Hamisság útazása. 

Ezelőtt sok Udövel, de éppen a napját nem tudom megmop-
dani, az Igasság jól feltarisnyálva  útnak indult, hogy béjárja a vi-
lágot. Ment, ment hegyen vögyön, falun,  városon keresztül; addig 
inent, mig clültalálta a Hamisságot. Jó napot födi!  köszön az Igas-
ság: Hova? meddig szándékozol? kérdi tölle. Menyek, hogy béjár-
jam a világot; felel  a Hamisság. Éppen jó! mond az Igasság, mett 
én cs oda indultam; útazzunk hát együtt! Legyen! azt mongya a Ha-
misság; dc tudod-é, hogy az utazóknak jó egyességbe kell élni? Osz-
szuk meg hát köttséglinköt, s előbb köttsük el a tiédet. — Az Igas-
ság a köttségit közre ercszté s együtt elkötötték. Mikor ez elfogyott, 
a Hamisságét cs el kell vala együtt kőteni; de az azt mondá az 
Igasságnak: Hadd szúrjam ki egyik szemedet, s úgy adok belölle 
neked es! Nem vót szegénnek mit tenni, mett erössen meg vót 
ehülve; kiszúratta egyik szemit, s úgy kapott enni valamit. Azután 
mikor a Hamisság az Igasságnak enni adott, előbb a másik szemit 
szúrta ki, azután az egyik karját vágta le, smég osztán a másikot. 
Mikor mind ezt vélle megtette, úgy akart, hogy magától elhaggya. 
De az Igasság azon rimánkodott, hogy ne haggya el öt ijen gyá-
moltalan, hanem vezesse el legalább a közelebbi város kapujához, 
8 ott haggya el, hadd éjjen meg kéregetésből. El is vezette a Ha-



misság, de nem a hova kévánta, hanem egy akasztófához.  Csudál-
kozott az Igasság, hogy ö egy emberjárást sem veszen eszre, s azt 
gondolta, hogy abból a városból az emberek mind kihótak. A mind 
igy aggódott, meglepte az álom, s elalutt. — Mikor felébrett,  hallott a 
feje  felett  valami beszédet, s megértette, hogy azok ördögök. A leg-
vénebb ördög azt mondá a többinek: Mongyátok el, mit hallottatok, mit 
csináltatok? Az egyik azt mondá: Én ma öltem meg egy tudós 
orvast, a ki kitalálta az orvasságot, a mivel meggyógyulhatnak azok, 
a kiket én nyomoréké tettem, megcsonkitottam, megvakítottam. — 
No te derék fiu  vagy! mondá a vén ördög; de mi lehet az az or-
vasság ? A C6ak anyiból áll, azt mondá a másik, hogy az éjjel ujhód 
pénteke éjjele lessz, akkor a bénnák hingergözzenek meg, s a va-
kok mosgyanak meg az éjjel hulló harmatba: a csonkák épekké 
lesznek, s a vakoknak szemik világa megjö. — E derék! mongya a 
vén ördög; hát tü micsináltatok? mittuttok?kérdi a többit. Én, azt 
mongya egy másik, ma végeztem el egy munkámot: szonynyan aka-
rom megölni a közéi lévő kiráji város lakóssait! Mibe áll a te tit-
kod? kérdi a vén ördög. Az azt feleié:  Egy követ hejheztettem a 
város napkeleti szegeletin három öl méjségre a források  ereire, evei 
a viz megáll, egy csepp 6cm foj,  s én bátron járhatok akarhol, 
mett ezt a titkomot senki sem tuggya kitalálni, s úgy lessz, a hogy 
én szándékozom! — Ezekre a beszédekre a szegén nyomorult Igas-
ság jól figyelmezett.  Még többet es beszélgettek az ördögök; de azt 
a szegény Igasság vaj nem értette, vaj nem tartozott az ö dógához, 
s azétt rea sem figyelmezett  a bcszédjikre. Osztán az ördögök on-
nét mind eltakarottak, mett immán a kakas szóllott hajnalra. — 

Ekkor az Igasság gondolá, hogy megpróbájja az akkor éjjeli har-
mat erejit. A harmatos fődön  meghingerözött, s hát örömire karjai 
kiépültek! Még akkor inkább Ugyekezett magát mindenképpen meg-
urusolni; keresgélt mindenfelé,  tapogatózott, s a mi burjánt csak 
kaphatott, arról a harmatot mind a szeme hejjire dörgölte, s a mi-
kor megviratt, szerencsésen meglátta a világosságot. Hálákot adott 
az igasság isteninek, hogy öt, mind igazat, nem hatta el. 

De mán az étlenség kénszeritette, hogy valamerre tekereggyék; 
sietett azétt a közéi lévő városba; éppen ide pedig azétt is, hogy az 
ördögök éjjeli beszéggye annak a városnak viztelenségiröl szóllott. 
Sietett mentől hamarébb segitteni a nyomorultakon. Nem sokára el-
érkezett a városhoz; s hát lássa, hogy minden ember gyászol. — 
Igyenessen menyen a kirájhoz, s megmongya, hogy mi okból ment 
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oda. Igen nagy öröme támatt a kirájnak, mett az Igasság elmonta 
neki, hogy a nép szonnyuságán hogy lehet segitteni, a hogy az ör-
dögtől hallotta vót; s a hogy a kirájnak azt is elbeszélte, hogy 
hogy vakult vót meg, hogy csonkult meg, a kiráj neki egésszen 
hitelt adott Nagyszorgoson hát a forrást  bédugó kőnek kiásásához 
fogtak;  hamar ment a munka, s hamar elérték a követ. Mikor azt 
onnét kiemelték, a források  erei megnyíltak; erössen megörvendett 
a kiráj, s az egész népség, nagy vígsággal innapot tartottak. — A 
kiráj nem ereszté el az Igasságot, hanem magánál marasztá; úgy 
tartotta öt minden dologba, mind legbizadalmasabb emberit: nagy 
gazdagságba s bódogságba hejheztette. 

Üdö telve a Hamisságnak es útravalója elfogyott;  kéregetés-
ből kezdett élegetni, de kevés háztól bódogult, s étlen szinte meg-
hót. Ekkor rea talált útitársára, a ki most gazdag vót, az Igas. 
ságra, s tölle kért valamit. Az Igasság öt megesmerte, s azt monta 
neki, hogy ad neki egy darab kinyeret, ha haggya, hogy az egyik 
szemit kiszúrja. Ugy el vót ehezve a Hamisság, hogy rea kellett 
állani, mett máskttlömben meghót vóna éhei. Az Igasság hát neki 
kiszúrta ma egyik szemit, hónap a másikot, azután rendre levágta 
mind a két karját, egyegy darab száraz kinyérétt; s ennek igy es 
kellett lenni; mett a Hamisság mástól 6cmmit sem kapott. 

Mikor már sem szeme, sem keze nem vót, arra kérte az Igasságot, 
hogy vezesse el öt az alá az akasztófa  alá, a mejik alá ö es vezette 
vót. Ezt az Igasság tejesitette, s a Hamisságot ott es hatta az akasztó-
fánál.  Az éjjel az ördögök megint oda mentek; de mikor a vénebb 
a többitől számba kérné, hogy mit csináltak V mit tudnak ? az egyik 
azt találta fel,  hogy előbb nézzenek széjjel, valaki nem halgassa-é 
beszéggyiket? mett aminap éjjel ökötvalakimeghalgatta,s azétt ta-
lált rea a város a bédugott forrás  erire. Ebbe minnyájon megegyez-
tek, a hejjet ésszevissza keresgélték, s reataláltak a Hamisságra; 
mind ésszeszaggatták, hurkáját felmatóllálták,  azután megégették s 
a porát a széllel elfútatták.  De a pora es ojan ártalmas vót, hogy 
abból az egész világon mindentlve jutott; s ez az oka, hogy a hol 
csak ember van, ott hamisságnak lenni kell. 



m . 

A vadász királyfiak. 

Egy kirájnak minden esze kedve a vadászat vót; s erre a 
fiait  es úgy megtanította, hogy vadász kirájfiaknak  nevezték. Ezek 
az attyik országának hat havassát mind esszevadászták, a hetedik 
vót a feteke  havas, ebbe es az attyiktól sokszor kéredztek vadászni, 
de soha sem engette meg. 

Ecczer meghal a kiráj; s a fiak  elig várhatták eltemetésit, az 
ország igazgatását az öreg vezérre hatták, magik pedig elmen-
tek igyenessen a feteke  havasba vadászni. Több nap ott bojgottak, 
de még csak madarat sem láttak. Azt határozták, hogy vájjanak 
külön, s hárman mennyenek három felé  a havasnak három nyílá-
sán, hátha úgy több szerencséjik lenne! Abba es megegyeztek, hogy 
a mik a nyitját haszontalanra el talájja pattintani, azt pofozzák  fel. 

Elindultak. Ecczer a küssebbik meglát egy repillö hollót, hogy 
a szájjába valami fényesset  viszen; gondojja, hogy a valami drága 
portéka lehet, rea pattintsa a nyilat s hát egy aczél esik ki a holló 
szájjából, s maga a holló tovébb repül. A nyil clpattanása meghal-
lott az egész havasba; eléjött a két bátya s mikor lássák, hogy az 
eccsik egy haszontalan portékára lőtt, jól clpofozzák,  s aval vissza-
mennek a hejjikre. 

Megint széjjclnicntck. A küssebbik meglátott egy sójom ma-
darat egy kőszikla tetejin; gondojja, hogy: e nem haszontalanság, 
ezétt tám csak nem pofoznak  fel;  rea lö; de a nyílvessző a sójom 
lába alatt egy kiálló hegyess köszikladarabba megakad, a sójom 
tovébb repül, s a kősziklából egy darab leesik a fődre;  nézi s hát 
valóságos kova! Báttyai újból odajönek, s felpofozzák  a haszonta-
lan lövésétt. 

Elig távoznak el egymástól, a nap haladni kezd el, az ttdö 
alkonyodik; ö esmént cszreveszen egy mókust, hogy egy fa  od-
vába éppen búvik be — gondojja: ennek ennivaló húsa van, hezza 
lő; de a mókus a fa  odvába megmarad, a a nyílvessző egy nagy 
gombát talál, s abból leüt egy darabot — nézi s jó topló! Esmént 
jönek a báttyai s jól felpofozzák.  — Ö ezt es elszenvette békes-
ségesen. 

Most immán nem távoztak el egymástól, mett setétUlni akart, 



hát mentek együtt. Ecczer egy nagy öz keresztül fut  elöttik, mind a 
hárman realönek, s az elesik. 

Mennek tovább, s béérnek egy szép rétbe egy forrás  mellé; oda 
vót készítve egy réz vállú. Itt letelepettek, az özet megnyúzták, 
megmosták; s csak a tüz héjjánossága vót, hogy jó vacsorát készít-
hessenek. 

Lássátok-e, bátyáim? tü engem ma háromszor pofoztatok  fel, 
bogy haszontalanra lőttem; ha megengeditek, hogy én nektek azo-
kot a pofokot  visszaaggyam, tüzet csinálok! 

A két báttya beléegyezett; de ö a pofozást  clcngettc. Hanem 
azt mondá nekik: Lássátok-e, a mig szükségetek nincs valamire, 
haszontalan dolognak tartsátok; né! most mekkora szükségünk van 
az aczélra, kovára s toplóra. 

Aval tüzet csinál; felhúznak  nyássra egy öztagot, megsütik s 
egy árté vadászvacsora lessz belölle. 

Vacsora után arról tanácskoznak, mejik vigyázzon az éjjel, 
mett vigyázás nékül nem bálhatnak. Ugy határozták, hogy szerre 
örözzenek; de jól vigyázzon mindegyik, nehogy baj történnyék, mett 
máskülömben az őrzőnek halál a fejin. 

Első éjjel őrző lett a nagyobhik, s a két küssebb alutt. Telik 
múlik az üdö éfélig;  s hát ecczer feteke  gyász várossá felöl,  a fe-
teke havas megül, jö egy háromfejű  sárkán, úgy, hogy három sing-
nyére szakad a lang a szájjából! 

Ez a Bárkán lakott feteke  gyász várossán túl feteke  tóba, más 
két társával, az ötfejü  s hétfejű  sárkánynyal, s feteke  gyász város-
sának nagy ellenségei vótak. A sárkányok erre a forrásra  szoktak 
járni innya, mindég éfélikor;  itt azétt nem lehetett járni sem em-
bernek, sem baromnak, mett a mit ott kaptak ojankor, mind megölték. 

Hogy a sárkán eljött, s meglátta a kirájfiakot,  réik rohant, 
hogy felfajja;  de az őrző kirájfiu  szembe állott vélle, megölte s bé-
vette egy közelebb lévő bokorba. A vér a tüzet úgy kiótotta, hogy 
elig maratt egy tüzes üszög; de abból az örzö reggelre jó tüzet 
durrasztott, amúgy igazit. 

Reggel esmént elindultak vadászni, s estére vissza. Akkor a 
középső kirájfiu  küzsdött meg éfélikor  az ötfejü  sárkánynyal, s ö es 
megölte azt; de a vér a tüzet úgy kiótotta, hogy abból csak egy 
szeketlö szem maratt, a miből esmént tüzet csinálhatott. 

De mán a harmadik éjjel a küssebbik kiráj fiúra  a hétfejű  sár-
kán jött; ö es azt hiszem meggyőzte s megölte, de anyi vére fojt, 



hogy a tüzet merös-mcrőbe kiótotta. Csinált vóna most tüzet, de 
akkor vétte eszre, hogy a kova a zsebiböl el vót esve. 

Mit tegyen hát? Megindul, hogy valamerre szértenézzen, s tü-
zet vigyázzon. Felhág egy nagy magoss fára,  s hát lássa, líogy 
harmadnapi járó lödre egy messze havasba valami tűz villáncsol. 
Arra felé  indul; s a mind menyen, találkozik az éféllel;  az el-
akart mellette surranni, de ö neki rikótott: Hó! megájj! várj meg 
engem ebbe bejbe, a meddég visszajövök! Az éfél  nem akart 
megállani, de ö azt megköt te jó szijjas háncsuval egy vastag 
cserefához.  — No! most tudom, hogy megvársz! 

Menyen tovább; elig jut el négy öt órányi távólságra onnét, 
talájja a hajnalt. Kéri azt es, hogy várja vissza őt, de a sem 
akar; azt es hát megköt i. Ment, ment tovább; ö haladott, de az 
üdő maradott; igy hát elérkezett oda, a .hol a tüzet látta. Mikor 
oda ér, lássa, hogy huszonnégy erdei tolvaj egy kaszaj fából  tllzet 
rakott, s mellette süt egy ökröt. Nem mert oda menni, hanem a 
nyilvesszö végibe egy darab toplót tett, s azt a tűzön keresztül lőtte. 
A topló meg es gyúlt szerencsésen; de mikor utánna indult vóna, 
a lába alatt a száraz lapi erössen suhogott, s erről öt eszrevették, 
s megfogták.  Némejik a tolvajok közül az apja országából való vót, 
s az apjára haragutt es, úgy akartak hát, hogy öt megöjjék. Egyik 
azt monta: nyársajjuk fel!  A másik azt, hogy fenekejjék  bé egy 
hordóba, s úgy égessék meg. De a vezér azt monta rea: Ne öjjük 
meg azt a fiút,  hanem vegyük magunkhoz, mett hasznunkra lehet! 
tuggyátok-e, hogy a feteke  gyászvárosi kiráj leányait el akaijuk 
lopni, s az udvarát felprédálni;  de a torony tetejin lévő vaskakas-
tól nem térhetünk hezza, mett mihent közelittllnk, minnyátt kikiril̂  
s arról az őrzök eszrevésznek ? Vigyük magunkkal, lötessük le vélle 
a vaskakast, mett jó lövő; s ha lelőtte, eresszük el! Erre a tolvajok 
jó szüvel reaállottak, mett igy több nyereséget láttak, mindha őt megölnék. 

Elindultak hát, s elvitték a kirájfiut  es. Mikor a feteke  gyász 
várossá várától még távulocska vótak, a kirájfiut  elöl elkütték, hogy 
a mennyen anyira, hogy a vaskakast lőhesse le. 

0 éppen a vár alá ment, s onnét a kakast lelőtte. Ekkor a 
vezér azt mongya: No! már őt a vár fokára  taszittsuk fel,  ő münköt 
felhúz,  túlfelől  leereget; de a mig dógunkot igazittsuk, ö addég itt 
öröz es; akkor adunk neki es valamit, s eleresszük. 

De hamiss vót a kutya lelke a vezérnek es, mett úgy akart, 
hogy mikor mindent eligazítottak, a kirájfiut  a tolvajoknak kezibe 



aggyá. Hanem ezt a kirájfiu  valami suttogásikból eszrevétte. Felta-
lálta magát; s mikor a tolvajokot a várfokról  egyenként eregette 
bé, mindegyiknek a nyakát levágta, s fej  nékült kütte bé a várba, 
a vezérrel együtt. Mikor látta, hogy már egyedül van, s nincs ki-
től féjjen,  elment maga bé a kiráj palotájába; az első házba bált a 
kiráj, a másodikl a a kirájné, a harmadikba a bárom leány; a fe-
jinél mindegyignek gyertya égett; ezt ö mind a lábikboz rakta. — 
Egyik sem es vétte eszre öt, csak a legkűsscbbik kirájlcán. E fel-
ébrett s megijett, mikor hálóházába férfiat  látott. De mikor a kiráj-
fiu  elbeszélte neki, hogy ö ki, hogy miken ment keresztül; felköt, 
felötözött  s a kirájfiut  egy ódalbázba vezette, ott jól megvendégelte, 
jó sztivel látta, szeretejénck fogatta,  egy gyűrűt s egy ruhát adott 
neki jegybe. 

Sietett el a kirájfiu;  szeretejitöl elbócsuzott, elment a tolva-
jokhoz, azoknak orrik s Aliik hegyit mind lecsipdeste, kUsruhájába 
kötte; kiment a várból; elment, tüzet vett; az éfélt  s a ha jna l t 
elót ta; a szállásra ért s ott reggelre jó tűzet rakott, úgy hogy a 
vér egésszen felszáratt. 

Vlrattkor feteke  gyász várossába Veress vitéz mikor az örzö-
köt vizsgálná, reaakad a fejetlen  tolvajokra, kap rajtik, s csonka fü-
likböl s orrikból ö es jegyeket szed magának, jár a városon fel  s 
alá, s nagykevéjen beszélli, hogy ö az igazi vitéz, mett ő az éjjel meg-
ölte a huszonnégy tolvajt, a kik feteke  gyász várossát ojan rég jeszgetik. 

Ezt az örömhírt a kiráj es hamar meghallotta, Veress vitézt 
magához hivatta, s megkérdezte. Ö megdicsekedett a kirájnak es, 
s a jegyeket es küsrubájából elémutatta. 

A kiráj neki egésszen httelt adott, ojan erössen örvendett a jó 
hírnek. Választást engedett neki, hogy leányai közUl azt vegye meg, 
a mejik tetszik; s országából es részt ad neki. 

Veress vitéz a dógot elhibázta, mett a kirájnak legküssebb 
leányát választotta, a ki az egész dógot tutta; s már a kirájfiuval 
jegybe es vót. A kiráj megmonta a leánnak, hogy férhez  akarja 
öt adni. A leány azt monta rea: Jól van atyám, csak hogy a ki-
hez engem adni akarsz, érdemes ember legyen, s bizonyittsa meg, 
hogy városunknak valami nagy szógálatot tett! 

A kiráj azt mongya: Ki tehetne s ki tehetett vóna nagyobb 
szógálatot városunknak, mind az az ember, a ki a huszonnégy tol-
vajt megölte? 



A leány azt feleli:  Igazad van atyám, a ki azt tette, én an-
nak felesége  leszek! 

Ember légy leányom! jól teszed, bogy az én akaratomon jársz. 
Készüjj lakadalmadra, mett reaakattam arra az emberre, a ki váro-
snnkot a veszedelemtől megmentette! 

A leány örömmel készült, mett a Veress vitéz dógáról semmit 
sem tndott. S csak akkor lássa, mit akarnak vélle, mikor asztalt 
készitnek, papot hlnak s hát a Veress vitéz áll elé völegénnek, a 
kit ö örökké úgy gyűlölt, hogy a szemivel sem nézhette. 

Visszafut  a házába, sirva borul a vánkosra. Jelen vótak már 
mind, a kik a vendégségbe meg vótak hiva; de ö nem jött elé. — 
Utánna ment az apja. Ennek ö elbeszélte, hogy a mult éjjel talál-
kozott a*legküssebb vadász kirájfiuval;  s kérte attyát, hogy kügy-
gyön egy követet a felhagyott  rétbe, a hova a feteke  tóbeli sárká-
nyok a réz vállura innya szoktak járni; az ott múlató három ifjat 
hivassa meg a vendégségbe; s a mig azok el nem jönek, addig őt 
a Veress vitézzel ésszekelni ne erőltesse: igy elémenyen a vendé-
gek közi. 

Az attya ezt megígérte, s a réz válluhoz szorgoson egy kö-
vetet kttdött. A leány es elment a gyülekezet közi. Fojt hát a ven-
dégség isten igazába. 

A követ elment a réz válluhoz; megbútt egy bokor megi a 
tisztás rét szélin; hallgatódzott, s megértette a kirájfiak  beszélgeté-
siből, hogy jó bejt jár; eleikbe állott, s a feteke  gyász város ki-
rájjának ncvibe meghitta ököt a legküssebbik kirájleán lakadalmába. 

Készek vótak erre a kirájfiak;  kivált a küssebbik, hogy hal-
lotta, hogy az ö mátkáját akarják férhez  adni, ha lehetett vóna, 
egy miezre ott termett vóna. 

Mikor az udvarba béérkeztek a kirájfiak,  a Veress vitéz alatt 
meglódult a tizenkét vánkos, a mire az asztalfőnél  ültették vót. — 
Mikor a legküssebb kiráj fiu  az első garádicsra lépett, a Veress vi-
téz alól egy vánkos kiszökött; mindenik garádicslépésrc alólla egy 
kiszökött; s mikor a házküszöbin léptek bé, akkor még a szék es 
kiszökött alólla, s ö a pad alá került. 

A legküssebbik vadász kirájfiu  mind elbeszélte az egész tör-
ténetet. Elbeszélte, hogy a nagyobbik báttya a háromfejű  sárkánt 
ölte meg, a küssebbik báttya az ötfejüt,  ö pedig a hétfejük  El-
beszélte különösön, hogy járt az erdei tolvajokkal. Elbeszélte, hogy 



hogy találkozott a kiráj leányával, hogy hogy ment keresztül mind-
egyignek hálóházán, s hogy cserélte meg a gyertyákot a fejiktől  a 
lábikhoz. Elémntatta a jegybe kapott gyürüt, s kUsrnhát. Elérako-
gatta az asztalra a tolvajoknak levágott orrik s fUlik  hegyit; azo-
kot esszeméregette azokkal, a miket a Veress vitéz mútatott vót elé; 
jól kilátszott, mejik honnét való, hogy a Veress vitéz csak azután 
vagdalt belőlük, mikor mán a kirájfiu  azoknak a hegyit elszede-
gette vót. A kirájfiunak  atta minden ember az igazat. A Veress vi-
tézt hamislelkttnek itilték , a ki hunczfuttsággal  akart bódogulni; 
lófarkra  kötték, a városnak minden ucczáján megvonczolták, az-
után négy darabba vágták, s a városnak négy szegeletire felsze-
gezték. 

A vadász kirájfíak  pedig hárman elnyerték a feteke  gyászvá-
rosi kirájnak három leányát; a legkűsscbbik kirájfiu  a legküsseb-
bik leánynyal köt ésszé, a kivel immán meg vótak egyezve, s ö 
lett az örökkös a feteke  gyászvárossába. A más kettőé pedig lett az 
attyik országa. 

Hónap legyenek a tc vendégeid! 

IV. 
Arosz fonóleányból  lett királyné. 

Vót egy közönséges asszonnak egy leánya, a ki egyebet 
csak dógozott, hanem fonni  nem szerette. Ezétt az annya sokat 
czirmolta; s ecczer anyira es ment, hogy a guzsajjal kergetni es 
kezte. A hogy az út mellett futnak,  egy kirájfiu  ott ment el hintóba. 

A leán szép vót; a kirájfiunak  szemibe akatt, s megkérdez-
tette .az annyát, hogy miétt kergeti? 

Az annya azt monta: Hogy nc kergetném, mikor minden fonni 
valómot, nagyhamar megfonta,  s most még a keit fcdelit  cs meg 
akarja fonni,  hogy egyebet nem kap! 

A kirájfiu  azt felelte:  Haggya el kjed asszonyom, ne üsse, ha-



nem aggyá ide, hadd vigyem el magammal; adok én neki fonni-
valót, mett anyámnak elég van, ott a fonásba  kedve telhetik! 

Az asszony örömest odaatta a leányát; gondolta, bogy a mit 
otthon restellett, idegen bejt szégyellet be es megszokja, s még csak-
ugyan lehet belölle jó fonó. 

Elvitte a kirájfiu  a leánt haza, s bétette egy nagy magaziumba, 
a mejik teli vót kenderrel; azt monta neki: ha ojan jó fonó  léssz, 
hogy egy hónapra mind megfonod,  feleségemnek  veszlek 1 

A leán hogy a temhetetlen sok kendert megnézte, ágút jedtibe 
szinte megiltte, mett az elég lett vóna egy egéssz falu  leányának es 
egéssz télre. Nem es csinált egyebet, hanem letilt egy herré, s ott 
csak búsult. Igy töt el az Udö három hétig. Az alatt a ki neki enni 
vitt, mindegyiget megkérdezte: mi újság van? Mindegyig mondott 
neki hol egyet, hol mást. 

A harmadik hét végivel egy éjjen mikor erössen búsulna, 
ecczer csak eleibe lép egy félsinges  ember másfélsinges  szakállá-
val, s azt mongya: métt búsulsz te jó fonó  szép leán? 

A leán azt mqpgya rea: Éppen az a baj, hogy nem vagyok 
jó fonó,  s még es meghitték, hogy jó fonó  vagyok; s ide es azétt 
zárattak bé. 

Egyet se búsujj! mongya az ember, — segétek én a dógon; 
én ezt a sok fonót  mind megfonom  a jövő héten, ha te es felfoga-
dod, hogy eljössz velem, ha a nevemet ki nem találod, a mig a 
fonást  elvégzem. 

Jó lessz biz a! mongya a- leán; úgy el es menyek! Gondolta, 
hogy igy es csak oda menyen ki a dolog, hogy a fonástól  meg-
szabadul. 

A térpe ember elment aval dógára. 
A negyedik béten egy ojan inas vitt enni a leánnak, a ki a 

kirájfiuval  vadászni járt; ott elmaratt vót, s későn jött haza. EttQI 
es azt kérdi a leán: mi újság van? Az inas elbeszélli, hogy ő az 
este mijén későn jött haza, s az erdőn egy setét árokba látott egy 
félsinges  emberkét másfél  singes szakállával, a ki egyik ágról a 
másikra szökdösött, fonalat  matóllált, s mind azt dúdolgatta: 

„Az én nevem Tánczi Vargaluska, 
„Feleségem lessz jó fonó  Zsuska." 

Tutta a leán,* mit matóllál az az ember; de az inasnak azt 
monta: Te csak képzelöttél a setéibe! — De azonba megjött a 
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kedve, mett tutta, hogy a fonnivaló  megfonódik,  tutta azt es, hogy 
őt az a kicsid emberke el nem viszi, mett mán tuggya a nevit es. 
Mikor hát este az ember a fonalnak  harmad részit megfonva  elé-
hozta, s tölle azt kérdezte: no hát tudod-é a nevemet? a leán rea 
fogta,  hogy: tám e lessz! tám a lessz! de az igazi nevit a világélt 
es meg nem emlitctte vóna, nehogy a fonás  félbeszakaggyon. 

Másik este sem monta meg a nevit, mikor a fonót  az em-
berke haza vitte. 

Harmadik este, mikor a fonal  mind készen vót, azt es a kis-
ded emberke haza vitte; de vitte magával a három kerekű tajigát 
es, hogy azon a leánt elvigye. De akkor a leán sem tréfált  a be-
széddel, hanem azt monta: Én úgy gondolom, hogy tégedet Tánczi 
Vargaluskának hinak! Erre a kicsid emberke, mintha az arrát meg-
ülték vóna, úgy oda lett. 

Mikor az egy hónap ki vót telve, utánna nézetett a kirájfiu, 
hogy a leán a fonással  készen van-é? s megvitték a hirt, hogy 
kész a fonal.  A kiráj elcsudálkozott, hogy miféle  dolog lehet, any-
nyit fonni  ojan hirtelen? Elment, maga es megnézte, sok vélle lévő 
urakkal s uri asszonyokkal; s erössen elbámultak azon a temhetet-
len sok szép fonalon;  nem gyözék dicsérni a leánt, s érdemesnek 
itilték rea, hogy kirájné legyen az országba. 

Más napra kelve megülték a lakadalmat, s a leánból ki-
rájné lett. 

A nagy lakadalmi ebéd után jöttek a szegények, s azoknak a 
kiráj alamizsnát osztogatott. Leginkább szemibe akatt a kirájnak 
három félszeg  kódus: egyik vót egy vén asszon, a kinek szeme 
pillája ugy lefittyent,  hogy az egész ábrázattyát eltakarta; másik 
vót egy pittyett ajakú vén asszon, a kinek az ajaka szinte a térgyit 
verte; a harmadik vót egy lapos fenekű  vén asszon, a kinek ojan 
lapos vót az Ulete, mind egy kerek lapittó. Ezeket bébltta, s elbe-
széltette véllik, hogy lettek ojan félszegek? 

Az első azt monta: Én éfju  koromba ojan fonó  vótam, hogy 
az egéssz vidékbe sem vót párom; addig fontam,  hogy úgy belé-
jöttem, hogy éjjel es mind fonnom  kellett; a sok éjjészés mián a 
szemem pillája leszakatt, s a daktorok sem tutták herré gyavittani. 

A második azt monta: Életembe addig s addig fontam,  ad-
dig rágtam a sok szöszpököt, hogy az ajakam úgy kilágyult, hogy a 
térgyemig lepittyett. 



A harmadik azt monta: Addig ttltem egy hejbe a guzsaj alatt, 
mig a fenekem  ojan lapos lett, mind egy lrpittó. 

Ezeknek a beszéggyire azon ijett meg a kiráj, hogy az 9 
felesége  es ojan eröss fonó,  s megporoncsolta feleséginek,  hogy töb-
bet egyet se fonnyon. 

Ennek a dolognak a hire elment mindenfelé  a világon. Min-
den kiráji udvarba s minden városba a fejérnépek  megjettek, hogy 
úgy járnak, mind azok a félszegek;  azétt hát az orsót, guzsajat, ma-
tóllát mind ésszetörték, s a tűzre tették. 

V. 
Az irigy testvérek. 

Ecczer vót egy kirájnak három leánya, azokot úgy hltták: 
Eevéjség, Kedvesség, Szttvesség. Szerette ököt a kiráj 
mindegyiket, de Szüves ségct, a lcgkttssebbiket, leginkább, mett 
az az apjának legjobban tudott kedvibejárni. De Szttvességhez 
sok Ügyes úrfi  cs járt, a másik kettőhöz pedig senki az ördög sem. 
Ezek azétt rea mindenként irigykettek; meg cs egyeztek benne, 
hogy öt valamiszerént odább állittsák. 

Kikéredztck egy reggel attyiktól a mezőre, s onnét bémentek 
az erdőbe cs. Örült Szüvcsség a szép bejjeken való szabad já-
rásnak; a másik kettő pedig annak, hogy most a madár kezik-
be van. 

Fclszáratt a harmat; a két nagyobb karonfogódzva  sétált, a 
küssebbik pillangók után futkosott,  — epret -szedett, s gondolta, 
hogy abból apjának cs viszen haza, — jól töt az ideje, énekelt, 
dúdolgatott, halgatta a szép madáréncklést; s ecczer azon vétte 
eszre magát, hogy egy rengeteg erdőbe vetődött. Mikor ott ijettibe 
nem tutta, mi tévös legyen, merre gondojjon, hát csak melléje saj-
dul a két nénnye, s azt mongyák neki nagy-agyarogva: No! te go-
noszlelkü, mind örökké abba jártál, hogy atyánk csak tégedet sze-
ressen, s hogy szerencsénket rontsd? készlljj, mett megetted kinye-
redet! Szttvesség felfogta  a két kézit, s imátkozva kérte, hogy 
ne bántsák; de azok levágták mind a két kézit, s csak úgy nem 
ölték meg, hogy felfogadta,  hogy soha haza felé  nem megyen: szép 
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drága köntössiböl levetkeztették, valami rongyos avatékba ötöztették, 
elvitték az erdőnek legmagossabb pontyára, s onnét megmútattak 
neki egy Usmeretlen vidéket, hogy mennyen arra felé  s éjjen kódulásból. 

Sztlvességnek két karjából fojt  a vér, Bzüve pedig ki-
mondhatatlanul fájt,  s még es csak egy legküssebb szóval sem át-
kozta meg nénnyeit; arra ment, a merre neki mútatták, s ecczer hát 
egy szép térségbe ért. Vót ott egy igen kedves szép kert, teli min-
denféle  jókor s későre érő gytlmöcsfával;  hálákot adott az istennek 
hogy ötöt ide vezérelte; bément oda, s meghúzta benne magát egy 
férrevaló  hejjen. Nem vót keze, a mivel gyttmöcsöt szeggyen, csak 
az alább ereszkedő ágakról élődött. Igy tötött el egy egéssz nyárt, 
senki sem vétte eszre, hogy ott van. De ősz felé,  mikor egyébféle 
gyttmőcs mind el vót fogyva,  csak a borszöllö vót még, a mivel él-
hetett; a megmosztolt gerezdekről a kertész eszrevétte, hogy ott 
valakinek lenni kell: megleste hát s megfogta. 

A kert eppen egy kirájfiué  vót, a ki abba az Udőt legjobb 
sztlvel tötötte. A kertész nem akarta a dógot megmondani, mett saj-
nálta a szegén kezetlen leánt, s attól félt,  hogy azt az ura valami 
nagygyal bünteti meg; útat akart hát neki adni. De történetesen ak-
kor vette oda a kirájfiut  a véletlen, s azt kérdezte: Ki ez? — 
Uram, felséges  kirájfiu,  én sem üsmerem jobban, mind te, itt kap-
tam a kerbe, s hogy kárt ne tegyen, útat akarék adni neki! — 
Azt mondá a kirájfiu:  Az én birtokomból ne ntasitts ki egy szerencsét-
lent! Ki vagy, te szerencsétlen leán? Eltalálád uram, feleié  Sztt-
vesség, mett igazán, hogy szerencsétlen vagyok, de nem vagyok 
rossz járásbeli; kódus vagyok, de kiráji vérből származtam; azétt 
esém távul atyámtól, hogy engemet erössen szeretett, azétt lettem 
félszeggé,  hogy miétt vótam neki jó gyermeke! — Enyiböl áll az 
én dógom! 

Azt mongya rea a kirájfiu:  Akármijén szennyes, rongyos kön-
tösbe vagy, még es kiüsmerszik belölled, hogy rosszféle  nem lehetsz; 
szép kinézésed s érdemes beszéded azt bizonyittsa, hogy nem le. 
hetsz valami alávaló származás! Jere ntánnam, s a mit elvesztettél 
nállam azt mind feltalálod! 

Uram, ebbe a csúf  piszkos köntösbe hogy mennyek szeme 
eleibe ? Ktiggy ide nekem, a mibe ötözzem, s osztán oda menyek, 
a hova poroncsolod! 

Jó! azt mongyaakirájfiu,  várakozz csak ebbe hejbe, s utánnad 
küdök! Elment, kttdött neki egy farajtói  jóbüzü mozsdó vizet, drága 



szép köntöst, hintót. Sztl vess ég tisztára mozsdott, egéssz jó mód-
dal felőtözött, felült  a hintóba, s mikor a kirájfiu  eleibe ment, mindha 
nem es a lett vóna, a ki vót; akarmennyit szenvedett es, ojan szé-
pen nezett ki, mind egy Lukréczia, s a kirájfiu  ugy belészerelme-
sedett, hogy ott bejbe meghatározta magába vélle megeskünni. Meg 
es esküitek , a lakadalmat fényesen,  nagy vígsággal feltartották  , s 
együtt élő napjaik bódogul fojtak. 

Szüvességnek a két nénnye hazaért az erdőből, kérdi az 
attyik: hol van Szttvesség? Azok azt felelték:  Hát nincs itthon? 
hiszen mtt azt tuttuk, hogy előttünk haza jött; mett addig futkáro-
zott a pillangók után, hogy töllünk elvetődött; mü eleget kerestük, kiátoz-
tuk, s hogy nem kaptuk, ugy jöttünk haza, nehogy oda setéteggyünk ! 

Több nap keresteti a kiráj Szttvességet, de csak nem 
kapják. Megharagszik bújába, s elkergeti a két nagyobb leányát, 
hogy miétt nem viselték jobb gongyát tesvériknek. Világul mentek 
azok es; másfelé  indultak hiszem, de történetből még es abba az 
országba vetöttek, a hol Szttvesség kirájné lett; ttsmeretlen 
képbe egy klls városkába húzták meg magikot. 

Szttvesség immán meg es vót viselösödve. Az alatt kiütött 
a háború, s az urának háborúba kellett menni. A háború sokáig 
tartott, s Szttvesség ikret szült, két szép fiat;  egyiknek a homlokán 
az áldott napjegy vót, a másiknak az áldott hódjegy Nagy öröm-
mel irta meg azt-a kirájné gondviselője a kirájnak, s a levelet egy 
követtől elkütte a táborba. A követnek azon a ktls városkán kellett 
átalmenni, a hol a Szüvesség két irigy nénnye lakott; setét este 
ért addig, s egyebütt nem vót semmi világ mán akkor, csak azok-
nak az ablakába. Bément hát oda, szállást kért, s elmonta, mi já-
rásbeli. — Bezzeg jó szüvel attak szállást azok az irigy állatok! s 
hogy a követ elalutt, a levelet tüsténtesen felszakasztották,  elol-
vasták, elégették, s a hejjett a kirájnak egy mást irtak; abba azt 
irták, hogy a kirájné két idomtalan csudaállatot szült, a mi inkább 
hasonlitt kutyaköjökhöz, mind gyermekhez. —. Reggel a követnek 
enni s innya attak, B megkérték, hogy visszajövet es hézzik száj-
jon, mett legjobb szüvel lássák. Igen jó neven vette a követ a szü-
ves biztatást, s megigirte, hogy hézzik száll, egyebttve suhuva. 

Megérkezett a követ a kirájhoz, s odaatta a levelet. Be meg-
búsult, mikor elolvasta! hanem azétt azt irta vissza: Feleségem 
semminek sem oka; ha úgy esett, mit tehetek én es rólla ? ne csi-
nájjanak neki legktlssebb rossz kedvet es! 



A követ visszamenet es a ktls városkába bált meg a két ás-
pis nénönél; azok most a kiráj levelit es elcsurgyálták, s a hejjett 
azt vakircsálták: Nem kell nekem sem gyermeke, sem annya; mig 
baza mennék, úgy eltisztittsátok udvaromból a bll állatokot, bogy 
semmi hirik pórik se maraggyon! 

Mikor ezt otthon elolvasták, a szegén kirájnét minden ember 
megsiratta; nem tutták kitalálni, miét haraghatik a kiráj. Nem vót 
mit tenni egyebet, hát a két gyönyörű fiat  átalvetöbe tették, Szll-
vcsségnek a nyakába akasztották, s útnak eresztették. 

Napokig étlen szonnyan ment a szegény ártatlan Szövéssé ĝ  
inig egy kedves erdőbe ért, azon túl egy erdövögyön addig hala-
dott, mig mán a havasi fenyöfákot  es a vögy fejinél  látni kezte. — 
Ott egy tiszta forrás  akatt szemibe; eröss szonnyuságába neki ba-
jolt, hogy igyék, de a siettség miatt hogy ihassék, a támaszkodást 
elhibázta, s belé bucskázott. Mikor a csonka kczivel akarna segitnt 
magán, hogy kikejjen onnét, mekkora nagy öröme lett, hogy meg-
látta, hogy a forrásvíztől  mind a két csonka keze merös-meröbe 
kiépltlt! Sirt örömibe; ha kéttséges bujdosóba vót es, ura, attya s 
minden gyámol néklil, két chczö gyermekkel, a kietlen vad renge-
tegbe, még sem tudott búsulni, ojan jól esett, hogy épségit vissza-
kaphatta. 

Ott állott, nem tutta meghatározni, merre vegye úttyát, nezde-
gelt mindenfelé.  Hát ecczer csak szemibe akad egy öreg ember, ki 
éppen jött feléje.  Ki vagy ? kérdi tölle az öreg. — Ki vagyok én! igy fe-
lel ö egyet nagyot sóhajtva; én vagyok egy szerencsétlen szeren-
csés ! Elmonta az öregnek, hogy ö miken ment keresztül; elmonta, 
hogy a keze épségit éppen most kapá vissza a forrásba.  — Sze-
gén jó leányom! mondá az öreg elkeseredve; s hát mtt mind a ket-
ten szerencsétlenek vagyunk? elég nekem, hogy élsz s megkapta-
lak! halgass meg csak! urad éppen velem háborúzott, az orszá-
gomból kikergetett, s előlle budákolva ide kelle vetődnöm. Csak 
ide nem messze csináltunk egy meghitt cselédemmel egy kaibát, s 
vélle ott lakom! 

Az öreg hogy megpróbájja annak a forrásnak  csudálatos gyó-
gyittó erejit, belé mártotta a csonka újját, met az a háborúba el 
vót lőve; s mikor onnét kivétte, hát egésszen hejreállott, minden 
legküssebb béjjánosság nékül. 

Mikor a háború elvégződött, a SzUvesség ura hazaérve kér-
dezősködött a felesége  után. Elmontak neki mindent, a hogy vót. 
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Ö igen eröss nagy búba vigytllt. Felkeresésire útnak indult sokad-
magával. Végre megtalálták, még pedig eppen édes attyával s két 
gyönyörű fiával. 

A kérdezésre kikerekedett az es, hogy a követ a levelekkel 
liol szállott meg, s a levelek hogy csurgyálóttak el. Kevéjséget 
s Kedvességet eléállitották, s halálra itilték. De Szttvesség 
minden gonosságikot sem számitva, ojan szllves vót hezzik, hogy 
nekik urától kegyelmet nyert; s azt es kieszközölte, hogy az édes 
attyik nekik megengedett. — Többet ebből a beszédből nincs mit 
halgassatok, met elmontam végedes végig, még egy szeketlö sze-
met sem hattam ki belölle. A kikről beszéltem, azok hónap mind egy 
szakasztó szálig legyenek a tU vendégeitek! 

VI. 
Bőzsa vitéz. 

Vót egy kirájnak bárom fia.  Ellenség Ütött az országra, azt 
elfoglalta,  a kiráj es elesett. A kirájfiak  jó vadászok vótak, s hárman 
három vadászebbel odébb állottak a veszedelem elöl. Sokáig men-
tek, azt sem tutták, hova; végre egy legmagossabb havastetön, a 
hol az út elágazott, meghatározták, hogy vájjanak el egymástól, s 
kUlönklllön próbájjanak szerencsét. 

Arra egyeztek, hogy a tető pontyára egy magoss fa  hegyibe 
állittsanak fel  egy bosszú póznát, arra egy fejér  kendőt; arra mind-
egyik jól ügyejjen, s mikor a kendőt véresnek lássa, indnjjon test-
vérei után, mett akkor valamiknek veszedelme van. 

A ktlssebb, a kit Rózsának hittak, balfelé  indult, a másik kettő 
jobbfelé.  Rózsa, mikor a hetedik havasba es béjutott jó messze, 
meglátott egy szép kastéjt, s abba bétért, mind fáratt  utazó, hogy 
ott meghájjon; megtelepedett egy házba. 

Megnyílik este nagy dörömbözéssel a kastéj kapuja, s hát 
hét nagy óriás áll bé az udvarra, s onnét a házba! akkora vót 
mindegyik, mind egy nagy torony. 

Rózsa ijettibe az ágy alá suhant; de az óriások uiihent bé-



léptek, egyik azt monta: Czih! mijén Ádám-büz van itt! Megke-
resték, Rózsát megkapták, esszeapritották, mind a torzsát, s az ab-
lakon kibánták. 

Reggel az óriások megint elmentek keresetre. A bokorból elé-
mászott egy szép leánfejtt  kégyó s a Rózsa testinek minden kicsi 
darabját esszeszette, szépen esszerakogatta, s mind monta: ez idevaló, 
cz idevaló, forrasztó  füvei  megkenegette, s egy közéi való forrás-
ból élöhaló vizet hozott, aval meglocsolta. Rózsa ecczer csak 
talpra szökött, s most hécczertc szebb s erössebb lett, mind azelőtt. 
Akkor a leánfejtt  kégyó es a kégyóbörböl hónyajjig kimaratt. 

Rózsa hogy ojan erős lett, megbízta magát, s este nem bútt 
az ágy alá, hanem az óriásokot várta haza a kapuba. Azok meg-
érkeztek, s kfltték  előre a szógáikot, hogy azt a hitvány Ádám-ma-
radékot esszemorzsojják; de azok nem bírták meg, magiknak az 
óriásoknak kellett, hogy öt esszeaprittsák. ' 

Más reggel megint a leánfejtt  kégyó Rózsát életre hozta; ö 
maga pedig övig bútt ki a kégyóbörböl. Rózsa kecezerte erössebb 
lett most, mind kttlön egy darab óriás. 

Akkor este es megölte öt a hét óriáB; ö pedig a szógákot 
mind megölte, sok óriást es megsebezett. 

Reggel csak magikra mentek el az óriások. A kégyó Rózsát 
most cs feltámasztotta.  Rózsa erössebb lett, mind a hét óriás együtt, 
s ojan szép, hogy a napra lehetett nezni, de rea nem." A leány es 
a kégyóbörböl egésszen kikerekedett; be kedves szép teremtés vót! 

Ekkor egy másnak dógikot, életiket elbeszélték. Elbeszélte a 
leány,*fiogy  ö cs kirájvérböl való; hogy az ö apját es az óriások 
ölték meg, s az országát elfoglalták;  hogy az az ott való kastéj 
az ö apjáé vót, s onnét járnak ki mindennap, hogy a népet saczojják; 
ö maga pedig egy jó knruzsos dajkájának segittségivel vátozott ké-
gyóvá, s megeskütt, hogy addig kégyóbörbe marad, mig az óriáso-
kon bnszuját álhossa; de most jól lássa, hogy ha lerepedezett es 
rólla a kégyóbör, czéjját érheti, mett Rózsa ojan eröss, hogy köny-
nyen megfelelhet  mind a hét óriásnak. Rajta hát, Rózsa, posztitsd 
el ököt! nem leszek én cs háládatlan. 

Rózsa azt felelte:  Kedves szép leány! te nekem életemet há-
rom izbe attad vissza, s hát én ne tartoznám-e neked azt meg-
hálálni? legyen tiéd az életem, segéssz magam! 

Egymásnak hótig való szerelmet eskttttek; s igen jóizün töt el 
a nap egéssz estig. 

* 
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Mikor este nz óriások megérkeztek, Rózsa igy szóllott bezzik: 
Ugy-e bár, sok gazember, hogy háromszor öltetek meg? most azt 
mondom, hogy ma ezen a kapun egyiketek sem teszi bé a lábát, 
hi6zitek-e? vijjunk meg! Azok nagy méreggel rea mentek, de most 
nem úgy lett, mind az előtt kccczcr; rendre ököt mind megölögette, 
akkor a kócsokot a zsebikböl kezihez vette, a kastéjnak minden 
szegelikát esszematatta, s látta, hogy bátorságba lehetnek, mett mán 
övék a kastéj. Az éczaka csendesen töt el. Reggel a kastéj udva-
ráról Rózsa elnéz a havastetöre a fejér  kendő felé,  s hát lássa, 
hogy az egésszen véres! Megbúsul, s mongya kedvessinek: Mennem 
kell, hogy- a két bátyámot felkeressem,  mett rosszul van dógik; 
várj vissza engem, mett ha ököt feltalálom,  minden bizonynyal visz-
szajövök! Aval felkészült,  kardot, nyilat, forrasztó  füvet  s élöhaló 
vizet vett magához, s éppen arra hejre ment, a hol elváltak vót. 
Üttyába' lőtt egy nyulat. Mikor odaért, onnét azon az úton indult el, 
merre báttyai mentek vót. Talált egy kicsi házikót, az előtt egy fát; 
ott megállapodott, s hát a két báttya két vadászkutyája lánczal 
meg van kötve! azokot elóggya,tüzet csinál, s a nyulat sütni kezdi. 
A mind stitné, hajija, hogy a fán  valaki dideregve azt kiátózza: 
Jaj. mind fázom!  Kiszóll 6 azt mongya rea: Ha fázol,  jere bé, 
fllttözzél!  Az azt mongya: Igen, de félek  a kutyáktól! — Ne féjj, 
mett azok becsületes embert nem támadnak meg! Hiszem, mongya 
az a fáról,  de még cs rnc ! vesd közikbe ezt a hajszálat, hadd bü-
zöjjék meg azt előbb, s arról engem es megesmernk! Veszi Rózsa 
a hajszálat, s a tűzbe veti. A fáról  leszáll egy vén boszorkán, bé-
menyen, s füttözik;  felhúz  az es egy nyássra egy varasbékát, sütni 
kezdi. A mind stitné, mondani kezdi Rózsának: Az az enyim, ez a 
tiéd! s aval vet feléje.  Rózsa nem állliassa, kirántsa a kardot, bezza 
csap a boszorkánboz, s bát a kard egy hasábfává  vállik! 

Neki menyen a boszorkán, hogy megöjje Rózsát; azt mongya: 
No most vége neked es! testvéreidet es én öltem meg buszuból, 
azétt, hogy bét óriás tiamot megölted! Rózsa neki uszittsa a kutyá-
kot, s azok addig fogják,  hogy vért eresztenek rajta; a vér a kard-
ból lett hasábfára  cseppen, s abból megént kard lessz; kapja azt 
Rózsa, s lecsapja vélle a boszorkán balkarját; erre a boszorkán meg-
mutassa neki, hova temette báttyait; sújt még egyet Rózsa a karddal, 
s aval a boszorkán Pulutóhoz kötözött. 

i Rózsa kiássa báttyait, azoknak esszcdara; olt testit esszerakta, 
forrasztó  fűvel  esszeforrasztotta,  s élöhaló vizzel feltámasztotta. 



Azok mikor szemiket kinyitották, s Rózsát megpillantották, mind a 
ketten azt monták: 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 meghallották, 
hogy az ellenség országikból eltávozott, s a mind visszafértek,  úgy 
akartak, hogy egyik, a nagyobbik, haza mennyen, s igazgassa az 
országot, a másik pedig keresse fel  Rózsát; béfordultak  a küs házi-
kóba, s a vén boszorkán ott úgy bánt véllik, mind a hogy Rózsá-
val es akart vóna. 

Rózsa es elbeszélte nekik, miken ment keresztül, s azt monta: 
Te, nagyobb bátyám, menny baza, Ujj bé az apánk országába! Te 
pedig, küssebb bátyám, jere velem, s igazgassuk ketten azt a nagy 
országot, mejikbe az óriások hatalmaskottak! 

Itt elváltak, s mindegyik elment a maga hejjire. 
Rózsa feltalálta  szép kedvessit, a ki már magát úgy elbúsulta 

vót utánna, hogy szinte megepett, de hogy Rózsa megérkezett, 
egésszen felvidult.  Az óriásoktól megmentett nagy országot kezikre 
vették; Rózsa s a kedvţuu esszekötek, nagy lakadalmat csináltak, 
eleget vendégeskettek, a menyasszont jól megtánczoltatták; s ha 
nţeg nem hótalÉttiaig es élnek. Kerekeggyenek egy tojáshéjba, s hó-
nap legyenek svtjetek vendégei! 

vn. 
A deákot erővel királylyá teszik. 

Útra ment egy deák, s a mind a mezőbe ment, talált valami 
kipattogzott borsószemekre; gondolta, hogy azoknak hasznát veheti, 
mett ö szegén legény ; hiszen az apja azt es tanácsolta vót neki, 
hogy a mi többet ér egy bolhánál, azt ba talájja, vegye fel.  Fel-
szette hát a borsót, s a zsebibe rakta. 

Úttyába elestélcdett egy kiráji városba, béjclentcttc magát a ki-
ráj nál, s útiköttséget kért, s az éjjelre szállást. 

A deák jóforma  legén vót, hejjesen beszélt, s Ügyesen viselte ma-
gát. A kirájnénak e figyelmire  esett, s mindhogy eladó leánya vót, 
úgy véllekedett, hogy hát ha ö kirájfiu,  s leánnézöbc jött, s csak 



azét ötözött deáknak, hogy ne esmerjék meg! Ezt a gondolattyát 
megmonta az urának, s a kiráj es hejj esnek vétte. Ketten megegyez-
tek, hogy tuggyák ki, igazán kirájfiu-e?  megmarasztották vaj két 
napra. Első éczakára nem igen pompás ágyat vettek neki, azétt, 
hogy ha aval megelégszik, úgy csak deák, de ha nem, akkor ki-
rájfiu. 

Az ágyat megvették egy ódalházba, s egy bizadalmas emberit 
a kiráj annak az ablakára állította, hogy lesse meg a deákot, mit 
csinál. Megmutatták a deáknak az ágyat, s ö vetkezni kezd ott 
egyedül; de a mind vetkeznék, a borsó a zsebiböl miud az ágyba 
hull alája; ö keresgélni kezdi, s egyenként esszeszedegetni; hajnal 
lett, mig essze tutta szedni. 

A vigyázó nem látta, mivel dógozik a deák, de látta, hogy 
nem aluszik, hanem mind csak az ágyát igazgassa, s csak hajnalra 
alutt egy cseppecskét. Azt jelentette a kirájnak, hogy a szálló nem 
alutt, csak az ágyával bajlódott, úgy látszik, hogy nem afféle  ágy-
hoz van szokva. 

Felkőt a deák, s reggeli ebéd alatt, a kiráj megkérdette, hogy 
alutt? A deák azt monta: Egy kicsit nyughatatlanul, de annak es 
magam valék az oka! Ebből azt húzták ki, hogyjnegbánta, miétt 
nem atta ki magát, hogy ahoz való jó ágyat vesseaek neki. Hitték, 
hogy kirájfiu,  s ahozléve bántak vélle. 

Más este esmént oda vettek ágyat, de kiráji módra. A dcák? 
hogy a múlt éjjel nem alutt vót, mihentes a fejit  letette, úgy el-
alutt, mind a tök, virattig meg sem mocczant. Most a borsóval nem 
kellett hogy baja legyen, mett azt a küsruhája szegibe köttc vót, 
mikor az ágyból esszekeresgélte. A vigyázó azt jelentette reggel, 
hogy az útazó végig jól alutt. 

Csakugyan most mán meghitték, hogy a deák csak deák ké-
pet vett, de kirájfiu;  rea fogták,  hogy kirájfiu,  s kirájfiunak  szól-
litgatták. 

A kiráj leánya jól járt utánna a deáknak, nem nagy dologba 
kerlllt, hogy magát vélle megszerettesse; s ketten esszekötek. — 
Álló esztendeje vót, hogy együtt élnek; akkor ököt felrakták,  s 
útnak eresztették, hogy a deákkiráj es mutassa meg feleséginek  a 
maga országát. 

A deák még most ijett meg, hogy kuruezoson tanál járni. Szepe-
gett, szepegett, de CBak elszánta magát, hogy úgy legyen, a hogy jő. 
Mondá magába: Elindulok vélük, s ha nem egyéb, elszököm töllik, visz-



szamegyek a kolégyomba! A deákköntöst soha sem hatta el magá-
tól. — Elindulnak. s addig mennek, mig egy nagy erdőbe érnek; 
ott egy hejt a deák férre  menyen, s egy méj árokba vetkezödni 
kezd, hogy a deák gúnyába ötözzék s elszökjék. 

Éppen ott hevert egy hétfejtl  sárkán, s ez öt megszólütotta: 
Ki vagy? mit keressz itt? mit akarsz? — A deák elbeszélte a sár-
kánnak az egész dógát, s azt es, hogy most eppen szökni akar el. 
— A sárkán azt monta rea: Nem szükség elszökni; kár vóna! — 
csak fojtasd  útadót, s a mind az erdőből kiérsz, meglátsz egy lúd-
lábon forduló  rézvárat, menny bé abba, s lakjál ott békével felesé-
gestől, kutyástól, macskástól, addig, mig a vár mozogni s forogni 
kezd ; de akkor osztán kotróggy onnét, met akkor én menyek oda 
haza, s ha benne kaplak, vége életednek. 

Visszament hát a deák az úti társasághoz, s tovébb útaztak, 
mig az erdőből kiérve a várat meglátta; oda mind bémentek, s 
megtelepettek, mind az övébe. Jól találták magikot két esztendőn 
keresztül, s maga es hinni kezte, hogy ö mán igazán kiráj. — De 
hát ecczer a vár csak mozogni, forogni  kezd nagy-gyorson! Meg-
búsul a deák, s kimenyen a vár élire, ott sétál nagy-búson alá s fel. 
— Talál ott egy vén banyót, a ki azt kérdi tölle: Mi bajod van, 
felséges  kiráj? Hm! az a baj anyó, azt mongya a deák, hogy nem 
vagyok kirój, de még es annak kell lennem! Elbeszélli egész dó-
gát mostanig. A még nem baj, fiam!  azt mongya a banyó; köszönd, 
hogy nem titkoltad el előliem dógodot! én a kuruzsos kiráj né va-
gyok, a hétfejű  sárkánnak legfélelmesebb  ellensége, azétt azt taná-
csolom: igen hirtelen süttess egy czipót, egymásután hét sütéssel 
azt a czipót mindenkor legelőbb tétesd bé a kemenczébe, s legutó-
jára vétesd ki; azt hónap ecczerre, mikor a hétfejű  sárkán meg-
érkezik, tétesd ki a várkapuba, s az a sárkánnak úgy megfelel, 
hogy a téged soha sem fog  háborgatni, s a vár mindenestől ne-
ked marad! 

A deák a czipót eppen úgy elkészíttette, s már éfél  után egy 
órakor a czipó ki vót téve a várkapuba. 

Mikor a nap bútt fel,  a hétfejű  sárkán a várkapura ment, de 
öt a czipó igy szóllitotta meg: Hó! itt én vagyok az őrző, ide az 
én engedelmem néktil nem bé! ha bé akarsz menni, előbb ki kell 
állanod azt, a mit én kiáltottam! 

Nekem ide csak bé kell monnem! azt mongya a sarkán; mi-
csoda próbákot állottál ki hát? 



A czipó elbeszélte, hogy öt, mikor mag vót, felásott  födbe  ta-
karták, elrothatt, kiköt, felnőtt,  sok hideget, meleget, essöt, havat 
kiállott, még es megtermett, levágták, esszekötözték, megcsépelték, 
csszcmorzsálták, meggyúrták; azután hétezer egymás után, mind-
annyiszor minden társainál előbb, a tüzes kemenczébe bévették. — 
Ila ezt mind igy kiállód, akkor hiszem béeresztlek, de máskülömben 
ide nem bé! 

A sárkán tudva, hogy mind azt ki nem álhassa, úgy neki ha-
ragúit, hogy mérgibe kihasatt/ s igy elpusztult. 

A deák pedig az naptól fogva  annak a várnak ura lett; 
apóssa s anyóssa halála után két országnak lett kirájja; s ha meg 
nem hót, ma es uralkodik. 

Ila tudnám, hogy ijen 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 egymástól 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 kényes beczék. 
Hogy megnőttek, ököt essze es házasították. 

Csakhamar meghót mind a kettőnek apja annya; ök magikra 
marattak, a világhoz nem értettek, a gazdasághoz semmit sem tnt-
tak. A jobbágyok, zsellérek véllik azt csinálták, a mit akartak, 
föggyik  mind megburjányosodott, a búzáskas mind megürült, s 
megkeztek szegényedni. 

Ecczer a gazdának eszibe jut, hogy a vásárba kéne menni, 
met az apjától es úgy látta vót. Elindult vásárba^ s elhajtotta a 



tnég meglévő fiatal  pár 6zép ökrit es. Uttyába találkozott egy laka 
dalommal, s annak úgy köszönt: Isten örözze kje teket ijen 
szomorú változástól,s a megszomorodottaknak aggyon 
vigasz ta lás t ! 0 ezt az apjától ecczer a halottas háznál igy hal-
lotta vót. Megharagusznak ezétt rea a lakadalmasok, mett ékkicsitt 
jó vérikbe vótak, sjól megczibájjják; azt mongyák neki: mácczor ha 
ijen dógot látsz, tartsd fel  a kalapodot a botod végibe, s örömödbe 
rikótozz! 

Tovébb menyen, s egy erdő széjibe találkozik valami mészá-
rosokkal, a kik kövér disznyókat hajtottak; kapja a kalapját, fel-
tartsa a bottya végibe, s rikótozni kezd. A disznyók megijednek, s 
mind bérugaszkodnak szerteszéjjel az erdőbe. A mészárosok öt jól 
clpáhojják, s azt mongyák: mácczor, ha ijen dógot látsz, moogyad: 

az isten ágya meg egy hejjibe kettővel! 
Tovább menyen, s lássa, hogy egy ember a fóggyit  a csip-

kétől, burjántól tisztogassa, s köszön: Ágya meg isten kjedet bátya 
egy hejjibe kettővel! Az ember, hogy mérgelődött es a sok giz-
gazra, fmegcsipi  öt, s jól elsupátojja; akkor azt mongya neki: 
mácczor ha ijen dógot látsz, te es inkább segitts vaj egyet kitépni! 

Más hejt találkozik két emberrel, a kik együtt tépelöttek; ö 
es oda menyen s tépászni kezdi hol egyiket, hol a másikot. Hagy-
gyák azok egymást, s öt jól megtépik. 

Igy ért el valami-letteképpen a vásárba. Ott széjjelnéz, s 
meglássa, hogy árulnak egy egésszen fakó  szekeret. Eszibe jut, bogy 
apja szekérrel járogatott erdőbe; kérdi attól, a ki árulta, hogy a 
két ökriétt nem adná-e neki a szekeret? (nem tutta, hogy ha cse-
rél, azután a két ökröt nem aggyák vissza). Az ember előbb még 
megneheztelt rea, hogy az ö szekerivel miétt csúfolkodik;  de csak-
ugyan lássa, hogy az ökrös gazdánál nincsenek mind honn, s a cse-
rét megcsinájják. 

Az éfju  gazdának szekere vót, s azt húzogatta elébb-elébb a 
vásárba; talált egy kovácsra, s aval a szekeret egy féjsziétt  elcse-
rélte. A féjszit  egy fénkövel  cserélte el. 

Mindha a dógot legjobban eligazította vóna, haza felé  indult. 
A falujához  közéi egy tóba meglátott egy sereg vadréczét, a fén-
követ közikbe dobta, a fénkö  belémerült a tóba s a vadréczék el-
repültek mindegyig. Levetkezett, s csórén bément a tóba, hogy a 
fénkövet  keresse meg; de addig az egyetmássát es a tó martyáról 
ellopták. Igy kellett haza menni a vásárból, mindemből kivetkeztetve. 



Felesége nem vót lionn, mikor ö megérkezett. Ö az asztalfiá-
ból egy sorkolat kenyeret vett, s aval lement a pinczébe. Mig a 
hordóhoz ment, hogy bort ercszszen, a kenyeret letette a pincze-
ktlszöbre. Mikor a bort eresztené, visszanéz, s hát lássa, hogy a 
kutya a kenyerit eppeu akkor kapja el. Utánna dobja a csapot, a 
csap elvesz, s a kutya a kenyérrel elfut  — a bor pedig mind egy 
cseppedös cseppig elfőj.  Vót a pinczébe egy zsák liszt; hogy fele-
sége a borfojást  eszre no vegye, azt mind reahintezte. Egy lúd ott 
kotolt, s e mig ö dógozott, őt sziszegte; ö azt gondolta, hogy az 
azt mongya, hogy öt a feleséginek  béárujja; kecczer, háromszor 
megkérdette: béárulsz-é ? s arrafelé  ment, de a lúd még jobban 
sziszegett; megfogta  hát a nyakát, s jól a fódhöz  sójtotta, hogy a 
lúd ott maratt. Arra még jobban megijett; hogy herrehozza a hibát, 
a lúdat megmcjcsztette, a lisztes hibókába meghingerödzött,. azután 
a tuluba, s úgy a fészekre  tilt kotolni. 

Haza jö felesége,  nyitva lássa a pincze.ijtót, s oda leme-
nyen. O a fészken  ült, s sziszegett, mind a lúd. Észreveszi felesége 
hogy ö ; kap egy darab fát,  s neki menyen, mongya: Uram Jézus, 
miféle  állat, mett ütöm agyon! O a fészekről  felszökik,  s nagy-
ijedve azt mongya: Ne bánts, édes feleségem,  mett én vagyok! — 
Felesége számba kéri, mit vásárolt? U mindent úgy elmondott, a 
hogy vót. Felesége neki kiatta az útat, s azt monta: addég szemem 
eleibe ne kertljj, a mig a hibádot herre nem hozod! egy darab ki-
nyeret s egy porczió pálinkát a zsebibe tett, s aval útnak eresz-
tette; azt kévánta: Jó útat, a hol sár nincs! 

Úttyába találta Krisztus urunkot, s azt monta neki: Nem 
eszem meg veled a kinyercmet, mett nem csináltál belöllcm gazdag 
embert! Azután találta a halált; aval a kinyerit s a pálinkáját meg-
osztotta, hogy öt nem vitte el; s komájának fogatta  a halált. A ha-
lál azt mongya neki: Most láss csudát, koma! s bébútt a porcziós 
évegbe. O az éveget bédugta. A halál kéredzett ki onnét, de ö azt 
monta neki: Igird meg, hogy gazdag embert csinálsz belöllem, s 
úgy kiereszlek! A halál meg es igirte. Megegyeztek, hogy ö legyen 
datkor (doctor); a kinek a halál a lábához áll, a nem hal meg, s 
az ojant akarmijen urussággal meggyavithassa; de a kinek a feji-
hez áll, annak halál a fejin.  Evei egymástól elváltak. 

A mtt emberlink elér egy városba, a hol a kiráj leánya eröss 
beteg vót. A datkorok mindent elkövettek, de nem tutták meguru-
solni. Jelenti, hogy ö megorusojja, ha élni /aló; s ha nem, azt es 



oiegmongya. Elment a beteghez, s hát lássa, hogy a halál a lábá-
nál áll. Meggyújt egy kaszaj szénát, annak a hammából feredöt 
csinál, megfcrcszti  benne a leánt, s a szépen meggyavol. A kiráj őt 
úgy megajándékozta, hogy nagy gazda ember lett belölle. Ott ma-
ratt lakni; feleségit  magához vitette, s az uruslásból együtt úri módra 
éltek. — Ecczer ö es eröss beteg lett, s a komája a fejihez  állott, 
ö eleget kérte, hogy ájjon a lábához, de a komája azt felelte:  én 
biz' egyet sem! Aval hát ö es elkötözött a más viágra. 

I X . 

Az aranyszőrű bárány. 
Ecczer vót egy szegény ember, s annak egy fia.  Hogy a fia 

akkorára nőtt, elktttte az apja szógálni. Ment, ment a fiu,  kereste a 
liejjit magának s akatt egy emberhez, a ki öt megfogadta  a juhok 
mellé. Másnap a gazdája neki a kezibe adott egy furuját,  s elkütte 
a johokkal, hogy meglássa, jó lessz-e juhpásztornak. A fiu  egéssz 
naphosszat sem heveredett le, mind más lomha pakulárok, hanem 
a johokot téringette, furujált,  s ment ntánnik. 

Vót a johok között egy aranyszőrű báránka, s a, ha 5 furu-
jált, mindég tánczolt; azt ö úgy es megszerette, hogy feltette  ma-
gába, nem kér a gazdájától más bért, csak azt a báránt. 

Estére a johokot haza hajtotta; a gazda várta a kapuba, s 
mikor látta, hogy a johok mind megvadnak, s jól vadnak lakva» 
úgy meg vót elégttlvq, hogy a fiúval  szegőttségre indult. A fiu  az 
aranyszőrű báránt kérte; a gazda es a báránt erössen szerette, de 
még es valami nagynehezen csak odaigirte, mett látta, hogy a fiu 
jó cseléd. 

Eltöt az esztendő; a szóga végig jól viselte magát, s a bá-
rány övé lett. Haza indult vélle; s a mind menne, egy faluba  cles-
téledik, bészáll egy gazdához, a kinek egy leánya vót. Ez a leány 
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úgy megszerette az aranszörU báránkát, hogy feltette  magába, hogy 
ellopja. Éfél  kllrlil meg cs akarta tenni; de mikor a báránhoz nyólt, 
hezza ragatt a szőrihez. Reggel felköt  a legén, hogy elindnjjon, s 
hát a leán a báránkához van ragadva! nem tutta onnét levenni, s a 
báránt sem hagyhatta el; igy kellett hát elindulni, s a bárán a sző-
rin vitte a leánt. 

Elig ért a szállásától a harmadik szomszédig, veszi a furuját, 
furujálni  kezd, s arra a bárán es táncznak ered; tánezol a bá-
rán, bárán szörin a leán. Egy asszony a kapu sorkánál ki-
nyeret vetett bé a kemenczébe; kinéz, s lássa, hogy a leán tánezol 
a bárán szörin; kifut  a sUtölapáttal, s megriassza a leánt: menny 
haza, ne Ugyetlenkeggy itt ktlnn! Dc a leán csak tánezol. Hezza Ut 
a lapáttal: hát te még nem akarsz szót fogadni?  De ugyan meg-
esett neki es, mett a 1 pát a leán farára  ragatt, s a lapát végire a 
sütő asszon. Öt es a bárán elvivé; s elinenének a templomig. Ott 
es a legény a furuját  fúni  kezdi: tánezol a bárán, bárán szö-
rin a leán, leán farán  a lapát, lapátvéginast t töasszon. 

A pap reggelre akkor jött a templomból; szidni kezdi ököt, 
hogy mennyének haza, ne űzzék az esziket; de a szó nem hasz-
nál. Fogja a páczáját, s jót Ut a sUtö asszon farára;  de hogy el-
bámult, mikor lássa, hogy a pácza az asszon farához  ragatt, s ö a 
pácza végihez! 

Evei a szép komédiával ment, ment a tiu addég, hogy estére 
egy kiráji városba érkezett. Ott a város végin bészállott egy öreg 
asszonhoz; megkérdezte attól: mi újság van a városba? Az öreg 
asszon nagyszomorán elbeszélli, hogy a kiráj leánya erössen beteg, 
semmi urusság sem használ neki; az urusok azt monták, hogy ha 
anyéra lehetne menni, hogy egyet kaczagjon, minnyát meggyavulna, 
de Benki sem tutta még megkaczagtatni; a kiráj eppeg ma hirdette 
ki, hogy a ki a leányát megkaczagtassa, annak adná a leányát, s a 
kirájságot es vélle megosztaná. 

A bárányos legény elig várta reggelt, hogy szerencsét pró-
bájjon. Reggel béjelenti magát, hogy a kirájleánt meg akarja ka-
czagtatni. Ezt a kiráj jó ne ven vétte, s a leánt kiállította a tor-
náczba. A legény a furuját  megfuvintsa;  tánczolni kezd a bá-
rán, bárán szörin a leán, leán farán  a lapát, lapát vé-
gin a sUtö asszon, asszon farán  a pácza, pácza végin 
a pap. Erre nagy hahotával elkaczagja magát a kirájleán; s an-
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nak még a báránka ea úgy megörült, hogy magáról mindent lerá-
zott, s egyesegyedül kezdett tánczolni, tánezolt külön magára a leány 
es, a sütő asszony es, még a pap es. 

A kiráj esszeeskettette leányát a jubpásztorral; a papból udvari 
papot csinált, az asszonból udvari slitönét, s a leánból a leánya 
mellé farajt.  Tartott a lakadalom egyik betfütöl  a másik keddig, az 
egéssz országnak jó kedve vót; s ha a hédegüsöknek a húrjik el 
nem szakatt vóna, tám még ma es mind tánczolnának. 

X. 
Az apám lakadalma. 

Ecczer csak azon veszem eszre magamot, hogy hát apám há-
zasodni akar, s anyámot meg akarja venni. — Azt mongya nekem 
apám: Ertggy a malomba, s őrless a lakadalomra kenyérnek va-
lót! — Rajta szegén! kapom én nagyfirissen  magamot, mind eme 
könnyű ficzkó,  keresek egy átalvetöt, felviszek  a hijjuba három ta-
risnyát, s megtötök kilcucz surgyét ojan dálnoki búzával, mind a 
makk, s mind a kilenczet ecczerre vállamra billentem, s kiviszem a 
szekérre. Kivezetem az ökrököt, s bé akarom fogni,  de hát egyik 
sem tanál a régi hejjire, fogom  a csást hócsból, a hócsost csából s 
úgy jól tanál. Poróbálom a járompáczát, s hát nem tanál a hejjire; 
dugom egyik bejjett a lapát nyelit, másik kejjett a kötörúdat, s úgy 
jól van a dolog. 

Elmenyek a malomba, s mikor odaérek, megállittom az ökrö-
köt, felütöm  az ostor nyelit elöttik a fődbe,  n#hogy megindujjanak; 
magam pedég bémenyek a malomba, hadd hljjam a mónárt, hogy 
a búzát segittsen béhordani. 

Egyetlen egy lelket sem kaptam benn a malomba. Nezek széj-
jel az ágy alá, s a pest megi, s hát látom, hogy a zöd kancsó 
nincs ott a szegen; abból megtuttam, hogy a malom oda van ep-
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részni. Gondolom, hogy immán ha ennyibe van, szép békességesen 
haza várom; de eszembe jat, hogy nem igen szokása haza sietni, s 
a mig eléjö , én addég meg es őszülhetek, — osztág az ökröknek 
es bajosocska esztendőről esztendőre várakozni, mett nem es hoz-
tam vót nekik, mit enni aggyak. Utánna iramodom hát sebess ku-
tyafuttába  ki a bérezre, s hát ott szimatol a bokrok között! vágok 
egy istenes jó husángot, kosztolni kezdem két ódalba, a hogy csak 
töllem lehetett; még ecczer jól neki búzom a husángot, s a mig rea 
sójtottam vóna, ballom messzttröl, hogy megzertlül oda bé a vügybe, 
s hát úgy őröl, ugyan zakatol: eppen az én buzámot járta. 

Hogy a bérezröl hamarébb leérjek a vögybe, neki fekvém,  8 

béhingerödzém az ódaion; utánnam a mennyi csutak: megkévánták 
töllem az Udötötést. Nekik nem lett belé semmi bajik; én es csak 
egy kicsiddég Uttem belé az arromot egy lágy tehenganyéba, de nem 
mártottam fel  onnét egésszen, még ott cs elég maratt a hejjin; több 
baja lett annak a szegén fejér  lónak, a mík ott eddcgelt az ajjba, 
met a töllllnk úgy megijett, hogy a lábára szorított nyűggel együtt 
kifutott  a világból, s még nem jött vissza ez napságig. 

Hezza dörgölgetém az arromot a gyephez, mind a tyúk szo-
kott, s elmenék, hadd lássam, az ökrök nem mentek-e el az álló 
hejjikröl; s hát az én ostornyelem oda fogont  a fődbe,  s akkora 
fa  nőtt belölle, mind a barassai nagy torony; de anyi fiát  kötöttek 
belé a seregéjek, hogy azoknak a csárrogásától a malomzúgás nem 
hallott. Dezzcg megürvendék neki; gondolám, hogy most fogok  se-
regéjfiat  eleget! Jól tuttam hágdosni, a hogy csak kellett: felhágok 
a fára,  dugom a kezemet, s hát nem tér bé a likba, próbálom a 
fejemet,  s hát jól bétér! teli szettem a kebelemet sercgéjfiuval.  Ki 
akartam búni a likból, de hát én nem térek ki; haza futok,  elvi-
szem a ródaló féjszit,  s kivágom onnét magamot. De nem tuttam 
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 bajom, hogy megehUltem, s nekem a fiától  mónárpogáesát 
küdött. De én a fiunâk  ojan eröss lúdméreggel montam meg, hogy 
nem efféle  bajom van, hogy az ecczeribe elfutott,  s hozott egy véka 
korpát, azt nekem egy koszt végin felnyútotta.  Én kötelet sodorék 
belölle, ojant, hogy a malomkövet es fel  lehetett vóna vélle akasz-
tani; próbálám, leér-e a fődig,  de hát egyrét nem én; • fogom  két-
rét, s hát ojan jól leér, hogy még a fődön  meghajlik. Ereszkedn 



431 

kezdek le rajta, de egy féreg  ott fenn,  a hol egy ághoz megköttem 
vót, elkerczelte, s én kötelestől lecseppenteni. De mig a íodre ér-
nék, addig a scrcgéjfiak  a kebelembe megtolvasottak, Bzárnyikra 
kötek, s engem repitteni keztek. Mikor az Ót felett  repUlttlnk, va-
lami asszonyok ott az Óton rongyát mostak, s kiátozni keztek fe-
lém: Mi a tltzes gútot csinál az a gyermek, hogy úgy tud repülni? 
ha leesik, cppen az Ótba szottyan, s belehal! Láttam, hogy mind 
felém  neznek, de a scrcgéjfiak  csárrogásától nem tuttam tisztán ki-
venni, mit kiátnak; azt gondoltam, azt kiáttsák, hogy öggyam meg az 
ingem derekát. Én az ingem derekát kiszabadittám a harisnyám 
szijja alól; aval a scrcgéjfiak  ecczerrc a kebelemből mind kidu-
vadának, nekem a mennyi szárnyam, mind elrepüle, s én az Ótuak 
köllösközepibe belécsubbanék. Csubbanásommal az Ótat úgy kicsa-
pám az árkából, hogy az egésszen kiloccsant a hegy ajjáig; de mi-
kor az árkába visszatakarodott egy kicsi héjjával, a mit egy gidó-
falvi  szonnyu komondor lecselt fel  belölle, annyi hal maratt ktlnn 
utánna, hogy a bejjet Mánástól Dobojig, s Árkostól Angyalosig mind 
ellepte, — még a Szépmezöt es egésszen. No, ott vót hal elég! 
Tizenkét bihalszekér egy hétig mind örökké hordotta, soha meg 
nem szUnt, még sem tutta megkezdeni; oda mene egy csóré czi-
gánpurdé Köröspatakról, mind felszedé  a pendejjibe, s elvivé. 

Eszembe jut, hogy engem nem jáczodni kttttek vót, hanem 
őrölni; elindulok arrafelé,  a hol az ökrök vótak, hadd Iám, mi-
csinálnak? nem mentek-e el hejjikrül? Sokáig mentem, úgy, hogy 
megfárattam  belé. Látok a réten egy lovat, s rcagondolom, hogy: 
ezen könnyen oda jutok, a hova kell. Utánna indulok, de hát ö en-
gem nem vár meg. Fogom a farkát,  egyet fordittok  rajta, s ma-
gammal szembe állittom, s mondom neki amúgy mirgyilusoson: Hó! 
megájj, pityigangos! ne légy ojan jeszke! Megértette a jó szót, s 
megállott, mind a eztivek. Megnyergelem a szürkét, felUlék  a bar-
nára, s úgy elmenék a sárgán, egy lötön ki, 8 egy hágón bé, hogy 
a föd  es szakatt utánnam. 

Egy hejt egy szöllö alatt menék cl, s annak a kejittésin be-
lől sok szép ért gylimücs vót. Megállittám a1 szürkét, leszállék a 
barnáról, s megkütém a sárgát a gyépühöz; próbálám, hogy béhág-
jak, de nem tudék; megmarkolám a hajamot, s annálfogva  béló-
dittám magamot. Rázni kezdem a szilvát, hull a dió, szedem a ma-
gyarét; s teli rakám a kebelemet. 

Erőss meleg vót, meg vótaui szonnyulva, hogy majt megepet-
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tem. Látom, hogy ott ocm messze vadnak 'valami aratók, s kér-
dem: hol kapnék itt vizet valahol? Azok nekem megmutattak nem 
messze egy forrást.  Oda menyek) de hát béfagyott!  eleget akartam 
a jeget a sorkammal vaj kövei bétörni, de nem lehetett, mett a 
jég lehetett egy araszos; hanem kapám a fejemről  a toponyámot, 
s könnyen bétörém vélle a jeget, vizet meritték vélle s amúgy 
jót ivám. 

Elmenék a gyepühöz, hajamnál fogva  kilódittám magamot az 
ú(ra; elódám a szürkét, felülék  a barnára, s úgy elvágtaték a sár-
gán egy lötön ki, s egy hágón bé, hogy ugyan lógott a hajam belé. 
Egy bejt találék két embert; mikor meghalattam vóna ököt, után-
nam azt kiáták : Te fiu,  hova lett a fejed  ? Tapasztom a fenekem, 
s hát nincs ott a fejem!  vissza 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 felej-
tettem, magának sárból nyakat, kezet, derekat, lábat csinálgatott, s 
a jégen sikolándva kaptam meg. Én es meglebetösöcskén tuttam si-
kotándani; eleget sikolándottam utánna, de ő jobban tudott, mind én, 
nem tuttam semmi Ietteképpen megfogni.  Uram isten, mi tévős le-
gyek! merőbe megjettem, hogy fejem  nékül kell csakugyan marad-
nom. De eszembe juta valami, s mondám magamba: hadd el, ko-
ponya, ne vesd magad, mett engem nem vágsz ki! csakhamar sár-
ból egy agarat csinálék, neki uszittám a koponyának, s az egy 
miezre elfogá,  s szépen elöinbe hozá: én elvém, feltevém,  menék a 
gyepühöz, hajamnál fogva  kilódittám magamot; elódám a szürkét, 
felülék  a barnára, s úgy elmenék a sáigán egy lötön ki, s egy há-
gón bé, mind a madár. 

Mikor a malomig értem, ott veszem eszre, hogy engemet apám 
otthon nem győzött várni, keresésemre indult, s hogy nem kapott, 
siratni kezdett nagy jajszóval: Jaj, lelkem fiam,  hova lettél? jaj, 
jaj, miétt cs kUdélck el csak magadra! jaj, lelkem fiam,  most vé-
ge neked, valahol elpusztultál! — A mennyit engem apám életembe 
szidott, s korholt, soha sem hittem vóna, hogy engemet úgy tugy-
gyon sajnálni. Hogy láttam, mi baja van, még távurról hezza szól-
lottam: Ne búsujjon kjed egyet es, apám uram, mett itt vagyok! 
rossz féjszi  nem vesz el! ' 

Meghoztam szegény apámnak a lelkit. A zsákokot a liszttel 
szekérre raktuk, haza mentünk, s az apám lakadalmát fáinoson 
meginnapoltuk. A menyasszony anyám vót, s a menyasszontánezot 



legelőbb én jártam el vélle, s azután jOtt a szer másokra. Mikor a 
lakadalomnak vége lett, mások mind eltakarottak, s mtl otthon ma-
rattunk csak magunkra: s máig es élünk, ha meg nem hótunk! 

Én még azután egy esztendőre lettem, met apámnak igazi 
törvényes fia  vagyok; szépen felcseperettem,  s ügyes legén lett 
belöllem. 

XI 
A rest macska. 

Egy legén megvett feleségül  egy dologtalan gazdag leánt; 
még pedig azt fogadta,  hogy soha sem veri meg. 

Az éfjasszon  soha sem dógozott, hanem csak járt házról 
házra znvatolni, s egyéb hitván dógot követni. Nem es verte meg 
az ura ecczer es; hanem egy reggel, mikor dologra ment, a macs-
kához igy szóllott: Azt poroncsolom neked, te macska, hogy mig 
én oda leszek, te mindent dógozz, a mit kell, a házat szépen kita-
karítsd, délre ételt készitts, s meg egy orsó fonalat  es fonny;  mett 
ha nem, mikor haza jövök, úgy megverlek, hogy megemlegeted 1 

A macska a tüszejen szunyókálva végig hallgatta a beszédet 
De az asszony azt gondolta magába, hogy: ez az én emberem meg-
bolondult ! s azt mondá: Kjed, uram , miét poroncsol ojanokot an-
nak a macskának, hisz az azokhoz nem tud? —Tud, nem tud, ne-
kem mindegy, feleség!  azt mondá az ember, — nekem nincs más, 
kinek poroncsojjak; de ha ö mind azt meg nem teszi, meglásd, úgy 
megverem, hogy sokétt fel  nem kéne venni! 

Aval elment dógára. Az asszon pedig biztatni kezte a macskát: 
Dógozz, macska, mett ma megver uram! De a macska nem dógo-
zott. Elment az asszon több házhoz, s mikor haza ment, a macska 
akkor es szunyókált, s a tüzes kialutt. Esment monta: Szitsd fel  a 
tüzet, s dógozz, macska, mett ma megverődöl. De a macska nem 
dógozott. 

Vadrón&k. 28 
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Haza jö a gazda, széjjel néz, s hát minden rossznl van. Elé-
rántsa a macskát, felköti  a felesége  hátára, s addig veri, mig a fe-
lesége imátkozni kezd: Ne üsse többet azt a macskát, met a nem 
hibás, a nem tad azokhoz a dögökhöz! — Felfogadod-é  hát, hogy 
hejjette mindent véghez vissz? kérdi az ura. Véghezviszek még 
többet es, mind a mennyit kjed neki poroncsolt, csak ne Üsse többet 
szegént! feleié  az asszon. 

Az éfjasszonka  haza futott  az annyához, elpanaszolta a dógot, 
s azt monta: Felfogadom,  hogy a macska bejjett minden dógot el-
igazittok, csak ne verje a hátamon ojan halálra. Hezza szóllott az 
apja es: Ha felfogadtad,  tedd cs meg; mett ha nem, a macska hó-
nap es megverödik! S evei haza kttttc az urához. 

Másnap reggel es mcgporoncsolta a gazda a macskának, mit 
tegyen; de semmit sem tett ineg most es. Azétt hát esmént meg-
verte a felesége  hátán. — Az éfjasszon  akkor es haza futott  pa-
naszra, de az apja úgy visszakergette, hogy a lába sem érte 
a fődet. 

Harmadik reggel es elmonta a gazda a macskának a harma-
dik poroncsolatot; de a macska nem tutta végig halgatni, úgy meg 
vót ijedve; nem es dógozott akkor es semmit. Hanem most min-
dent eligazított hejjette az éfjasszon;  most nein felejtette  cl, hogy 
mit fogadott  vót: ttlzet tett, vizet hozott, ételt készített, sepregetett, 
s mindent tett, a mit kellett; mett sajnálta lelkiből azt a szegén 
macskát, hogy a mikor az ura veri, az ö hátába a körmit kénnyába 
mind belé aggassa, — s osztán még a kétrétű ostornak cs a vége 
a macskán túl az ö hátát es megjárkájja minden Ütéssel. Mikor az 
ura haza jött, hát minden jól van! s mondogatta: Ne féjj  macska, 
most nem bántlak! Az asszony örömmel terítette meg az asztalt, az 
ennivalót kicsinálta, elétette, s jól laktak jó kedvel. 

Azután mindennap úgy vót; a macska többször nem verődött 
meg, s az éfjasszonból  ojan gazdasszon lett, hogy ugyan bejbe! 
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x n 
A Szerenose és Áldás. 

A Szerencse s Áldás együtt utaznak vala egy városba s meg-
láták, hogy egy szegény ember egy csomó seprűt árul, de nem 
igen veszik. Azt mongya az Áldás: Megájjunk, hadd vegyem meg 
ezt a csomó seprűt egész átajjába attól a szegény embertől, legyen 
neki es vására szegénynek. Úgy es lessz: megveszi mind, még pe-
dig hatezorós árrát aggya, hogy a szegény ember elékaphasson. 

Mácczor csmét útaztak ök ketten a városba, hát lássák, hogy 
a szegény ember esmét seprűt árul. Azt mongya az Áldás : Meg 
ájjunk! hadd vegyem meg a sepriiköt megint; meg es veszi, de tíz-
szeres árrát aggya. 

Harmacczor mennek a városba, s lássák, hogy megint csak 
seprűt árul az ember. Most mán azt mongya a Szerencse: Megájj! 
hadd vegyem én meg most, mett tc látom héjába vétted meg mán 
kecczer, mett látod-e, még csak azon szegény ember a seprüs, a 
mind ezelőtt vót. Megveszi a Szerencse a seprüköt, ö pedig csak 
azon az árrán fizette,  ahogy más vétte vóna meg, piaczi árron. 

Mán most ncgycdczcr mennek a városba, hát lássák, hogy a 
seprüs jó négy ökörrel, vasas talpú szekérrel vitt bé egy csomó 
tiszta búzát a városba, s a hol az árult, azt mongya a Szcrencse az 
Áldásnak: Látod-é az embert, a ki a seprűt árulgatta? tc hejába 
vétted meg kecczer ojan magoss árron, én csak ecczer vettem meg 
közönséges piaczi árrán a seprüköt s abból a lett, a mit én tettem, 
hogy most már nem seprűt, hancin a mint látod, tiszta búzát árul 
itt az az ember, klllöinbcn otthon cs jó gazdaságának kell lenni, a 
mind látszik. 

2 8 * 



U D V A R I I E L T S Z É K I E K . 
Keresztorfiseéki  nyelvjárás szerint. 

XTTT. 
Mirkó királyfi. 

Écczö' vót, hő vót, hő nem vót e'gy kiráj, ennek vót három fia.  A 
kiráj örtllt három fiának,  s evégezte mágába, hogy azokot jó móddal 
kitaníttassa, s osztán országoltassa, hogy maga ntán országának dé-
rék örökösököt hadhasson. 

Ékü'dötte tehát fiait  a kolégyomba tanó'ni; azok égy darabég 
jól is forgóttak,  de écezö' csak félbe  hátták a kolégyomot, s mind 
a hárman haza möntek, B többet nem is möntek vissza a kolé-
gyomba. Ezön a kiráj erössen megboszonkodott, s étitotta fiait,  hogy 
eleibe ne mönnyenek, maga pedig béhúzódott lakni a kiráji rezsi-
denczia napkeleti szábájába, a hó mindég az ablakba U't, s nözött 
napkeletre, min'ha onnét valamit várt vóna, s égyik szemivé mind-
örökké sirt, a másikká pedig mind örökké kaczagott. 

Écczö', mikor a kirájfiak  má' jókorára fó'növeköttek,  ésszeta-
nakodnak, hogy megtuggyák a kiráj attyoktól: mi az oka annak, 
hogy mindég a napkeleti szábájába ül, s égyik szöme örökké sir, 
a más pedig kaczag? Legelőbb is béporóbá't a lcgüdösebbik kirájfi, 
s kérdést tött a kirájhoz: Fö'ségös kiráj átyám, én azé' jöttem, 
bogy megtuggyam: mi az oka annak, hogy fö'ségös  kiráj átyám 
égyik szömivcl örökké sír, a mással pedig örökké kaczag, s örökö-
sön napkelet felé  nöz? A kiráj megnözte fiát  tetötö' fogva  talpig s 
egyet sem szólott, lienem kapta a pallossát, a meik az ablak közi 
fö'  vót támasztva , s úgy a fiához  hajította, Iiogy a ház ajtajába 
markolatig mönt belé; de a kirájfi  kiugrott az ajtón, s e szé-
rént ékerll'te a réa mért csapást. — Mikor ez a más két tesvéri-
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höz érközött, azok kérdözték, hogy mijén szöröncsévé járt? ő pedig 
azt mondá: Poróbájjátok meg ttt is, majt megtuggyátok. 

Azután béporóbá't a második kirájfi,  s az is csak arai a szö-
röncsévé járt, a mivel a báttya; végre bémönt a harmadik kirájfi 
is, a kit Mirkónak hittak, s ez is, mind a báttyai, jelentötte béme-
netele okát, de a kiráj ennek sem felelt  sömmit, henem a pallossát 
még mérgesebben kirántotta, s úgy dobta utánna, hogy a pallos a 
ház köfálába  maroklatig haladott belé; — de Mirkó nem ugrott ki 
a szaba ajtaján, henem fé're  ugrott a pallos elöl, s a pallost ki-
húzta a köfalbó',  s oda vitte kiráj áttyához s eleibe az asztâra fek-
tette. Ezt látván a kiráj megszólamlott, s azt monta Mirkó kirájfínak: 
No fiam,  látom, hogy te valamivé több bttcsllletöt tudsz más két 
tesvérödné', neköd hát megfelelők  a kérdésödre: Neköm égyik szö-
möm azé' sir mindörökké, mett búsulok rétatok, hogy élhetetlenök, 
nem nrákodásra valók vattok, a másik szömöm pedig azé' kaczag, 
mett neköm éfiu  koromba vót egy jó pájtásom, a Mezei vitéz, a ki-
vel égytitt csátáztam, s ez Ígérte neköm, hogy ha az ellenségit le-
győzheti, hézzám jö' lakni, hogy égytitt töttstlk el öregségünk nap-
jait, s azér is ülök örökké a napkeleti ablakba, hogy áró' felöl  vá-
rom Ötöt; de a Mezei vitéznek, a ki a sejöm rétbe lakik, mindönnap 
annyi ellensége szokott támadni, mind a fűszál,  s azt mindönnap 
égyedül ké- levágni; s a mig mindön ellensége é nem fogy,  addig 
nem jöhet hézzám. Evei Mirkó kirájfi  éhatta apja szábáját, s tcsvé-
reihöz mönt, s megmonta nekik a kiráj bcszéggyit. 

Ésszetanakottak hát újbó', hogy kérezzenek el apjoktó' szö-
röncsc poróbá'ni. — Legelőbb is émönt a legUdösebbik kirájfi  s 
jelentötte a kirájnál, hogy ö szörönesét akar poróbá'ni, s a kiráj 
belé is égyezött, hogy mönnyön é s poróbájjon égyet. — Az ttdö-
sebb kirájfiu  tehát bémönt a kiráji istálóba, onnét égy jó paripát 
kiválasztott, azt fö'nyergctettc,  fo'tarisnyá'tatott,  s másnap útra indflt. 
— Mikor egy álló esztendeig oda útazott vóna, écczö' csak haza 
dobban, hozott a vállán égy rcz hidlásocskát, s azt ledobta a kiráji 
rezsidenczia eleibe, bémönt akirájhoz, s béjelentötte, hogy ő hő járt 
s mit hozott. — A kiráj végig hâgatta fia  beszéggyit, s azt inondá: 
Haj fiam,  mikor én ojan legén vótam, min' te, az az út neköm csak 
két órára való vót, a lionnat te a réz hidlást éhoztad ; gyönge vi-
téz vagy , nem lössz belölled gáliczkö, émehetsz. Evei a leg 
ttdösebb kirájfi  kimönt az apja szábájából. — Utánna bémönt a má-
sodik kirájfiu  is, az is ékéredzött szöröncse poróbá'ni a kirájtó', s 
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a kiráj azt is eleresztöttc; az is kiválasztott a kiráji istálóból égy 
jó paripát, azt fö'nycrgétcttc,  fö'tarisnyá'tatott,  s útra indút. Esztendő 
műva cz is visszaérközütt, hozott magával égy czllst hidlásocskáf, 
ledobta a kiráji rczsidenczia cicibe, s jelentötte a kirájnál má-
gát, hogy kő vót s mit hozott. — Aj! azt mongya réa a kiráj, mi-
kor én ojan fiatal  vótam, min' tc, a neköm csak három óra járás 
távőság vót; — gyönge vitéz vagy fiam  te is, belölled sem IÖSBZ 
sömmi. — Aval a második fiát  is elutasította. 

Végre bémönt Mirkó kirájfi  is s ö is ckéredzött szöröncsc 
poróbá'ni, ötöt is «bocsátotta a kiráj, kimönt hát ö is a kiráji istá-
lóba, hogy mágának útravaló paripát válasszon, de égyet sem tá-
lá't âkâinatosnak; hencm emönt a kiráji ménösbe, bogy ott válasz-
szon égyet maga íilá, rendre vizsgá'ta a ménöst, de nem tutta éliá-
tározni, hogy niejiköt válassza; ekkor égy vén banya, a ki ott tör-
ténetösön jelön vót, kérdezé tölle, bogy mit akarna? — Mirkó ki-
rájfi  megmonta, hogy mi szándékká van, s bogy az úlra mágának 
paripát akar választani. — Hej uram, azt mondá a vén banya, itt 
nem kapsz kévánságodhoz való lovat, hencm megtanítlak én, hogy 
kaphatod fol  azt: Mönny-e kiráj atyádhoz, s kérd el azt a kür-
tyit, a incjikkel éfiu  korába ésszcklirtölte az aranyszörU inénössit, 
azt a kürtöt fúdd  meg s az aranyszőrű inétös écczö'rc megjelönik; 
(le nc válaszd azok közül az aranyszörücköt; hencm legbátű jö' 
égy borzos, horgaslábu kancza, áról is mcgUsmcröd, hogy a mikor 
a kiráji vár kapuján béjö' a ménös, ö leghátű jö', s a várkapu osz-

lopját úgy megsújtsa a firkává,  hogy az egéssz vár megrezdül 
• belé, azt válaszd ki magad alá, avá poróbá'j szöröncsét. — Mirkó 
kirájfi  meg. is fogadta  a vén banya tanáccsát, Gmönt a kirájboz, s 
fö'szólitotta:  Kiráj ápám, azé' jöttem, hogy aggya átal neköm azt a 
kürtyit, a mcikkcl éfiu  korába az aranyszörU ménössit ésszé szokta 
vót kürtö'ni. A kiráj kérdé tölle: Érc tégöd ki tanított? de Mirkó 
kirájfi  azt felelte,  hogy sönki sem tanitolta. No édös fiam,  inondá a 
kiráj, ha sönki sem tanított, s ezt inagadtó' tálá'tad föl,  úgy okos 
embör vagy; ba pedig valaki tanított ere, úgy a neköd nem rossz 
akaród; megmondom tehát, bö találhatod fol  azt a kürtöt, dc azt 
eddig a rozsda is mcgöttc. A hetedik pinczébe égy vaklikba bé van 
a vakolva, lásd meg, vödd kis ha hásználhatod, hásználd. Mirkó kirájfi 
azonnal kömijest hozatott, emönt vélle a nevezött pinczébe, a vak-
likat megtálá'ta s kibontotta, a kürtöt belölle kivötte s mágával 
évitte. EkkO kiállott a kiráji rozscdenczia tornánczába s megfuvin-
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totta keletre, nyugotra, dé're s északra, s kevés üdövártatva hát 
ecczö' hája, hogy az arany tótlantok úgy szólnak, hogy a város zú-
gott belé; hát jö'nck bé égymás után a kiráji vár kapnján a szöbb-
né' szöbb s fáinabb  aranyszőrű paripák; még messzttröl meglátta 
azt a borzos, horgaslábu tátost, a mcik leghátfi  jött. — Uram is-
ten, mikor ez a várkapuhoz érközött, úgy megsújtotta annak .osz-
lopját a farkává,  hogy az egéssz kiráji rczsedenczia megrezdült 
belé. 

Mihcjt a ménös a kiráji udvaron megállapodott, mingyár 
cmönt a borsos, horgaslábu tátoshoz, azt a többi közű' kifogatta, 
a kiráji istálóba béköttc, s jelentötte, hogy azér fogta  ki a mé-
nüsbö', hogy szöröncsc poróbá'ni mönnyön vélle; de a tátos azt válaszőta: 
Jó' van uram kirájfi!  de előbb hát abrakojj ki jól, mett a néktl' bajos a 
hosszú útat kiálani. Micsoda abrakot kévánsz hát töllem ? met a mi kiráj 
atyám birtokába van, abbó' jó szüvel adok, mondá a kirájfi;  de a tátos azt 
Cclclé: Jó, uram kirájfi!  de a lovat nem akkő szokták abrakőni, mikor in-
dának vélle, henem előre. — Már én most egyebet nem tudok 
lünni, mondá a kirájfi,  liencm a mi van, abból ezúttal jó szüvé szó-
gálok. — No hát, hozz neköm écczö're égy köböl árpát, s tötsd belé 
a válluniba! — Mirkó tejesittéa tátos kévánságát, a pedig a köböl ár-
pát mind megöttc; osztán hozatott égy köböl kölest, azt is megötte 
s azután mondá Mirkó klrájfinak:  No má' most hozz égy félvéka 
tüzes parazsát s azt is tötsd a válluniba, s mikor a tüzes párázsát 
megötte vóna, hát ojan aranyszőrű paripa vált bclöllé, mind égy 
hajnalcsillag, s azt mondá tovább Mirkó kirájfinak:  No uram ki-
rájfi,  mönny 6 má' most a kirájboz, s kérd é tölle azt a nyerög-
szürt, a mcikkcl ingömöt fö'szokott  vót nyergeni, mikor éfiukorába 
rétam járt. — Mirkó kirájfi  émönt az öreg kirájhoz, s kérte tölle a 
nyerget, de a kiráj azt mondá, hogy az «ddig nem is hásználható, 
mett rég hogy a kocsíszénbc hányódik, s eddig el is szakatt; de 
ha megkapja, lássa liásznájja. — Mirkó kirájfi  é'mönt a kocsiszénbe, 
a nyerget meg is tálá'ta ott, de a tyúkok, pujkák min' legazőták 
vót; azér mégis fö'vötte,  s évitte a tátoshoz, hogy fö'nyergéje  vélle; 
de a tátos azt mondá, hogy égy kirájfinak  nem illik ijen takaritatlan 
szörszámmá járni, mikor is a kirájfi  elindittá a nyerget, hogy ki-
takaríttassa, de a tátos azt mondá, tartsd csak ide elömbe. Mirkó 
oda tartá a nyerögszört, s a tátos csak réa fuvintott  lchölletévé, s 
écezöribc ojan arannyas szörszám lén belölle, hogy nem vót párja 
hét országba, s avâ mcgnyerge'te Mirkó kirájfi  vélle a tátost. Ez-
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után azt mondá a tátos a kirájfinak:  No, édös gázdám, má' most 
esmég mönny el ápádhoz s kérd el azt a pár pistajját, s azt a kar-
gyát, a meikkel vitézködött akkő, mikő velem járt. — Mirkó ki-
rájfi  ezököt is megkérte az ápjátó', de az öreg kiráj azt válaszóta, 
hogy azok mán érozsdásottak, haszonvehetetlenök lőttek, de ha csak-
ugyan szttksége van réjok, lássa; megmutatá azokot a fogason, 
Mirkó kirájfi  pedig levötte a fogasró'  s évitte mágával a tátoshoz, 
a tátos azokot is maga eleibe tétette, s réjok fútt,  s écczöribe a 
Iegszöbb arannyas kard s pistaj lött belöllök. Mirkó a kardot fo'-
kötte, a pistajokot pedig a nyeregkápába tokba tötte. Mikő mind-
ezek igy készön vótak, kérdé a tátos: Hát édös gazdám, bő van 
immán a kántár? Mirkó kirájfi  hozta a kántárt is a kocsiszénböl, a tá-
tos ára is réa fútt,  s abból is a Iegszöbb arannyas kántár lött. — 
Ekkő fö'kántározta  vélle Mirkó a tátost, kivezette az istálóbó' STéa 
akart ti'ni, de a tátos azt mondá: Várj csak édös gázdám, vezess 
ki a városbó', s csak ott ü'j réám. — Mirkó kirájfi  megfogadta  a 
tátos szovát, kivezette a városból, ott a tátos megálott s Mirkó fól-
ttlt réa. 

Ekkor a tátos azt mondá: No édös gázdám, hogy vigyelek, úgy-é 
mind a sebős forgószél,  vaj úgy mind a sebös gondolat? Mirkó 
pedig azt feleié:  Lássad édös lovam, akarhogy vigy, csak ara 
llgyejj, hogy úgy vigy, hogy a sebös mönetelt én is meglábbalhas-
sam. — Ekkor azt mondá a tátos: No hun' bé a szömödöt, s 
csippeszköggy belém jói. Mirkó béhunta a szömit, a tátos pedig 
megsirtilt mind a forgószél,  s kicsid Udö múva a fődre  toppantott a 
lábával, s mondá Mirkó kirájfinak:  Nyisd ki a szömödöt, mit látsz? 
Látok, azt mongya Mirkó kirájfi,  égy nagy fojót,  s réta égy réz 
hidat. — No édös g&zdám, azt mongya a tátos, ez az a hid, honnét a 
hid-pádlást a nagyobbik tesvéröd hazavitte! né hő van az üres héje. 
Látom, mondá Mirkó kirájfi,  hát innét hova mönyllnk? — Hun' bé 
csak a szömödöt, majt éviszlek én. Eve megin' megsirtilt mind a 
sebös gondolat, s égynehán pillanat múva megint a födre  toppan-
tott, megálott, s monta Mirkónak: No nyis' ki a szömödöt, mit 
látsz? Látok, azt mongya Mirkó kirájfi,  égy nagy fojót,  s réta égy 
eztls' hidat. No édös gazdám, mondá a tátos, ez az a hid, meikröl 
a hidpádlást a második tesvéröd hazavitte, né hő van az UreB héje. 
Látom, mondá Mirkó kirájfi,  de hát innét hova mönyllnk? Hun' bé 
csak a szömödöt, monta a tátos, majt éviszlek én; avă megin' meg-
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sirült, mind a sebős villámlás, s égy pillantásra megint a tödre top-
pantott, megálott, s mondá a kirájfinak:  No nyis'ki a szömödöt mit 
látsz ? Látok, azt mongya Mirkó kirájfi,  egy véghetetlen széjős s méj 
fojóvizet,  s rajta körösztUl égy aranyhidat, a hld végin pedig innét 
s túl négy kegyetlen nagy oroszlánt, itt má' hogy mttnyllnk körösz-
tU'? Számba se vödd, mondá a tátos, eligazittom én, csak hun' bé 
a szömödöt. Mirkó kirájfi  béhunta a szömit, a tátos pedig megsirtt't, 
s mind a sebős sojom madár, úgy körösztii' repti't a hidon ; kevés 
Udövárva esmég a fődre  toppantott, 8 azt monta a kirájfinak,  hogy 
nyissa ki a szömit, s kérdötte, hogy mit lát? — Látok, azt mongya 
Mirkó kirájfi,  égy véghetetlen magoss éveg kősziklát, ojan meredö-
köt, mind a ház ódala. — Azt mongya réa a tátos: No é'dös gázdám 
ezen is ki köll mönnünk. — Hiszöm a lehetetlenség, azt mongya a ki-
rájfi;  de a tátos biztatta Mirkót: Ne búsú'j édös gázdám, mett még 
rétam vannak azok a patkók, a miket ápád ezelőtt hatszáz eszten-
dővé gyémánt szögekké réám veretött vót, csak hun' bé a szömö-
döt, s fogontozz  jól belém. 

Most megugrottá mágát a tátos, s égy pillantásra az éveg 
kőszikla tetejin termött, ott esmé' megállott, toppantott, s azt monta 
a kirájfinak:  Nyis' ki a szömödöt, mit látsz? Látok, azt mongya 
Mirkó kirájfi,  ha bátra nözök, magam alatt valami fetekét,  akkorát 
mind egy jó nagy tál. — No édös gázdám, az a föd  kereksége; de 
hát magad előtt mit látsz? Látok, azt mongya Mirkó kirájfi,  egy 
kesköny domború éveg ösvent, s mellette innét s túl feneketlen 
méj Urességöt. — No édös gázdám, mondá a tátos, azon nekünk 
körösztii' kéli mönnünk, de az átalmönetel ojan kényös, hogy akar 
ere, akar tova csak legkllssebbet csuszamoggyék meg a láb, vége 
az életünknek, kenem bizd csak réám magadot, hun' bé a szömödöt 
s csipeszköggy jól belém, majt eligazittom én. — Aval megsirtt't s 
égy pillantásra megin' megtoppantotta a fö'det,  s mondá: Nyis' ki 

szömödöt, mit látsz ? — Látok, azt mongya Mirkó kirájfi,  magamon 
hátul messze valami gyönge világosságot, magam előtt pedig ojan 
vastag sőtéttségöt, hogy ha az újoinot fö'tartom  a szömömhöz, úgy 
sem látom. No édös gázdám, még ezön is körösztü' ké' mönnllnk, 
csak hun' bé a szömödöt, s csipeszköggy belém. Megsirü't ujjolag s 
esmét toppintott: No nyis'ki a szömödöt, hát mos' mit látsz? — 
Látok, azt mongya Mirkó kirájfi,  gyönyörű világosságot, égy szép 
havast, a havas közepibe égy sejöm rétet, a rét közepin égy fe-
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teke valamit. No édös gazdám, cz a scjöm rét a Mezei vitéz réttye, 
az a feteke  a közepibe, az ö feleke  scjümbö' szőtt sátra; immán akar 
hun' bé a szűrnöd, akar nc, oda csak emönylink. Aval Mirkó kirájfi 
megsorkantyuzta a tátost, s écczöribc 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 
sejöm gyepön hosszan fektltt  s aluszik, de égy kard fölötte  úgy 
vagdalkozik mindönfclé,  hogy még csak a légy sem szálhatott réa. 
No, gondőja magába Mirkó kirájfi,  „ez ugyan jó vitéz lehet, de attól 
most aluva megtudnám ölni, hencm c nem vóna bücsUlct, hogy 
aluvó vitézt megö'jek, megvárom, hogy kéjön föl,"  aval kijött a sá-
torból, a "lovát megkötte jól a sátor fájához  a másik mellé, s osz-
tán ö is hosszan nyúlt a scjöm fűbe,  s a kárgyának poroncsolá: 
„kard ki hllvejbö'," s a kard éppeg úgy vagdalódzott fölötte  is, mind 
a Mezei vitéz fölött,  hogy a légy sem szálhatott réa. 

Ecczör a Mezei vitéz megöbred, lássa, bogy az ö lova mellé 
egy más ló is van kötve, ébámul s azt mongya: Uram isten, mi 
dolog ez ? hatszáz esztendeje, hogy itt az én lovam mellett más ide-
gen lovat nem láttam, kié lehet ez? Fö'ke, kimönyön a sátorbó' s 
meglássa Mirkó kirájfit,  a sátoránál bogy aluszik, s a kargya hogy 
vagdalkozik fölötte.  — No, azt mongya, c' még jó vitéz lehet, de 
ö sem ölt meg ingöin, mikor aluttam, neköm sem vóna illendő ötöt 
most megölni. Ekkor a lábával az aluvó vitéz lábát megtaszittsa, az 
égybe megöbred, fölugrik  ; kérdi tölle a Mezei vitéz: Ki vagy, mi já-
rásbeli vagy ? Mirkó kirájfi  nicgmongya, hogy ö kinek a fia,  s hogy 
mi járásbeli. — Isten hozott édös öcsém, mondá a Mezei vitéz, ápád 
jó barátom, te is látom jó vitéz vagy, mind ápád, de szlikségöm is 
van réád, mett látod-é ezt a nagy scjöm rétet; c mindönnap meg-
telik ellenséggé, s azt neköm mindönnap le ké' vágnom," de má' 
inost hogy te is itt vagy, nem sictök véllök, jere bé ögylink, igyunk, 
hadd gytt'jenek meg jól, ketten csak cbánunk véllök hamar. Avá 
bémöntek a sátorba, öttek, ittak; de écczö' hát az ellenség anyira 
szaporodott, hogy szinte elé értek a sátorig; ckkő talpra kap a Me-
zei vitéz: No talpra pájtás, mett most min^yár vége. Lóra pattan-
nak mind a ketten, az ellenség közi ugratnak, s mind a ketten fö'-
kiátanak: „kard ki htivejbö'," s a két kard egy pillanatra mind 
fejit  vöszi az éllenséguck, úgy hogy clig lehetött a hót tcsttö' járni, 
utójára a hátújából tizenkét vitéz az ellenség közlil megfutamodik, 
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a Mezei vitéz s Mirkó kirájfi  is utánnok, elérnek egy éveg kőszik-
láig, ott a tizenkét vitéz kinyargal, de Mirkó is utánnok vágtat, hát 
a kőszikla tetejin szép térség van, s lássa, hogy azon szaladnak a 
vitézük, de Mirkó kirájfi  is a tátossal utánnok ered, hát écczö* 
csak oda lösznek a szép sima bejön, min'ha a főd  ényelte vóna, 
oda ugrat hát, a hő látta hogy étüntek, hát ott égy lappancs van, 
s a lappancs alatt égy méj lik csigagürádiccsá, de a tátos egéssz tar-
tozatlanul igyenöst béugrat a likba, s hát az éppeg az alvilágba 
szógá't. Mirkó kirájfi  az alvilágba széjjel tekéntött, hát meglát egy 
fényös  gyémánt kastéjt, mi az alvilágnak nap bejött szógá't, s lássa, 
hogy a tizenkét vitéz ara tartanak, utánnok iramodik, s „kard kj 
üli vejből," égy pillantatra mind a tizenkettőnek clllti a fejit,  ekkor 
elé ugrat a kastéj mellé, hát abba ojau zörgés, csattogás van, ugyan 
döngött a hejség belé, leszál' a lováró', bémönyön a kastéjba, hát 
benn égy vén ördöngös szüle sző, s a dönget ojan erössen, & a ház 
má' teli van csmét katonákkal, hát azokot az ördöngös sztilc szövi) 
uiikö jobbra vette a vetöllöt, mindonkö két húszár ugrott ki lovastól 
a vctöllöbö', mikő pedig bára vette, niindonkö két gyalog ugrott 
ki belölle fegyveröstöl.  Aló écczüribc „kard ki hllvejbö'," lcaprittsa 
a meglévő katonákot, de az ördöngös csmét másokot szőtt; de gon-
dója magába Mirkó kirájfi,  „igy én innet soha sem szabadúlok meg," 
henem neki poroncsol a kárgyának, s mind izzé porrá Rprittsa az 
ördöngös szülét, s az osztovátát kihorgya az udvarra, ott egy ka-
szaj vót, ura réarakja, a kaszajt meggyúttsa s ésszcégeti, de a mikő 
legjobban égtek vóna, az ördöngös szülének kiugrik égy ódalcson-
tikája, forogni  kezd a porba s újból egy ördöngös szüle lössz be-
lölle ; esmét poroncsol Mirkó kirájfi  a kárgyának, hogy aprittsa ész-
szc, de az ördöngös szüle fo'szóllal:  Hadcl meg az élctöinöt Mirkó, 
mett jótétei hejibe jót vársz; ha ingömöt cposztitasz, ki sem tudsz 
innét mönni, ihol adok neköd négy patkóbcli gyémántszöget, tödd é, 
s básznát vöszöd. Mirkó kirájfi  cvöszi a patkószögeköt, s étöszi, de 
gondója magába: ha én ezt az ördöngöst élve hagyom, újra fölá'-
littsa a szövöjit, s a Mezei vitéz soha az ellenségtö' meg uem szaba-
dulhat. Újbó' poroncsol hát a kárgyának, ésszeapríttsa az ördöngöst, 
a tüzbe bánnya s ésszcégeti, többet osztán uem támadott föl;  az" 
után a lovára U't, béjárta az alvilágot, de suhutt égy élő leiköt sem 
kapott benne. Aval sorkantyuba vütte a tátost, odaugratolt a kijáró 
csigagárádicshoz, s égy pillantásra fö'jött  a fö'sö  világra. Mikor el-
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érközött az éveg kőszikla széjihöz, ott le akart szálani a lováró' g 
megálitotta a tátost, de a tátos azt kérdözte: Te mit akarsz Mirkó 
kirájfi!  — Le akarok szálani, mett igön nagy a meredök, lóháton nem 
lehet itt bémönni. — Ugy édös gázdám itt maradsz, mett magadra ezön 
a meredökön soha bé nem jössz, henem maraggy csak rétam, csi-
peszköggyél a sörényömbc, s hun' bé a szömödöt, majt éviszlek én. 
Aval a tátos neki ereszködött az éveg kősziklának, s mind égy jó 
csákjás ficzkó  úgy lecsákjázott a tetörö' s alatt talpra ugrott s mon-
dotta Mirkó kirájfinak:  No má' kinyithatod a szömödöt. Mirkó ki-
nyitotta a szömit, s látta, hogy a sejöm mezőbe vannak. 

Megindútak a Mezei vitéz sátra felé,  de a Mezei vitéz már azt 
hitte, hogy Mirkó el is posztűt, écczö' csak meglássa, bogy mö-
nyön , eleibe möat hát Mirkó kirájfinak  nagy örömmel, ötöt béve-
zette a sátorába s megvendégö'te, s hogy nem vót maradéka, föl-
ajánlotta neki a sejöm réttyit, s mindön kiráji birodalmát, de Mirkó 
azt válaszolá: Édös bátya, én immá' mindön ellenségödöt éposz-
titottam, attó' nem félhetsz,  hogy a birodalmadot az ellenség éfog-
lâja, henem azt kévánnám már tölled, hogy velem jöjj é kiráji 
ápámhoz, ki régtö' fogva  vár réád. Avâ lóra tlltek, s elindűtak az 
öreg kiráj birodâma felé,  el is möntek- szöröncBésön éppeg addig, 
hol az £veg kősziklán Mirkó kiugratott vót, itt a Mezei vitéz meg. 
álapodik Tb azt mongya Mirkó kirájfinak:  No édös öcsém, én ennél 
tovább nem tudok mönni, met a lovam patkójából a gyémánt szö-
gek rég kivástak s nem fog  a lába. Mirkónak eszibe jut, hogy az 
ördöngös neki gyémánt szögeköt adott vót, s azt mongya: Sömmit 
se búsúj bátya, vannak nállam szögek, újbó' vasalom én a lovakot, 
s a szögeköt elévöszi s a Mezei vitéz tátossát újra vasâja a gyémánt 
szögekkel; avâ lóra ü'nek megint s min' jó két csákjás finak,  úgy le 
sikolándnak az éveg kősziklán, s mind a sebős gondolat úgy ha-
lattak haza felé. 

Az öreg kiráj akkor is a keleti ablakba U't, várta a Mezei 
vitézt, écczö' meglássa, bogy két lovas jö' feléje,  elévöszi a perspek-
cziáját, s megüsmeri, hogy az (5 régi jó pájtássa a Mezei vitéz 
jö' a fiával  Mirkó kirájfival,  écczöribe kiszalad, a tornánezró' leporon-
csol a tisztartónak s tizenkét észtendös tulkot levágat, s a mig a Me-
zei vitéz Mirkóvá megérköztek, má' kész vót a nagy ebéd, s a 
hogy megérköztek, ököt örömmé fogadta,  megölégette s megcsókö-
gatta, s mind a két szömivé kaczagott. Azután ebédhöz ü'tek, vigon 



öttek s ittak. Ebéd alatt a Mezei vitéz ébeszéli a Mirkó vitéz dógait 
g a többek között azt mongya a vén kirájnak: No pájtás, Mirkó 
fiadbó'  még jobb vitéz lött, min' mü vótunk; ez immán dérék fin 
örülhetsz neki. — Azt mongya az öreg kiráj: No hiszöm csak még-
is kezdöttem vélle elégödni, kivá't, hogy tégödöt is éhozott, de még 
6em hiszöm, hogy ö is a Kutyafejüvé  meg merne mérkőzni. Mirkó 
kirájfi  hâgatta a beszélgetést, de nem szólott hézza, henem ebéd 
ntán a Mezei vitézt külön szólította, s megkérdözte, hogy ki az a Ku-
tyafejű,  s mére felé  lakik? A Mezei vitéz ébeszélte neki, hogy az 
északra lakik, de egy ojan vitéz, a mijén a nap alatt több egy 
sincsen. 

Mirkó kirájfi  égybe rendölést tött a készülődésre, fö'tarisnyá'-
tatott, s másnap a tátossal elindút a Kutyafejühöz,  — szokás szé-
rént föltt't  a tátosra, belé csipeszködött, s a szömit bébunta. — A tá-
tos megsirült, s úgy röpü't, mind a sebös forgó'szél;  ecczö' megál, 
megtoppantsa magát, s azt mongya Mirkó kirájfinak:  Nyis' ki a szö-
möd, mit látsz ? — Látok, azt mongya a kirájfi,  égy hat emeletös gyé-
mánt kastéjt, de ojan fényöst,  hogy a napra lehet nözni, de ára 
nem. — No itt lakik a Kutyafejű,  azt mongya a tátos, ez az ö ki-
ráji kastéjja. — Odaugrat Mirkó kirájfi  éppegaz ablak álá, a nagyot 
kiát: Kutyafejű!  itthon vagy-é? gyere ki, mett számvetésöm van 
veled! A Kutyafejű  maga nem vót hon, de otthon vót a léánya, egy 
ojan gyönyörű kiráji küsasszon, kinek párját nem lehetött vóna fö'-
tálá'ni az egéssz föd  kerekségin. — A mind ez az ablakba hlmöt 
vart, s a magoss élös hangot meghallotta, ojan mérgesön tekéntöttkiaz 
ablakon az ö gyönyörű égő feteke  szömivé', hogy azoknak sugárátó' Mir-
kó kirájfi  a tátossal égyütt écczöribcköbálványnyá vá'toztak. Azomba 
gondőkozni kezdött mágába, hátha az az éfiu  uriembör valami ki-
rájfi  lehetött, s látóba mönt hézza, s megbánta , hogy ojan hamâ 
köbálványnyá vá'toztatta ötöt, lcsictött hát hézza, elévött e'gy arany 
vesszőt, kerű'ni kezte a köbálvánt, verögetni keztte az ódalát 
az aranyvcsszövé, s hát csak pattogni kezd le rólla a kő s écczö' 
Mirkó kirájfi  lovastól égytitt clevenőn áll elé belölle. Ekkó fó'kérte 
a küsasszon Mirkót: Ki vagy! s mi járásbeli vagy? s Mirkó meg-
mongya, hogy kirájfi  s látóul jött a Kutyafejű  kűsasszonyához. A 
küsasszon szömire veti ugyan, hogy igön mérgesön kiátott föl  az 
ablakba az apja után, de écczöribe belé is szeretött Mirkó kirájfiba, 
ötöt fö'  vezette a hatemeletös gyémánt kastéjba, s ott jó szűvé látta. 
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Asztal fölött  azomba beszéd közbe kivallotta Mirkó kirájfi,  bogy G 
biz' azé' jött ide, hogy a KutyafejUve  megmérkőzzék; de a Kutya-
fejű  léánya ere azt mondá, hogy azt ne tögye, met ojan embör egy 
sincs a föd  kerekségin, a kit az ö apja meg ne birna; de a mikő 
látta, hogy Mirkó nem mond le szándékáró', mcgsájná'ta öt, hogyha 
ki tálál fogyni  belölle, megtanította tehát, hogy hogy gyözhessön az 
apján. — Mönny le, azt mondá , a kastéj hetedik pinczéjibe, ott 
találsz egy hordót pöcsétöletlen, abba tartsa ápám az erejit; ihol 
adok égy palaczkot ezttsböl, ezt tötsd meg abból a hordóbó', de ne 
dugd bé a palaczkot, henem úgy tlgyéj réa, hogy örökké a nya-
kadba lögyön akasztva dugatlan, s mikor az cröd lankadni kezd, 
akkó csak a ktisújjod értesd belé, mindonkor ötezer embör ercjivé 
szaporodik az cröd; igyál is belölle, mett mindön csöpp bor abból 
ötezer embör crejivel ér fő'.  — Mirkó kirájfi  mcghâgatta jól a tá-
nácsot, az ezlls' palaczkot a nyákába akasztotta, s lemönt a pin-
czébe, réa akatt a nevezött borra, s abból clöbb jól ivutt, osztán 
mcgtőtötte belölle a palaczkját, de gondőta magába, hogy c' má' 
neki elég, s hogy a Kutyafejű  ne hászná'hassa a bort, elöntötte 
mind égy csöppig; vót a pinczébc hat köböl búzaliszt, aval fölitatta 
úgy, hogy sömmi nedvessége nem maratt; azután fö'mönt  a kllsasszonhoz 
s jelentötte, hogy ö má' készön van s écczösmind meg is köszönte 
útasittását, s fö'fogadta  neki, hogy ennyi jóságáéi e fogja  vönni, s 
örök httségöt csktitt neki. — A szép kiráji kiisasszon mindönbe bc-
léégyczött, csak annyit kötött ki, hogy ha Mirkó kirájfi  az apját 
meggyőzné is, (le élctétö' ne fossza  meg. 

Azt kérdi Mirkó kirájfi  a szép kirájklisasszonytó', bogy mikő 
lehet remélni, hogy az apja haza jöjjön, s merő' felö'?  mire a ki-
rájkUsasszony azt felelte,  bogy most a napnyuguti tartománnyaiba 
mönt, bogy azoknak székhéjeit megvizsgája, de csakhamar haza-
érküzik, mett már cjőtt a hazajövetele Udejc, de azt könnytl előre 
megtudni, me mikő negyven mé'födnyire  van, akkor égy negyven 
mázsás buzugánnyát elököszönönek úgy haza dobja, hogy a hova le-
esik, a fődből  égybe forrás  fokad.  — Kimöntek hát Mirkó kirájfi  a 
kirájkllsasszonynyal a kiráji palota tornánczába, s várták a Kutya-
fejű  jövetelit. Écczör uram isten, megsötétödik a levögö, hát égy 
negyven mázsás buzugány úgy bésuppan a kiráji vár udvarára, 
hogy a héjiröl úgy fö'fostatott  a viz, mind égy szivárván. — Mirkó 
kirájfi  égybe lcszalatt a vár udvárára, hogy megporóbá'ja, meny-
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nyíre növeködött az ereje, fü'kapja  a buzugánt, megforgassa  a 
feje  fölött  s úgy visszadobja, hogy éppeg a Kutyafejű  eleibe esött 
A Kutyafejű  lova megbotlott a buzugánba, mire a Kutyafejű  meg-
boszonkodott: Czo tovább, farkasok,  kutyák megögyenek, neki riasz-
kodik a lónak a Kutyafejű,  hatszáz esztendeje, hogy rétad járok, 
még eddig soha meg nem botlottá'; mi az oka, hogy mos' botlani 
kezdessz? — Jaj édös gázdám, azt feleli  a tátos, otthon nagy baj 
van, mett valaki a buzugányodot, a kit haza hajltottá', visszadobta 
s én abba botlottam meg. — Sömmi baj, mondá a Kutyafejű,  még 
ezelőtt hatszáz esztendővé megláttam vót á'mamba, hogy Mirkó ki-
rájtival Ügyem lössz, ö van nállam, de mi ö neköm ? a kicsid újjamba 
is töLb erő van, min' benne. — Avâ sebössen megiramodott, s ott-
hon termött. 

Mirkó kirájfi  a vár udvarán várta a Kutyafejűt;  mikor a Ku-
tyafejű  meglátta Mirkó kirájfit,  igyenössen hézza vágtatott, s azt 
mondá neki: No Mirkó, tudom, hogy ingöm vársz, immá' jelön 
vagyok, hogy akarod hát hogy megvijjunk, karddal-é, vagy birokra? — 
Nem bánom akarhogy, a min' neköd tetszik, mondá Mirkó. — Poró-
bá'junk hát karddal égyelöre, mondá a Kutyafejű,  leszálott a lová-
ró', szömbe álottak, mind a kettő neki poroncsola kargyának „kard 
ki hüvejbö'!" s a két kard kiugrott a hüvejbö' s a vetélködök feje 
fölött  úgy ésszevagdákoztak, hogy a bej csöngött belé, úgy okátták 
a szikrát az cröss vercköilésbe, hogy a fodet  a tűz clepte, s nem 
lehetött miatta hejt megálani. Ekkor a Kutyafejű  azt mongya Mir-
kónak: Ne rontassuk ésszé kargyainkot égymással, henem tögytik 
hUvejjökbe s poróbá'junk birokra; fé'rc  tötték hát a kardokot, bir-
kózni keztek. Écczör a Kutyafejű  dérckon kapja Mirkót, fölemeli  s 
úgy vágja belé a fődbe,  hogy övig halatt abba. Mirkó megijett, s 
hirtelen a küsújját a palaczkba értette, s ettől úgy megerősödött, 
hogy a fcidbö'  kukra ugrott fo'  s neki futott  a Kutyafejünek  s úgy 
vágta a födhöz,  hogy az úgy Oterü't a fö'dün,  mind egy kecske-
béka, avâ megfogta  a haját, cvonczolta a rezscdenczia háta megi, 
hol égy feneketlen  tón égy aranyhíd vót épitve; a hidra fü'húzta, 
s a fejit  a viz foli  tartotta s a kárgyának poroncsőt s onnét levá-
gatta, hogy a feneketlen  tóba essék belé, s a testinek többi részit 
is utánna taszította. 

A Kutyafejű  léánya mindezt látta, erössen megboszonkodott 
Mirkó kirájfira,  s midőn fö'mönt  hézza, éforditotta  tölle ábrázattyát, 
szóba sem akart vélle creszködni; de Mirkó kirájfi  meg magyarázta 
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hogy külömben nem tehetött, mett ha életit meghatta véna a Kutya> 
fejűnek,  akkor ötöt posztitotta vóna el; henem azt mondá, hogy a 
mind előre is hüségöt esktltt a kirájktlsasszonnak, most is abb' a 
szóba van, s ötöt évöszi feleségül.  Ére a kiráji küsasszonv is meg-
johászódott, s éhátározták, hogy késztt'jenek fo'  s indűjanak a Mirkó 
kirájfi  országába, el is hozatták a lovakot, a Kutyafejű  tátossát a 
szép kirájkttsasszonnak, s fölü'tek  a lovakra, de mikő meg akartak 
indúni, Mirkó kirájfi  erössen bús vót, kérdözte a szép kirájküsasz-
szon: Te méé vagy ojan szomorú Mirkó? Hát én'bizon csak azé', 
mondá Mirkó, mett kévánok ugyan házámba mönni, de nehezen 
esik itt hadni ezt a pompás hatemeletös gyémánt kastéjt, meik az 
ápádé vót, mett a mU országunkba ijen nincsen. — Jaj kedvesöm, 
mondá a kllsasszony, a könnyű dolog, én ezt a kastéjt egy arany 
á'mává vá'toztatom mingyá', magam bétllök a közepibe, te tödd bé 
az á'mát a zsebödbe, s igy haza vihetöd a kastéjt is ingömüt is s 
otthon a hő tetszik újbó' visszavá'toztathatsz. — Evei a szép kiráji 
ktlsasszon leugrott a lováról, azt átalatta Mirkónak, elévött egy gyé-
mánt vesszőt, a gyémánt kastéjt kcrtt'ni keztc, s Ütögetni ódalba a 
gyémánt vesszővé, hát a kastéj csak húzódni kezd ésszé, s addig 
húzódott ktlssebbre, a mig akkora lőtt, mind egy katona faköpenyeg, 
akkő béugrott a ktlsasszon a közepibe, s az egéssz ésszehúzódott 
égy arany á'mává; a gyémánt vessző pedig mellette maratt, ekkő 
Mirkó kirájfi  az arany á'mát fö'vötte,  úgy a gyémánt vesszőt is, a 
zsebibe tötte, s avâ lóra U't, vezetékre vőtte a Kutyafejű  tátossát s 
szépön haza mönt. 

Hogy hazaérközött Mirkó, s a lovakot éhejhöztette, bémönt a 
kiráji palotába, hol az öreg kirájt a Mezei vitézzé megelégödve mu-
latva tálá'ta, jelentötte nekik, hogy ö a Kutyafejtlt  is legyőzte, s 
éposztitotta, de az öreg kiráj s a Mezei vitéz kétéköttck benne. Mirkó 
kirájfi  tehát kartön fogta  mind a kettőt, s azt monta: Jertök csak 
velem, szömmelláthatólag megbizonyittom, hogy a Kutyafejűt  legyőz-
tem, mett nemcsak a hatemeletös gyémánt kastéjját, henem abba 
a gyönyörű szép léányát is éhoztam a gyözedelöm jeléül. Az öreg 
kiráj s a Mezei vitéz bámútak a Mirkó beszéggyin, s kétéködve ugyan 
de megindútak Mirkóval, a ki ököt evezette a kiráji virágos kerbe; 
annak közepibe Mirkó kirájfi  kinözött a gyémánt kastéj számára 
égy szép teres héjét, oda az aranyá'mát letötte, a gyémánt vessző-
vé kerü'ni s verögetni kezte ódalba, az arany âma húzódni, ter-
jedni kezdött négyszögre, nagyobbra nagyobbra mindaddig, mig 
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egy fáin  hatemeletes gyémánt kastéj lött belölle, ekkor esmét karon-
fogta  az öreg kirájt s Mezei vitézt is, s a gyémánt gárádicsokon 
fö'vitte  a kastéj szábáiba, ott pedig a világhiril szép kiráji kUsasz-
szony elejökbe mönt, ököt jó szUvel fogadta,  s lett'tette, azután ina-
sokot kü'dött, az öreg kiráj többi fiai  s az udvar jelösebb embörei 
után is; az ebédlő házba vót égy nagy kétfelé  nyiló asztal, an-
nak poroncsőt s az asztal mágátó' megterll't, réta kttlömbné' ktt-
lömbféle  dárága ételök, italok jelentek meg, s az ésszegytllt 
vendégök vigon lakomáztak. — Az öreg kiráj pedig megelégö-
dék végre fiává,  Mirkónak átalattaa kirájságot s egéssz birodálmát, 
maga pedig a Mezei vitézzé csöndös mágános életbe vonútak vissza 
s hosszason bódogul éltek, az ésszekö't kiráji pár szép magzatokot 
nemzöttek, s máig is mind élnek, ha meg nem hótak. — Hónap 
lögyenek a kegyelmötök vendégei. 

XIV. 

A möndöleoskék. 
Écczö' hő vót, hő nem nem vót, hetethét országon, még azon 

is túl vót égy szégény özvegy asszony, annak vót három legén fia, 
de hogy szégények vótak, hát égynek mindég é kéllött mönni szó-
gá'ni. Legelőbb is émönt a nagyobbik fiu,  s a mikő mönne mönne 
hetethét országon, még azon is túl, tálál égy öreg embört. Hogy 
hát tálál égy öreg embört, e megszólittsa ötöt: Écsém urain, mi já-
rásbali? azt feleli  a fiu:  Én édös ápám, szógá'ni indútam. Én pe-
dig éppen szóga keresni! Ahajt megfogaggya  a fiút  a möndölecs-
kék (juhok) mellé. 

Röggé, mikő megindül véllök, meghaggya az öreg, hogy azo-
kot ne hajtsa, ne téröngesse, csak mönnyön, möndögejjön mind után-
nok, met azok magokra is szép csöndösön ellegelésznek. 

Vadrózsák. 2 9 
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Megindittsa a fia  a möndölecskéköt; legelőbb is érnek égy 
gyönyörtiségös szép rétet, ö csak mönt, möndögélt ntánnok, a mind 
meghatta vót neki az öreg embör; azután égy sebős fojóvizhöz  ér-
köznek, körösztii' mönnek réta a möndölecskék, de ö nem mert belé 
mönni a nagy vizbe, henem ott kerti'te a vizet egéssz estig. Hogy 
ott kerti'te a vizet hát, a möndölecskék magoktó' visszajöttek, átal 
a vizön, ő pedig kapta mágát, estére haza hajtotta. Azt kérdi tölle 
az öreg embör: No édös fiam,  beszéld é neköm, hő jártál a mön-
dölecskékkel ? — Én édös ápám csak möntem möndögeltem utánnok, 
hát ízok möntek ésöben is égy nagy Bijáttságra, onnét érköztek 
égy nagy sebős fojóvizhöz,  azon a nagy vizön körösztii' möntek, én 
pedig innét marattam, mett nem mertem belémönni a nagy vizbe! 
Hogy ezt ébeszéli a szégén fiu  hát, azt mongya neki az öreg: No 
édös fiam,  én tégödöt eleresztlek, mett látom, hogy nem szógá'ni 
való legén vagy. Ahajt szépön fizetés  néklil eleresztötte. 

Émönyön biz ö nagyszomorán haza. Hogy haza mönyön hát, 
azt kérdi tölle a más két tesvére: No édös bátyánk, hát mit szó-
gála? Hmt mit szógá'tam? mönnyetök éíük is, megtuggyátok. 

No jó' van! Émönyön a közbésö is szógálatot keresni, hát ép-
pen Jihoz a gázdához szegődik bé, ő is úgy jár mind a nagyobbik, 
s égy nagy sömmivel haza mönyön. Hogy baza mönyön hát, kérdi 
a kttssebbik tesvére: No hát édös bátyám! kied mit szógála? Hm! 
mit szó'gátam? mönny é, tés is megtudod. 

No jó' van! Émönyön biz ö is, hogy poróbá'jon szöröncsét; 
a mikő mönne mönne, hát ö is éppen aval az öreggel tálá'kozik, 
bészegödik hézza esztendőre a möndölecskék mellé, s az öreg meg-
mongya neki is, hogy csak mind utánnok mönnyön, suhutt töllők é 
ne maraggyon. 

Röggé fö'tarisnyál  az öreg, a pájtábó' kiereszti a möndölecs-
kéköt, megindúnak, a fiu  is mind nyomró' nyomra mönyön utánnok; 
hát a möndölecskék legelőbb is érnek égy szép ződ sijáttságot, kö-
rösztii' mönnek azon széplassan legelészve, s elérnek égy sebős 
fójóvizet,  körösztii' mönnek azon is a möndölecskék, utánnok a le-
génke is belé mönyön; de mihejt belémönyönavizbe, écczöribe az a 
sebős viz úgy lesorvassza rólla a gúnyát, búst, mindönt, hogy a 
mikő kiért a tfisó  martra, csupán a csontya B a bőre vót megma-
radva. A hogy kiért a túsó martra hát, a möndölecskék visszafordúnak, 
ahajt csak fúni  kez'nek réa, écczöribe még kttlömb teste lössz, mind 
a mijén vót. Esmét megindfinak  elöl a möndölecskék, hát érnek 
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égy nagy rétet; de azon a rétön ojan nagy itt van, hogy k&sz&'ni 
is lehetött vóna, mégis ott a mirhák ojan soványok vótak, hogy a 
szél szinte éfútta  ököt; onnat möntek a möndölecskék égy más rétre, 
hát ott úgy nincs mit ögyenek a marháknak mind a kopacz fődön, 
mégis ojan kövérök, mind a gynrott háj; onnat möntek a möndö-
lecskék égy nagy erdőbe, hát ott mindön fán  ojan nagy keserves 
sirás rívás vagyon hogy! Nözi, nözi, hogy miféle  nagy sirás lehet az ? 
hát mindön ágon égy-égy csóré verébfiu  vagyon, ott simák rinak. Onnat 
is tovább möntek möndögéltek a möndölecskék, mig egy nagy kert-
höz jnttak, hát kétfelöl  a kertön két kutya úgy marakodik, hogy a 
hob szakadva szakad a szájokbó', még sem tuggyák egymást bán-
tani. Tovább möntek a möndölecskék, mig égy nagy tóhoz értek, 
hát lássa, hogy egy asszonyembör a tóban égy kálánynyal valamit 
a vizbö' mind csak meröget, de még sem tuggya soha kimerni. — 
Onnat elébb möntek a möndölecskék, hogy elébb möntek, lássa, 
hogy égy patakba mijén szép tiszta kirístáj viz foj;  ö hogy erössen 
meg vót szonnyúlva, hát innya akart belölle, de gondőta mágába, 
hogy annak a főrása  még sokkal szöbb lehet; ö bizon émönyön a 
főrására,  hát lássa, hogy égy döglött btldös kutyának a szájábó' 
buzog a viz, ahajt úgy megijett, hogy egy csöppöt sem iszik belölle. 
Innét möntek a möndölecskék égy kerbe, de ez a kert ojan csuda 
szép vót, hogy ánnál szöbbet emböri szöm még soha sem látott, 
kttlömbné' kttlömb virágok nyiltak benne, még is a möndölecskék 
égy virághoz sem nyúltak, csak ötték a zöd füvet.  Hogy ötték a 
zöd füvet  hát, ö is leül égy szép virágos fának  az árnyékába, hogy 
falatozzon  égy kicsit, ecczö' csak lássa, hogy égy szép fejér  ga-
lamb előtte repdös, ö bizon kapja magát, vót neki égy kicsi mor-
dájja, hézza lő a galambhoz, égy tollát le is lövi, aval éfut  a ga-
lamb, ő fö'vöszi  a tollat, belé töszi a zsebibe. 

Megindúnak azomba a möndölecskék haza felé;  ö is utánnok 
mind mönt möndögélt, mig éppen haza érköztek. 

Hogy haza érköztek hát, azt kérdi tölle az öreg cmbör: No 
fiam,  hát jól jártak-é a möndölecskék? azt feleli  a fiu:  Jól jár-
tak bizon, mett neköm écczö' sem kéllött téröngetnöm, csak éppen 
mönnöm utánnok. Hogy azt mongya, hát azt kérdi még az öreg 
embör: No fiam,  beszéld el, hő jártál a möndölecskékkel? Ahajt be-
szélni kezdi, hogy esőbben is möntek a möndölecskék égy szép zöd 
siáttságra, azután égy sebös fojóvizön  átmöntek, no csak mind ébe-
széli, hogy ö hő járt, mére járt véllök. Hogy ébeszéli hát, azt 
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mongya az öreg: Édös fiam,  Iádd-é, az a gyönyörüségös szép zöd 
siáttság, a hova legelőbb möntél a möndölecskékkel, a te eddig 
való éfinságodot  jelenti; a viz, a mejikön körösztü' möntél: a btln-
mosó életvize; hogy róllad mind a gúnyádot, mind a húsodot lesor-
vasztotta, ez azt jelenti, hogy a te eddig való bttneidöt lemosta; 
hogy a túsó marton a möndölecskék réád fúttak,  s azután még sok-
kal frissebb  testöd lén, ládd-é fiam,  ez azt jelenti, hogy mivel a 
szönt htlt, az életvize, a lelködöt egésszen átaljárta s a te büneidbő' 
kitértél, hát egéssz lelkedbe újrasztllettél; azok a möndölecskék, a 
kik réád fúttak,  az angyalok s a kegyös jó tanittók; azok a már-
hák, kik a kövér flibe  is sovány ok vótak, azt jelentik, hogy ezön a 
világon a fösvényök  nagy bőségbe vannak, de magoktól is s&jná'-
ják az ételt; azok a más világon is nagy bőségbe lösznek, elég éte-
lök, italok lössz, ősznek, isznak, de azé' mégis örökké ehök, szony-
nyak lösznek; azok a márhák, kik a kopaczon is jól öttek, attól is 
jó kör érők vótak, azok azt jelentik, hogy a kik e világon a kicsi-
ből is attak a szégénnek, a magok testököt sem sonyorgatták étlen, 
szonnyan, azok a más világon kicsi eledelből is jóéztl falatot  ősz-
nek, soha sem ehöznek, nem szonnyulnak meg; hogy az erdőn 
ojan keservesön sirtak a mádárfiak,  e ládd-é édös fiam,  azt jelenti, 
hogy a mej ányák ezön a világon nem körösztö'tetik meg gyermö-
keiköt, henem úgy étemettctik, a más világon azok örökké sirnak, 
rínak; hogy két kutya égy kertön átal úgy marakodott, ez azt je-
lenti, hogy a kik ezön a világon az atyafiak  köztll úgy virrognak, 
pölleködnek a jószág fölött,  a más világon is örökkétig veszeköd-
nek, de soha ésszé nem férhetnek;  hogy égy tóba égy asszonyem-
bör ojan erössen halászott valamit égy kálánynyal, még sem tutta 
kifogni,  ez azt jelenti, hogy a ki ezön a világon a téjbe vizet tö't, 
s úgy aggya é másnak, az a másvilágon fojvást  égy tóba lössz, s 
ott égy kálánynyal örökké hálász, hogy valahogy a viz közül vá-
lassza ki a tejet, de soha sem tuggya; hogy égy szép tiszta pata-
kot láttál, de abbó' nem ittál, henem a főrásra  möntél, hol égy dög-
lött kutyának a szájábó' foj  ki a viz, ládd-é édös fiam,  az a szép tiszta 
patak vize jelenti a papok szép perédikáczióit, szönt imáttságait, a 
kutya pedig, a kiből foj  a szép viz, a papokot jelenti, a kik ke-
gyös, böcs tanittásokot tösznek, de magok nem tártsák meg; a kert 
pedig, a mejikbe bémöntetök, az a ménnyország; a kik ezön a 
világon bün nékül élnek, a más világon egy ojan szép kerbe 
mönnek. 
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De most azt kérdőm, édös fiam  ! meg tndod-é bizonyittani, hogy 
te jártál abb' a kerbe is ? A fiu  csakhamar kivöszi a tarisnyájából a 
fejér  galambtollat, od'aggya: nézze öreg átyám, ezt éppen ott lőttem égy 
fejér  galambból. Az öreg évöszi a galambtollat s azt mongya neki: 
Ládd-é, fiam,  az a fejér  galamb én vótam, én mindonkő vigyáztam 
réád, egész útadba fojvást  möntem utánnad, örökké szömmel tar-
tottam, hogy mit cselekszöl? ládd-é, az Isten is igy mönyön titkon 
az embörrel, hogy láthassa, ki mit cselekszik; hogy te égy tollát 
kilőtted a galambnak, az az én egyik újom, csak nözd meg, hogy 
nincs itt; nözi, hát oda van az öregnek a kicsi úja! ahajt csak 
oda töszi az öreg a tollat, réa fú,  hát écczöribe fáinul  oda csi-
nálódik. 

De má' bétöt vót az esztendő, mé — hogy szót égybe kever-
jek — akkő csak három nap vót égy esztendő. — Azt mongya az 
öreg a klls szógának: No fiam,  immá' bétöt az esztendő, hocczide 
a tarisnyát, aval elereszlek! de ésöbben azt kérdőm tölled: inkább 
a ménnyországot választod-é, vaj pedig annyi arannyat, a mennyit 
ébirhatsz haza ? A fiu  azt feleli  réa: Neki nem kéli aranny, csak 
hogy ménnyországba mehessön. Az öreg écczöribe megtő't égy zsá-
kot neki aranynyal, fö'töszi  a hátára, aval ébocsátotta. 

A fiu  pedig hogy a gazda ájándékát szépön megköszönte, fogja 
mágát, émönyön haza a zsák aranynyal, de ojan hat ökrös gazda 
lössz belölle, hogy az egéssz faluba,  de még a vidékbe is csak égy 
láb sem vót hézza hasonló; feleségöt  is kapott égy dérék jó léánt, 
ojan szépöt, mind égy virágszál; még a mái nap is él, ha meg nem 
hót. Hónap lögyön a kietök vendégök. 
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zv. 
Tündér Ezzséböt. 

Écczö' hő vót, hő nem vót, hetethét országon, még azon is 
túl, égy szégény embör, vót ennek égy felesége  s három gyermö-
kök, de égtelen szégényök vótak. Écczör azt mongya a nagyobbik 
fin:  Anyám! süssön neköm égy hammas pogácsát, hadd mönnyek é 
szógá'ni; ahajt süt az annya égy pogácsát, a fin  elindú, mönyön 
mönyön; mikő mönne égy nagy havason körösztü', tálál égy ősz 
embört, köszön: Isten á'gya meg kiedöt öreg apó! Isten hozott 
fiam!  mi járásbeli vagy? azt kérdi az ősz embör.—Én mönyök szó-
gá'ni; ha az isten velem lössz. —No hát jere hézzám, azt mongya 
neki az ösz embör, én neköd megfizetők. 

Émönnek biz ök az ösz embör házához; másnap tüstént mön-
nek szántani, de csak gyepöt szántottak, abba vették a magot; de 
hogy szót égybekeverjek, az ösz embör igért vót neki égy véka 
búza vetést. Ételik két nap, azt mongya az ösz embör a harmadik nap 
viradólag: No fiam!  már ma magadnak méssz szántani, készitsd 
elé az ekét, fog'  bé az ökrököt, addig én égy véka búzát tőtök ftl. 
A legén bizon béfogja  az ökrököt, azalatt az ösz embör is kiviszi 
a véka búzát s fö'töszi  az ekére; megindűnak, ékéséri az ösz em-
bör éppen a falu  végiig, ott azt mongya a legénnek: No fiam,  lá-
tod-é tova ki azt a bokros héjét, mönny el oda, szánts magadnak 
annyi héjét, a mennyit gondősz, hogy elég lössz égy véka bú-
zának. Émönyön biz a legén ki oda, meglássa a sok bokrot, 
czihert úgy megijed, hogy écczö're szüvit veszti, hogy azt ő 
hogy szántsa ftt',  mé csak a mig a bokrokot kivagdajja, este 
lössz; ö bizon fogja  mágát, észökik onnét haza; ott haggya az ekét, 
az ökrököt, azok pedig magoktól émönnek vissza zz ősz embörhöz; 
de hogy szavamba szó'jak, azok a gondolom ökrei vótak. 

Hogy haza érközik a legén, az apja házához hát, kérdik a 
többi tesvérei: No hát mit szógá't? — Mit? mönnyetök e tüs, maj' 
megtuggyátok. Csakhamar émönyön a közbésö is; éppen mikor a 
a havason mönne, tálá'kozik az ősz embörrel, a ki écczöribe meg-
fogaggya  szógájának, igér neki mind a másiknak égy véka búZa 
vetést. Émönnek biz ök haza! de éppen úgy járt mind az eső báty 
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tya, ő îs a harmadik nap, mikő mágának ké' vala szántani, feször-
nyti'kődött a nagy cziherös hejnek láttára, hogy azt embőri terem-
tés hogy szánthassa fő';  ö is emönt haza. 

Hogy haza érközött a közbésö legény is az apja házához, kérdi 
a küssebbik tesvére: mit szó gála édös bátyám aram? — Mit szó-
gá'tam? kéj ki abból a hammubó', mönny é, majt te is megtudod. 
De hogy szót ésszekeverjck, ez a legénke mindég a hammat örö'te 
a lába között, dög, penészös vót. O bizon fö'kel,  kirázza a hammat 
m&gából, azt mongya: No ányám! süssön neköm is égy pogácsát, 
hogy ha poróbá'tak a többi tesvéreim, hadd poróbá'jak én is. Azt 
mongyák a többi tesvérei: Oh te hammas fazék,  hiszöm tégöd még 
puiszka Önni sem fogadnak  meg. De csak meg kéllött lönni az 
ánnyának, hogy neki is süssön valamit. Neki áll biz az annya, va-
lami hitván korpábó' süt neki égy pogácsát, aval megindul szógá'ni. 
Mikő mönne mönne a röngeteg havas közepin, tálá'ja az ősz em-
bört, köszön neki: Isten á'gya meg kiedöt öreg ápám uram! — Isten 
á'gyon meg fiam!  hát hova indútál? — Én bizon szógá'ni, ha gázdát 
t&lá'nék. — No jó, met én is éppen szóga fogadni  indűtam; ahajt meg-
fogaggya,  igér neki égy véka búzavetést; émönnek haza. 

Mikő má' két nap szántottak vóna égyütt, ékü'di a harmadik 
nap csak mágára, hogy szántson; mig béfogja  a gyermök az ökrö-
köt, addig az öreg embör is kivitte a vetni való búzát, fó'tötte  az 
ekére. Vót a tőtésön égy nagy kutya, a ki fojvást  ott heverészött, 
de ekkő fö'köt,  megindút elöl, ugyancsak az ősz embör is ekésérte 
a fala  végiig, onnét megmutatta, hogy hova mönnyön szántani. 

Kimönyön a gyermök az ekével, hát lássa, hogy a sürü bokor 
mián égy borozdát sem lehet szántani, gondőkozik, hogy má* mi-
csiná'jon? ő bizon fogja  mágát, elévöszi az élös szekörczéjit, vágni 
kezdi ki a sok tüskét, bokrot, hát a kntya min' horgya égy rá-
kásba; écczö' nözi, hát már eleget vágott ki; ö bizon hézza kezd a 
szántáshoz, hát az a két ökör úgy hasittsa a gyepöt bokrostól égylitt 
hogy! — elig fordul  hármat, nözi, gondo'ja mágába: hiszöm most 
má' nem szántok többet, henem előbb bévetöm, hadd lám a magbó' 
hogy jut? éveti a magot, hát min' belé mönyön, többet nem kéli 
szántani; nagy örömmel fö'kabalázza  az ekét, éhajtsa haza. Mon-
gy& az ősz embör neki: No fiam!  te már bétötötted istennek hálá 
az esztendőt, isten hirivel ébocsátlak, mé már én sem fogadok  több 
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szógát De hogy szavam ne felejtsem,  akkő bárom nap vót égy 
esztendő. 

Émönyön biz a legénke haza, kérdik a többi tesvérei: No héj! 
mit szógálál? — Hát ejiszöm, én is annyit szógá'tam min' kijetök! 

Écczö' mikor egy esztendő étöt vóna, kimönyön a mezőre búza 
látni, hát lássa, hogy égy vénasszony arat valami zsöngés búzát, 
émönyön haza, mongya az ápjának: No ápám! tuggya mi ? möny-
nyttnk aratni. Azt kérdi az apja: De hova fiam?  Hát ápám, a ta-
vaji szógálatomér attak vót neköm égy véka búzavetést, az eddig 
megért, arassuk le. Émönnek négyen: az apja, ö, meg a két báttya ; 
mikor oda érnének, hát lássák, hogy ojan búza van, hogy a tövitö' 
fogvást  mind végig föl  aranyfökböl  ál', készön megérve, neki ál'nak 
négyen, mind égy szálig learassák, lössz belölle három kalongya, 
huszonhat kévéjibe. Azt mongya az apja: No fiam!  itt három ka-
longya van, tü is hárman vattok tesvéröktil, mig én haza mönyök 
szekeret' fogadni,  jól örözzétök, hogy csak égy szálat is valami má-
dár é ne vigyön. Émönyön az apjok haza, ök pedig hárman a há-
rom kalongyának a tövibe U'nek, úgy őrzik; de a küssebbik legin-
kább féjtötte,  min' sijáttyát, mindégyre futott  a báttyaihoz, hogy 
ne szunyoggyanak, vigyázzanak a búzára. Écczö' mikor ököt igy kö-
tögetné, visszatér a mágájéhoz, hát lássa, hogy égy arany búzaszá-
lat égy horokáj a fődön  húz elébb elébb, utánna szalad, hogy vögye 
el tölle, de mikő szinte szinte megfogta  vóna, a horokáj elébb elébb 
szökött, s mindaddig csalogassa ötöt, mig éppen bécsája aröngeteg 
havas közepibe. 

Écczör eszre vöszi mágát a gyermök, bát lássa, hogy szürkül 
bé, má' mére mönnyön, micsiná'jon? gondőkozik mágába; vissza-
mönne a kalongyákhoz, de hogy fojvást  a búzafejet  vivő horokájt 
nözte, meg sem tismerhette többé a béjet, a hol éjött; ö bizon gon-
do'ja mágába, fö'hág  égy legmagossabb fára,  onnat megnözi az egész 
világot; ügyel mindönfelé,  écczö' meglássa a legmagossabb fát,  fö'-
hág réa, nöz napkeletre, hát nem lát sömmit, nöz dé're, hát nem 
lát sömmit, nöz északra, hát messze messze, mind égy gyértyavilág 
akkora világosságot lát; ö bizon leszál' s megindulárafelé,  mönyön 
igyenössen árkon, erdőn, kősziklán, cziherön körösztü', mig kiérkö-
zik égy nagy sijáttságra, hát ott a tüz, a mejiköt látott vót, de hát 
akkora kaszaj fa  hogy a langja szinte az eget érte, árafelé  inHú, 
mikő közelitött a nagy tűzhöz, lássa, hogy égy embör kerekön fek-
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szik tüz körül, a fejit  a lábára tötte, bé van takarva szokmánynyal; 
gondőkozik, vajon azon az embörön belől fekügyék-é  vaj küjjel? 
mé ha ktljjel fekszik,  megfázik,  ha belől fekszik,  elég; fogja  má-
gát, belébuvik a szokmáDy újába, ott szépön elaluszik. 

Röggé, mikor a nap fo'jött,  megöbred a nagy embör, nagyot 
ásitt, fo'kel  a tüz mellől, kiesik hát a szokmán ujjából a gyermök a 
fődre,  nözi az óriás, (mett hogy szavam nc felejtsem,  a nem embör, 
hanem óriás vót,) megürül neki az óriás, tüstént fö'kapja  a fődről, 
az ölibe vöszi, éviszi bé a palotájába, még ott is a harmadik házba, 
s letöszi az ágyba, szépön bétakargassa, lábújhögyön kijö' onnét, 
nehogy megöbreggyön; écczö' haja, hogy bizon megöbrett a gyermök, 
az ajtón azt kiáttsa bé neki: Ne fé'j,  édös fiam!  én az igaz, hogy 
nagy embör vagyok, de attól ápád héjett ápád, ányád héjett ányád 
löszök; aval bémönt a házba, hát a szégén gyermök úgy nöz az 
óriás szömibe, min'ha az eget nözné. Écczöribe az óriás megkér-
dözi, hogy hogy jutott ö ide? a gyermök ébeszélte az egéssz törté-
netöt. Az óriás azt mongya neki: No édös kicsi fiam,  a mit a szü-
ved gondol, a szád ki tud mondani, mindönt bétötök neköd, csak 
éppen ne búsüj ! Csinyá'tátott neki külömbnél külömb gúnyákot, min-
dönnap drága ételökkel tartotta; ez igy vót, mig éppen húsz esz-
tendős lött a gyermök. Écczö' szomorkodni kezd erössen, kérdi az 
óriás apja: Hát édös fiam,  mon' meg neköm, hogy mé' vagy ojan 
szomorú? hiszöm, a mit a szüved kigondolhat, a szád kimondhat, 
mindönt megcselekszöm, csak éppen mongyad, hogy mi bajod? Azt 
mongya a gyermök nagykésöre: Hát — hát — hát, édös ápám, 
én azé' vagyok szomorú, mé már éjött az üdö, hogy megházasogy-
gyam, itt a sincs, a kit évögyek. — Oh fiam,  azon ne busúj söm-
mit, ojan legénnek, min' te, csak akarni kell, minnyá' tálá'kozik 
elég abból az asszonyembör-félébö',  még pedig a legszépibö', hogy 
válassz magadnak, a mijent csak a szüved leginkább szeret. 

Ahajt kihlja a kapu elejibe, azt mongya neki: Nojfcun!  lá-
tod-é tova bé azt a nagy fejér  tót? mönny el oda éppen álló délbe, 
bújj meg egy fa  alá, oda mindön álló délbe megjelenik bárom szép 
tündér leány, ojan szépök, hogy! hogy a napra lehet nözni, de 
azokra nem, galamb képbe jelennek meg, mikor a marthoz érnek, 
átalbuknak a fejökön,  mingyá' leányok lösznek, levetkőznek, a gú. 
nyájokof  lerakják a martra, te ekkő mönny oda, kapd el azét, a 
mejiköt szüved leginkább szeret, foss  ide haza vélle, de jól vigyáz* 
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vissza ne nézz, akarhogy kiáttsanak, mé ha vissza nézsz, hidd meg 
hogy elér, jól pofon  vág, a gúnyát is évöszi tölled. 

Émönyön biz ö a tóhoz, s megbúvik egy tögyfa  álá; hát écz-
czör úgy repül három fejér  galamb a tó felé,  hogy ngyan csat-
tog a szárnyok, écczöribe a három galamb leszál a tó mártyára, 
belé mönnek förödözni  a tóba; de ö sem késik sokat a fa  alatt, 
Alt a tó mártyára, fö'kapja  a nagyobbiknak gúnyáját, megfutamo-
dik vélle; azomba eszrevöszi a tllndér leány is, hogy viszik a gú-
nyáját, kiszökik a tóbó', megrugaszkodik utánna, smind azt kiáttsa, 
neki: Megá'j szUvem szép szerelme, nözz meg, mijén szép böröm, 
mijén szép csicsöm van, én a tééd, te az enyim! Ahajt ö bizon 
visszanéz, écczöribe a tündérleány ékapja tölle a gúnyát, jól pofon 
ttti, aval visszamönt a tóba a többihöz. 

Megbúsul a szégény éfiu,  émönyön bé az óriás ápjához, ébe-
széli, hogy hogy járt. Azt mongya az óriás apja: No ugy*é, meg-
mondám, hogy vissza ne nézz, de ne busűj sömmit, három az isten 
igaza, neköd is háromsző kéli poróbá'ni, még kettő hátra van. 
mönny el hónap délbe is, csak hogy vissza ne nézz, osztán nehogy 
esmét annak vödd föl  a gúnyáját, a kinek még fö'vötted,  met ak-
kor hidd meg, hogy bút látsz! 

Émönyön biz ö másnap, még azt se várta, hogy dél lögyön; 
megbúvik a fa  alá, hát écczör esmét jö'nek a galambok, átalbuknak 
a fejőkön,  lössz belöllök három szép tUndér leány, levetkőznek, a 
tó mártyára töszik a gunyájokot, belé mönnek förödözni  a tóba, 
elég a hezza, hogy a gyermök a másodikkal is úgy járt, mind az 
esővel, most sem álhatá meg, hogy vissza ne nözzön, mikor a gú-
ny áj áér esdődö szép tündér leány kiátozta neki: Megá'j szUvem 
szép szerelme, nözz meg, mijén szép böröm, mijén szép csicsöm 
van! Visszanözött, de meg is kapá esmét a ténnapi pofot  a tün-
dér leántól, a mind ez a gúnyáját tölle nagyfirissen  éragatta. 

Ekkor is haza mönyön nagyszomorán az óriás ápjához, ebe-
széli, hogy ismét hogy járt. Azt mongya ére az óriás: Áhá, ne bu-
sűj sömmit édös fiam!  három az isten igaza, még neköd is égy 
hátra van, még hónap poróbássz égyet, csak vigyázz jól magadra, 
nehogy visszanézz többet. 

Másnap elig várja, hogy a dél éjöjjön, még meg sem várja, 
henem jókor béül a tögyfa  álá; écczö' nagykésöre hát ismét re-
pülnek a fejér  galambok, a mind átalbuknak a fejőkön,  letöszik a 
gunyájokat a martra, ök magok belé mönnek a tóba; ö taingyár 
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oda fiit,  a legkisebbiknek ékapja ahajt a gúnyáját, megfutamodik, 
de eszreveszi a tündér leány, hogy viszik a gúnyáját, kiszökik a 
tóbó', megsirttl utánna mind a sebős szél, eleget kiáttsa: Megá'j 
gzüvem szép szerelme! né mijén szép fejér  bőröm, mijén szép fe* 
jér esicsöm van: én a téjéd, te az enyim! ö még annál inkább fu-
tott, de écczör is vissza nem nözött. 

Ahajt bémönyön az óriás ápjához, mongya neki, hogy már itt 
a köntös. — No fiam!  ugy-é megmontam, hogy égy szikrát se bú-
súj, met a mit a sztlved kigondol, a szád kimond, mindönt meg-
cselekszöm. 

Ecczör égy darab Udö múlva esmé' szomorkodni kezd erössen; 
kérdi az óriás apja: Hát fiam!  mi lölt esmét ? mé' szomorkodol ? 
Hát azér' édös ápám! mé hiszöm már a gúnya itt van, de e még 
nem elég a házasságra, ez itt lehet, de én micsiná'jak véllé? azt 
mongya az óriás: Áhá, ne busúj azon! eriggy, mönny bé abba a ká-
márába, ott a padon tálálsz egy diót, hozd ide. E'mönyön biz ö, 
kihozza a diót, ahajt az óriás szépön ketté válassza, kivöszi a be-
lit, ésszefogja  a gúnyát, (met hogy szavamba szó'jak, az a gúnya csak 
égy darabból á'lott,) belétöszi a dióhéjba, esmét ésszecsiná'ja jól, 
akkor azt mongya neki: No fiam!  add ide a lájbidot, hogy ezt 
a zsebibe varjam belé, de vigyázz, hogy azt soha sönki ki ne bontsa, 
sem ápád, sem ányád, sem sönki ezön a világon, met ha azt va-
laki kibontsa, siralmas lössz az életöd, bujdosásra méssz; aval bé-
varta a zsebit, réa atta. 

Ezt mikor évégezte vóna, hát háják, hogy oda künt nagy zöngés, 
pöngés vagyon; ázt mongya az óriás: Nézz ki az ablakon, mit látsz? 
kinéz biz ö, hát lássa, hogy az udvaron egy hat lovas hintóba égy 
szép leány ül, körülette külömbnél külömb farajok,  féléjtárok.  Azt 
mongya az óriás: Ládd-é, a Tündér Ézzséböt, a te szerelmösöd. 

Tüstént kimönnek, levöszik Tündér Ézzsébötöt a hintóbó'. Tün-
dér Ézzséböt pedig azt poroncsőja a hintónak meg a lovaknak, 
hogy tttsténtösön ott lögyenek a honnét éjöttek. Écczö're el is tűn-
tek, nincs suhutt sömmi. 

Bémönnek a házba; de az óriás künn marad, a porba min-
gyát ir papot, mestört, vendégököt, hát púmba ott is vadnak, bé-
mönnek a házba, ésszeeskötik ököt, nagy lakadalmat csapnak, vót 
násznagy, vöféj,  nagynyuszojó, küsnyuszojó, egész három nap tar-
tott a lakadalom, öttek, ittak, vigattak. 

Hogy étöt a lakadalom, éltek égyütt az éfiu  házasok csöndös 
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bódogságba; écczö' szomorkodni kezd esmét a fia;  kérdi az óriás: 
Hát édös fiam  mé' szomorkodol esmé'? hiszöm, a mit a sztlved 
meggondol, a szád kiszól, mlndönt megcselekszöm. — Haj édös 
ápám! én hogy ne szomorkodnám? mé mü az igaz, hogy jól élttnk, 
de hát vajon otthon az én édös ápám, ányám, tesvéreim, ki tnggya, 
hogy élhetnek? szeretném haza mönni, hogy ököt meglássam. Azt 
mongya az óriás: No fiam,  én elereszlek, mönnyetek el haza, a te 
ápádék éppen akkő tártsák harmacczor a tort érted, mikö hazaér-
kösztök, met ök a búzát hogy haza vitték, annak arany szömeiből 
úgy égazdagottak, hogy a legnagyobb gázdák most a faluba;  mind-
égyik tesvéröd ktllön külön lakik, hat ökrös gázdák lőttek, egéssz 
turma johok van. 

Kimönyön az óriás, mingyár ir a porba lovakot, kocsit, legé-
nyököt, farajt,  fölü'nek  a kocsiba az éfiak,  de meghaggya a legén-
nek, hogy ha valami baja tálálna lönni, csak gondőjon égyet ebből 
a lovakból, azon mingyár ide jöhet. Aval elútaznak. 

Elérköznek écczö' haza, hát lássák, hogy az apja udvara vé-
gig van rakva asztalokkal, kürülettök töméntelen sok embör ü'; de 
mégis ojan méj csöndösség van, hogy csak egy szót sem lehet hal-
lani; leszálnak a kocsiról a kapu előtt, bémönnek az udvarra, hát 
tálá'koznak égy öreg embörrel, a ki éppen az apja vót, köszön neki, 
azt mongya: Aggyon isten jó napot, tekéntetös ur! Az öreg is kö-
szön vissza: Isten á'gya meg kjedöt is naccságos ur! Azt kérdi to-
vább az öregtől: Ugyan bizon tekéntetes ur, miféle  vendégség lehet 
ez, hogy itt csak ősznek, Isznak, de nem szólnak égymáshoz égy-
gyet is, tor-é, vaj lakadalom? Azt feleli  az öreg vissza: E bizon 
naccságos' uram, tor, neköm három fiam  vót, azok közül égyik éve-
szött, most má'. harmadiksző torozzuk. Hát ha eléjö'ne a fiók,  meg-
üsmernék-é ? Ére a szóra elészökik az annya, azt mongya: Meg bi-
zon mü édös kedves nágyságos uram, met annak a bal hónya alatt 
égy jegy van I Ahajt csak fö'húzza  az ingit, megmutassa a jegyöt, 
écczö're megüsmerik, hogy az az ö fiók;  rajta, mingyár a torbó' 
cslná'nak nagy lakadalmot. A kocsinak, meg a lovaknak azt mon-
gya, „oda mönnyetök, a honnét jöttetök," azok égybe étünnek; az 
apja hivat papot, hóhért, újra ésszeeskütteti ököt. Vaj csiná't vót az 
óriás lakadámot, vaj nem, de csiná't az édös apja ojant, a mijenre 
soha sönki sem emléközött. Hogy fö'kének  az asztaltó', mingyár a 
ményasszon tánczát kezdötték járni, legelőbb is a legügyesebb le-
gén kezibe aggyák a ményasszont, de vaj tánezot a légén vaj nem, 
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ie tánczőt a ményasszon úgy, hogy a lába sem érte a fődet,  min-
dön embör, a ki a tánczba vót, csak a ményasszont nézte, égymás-
nak pastogták: no ijent soha tejes világéletökbe nem látott embör; 
ezt meghâja a ményasszon, ékezdögeli: Hm! vaj tánczolok most 
vaj nem, de tánczőnék, ha valaki a leánkori gunyámot adná ide; 
mindönfelé  pnstogják: vajon a bol lehet? meghâja ezt is a mény-
asszon, azt mongya nekik: a bizon lelkeim égy dióhéjba vagyon 
belévarva, az -uram Z6ebibe, de azt soba sönki sem tuggya onnat 
kivönni. Elészökik az anyóssa, azt súgja: de ki tudom én vönni, met 
álombort adok a fiamnak,  aval elaluszik; neki is ál', béaggya az 
álombort, aval ledől az ágyra a fia,  méjön elaluszik, az asszony is 
fogja  mágát, kibontsa a zsebit, kivöszi belölle a dióhéjat, odaaggya 
a mönyinek, a kibontsa mingyát, kivöszi a gúnyát belölle, fö'vöszi 
mágára, ojant tánezol égyet benne, bogy vaj vót az eső szép vaj 
nem, de szép vót ez ojan, a mijent még csak gondőni sem lehetött; 
azomba hogy a házba nagy meleg vót, ki vótak nyitva az ablakok, 
ahajt csak átalbukkik a fejin  Tündér Ézzséböt, lössz belölle égy 
fejér  galamb, kirepül az ablakon; vót az ablak alatt égy körtövefa, 
annak a tetejibe leszáT, de úgy megbámul a nép, hogy! ahajt azt 
kiáttsa le a fáról,  hogy hozzák ki az urát, hogy szó'jon vélle vaj 
két szót, de hogy még az álombor ereje nem mönt vót é, nem tut-
ták fölöbreszteni,  henem lepedőbe kivitték a fa  álá, a galamb égy 
C6öpp könnyit az árczájára ejtötte, aval folöbrcdött;  azt mongya 
neki a galamb: Hallod-é szüvem szép szerelme! ha velem valaha 
tálá'kozni akarsz, ingömöt feteke  gyász országába Johara várossába 
keress. Aval szárnyára köt, ércpU't; az ura nözött égy darabég 
utánna, de úgy megijett, hogy a szüve szarufája  mingyá' .letörött. 

Má' most micsiná'jon? ö bizon ahajt fogja  mágát, ébúcsuzik 
az egéssz háztó', megindul bujdosni; mikő kimönne a kapun, eszibe 
jut, hogy az óriás mit mondott vót, hogy a lovakból égyet gondő-
jon, mingyár ott léssz; ezt elig gondőta ki, hát ott a ló készön 
fö'nyergelve,  csak réa pattan, gondőja mágába, „az óriás kapujába 
lögyek," azt még ki sem monta, hát ott van az óriás kapuja 
előtt; az óriás kimönyön eleibe, azt mongya neki: No édös fiam! 
ugy-é megmondám, hogy a diót ne add oda sönkinek? Azt feleli  a 
szégén fiu  nagyszomorán: Hát már édös ápám micsiná'jak ? — Hát 
Ht mondott Tündér Ézzséböt, a mikö tölled ébúcsuzott? Azt mondotta, 
hogy ha véllé még valaha tálá'kozni akarok, keressem ötöt feteke 
gyász országába Johara várossába. Azt mongya az öreg óriás : Haj fiam! 



soha még hírit sem hallottam, nem hogy te émehetnél oda valaha; 
henem tl'j itt veszteg, é'j velem a hogy lehet. De azt mongya a szé-
gény éfiu,  hogy mindönképpen mönyön, mig csak a szömivel lát. 
No ha eméssz, van neköm még két tesvéröm: égy bátyám, égy né-
ném; mesze! ehejt égy buzugánt adok a kezedbe, azt hárman tes-
véreklil nem tnttnk elosztani, azér nálam maratt, éröl megüsmer-
nek, hogy én küttelek; mönny előbb a bátyámhoz, az a csúszó-
mászó állatoknak a kirája, a ha tud neked valamit mondani; ahajt 
ir neki a porba égy három esztendős csitkót, réa föltl'teti,  jól ft'-
tarisnyál, aval az istennek ajállotta. 

Mönyön mönyön hetethét országon, még azon is túl, mindad-
dig jár, mig a csitkója úgy megvénül, hogy a foga  is mind el vót 
hulva, megérközik a csuszó-mászó állatoknak kirájához, bémönyön 
oda, köszön neki: Aggyon isten jó napot édös ápám! Azt mongya 
az öreg embör: Isten hozott fiam!  hát mi járásbali vagy? azt fe-
leli: Én mönyök feteke  gyász országába Johara várossába, ha réa 
tálá'nék. Azt kérdi az öreg: Hát te ki vagy? — Ahajt megmutassa 
a buzugánt; mingyá megUsmeri, hogy kié a buzugán, azt mongya: Óh 
édös fiam!  én annak a városnak soha még hirit sem hallottam; bár az este 
jöttél vóna ide, met akkor mindön állatok hézzám vótak köszönteni; de 
csak maraggy nálam, még röggel ésszehivom, ha neköd valamit tudná-
nak mondani. 

Röggé jókor fö'kel  az öreg, kezibe vöszi a sipot, háromsző 
megfú'ja,  hát égy pillantásba mennyi csúszó mászó á'lat van a vilá-
gon, mind elégyült, megkérdi töllök rendről rendre, hogy nem hal-
lották-é hirit feteke  gyász országának, Johara várossának? de mind 
azt felelték,  hogy nem látták, hirit sem hallották. 

Megbúsul a szégén legén, hogy már mitévös lögyön; ö bizon 
émönyön ki, hogy nyergéje meg a lovát, hát a vénségtől megdög-
lött. Csakugyan az öreg embör mingyá' mást ir a porba, esmét égy 
három esztendős csitkót, azt neki megnyergeli, fö'tarisnyál,  meg-
mongya, hogy a tesvér nénnyit mére keresse; aval útra indűt. 

Mönyön mönyön hetethét országon, még azon is túl, megérkö-
zik nagykésöre az óriásnak a nénnyihöz, köszön neki, az is fo-
gaggya; azt kérdi tölle az öreg asszon: Hát mi járásbali vagy? 
azt feleli,  hogy ö mönyön. feteke  gyász országába, Johara várossába; 
kérdi az öreg asszon.: Hát fiam,  ki küdött tégödöt hézzám? azt 
mongya: Nem flsmeri  ezt a buzugánt? Écczöribe réa ösmer a bu-
zugánról a báttyára, s azt mongya neki: Haj fiam!  én hiszöm jó 
szüvel látlak, de nem tudlak útba igazittani, mer annak az ország-



nak soha még hirit sem hallottam; bár jössz vala ténnap, mer akkó 
mind elégyültek vót az állatok; mégis, hogy a bátyám ktidött héz-
zám, még este ésszehivom ököt, ha valamit mondhatnának neköd. 

Ahajt émönyön ki, béköti a lovát, de már ojan vén vót, hogy 
még csak égy foga  sem vót, maga is úgy é vót köpörödve a vén-
ség mián, mind égy szalonnabör, haja ojan vót, mind a hó. 

Este azt mongya neki az öreg asszon: No fektlggy  le ebb' ez 
ágyba! Ahajt lefekszik;  réa töszön égy nehéz malomkövet, elévö-
szön égy ostort, kiál' az ajtó eleibe, akkorát csattant égyet, hogy 
ugyan megdördül, benn úgy megijed a szégén embör, hogy a ma-
lomkövet égy arasznyég is fölemelte;  azt kiáttsa bé neki az öreg 
asszon: Ne fé'j  fiam!  mett csak még kettőt csattantok; abajt még 
csattant égyet ojant hogy! hogy vaj szólott az eső vaj nem, de ez 
ugyan szólott, hogy benn a szégén embör égy sinnyég is fölemelte 
a malomkövet, azt kiáttsa ki az öreg asszonnak, hogy ha még 
égyet csattant, mingyár meg kell neki háni; de ö bizon még égyet 
csattant ojant hogy! hogy vaj szólott a két eső vaj nem, de ez 
ojant szólott, hogy a malomkövet a szégén embör éppen a padlóig 
fö'rugta. 

Ekkő bémönyön az öreg asszon, azt mongya neki: No már 
fö'kelhetsz,  mé többet nem csattantok. Ahajt fö'kel,  ö pedig neki 
ál', megnyittsa az ablakot, az ajtót végig nyitva haggya. Écczö' 
sötét kezd lönni, hát úgy jö'nek mindönféle  álatok hogy! hogy a 
napnak világát évötték; béerögeti ököt égyenként az ablakon, mind-
égyiknek fölolvassa  a nevit a katalogusbó', megkérdi, hogy nem 
tuggyák-é mére vagyon feteke  gyász-ország ? hát égy se tuggya' 
ébocsássa ököt mind, bétöszi az ajtót, ablakot. 

Nagy búba esik a szégén embör, hogy már micsiná'jon ? mére 
lögyön el ? Azt mongya neki az öreg asszon: már nincs micsiná'j 
égyebet, henem adok égy csitkót, fö'tarisnyálok,  isten hirivel mönny 
vissza. 

Mikor igy beszé'gctnének, hát kopogtat valaki az ablakon, azt 
kiáttsa ki a vénasszon: ki kopogtat az ablakon? Egy mádár azt 
kiáttsa: én vagyok kedves fejedelem  asszonyom! — Abajt szidni 
kezdi, hogy mér jö' ijen későre; de mégis béereszti, hogyha valamit 
tudna mondani; hát égy sánta borokáj; kérdi tölle: Hát mér jössz 
ijen későre? azt feleli  neki a horokáj, hogy azér jö' ijen későre, 
mé fáj  a lába; azt kérdi az öreg asszon: Hát hő törték el a lába-
dot? — Hát feteke  gyász országába, Johara várossába!— Jó' van, 
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éppen te kéllesz nekünk! No azt poroncsolom, hogy ezt az embört 
mingyár vödd a hátadra, vidd el éppen abb' a városba; a horokáj 
fogatkozni  kezdik, hogy ö nem mönyön oda többet, hogy a más lá-
bát is étörjék; de neki toppant az öreg asszon, kételen vót hogy 
szót fogaggyon. 

Ahajt fölül  a szégén embör, mé már a harmadik lova is meg-
döglött vót; émönnek hetethét országon, még azon is tál, érnek égy 
magos högyet, de ez ojan magos vót, hogy az eget érte. Azt mon-
gya a horokáj neki: No hé, immán szá'j le, met itt nem tudónk 
körösztü' mönni; azt kérdi a szégén embör: Hát te hö möntél kö-
rösztü'? — Én égy likon. — No hát ott ingöm is vigy körösztü'! 
— De a horokáj fogadkozni  kezd, hogy ö igy nem, amúgy nem 
viszi körösztll'. Megharagszik a szégén embör a horokájra, sorkan-
tyuzni kezdi, aval azt mongya neki: Eriggy, csak vigy, ne sokat 
vikotálóggy, mé te loptad vót el az én kalongyámból az aranny bú-
zaszálat! Mit tudott tönni? a szégén horokájnak é kellött vinni. 

Megérköznek feteke  gyász országába, megálnak éppen Johara 
várossába. Ahajt a horokájt ébocsássa, maga pedig igyenössen bé-
mönyön a palotába, a hol Tündér Ézzséböt lakott. Mikő bémönne a 
házba, hát ott ül égy arannyas kanapén Tündér Ézzséböt, köszön 
neki, azt mongya: hogy ö azér jött, hogy mönnyön vissza neki fe-
leségül. Azt feleli  Tündér Ézzséböt: Maj' bizon émönyök hézzád fe-
leségül, égy vén görbéhöz! adok önnöd, innod, aval isten hirivel 
mönny vissza, a hol éjöttél. Megszomorodik ere a szégén embör, 
hogy má' micsiná'jon, erössen kezd sirni. 

De alattomba Tündér Ézzséböt poroncsőja a farajoknak,  hogy 
niünnyenek tüstént, szöggyenek mindönféle  éfijittó  füvet,  hozzanak 
éfijittó  vizet, készittsenek azokból hamar förödöt.  Azonba esmét az 
öreghöz fordul,  hogy boszontsa s azt mongya neki: Hogy is kévá-
nod, hogy égy ijen fiatal  szép léánka égy csúf  vén embörhöz möny-
nyön feleségnek,  csakhamar ögyél s igyál, aval indűj vissza, a hon-
nét jöttél! A szégén embör szüve szinte meghasatt keservibe; de 
azomba azt mongya Tündér Ézzséböt: No édös régi kedvesöm, hogy 
ne mond, mijén háládatlan vagyok hézzád, hogy hézzám fárattál, 
ijen nagy útat töttél, hát meg is föröszlek. 

Ahajt csak int a farajoknak,  azok égybe megragaggyák, le-
vetkőztetik, belé nyomják a kádba, hát égy pillantatra ojan éfiu 
lössz belölle, hogy szássző külömb min' mikor előbb éfiu  vót. Mig 
itt fórödözik,  hoznak a bótbó' külömbféle  drága gunyákot, fölőtöz-



tetik belé, béviszik Tündér Ézzséböthöz, abajt ésszeölelköznek, ész-
szecsókolódnak, újra nagy lakadalmot csinálnak, újra megesküsznek, 
a lakadalom után hat lóval, hintóval megindúnak, éjönek mind a 
ketten az óriáshoz lakni, az apjokhoz, a hd megcsufolódott  vót, 
écczö' sem mönnek. Az óriás nagy örömmel fogadta;  még mái napig 
is élnek,[ha meg nem hótak; hónap lögyenek akigyelmötök vendégei. 

XVI. 

Halász Józsi. 
Ecczü' vót égy szégény embör, annak sömmije sem vót az ég alatt, 

csak a felesége  s egy bódogtalan fia,  Józsi. Mindörökké töreködött 
hogy tartsa ököt, gondo'ta e'mönyön halászni, hogy abból a mit az 
isten rendöl, tartsa ököt napról napra. 

Meghalálozik mind a két öreg écczö're, s marad a bódogtalan 
tiu égyedü'. Béáll a kemöncze megi, soha onnat ki nem jö', mig az 
apját el nem temették, s az annyát. Eltemetik a két öregöt, s ott 
ül egész bárom nap a kemöncze megött. Eszibe jut écczör, á'j meg 
inet ingömöt apám anyámmal égyütt halászásból tartott. O is fogja 
a hálót, e'mönyön halászni a gát alá. Úgy meghalász, hogy a te-
nyeriröl a bör min' lemönyön. Soha még égyet se fogott.  Asz' mon-
gya utójára, „én még écczö' belétöszöm, de én többet soha sem." 
Belétöszi utósóbban, kifog  égy aranyhalat. Még ott elgondo'ja ma-
gába, hogy haza jövet a födes  urának aggyá, hogy vajégy napot 
elöngeggyön érte. Haza érközik, levöszön egy tángyért. Kivöszi a 
tarisnyájából a halat, belétöszi a tángyérba. Kiszökik onnét, lössz 
belölle égy szép ktlsasszon. Asz' mongya a küsasszon: no én a tiéd, 
b te az enyim szüvem. Asz' kérdi éccö': Te Józsi, valahö van-ó 
égy kicsi örökségötök? Asz' feleli  az ura réa: Nekünk vót, asz' 
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mongya, de az apám szegén vöt, s mind eladogatta. Henem asz' 
mongya: Tova látod-d aszt a nagy högyet? A még nem adódott el, 
hogy ojan högyön vót, nem kellött sönklnek. Asz' mongya a fele-
sége: Sétá'junk ki, járjuk meg. Kiérköznek s megkerülik egésszen 
a fődet  széjire, hosszára, borozdáró' borozdára. Mikő belől kertl'-
nek a be'sö borozdára, asz' mongya a felesége:  Ü'jtlnk le sztlvem a 
borozdára, égy kicsit nyugugyunk. Leü'nek oda, s letöszi az ura a 
fejit  az ölibe a feleséginek.  Elaluszik az ura. Szépön a ruhát töszi 
a feje  alá. Kihúzza magát alólla, leereszti a fejit  a fődre,  a ru-
hára. Az ura még akkor se öbrett meg. Fö'kel a felesége  onnat, 
c'münyön tovább. Vót neki égy nagy ostora, kinyújtsa az ostorát, 
ojant csattant égyet, hogy hetethét országon körösztlll hallott. A 
mennyi sárkán mind eléjö. Mit poroncsol fö'ségös  asszonyom! Én 
asz' poroncsolom: Ezt e he'jet lássátok-é itt? ide ojan kastéjt csi-
ná'jatok, hogy ojan a világon több ne lögyön, hogy a mi sztlkség 
mindön meglögyön benne. Nyócz ökörnek istállója, abba nyócz ökör 
meglögyön, két legén mellette. Tu'só istállóba nyócz ló lögyön, két 
kocsis mellette. Hat asztag a csü'ker'be, tizenkét cséplő a csűrbe. 
Már az asszon niegörvendött, hogy neki gazdasága van. Az isten-
nek hálát ad, hogy neki már az isten megatta, a mit igért. Elmö-
nyök immá', uramot fö'kötöm.  Bémönyön az urához. Hát. még a bo-
rozdán aluszik. Kej fö'  szllvem, lásd meg a cséplököt, hogy dógoz-
nak, a kocsisok hogy vakarnak. Mönny el az ökrökhöz is, nézd 
meg tiszták-é? Poroncso'j a bérösöknek, hogy dógozzanak. Möny-
nyllnk bé fiam  a házba is. Lássuk meg, hogy mindön he'jin van-é. 
Poroncso'j az inasoknak, én poroncsolok a szógálónak. Má' nekünk 
van miből é'jflnk.  Aggyunk hálát az istennek, asz' mongya a'ra az 
ura. Én c'mönyük feleség,  födes  uramhoz, meghívom ebédre pün-
köst e'sö napjára. Asz' mongya a felesége,  hogy: ne mönny el, ki-
foccz  belüliem, ha meglát, henem, asz' mongya: azt az asztalt meg-
terittöm, a mi szükség réa töszöm. A szógáló itt marad. Én béállok 
a be'6ö házba, hogy ingöm nehogy méglásson. 

Béfogat  az ura hat lovat hintó elejibe, fölül  maga a hintóba, 
az inassa is elül. Megindulnak onnat ők haza. Béjö'nek éppen a fö-
des ura kapuja cicibe. Lcszá'l a hintóból, bémönyön a kapun; liá 
rom faragó  faragott  az életön. Köszön a három embörnek, s fo-
gaggya a három embör is. De asz' mongya az égyik: Nézd meg 
jni lött Józsiból, mijén bódogtalan vót. Bémönyön a födes  urához: 
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Jó napot naccságos urfl!  — Iitan á'gyon meg Józsit Hát, asz'mongya, 
mi az njság?—Meghinám pttnköst első napjára ebédre, jó szlivel lát-
nám. — El is mönyök Józsi. — Elbúcsúzik onnat, s e'mönyön haza. — 
Kimönyön a naccságos úrfi,  asz' kérdi a három faragó,  mit keres 
Józsi? Meghitt, asz' mongya, ebédre. El is igérköztem. El is ke' 
mönni, asz' mongya a faragó.  Hállássa (hadd lássa) meg mijén 
gazda. Béfogat  négy lovat pUnköst első napján a kocsi elejibe. — 
Maga i&fölttl  a kocsiba, az inassa elöl. El is mönnek, oda érköz-
nek. Medálnak a palota előtt. Egybe Józsi kifut.  Jó napot köszön, a 
naccságos ur is fogaggya.  Megfogják  kartön égyik a mást, bésétá'-
nak a palotára, asztal megi kerll'nek, letelepödnek. Ősznek, isznak 
ketten. Kérdi a naccságos ur hogy: hát Józsi hol a feleségőd?  — 
Most möne ki bajára.— Szeretném meglátni. — Szömérmetös férfiak 
között, asz' monta, nem (11 benn, hol férfiak  vannak. — Múlatnak 
egytltt, mikor eleget mulatoznának, fö'kelnek  az asztaltól, pipára 
gyújtnak, sétálnak a palotán. Asz' mongya a naccságos ur az inas-
nak: Mönny el ki, fogass  bé. Kifut  az inas, mongya a kocsisoknak. 
Egybe is béfognak,  eléálnak a palota elejibe. Kijö'nek ketten Józsi-
val a naccságos ur, még megfogja  Józsi a karját a naccságos úrfi-
nak. Segétt, hogy folli'jön  a kocsiba. Elbúcsúzik. Mikor a kapuig 
mönne, visszanéz a naccságos úrfi,  s meglássa a Józsi feleségit  az 
ablakba, úgy megszereti, hogy halá'ra betegödik. Haza mönyön a 
naccságos úrfi  onnat, bémönnek az udvarra, elig tuggya az inassa 
levonni a kocsiból, ojan beteg lött. Béviszi a palotára. Vess ágyat 
inas, me' vége az életömnek. —Agyat vet az inas, lefekteti  a nacs-
cságos úrfit. 

Rögge're kelnek. Oda mönyön a három faragó,  faragni  kez'-
nek. Min' várják a naccságos úrfit,  de nem jö'. Asz' mongya az 
éggyik embör, „e'mönyök bé, meglátom, mi az oka, hogy nem jö ' ki, 
mácczor még virattig kijött." Bémönyön, köszön: Jónapot aggyon is-
ten naccságos úrfi!  De hát nem szól. Tá' beteg naccságos úrfi.  Én 
az, asz' mongya> me' Józsinak ojan felesége  van, hogy ha magamé-
nak nem tehetőm, égybe meghalok. Kimönyön a faragó,  s tana-
kozni kez'nek éggylltt. Asz' talá'ja az egyik, hogy van az ablak 
előtt égy nagy kőoszlop s aszt hányassa el Józsi, a he'jit ültesse bé 
szöllöfával,  az a szöllö érjék is meg az écczaka, abból égy kupát 
az asztalára a naccságos úrnak tögyön föl  rögge're, me' ba nem, 
kifoccz  a feleségödbö'  Józsi! Asz' mongya az éggyik embör: Nacs-
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cságos aram, tanakottank, gondo'tank égyet,  asz' mongya, ezt meg 
nem taggya,  tűnni. Feleségit elnyerjük. 

Egybe lóhátra a kocsis. E'mönyön Józsihoz. Jó napot köszön, 
Józsi is fogaggya.  Hát mi az újság? — Ide küdött a naccságos 
úrfi,  écczöribe jö'ön bé. — Eriggy csak, me' mönyök. — Egybe 
hat lovat fogatott  hintó elejibe, fölül  az inassával együtt. Béjö'nek, 
megá'nak a kapunál. Józsi leszáll, bémönyön. Jó napot köszön a 
naccságos urnák. Asz' mongya Józsi: Mé' hivat födes  uram? Én 
azét, asz' mongya: Látod azt a kőoszlopot az ablak alatt. Igön, asz' 
mongya. Azt az éjjel hánd el, annak a he'jit ültesd bé szöllőfával, 
az a szőllő érjék is meg, annak a leviböl égy kupát tégy  az asz-
talomra, met ha nem, kifoccz  a feleségödbö'.  Megbúsult Józsi, el se 
búcsúzik, még a kapun belől vót, onnat a hintóba szökött bánat-
tyába. Téritts kocsis haza felé!  mönnyűnk el még écczör haza. 

Haza érköznek, leszál Józsi a hintóból. — Hát mé' hivatott 
szUvem ? azt kérdi a felesége.  Hogy nem, azt mongya, még azt po-
roncso'ja, hogy én a kőoszlopot hánnyam el az ablak elöl; ínég 
apám sem vót dógos embör, hát én immá' hogy fogjak  hézza. 
Még azt monta, a he'jit is ü'tessem bé szöllőfával,  az a szöllö ér-
jék is meg, annak a leviböl égy kupát tögyek az asztalára, me' 
ha nem, kifogyok  belölled. — KUssebb gondod is nagyobb lögyön 
mind az. Ögyé' s igyá', fekUgyé'  le, nyuguggyá'. 

Estére kercködnek. Kimönyün a felesége  Józsinak, hátra mö-
nyön a csíi'kerbe, kiereszti a nagy ostort, ojant csattant égyet,  hogy 
hetethét országon körösztü' hallott. Elé a mennyi sárkán: Mit po-
roncsol fö'ségös  asszonyom ? Én azt, azt mongya: Lássátok tova 
azt az udvart, a naccságos urét? Igön, azt mongyák. Mönnyetök el 
oda, van égy kőoszlop az ablak alatt, azt hánnyátok el, annak a 
he'jit Ultcssétök bé szöllőfával,  annak a leviböl égy kupát tögyetük 
az asztalra, Mikor hajnalodik, a bor készön van, viszik Józsihoz. 
Józsi fogja  magát. „Nemáj fogat  még lovat bé," gondo'ja magába, 
„igy hamarább mönyök min' lóval." Mégis késébbre mönt. Mikor vi-
ratt, oda érközik. Az ablakot kinyissa, suhutt se lát sönkit. Bétü6zi 
az Uvegöt az asztalra, az ablakot visszatöszi a maga he'jire. Esmön' 
Szerte néz, akkor se Iát sönkit, aval e'mönyön haza. 

Écczör a naccságos ur megfordul  az ágyába, mikor szépön 
viratt, hát az ablakon bé a világosság úgy megüti, hogy mingyá' 
visszaesik az ágyba, még hécczö' betegebb lössz. Bémönnek röggel 
A faragók  újba. Azt mongya a nagyobbik faragó  a közepsőnek: 
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Eriggy, mönny el, lásd meg, hogy micsinyál, mi az oka, hogy nem 
akar kijö'ni? én átallom, ténnap is én vótam. Azt mongya a kö-
zépső: meglátom én égybe. Bémönyön, jó napot köszön a naccsá-
gos úrfinak:  Hát naccságos úrfi  még rosszabbul van? — Méghécz-
czö' betegebb vagyok. Ezt is megtötte, soha a feleségit  magamévá 
nem tehetőm. — Haggy' el naccságos úr, me' tanakozunk mtt még 
hárman égylltt. Kimönyön a faragó  a más kettőhöz, faragni  kez'nek, 
tanakozni kez'nek. Azt mongya a nagyobbik: Te vagy a közepsö, 
én egyre tanitottam, te is tanítsd másra. Asz' mongya a közepsö: 
En asz' gondo'tam magamba, hogy a kapu eleibe csiná'tasson égy 
ezüs' hidat Józsi, a hídnak a két végit kulömbnél külömb fák-
kal ü'tesse bé az écczaka, kttlömbnél külömb madarak csiriko'ja-
nak hajnalba. Eszt má' nem töszi meg. Kifogy  a feleségibö'  Józsi. 
Kimönyön azomba a naccságos úrfi.  Asz' mondja a közepsö: No 
naccságos úrfi!  én is talá'tam égyet. Asz' talá'tam fó'  magamba, 
hogy a kapu elejibe csiná'tasson égy ezlls' hidat, a két vége ktt-
lömbnél kttlömb fával  bé lögyön ü'tetve, annak az ágán kulömbnél 
külömb madarak csiriko'janak, me' ha nem, kifogy  a feleségibö'. 

Erre a naccságos ur a kocsist égybe eléhivassa, lóra tt'teti, 
elklidi Józsihoz, hogy híja bé. Od'érközik a kocsis, jó napot , kö-
szön. Fogaggya Józsi, kérdi mi újság? — Ide kttdött a naccságos 
úrfi,  hogy jö'jön bé. — Mon' meg, bogy bé fogok  mönni. — Józsi 
is kimönyön, elékiáttsa a kocsist: Hat lovat hintó eleibe! Áltak a 
palota eleibe. Józsi is kimönyön, fölttl  a hintóba, az inas elöl. Eljö' 
bé a naccágos urfihoz,  megál' a kapuba, lcszál' a hintóból, bémö-
nyön. Jó napot födes  uram! Fogaggya a naccságos úrfi  a köszön-
tést. Asz' mongya Józsi: Megjelentem a poroncsolatra. — Egyéb-
ként nem poroncsolok, csak béhivattalak, hogy a kapum elejibe eztls' 
hidat csiná'j, a két végit kttlömbnél kttlömb fával  ti'tesd bé, annak 
az ágán kulömbnél kttlömb madarak csiriko'janak hajnalba, me' ha 
nem, kifoccz  a íeleségedbö'. Megbúsu'ja magát Józsi, e' se búcsú-
zik. Mikor a kapuig érközik, onnat a hintóba szökik, mongya a ko-
csisnak: Fordu'j haza felé.  Haza érköznek, megál' a palota-ajtó 
előtt, leszál' a hintóból, bémönyön a palotába nagyszomorán. Kérdi 
a felesége:  Hát te szttvem mé' vagy ojan szomorú? —Hogy ne vó-
nék, mikor asz' monta, hogy én neki csiná'jalc eztts' hidat, ktt-
lömbnél kUIömb fával  tt'tessem bé a két végit, annak az ágán ktt-
lömbnél kttlömb madarak lögyenek, kttlömbnél külömben csiriko'ja-
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nak, me' ha nem, kifogyok  belőlled. Ne búsu'j szUvem, asz' mon-
gya. Ögyé' s igyá', fekügyé'  le, nyugnggyá'. 

Kimönyön a felesége  a nagy ostorral a cstt'kerbe, kinyújtsa a 
nagy ostort, ojant csattant égyet, hetethét országon körösztü' hallott. 
A mennyi sárkán mind cléjíitt. Mit poroncsol fö'ségös  asszonyom! 
Asz' poroncsolom, mönnyetök oda, a hol vótatok a műikor, ahoz a 
naccságos urfihoz,  csiná'jatok ezüs' hidat, klüömbnél kUlömb fával 
titessétök bé. Ktilömbnél kUlömb madarak csiriko'janak az ágán. — 
Ecczö're megindú'nak ök onnat, odaérköznek, kinek mi mestörsége 
van, fojtatni  kezdik. Mikor szépön hajnallik, mindön készön van. 
De a madarak úgy csiriko'nak, hogy a falu  fö'kőt.  Egy fülemile 
nászszájjal (nagy szájjal,) asz' mongya az urflnak:  „A mit az isten 
másnak ad, ne kévánd el, a mit neköd ad, ér' meg aval." Ekkor 
megfordul  az úrfi,  megha'ja a sok madárszót, fölül  segre, kinöz az 
ablakon, az ezüs' btdnak a világa úgy megüti, hogy égy csöppöt 
se lát. Még hécczö' betegebb lössz. 

Röggel a faragók  e' mönnek oda, de ök a kapán nem tudnak 
bémönni, úgy elvöszi a szömököt a fényösség.  Más életön kerü'nek 
bé. Faragni kez'nek. Asz' mongya a küssebbik a közepsönek: 
Mönny bé, lásd meg a naccságos úrfit,  hogy mi az oka, hogy nem 
jö' ki. Bémönyön, jónapot köszön. Kérdi, hogy tá' rosszul van a 
naccságos úrfi?  Jaj, asz' mongya, még hécczö' betegebb vagyok. 
No immár eszt is megtötte, soha a feleségit  Józsinak magamévá 
nem tehetőm. Asz' mongya a küssebbik faragó:  Naccságos úrfi!  mit 
gondo'tam én az éjjel: én, asz' mongya, ojant, hogy aszt má' tudom meg 
nem tuggya tönni. — Mit tc faragó?  — Én aszt, asz' mongya, 
hogy hija meg az Istent ebédre virágvasárnapjára. Eszt meg nem 
tuggya tönni, akkor kifogy  a feleségiböl.  Asz' mongya a naccságos 
úrfi  a'ra: Ha magaménak tehetném a Józsi feleségit,  mind a hár-
matoknak a jószágot od'adnám. Asz' mongya a nagyobbik faragó: 
Meg is nyerjük, mer eszt meg nem tuggya tönni. 

Écczöribe a naccságos úrfi  elékiáttsa az inast: Mönny el te 
inaB, hamarább jársz, hidd el Józsit ide. El is mönyön az inas, jó 
napot köszön. Józsi is fogaggya,  kérdi mi az újság? — Azé' kti-
dött a naccságos úrfi,  hogy jelennyék meg. — Mon' meg, é fogok  mönni. 
Écczöribe Józsi is kimönyön, elékiáttsa a kocsist, hat lovat fogat 
hintó eleibe. E'mönyön, megál' a kapuba, leszál' a hintóból. Bémö-
nyön, jó napot köszön, a naccágas úrfi  is fogaggya.  Megjelentem a 
poroncsolatra, — Nem poroocsolok, csak mondok. Asz' mondom, 
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hogy az Iflten  ö fö'ségit  hidd meg ebédre virágvasárnapjára héz-
zám, me' ha nem, kifoccz  a feleségödbö'.  De Jóska is hécczör inkább 
megbúsul. E' se búcsozik. Kijö' a kapuba, onnat fö'szökik  a hintóba, 
mongya a kocsisnak: fordu'j  haza felé.  Haza érköznek. Leszáll Jó-
zsi a hintóból. Bémönyön a palotára. Aszt kérdi a felesége  Józsi-
tól: Hát mé' hivutt szüvem? Hát, asz' mongya, mé' hivutt? azér, 
asz' mongya, hogy én az Isten ö fö'ségit  hijjam meg ebédre, me' 
ha nem, kifogyok  belölled. Asz' mongya a felesége  a kocsisnak: 
Hozd el a csitkót, az esztendőst, a rongyosabbat, a prics-nyerget 
tödd a hátára, az ezüs' kantárt a fejibe.  Mongya az urának a fe-
lesége: No ü'j fő'.  Fölül, e'búcsuzik. 

Abból a hejböl mcgszöki magát az esztendős csitkó nagyrongyo-
son, igyenössen az égbe... a mig fölérközött,  a rongyosság min' le-
hullott rólla. Az ajtóhoz érköznek, az Isten ö fö'séginek,  a csitkót 
küjjel megkötik. Koppant az ajtón, megnyílik. Bémönyön a szegény 
embör. Köszön az Istennek. Szömpétör fogaggya.  Aszt kérdi az Is-
ten : Mé' jöttél te szegény embör ? — Azé' jöttem, hogy az Istent 
hijjam meg ebédre a fődre,  uramhoz virágvasárnapjára. — Mon' 
meg szegény embör: El is mönyök. Egy fődet  vessön bé árpával 
ma, az az árpa érjék is meg, annak a kinyeriböl ögyem ebédöt. 
Egy teben ma fojassa  meg magát, bornyuzzék is meg, annak a bor-
nyunak a húsából ögyem ebédöt. 

Ahajt elbúcsúzik Józsi. Lerepül onnat a rongyos csitkó; a 
min' jött lefelé  Józsi, min' fővel  jött, mind az istent kiátotta. Aszt 
kiáttsa Szömpétör: Erigy csak alább, me' talpra csöl. El jö' haza 
Józsi, de mikor hazaérközik, hát már a kertye végibe az árpa szé-
pön málik, a tebeny is omlólag van. No én, feleség,  c'mönyök a 
fö'des  uramhoz, átaladom a poroncsolatot. El is mönyön. 

Bémönyön a kapun, koppant az ajtón. Mikő bélépnék, asz' 
mongya a naccságos ur: Ne is jöjj elébb. Asz' mongya Józsi: Nem 
is akarok. A mit reám biztál, megtöttem, a mit hattak, azt is meg-
mondom. Osztág ingöm ne okozz. Az Isten ő fö'sége  azt izente: 
Egy fődet  vess bé árpával, az az árpa érjék is meg, annak a kc-
nyeribö' hogy ögyék az Isten ö fö'sége.  A teheny ma űzesse meg 
magát, bornyuzzék is meg, annak a bornyunak a húsából hogy 
ögyék ebédöt az Isten ö fö'sége.  Megbúsul a naccságos urli. Asz' 
mongya Józsi: Ne busu'j fö'des  uram! ingöm is eleget búsítottál. 
Búsu'j immá' tés is fődes  uram! Aval e'búcsuzik Józsi onnat, el is 
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mönyön haza. — A mikor ö hazaérközik, hát má' sül a kinyér. 
A teheny is megbornyuzzott. A bornyuhús rántódik. 

Abba pillantatba az Isten ő fti'sége  Szömpétörrel lejött az ég-
bö'. Mönnek az uton a'ra az udvar felé  a naccságos urfihoz.  Mikor 
a kapuhoz érköznek, aszt kiáttsa a naccságos úrfi:  Mönnyetök, zár-
játok bé a kaput, hogy ne jehessön bé. Asz' mongya a'ra az Isten 
ö fö'sége  Szömpétörnek : Mönnyűnk el innct vissza ahoz a szegény 
embörhöz, met ott őszünk mü ebédöt. El is mönnek. Mikor a hö-
gyön möntek ki, azt mongya az Isten ö fö'sége:  Nézz vissza Pétör, mit 
látsz? Visszanéz Szömpétör, hát lássa, hogy az egész udvar vizé válott. 
No, asz mongya Szömpétörnek az Isten ö fö'sége:  Mönnyűnk fö'jebb  Pé-
tör, me' nagy a högy, bajos haladni. Elérköznek Józsihoz. Józsi kifut 
ölelő karjával, búvik a fődre,  az Isten ö fö'séginek  csóko'ja a tal-
pát, megöleli, bévezeti, az asztal megi béü'teti. Józsi is leül, s a 
felesége  is. Szömpétör is. Ebéd fölött  bcszé'getni kez'nek. — Asz' 
mongya az Isten ö fö'sége  Józsinak: Ezön a világon teritts asztalt 
a nyomorultaknak, a más világon neköd is teritnek. Én evei elbú-
csúzom, tti pedig é'jetök örömmel, jó kedvel égymás között. Még 
máig is élnek, ha meg nem hótak. Lögyön a közönség vendége. 

xvn. 
Csil lán kirá lynrf l . 

Ecczö' vót, hő nem vót, hetethét országon túl, még azon is 
túl, kidő't kemönczének bédö't ódalába égy jegönyefa,  annak a je-
gönyefának  vót 65 ága s azon mindön ágán 66 varjú; a ki az én 
beszédömöt meg nem ha'gassa, vá'ja ki a szömit. 

Vót egy ojan kevéj mónárlegén, hogyha tojásra Iépött vóna, a sem 
törött vóna el. De szorgos vót a malom, örökké csak a sok lótás futás,  jólla-
kott vót az ehözéssel is, écczör azt mongya: Én istenem, vigy ki ebből a 
malomból !s vót annak a mónárlegénnek egy fúrujas  egy fUréssze  s egy 
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bárgya. Mönyön ö hetethét ország ellen köröszttt', de úgy meghâgassa 
az isten az ö beszédgyit, hogy ö subutt malmot nem talál magának. 
De addig jár, addig bojog, hogy itt a Gagy vize mellett Martono-
son alól talál egy rözsnyicze malmot (épitctlen, puszta malom,) még 
a csihán is bénötte vót, (úgy láttam min' most.) Épitötte s addig 
épitötte, a mig nem maratt egyebe, csak a harisnya korcza s a har-
risnya szijja benne. Mikor fö'készitöttc  vóna azt a malmot, várt vóna 
öllöt, de nem mönt sönki sem. Henem egy kirájnak vót 12 jágere, 
azoknak uram a kopói hajtottak egy rókát. Azt mongya a róka a 
mónárnak: Dugj el ingömöt valahova te mónár, me' jótétei he'jibe 
jót várhatsz. — Uddeg te róka, hát én hova dugjalak el tégödöt, 
mikő látod, hogy csak a tcstöm s a lelköm s a mi gúnya rétam. 
Azt mongya a róka: Te mónár, úgy látom, hogy a vállú előtt egy 
rossz zsák van, vesd réám; mikor azok a kopók ide talá'nak jö'ni, 
a seprűvel hajtsd el róllam. — Mikor már azok a vadászok oda ér-
köztek, kérdözék: Te mónár, nem látál-é egy rókát e're felé  jö'ni ? 
— De honnét láttam vóna, lássátok, hogy csak a testöm s a lel-
köm van. Aval e'möntek a vadászok is onnét. 

Mikor a vadászok e'möntek vóna, egy klls üdö múlva hát azt 
mongya a róka: Te mónár, köszönöm neköd ezt e baráttságot, 
hogy te ingömöt megtartottál, s az én életömöt megmöntötted ed-
dig; jó szllvel megszógálnám neköd, a mivel tehetném, ugyan mon' 
meg, nem vóna-é kedved megházasodni ? — Édös kicsi rókám, azt 
mongya a mónár, ha én kapnék úgy feleségöt,  hogy magától ide jö'ne, 
nem mondom, hogy meg nem házasodnám, de kiilömben nem tudok 
kapni, met nem lehet neköm guzsajasba mönni, ijen anyaszü't me-
zittelen. E'búcsuzik a szegén róka ahajt a mónártól. 

Nem telik egy fertáj  óra, mönyön a róka vissza a mónárhoz. 
Viszön egy darab rezet a szájába. Mesze te mónár, tödd el ezt a 
rezet, met ide hátrébb hasznát vöszöd. E'töszi a mónár. Mönyön es-
mét a róka. Hogy e'mönyön, viszön egy darab arannyat újra a szá-
jába. Ezt is tödd el, met ide hátrébb hasznát vöszöd. Nem háza-
sodnál-é meg? azt kérdi megint a róka. Én biz' édös kicsi rókám, 
jósztlvel házasodnám mindön órába, met az életöm ott van. E'ttlnik 
a róka esmét aha'ról. Viszön csakhamar a szájába egy darab gyé-
mántot. No, azt mongya, te mónár, nem kérlek többet, hogy háza-
soggyá', me' megházasítlak én tégödöt. Azt mongya a mónárnak: 
Te mónár, hocczide azt a darab rezet! kapja magát a róka, fogja 
a szájába, megindul hetethét ország ellen körösztii', mind addig 
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útazik, a még a Sármán kirájt föltalá'ja.  Bémönyön a Sármán ki-
rájhoz s köszön: Aggyon isten jó napot, fö'ségös  kiráj, Sármán ki-
ráj! azt mongya a róka: Fö'ségös kiráj, életöm, halálom kezedbe; 
azt hallottam, hogy egy leányod van férhöz  adó. Hát én követ va-
gyok, Csihán kirájurfi  kiidött ingömöt, hogy add neki a leányo-
dot feleségül.  — Jó szllvel od'adom, édös kicsi rókám! meg nem 
húzom, még adnám jobb szilvel, ha látnám, kinek adom, de igy se 
vonom meg. E'mátkásittsa a róka azon este écczö're. Hogy e'mát-
kásittsa hát, napot tösznek, azt, hogy mejik nap mönnyenek a leány 
után. Jó' van! e'búcsuzik a róka a Sármán kirájtól, e'viszi a jegy-
gyűrűt a mónárlegénnek. 

No te mónár, azt mongya a róka, te többet nem vagy mónár, 
me' te vagy Csihán kiráj nrfi.  Henem ezöu a nap s ezön az órán 
légy készön. 

Azt mongya écczör a róka: Hocczide tc Csihánkiráj nrfi  azt 
a darab arannyat, hogy vigyem a Sármáu kiráj ö fö'séginek,  ne 
gondo'ja, hogy te valami hitvány embör vagy. 

Ahajt e'mönyön a róka esmét a Sármán kirájhoz, köszön: 
Aggyon isten jó napot fö'ségös  kiráj atyám! Fö'ségös kiráj atyám-
nak kütte Csihán kirájurfi  ezt a darab arannyat, hogy küttsön a 
lakadalomra apró pénzt, me' neki mind ijenök vadnak. Igy gondo'-
kozik a Sármán kiráj, „bizon talám nem adám rossz hejre a leá-
nyomot, met én kiráj vagyok, de neköm ÍB ijen darab arannyaim 
uem hevernek." Evei a róka e'búcsuzik onnét. E'mönyön baza a 
Csihán kirájurfihoz. 

No te Csihán kirájurfi,  megérközém szöröncsésön. Hónap járj 
abba, hogy indú'junk. Megjelenik röggel a róka Csihán kirájurfi-
nál: Készön vagy-é te Csihán kirájurfi!  — Készön biz én, azt 
mongya, met én mindön pillantásba mehetök, rég el vagyok ké-
szülve. De megindu'nak hetethét ország ellen körösztü'. Miko' mön-
nének ehejt a rugonfali  cscre mellett, azt mongya a róka a Csi-
hán kiráj úrfinak:  Te Csihán nrfi,  látod-é eme fényös  kastéjt? — Hogy 
ne látnám édös kicBi rókáin! — Abba van a te feleségöd,  azt mongya. 
Mönnek mönnek, azt mongya a róka ecczö': Te Csihán kirájurfi, 
vesd le talám a mi rétad gúnya van azt is. Rakjuk belé ehe'ré egy 
fa-uduba,  égessük el azt is, hogy ne lögyön. — Azt bizon jól mondod, 
e se lössz s majt ijen sem. Azt mongya écczör a róka: Te Csihán 
kirájurfi,  mönny belé a vizbe s fórögygyél  meg amúgy ügyesön. 
Azt mongya écczör a Csihán kirájurfi  a rókának: no meg vagyok 
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fórödve.  Azt mongya neki a róka: tt'j veszteg ehejt az erdőbe, hadd 
mönnyek én előre bé a kirájhoz. 

Bémönyön a róka a Sármán kiráj palotájába. Jaj fö'ségös  ki-
ráj, életöm balálom kezedbe van. Megindultam Csibán kiráj urtival 
3 tál(r)szekérrel, hat lóval, hintóval. Csibán kirájnríit elig tuttam 
anyaszült mezittelen kifogni  a vizböl. Esszecsapja a Sármán kiráj a 
kézit: Hol hattad a kedves vejemöt édös kicsi rókám!— Itt s itt hat-
tam fö'ségös  kiráj az erdőn. Écczöribe a kiráj két lovat hintó eleibe 
fogat,  ecczöribe a leyénkori gúnyát elékeresi a kiráj, ecczöribe ki-
viszik a hintóba, föllllteti  az inast, kocsist, a rókát melléje fáinul. 
Mikor kimönnének az erdőre, leszál a róka a hintóból, az inas vö-
szi a gúnyát a karjára, viszi a Csihán kirájurfihoz;  azt mongya 
az inasnak: No ötöztesd föl  azt az úrfit  te inas! Fölötözik fáinul 
Csihán kirájurti. Fé're inti a róka: Jöszte e're te Csihán kirájurfi. 
Nehogy te nözögesd magadot abba gúnyába, me' majt azt gondo'ja 
a kiráj, bogy neköd vaj külömb gúnyád vót, vaj ijen sem. Jó' van, 
fölötözik,  de hogy fölötözött  hát, beléü'nek a hintóba s mönnek haza 
a Sármán kirájhoz. Mikor megérköznek, a Sármán kiráj kapja az 
ölibe a vejit. Lögyön bálá az istennek, kedves vejemre lévendö, 
bogy megmarasztott az isten tégödöt abba' nagy vizekbe. Jó van! 
de ecczöribe papot, hóvért, megeskötik ököt. 

E'telik a nagy lakadalom. Ott U'nek a Sármán kiráj udvarába 
egy hónapig, kettőig. Azt mongya ecczö' Csihán kirájuriinak a fe-
lesége: Édös kénesöm, nem mönnénk-é el immán a tijédbe is? — 
Kimönyön Csibán kiráj urti nagyszomorán az istáló felé  a maga 
dógába, a minek igazittását má' tovébb nem lehetött halasztani; de 
a róka ott hevert közéi a ganédomb ódalába. Mikor ott mulatott 
vóna Csihán kirájurfi  hát, a könyve siirün hullott a — nyirkos szal-
mára. Azt mongya a róka: Mi lölt Csihán kirájurfi!  Elég lölt, azt 
mongya, met az édös feleségöm  azt mondá édös kicsi rókám, hogy 
nem mönnénk-é cl immán az enyimbe is. Azt mongya a róka: Ké-
szü'j te Csihán kirájurfi  s mönnyünk. Bémönyön a feleségihöz:  No 
édös feleségöm,  késztt'j, met ecczöribe indúlunk. Egybe hat lovat, 
hintót elé a kiráj, bárom tál(r)szekeret kéncscsel, pénzzel megrakat, 
hadd szegénységöt ne érjenek. Azt mongya a róka Csihán kirájur-
finak:  No Csihán kirájurfi,  a me're én mönyök, te is a'ra jöjj. 

Megindulnak hetethét ország ellen körösztül. A miko, mönné-
nek, érnek egy ökörcsordát. Azt mongya a róka: Te pásztor, ne-
hogy azt mondd, hogy a Vasfogu  bábáé ez a cBorda, hát azt, hogy 
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a Csihán kirájurfié,  me' jándékot fogsz  kapni. Abba bejbe haggya 
a róka ököt s eltűnik. Oda lössz a róka, ök abba bejbe megáltak, 
de a róka igyenössen fiit  a Vasfoga  bábához: Aggyon isten jó na-
pot, anyámasszon! — Isten hozott fiam,  azt mongya, szöröncséd, hogy 
anyádnak szóiittál, me' ma a máknál apróbb lött vóna csontod.— 
Jaj édös anyám, azt mongya, haggyuk el a haszontalanságot, azt 
mongya, me'jö' azaz átkozott faranczia.  — Édös fiam,  dugj el vala-
hova. Tudott a róka égy feneketlen  tót, elviszi a martyára. No édös 
öreg anyám, itt mosogassa a lábait, a meddig én visszajövök. Ott 
haggya a róka a Vasfogu  bábát, mosogassa a lábát. Mönyön a Csi-
hán kirájurfi  eleibe, hát még abba bejbe álnak, a hol elhatta vót, 
megkáromo'ja magát: ördög atta, mé'nem hajtál a'ra, me'ie én mö-
nyök. Hajts már most utánnam. Ahajt bészálnak a nagy kastéjba, a 
Vasfogu  bába élettyire. De ott má' mindön vagyon vót, a mi egy gazdának 
keIlött.Nyugusznak;ottmá'vótmindön; hát eszibe jut a kicsi rókának, 
hogy még a Vasfogu  bába nincsen jó hejt. — Haliám édös fiam,  hogy 
megérköztekacsöngöspöngöslovak, hát tégy el ingöm innét más he'ré. 
Hézza sullódik a róka s bclébukkik a Vasfogu  bába a tóba. Csihán 
kirájurfinak  marada mindön vagyona. Elémöne a róka, azt mondá 
Csihán kiráj úrfinak:  Most bódog napra születtél vót, te Csihán ki-
rájurfi,  me' belétövélek a gazdaságba. Örömébe Csihán kiráj úrfi 
lakadalmat hirdet esmé' azon a városon, hogy Bánczidától fogva 
Zsukhájnáig tál tángyér elég vót, de istenös embör a ki egy csöpp 
levet kaphatott. 

Gondo'ja magába a róka, hogy ez után a lakadalom után tö-
gye magát, hogy má' beteg lött, hadd lám, hogy látnak hézza a sok 
jótétei után. Ojan beteg lössz a róka hogy! nyög, jajgat erőskép-
pen. Mönyön a panasz bé a Csihán kirájurfinak,  hogy uem tudnak 
nyugunni a rókától. Azt mongya ecczö' Csihán kirájurfi:  Fogjátok 
meg s vessétök ki a ganéra. Kivetik a ganéra a rókát. 

Ecczö' kimönyön Csihán kirájurfi  dógát igazittani a gané-
doml) mögi. E'kezdögeli a róka: Te Csihán kirájurfi,  vaj te csi-
hánbó' lött mónár! akarsz-é ojan gazda lönni, a mijén vótál a csi-
hán malomba? Ahajt szörnyűképpen megijed a róka beszéggyire, 
szinte szinte megűtte a gutta. Jaj édös kicsi rókám, nehogy te azt 
tődd velem, azt mongya, me' kiráji hűtőmre fogadom,  aval az étel-
lel itallal tartalak, a mivel én élők s mind legkedvesebb barátomot, 
jóltévömöt mindonko' tnegbücsüllek, bttcsültetlek. Béviteti a rókát a 
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ganéról a arai az étellel itallal tartotta örökkétig a mivel 0 élt, töb-
bet soha sem felejtközött  meg rólla. Még máig is élnek, ha meg 
nem hótak, hónap lögyenek a kietök vendégök. 

xvin. 
Megölő Istófán 

Ecczö' hol vót bol nem vót, hetethét országon, még azon is 
túl vót egy igön igön nagy gazda, aval átellenben esmét egy akkora 
gazda; az egyiknek vót egy tija, a másiknak egy leánya. A két 
jó gazda mingyát mingyát a kapu elejibe kiáltak, tanakoztak, hogy 
a két éfíat  tögyék ésszé, hogy mikor ök meghalnak, azok hadd 
lögyenek nagy gazdák. De az leán sömmiképpen nem akarta sze-
retni a legént, a legén szerette a leánt. Ki akarták tagadni mindön-
böl az apja, az annya, hogyha hézza nem mönyön ahoz a legén-
höz, erőnek erejivel hézza kell hogy ínönnyön. Mikor a templomba 
és6ze akartak vóna eskllnni, a mátkagyürtit a leán a tamplom fögy-
gyihöz hézza vágta a pap előtt. „No mesze ördög, vidd el ezt a 
mátkagyürtit, ha vajégy magzatom lössz ettől az uramtól, azt is 
vidd el." Eléfut  égy ördög, elkapja a mátkagyürllt s elviszi. A pap 
hogy ezt meglátá, meghallá, nem akarta megeskötni. A két nagy 
gazda fö'gördlile  a papra, hogy ha meg nem esköti, kinyere néklll 
marad. Ennélfogva  megesköté a pap. 

Élnek ők égytltt a két éfiu,  de nem sziivelték egymást. Mind 
a két nagy gazda meghal, marad a két éfiu  a két nagy gazda-
ságba, hovatovább egyik a mást mind inkább megszerették. Teriibe 
esik az asszon, lössz égy szép fijok;  mihejt annyira nö, égybe az isko-
lába aggyák, de az iskolát mentől hamarébb úgy kitano'ja, hogy a 
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mcBturnál szintén többet tndott; aggyák a kolégyomba, azt la na-
gyon kitano'ja, zúgatni kezdik, hogy mahónap papnak töszik. Az 
apja akkor meghal. O a kolégyomból mindön este haza járogatott 
az annyához, mindonko' sirva kapta az annyit, csak kérdötte: 
Anyám, kied mé' sir? — Hadd el, fijam,  ne kérdözd, met apádot sira-
tom. — Hiszöm kied soha sem is szerette; mahónap papnak kiszólit-
nak ingöm. — De éppen fijam,  azér 6Írok, miko' legjobban lönne dó-
god fijam,  hogy elvisznek az ördögök, met a mikor az apáddal bll-
töt montam, a mátkagyürtit a tamplom föggyin  elhajtottam, azt mon-
tam, hogy „mesze ördög, vidd el ezt a mátkagytirüt, ha vajegy 
magzatom lössz ettől az uramtól, azt is vidd el;" mahónap azon 
vöszöd eszre, hogy elragadtatódol, mind a mikor elszökék az ör-
dög, elvivé a mátkagyUrUt. E're igy szól a diák: Igaz-e a beszéd, 
édös anyám?—Az éppen igaz, édös fijam!  — Mcgszökte magát écz-
czöribe, e'futott  a paphoz a diák: — Tiszteletös körösztapám uram, 
igaz-e ez a beszéd, a mejiköt anyám mond? — Az édös köröszfijam 
szömöm előtt látva vót, fülem  hallattyára. — Écczöribe tiszteletös kö-
rösztapám uram, aggyon szöntölt gyertyát, szöntölt vizet, tömént. 
Hát aval te mit akarnál köröszfiam!  — Én mönyök bé éppen pokolba, 
az után a mátkagyürU után, kontraktus után. — Ne mönny készön a 
kezökbe köröszfiam,  met úgy is e'visznek. Ö még annál inkább el-
határozta magába, hogy indul pokolba. 

Mönyön mönyön a diák hetethét országon körösztlil. Egy es-
tére kelve neki fog  egy nagy erdőnek, e'sötétödik, az utat is e'-
Yeszti; addig bojog, hogy réa kap ékkicsi házra, hát egy öreg 
asszony a bázba. Jó estét édös öreg anyám! — Hozta a szörönese édös 
fiam!  mit tudsz te most ijen későn itt keresni? — Az útat e'vesz-
töttem, szá'Iás kérni jöttem bé. — A szálás fiam,  az istené, de ojan 
gyilkos pogán fiam  van, háromszáz-hatvanhat lelköt már clposzti-
tott, most is oda van fosztogatni,  most mingyát érközik haza s té-
göd is mingyát megöl; csak mönny cl s járj békével, vélle ne ta-
lá'kozzál. — Én vaj öl meg vaj nem, de én ennél tovább nem mö-
nyök. Az öreg asszon nem tud vélle Bömmire mönni; megmarad. Egy 
éfél  után mönyön haza az öreg asszonnak a fia,  nagyot kiátaz 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 
szegény útonjáró, fiam!  elfáradott.—  Hát önni adott-é anyám ? — Nem at-
tam, kéná'tam fiam,  de nem kellött, met nagyon elfáradott  vót.— Möny-
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Byön köttse fü',  hogy jö'ün ide, ögyék, met ha öszik is, ba nem la, 
megbánnya. 

Ml a baj, üreg anyám? mond az öregasszonnak a diák. — Ne 
kérdözd sokáig, henem jere ögyél. — Oda mönyön a diák, önni kez'-
uek. Azt mongya a vén asszon fia:  No ögyél, met ha ÖBZÖI is meg-
bánod, ha nem is, meg. A mig önnének, kérdi az öreg asszon fia: 
Te pajtás! hova indultál, hova ezéloztál ? — Én bé éppen pokolba, az 
ördögök közi. — Ugy vót a czélom, hogy agyon verjelek, de hogy 
azt mondod, hogy oda méssz, hézzád nem nyúlok, hogyha oda bé-
méssz, tudd meg hogy neköm mijén ágyat vettek ? — Mongya meg 
hát kied a nevit neköm hogy hijják?—Ingömöt M'egö lő Istéfán-
n a k. — Röggé' re kelvén, jó furustokot  ad Megölő Istéfán  a diáknak, 
az útba belé igazittsa, hogy me're kellene mönni. 

Mönyön a diák, s a mind pokol ajtajához közelödik, meg-
gyújtsa a tümént, legyezni kezd a szöntölt vizzel, s meggyújtsa a 
szöntölt gyertyát, megérzik az ördögök azoknak az illattyát, kifut-
nak: Miféle  á'Iat vagy? ne jö'j, neküzelitts, me'most mingyár'itt hagy-
juk pokolt. —Akárhová lünnétök, tuggyátok meg, mindönlltt megkaplak. 
Ekkor s ekkor az anyám mátkagyilrtljét elhoztátok a tamplom főgy-
gyiröl, ha azt vissza nem aggyátok, s kontraktust nem attok, akar-
bő megkaplak, hogy rétam keresködéstök ne lögyön. — Ne jöjj hát 
tovább, hát á'j meg ott, me' mingyá' megkerittstlk. 

Megfúnak  egy sipot, eléfutnak  az ördögök, de sokan, de nem 
kapják sömmiképpen a gyttrüt, újabban megfú'ják  a sipot, még 
kecczör többen futnak  elé, harmacczor is megfú'ják,  s még kecczör 
is többen futnak  elé. Ecczö' későn jutva mönyön egy sánta. — Mér 
nem siet hamarább ? mijén nagy baj van, mégis a mátkagyürtlt söm-
miképpen nem kapják! — kiáttsák a nagyok. No mindegyikné' meg 
kell keresni, a mejikné' megtalá'juk, a Megölő Istéfán  ágyába 
belé hajittsuk. Azt kiáttsa a sánta ördög: Mintsább ingöm a Meg-
ölő Istéfán  ágyába hajittsatok, inkább báromszáz mátkagyürlit is elé-
adok. Eléaggya a mátkagyürlit s átalaggyák a falon  körösztUI a 
diáknak kontraktusostól együtt, hogy Boha többet hézza számot nem 
tartnak. 

Egy estére megérközik Megölő Istéfánhoz  a diák, akkor is 
oda Megölő Istéfán  fosztogatni.  Haza mönyön egy éfél  után, meg-
lássa a diákot: Ke'j föl  pajtás, gyere ögyünk! te megjárád az úta-
dót ? — Én meg. — Hát az én ágyamró' mit hallál ? — Az mátka-
gyttrüt ide nem aggyák vala, ha a te ágyaddal meg nem jesztik 
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vala. — No az ugyan rossz ágy lehet, ha még az ördögök is fél-
nek tölle! 

Rögge're kelnek, a diák megindul haza. Ecczör eszibe jut 
Megölő Istéfánnak,  hogy meg kell vala ötöt szorittani, hogy ha ma-
gán segitött, rétam is segitött vóna. Megindul utánna a diáknak, 
de meglássa a diák, de megjed, hogy most ötöt is elposztittsa. De 
égyet kettőt lépik s min gyár' eléri a diákot Istéfán.  Á'j meg bará-
tom ! a hogy magadon segitöttél, segitts rajtam is, hogy ne möny-
nyek abba a fene  ágyba pokolba. — Hát kied a legelső embört 
bottal Utte-é meg, vaj késsel ölte meg? — Én késsel égyet sem 
öltem barátom, met én min' bottal vertem agyon. — Meg van-é az 
a bottya, a mivel a lege'ső embört agyon Utte? Mönnyön vissza s 
hozza ide. Egyet kettőt lépött s haza lépött, a hijuból levöszi s el-
viszi a diákhoz, de hát a szú úgy megötte, hogy tövei se lehetne 
liknál égyebet szúrni. Kérdi a diák: Miféle  fa  vóna?— mongya Isté-
fán:  Vadalmafa.  — Hozza el hát csak velem tova a kőszikla tete-
jiig. — A kőszikla tetejin egy honcsokturásba belészurassa. No Istéfán 
bácsi, mönnyön bé a kőszikla alá, ott van egy csorgó, a csorgó 
mellé á'jon té'dre s imátkozzék a szájával, térgyin ál'va addig hor-
gya a vizet a'ra a botra, a mig kisarjazzik, akkor almát kezd te-
römni, kied akkor attól a rossz ágytól meg fog  mentődni. 

Megülő Istéfán  hordani kezdi a vizet a'ra a botra. No ö hadd 
horgya a vizet, a diák eljö' haza. Annál is inkább écczöribe pap-
nak kitöszik, hogy ö még poklot is meg merte járni. O a papságot 
viselte egy 25 esztendeig, akkő fö'szöntölték  pápának. A pápaságot 
fojtatta  sok ideig. Minthogy az pápának régi rendtartás szerént eljö 
az ideje, hogy az országát békerü'je, miko' végezte vóna bé úttyát 
éppen azon a kősziklán, a mejikön a botot elültette, megá'lnak a kő-
szikla tetejin, hogy egy küs ideig szus6zannyanak, hát az inas meglássa, 
hogy a kőszikla tetejin egy törpe fán  szép piros almák vadnak, igy 
szól az inas: Ekszelencziás uram! ojan szép almákot látok, ha el-
bocsát, hogy szakasztanék egy párt. Eriggy, eriggy, még ha ojan 
szép, szakassz neköm is egy párt. Akkorát kijátnak, hogy az inas 
majd elesik: Azt nem szabad másnak leszödni, csak a ki azt a fát 
oda ültette. Visszafut  az inas nagy lelkeszakadva. Igy szól a pápa: 
Hát neköm hoztál-é? Én ekszelencziás uram! még magamnak sem, 
met akkorát kijátottak, hogy én majt elestem; azt mondá valaki, de 
én sönkit sem láttam, hogy a'ról nem szabad másnak szakasztani, 
csak a ki azt a fát  oda ültette. 
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A pápa meggondolkozik, eszibe jut, hogy hohó! azt 6 még 
legén korába ültettette oda. Ekkor a pápa a lovakot leereszteti, 
clmönnek a kocsissal s az inassal hárman a piross almához. Szó-
littsa a pápa: Megölő Istéfán  hol vagy? egy száraz koponya hön-
görödik elé. Itt vagyok ekszelencziás uram! testöranek tagjai — 
mind elszotyogtak imitt amott, a mig a vizet hortam, mindön izöm 
porom szérte van hulva; de poroncsol a pápa, hogy min' gyü'jöu 
essze. Mind is eléfutnak  egy csomóba rakásba. Akkor egy nagy 
patkányturást az inassal s a kocsissal széjjel vájata a pápa, po-
roncsol a csontoknak, bogy mönnyenek bé abba gödörbe, mind is 
belé gyűltek, ésszehajtatta, bétakartatta szépön a legényökkel, egy 
misét szógá'tatott, a bünnyiböl fölódozta.  Akkor Megölö Istéfán  a 
pokolbéli rosz ágytól megmentödött. A pápa elmönt vissza a hazá-
jába, még máig is él, ha meg nem hót. 

XIX. 
A huszár és szolgáló. 

Egy papné régön, még az ántivilágban, a tángyért, tálat, tejes 
fazakakot  belérakta egy kosárba s elkütte a szógálótól, hogy mossa 
meg a patakon. A szógáló mosogatás közbe meglássa, hogy egy rák 
ahajt mász ki a vizbül, s ö, ki még soha rákot nem látott vót, rea 
bávászkodik, egy kicsiddég fél  is tölle. Azonba ott mönyön egy hu-
szárkatona lóháton s kérdi tölle a szógáló: Ugyan bizon vitéz uram, 
mi az istencsudája az ahajt? A bizon húgom: rák, azt feleli  a ka-
tona. — A szógáló megbátrodik, közelébb lépik a rákhoz, nözni 
kezdi, azt mongya: A bizon mász. A bizon rák, mongya esmét a 
katona. A bizon mász, mongya nagy-nyessön a szógáló. A bizon 
rák, mongya harmacczor is a katona. Ugyan bizon vitéz uram, mi-
féle  lélökkel mondhassa azt, mikor én jól látom, tiogy mász, mon-
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gya á Bzógáló? De hát húgom asszon is miféle  lélökkel mondhassa 
azt, mikor én jól látom, hogy rák? kérdi a katona. No én nem 
vagyok Bem vak, sem bolond, én jól látom, hogy máaz, azt mon-
gya a szógáló. De biz én sem vagyok sem vak sem bolond, én 
jól látom, bogy rák, mongya a katona. 

A Bzógáló megharagszik s a mennyi edény nálla vót, mind a 
ödhöz veri, hogy mind dirib-darabra törik s azt mongya nagy 
méröggel: Az isten ingöm éppen igy posztittson el, ba nem mász. 
A katona leugrik a lováró', kirántsa a kargyát, elvágja a lova nya-
kát B azt mongya rea: Az isten öngeggye meg, hogy a hóhér ép-
pen igy vágja el a nyakamot, ha nem rák. 

A katona elmönyön gyalog, a szógáló is haza mönyön az 
edény néktll s kérdi tölle a papné: Hát hö vadnak az edényök? A 
szógklP elbeszéli, hogy mi történt közte s a katona közt a mász-
szál s a rákkal. Hát te csak azér töttél ojan kárt neköm? azt 
mongya a papné. Oh asszonyomhisz én nem is badhattam any-
nyiba, mikor én jól láttam, hogy: mász, még is az a gaz katona 
mind csak azt nyeste hogy: rák. A papué éppen kemönczét hevi-
tött, sütni akart, még inkább megharagszik, kapja a százforintos  új 
bundáját, bélöki a kemönczébe s azt mongya: A tüz langja éppen 
igy égjön meg ingömöt, ha mind a ketten bolondok nem vótatok. 

Hát itt miféle  pözzsbüz van? azt kérdi kivtl'röl béjöve a pap, 
s megtuggya, hogy mi történt a rák és inász miatt, kapja a pa 
lástyát, ésszevagdajja azt egy féjszével  a küszöbön s azt mongya: 
A hóhér éppen igy vágjon ésszé ingOBKiţ; ha mind a hárman bolon-
dok nem vótatok. 

Oda érközik a mestör: a bornya bébogározott vót a pap ud-
varára, utánna jött vót, hogy haza hajtsa, az is megtuggya, bogy 
miféle  dolog történt s miér, kap egy botot s úgy vágja tobe a 
maga bornyát az ajtó előtt, hogy mingyá' fö'fordul  s megdöglik, s 
azt mongya rea: Az isten öngeggye meg, hogy a tüzes ménkö ép-
pen igy üssön agyon ingömöt, ha mind a négyen bolondok nem 
vótatok. 

Érközik az eklézsia kurátora is, kérdözi, hogy mi történt ott 
s a mikor clbeszéllik neki, megharagszik, fö'kapja  az eklézsia ládáját 
s úgy vágja a födhöz  a ház közepibe, hogy a láda darabokra sza-
kad, a drága abroszok, kendők széjjel omolnak a ház fóggyin  s 
azt mongya: az i#ten éppen igy posztittson el ingöm ebbe az órába, 
ha mind az ötön bolondok nem vótatok. 
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Bétoppan azalatt az egyházfi  is, meglássa az abroszokat s 
kendököt a födöD,  ésszecsapja a kézit s kérdi: Ugyan bizon hát e 
mi dolog? megmongyák neki is, hogy mijén dolog történt s mér is 
történt, s ő fo'kapja  a födröl  az abroszokot, kendőköt, dirib-dara 
bokra hasogassa mindegyig s azt mongya: Az ördög éppen igy 
szaggasson el ingömöt, ha mind a haton bolondok nem vótatok. 

A hir e'terjett a történt dologról továbbig, a'ra ésszegyűl az 
eklézsia, fö'gyújtsák  a papi házat s azt mongyák: A tttz langja igy 
égjön meg mlinköt mind a mennyin vagynnk, ha mind a heten bo-
londok nem vótatok. 

XX. 
Az ördög kilenoz kérdése. 

Egy szégén legénnek kedve szottyant, hogy megházaAoggyék, 
ki is pottyintá écezör az édös annyának, hogy ö mibe töri az eszit. 
— Oh te sömmirevaló élhetetlen! tám bizon neköd való a házasság, 
mongya fölharsanva  az annya, tödd le magad a'ról, ne bolondűj meg, 
jobb lössz láss dógodhoz a he'jett. — Met anyám! én bizon meg-
házasodom, azt mongya nagy-nyessön a legén, immán ideje neköm 
is, hogy ne ü'jek igy. — No ide nem menyecskét a házhoz, mon-
gya az annya, én főzök,  sütök, mosok a háznál mig birom magamot, 
lám a szomszédba az a högyös ményecske hogy bánik az anyóssá-
val, hogy pocskondiázza, hogy böcsmé'li úccza szőribe mindöntltt 
mindön igaz ok néklil, ő maga úgy teli van hibával, mind a Du-
dás Jankóné veteményös kertye burjánnal, mégis aval mossa a szá-
ját, hogy az anyóssa a hibás, pedig tuggya az egész falu,  hogy 
nem úgy van, velem is úgy bánhatna még a te feleségöd,  no ide 
nem valami förgetegös  ményecskét a házunkhoz, hogy zenebonát 
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csiná'jon a házná', velem ne is vikotálóggy, me' hidd meg, hogy 
ma pornl jársz, ha csakugyan nem nyughatol. 

A legénnek mindön kedve e'veszött, nagy szömöt meresztött 
az annyára s azt monta nagy dérdurral: Anyám! annyit ne teretu-
rá'jon, hisz immá' mind megházasultak a faluba  a legényük, a kik 
velem egykorúk vótak, tám én kővetkezőm immán. — Neköm ne 
merögesd ojan rútul a szömödöt, azt mongya esmé' nagy harago-
Bon az annya, nem tudom miféle  gonosz lélök iszkitél, hógy úgy 
nem férsz  a bőrödbe, jobb lössz, fogd  meg a szád s hallgass. — 
Ingöm Bömmi gonosz lélök nem iszkitél, azt mongya dunnyogva a 
legén, de ideje hogy megházasujjak én is. — A'ra esmét azt mon-
gya az annya: No ha csakugyan feleségöt  akarsz hozni, lássad, vi-
gyed akarhova a pokolba, de ide igaz hogy nem a mü házunkhoz, 
inkább a nyakadot facsarnám  ki, mintsem hogy azt mcgöngeggyein. 
A legény apja belé sem kottyant a dologba, nem, met a felesége  po-
roncsolt a házná'. 

A szegén legén fö'duzmálta  magát, ki mönt 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 csüp-
pöt is egéssz virattig, akkor fö'kőt,  elindult feleség  után. Mündügelt 
immá' szomorán s teli buszuval, hogy az annya ojan rútul bánt 
vélle, hogy szinte megötte kézit, lábát mérgibe azé', hogy ö meg 
akar házasodni. 

Utazott immár égyeségycdül egy kicsi páczikóval s egy üres 
tarisnyával (met az annya nem tött vót útravalót neki) mönt ide-
gön, üsmeretlen he'jekön, hügyün, vőgyön, sik mezőkön körösztü', 
mindaddig, mig késörc-hára egy fényös  rézhidhoz érközött. Ott meg-
állott egy hejbe, csudá'kozott a hídon, de félt  rea mönni. A mind ott 
áldogálna, hát meglássa öt egy fejér  szakállú ösz öreg embör s 
azt mongya neki: No te szegén legén, mönny mönny, ne fé'j,  de 
csak lábujhögyön mönny azon a bidon, me' külömben ott hagyod 
a fogadot,  met azt ördög higgyának hijják, úgy mönny azon kö-
rösztü' , hogy meg se suttanynyon a csidmád réta, eddigelé ki-
lenczven kilenczen vesztek el itt, hogy nagy derenduczával s nem 
szép csöndösön möntek azon körösztül, ott veszött ccczör egy egéssz 
násznép is, szekerestö', lovastó', völegényestő', mönyasszonyostól azé', 
hogy dörömbözve, dökretve nyargaltak azon a hídon kkörösztül. — 
A szagén legén félt  előbb a'ra a hidra mönni, úgy félt,  hogy még 
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ugyan röszketött belé, de mindhogy azt a hidat suhutt másutt el nem 
lehetött keríi'ni, késöre-hára megerötette magát, neki bátrodott s 
szöröncsésön körösztii' mönt a rézhidon, éppen azonmódulag, a hogy 
az a fejér  szakállú ösz öreg embör megtanította vót ötöt. 

De a hidon túl elig haladott vót tiz vaj tizenkét lépésre, egy 
ördög csak kiugrott a hid alól s azt kiá'totta neki: Megá'j, megá'j 
szegén legén! ne fé'j,  egy kicsi beszédöm van veled. A szegén le-
gén megállott egy hejbe, de úgy megijett, hogy még alélökzete is szinte 
megállott jettibe. Az ördög közelébb lépött hezza s azt monta neki: 
No te szegén legén! jól tudom, hogy te mi járásbeli vagy: tudom, 
hogy házasodni akarsz, azt is, bogy szegén vagy B hogy te ojan 
bUcsületösön möntél körösztlll a hidamon, hogy nem háborítottál s 
neköm sömmi buszuságot nem okoztál, mind más útazók, én tégödöt 
megjutalmazlak azét, hogy mikor elhozod a feleségödöt,  hadd lö-
gyön mivel kiá'jad a lakadalmi vendégségöt. Mikor visszajö'tök a 
ményasszonynyal együtt, nehogy másfelé,  hanem éppen itt mönnye-
tök el, akkor megadom, a mit adni akarok. Most csak mönny ehe'-
röl indulva a kilenczedik faluig,  azt a falut  Jámbortelepnek híják 8 
ha eltalálnád veszteni az útat, csak Jkérdözösköggy mindöntöl a kit 
elöl hátul találsz, hogy hő vagyon Jámbortelep, rea igazitt valaki, 
abba a faluba  éppen a vetéskapu sorkánál lakik ott a falu  végin 
egy gazda embör, annak vagyon három leánya, kérd meg a leg-
szöbbiköt, ha azt nem aggyák, más akarmejiköt. 

A szegén legén elindult aha'ról s mind addig útazott, mig el-
érte azt a Jámbortelep nevű falut,  ott bémönt ahoz a házhoz, hova 
az ördög igazitotta vót. A szegén legént jól fogadták  a háznál, a 
leányok gyanították, hogy leánkérni mönt oda, forgolóttak,  Börpötöl-
tek, ratymattak, jól is tartották rátottával. A mind ott múlatott a 
legén, csak kisütte oztán, hogy ö biz azé' jött, hogy e'vönné va-
lamejik leánt, ha adnák. De hát mejiköt vönnéd a három közül? 
kezdötte a leányoknak az apjok. A legén a legküssebbikre muta-
tott, mindhogy a vót a legszöbb, s azt monta: Neköm éppen e kéne 
né! — Héj öcsém, mongya az apa, az asztagot nem a fenekin  szok-
ták megkezdeni, ha mingyát a leggazdagabb hörczög kérné, sem 
adnám a legküssebbet, mig a két nagyobb el nem kél. — Nem bá-
nom hát ha a nagyobbat aggyák is, ha adni akarják, mongya a le-
gén. Az apa s anya odaigérte a lagnagyobbik leánt, tüstént papot 
is hivattak s meg is történt az esszeeskötés. Hogy az eskötés mag-
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vót, ebédöltek együtt s aval útra indáit az új házaspár. Mikor az 
ördög hídjához érköztek, ojan szép csündösön möntek azon körösz-
tü', mind a vőlegén mönt vót az előtt egyedül. Akkő kiugrott az 
ördög a hid alól, nagyot kiátott: Hó! megá'jatok! hadd aggyam meg 
a mit megígértem vót. Azok hát megálottak, az ördög pedig kihaj-
tott kilencz kövér disznyót a hid alól, s azt monta a völegénnek: 
No, én ezt a kilencz disznyót nektök adom, ölessétök le, az aprö-
lékjok egy résziből á'játok ki a lakadalmi vacsorát, a kilencz sza-
lonnát pedig aggassátok föl  a hijuba s é'jetök abbó' takarékoson. 
De azt mondom én neköd te vőlegén ! hogy mától számlálva mi-
kő négy hét bételik, megfoglak  tégöd keresni estéli tiz órákor s ha 
kilencz kérdé6ömre meg nem tudsz felelni,  elvesztőd a kilencz sza-
lonnát s azon küvül még égyéb bajod is lössz; de nehogy akko'ra 
féltödbe  elébb á'j hazól, met ha mingyát a töngör fenekibe  rejtőzöl, 
onnét is kivöszlek, tudd meg azt. 

A völegénnek nagy szöget ütött a fejibe  ez a beszéd, (le 
mind a mellett ö a feleségivei  magok eleibe vötték a kilencz kövér 
disznyót s hazahajtották, de nem az apai házhoz, met a völegénnek 
megmondótta vót az annya, hogy oda ne vigyön feleségöt;  henem a 
faluba  kibéröltek egy tisztösségös házat a ményasszon pénziböl, bé-
szálottak abba. Megölették aztán a kilencz kövér disznyót, kettőnek 
az aprólékjából kiálották a vedégségöt, a kilencz szalonnát pedig a 
hijjuba fölakasztották  s gazdasághoz fogtak. 

Mikor a négy hét éppen bétöt az összekelés után, a vőlegén 
búsfini  kezdött, erössen nyughatatlankodott, hogy ha az ördög é ta-
lál jö'ni a kilencz kérdéssel s ö nem tud azokra megfelelni,  majt 
rosszul fog  lönni a dóga neki. Mig igy vekkedözött, bémönt hez-
zok egy rongyosnál rongyosabb kúdus forma  idegön embör, szálást 
kért écczakára s attak is mingyá', jó vacsorát is attak neki, osztán 
az is béfekütt  a gócz alá, s a mind ott heverészött a hammuba, kér-
dötte a vőlegéntől, hogy miér ojan szomorú, mikor az új házasok-
nak többnyire jó kedvök szokott lönni? Neköm elég bajom van, 
mongya a vőlegény, nagy dógot sújtottak a fejemhöz:  met neköm 
ma kilencz kérdésre ké megfelelnöm;  még is ha tudnám, hogy mik 
lösznek azok a kérdésök, ugy mind más vóna, nem búsulnék éppen 
úgy, de az a baj, hogy nem tudom, mik azok, félők,  ha nem tu-
flok  megfelelni,  rosszul lössz dógom. Azér egy mákszömnyit se bú-
su'j, azt mongya a kúdus a gócz alól, csak bizd reám az egéssz dó-
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got, te csak hallgass, egy Bzót Be szó'j, met én mindön kérdésre 
megfelelők  he'jetted ateképödbe. E'rc fö'  kezdött ucsuodni a vőle-
gén, lefekütt  osztán az új feleséggel,  de csak nem jött álom a sze-
mökre, renyöttek, hogy vájjon mi lössz a dologbó'. 

A mind ott feküttek,  tova é'féle  felé,  kopogtatnak az ablakon, 
hát ott az ördög s békiát nagy dörgösön: Alnszol-é gazda? — 
Nem aluszom, feleli  a kúdns a gócz alól a gazda héjett. — Hát 
meröd-é biztatni magadot, hogy megfelelsz  a kilencz kérdésre? kérdi 
ismég az ördög. — Merőm biztatni, mongya megint a kúdns. No hát 
azt kérdőm tölled esőben is, mongya az ördög: 

Mi van a világon a mi csak Egy? 
A kúdus azt feleli:  Egy Isten van az égbe, egy nap van az 

égön, egy feje  van mindön embörnek. 
Az ördög. Tudsz-é mondani valamit a Kettőre? 
A kúdus: A kinek két ép látó szöme van, a szöröncsés em-

bör, mindönt tisztán láthat a nap alatt. 
Az ördög: Mit tudsz mondani neköm a Háromra? 
A kúdus: A mejik házon három ablak van, az elég világos. 
Az ördög: Hadd ha'jam mit mondassz 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 maroklattyára. 
Az ördög: Mongy valamit immán a Hatra? 
A kúdus: A kinek jó hat ökre van, szánthat, vethet, boronál-

hat, erdölhet a más segittsége né'klil is. 
Az ördög: Nem hiszem, hogy tudnál valamit mondani a 

Hétre? 
A kúdus: A kinek hét leánya van, annak főhet  a feje,  mig 

rendre mind a hetet jó béré férhöz  adhassa. 
Az ördög: Mongy valamit most a Nyóczra? 
A kúdus: A kinek nyócz asztaga van a csü'kerbe, a nem 

Bzorul másra kinyér dógába. 
Az ördög: Hát utójára mit mondassz a Kilenczre? 
A kúdus: A kinek kilencz szalonnája van a hijjá' a, nem fut  a 

szomszédba pörgölnivalóér'. 
Az ördög ébámult 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 a honnét jött vót. 
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Az új gazda más nap röggel jól tartotta a kúdnst étellel ital-
lal, a mellett adott neki sódort, disznyólábat, még egyebet is, a mi 
lelke fölött  vót, hogy őt kisegitőtte a bajból. Ö maga pedig s a fe-
lesége addég llgyeköztek, hogy rövid lldö alatt egy szép jószágot 
szörzöttek, a'ra házat épitöttek. Az asszon sokat segitött az anyós-
sán is, annak a szorult álapottyába, s ö még ma is süti a palacsin-
tát, ha mind a kilencz szalonna é nem fogyott. 
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TÁJSZÓTÁR. 



Rövidítések. 
Hbz. : Háromszék. 
Usz: Udvarhelyszék. 
Cs.: Csik. 
Kfsz.:  Kereszturfiszék. 
Homrd.: Homoród vidéke. 
Rétfr.  Hétfaln. 
Erdv.: Erdővidéke. 
Msz.: Marosszék. 
Arsz.: Aranyosszék. 
Tájsz.: Tájszótár (Budán 1838.) 
M. ny. Szót.: Magyar nyelv Szótára. (Pesten 1862.) 
V. ö.: Vesd öszve. 
L.: Lásd. 
V.: vagy. 
Vmit, vkit: valamit, valakit. 
Km.: Közmondás. 
(Hol a táj nincs megnevezve, ott Hszék értendő.) 



A 
Abagoi: szőrösen született gyermek, 

(ebngns) V. ö. agop. agosság. (T&jsz.) 
Abajdok: valami ízlés n ariny nélküli 

nagy test vagy mív. Napy ubajdok em-
ber ; abajdokal rakott asztag. V. ö. abaj-
docz. (M. ny. Szót.) 

Ábask odni: Ágaskodni. 
Abbavéteni: abbahagyni valamit zavar 

s ijedség mi&n. 
Aoczide: addsza ide ; hoeezide:  hozdsza 

ide; acczatza,  acczaq: addsza. 
Addég: addig. Addég s addég, hogy 

kifogyál  belölle. 
Âgalni-bogalni j csűrni csavarni. Eldgal-

ni-bogalni:  jobbra balra magyarázni a 
dolgot. (Usz.J 

Agái: nrat játszik, magát fitogatja. 
Agyalni: agyba fejbe  verni. Megagyal-

juk a kizsúpolt 8 aztán bötre felvert 
kévéket. 

Ágyni: ágyalni; a cséplök bédgylak  : 
a cséplendö gabonát a csűrben oldal-
félt  öszszerakták. 

Agylag v. agyon Tárni: két szély vász-
nat összevarni. (Usz.) 

Ágytörö : mikor a leányt férjhez  vi-
szik az apai háztól, másnap a leányon 
házhoz tartozó rokonok a vőlegény há-
zához mennek látogatóba, lakomába s e 
látogatást nevezik több helyt e kifejezés-
sel : dgytorSbe  vagy kdrldtóba  mentek. (U.) 

Ahajt, ehqt (a helyen, e helyen): ott, 
itt (Mondják Csb. s Uszéken s belé-
vegyitik, ha kell. ha nem, a beszédbe.) 
Aha'ról,  ehe'röl,  aha'ra «. aha'ré,  ehe'ré. 

Áhl, ánkodl, ánkó: tátott szájú, hülye, 
ügyetlen. 

Ahoiléve: ahozképest. 
Aj: hajh, jajl Aj! megfogd  ötöt.  (Népd.) 
Aj ing: átall, szégyell, vonakodik. Ne 

ajangd így dógozni; ajangom megmon-
dani. 

Ájas: fecskefarkú;  djaton:  fecskefar-
kn'ag. (Usz.) 

Aká'miko1: akármikor. (Usz.J 
Alitt: vél, sejt: Nem es alittsa: kevésbe 

veszi. 
Alálfélez:  alá s fel  jár, és: tétova beszél. 

Állat: a szer feletti  Bagyitást a székely 
igy fejezi  ki: nngy állat nagy ember; 
nagy állat nagy fa. 

Álmottam: ad, a: álmomban, — ódba, — 
ába. 

Ámmog: ámolyog, lebzsel. 
Annyé: annyi. Annyég;  nddig, odáig. 

Annyég nem mönyök el. (Usz.) 
Ánknczáskodik: tácsog, bámészkodik. 

Te ánknczal (Horni-.) 
Áporkodik: kakaskodik, ingerkedik. Mit 

dporkodol  annyit  tel  (Usz.) 
Apritts: takarodj innen I 
Apró: himlő. Nagyapró: hólyagos him-

lő; kicsidapró: veres v. kása himlő. 
Megkőte  a nagyapró. ÁprikStét,  vagy 
apróköte». 

Aránsa, egyaránsu : egyenlő Olyan 
egyaránsuak , mintha ikrek vónának; 
egyaránsulag lépnek. 

Árnyék: jelenti ezt is: fészer,  szin. — 
Taszitsd bé ezt a szekeret az árnyék alá. 
Mondják igy is: árnyék  ajja. 

Arr: orr; arról:  orrot. Airolní: orrolni. 
Ne Kongorgasd: fintorgasd  annyit az ar-
rodot. 

Arnmnét v. arrannól: arról, arról fe-
löl. Arrnnt: a tájt. 

Árté:( derék, pompás. Árté  vendégtég. 
Vessünk egy árté pipázáat. 

Auat: buza közti tövis neme. (Usz.) 
Átal: középarány; valaminek átajját 

venni; átkőteni: áthordani; dtalfa:  kettős 
rúd keresztfája;  — dtalabb:  rövidebb 
iránya — &t; dtalkapu:  közkxpa; dlalkelö: 
átjáróhely; dtallag  : átlag. Âtaligyenett  v. 
dtalegyenube. 

Attól még ei: de azért, mind a mellett 
is. Attól még es elmenyek. Attától  fogva: 
attól fogva.  Csikb.: ahattótól fogva. 

Átaikitt: átcsusztat, finomol  keresztül 
viszen. 

Ázalék: disznó aprólék. Dittnyó  IcSet-
e*ég. 

Asétt: (Hsz.), azé' és asér. (Usz. ás 
Msz.) : azért. 

Aaonaránt: azon irányban. AzonfeU; 
hasonfele. 
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B 
Bá: bátya, báty. Ki  fia  'vagy t Én az 

Izsák  Pista  báé.  (Usz.) 
Babba, babb&i: szép, csinos. Babbáson 

felőtözött  a gyermek. 
BaW: szőrével kifordított  börbonda. 

(Usz.) 
Babnkol: búvá dolgozik. Fenn babultol: 

éjjel fen  jár-kel. 
Bádik: bádog. 
Baggat, aggat baggat: megférczel  va-

lamit téltúl. 
Bajnok: jelenti ezt is: alkalmatlan.  Ne 

légy ojan bnjnok. 
Bajostan: aligha. Álból  bajotian  lein 

valami. 
Bakarád: kapkodva, v. akadozva be-

szél. 
Bakonta: faeregető  bakezán. v. talpszán. 

(Hétf.) 
Bakói (Hsz.): mamát.  {VÍZ.)  : rémkép. 
Baksa : egy éves berbécs. 
Bakii, buksi, vaksi: értetlen, rosznl 

kezelő. 
Bálán : szőke szőni juh. (Msz.) 
Balkán: balog. Balogol:  balog üt; ba-

log hajtásnyira: a meddig balog kéz-
zel hajthatni el. 

Bánatmalom : oly malom, me'ynek rit-
kán van őrlője, vagy vize nincs. 

Bándogalni: bánkódni rajta időnként. 
Bángó: bankó, banknóta. 
Banyalitt: összehány-vet, lérczel. V. 

ö. vanyalitt. 
Bargó : maszkara. (Homr.) 
Bárka: gát, töltés. (Usz.) 
Béder: igen seres v. igen seritett fo-

nal. Benderitteni:  seritenL 
Bécséin!, v. beczéztetni: kényeztetni. 

Kényes bécze. (Hsz.) Böczélni. (Usz.) 
Béfélédzik  — a téj. 
Bégyéd magát: oda biggyeszti őt nem 

illő helyre. Felbégyzi magát. 
Béközlet: közbeilleszt. Jól  kSileli  a 

digót:  ágy menyen el rajta, hogy nem 
ejt hibát egyfelől  is. 

Belétöjked: beléakad, beléköt. Most 
miét  tudat  belém  töjkedni  ? 

Béliem, bölicze : tiszta fejér  bárány, 
melynek a szeme körül nincs meg a szo-
kott fekete  gyűrűkarika. Édes kicsi beli-
cze báránkáml 

Beiebuj: baraboly. (ISrdv.) 
Berreg; g jah mikor fogad.  A johok 

mégbe'rre'gtek. Bérgessétek meg azt a jn 
hot a berbécsesel. 

Bérzéget: megbolygat, p. o. a száradni 
kezdett szénát villahegygyel megbolygat 
ják— megberzegetik. Bezgei.  (Erdv.): meg 
bézgetik a s*énát; bezditts  azon a nénin 

Berzáka, bérzéne: a barázdában aprén 
maradt kender. 

Bé.ujdnl: béserül. 
Bétácsol: elnémit. Letácsolni vkit. 
Bélia: nagynyavalya; tűrjön  ki a betia! 
Bétoszua tani; helytelenül bévetni. Bi-

lotzszan  : helytelenül bétántorodik. (Hsz.) 
Bitón-,  bétaszit. (Cs.) 

Bévermélni: p. o.ja sok ételt. Mind egy 
falásig  bévermelte a tnrós pniszkát. 

Bibirkálni: matatgatni. Be bibirka em-
ber vagy I 

Bloski: kis bicsok ; bicska: nagyobb bi-
csok; kicsike  bicski:  tollkés. Te isten-
nek fanyelű  bicskája: semmirekellő em-
ber. Bicskás:  vad magavető ; bictkof. 
fenhéjázó  peczkes legény. , 

Bien, bizen, bon: bizony. Kn bien nem 
montam. (Homr.) 

Bilinkéi: billegve jár; biUent:  fordul  — 
a tánezban. Kettőt hármat billentenék. 
(Usz.) Billent a sánta. 

Bimbolixái: összebonyolédás, összeve-
szés. 

Bines: pinty. Ugy elrepül tölliink az 
élet, mind a bincs. 

Bincsolódik: midőn két verekedő ölre 
menve összefogontozik,  v. mikor a fonal-
szálak a szövőn összetévednek. Belé-
bincsaücodni:  belécsippeszkedni. 

Biralkodik: blr. Sok mindennel biral-
kodik. (Usz.) 

Birik: jut. Beabirik  a jótzdg.  Elbirik 
kéziről a jnss. 

Bisciók: kerti növény. Virága olyan, 
mint a fejér  izsópé,  levele szennyes sö-
tétzöld, illatja erős, — nem kellemetlen. 
Bisziiicnak  es megjár,  otyan nép,  azaz 
nem igen szép. 

Biiget: bizgat, bolygat. Ne bizgesd azt 
azt a dógot. 

Bizgentyü: valamit mozgató eszköz, 
p. o. zongora paliócskák, óra indó, stb. 

Bitos, bitonyis: fájós  lába, nyavalygós, 
gölöhös. 

Bóeauni: búoatuni. 
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Bodóes: apró bogyó, ás: tini. (Usz.) 
Bodócsozni: bimbózni 

Bodorn: egyetlen ; kedves. Csak  egy 
bodont  forintom  can. Csak  egy bodoru 
leányunk  van; egy pár bodoru alma ter-
mett ezen a fán. 

Bogonyavéri: denevér. (Toroczkón.) 
Bogaricza: bogárszarvu tinó v.más marha. 
Bojdit: bolydit = felbolygat.  Bojduldi: 

fólháborodás.  — Bolygatagság:  önkény-
telen szétjárá*. Bója: balga. 

Bekig: bokáig— érit viz. (Bok: 
használatban.) 

Bong: gomb. (Cs.) 
Bongnr: apró vad fákkal  süriin benőtt 

hely. (Usz.) 
Boritto ik: neki borittozott: változásra 

hajlik az idő. 
Bontott szekér: egész borítéka; kóbo-

ros szekér:  oldalt két leleplezhető ab-
lakkal. 

Bonhimes: szőttes neme, melyből a szé-
kely közassz^nyok asztalneműt készitnek. 

Boss-tartó: borstartó; ojan mérges, miDd 
a bosstartó. Bossos ceuka: fagyökerü  nö-
vény. (Hsz.) Bossszöm Jankó. (Usz.) 

Bótani: boltozni: bótás : boltozat 
Botáz: tévelyeg, botorkác, botlik; be-

lébotáztam valamibe: önkénytelenül be-
lébotlottam, v. beléavaltam magamat. 

Bothál: összevissza hányvet. 
Botog: dologtalannl jár elé s hátra (Usz.) 
Bóeiü: bölcső; fektesd  a bőcsübe.(Hsz.) 

BSesS:  (Usz.) 
Bökkent: pálezát, botot ellódit, mi két 

bötein = bütiiin bakkadozva tovább fut. 
Bőnctölget: csömbölyget, csombolygat. 

Baesálódik: búslakodik. Ö ojan bucsá-
lódó-féle. 

Bucskázik: felbucskázik  v. buezkándik: 
bukik által. Bucskát  vet a gyermek  : a 
fején  átbukik, ilegbucskáxtam. 

Bodréjo»: bodros — főkötő. 
Buíf!  mikor valami puffan.  Ugy leesett, 

hogy ugyan megbuffanL  Bnfog  a sertés, 
— a viz a fazékban:  pufogva  forr.  Vasta-
gon bu fog  a bő forrásvíz.  Megbuffantlak: 
lia«ba ütlek. 

Búgja: boglya. Felbuglyázni a szénát. 
Bukkik : bukik; bukkani,  lebukkani.  (U.) 
Bunan: felberran  : röppen — madár, 

foglyi  k csoportja. 
Bnrrog v. bnronkozik: dong — csere-

bogár. 
Burns v. burkos v. boros: ágas bogár, 

terebélyes. 
Bogojék: kis bnglyn, és: búvó zngoly. 
Baszn: boszu; buszuskodii: boszutüzni. 

Világ  busztijára:  mások daczára. 
Bntuk: hordozható lábkaloda. (Usz.) 
Bntyikó v. 'butikó: b tikó, bütyök; ná-

dibutikó:  kibotosodó káka. A bntyikós 
fele  a páczának, a dolognak: nehéz ol-
dala. 

Buzngán: buzogány. (Usz.) 
Bű: gamit, takarítatlan. Bűnél  is bü-

vebb; büszerzet; büszemély; elbűvölte  : 
megmocskolta— magát; büvSUcödik:  mocs-
kolédik, ocsmány dolgot kezel. 

Bődfi:  büdös hely, fogda;  büdiibe:  ve-
szedelembe — vinni v. lefogni. 

Bükfejea:  konok, makacs. 
Bűtű: betű és: böte v. büte valami-

nek. Megbütüzni a végit. Bütüs végű. 

c Ctágat: balról jobb felé  hajtja a barmot, 
és: cságasia a dógot  — másfelé  fordítja  a 
beszéd értelmét. Ne  ctágati  hé!  Ctá  hó.' 

Ciajpota v. o»ajpoti: semmit számba nem 
vevő ; féleszű.  Csajpotiság.  Ekkora csajpo-
tigágot v. csajpotásságot az ember ne es 
láason. Vesd ö. Csajbutag.  (Tájszót. 1 

Csalámboz: kóizál, tekereg. (Usz.) 
Csali: csalfa. 
Csandargat: keveri a vizet valamely 

edényben; a keverést:  forrázást  v. malá-
tát a kádban ; aandaritt:  tésztát da-
gaszt. 

Ciángat: lármásan harangoz, csenget. 
Béeiángatták:  elvégezték a harangozást. 
Ne csángassatok annyit, tel 

Csángó: pálinka tisztításakor az üst fe-

nekén maradott részt nevezik igy több 
helyt. (Usz) 

Csapzi: hízelgő, iJe s tova hajlongó. 
Csármálni: lármázni. (Usz.) Ne csár-

májj annnyit. 
Csata: éji őrizet és: csorda. Jó csata 

ménesem, jó esztena juhom. (Népd.) Csa-
tái : kiháló csordaőr. (Usz.) 

Csatt: csat. Csattolni. 
Cl avara: zavar, viszongáx. 
Cséméllik: csömörlik. Megcsemelletlem. 
Csempe: kályha. 
Cséngér, esüngör: sűrű bokros hely. 

(Usz.) 
Csengeti: nagyobbszerü vas kolomp. 

cséngetyü:  kisebbszerű rézharang; pergS: 
kisebbszerű vas v. réz kolomp. 
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Csepész: főkötő.  A szegény leánynak 
bú szállott a [fejire,  s nyomorúság az 
ölibe, azaz: etepetz  4* bitang. 

Cséppédós v. csepérő — csepp: alig egy 
csepp, végcsepp. Mind egy cseppedős 
cseppig megitta. Egy leeieppet  tem. (Hsz.) 
CtöpörS  etöppig:  egy ntolsó cseppig. (Usz.) 

Cserese: apró barmok állán v. nyakán 
függőlegesen  kinőtt vékony húsdarab. 

Cserebarnng: cserebogár. 
Cseréige v. cserökje : ágasbogas fa  laj-

torja helyett. (Usz) 
Cserény: kemenczék belső oldalán kő-

ből v. téglából rakott fal,  melyre a 
kályhákat ragasztják. (Usz.) 

Cserepes malaci : házba betanult, v. 
gazda, gazdasszony után tanult malacz. 

Ciérpenyó: serpenyő. (HBIJ Ctörpe-
nyS. (Usz.) 

Csete: lakoma, (ritkábban használt.) 
(Usz.) 

Csía: pajzán, jó kedvű ; fiatal  marhá-
ról v. gyerköczéről is mondják. 

Cdadoi: ijedezve kiáltoz. 
Ctibbödnl: csipedni, csipkedni. (Usz.) 
Cties: csecs. Ctictéréz:  pajzánkodva 

fogdossa  a fiu  a leánykát. 
Ciid: csikó hajtás szava. Ctid  ide  ne.': 

ne daezoakodj I Ctid  old  mdmi:  kötődés 
a rósz lovaglóval, v. bár elvetné! 

Cndma : csizma. (Usz.) 
Cilg-big i csüg-bog, v. csög-bog: elkor-

hadt, eléhezett apró baromról mondják, 
de igen törpe , púpos, horgaslába em-
berről is. (Ufz.) 

Ctţjân, etikán: csaján. Dugjuk a esi-
jánba a guzsajat, met immán kijött a 
csihán. (Km.) 

Ctikla: sikla, csukló. 
Csíklik: csuklik. 
Caillámpol, csillámpozik : káprázik a 

szem, v. piaing alig a tüz. 
Csingolázik: csiDgál, csingasskodik, lo-

gáutozik, valamiről függ,  kalimpáz. 
Csipbe-esopba: apránként. (Usz.) 
Csiperkédik: cBimpeszkédik, czipekéJik. 

Ne csiperkedj reám 1 
Csipke: minden fán  y. füvön  termő 

tövis. (Hsz.) Cttipke:  (Usz.) Ctipnyebo-
kor: csipkebokor. (Homr.) 

Csipor: csupor. Eltörött  a etipor:  el-
petyeredett. 

Cririkol: csiripel. 
Csobány: nagy juhászkutya. Igy hij-

jáb a sósvizes átalagot v. dobonkát is. 
(Cm.) 

dékasxemfi:  kékszemű barna ember, 
v. ló. 

Csorna: gyakran hallani: hogy a ctoma 
vigyen cl;  (tán pestis ) 

Csombojog: vulaki körül súrlódva vngy 
tapogatózva jár kel. Virld el a gyerme-
ket, ne csombojogjon körültem  Elcsom-
bojog a többi között: megél 3 is vala-
hogy. Jól  ctombojognak:  tisztességesen 
élnek. fUsz.j 

Csongojitt: csombolyit. (Cs.) 
Csontika: csontocska. Minden csonti-

káját ésszezérgetém. 
Csontorag fa:  megcsonkított, töredezett 

Agu élőfa;  csontorag  ló:  béna ló; cion-
torag  fog. 

Csóró: nevendék fiu. 
Csoronka: vizcsorgó; ctoronkdl:  véko-

nyan csorog. Ma egy caorinkdt  sem ittam. 
Ctorrintani. 

Ciorotos osóré v. Murntoa csurdé: me-
rül mezittelen. (Usz.) 

Csorszog: csoszog. 
CsSg: bog, him szarvasmarha nemi-

része. 
Csökik: törpin marad — ember, nö-

vény ; innen etöki  v. etökeoétz:  törpe, 
pulya; megetököU:  pulyán maradt. 

Csölleni, esórSlni: fonált  csökre tekerni 
is: tág torokkal inni. 

Ciöntőrge, etönkó: erdőn levágott fá-
nak a földből  kiálló csutkója, 

Csörge v. cserge: pokrócz. 
Csobbant: követ dobál • folyó  mé-

lyébe; csubbot üt úszva. Ctubbol,  cwbv-
kol:  úszás közt a vizet kézzel és lábbal 
csapja. 

Csnosorks v. csüosörke: a korsón ki-
hegyesedő ajak. Ctuctorkdt  korsó, lábas, 
csupor. 

Cscg.- sug; ctugdot:  sugdos. (Cs. és 
Homr.) 

Csukorék: p. o. alma, mogyoró. (Usz.) 
Csurgyál, csordái, cnvngál: csen, sik-

kaszt. 
Csűri : csonka. Csűri bicsok, réz a 

nyele, czifrn  dáma, niccs eleje. (Táncz-
EZÓ.) Milyen cturi  vagy: kinek a haját 
a börlg le.iyirták. Csurimuri:  hitvány, 
haszontalan. 

Csusza: háncsn; törökbuza  etutzája: 
bántott lapija; ctutzika.  (Usz.) 

Csutika, osntka: alma, körte, török-
buza, stb. csutika. Ctuga:  a miben a 
makk terem, etukdnak  is mondják Udvar-
helyszéken néhol. 

Csucsorodik, osnesorodik: kidomborodik 
p. o. az ajak. 

Cs&ngelógái: hintáz. Otűnge-lünge  — 
növény. 

Oiffpfi:  csepü, (Üsz.) 
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CförUtmi:  knrkászni, keresgélni. (Vax.) 
Ciűrrent: vadra rivall, dorrant. 
Ciütört, «aatért, Méter: eszköz készí-

tésre hasogatott s száradni tett fa;  fa 
dereka; megmérni  a fa  cietertjét:  vas-
tagságit 

Csáp»: kis czáp. (Usz.) 
Czallang : orsóra sodoritott gyapott 
Ciánok: levagdalt s helyt az erd3n 

száradásnak indnlt i háton is hazahord-
ható vékonyabb ágak. (Usz.) 

Cxeozezopó: csecsszopó. 
Czémpél-asixony: nászrnbákat viv8 sze-

kér felügyelője. 
Czfipók  : alig egy arasznyi magas szá-

ra csizma, melynek oldalait szíjjal fiízik. 
Cahái: zaklat, kerget Elexihdzta  az 

ültt a tynkokat Ne czütdzd  annyit e ku-
tyát, hadd egyék vagy nyugngyék. 

Czihof:  a ki a lólopásban segéd; de 
nem az orgazda. (Usz.J 

CzUingéz, saéllngéz v. siilingéi: egyen-
ként jön elé. 

Cziréz: hadonáz. 
Czom: czomb. 
Czomporkert: falvak  végein az úgyne-

vezett vetéskapa — tanorkapn mellett 
kétfelőlről  való kertelés. lUsz.J 

Czorhol: húz — von. Eleget czorliolt 
minket. ;Msz.) 

Cznczorái: czibál, megrángat, megfog-
dos. Jól megczuczorázta a gazdasszony 
a szógálóját. 

Ciömpöj: levágott magas fáknak  sze-
kérre rakható része. (Usz.) 

D 
Dajbai: vastag kövér, diţjaa. (Torocz.) 
Dandároi: dáridóz. (Usz.) 
Derék, darak, dérék: derék, ügyes, 

,Kísz.) 
Darvas: kitűnő nagyszarva-ökör. (Usc.) 
Débég: dörög. (Usz. felvidj 
h | t l i t ; a mi könnyen deged = da-

gad, puffad;  degedj  meg: gebedj meg; 
degent-.  puffaszt 

Dékret v. dSkret: zörget, zakatol. — 
Nagy  dökretéiiel  mönyön az üres hordót 
vivő szekér. (Usz.) 

Déllö v. döllő szántó az, melynek ol-
dalára véggel több szántók mennek. — 
Döllö  föd. 

Dérék-nt: töltött út. 
Déréndiczia; nászt kisérő lármás teke-

tóriák; derenduezdzik:  nagy zörgéssel 
menyen — a rosz fakószekérrel.  Ugyan 
derenduezámak.  Derenducza. 

Dérölni : délelni. (Usz.) Dérelni.  (Erd.) 
Dészü: derékra csatolt széles Szijjer-

szény, tüsző, gyiisző. 
Dinke, dőizka: egy éves bárány, ifjú 

juh. Szép iiöizkéje  = neje van. 
Dobigál: hajgál, lódigál. Dohigálidni. 
Dobondál: reávesz, reábeszél. 
Dók: gyapotfonó  kerék felálló,  válasz-

tékos erra, melybe illesztik a fonó  vas-
orsót 

Dollik: torlik, teijed emelkedőleg; ki-
doUik:  kiárad, kitörlik. Leginkább : jég-
dollds. 

Dergó: légeresztő cső a hamnzsir fő-
zésnél. 

Dorhol: hengerel, mángorol. 
Doni: dong; és: megtámad. Dorolják 

v. dongják a legyek a tejes fazakat  • 
a méhek, dongók a >irágokat (Usz.) 

Doroacs v. dannos v. garanoi: göröngy, 

Dóböoaköl: megnyomogat, töcsköl. A 
bihal a térdivei megdöböcsköli az embert. 

Döbloet: sütő-tök. 
Döglelni: restelni. Dögleli a mankát 
Dököl: ver, üt. — Jól megdöhöllek. 
Döjt, dót: dönt, fektet,  p. o. csűrben a 

csépelni való kévéket; innen: dölét  = 
egy egyszeri letétele 20—30 kéve rozs 
vagy búzának. EldöjtStte  a macika a 
tejet  = elejiette a becsületet. 

Diléndéz: dölingez, dftlingel;  döllbg: 
dülöngölve jár; döllent:  félrebillent.  — 
Dólleszki:  oly ember, ki a hasát kidöl-
lesztve szokott járni. 

Dömzsődi: köpezös ember, hasók, dön-
di, döndics. 

Döndit: buffant,  dönget; feldöndit:  le-
buktat, hogy döng belé; döng:  hátbuff, 
duez. 

Döröczkölö v. dürüezkölő : ványoló. 
Dörököl: döLöcsköl, meggyúr. Elve-

szett  a móndrok  dörökölB  pdetája:  lá-
gyan töltik a zsákot 

Dsámbáa, megdziámbáa: megver, meg-
éríntget. 
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Dudorodik: kedve jö, neki kerekedik. 
Jó  kedve  dudorodott. 

Saga v. dogaj: kis gát, foiktöltés. 
Dugoet cini: ide a tova eldugoetolta: 

elrejtegette. 
Duhad v. duvad: a hó a hAzrót. 
Doláb: négy öt vastag szil fenyőfából 

készült. tulaj. (Mez.) 
Danát: inegduntatáa = feldagás;  Jel-

dunjik  a vizet a gáttal; fetduntatta  a 
jég a vizet. (Usz.) 

Dongó: dongó; dungóvirig:  1 üdfl-fíí. 
Dug»: durva lepedő forma,  melyet 

többnyire bnza szárasztani használnak 
(Usz.) 

Durhódos: mngát aa eszelősségig meg 
durált, mikacs. (Cs.) 

Dnvatag davalék: tapaszhulladék, 
nagy szuvat. 

Dnzmálódik: duzzaszkodik, mérgelődik, 
duzzog. (Usz.) 

Dnherei: diiher, vén ló. 
Dühü: düh; dühübogár:  májusi hosz-

szu, fekete,  lágy testű bogár, szárnyat-
lan mászó. 

E 
Ebbed, elebbed: ellankad; elvetemül a seb. 
Ebéd: reggeli. Paratztébéd:  késő reg-

gelizés. Délebéd:  rendes 12 órai ebéd. 
Viszik  a delet. 

Ebteméróg: bőrsömereg — arczon, ka-
ron, nyakon. 

Eoczeréf-écciéribe:  rögtön. (Hsz.) Seeto  : 
egyszer. — Ecezotmind:  egyszersmind 
(Kf<z.) 

Édétégy : egy vér vele, egy testvér; 
édetegy  két  ortzdg  ; édetegy  két  tzlv. 
Mű ketten édesegyek vagyunk. Az, 6 
apja az én apámmal ideaegy vót. Edi 
v. édike:  édesem (gyermekszó,) édesei, 
»negédesei:  megcsókol; édes  meg lelkem 
apókát. 

Éfélikor:  éjfélkor. 
Éfiu:  ifin,  innen: éfiattam,  ad, a, -

ifjú  koromba stb. 
Égedelém: erős boszuság, méreg, szen-

vedés, szorongató helyzet. (Hsz.) Ége-
delSn».  Hol az égedelömbe v. isten ha-
ragjába vótál? (Usz.) 

Éghetetlen: éktelen, szörnyű. 
Egy: rendes jelentésén kiviil: mint-

egy. Egy éfélikor  lehetőit.  (Kfuz.) 
Egy almuk: együtt nevekedők, p. bor-

juk, csikók, malaczok. 
Egyébha: egyébként ha, csak ha; 

p. o. nem akar segíteni, egyébha meg-
fizessük. 

Egyet Mm: e kifejezés  gyakori Há-
romszéken, kivált ha vonakodnak vala-
mit tenni: én  biz egyet  tem tánczolok; 
egyet  tem menyek többet  gvatajasba. 

Egyikamáiul: egyformán,  egyik úgy 
mint a másik; az alknban a gyengébb 
csikket fedezi  a jobb czikk. 

Egyivel-mástával, •. egymátaával: egy-
másra. 

Éhénkórátz: ébenbolygó. 
E'isiöm: elhiszem. (Usz.) 
Éj hált: éjt állott — viz. Igyék  éjhdU 

vizet.  Kenje  az éjhtüt  nyálával,  s meg-
gyavul. Éjjétzét:  éjjeli virasztás. Éjna-
ponta: éjjel és  nappalonkínt. 

ţjtegeti: megkülönböztetésül a aürü 
szitától. Vedd elé az ejtegetOt, a ejts 
egy kicsi törökbuzalisztet! 

Éktelen: minden a mi rendkívüli, ha 
szép volna is. — Éktelen  tép,  éktelen 
nagy. 

Elajangol: elrestel vmit félelem  •— •. 
szeméremből. 

Elárvásiodott: árva kinézésüvé lett 
Elbéllel: elpalástol, elcsinál valamit. 
Elcaillent: egy vágással vmit lenyír. 
Elintékén: eleintén! napokban. — Az 

eleinteken = a közelebbi napokban ná-
lunk járátok. 

Elélükken: véletlenül előáll. 
Élemési: élénk, életre való. 
Elered: elterjed a seb; elered a via a 

töltésből. 
Élesz: élesztős keverék. 
Eléuállingomi : egyenkint jöni elő, 

mint a csorda, majorság, itb. 
Elészérkétél: elékeresgél. 
Élet: udvar; innen: éleliartdt  és ra-

kott élet; jó élettarló:  jó gazda. Élet-
tzer:  mindenféle  gazdasági épület és 
eszköz. 

BUWegfl:  felibe  mond «1. Csak elfé-
legeli a beszédet 

Elfieecent:  elhibáz—nyelvével. 
EUIaMrtt: elfltit,  félretol. 
Elfogatkozlk:  elfoglalódik  dologban. 
EUBdai: eldűl, elbitolyodik." (Cs.) 
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Ugyiifl:  gyérebben rak, szélyeszt. 
Big: alig. Elignébe:  eligecske; elige§ 

ontág:  csak alig. Elén és elig. 
El is el: p. o. elmönt Igy.- föl  is föl-

mönt. (Efsz.) 
Eljárt: hrnvéniilt Iefinyról  mondják, ki-

hez régebben jártak a legények: lejárt. 
Elkanyvadt: betegség miatt elerőtle-

uiílt, legörbült ember. (UKZ.) 
Elkalapol: elsiet — vmit. 
Elkéeezint: elcsappint. Elkéeexen:  el-

esik vmitől, kimarad a sorból. Attól  el-
kéczcztntél:  nem lett részed belőle. 

Elkérésnél: elgátol, elakaszt — vkit 
tervében. 

Elkérésstés: megindítja az épitendö fa-
házat. 

EUmdégel: p. o. verni, szidni. Még 
elkezdegeli:  még azt kezdi mondani, 
hogy stb. 

Elkotródott: a kerék torka, ha vénás ál-
tal megtágult; és : elment, elillant, elvar-
rott. 

Elköpik — a hús, mikor a sütésben igen 
megassz 

EUéget: cddegél. (Hsz.) Öllöget (Kfoz.) 
EUegyint: ellendít; ellódit. 
Elaagol: maggal bévet. Elmagolta a 

földet. 
Elnapol: napot tölt hiába. Isten tudja 

meddig elnapoz. 
Elnyárad: elernyed, elárnyad. (Trczkó.) 
Elódall, elodarol: félre  megy, félre  vo-

nul, elvonni. 
Elrejtezni: elájulni. 
Elrékken, elrokkan: elszcnderül, cs: fél-

rerokkan, dül. 
Elripni: p. o. elmondani a beszédet 

derék ül. Jólelripte— kivágta — a tán-
ezot. 

Elsiritt, elséritt: elcsen, ellop. Elririi!: 
elmegy nagy frissen,  hirtelen oda lesz. 

Elsumnt, oliohint: ellop, elsikkaszt. 
Elszálingólni: kender v. lenszálakat 

roiz kezelés által nzétzilálni. 
Elszelelni: széllel lobbal csinálni vmit. 
Elsznkitt elhúz — más jószágát; szán-

táskor a szomszéd földjét. 
Eltaaü* elszokik — más helyre. Más 

szeretőhöz tanólt. Töllem eltanólt. 
Eltanyitt: eltanit. 
Elvarr: eloson «= valamely baj elől 

elsuhan, megszökik. 
Elvedarédni •. elkederadni: e'hányódni 

vetődni. 
ElveUké4xik: elmérgesedik, elebbed = 

a seb. 
Xabér; az éa emberem «=• aram, fér-

jem. 
Vadrózsák. 

Embömji embör: derék ember. (Kfsz) 
E'mönyön: elmenyen. (Kfsz.) 
Endelédik: émelyedik; elendéledetí:  el-

gyengült éh v. hideg miatt; felendeled-
tem: belsőm felháborodott.  EndellSs: 
émelyitős, rosszizü édes. 

Enyett: űrt, által; enyettem,  cd, e. — 
Enyettc kaptam meg e hivatalt Enyet-
ted = éretted türteui. (Usz ) 

Epéesél: némi aprólékos munkával fog-
lalkozik, pepecsel. 
, Éppen, éppen, éppeg, éppang: éppen. 

Eppenes éppen. 
Épség: épület; derék épséget csinál-

tuk. Elkorult, elavult, elczondoUott épség. 
Érdég: ördög (Homr.) 
Érádéi: gyuladás. (Usz.) 
Erént: iránt. 
Ereszkédet." csermely v. ér. 
Ereszteni: e szónak igen sok értelme 

van. Elereszteni  a dolgosokat, vagy a fog-
lyot: elszabadítani, elbocsátani. Ereszt  a 
méh: rajzik. Egyet vagy kettőt eresztek: 
minthogy öltönyöm feszes,  vagy melegem 
van, egy vagy két gombomat kigombo-
lom. Érett,  pl. az alfelébőL  Megertn-
teni: a lovat a hámból étetésre a gyepre 
kiereszteni. Eleresztem  a véredet Bé-
ereszteni  a házba valakit Felercnteni  — 
a ezibrét Nekiereszteni  az agarat a nyúl-
nak, vagy a tábort az ellenségnek. Le-
erentette  a fíilit:  kedve elveszett Jere 
te, erensz egyet ezen az osztová'án: for-
dítani a fordító-  vagy feszítőfával.  EIS1 
eremlelek:  bocsátlak, hogy menj elől, 
vagy •• nem bánom, légy elsőbb mint én. 
Megereszteni:  a seritendő fonalat;  meg-
tágitni a búrt a fonókeréken;  a vésés 
lyukát tágítani, vagy a belé illesztendő 
la csapjAból lefaragni,  hogy jobban be-
léül jék. Leereszteni:  vmit a kútba, vízbe, 
gödörbe bocsátani. Ne  ereszd:  ne bocsásd, 
hogy elfusson,  hogy tovább menjen, hogy 
harapózzék, hogy közeledjék, hogy át-
hágjon, hogy felhágjon,  vagy hogy le-
szálljon, hogy siessen, hogy rendetlen-
kedjék. Magára  ereszteni:  szabad útat 
engedni, kényére hagyni. Magamra  érin-
tettem:  az ellenséget, kutyát, rósz em-
bert magamra bátorítottam engedékeny-
ségemmel ; ha a tetiit a lábadra ereszted, 
felmász  a fejedre,  (ha a koldusnak maga-
don egy kevés hatalmat engedsz, egészen 
clhitalmasul rajtad.; Megereszti  — a ko-
vács lágyra a kemény vasat; a beretváa 
megereszti a beretva botolt élét, stb. 

Ergtjje, erbuja: ingerlékeny, eszelős, 
veszekedő. (Usz.) Ergoja.  (Hac.) 

Eriit: erősen; erősképpen. 
33 
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ErTÜnnet, r enínnét errnnnól.' erről 
felöl,  erről; erriint: e tájt. 

Értámbo, értedbe, értibe: ai én, tc, 8, 
általunk megért időben. 

Érti re ad: értésire ad. 
Elrendez: örvendez. (Homrd.) 
Esdödik: vágyódik, pl a légy esdi a 

mézet. Ugy esdödik érte, hogy = — — 
Esedezik: hnlladoz a földre  — az em-

ber. a bó. (Usz.) 
Éskola: iskola. 
Eamég, eaméng, esme', esmét, eament: 

ismét. (UBZ. és Hsz.) 
Essen!: esőzni; cm: eső e«ik; sokat 

essett. ElestettU  az üdő:  esső lelt. 
Eatendön: eitefelé.  (Usz.): cstelöt  estig: 

egész estig. 
Esc ész. Adjon isten eszt. Eritok: 

koponya. Nem sok van az esztokhan. 

Enédlk v. eszéjédlk v. euénU41k: 
eszmél, vmit eszébe vessen, p. o. későre 
eszénkedem; feHe—énkedni:  felocsndoi-
Etzffitty:  feledékeny. 

Ésxtán: ozntá", osztán. (Usz.) 
Étélódikeped, mérgelődik, töprenke-

dik. 
Étentók, nétentók: ügyetlen. 
Étó: étető, mérgező étek; élni:  étetni, 

megmérgezni. ÉlSt  adott  bé  neki. 
Éz: is; tzilva-éz,  alma-éz, körte-éz. 
Észtbe: izibe. (Kfsz.) 
Ezént: ezennel én ezenszerint. 
Éveg: üveg. Éeeges: házaló üvegáruié. 

Évegablakot csináltassanak! (kiált)» az 
ntczáo.) Évegbót  — bolt. Eleget árainak 
az évegbótba. 

Facsaró* v. esafaroa:  csalárd, álnok. 
Csafaros  lelkű. 

Kacsintós •• horgas, egymást surló lábu; 
helytelen magaviseletű. 

Fakéeaa: fakószekér.  Htf.) 
Faláagérorik: czékász. Elfalángórozta 

az időt. 
Falat: nyelv r. inykelés. Falatka. 
Fallik: fnrlik,  oldalog, pl. a szán v. 

szekér oldalos helyen. Fallóa  hejj. 
Fancsalog: elé s hátra jár, tekereg (Usz.) 
Fanozog: fanyarán,  finyorán  szól. 
Fanyalog: immel ámmal tesz valamit; 

fanyalgás:  kedvetlenség ; fanyari:  rosz 
kedvű: fanyolgat:  fanyarán  nyeleget; 
fanyalgiit:  nyavalygás, beteges. 

Fartatós: dülős út, hely. 
Faisáng: fársáng,  és: czégéres öltözet; 

fattángot:  álarexos. (Usz.) 
Fejjel: feljül.  (Hsz.) Fo'jel. tKfsz.) 
Fejódik: mindég anyján fejödik  a gyer-

mek = anyján sürgölődve alkalmatlan-
kodik, nyátkálödik. 

Féjtani: félteni.  Féjti mástól az urát. 
Félbesiérle: léligmeddig. 
Félbizget: felbujt.  Felbizgette az eszit. 

Azt a dógot minek bizgeted annyit ? 
nem halgatsz-e vélle? 

Félbngjái: boglyába rak. Felbugjázta 
a leányát = minden eziezomát tulságig 
reárakott. 

Vdduilal magét: duzmálni, az orrát 
felduni.  Neki darálta magát. 

Felelve: jótállva, nyilvánugy. Felelve, 
hogy ugy van. Felelve adom. 

Félénk: miénkféle.  Ugy-e te is félénk 
vagy ? =• hozzánk tartozó. (Hsa.) Félék 
(Cs.) Ez a mü (élékOnk — felekeietttnk, 
— pártunkbeli. 

Felesén r. felesleg:  félenként  Féléién 
v. felesleg:  fölöslegesen. 

FéleaiSásMélesiinkúdai.mégeaBdai, ki-
esiüdni: feleszmélni  , észre jőni, féléb-
redni. 

Felgördül, felhérren  — disznó, és: f£-
zúdul  több egy ellen. 

F l̂haaga: hóbortos, féleszű;  hangé* 
nak is mondják. 

Félhnppad: felpuffad;  lehuppad. 
FeHratyorodik: felhnródik,  felhomoro-

dik. Elhutyorodik:  erőtelen ina meghaj-
lik, a hosszú vékony vessző elhajlik. — 
Hutyorog  a gyenge testű legény a tale 
zsák Alatt, a gyenge marha a nehéz tehor 
alatt. 

Féllaeséliii: felhabzsolni. 
Féllendéa v. fellendin:  felsiinleg. 
Félni: ne félj  senkinek •=« senkitől 

(tréfásan.) 
Felpurozant: hirtelen meghalt; néha.* 

hirtelen haragra lobbant 
Felpnsdurisódni, felpusdnriáml  : fel-

boBszankodni. 
Fdlrebben: felserken  hirtelen, felránko-

dik. 
Félaántolag: osaponóaan, rézsút; mond-

ják igy ia; kétsaántulag. 
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Féaényéa: fölmenyen.  (Usz. felvid.) 
Feneket: fenekestól,-  feneket  felfordult. 
Fenye: fene:  menjen a fenyébe.  Be 

fénye  módon jár. Fenyetég:  bökkenő 
(Csikb.) 

Fenyel g: ügyetlenül enyeleg. 
Féreg: egér. Hogy a féreg  rá íja le a 

füledet  Jelenti a farkast  is. Toportyán 
féreg:  medre. 

Féretlen v. férhetetlen  : nyughatatlan 
és: illetlen. 

Férhess v. nyughass.- hagyj békét Nem 
férhetsz  el töllem? Férhess el töllem? 

Féringézik: tolakodik — helyért. 
íérkezik: helyetenged, szorul. Férkez-

telek  fazakak,  hadd léijen a csupor es. 
Férmelödik v. fürmölödik:  fészkelődik. 
Férós: tágas. 
Fesztéj: a tehénből bornyuzás után két 

vagy három napi romlott kifejelten  tej. 
Fésze, fésri,  féjszi:  fejsze. 
Féy ĵ : föalj,  páma, vánkos. (Toroczk.) 

(Fival  — Göcsejben.) L. M. Nyelvészet. 
Fias: fiastyúk  csillagzat (Hsz.) hete-

vény. Cs. és Usz.) 
Flfalé:  felfelé.  (Usz. felvidékén  néhol.; 
Filingftiik  •• fityegve  száll. 
Finak: siheder. 
Finesalék v. fiminka.-  szakadék v. hul-

ladék rész. 
Fintoros — posztó, a melynek széle 

ványolás ntán bővebben marad mint kö-
zepe s egyenetlenné lett. (Usz.) 

FinjélidJk: bonyolodik. 
Finnyál: finnyásán  megvet, fitymál. 
Finyoráa: kényesen. Ne egyél olyan 

fiayordi»I  Mit finyorogtz  tef 
Firkó: csepü. Lenfirkó. 
Fiikol: az eb— farkát  csóválja kan-

dargatja, csandargatja. Firkoló  ember = 
hizelgő. 

Flrizs, flriskó.-  fejér,  derékig érő vá-
szon uijas a nőknél; ily ujjasok még: 
kürti,  koezogány. 

Firógond: kiszabott munka. 
Fitet: keresgél. Mit fitetsz  itt? 
Fog.- kezd. Mit fogsz  beszélni? = mit 

kezdesz beszélni ? v. mit beezélsz? 
Fogontozik: a gyökér a földbe,  a de-

nevérek egymásba, a fárahágó  az ág-
hoz, a paszuly ina a karóhoz. 

Fojtást.- folyvást.  Ma fojtást  egyet ettél. 
Fojtó .- p.'üinkalözéskor a katlauban be-

fojtott  rövid égő fa.  (Hsz.) Cadrök.  (CB.) 
Fokhagymáson: büszkén — viseli ma-

git; fokhagymáson  lépik. Fokhagymát 
ett.- büszkélkedik. Küjjel ültette a kör-
ten a fokhagymát.  Küjjel kőt a kerten a 
fokhagyma. 

Fokhégye'n: végen, szélen állni, hon-
nan könnyen leesik: p. o. pohár az asz-
tal szélin; kecske a szirt elin. 

Fonája v. fonákja:  visszája ingnek vá-
szonnak stb. Fonájával kifordittani;  az in-
get fonájára  vetted. 

Fonolódik v. finyelődik:  bonyolodik. 
Esszefinyelödtek  a lovak a hámba. 

Forciok: farcsik. 
Fordított v. fonák  ember: álnok, ravasz. 

(Usz.; 
Forramat: előfolyam,  folyam  eredete. 
Forrózni.* pálinkának valót békevemi. 

Forrázás:  keverés, maláta. 
Fosztika v. foncsika:  foncz,  foselék;  — 

fosztoí:  = rongyos. 
Fostoros.- lucskos. Fustarangos. 
Förgetegös: bolond. 
Förödik: fürdik.  (Usz.; férédik.  (Hsz.; 
Fövelkédik: főni  kezd, hévtől buzogni 

kezd; föuül.  (Htf.;  felföoeOcedelt:  fövő 
meleg leit. 

Fudázó, futri.-  szüleskedő, hóborgó. (Hsz.; 
Fudáza.  (Usz.; Futri Kati. 

Fuvalkodik.- szikkad. Mig a főd  szine 
egy kicsit nem fuvalkodik,  haszontalané 
szántás. E tisztességesen megfuoalkodott. 

Fűdül: bódul. 
Fúnöte v. fünótés:  füvei  benőtt hely. 
Füremédni, megfüremedni:  frissen  meg-

indulni, megelevenedni, ilegfáremitni  vmit. 
Fürmöl v. reuetel.- vakircsál — késsel. 
Füstös szalma-lé: ser. Német bornak 

is mondjnk. 
Füventibe: zseDge korában. Hetedfttre 

ment: hetedik évben jár a marha; tréfá-
pun emberről is mondják 30-ad fűre 
ment gyermek. 

Föveny: fövény. 

G 
Oabógyás: okoskodni akaró, de arra 

semmi képességgel nem biró ember. 
Gagymatol: az ételkésiitésben czél és 

isié* ellenesen s unadalmasan jár el. In-
nen; gagymali,  gagywtóta,  gagymótás. 

Oalagógyi, gelebógyi, giligógyi: nehéz 
folfogAsu,  féleszű  forma  ember. 

Gámor.- gyenge kerítés. Egy küs gá-
mort vanyalittok. (Usz) 

Otnár.- gunár. (Usz.; ganczi  (Hsz.; 
32 * 
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( l l ip i : büszke, negédes járású, — ki-
•Alt asszonyember. 

8anyé: gané, trágya. Megganyéztak a 
fődet. 

Oarangy, garanes, gére'nos, görSncs, do-
romcs, gaj, gajd.- göröngy. Oajnt föd, 
szántó,; göröncsös, gerencses, görincsös, 
garangyos, doroncsos út, ösvény. 

Oaraszol: doroszol. 
Gartat, férre  gutát; fartatra  jár, hol 

fél  oldalra, hol keresztül az úton, — 
büszkén körül oldalol, (mint a kakas a 
tynk körülj; beUgartat:  ügyetlenül be-
lekezd valamibe, hiratlannl, r. váratla-
nul résztvesz, mint mondják, beléüti 
az orrát. . . . 

Gazmota, gálás, gesemnza, gaamalék: 
folyók  partjain tömegbe verődött sok 
holmi. 

Saslat: gázoltat —vetést marhával. 
Gázlat: folyón  lóval, szekérrel átmegy. 

Qdaló:  folyón  átjáró hely, hol a víz 
csekélyebb. 

Gazsó: cserebogár. (Hsz.) Oorzt  v. 
gozzs (Usz.) 

Gebbenos: lomtestü, lomha. 
Géber: a házfedélnek  deszkából alko-

tott bütüje. Qéberfal:  tűzfal. 
Óéra v. gére: a kiforrott  sósviznek 

hófejér  kemény tömeggé lett átalakn ása. 
(Uss.) 

Gerezd: rendes értelmén kivül: a fa-
épületek szegletrakása. 

Géijefa:  villám érintése miatt lábán ki-
száradt fa.  (Usz.) 

Gernye: gerincz, girincz. 
Génsa: mankó (Usz.) sántabot. 
Gimiz-gamas: a legaljasabb emberről 

mondják. 
Glnd&r, esisgár, csingárdi: elhitvá-

nynlt. Gindár ember, gindár v. csingAr 
marha. 

Glra: marka (pénznem) és: lelki aján-
dék. Oirát osztó Mindenható. 

Gérbinetei: görcsös: girbiucs ember. 
Girosáva: zavar, izctlcnkedés; girctd-

vátkodik:  izgágáskod k. 
Girókns v. felcser:  chyntrgus. (Homr.) 
Góbéta: bóbita. 
Góbé: raiveletln embor, természetes 

ártatlansággal. 
Gócz, góg: tűzhely; góczalja (Usz.J 

pestalja (Haz.)  = a kemencze hátulsó fe-
léd  ülőhely. Ülj bé a góbba, gócz alá, 
Góab (Csángó.,1 — Góczláb:  kemenczét a 
szegletén tartó fa  v. kőoszlop forma. 

Qógány: vesszőből font  • agyaggal 

megsikált házi tüzelő kemencze a szegé-
nyebb osztálynaknál. (Usz.) 

Gokleez: nagyügyetlen. 
Gomolyog: émelyeg, háborog B 

belső része. Hurka gomolygás: gyomor 
émelygés. A hagyma jó étel hurka go-
molygástól. 

Gondolom ökrei: tündér ökrei (népme-
sében. Usz ) 

Górincsa: hosszú vékony növésű, eztn-
gdrdi. 

Gósnya : 1 gsietőbben harapódzó fene. 
(Usz. és Erdőv.; 

Göbbedéz: merüldöz; göbbenl:  bemerit 
vmit, a mi göbögő hanggal merül el; 
elgöbben:  elmerül. Oőblenet:  fiaskó;  gö-
léz:  öblösit. 

Göbe, göbö: útakon sárral vizzel telt 
gödröcske, — folyó  hirtelen mélysége, 

Göbecz: lükkenö* gödör a kis patako-
kon, melyet vizmerilő helyül készítenek. 
L. Köpecz. 

Gobód, meggöböd: üt, aujt, megrak; 
egy darab  fával  jól meggöbődték. 

Gödröcsös: sok gödrös. 
Gqje T. gönne: emedisznó. 
Gölöhős: aszkór- vagy más nyavalyá-

ban folyvást  sinlödve köhécselő ember. 
(Usz.) 

Görözdöl v. gnrüzdöl: súrlódik, midőn 
az eke földszint  erős földhöz  karcsolódik. 
Innen: görözdölö  hangú, énekü ember. 

Gőte: vizbe torhadt fa;  gőtét:  torba 
nyiroktól; innen götői:  náthában sinylő. 

Gözsörög, güzsörög, gnzsorog, görnye-
des — hasfájás  miatt; güxtörit  v. guztoril  : 
összecsavarit: összehúz, pl. a görcs. 

Gőzsörtös: csög-bogos, facsaros  fjs. 
Gránicza v. daránicza: bükk- v. cser-

fazsindely,  fatégla. 
Guba: buga, golyó, p. o. a szemed gn-

bája. 
Gnosmi: konty. 
Gudu: kis lyuk = tömlöcz. 
Gugyi: p.'ilinka utolja. 
Gujáz: czígléz. Gujázik:  dagad, csomó-

sodik; felgujdzott  a fejem:  feldagadt  — 
ütés miatt; akkorát gujázott, mint a ku-
jakom. 

Gcnyaszt: szunyókál, lüktet egyet egyet 
a fej  ivei = gyökint. 

Gordanos, gurdéj: kövér helyeken nőtt 
sokféle  haszontalan pukkantó, laboda, bü-
rök a több efféle  növények összege. 

Guvad: duvad; guvadt szemű béka. 
Gnssaj : rokka. GuztajűUSfü  , gtutaj-

virdg;  (Hsz.) — Mszéken : kakasman-
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dikó): őszike. Elé lehet venni a gazsa-
jat, met kijött a guzsajüllőfii. 

Ouuláj: megfacsart  vesszővel! kötés; 
elcsigázás. Ouzilódik:  sok bajjal nyo-
morkodik, csigázódik; elguzslott marha. 

OSbă: gamatlé, moslék; és köpiilöfa; 
innen gübülni:  köpülni. Háromazéki ér-
teleniben : mucskos, gamat. Te gübü 1 
Mit giibülödöl annyit. Oiibü/a,  gübülőfa: 
halászó rúd a halak h&lóba hajtására. 

Ojaka: a szekér oldalát tartó lőcs fel-
nyaló hobsza vége, mely a kévét meg-
fogja;  asztagkarimába szurdalt fedéstartó 
apró hegyes fák  ; asztag és csűr hegyébe 
állított hegyes rúdnk. Oyákázni,  mtggya-
kázni,  felgyakdzni. 

Gyakor szita : siirtf  szita. 
Qyakrozni: siirüu rakni. 
Oyámbál: tépdes, gyömötöl. 
Gyámol: nyomtat, helyében erösit. 

Gyanántam, — ad, — a: helyettem, — 
ed, — e. (Személytévesztés) Oyamámtam 
öle'.te  meg: mintha én volnék, a kit gon-
dolt. 

Gyipol: letepel, a földre  térit, tép, és: 
fedd,  gyaláz: (Cs.) 

Gyavnl: javul, gyógyul ; gyaoil:  gyó-
87'11-

Gyepéi: gyepen legeL 
Gyilak: daganatos nyavalya szarvas-

marhák lábán. 
Gyiresz: gyér növésű erdő; gyirölni: 

jitkitani, szertébb rakni. (Usz.) 
Gyomatag: gyomótás, gyomnötte hely. 
Gyöntölödni, gyöntölögui: fejét  törni 

vmin. (Usz.J 
Gyökér: gyökér. A szemed  gyltkerel 

= te ügyetlen! 
Gyülteni: gyűjteni, takarni. — Széna-

gyüttök. 

H 
Ha: hanem. Nem  Péter  vót, ha' Pál. 

(Usz. néhol.) 
Habarcs ember: tisztátalan, eszelős. — 

Habariexa:  csinálatlan utakon big, víz-
zel elegy büdös sár. Habucskol  — a viz-
ben. (Usz.; 

Hadarittkever. Hadaritsd meg azt a 
pálinkát 1 (Usz.) 

Hadsi: hagyni; hadhassam v. hathas-
sam. 

Hagyakodik: igazitandókat tűz ki. 
Hagyati: halogatódzó. Hagyati módra 

menyen a te dolgod. Hagyatiskodni. 
Hajdonfejt:  hajdonfővel. 
Hqk v. halk: forgács,  mely rovásból 

pattan ki; rovat ék. Kettői  halkkal  vágni: 
kétfelöl  bevágott halkkal, melyet után 
feszitnek.  Hajkol  v. halkol:  rovatékosan 
vágja le a fát.  Hajók:  a ki nagy élőfa 
levágásához fogolt,  arról mondják: igen 
nagy v. igen kicsi bajkot veit. Hajokra 
dolgozik: a ki késedelmesen visz végbe 
valamit. 

Hallint: fülhegygyei  hall. 
Halovány föld:  (ippadt, elázott szántó. 
Hamá: hamar. Hamft  nol Usz.; 
Hánctn: lehántott fahéj. 
Handász: hányvet, hadon'z. 
Handrikál: hndrál, hevesen veszekedik. 
Hangos, félhangu  : hóbortos, féleszű. 
Hányadik a te házad az enyimtől ? 

Harmadik  azaz: az enyim mellettiu kezd-
ve a számlálást, Hányadik  a te házad  az 

enyimhez f  Negyedik, azaz, az enyim mel-
lettin kezdve a számlálást. 

Hányasdiba jár ? : hányas fogattal;  M-
nyadán  csépelnek  f  = hányadik véka a 
cséplöké? 

Hány tori, hányiveti: hánytorgaló, maga-
vető. 

Hájlad: meghajlad, pl. a faedény  a 
nnp.ényen. 

HanyotAg: hanyatt. 
Hapsa, hopsa: szer, rész; midőn a 

marhát nem fontra,  hanem részletekbe 
vágják ki, vagy több részvényesnek, kik 
szerbe állottak — ez esetben mondják: 
Hoptába  vágták  ki. Hopiába  tem jutott. 

Harák: hákk, turha: phlegma. 
Hárám: könnyűszerüleg csinált gyepű 

v. kert; innen: béhárámolni. 
Harang monya: harang üteje. 
Harél: cseveg, mindent összebeszél. — 

Sokat ne haréjj! (Usz.; 
Hárintosik, hárintkozik: félrekapko ĵa 

msgát ütés, fogái  elöl. 
Wariziál : harázsol, széthadargat. Ugy 

kiharizidlád-e  azt a tüzelt 
Hárogat: háriutgat, félretologat. 
Hasas: terhes, viselős. Falu végin ha-

sas leány irós vajat kéváu. (Vajverés 
melletti mondóka.) 

Haskó: pókhasú, göndő, (gúnynév.) 
Hatlag:  hasán; hailag dölt:  hasal. 

Hatagos: fakadékos  — a háta, 
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meghátal: meghusángol , do-
ronggal elver, megkosztol vkit 

Hatlat: sieleikedve dolgosik. 
Hatol: jól, gyorsan halad. Valahogy  ci-

hatolunk  : eljutunk, elvergődünk, eleved-
zünk. 

Hától: hátuL 
Havadi: tavaszi rirtg: nárcziss. 
Hédérég: hányódik-vetődik — vmely 

házi eszköz. 
Héj: megszólító, Agy is mondják: 

héetke. Úgy  boa hietke. 
Hejj: hej. (H.)Héj. (Kfsz.)  Hejjés, héjös. 
Hejbe: helybe, derekasan. Úgy megfor-

gatták, liogy — ogyan bejbe 1 
Hójja: hia v. hijja; hijjánot:  hiányos. 

Annak mig tok hijja  v. liéjjánosséga 
van; azonban: héába. 

Héjjn, héja; héj. 
Hekre, hekkésén: gőgösen. (Hek: főné-

vül használatlan,) nagy hekre: nagy zajra, 
nagy puffra.  Ojan hekre tartja magát, 
mind egy faragott  pipa. 

Hendobitélai: a gyermek hánykolódva 
összegyúrta *= Ssszehendebitélte az ágy-
nemüket. (Usz.) 

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

talanító eicber; meghengérelni: megkí-
nozni. 

He'ppég: lassan jár. 
Heppen, leheppen; leesik. Csak lehep-

penti magát leül heverni — a tunya 
munkás. 

HargA: harizsál. Kihergelte a tüzet, 
és: izgat, ingerel. 

Hénbon: pnaduri, hirtelen felpattanó 
ember. 

Hess: hess el, hess kii a Hszékiek 
szokták hasánál ni a többesben is: hes-
tenek elt  hatelek  ti! 

Hetei havai: az időt eltölti ok nélkül 
valami járásban. Se hete te hata a dó-
godnak.  Ethelelni. 

Hetfü  = hétft. 
HeiseUSl: helyt álló testnek vagy állat-

nak nyughatatlan, játszi, zajos mozgásá-
ról mondják. A kisgyermek hezivel lábá-
val, nyelvivel hezsetel a bölcsőben, a lúd 
a ketreezben. stb. Menj  tova gyermek,  ne 
hettelelj  körülettem. Hezseti: szeleskedő. 

HIbbad: lappad, lelohad. (Csak felfúvó-
dott sárról mondják.) 

Hibók: pocsolya, híg sár. Hibonadt, 
hübarctot,  hibókát:  ingoványos vizes hely. 

Hljó: hajó. (Usz.) 
Him-hám: im ám v. himezés-hámoz&s. 
Hink-hánk: akármilyen, hányt vetett, 

léha. Hink-hánk  ember, dolog, gondolat. 
Hirpitél: hiriczel, nehezen lélekzel. (U.) 
Hó: megszólításnál, Uszken egyik kiált-

ja : Pista hó I api hó 1 ez feleli  : hó 1 
Hszéken igy felelnek:  hel 

Hobban, lehobban: leesik, lehuppan, le-
supran valahonnét 

Hobpipa V. hoppipa; habpipa. Ugy ül 
ott, mind egy hoppipa. 

Hóoibeli: jobbfelöli  — etábeli:  balfelöli 
— ökör. 

Hojpad v. tojpad: gyengén horpad ; 
innen; hojpactot,  hojpadtas, tojpadásos. 

Homp: gyep, hant Felhompol:  felhantol. 
Honosokturás: a vakondok által fel-

hányt csomó föld.  Az ördög is megúnja 
örökké egy honcsokon ülni. (Km.) 

Hopoezil: térdin v. kezin a kis gyer-
meket alá s fel  hintáztatja. 

Horgászódik: tudakozódik. (Usz ) 
HorokAj: harkály. 
Hossza kntya; agár. 
Hőbörosös; bibircsós. 
Hörezög; (Usz.) hérczég. (Hsz.): her-

czeg. 
Hnporca, huporcsos; hol sok apró dom-

bocskák vannak egymás végtibe. 
Hunyor a tzöméje (L. 261. Népdal.) 

Itt kétségkül a székely nép hunyor nevü 
virága értődik, mely pirosló virágokkal 
és szárakkal s e mellett fekete  pettyes 
zöld levelekkel lévén ellátva, a barna 
pirottat  ábrázolja. Bővibe van a vidéken. 
(Usz.; 

Horbolni: elviselni, elnyőni. Htirbo-
lódni:  fáradozni,  magát kinozni valamely 
dologgal. 

Húros, hurbancs, gurbancs: félig  öltö-
zött, lusta, tongyó. Húrot  fejérnép.  Hur-
bancs módra öltözik. Gurbancsoson jár. 

Harntnl; köhögni. Ne huruss annyit 1 
Hasztaj v. hujsztaj: farkas.  (Hétf.) 
Hnzalkodni: veszekedni. 
Hattyúiul, meghuttyanni: vékonyodni, 

öiszeesoi. 
Hatyoró; vessző. Törj vesszőt hatyoró-

nak; hutyoll  v. hutyorol:  megsnprál. 
Hülajtó: a pitvarajtón egy külső ajtó 

léczböl csinálva — a hül  szótól, mint-
hogy a szél szabadon járhat rajta át. 
(Homr.) Levélajtó.  (Hsa.) 
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Ideig-hájg: bizonyos idő — kevés időig. 
IdBre-hára  csak meglesz. 

Idüló: ügyetlen. (Usa.) 
Időjutva: ha idő jut reá: idő tanálva: 

ha idő úgy találkozik. 
Igaziba.' igaziban. Igaziba  bámlt. 
Igén-úgy: többnyire úgy. 
Igjenössen.- (Usz.) Igyenéssen. (Hsz.) 
Ik, ikszeg: ék, ékszcg: megikelni.  Né-

hol a marha libiba verni szokott jégsze-
get is iktzegnek  mondják. 

Ikrán ik v. ikrándik; undorodik vala-
mely eledeltől, irtózik. 

Ulározik.- diridóz, múlatozik. 
•lant.- szalaszt; kiiUant:  kiszöktet; 

iliog:  bolyog bujkálva. Montani  p. o. 
ntána vminek. 

Sünt; koppint, kőppőget IUogat:  id-
dogál. 

Imelyég : émelyeg. 
Inetten: émett, imett, ébren, eszmél-

ten; imettem,  — ed, — e; ellenkezője .-
álmottam, — ad, — a. 

Immá, immán, immág, immáug: immár. 
Inaskám: kis fiam.  (Usz.) 
Ingerség: harag; ingeri:  ingerkedő. 
Iaaap: innep; innapolni. 
lányé: ennye. 

lat: raggal gyakran élnek Hszéken ki-
csinyítve : dobint,  hitiint,  kihint,  hviinL 

Ippaszkodik: kivergődni, elémenni ipar-
kodik. 

Irbontalan nagy • idomtalan. 
Iromba: az aprón tarkás v. fejér  és 

kékes tollnval vegyitett, úgynevezett ken-
dermagos tyúkról mondják. 

Iromjáró: iromba járó ló, mely gyor-
san léptet. 

Irrant; — sikkaszt el hirtelen. 
Iitenget: istent emleget Istenkédik: 

könyörög mint az Istennek. 
Istennébe: istennevébe, t. i pufra,  in-

gyen dolgozik. 
Inánkodik: (Hsz.) sikolindik. (Usz.1: 

csicson kázik, csicsinkázik. Megitzamoddt. 
Mennyünk az iszánkodóra •. jégre. 

Iaskitél.- eszkétel.- izgat Ingerel. (Erdv.) 
Iszkola, gránicca: bükkfa  zsindely. 
Itil, itilet: itél, itélet 
Ittégyén: itt, itten. (Usz. felvid.) 
Izgána: izgága. 
Izomba, egy izomba, egy izromba: egy 

vágásban p. o. ketté vágni fát,  vagy 
egyebet 

Iztet megiztet: megpiisszftgtet  a por-
tubák, légvonal, stb. hűti:  püsszögbetnék. 

J 
Jára-fata:  lótáe-futás.  Jirífnti:  futkosó. 
Járkotál: sifitel. 
Járós: guzsajasba járó legény ; az S 

járáua: az ő szereteje. 
Jártas-kötés: jártköt: a ki sokat járt-

kelt. Jártat  kötet  legény. 
Játoz: druszáz, e főnévtől  ját  = dru-

sza, pajtis. (Jád: Hétf.) 
Javátolal: javallani, ajánlani, rábiz-

tatni. 
lehetők.- jöhetek; jehettőn.  (Usz.) 
Jérke: egy éves kecske. 
Jaaske: ijedős; jeszke ló. Jetttég:  yet-

ség; jedni:  ijedni. 

Jokássodni, megjohászódni: kiengeszte-
lődni, megcsendesedni. 

Johok: a juh szónak többese. Adj  emu 
a johoknak. 

Jókarat.- mikor a legény leányt oezt 
• másiknak a tánezban, azt mondja jó-
karainak. 

Jókora: sem nagy, sem kirsi. Diókora, 
öklömkora = dió, öklöm nagysága. 

Jóllakástól való: csak arra való, hogy 
jóUakhassék tőle vki. 

Jóateriat: jószerüleg, jórendin, alkal-
masint 

Jattig való: elegendS, mindenkinek 
rész juthat belőle. 
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Katak: mikor a matolláló vétségből 
azon egy nyomban kétszer veti a fonal-
szálat, mondják: kabalái  vetett.  Kabala 
jelent Uszéken mindenféle  lovat is. Ka-
bala : ekekabala. Csikban: kittien  eewzó. 

Kaesnla: játék a gyermekeknél: egy 
t. i. állva lábai elé veti sapkáját, a t»bb 
tárrak akarják azt előle elrúgni, ő gon-
dosan igyekszik azt lábával megakadá-
lyozni s a ki elrúghatja, némi elöi:y-
nyel tir. (Uss.) 

Kahsj: ac a fia,  melyre a házi kemen-
czék cserépkályháit alapítják. Tedd a 
kabojra, a kahojfára.  (Usz.) 

Kaj&et,  kajcsa: horgas Iába, kajsza. 
Kajt: kajtárkodik, kajtárol, kajtat. Ne 

kajtass annyit! Oh mit kajtassz te kajtil 
Kákni: tátni a száját. (Toroczkó.) 
Kákvirág: bavadf,  narciss. Fejér ha-

vadi, sárig v. aárga havadi. Cznkros kék-
virág. 
- Kalák: lopott marhának megtáritéliért 

előre adott pénz, (Usz.) 
Kalári: kontytartó lapos hosszukó ón 

v. Tas. 
Salongy&l: rakosgat, papusál. Napes-

tig csak a lábát kalongyálgaasa — egy-
másra paposába. 

Kam: kan. Eredj, rekeszd bé a ka-
mot; kiherélték a kamoki.t. 

Kancsi: kancsal. Kanctitni. 
Xándáss: kondás. (Usz.) 
Kankó: akárminémfi  fa,  vas horog v. 

kapocs, és; mankó. 
Kanssa: egy éves kandiaznó. (Usz J 
Kánya orra; horgas hegyes orrú. 
Kaoyvadoa; a virág dér v. forróság 

után. Mondják igy is: konyvad,  lekotiy-
vad,  kányvad, kánnyad. 

Kapdál: vmi után v. vmin. 
Kápóna: kápolna. (Usz.) 
Xápsál, kápeálódik: vakaródik; a med-

ve megkáptálta-,  minek kápsálódol sny-
nyit, teíl 

Kapsogtat: csattogtat. 
Kapvábé: kapafélfa.  — A kapuaábétól 

Tett búcsút. 
Karaaitt: kört csinál. Jót  karamitott 

belSUe  — levágott. Karamodik:  kanya-
rodik — part. 

Karé; karaj, és: rozsalj; karéi:  ros-
tál; karén  v. karéba: félkördeden,  kere-
kitöleg— rakni. 

Karikás: karika — lába. 
Karingó v. keringő: örvény. Karingé 

bdbó  v. kerembábó: gyerekjáték, midőn 
valami körül forog. 

Kaijos: karosszék. 
Kármentő, karmantyú aratóknál. 
Karuj; karvaj. 
Xasmat v. kasmota: mindenféle  ttnyt-

vetett portéka, mi ha érintik, zajt csi-
nál, innen: kamattá*,  karmatolni:  zaka-
tolni. 

Kaszqj: kazal. Kaszaj széna v. fa. 
Kaszeró: koszorú. (Tcdió.) 
Katrat: valami aprólékságot keres s 

szedeget össze. Katratt  ttizgynjtanivalót. 
Katyó: tölt szilva; katyós, megkatyó-

sodott: ellágyult. 
Xanaesol: a megláncsolt ebről mond-

ják, mikor békétlenül ugat magában. 
Kebeles: torkos, nagyibató. (Cs.) 
Keecsér: kétszer. (Hsz.) Keeetör  e. kecexo. 

(Kfsz.) 
Keeíkebnkka: keeskekóra, (Erdv. kecs-

kebueaka.) 
Kecsegtet: a lovat szájcsattogtatissal 

hajtja; keozeg: perczeg — az óra. Kecz-
ezen , lekecczen: gúnyosan mondják a 
gőgösről, hányavetiről, ha lóról v. hiva-
tali polczáról is lepottyan. 

Kelevéss: épületszarvazáskor egy rúd-
nak felső  végére kötelet kötoek a azt a 
felállítandó  szarnfák  kakasüllőjére rákö-
tik, s rendre azon köteles rúd segélyé-
vel állítják fel  a szarufákat  — azon kö-
teles rudat kelevéssnek nevezik. ("Hss.J 
Serkény. (Usz.) 

Kellősködik: magakelletőleg bánik, vi-
seli magát. 

Zenes: kenőcs. (Cs.) 
Kénterfalaz  v. köntörfalaz:  fog.ide  is 

tova is fertályoskodik. 
Kényszéri: kénytclenkedS. Be kénszeri 

módra  menyen a te dógod. 
Képes, p. o. nem képes: nem lehet. 

(Kolozsvárt: nem képessé.) Ugyan  hegy 
képet  ezt tenned  f  ha képet,  tedd  meg " 
ha lehet, tedd meg. 

K'ptekédik, v. gebbeszkedik: rémesen 
rámereszkedik, mint egy fakép. 

Képnt: képpedni. Kdptég:  csoda; meg-
fogta  a képtég:  csoda fogta;  elképtm 
rágta:  elhűltem rajta; fcjpM;  bámit, 



ijeszt; képűbe:  képpedtibe — eláll sze-
me szája. Etkippedni:  elbámulni. 

• Képzelődik. Nekem ugy képzelődik: 
nekem úgy tetszik. 

Kerek egész Hszéken v. Uszéken nincs 
páija. De nem szokták mondani: Kerek 
egész Csíkba v. Mszéken. Ezt Csíkról 
igy mondanák ki: Csik országába nincs 
párja. 

Kérezél: rágcsál, p. o. egér. 
Kerinbógázlk: körle kalimpál, karin-

gózik. 
Kérincsél: kéreget. 
Keröng: hering. (Usz.) 
Kérőre szólni: mikor a marha kérőt 

rág s ezért szól a csengető rajta ssját-
ságos hangon. 

Késleg: p. o. hajtani a marhát annyit 
teszen, mint terek nélkül szabadon v. 
kötéllel összekötve, vagy járomban, de 
teher nélkül hajtani. (Kinnn:  szabadon, 
uyüg nélkül. Ormánsági szó. L. Tájsz.) 

Kés szaka: a késnek a nyelv és él-
lapja közti nyukrovatéka; innen: szaka 
— a kerék és abroncsé. Szakit  vetett  a 
kerék;  az abroncs szakája. 

Késén: későn. Kesébben. 
Kételenkédik : kénytelen kelletlen mó-

don cselekszik.Kételenségem  tartja:  kény-
telen vagyok vele. 

Kett irágni: ketté vágni. (Usz.) 
Hevesség: kevéssé; kicsiddég:  kicsi 

ideig; többig:  több ideig. 
Kezdik: kezd. Ö fogadkozni  kezdik. 

(Usz. néhol.) 
Késügyön v. kezeügyibe: készenkap-

batólag — tartani vkit. Kézenköiön:  kö-
zösen, több kéz között. 

Kibekkédés: ulálság. irtózat. Kibekke-
dis  nézni is. Kibekkedem miatta. 

Kicsidélni: kiosinek tarlani. 
Kiosinnébe: kicsinbe, kevés hiján — 

múlt, hogy — 
Kicsök: a gyermekek egymást kieső-

kik: kiütik a likból a lánczszemezésnél. 
Kidülleszt: kidőleszt. 
Kifoggat:  kipuha ol, kikémlel. 
Kihérgél: kitúr. 
Kiköslet: közből kihagy. 
vii.iml kilaknak a gyermekei ^ 

másutt szolgálnak. 
Kiméncsérült: kidüledt — szeme. 
Kimil: kiméi. (Hsz.) kéméi. (Usz. és 

Cs.) 
Kirlán: éves bárány , Msz.), míora (Usz.) 
Kirrég a tojáson ülő tyúk. 
Kissi: kocsonyaforma  étel neme, zab-

tocsból, kovászszal megkeletve úgy fő-
zik, mint a kását s téjjel v. sailvalével 

Vadrózsák. 

eszik, — csak nyelni kell, de megrágni 
nem szokás. 

Kiizinléll, kiszinli: kifirBgyeli  — ma-
gát belőle. 

Kivaszkolódik: kivánszorog, kászolódik 
— az ágyból. 

Kivilágra ojan; éppen olyan. 
Kócs: kulcs; kiesár:  kulcsár. Kóosol-

lik: keményen csukódik össze; kicsos: 
kemény csugáju — dióbél. 

Koczogány: derékig érő ujjas zeke-
posztóból a közrendüeknél. (Usz.) 

Kodágni: p. o. a tyúk. 
Kodoz: éhezve jár szét v. ül; kodonk: 

szenved éhségtől. Egyél, hogy ne ko-
dozz, mind otthon! Elkodohozott (Usa.) 

Kohéngatni: kohén  sióval csúfolni,  mikor 
valiikit szeméremsértő működésen kapnak, 
v. ha elbnvik egyik gyerek s a más 
megkapja, lekohéngatja e szóval. —Kuhit 
mondani: megvetöleg elhagyni vkit, le-
mondani róla. IUSZ ) 

Kék: botyikó; kókos pieza: a végin, 
hol fogják,  csont vagy réz botyikós. (UJ 

Kellát lábu: horgas lábu. 
Konászodik , megkonászik: csendese-

dik, magában megjö. 
Konczol : türköl — gyermek a to-

jással. 
Kondorikó: kondor szál — a futó  nő-

vényen. 
Konkorgat: fintorgat.  Ne konkorgasd 

az arrodotl 
Konkorodik, koncsorog; —kígyó; sza-

lonnabőr a tűzben. 
Konnyaszt: nyakon üt. Ma jól meg-

konnyasztlak 1 
Koppiemmi: nagysemmi. Mit kaptál? 

Koppsemmit ! Hoztál-e vmit? Igen kopp-
semmit 1 

Kopeoskál: kopácsol. 
Kopogó fejemre;  egyesegyedül — va-

gyok. 
Koresia: kis szánkó, korcsolya. Kor-

csiázni. 
Kóré: kóró. 
Korhadék: száraz takarmány-roncse-

lék. 
Korhantó; semmirekellő. 
Korittó; kisded sajt. 
Korkojó: féleszű,  csodatermészetü. 
Korlát : deszkakerítés (Msz.) «=•= üst fa 

(Usz.) 
Kosár: e szót n hszéki ember e három 

szóval mondja ki: kos, kosár, kasomya, 
még pedig mindég megkülönböztetett ér-
telemmel. Kas:  igy nevezi a törőkbnzis 
kast, polyvahordó kast, búzatartó kast. 
Kosár:  az a kerítés, melyben az esate 

32 b 
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ilil juhok, vagy mia nyájak, makkoló 
sertések erdőn v. mezőn éjjeli szállásra 
megrtkesztvék. Katának  nevezik azt a 
kerítést is, melybe a határon prédáló 
marhát elzáiják. Megkasározm  a földet 
annyit tesz, mint rajta a nyájat trágyá-
zás végett meghálatní. Megforgatni  a ka-
sárt azt teszi, hogy azt a megtrágyá-
zandó földön  tovább helyezik, a mint kö-
vetkezik. Katomya:  e szóval mondják ki 
a virágtartó, élelemhordozó, gyümölcs-
tartó, strimflikötO,  s bármely másféle  ki-
sebbszerü kasokat. 

Kosda; több éves berbécs. (Usz.) 
Kosaik.- kopik, vásik; koszlat, kosztat: 

himlat 
Kosslobír: kisbecsü, alávaló ember. 
Kossmos : koszos, varas, piszkos. 
Kosztolni: koszttal v. karóval verni — 

a gyümölcsöt a fáról.  Kotztorang:  tulsá-
gos magas növésű, arányos izmok nélkül. 

Kotymány: sároshely utakon. 
Kótja.- egy hossza fácska,  melyet a 

játszó legénkék négyesben szoktak ütni 
botokkal; kótyánü.  iUsz.J Kotyka:lapda; 
kotykázni : lapdázni; kótyázás. (Tkón.) 

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. Ás ar.t-
tók abból jövendölik meg a gabona 
eresztflségit,  ha t. i. sok mag vagy ke-
vés van benne. (Usz.J 

Kögyös V. ki gyes v. kegyös: kegyes, 
és: szép, szerény/ (Usz.) kégyes (Hsz.) 

Köllös-kösepe: éppen a közepe. 
Kön, megkön: elérik. Megkönt  a szil-

va: megránczosodott. (Cs.) 
Könnyödön v. könnyedén v. könnyű-

ssölleg. Usz) 
Könyöklő: a hol a marháknak a csür-

bSl keresztül enni adnak. (UszJ 
Köpeti: göbecs, tócsa, (Hétf.)  és: egy 

erdővidéki fala,  honnan a közszó: Baj 
van Köpeczen = 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 kö-
rülrepdesik cseregve, károgva — szok-
ták mondani: ugyan köröplik  a vaijak. 
Kö  öpöli  a leányt a legény: jár körüle, 
vfjja. 

Kötelezkédik: ígérkezik. 
Kötés: czikás, csirás — gabona. 
Kőttség: átalában minden, a mivel a 

kenyeret v. puliszkát enni szokták. 
Kösi: közé. Közből:  pl. baj van még 

közbül = nehézség van még a dologban. 
Közküpülődik.- házsártosan, izgágásan 

veszekedik. 
Közlet: közbe ejt, közbehagy; közUtü-

leg:  k^zbefogolag.  Jól  kötletd  azt az ár-
kot, nehogy a kerék beléessék. 

Közöst: közHsen; közöst birtokolva; 
közöst igazittsuk; együtt hajtsnk végre. 

Kacskaringós: czikornyás, kacskaringós. 
Knhar: terméketlen omladványos bely. 

(Hsz.) 
Kukujza: áfonya. 
Kurés: tréfál.  Ne karész héj! 
Karittyol: éjenkint az utczán kuijon-

gat. 
Knvad: guvad, p. o. a fa  kérge, mi-

dőn lehámlik. Kuvadoz  a szárazon szán-
tott fold. 

KöjjeL, kült, küvül, kivült =• kívül, 
kttl, kívülről; küjjebb:  kiebb ; künnebb: 
kinnebb; künnét, küvünnét, küjjelröl, stb. 

Körül: körül; Idlrülbé:  körülbelől, 
mintegy. 

Külü: nagy so- és máktörő famossár. 
Zöld  külü  : zöld harkály. 

Kőidbe menni: birkózni, birokba menni. 
Küsdeg, küsdég, küsded: kisded. Kitt-

ruha-. zsebkeszkenő. 
KSséless: kisélesz élesztős keverék. 

L 
Lábánvali v. lábos: — vetés, termény, 

mely még nincs learatva, lekaszálva. — 
Ldbka:  lábcsó, faláb;  Ubkámii  falábon 
járni. — Ldbint  v. lábbint: lábával nyo-
mtat. 

I f i k  : mikor a macska, kntya iszik 
T. leves ételt eszik, a székely est ugy 

mondja: a macska lacsik, a kutya la-
csík. Laetni. 

Lagymatag, lagymatég: lenge, félme-
leg, és: lágy — ember. 

Lţj: zsilipen aluli hely, v. lezuhanó viz 
deszkából készült árka, malomnál — a 
malomkerék felett 
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Lsjtol: a hegyre nagy bajjal kilajtoL 
(Usz.) 

Lak: alak, buba értelemben. Eda  la-
kon/ szép kicsi lakocskám I 

LAmpó: lágy puha, lomha. 
TAm... v. lámazag: hadd  lám  = hadd 

lássam 1 Tsiddma. 
Lándég: ládd-e? (Usz. és Erdv. néhol.) 
lángálló: palacsinta — kenyértésztából; 

mintha mondaná: lángon sült sütemény. 
Lanyhó, lajhé: lágy, pnha ember y. 

marba. Be lanyhi ember vagy! 
Lapi: lapu, akárminemü fa  v. vete-

méuylevél. Lipilapi:  igen gyér levelű 
káposztafőröl  mondják. 

Láhatom: láthatom. Láhassnk. 
Lapótya: vastag palacsinta. 
Lás: nagy fennsik. 
Leoskédni: locsolni, sáros vízzel precz-

kelni. 
Leb: a láng éle v. teteje. (Usz.) 
Lebbedéz: lebked. Jó izün lebbedez a 

szél. 
Lebelég: szellőzi magát, restelkedik. 
Lebénkél, libonkál, libinkél: lebeg p. o. 

víz színén. 
Lecs: elfőtt  ázalék; lecskáponta  : lucs-

kotkAposzta. Lecei, liesificti,  lectperdi. 
Lecseló: a kovácsoknál; a kürtőskalács 

sütésnél. 
Leczikkent: lecsippent, leszegint. 
Lecsirmolni: legyalázni, legazolni. 
Ledercs: gamat ctel. 
Lednzni: leleppenteni — ajakát. 
Legtatém, ed e. Leánlam,  ad, a: le-

gény, leány koromb. Legéntembe. 
Legén I erötsen megházatoddm:  bizony 

rosz házasságot tevék. (Usz.) 
Legyáfol:  legyaláz, lediSáuiál. 
Lekajladt — a kedve: lekonyadt. (Usz.) 
Lekeremitt: kereken leszeg. 
Lélekdobáló: kenyér; lélekhajgdló:  ga-

luska; *zájboa9zonló:  pálinka, t̂réfásan.) 
Lelibbenteni: lelebben'.eni — szél a 

kalapot az ember fejéből. 
Lenge: lágymeleg, langyos — víz. — 

Léngedik: lengiil, langyul, lengésedik. 
Léageteg; megernyedt, elviselt, szaka-

dásnak indult, p. o. ing. 
Lengyén.- sárga oláhvirág. Olyan sárga, 

mind a sárig  lengyen. 
Lepcs: leppentyü, és: pittyedt ajak, 

meg: pofonlepcsentés.  Ugy vágta poion, 
hogy ugyan meglepcsent. Lepcsés; lusta 
öltözetű v. sok besiédü. Lepécs: sárral, 
hóval elegyitett hígság. Lepényéa; lus-
tán, leppesen. 

Lépesül: gazdagodik. 
Leppenas v. leppégő: kóaedezve, szag-

gatva beszélő ember. 
Leptibe: h»iir«n lunii | nem szeles-

kedve. 
Lesdi v. lesi ; olálkodó ; leskődi em-

ber. 
Lesunnyasztani; letartani, leereszteni 

fejét  v. farkát;  leginkább fülét  a macska, 
a kutya, ló. 

Létza; a vékony vesszőből font  aze-
kérkast és a majorházaknál a juhok ak-
ta körüli, tovább vihető kertélést neve-
zik így. (Usz.; 

Leuinélni .- lefölözni,  letísztitni — mé-
zet, és: lebárdolni. 

Letép élni: levetni, letiporni a földre. 
Leterittézni: földre  lefekünni,  valamit 

maga alá teregetve, s a nélkül is. 
Lézérégni: lézengeni. 
Lezsbél: lebzeel = tunyán hever. 
Levesz: lesenyved — tag. Leveszett a 

kis gyermek hónyalja v. ágyéka. 
Libár,- iznmlalan, gyenge termetű. (U.) 
Libbenos; ê yxk lába kurtább. Libbent, 

libiczkel: sántáról mondják. Libbents 
erre felé. 

Lieskol: lncskol; lieikos:  lucskos. 
Liklik: csiklik, (tréfásan.) 
Lipkecz , libhecz : ügyetlen. 
Lipiosán; gyáva, rosz testállásn. 
Lipinka v. liponka: libegő hinta, és; 

libbeg l v. sántító ember. Lipinka Péter. 
Lóbita: lógó mi, fityegő. 
Loetadék.- rosz, híg étel. Loaadékkal 

is kielégíti. 
Lédlgálnl, dobogálni v. hanyigálni: dq> 

bálni. 
LóCa: csidkó. Lótok:  hám. (Cs.) 
Lngároznl .* tétova járkálni. 
Lóginyázik, lókonyázik; azon egy he-

lyen ide s tova mozog, p. o. a sasfa  a 
földben,  az ág, növény, kóró, stb. 

Lok: két begy közötti keskeny tér. 
Lombi.- lombos szőrű. Innen az ökör 

nevezet: |Csá lombi 1 — Lom, loraos, lomat-
lan: szörboriiékos, szörboritéktalan. 

Lopacsolni: lopdosni. Lopicskálni, lo-
pocskálni, lop icskolni. 

Lóposz v. lóposzogópuhatag, pöfeteg 
= Hlmnnngyságu, gombaidomu fejér  nö-
vény kaszállókon s erdőben, mely meg-
érvén idővel füstölgő  szürkés fekete'  ha-
muforma  por jő ki belőle, ha gázolják. 

Lopta: labda; Uptázni. 
Lök: likas térség magas helyen. (UszJ 

32* 
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Löt& •. lőjtö: lejtő. 
Lttyke, lötyögje: a mi felolvadt;  löty-

kölni  : bigra keverni; lötty  ed:  meghígul. 
LAtyöníitty: hitvány, gyáva. Lötyög fii-

työg. (Usz ) 

Lndbfirü:  bibircsós börü. 
Lükkenó: útgödör. 
Lfik&tölnl;  mikor a gyermek magát h 

földön  ülve lógatja, mire neki azt szok-
ták mondani: lüküt, lüküt jó mozsár! 

M 
Maetkálódik : nyügölödik, ügyetlenül, 

ferdén  tesz vmit. 
Kácsik: mákos csík, nagypénteki étel 

sodrott té-ztából. ("Usz.) 
Maga: ugyan,deogyan.no. Magamiért? 

_ ugyan miért? Maga ne dolgozzál! 
Maga bizon; no bizon 

•agábavaló; magányszerelő, és: ma-
gán, különlevő. 

Xagamtzln: magamszinü v. szinemféle: 
oly színű, mint én. 

Xagyaró: mogyoró. 
Kái; mai. A mái szentséges nap. 
Hajt, majtlg; majd, majdég. 
Maknj: makacs, akaratos, szóra nen 

vehető, mnkranczos. 
•akveri; vakmerő. 
Hálász : árviz összehordta v. a vizszinón 

összeverődött mindenféle  apróság. (Kfsz.) 
Maláta: az eczetnek megtört vadalma 

elvetni való része. (Usz.) 
Mállik — akármi, a mi zsendül. Mál-

lik  a szilva, zab, törökbuza, cseresznye. 
Xamós: mumus, rémkép. M'gmar  ma-

nót/ (gyermekeknek m ndják ne 
nyúlj, v. ne menj odal 

Xamuszkol, majkol, mamókál: nagy-
lassan, majszogva csinál vmit. 

XAn, máng, má1: már. 
Hányi: máBikanyó = nagyanyó. (Hétf.) 
Xápó v. mák : másikapó = nagyapó. 

(Hétf.) 
Marin, nagy marin: tályog — füllőn, 

nyakszirten v. egyebütt keletkező nagy 
csomó, kelés. 

Karul: marjul: Kimariút  a karja. 
Xásodolni: ismételni. 
Kaitok: apró szSrportéka, a mi a gyap-

junémüböl kiszotyog. fUsz.J 
Hatztol, maszatol, mosztol: mocskol, 

összezúz, morzsol, apróra őröl. Mantou 
mocskos. 

Hasznta : a ki gyáván s hosszason pi-
pizál dolgozik vmit. Majtti,  majtzogi. 

lfatarász,  matikál, matrizsál: keresgél 
— kézzel. 

Xaslag: rongyot csepü öltöny. (Uaz.) 
JUsár: mozsár. (Usz.) 

He, mesze: ne, nesze! Mesztek, mc-
tek: nesztek. 

Xéozkéndár: metzenseifer. 
Hegbogározni: íutosui. (Hétf.) 
Megbüzlögel: téltnl megbüzölgeL A 

marha a kóstot csak megbüzlügeli s ott 
hagyj*. 

Megctámporodik: savanyuság által meg-
romlik. 

HegCBukorgatni: mrgsugorgatni. 
Hegernyetedik: megsikul — az út. 

(Homr.) 
Megesett sziivibe = megszomorodott. 

Szüve megesett rajta = megsajnálta. 
Megeszelni: megészlelni, felfogni. 
Megcseppenteni : megfejni  a tehenet 

mikor kicsi tejet ad. 
Heggyakrozni : sürün tűzdelni — lábát 

a tánezban. 
Heghitvánkozni: megsoványodni. 
Meghódlik a gyermek: azt tartják, 

liogyba a kis sz.opó gyermek a holdba 
néz, hassikulást kap, elfogy  és elsárgul. 

Mégi: inegé. Bébutt a pest megi. 
Megintlen, mcgéntlen: viszont, megint. 
Hegkörmözzik — a sár, mikor . fagyni 

kezd. 
•egmejjed: elpusztul ; kimrjjedt  min-

demből. 
Megmirgilusodott: rosz kedve van, meg-

bikacsolta magát. 
•egmurran: megbúsul; megmurranta 

magát a szél. 
Megnegyelni: vkit észrevehetőképpen 

megverni. 
•egoklok: jótállok. (Uaz.J 
Megöbred: felébred.  (Uxz.; 
Megrázta a ló = az idő. a nyomorú-

ság, az öregség. 
Megrékken: rogyva rándul v. ütődik. 
Megrökönyödik — a fa,  midőn az ál-

lásban megromlik, megfi. 
Hegdrül: neki iramodik. Megtirüll, 

mint a forgószál. 
HegsuvasZtanl: erősen, megütni akár-

mivel. 
MegsSllen: a tűzre visszatett puliszka, 

kása. 
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Xeguabni: diszarányossá tenni, p. o. 
az oszlop megszabja az éptlletct; a ma-
gyar köntös megszabja az ember testét, 
v. dalibbá teszi. 

Megdönteni: megsejteni. (Usz.) meg-
szénteni. (Hsz.) 

• egtepsenni: elnyúlni. 
Megvenni: a disznónak a szukáját,tyúk-

nak a pípját; megtenni  az égö épületet 
>= megmenteni. Megvette  nőül  = elvette. 
Megvette  a iélszit = lélelmessé tette ma-
gát előtte. 

Méhejt y. méhejt: mely helyen, hol? 
Méhéré: mely helyre. (Uaz.J 

Xejj ékeit: egy vonalban — mentem 
vele. (Usz.j 

Ménoséredik: p o. ha az iszákos szome a 
sok szeszes ital miatt elvérmesiilt s elrú-
tult, mondják: kiméncseredett  a neme. — 
Igy az elkényeaiilt anyás gyermekről, a 
ki ha kedvit be nem töltik, mindjárt 
mérgesen sir, s száját elvonva rút ké-
pet csinál, szokták mondani: Ha  valami 
nem tetszik  neki, mingyirt  elméncseredik. 

Ménes: van, ki egyetlen rosz lováról 
is mondja: az én  ménesem.  (Mez.) 

Ménki: mennykő. (Usz.) 
Merénke: merítő sétár. 
Kereskedik: kétkedve kc-zül ugrani 

át — az árkot. 
Merét, merőt: merően v. merőben, 

mereiben, folyton.  Merős —mereibe: egé-
szen. 

Merkél: duzzog magában. 
Merrünt: mi tájt, hol? Merrünnet:  hon-

nan, merről felöl? 
Messzüve, measzüvé: messzire. 
Met, mett: mert (Hsz.) mer v, mé.(Usz.) 
Métt, miétt: mért, miért. (Hsz.) mé', 

mér v. miér? (Usz.) 
Kété: métely. Métös:  mételyes. (Usz.; 
Mésge : mézga : mézgéllik : mézgát 

ereszt némely fa  tavaszkor. 
Micz: perez. Egy miezre megvan, csak 

fogjunksza  hezza! Nem kell neki több 
egy micznél. 

Mihent, mihentéíén, mientés miént: 
mihelyt. 

Mihét : mióta. 
Miik v. íreik v. mik: melyik, mely. 

Valamik, valameik. 
Kijei: műves, p. o. kőmijes. Te  mijes 

vagy ebbe dologba  : részes; mijesnap 
v. miesnap. 

Mikő mikor. Mikö mönyünk el ? 
(Usz.) 

Millér: széfnek  kiégetés végett össze-
rakott facaomé.  (Usz.) 

Mimélég, bibélég = nebeleg. 
Mindénlétteképpen: mindenképen. 
Mindonkö: mindenkor. (Usz.) 
Mintsebb, mintsább: mintsem. (Usz.) 
Mióra v. millóra: düszke v. diszké = 

elöbasu juh, egy éves bárány. 
Minyát, minnyát, minnyá, mingyá, min-

gyát: mindjárt. Minténés minnyát (Hsz.) 
minnyájtosun (Hétf.) 

Mióta, miukal: kis macskát szólitó ne-
vezet. 

Mirgyilusos = mérges. 
Módotlan: tehetetlen, szegény; módu-

lag:  módon, p. o, jómódulag épiteni. — 
Azonmódulag:  azonmódon, úgy. 

Mohodt: luohult. 
Monyas, monyi: ménló. 
Mordáj ember: erős, bátor, haragos 

ember Mordids  v. mnrgyiás: mord, iszo-
nyú. 

Morgó: a M.-Vásárhely melletti Maros 
vizágak összsszakadása. 

Mormojál.- duzzog, morrog. 
Morzsika, morzsinka.- morzsácska, mor-

zsalék. (Hsz.) Mozzndcska.  (Kfsz.) 
Moskotár, mocskotár: muskatáj — szilva, 

szőlő. stb. 
Moutolék v. mosztalék, moszt: morzsa-

lék; elhányt héja s rothadt darabjai a 
gyümölcsnek; egér  montolék:  egér által 
apróra őrölt gabona v. kenyér aprólék. 

Möudöle, möndölecske: a juh mesebeli 
neve. (Usz ) 

Mönyön: menyen. Mönj el tel Hit 
még nem möntél el? (Usz.) 

Muczkorodik: melléje muczkorodott: 
lapult, vonult, helyezkedett. Hezza mucz-
korodtam. 

Knha: moha: muhdsodotl:  mohosult. 
Mamák ; szótlan, buta hallgatag. 
Murrantani v. mnrrogtatni: mikor a 

követ hengergöleg dobják el az úton is 
murrog  v. durrog. Murrog:  a szél, el-
hajtott karika, kő stb. Murrog  toló:  dur-
rogtató. 

Muszkotol: elmorzsál, megzúz. Elmusz-
kotolja  a gyerek a kezibe adott kenyeret. 

Mosztika: lépsalak — sajtolt. 
Muszuj : fersing.  Toroczkó.) 
Matiy: szótalan, miveletlen durva — 

gyermek. 
Muzsda: a szántók s kaszálók közti 

füves  barázda (Cs.) mézsde. (Hsz.) 
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N 
Hagyat 'alt — ereje fölötti  munkához 

fogott  valaki. 
Hainnya: nagyanyja. A nainnyád ha-

lála ; nainnyád térgye. Akkor mondják, 
ha valaki roszul találva a tárgyat, szól 
a beszédbe. 

Kálónk falé:  hozzánk felé.  Nálunk felé 
jö az ellenség. Jere nálunk I 

Hallás: a ki legénynek leányt, leány-
nak legényt szerez közbenjárása áltaL (TJ.) 

Napnyugati: napnyugoti. (Usz.) 
Kászolódik, nászennszálódik: szedi össze 

magát s holmiját, készülődik. 
Hé : ni 1 — Né!  né  te né!  = íme. Fel-

kiáltó szócska figyelem  keltés végett. 
Kebelég : lebeleg, hasztalankodik. 
Heki-illéngetni: módosan neki helyhez-

tetni — magát. 
Heki türózik: neki türközik. 
Néma: persely. (Tkón.) 
Kemáj v. mit máj : miért? Nemáj vesz-

tögetöm rea a szót, v. mit máj vesztö-
gelöm stb. (Usz.) 

Heizere: szeles, futó  eszii; nettet,  ne-
nelel,  neszlet: zajt csinál. 

HeszSdik, neszitt: indulatosan vágyik 
rá; neki nenitett:  vágyat kapott rá. 

Héténtók: ügyetlen, együgyü. 
Hetet: szeleskedve összezavarni vmit, 

ide s tova kHpkod. — Ne netess te ne-
szere! Te neszetil 

Hetez: tétováz, kapkod, néz szerteszét. 
Mit netezsz annyit te? 

Hevetlen ujj: nevendék ujj. 
Ni, nitt, nul, nül: hoz, hez, nál, nél, 

tói, tői — lakhelyre vonatkozólag: PáJni, 
Pálnitt, Pdléknul, Eszteréknül. Menyek 
a birdni,  a biróékni,  a birónut  jövök. 

Kihány: néhány. 
Hima: néma. 
Kimet: német. Nímet  nél:  nyngoti szél. 
Kórlncz: Lörincz. 
Hunta: menyegzö.̂ (Hétf.) 
Nünnyögnl v. nyünnyögni: fínnyögni 

v. ümmögni. 
Kyábálódik,'nyebelég, lebeleg: ügyet-

lenkedik. 
Nyakal: nyakba ver nyaklevest ad 

neki; és: kaszálás közben a fűnek  csak 
hegyit szeldeli a rosz kaszás. 

Nyak csigája: nyak csigolyája. 
Hyakintanl: biczczenteni ; nyákingat: 

gyökinget; nyakángatni:  vonakodást je-

lenteni. Te mit nyakángatsz annyit! tám 
nem akart>z jö'ni?! 

Hyálaió: mivel az asszonyok fonóban 
egymást kínálják: pityóka, főtt  török-
bnza, alma stb. 

Kyányó, nyaviczka, nyámi: ügyetlen, 
gyáva. 

Kyáskálódik, nyáskál, nyáskotol: nyii-
gölődik, hágdos , peczkelődik, pócziká-
lódik. 

Kyég = nyög. Nyégödözni. Mond ki 
mán egyszer no! ne nyegődözz any-
nyit vélle! 

Hyelventyü; a szántásnál a két elsB 
ökör tésoláját íeltoldó v. összekötő esz-
köz v. peszlek. 

Nyess: nyers. 
Kyevere: minden lébe kalán; kényes, 

gyáva. Nyeverég: nyavalyog. 
Nyifatol:  nyafog,  nyifog. 
Wyig, — nyég; — nig, — nég; nyira, 

néra, — nyére ; p. o. hajtásnyig, — nyég, 
— nyira v. hajtásnyéra; egy méföldnég, 
— nyére v. nyíre stb. 

Nyilamat: nyilat, p. o. hegyé. 
Hyilamod'k : nyulamodik, p. o. «lőre; a 

ló elényilamlott v. nyilamodott. 
Hyillog: nyilong. 
Hyilva, nyilván : bizonyosan. 
Hyirángos: nyirkos — út. 
Kyiszitél, nyiszkitel, nyüszöl: reszel-

get v. metsz vmit rosz késsel. 
Kyiszcrog: nyikorog , nyakorog, nyeke-

reg. p. o. az aj ó, (ritkán : ctekerög  Usz.) 
Kyivászka: élhetetlen, vannyogó — in-

kább leánykáról. 
Kyól : nyúl; nyijt-.  nyújt; nyilik: 

nyúlik. Nyólik  a nyaka belé  •= sok gond 
s költségibe kerül. Nyálát:  nyúlás. Egy 
nyólátt  szőtt már az osztovátán: egy 
részt. Ez a nyüsttől a csigáig hátranyúló 
darab, melyet szétszednek és két pál-
czával elkülöuitnek, hogy a fonal  össze 
ne sodródjék, mit egy nyálának  nevez-
nek. Nyű!ani-,  nyújtani. 

Hyomodni: nyomkodni. 
Nyosztolni, nyosztani: nyuzgálni, tép-

delve nyúzni; nyotxtika  : nyosztalék = 
roszul vágott hús v. bőr. 

Hyogmmi: nyugodni; nyugutxom-,  nyug-
szom. (Usz.) 
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Hynjté: a szekér derekát összetartó 

hossza farész. 
Hynlánkol: lassan dolgozik. 
Hyüsgeteg; helyt nem ülö, mint a nyö. 
Hyüszkötöl, nyüskötöl, nyüstöl: silitei, 

nyugtalanul hánykolódik. 

HySssüle&ay: nász v. nyoszolyóleány; 
nyützüpogdaa:  lakadalmi pogácsa. (Hsa.) 
Nyaszaró jány. (Tkón.) 

Nyüvertén: nyftstény. 

0 0 
Óosn: olcsó. (Hsz.; Octó. (Usz.) 
Odalá: oda le. 
Odalbahó: farkas.  Hujzad ki a vögy-

ből a fát,  ha megetted a polyvát, hogy 
egyen meg az idalbahi.  (Hétf.) 

Odaesosszintani: hebehurgyamódon oda-
adni. 

Odallagos: ódaltos, ódalsó ; édallsni, 
ódarolm v. ódarlani: oldalt járni; ódal-
lós: fartatés  út; ódaltag v. édalt = olda-
loslag. 

Odaülni: kimaradni. 
Odik: oldódzik; megódotl  — a szijju. 
Odor: udor = csűrben buza v. széna-

tartó hely, szakasz, földtől  fel  a kcszo-
rnfáig. 

Odvarhely: Udvarhely. (Homr.) 
Okrándani: ikrándani = irtózni, hök-

kenni. Megckrándott. 
Októ: oktondi. Nagy októ vagy te! 
Ollóba venni; az épitésnél az összekö-

tött szarufákat  szokták inkább ollóba 
venni, azaz: hosszú rudakra kötött kötél-
lel átkapcsolva emelni és fenntartani.  fU.) 

Omlélag van: terhes. 
Ontok v. őtő: mit a mejjékbe belé-

szőnek vagy öltnek. Libbogó: mikor a 
mejjék egv része megfittyen;  megjáró: 
a mejjéknek az a része , melyet nem 
fogtak  bé a bordába, nyüstbe. (Usz.; 

Ontoráez: az oly kakasosirkét nevezik 
igy, melyben a nemi ösztön későre fej-
lődik; átvitt értelemben legényről is mond-
ják. (Usz.) 

Onnó: bőrnek kelése, fel  csattanás a.— 
Ormié:  hoporjas. Felormódzott. Ormo-
jodzik:  görözdölődik, hoizsolódik. 

Orotás, or<'tvány, ortovány, irtovány: 
felszántott  bokros erdős hely v. gyep. 

OROngatni: haragot mutatni. Orrolni 
vkire: boszut forralni.  (Usz.) 

Ort v. ert: ezzel csak rákot számlál-
nak; egy ort rák; 26 rák. 

Orvas, orvosság; orvos, orvosság. 
Ossó y. ösó: orsó. (Usz.), 

Oszitt: őszit. 
Osztág, osztáng, osztég, esztág ; osztán. 

(H.és U.) Ojsztán, ojsztántoson. (Hétf.) 
Ótó: túró beoltásra való szárított bá 

ránygyomor. 
Ottogyon, itt égy én: ott, itt, azon v. 

ezen a helyen. (Usz.) 
Őbred; (Kfsz.),  ébred (Homr.): ehred, 

ébred és ébred. (Hsz.) 
Öosém, écsém és écsém (vegyesen hasz-

nálják Kfszéken;;  écsém. Hszéken. 
Ődöng: dülöngözve megy az úton — 

az elhízott ember. 
Okjeme. Szégény  Hítjeme:  ezt akkor 

szoktAk mondani, mikor vki értelmén, 
erején vagy tehetségén feljül  feszül,  fe-
szeng; mikor nagyot akar, mire nem 
képes; mikor olyat kivin, mire nem 
tartják érdemesnek. 

Ököresata: ökörcs rda. (Homr.; 
Ökröndi: buta, bárdolatlan, durva em-

ber. 
6nged: enged. Öngedetlen. (Kfsz.) 
Őrök&l: a falunak  a mező felőli  véd-

kertjei, és a vetésmezőt az erdőtől elvá-
lasztó sánezhányás. 

Orozni: őrizni. 
Össsedollik, ésszedollik.- össze torhad, 

összedohollik. 
Össseöklöm, ésszeöklöm : két öklöm 

együtt; ésszemarok: a két markom 
együtt. Akkora mind am ésszeöklöm vagy 
mind a két ésszemarkom. 

Össiesollfk.  ésszesollik ; összetorhad, 
összesenyved; ésszesollik follik:  összeforr, 
összetekerőzik, összeáll. 

Ssssesnnyja: összehúzz:, kuczorlţja — 
magit v. egyebet. 

Össievétni v. ésszevétni: összetévesz-
teni. 

ösvény ; ösvény. 
Öxönfa:  vizben keménynyé avult fe-

kete fik. 
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Páoz: a meghéhclt kendernek a caepü-
nél és szösznél valamennyivel finomabb 
részecskéje. Megpáezolni:  ecsetelni. 

Pacikona: patkoncza. 
Pad, padl&da; hosszú keskeny láda, mi 

egyszersmind ülőhelyül is, fejérnémük 
tárásául is szolgál. 

Padmoj, padmaj : pandal. PaJmojt  ás a 
viz a mart alá. A sírnak padmnjja. 

Pejinog, pnsmog, pustog: magában évő-
dik, kárpáló<iik|, mondogat. Pattog  a fü-
libe: sugdos. 

Palánt; a székely Asszonyok palánt 
alatt csupán káposzta palántot értnek; 
másnemű palántnál kimondják: hagyma-
palánt,  ripapalánt.  A nagy palánt kész 
káposzta, a nagy leány kész gazdasz-
ssony. (Km.J 

Pálha: a mit az ingnek a bónya alá 
varnak fel.  (Usz.) 

Paliosinta: elöhaj választék leányoknál. 
Palinkára v. palinkóra: szélnek ereszt-

ve, iillengősen venni vállára a zekét. — 
Palinkózik,  palangozik, palankál v. pa-
lángol: lebeg a szélen. 

Pallag: parlag. Pallagon sült pogácsa. 
Párássá v. parázsa: parázs, zsarátnak. 
Paré .-játszótér; ki a páréra! = par-

lagtérre. 
Paamsg: a kártyázó ifjúságnál  egy ha-

sogatott végű feryö  lapoczka, melylyel 
egymás tenyerébe ütnek játék közben 
(Usz.) 

Pássadosni: henyén ásítozni. Csak ne 
legyen olyan nagy kedved a pássado-
zásra! indulj immán écczür dógodral 

Pataró, íataró: oly him állat, férfi, 
kakas stb, melynek születés szerint 
nemző ereje nincs. (Msz.J 

Péesék: nyelve, hegye vminek, u. m. 
szíjcsatnak. Péczkéz: hegyez. 

PeeskélSdik: erőlködik valamire ereje s 
ideje felett;  póexkolódik,  nyáskál. 

Pedlg-hogy: jó — hogy! — (nem re-
mélt sikernél.; 

Pţjp; sejp. 
Pélcnke: pehely, pihe. (Hsz.; Pölöuke, 

v. pilinke. (Usz.; Pitinkéz  v. pitinkéi v. 
pilingel = szállingol — a hópehely. 

Pemhedéz: ingyen él, lopja a drága 
időt a díványon. (Cs.) 

Pállani; perloni. (Haz.) Pölleni. (Usz.; 
Péndér; kondor, pödrött; pendeijeges: 

összefonolódott  kondor szálainál fogva  a 
felfolyó  növény; penderke  v. pendergö: 
kondor szál. 

Péndikés: inges = gyermek. 
Penég, penét, penyét, penyég: pedig. 

(Homr.) 
Penető v. penete: ölni hosszú, páleza 

vastagságú rudacska, csomóba kötött szal-
mávnl végén, melylyel a kenyérsütő nők, 
— miután vonóval és azsaggal félrevon-
ták a kcmenczebeli tüzet, — előbb vizbe 
mártván, megseprik a kemencze fenekét. 

Penyész: penész. (Usz.) 
Pepe, papa: kenyérkalács. A kenyérből 

az idén pepe lesz: akkor mondják, mi-
kor gyenge termés mutatkozik «= bec«es 
lesz. 

Pepőesöl: pepecsel, apróskodik. (Usz.; 
Perémonda: útravaló. 
Perepács v. gyakrabban : parapács: friss 

beszédű. (Hsz.) Párápács — gyermek. 
(Usz.; Perepdty.  (Kolozsv.; 

Permé, pérméte, permeteg: innen per-
mozik v. permetézik. Permeg:  permedez 
— a hódara. 

Pénneszteni v. foi  rolintani p. o. tejet; ger-
jeszteni— tüzet. Permetz-tílz\  elevenkedö 
tüz, melyet mezőn aluvóba hagytak. 

Pessedés: fnkadoz  — viz. Péssérég: 
forrad  — bizseregve. 

Péstelódiik , péstálódik v. péstálgat : 
mikor valakit vAlaini sírt, de nem mondja 
ki egyenesen, csak példálózva, hogy mi 
az, ugy mindazáltal, hogy lehessen érteni. 
(Usz.; Pestclödzik. (Hsz.) 

Pestfenék:  hely, hol szerelmesek, ivók, 
kártyások szoktak találkozni. Minden hit-
vány ember nálad tartja a pulfeneket: 
nálad találja magát 

Pézdéljédzik. Szemibe pezderjédzett az 
esső. 

Pészs-büz: perzsbüz = büdös szaga 
égő szörfélének. 

Pikákos: kéoyes, válogatós. Pikó:  bohó. 
Pikkenni: repedni — fel. 
Pila: ügyetlen, féleszű  — leány. 
Pilisznyák: élhetetlen gyenge gyermek. 
Pill: pillanat. Egy piltba:  pillanatba. 

Egy pirra: pillra  = pillanatra. 
PUlámlik: gyengén villáinlik. Pillamo-

dik:  pitymallik. 
Pillants: pillangó. (Usz.) 
Pilled,-pelyhed —le, szét. Pili:  pehely. 
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Pimpós = a kenyér, mikor az hosszas 
tartás után megpenésziilvén, mintegy 
szösziorma alakúvá lesz rajta a penész; 
mondják igy is: megpilisznyedett. 

Pimpózik: pelyhezik, gyapzik, — a vi-
rághnllt bimbó, p. o. a barkáé, a csipke-
burjáné. 

Pintóka: félfertály  fele,  egy porcziő. 
Pintyerél: szerfelett  vékony fonalat  fon. 
Pipál: hintálja p. o. orrát a lő. 
Pipös: finnyás,  kényes. (Usz.) 
Pipizál: pepecsel. Pipitzkdl:  piszkál. 
Pirimékos: magát túlságosan cziczo-

máztí, magáról szépet képzelő. Né te, be 
pirimókoson ül ott t 

Pirink > v. piránkó: igen kicsid, pa-
ránkó. Pirinké  hó: dara hő; pire, pirike 
v. pitién:  kis csirke. Piri!  piri!  v. pi-
rike.  .' pirike.!  = igy hijják elö n csirké-
ket, tyúkokat Hszéken. 

Pirisznycdik v. pilisznyédik pené-
szedik. 

Pisojog: mosolyog. fíaolyog  mind  a 
vadalma.  Milyen szép pisolygása van. 
Uszék havasalján azt teszi; villámlik. 

Piszonyodni: ]>iszkosodni, penészedni, 
rozsdásodni. Ez a szilva meppiszonyodolt. 

Pilzmota: piszkáló munka; ós: pisz-
mogó — ember. 

Pisztáricz: kedves izii gombafaj. 
Pitíszkál: más dolgában gáncsoskodik; 

némi apró kézi munkával foglalkozóról 
is mondják. 

Pityögtet v. tojat v. tojtat: kényeztet 
— gyermeket. (Usz.) 

Pocskondiáz: pocskol, pacskol, piszkol, 
legyaláz. Pocakos  : szennyes, piszkos, 
lucskos. 

Póczikálódik: poczkolódik. 
Poosita, puczita, radina: gyermekágyas 

nőnek vitt ételleli látogatás. Te hova 
méssz 1 Én rodindba!  (Hsz.) v.puczitába. 
(Usz.; 

Poczkos: potrohos, nagyhasu. 
Foozok: hftsitószeg-forma,  fejsze  alakú, 

lapos hegyü fácska. 
Fogánbors: törökbors. 
Péka: póla, pólya; bépókálni  — a 

gyermeket 
Ponk (Usz.; Pánk.  (Hsz.): pók. Pánk-

háló. Pánk  magára nem igen dívik, csak 
pók. líegmdszta  a pánk = teréhbe esett 

Polozsnok: tojás, mit a tojó tyúk alatt 
hagynak, hogy fészkétől  el ne szokjék. 

Pomhadni: dagadni, p. o. ló lába. 
Ponkostor: az osztovátának hátulsó ha-

sajójához kötött (L. Tájsz.) pálezaforma 
gömbölyeg fa,  melyhez a leszövendő me-
lyékfonal  végét szokták kStni. (Usz.) 

Vadrózsák. 

Pónyálni, bonyálni: p. o. kerten esett 
rést csak .gyengén fonni  bé vesszővel s 
ágboggal ; ftlpónyálni;  p. o. szakadozott 
bocskort rosz madzaggal felkötni  szük 
ségböl. (Usz.) 

Ponyoró v. poronyó: porhonyó. 
Porczolán: porczellán. 
Porgolátkapu: vetés kapu a falvak  vé-

gein, Bok helyen tanórkapunak  is mondják. 
Porka hó: egy-két ujjnyi hő, melyen 

— midőn ujon esett, czélszerSbb a va-
dászat. 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 kézi kosarakat kötnek. (Usz.) 

Posz v. peheteg : gombanem. 
Poszátolni: sokfelé  oszlani. (Usz.; 
Poeztitni: pusztitni. Posztia:  pusztia. 

Menj posztiába! menj akárhova ! A posz-
tia verjen le. Hasonló ehez: elment Mán-
továba: pokolba. 

Potyor: toplicza = oly híg sár, mely 
— ha rá loppintunk, csizmánkra szökik 
fel.  (Usz.) 

Pöszlek v. pcszlek: gazdasági mű esz-
l.özdarabjai, p. o. szekér v. osztováta 
pöszlekei. Be hitvány ekeposzlekei  van-
nak 1 Te hitvány peszlek! (Usz.) 

Pötörke v. pétérke: a szarufának  az a 
beróvottan kivékonyitott vége, melyet a 
koszorufának  számára vésett lyukába ál-
litnak. 

PSzme v. pézme: apró száraz ágak. 
Katrass egy küs pözmét össze 1 (U. és Msz.; 

Prozsmitál: feleslőleg  vonogatja magát 
teljesitni a parancsot 

Prünnyög: a tehényröl mondják, midőn 
bornya után s a bornyuról, midőn anyja 
után esd; mondják gyermekről is. 

Puczik v. puczék: puezok. 
Pulra: ingyen, istennébe (nevébe;. De 

én neked nem adok csak ugy pufra, 
hallod-e ? 

Pqja: gyermek. (Usz. ritkán.) 
Púmba: pontba, tüstént (UszJ 
Purczan: lepnrezan: magas helyről le. 

esik. Lecseppen, lepottyan. 
Putypuruty: füij,  pitypalaty. 
Pücsi: boiju. Me pUcsi, mel 
Pülfi:  pele •= egy állat neme, mely 

a bükmakkon nagyon elszaporodik, el-
hízik, s húsát és zsírját meg szokták 
enni, (myoius glis.; Pölhészni:  pelét 
fogdosni.  (Usz.; 

33 
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Bici: ostornyél nagyi-águ ficska,  mely-

nek egyik végére pzngos liust kötve, 
folyóba  Loesá'ják s erre a vaczkokból 
kibútt rákok a bust csipkedve megfo-
gatnak. (Usz.) 

Bácikotcl, lácskál: rágcsál. 
Bagymatol, ragyn.at, ratymat: ügyet-

leniil rakosgat. Ne ragymass annyit te! 
Sajtója: lajtorja, létra. (Usz.) 
Bakosát: rakodás, pakolás, helyeztetés. 

Rakatgatát.  Rakolódát. 
Ránkodik:  ráng, rándul. Ke ijegess, 

mert ugy megrdnkodom  belé, hogy el-
esem. 

Bánkor : elfojtott  harag, (czinemin-
tye.; 

Bánkorodik: borzad — rosz falattól. 
Bapeson, rapcsont: rspesen. 
Bátotta: laposan sütött pánkó A mi 

tojásból készül: tóját  rátolt. 
Bea: reá v. rá; reik: (Hsz.) réok(Usz.; 

= reájuk. — Itiám,  riád, ria, riánk, riá-
tok, riok. (Cs.) 

Beatandlni: rászokni. 
Béabirik: reajut birtokul. 
Béahuzintani, reanyirinleni: rávágintani. 
Beamereszkédik: rágebbeszkedik , rá-

képped, ráképeszkedik. 
Beaneszüdik: rávágyik — ingerülten. 
Béanyügülni: rákötni magát nyűgnek, 

bajnak; rászegödik, rányügiti magát. 
Béaszemlélni: ráixmemi — figyeléssel. 
Bébédözni: ijedezni. (Usz.; 
Bebúnczés: jeszke, ijedős. 
Bebérnye: a százados élöfáról  mond-

ják, mely régisége raiait megcdvasulván, 
csak külkcrgei maradtak; nagy reler-
nye fa. 

Bébzeni: sejteni — rémlöleg; rébzet: 
révézet, rémlet. 

Beczeflcze:  csipkeidomu eziezoma nők-
nél s leányoknál. (Usz.; 

Beges: énekes — egyházi s népünne-
pélyek alkalmával. Régi szó ; itt-ott Ud-
varhelyszéken ma is hallható. Eljöttek a 
regetek:  énekes fiuk,  legények 

Bejtöke: rejtekfiók. 
Beket^s: rekedt hanga. 
Benyeködni, renyődni: tűnődve aggódni 

valami rosz miatt; renyődi:  töprengő. (U.; 
Bepdénozél v. repesgél: röpdös; Repin-

getni  — madárfiut. 

Bepötöl: rep ŝ. Repösölt a szive * s a 
kisgyermek, mikor az anyja felé  terjeszti 
ki kis kezeit, és emelgeti magát. (Usz.) 

Bepsedni, lerepsedni: henye módon ülni. 
Betta; rosta. (Usz.; 
Bétám, rétad, réta: rajtam,— ad,= a 

rétok. (Usz.; rétik (Homr.) = rajtok. 
Beteszt mondott v. vetett a paska: 

nem sült el. 
Betjesz: nem magas, nem is karcsú, 

sovány, hanem tömött tagokkal alkotott; 
retyetz  gyermek, nő, marha. 

Bévézetös: csúnya, illetlen magavise-
letű; rieézet:  utálság. (Usz.; 

Bezelni: hazudni. Félek rajta, hogy 
csak rezein. 

Bezes: A pálinka lege'eje. 
BictAlnl: tépni — ránczikálui — a haját 

valakinek Riezálja  a farát  — a szolgáló 
mikor szitál. (Usz.; 

Bibancz : rongy. Ribanczos. Menj a ri-
banezba. Ribirongyos. 

Bigg&t: ríkat, böget. A népet meg-
riggatja p. o. a pap érzékeny beszédével. 

Bigdfütty:  a reszelt tésztában lévő da-
rabka, melyet a nők tijjokkal a reszelő 
baloldalához nyoinitva formálnak. 

Bigojás v. rigója-bolond: nyugtalan há-
zsártos féifi,  s kivált nő; ijedős és nehe-
zen szokiatlia'.ó barmokról is mondják. 
(Usz.; 

Rimog: rimánkodólag sír. 
Bip, siritt: nyomit, hatalmasan folytat, 

erőben rajta van. Jól rípi. Rípjed, ne 
hadd I Ma jól poion rippentelek : csaplak, 
rittyen'elek. Ri'pi vagy ropja a tánezot, 
a ki ügyesen lánczol. 

Bippadoz: idétlenül lármáz, visítva si-
koltoz. (Usz ; 

Bisszesteni: stbesen elszelni. 
Bityi: leány v. tyúk = olyant értenek 

alatta, minek lába kurta s vastag teste van, 
v. a mint mondani szokták: testibe haba-
rodott. (Usz; Rityi,  rictó.  (Hsz.; 

Bityolódó, rityálódó: gáncsoskodó. 
Bitty; ostorcsattanás; rittyeg:  csattog; 

rittyenteni:  ostorral uagyot csattintani, 
pofon  rittyenteni kézzel. Rittyegteti ma-
gát : táuczolva egy helyben lógatja magát. 

Bicámodni: ha valaki hirtelen megijed 
némi nem vélt okból s mintegy borzadás 
futja  el tagjait, mondják : megrizdmodotL 



Megrízámodtak a lovah: hirtelen meg-
ijedtek. 

Kiválni : ríni. Annyit ne rivnjj te! 
Rióka: siró gyerek. 

Bobog: zuhanva dörög. Robogós : zu-
hanói. 

Boeskol, röcsköl v. rücsköl; összegyűr-
ni papiroskötést stb. röeikötődni:  gyú-
ródni, ettől: röciők:  redő, rögecs, innen: 
röcskit  kivenni. 

Bódalni: rovólag vagdalni; igy rearó-
dalni: r&verni. Bódaló fésze. 

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

Bogya: ragya; (Hsz. és Usz.) rotya. 
(Cs.) Rcgyog:  ragyog. 

Bokkan: összébb ereszkedik. Megrok-
kant a szénabngja, az asztag. Ugy  elrok-
kanlam vót : álomba merültem volt. 

Bókon: rokon. Az én rókonom. 
B 'illam, — ad, — a, róllik.  (HsiJrioV-

lik.  (Cs.) 
Komázni: földbehajtót  játszani — kurta 

begyes gyakával. 

s 
jűl szalmával födött,  vesszőből font  kert. 
(Usz.) Lészás kert. (Msz,) 

Savanyó; savanyu. 
Savószemü: igen világos — kékszemű. 

(Usz.) 
Sebégni: sebesen beszélni. 
Sebest, sebtén v. sebtibe: sebesen. 
Bejmék: ingoványos, mocsáros hely, 

hová nem közeledhetni veszély nélkül. 
(Usz.; 

Sékóra húzni: kérdőre vonni. 
Selét: serét, srét 
Bémérédik: kékül — bőr, koszosulva, 

élesülve lesirül. 
Bémmilétteképpen: semmiképen. 
Sémminébe : semmikép — se jó. (Usz.) 
Sérditai: megserényitni; ma bizony 

megserditlek, ha még ámolyogsz. 
Serege : seregély ; teregik  : seregé-

lyek, stb. 
Seres v. sérüs: serzett, serültes — 

fonal. 
Bérkeleves: zsemlekása leves. 
Bérpétéi: szorgolódik, ratymat. Sérpi-

tél, szérpétél. 
Sémik •. sebzik — föl,  sértődik, sé-

rfldik.  (Hsz.) Siérttik  : fáj  (Hétf.) 
33 

Bongya: minden mosónemü átalában, 
még a ma készült fejérnemü  is; ron-
gyá»\ fejérnemü  áruló. 

Bostika : rongy , foszladék.  RottoUik, 
rostikázik: foszladozik. 

Boszrügy: rosz gyerek. 
Bőköl! sir, nem szippogva, hanem 

szünetesen bőgve. Annyit ne rököjj ! 
Bökönyödik: rothadá«osan eltorhul a 

la, faedény,  stb. 
Böstölö v. porsoló: egyfülü  csészécske. 
Böv, rövebb: rövid, rövidebb. (Cs. és 

Usz. havasalján.) 
Bohavásár, czémavásár v. leányvásár : 

mikor a sokadalmi napok közé vasárnap 
esik. 

Böisnyicze malom: kézi malom, és: 
kásatörő malom; pnszta épitetlen mal-
mot is mondanak igy. — Oláh eredetű 
szó. (Usz.; 

Bühölődni: súrlódni, fészkelődni,  nyug-
talanul valakin csüngeni. Még rühölőd-
h étnél-é? 

Bájára — lépni, dolgozni: későre las-
san. 

Bţjdnl: siriil alattomban. Mellém saj-
dúla. 

Salapi, salapoló: vmibe nagy sürgö-
lődve járó, vmit megnyugvás nélkül un-
talan űző. 

Bandalogni: halk s lassú léptekkel v. 
sunnyogva menni az úton. (Usz.; San-
darolni. (Hsz.) 

Sánta-arasz: elöarasz. 
Sántos: csengetyü v. öntött pergő. 

(Usz. felvidékén.; 
Barangos: sarjangos, jövéses — fa-

törzs. 
Sározi: vékony, sovány mint az agár. 
Sárig v. sárog : sárga. 
Sallat v. sollat; kényszerítve vallat, 

nyilatkozatra erötet; zsarlat. Ne sollass 
annyit I 

Sármántyn: sármánkó. 
Sarvalás: összeeresztése rézsútosan két 

deszka szélének. Sarvalatlan maradt. 
Barvalt: gyalult — káposzta. 
Báspis, sáspi —« áspis. Te sáspis te-

remtési 
ffaralnl,  sassudni: elebbedni, lankadni. 
Sátoros-kert: előbb tövissel, azután fel-
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Bénik: sert kap, serülődik — czérna. 
Bétár: sajtár. 
Bied T. sijed: sülyed. Siedj el! (átko-

zódás.) Siedjek el ebbe helybe, ha nem 
így van! 

Siffenteni:  csisszenteni — libával. 
8illetni: elé s hátra vislatni. 
Sijanni: sírni, visitni; tianea:  riadva. 
Siját v. séját: saját, (l'az j 
Sajátság: erdőtlen sima föld,  rónaság. 

(Usz.) 
8ikujos : sikos — út. 
Bikitt v. sikál: simit — tapasztáskor. 
Sikkan: csnszszan. 
Sikkattyu: egy kis gép az osztovátá-

bin, a melybe helyhezett csigákba a 
nyüstöt tartó kctelecakéket akasztják. 
(Usz.) 

Sihla: ló csuklója. Körme siklája: a 
csukló feletti  két kis körme az állatnak. 

Bikóttyn: az ekeágas orrát a tézsolá-
val összefoglaló,  két végén szeggel ellá. 
tott két darabka fa.  (Usz.) 

Silák : gyengén pislogó tüz. 
Biláp : villáncs. Silápol:  villáncsol v. 

csak csillámpol, csillámlik. fUsz.J 
Bimojodik: simul: simulódik — hozzá. 

Bimojogni v. somojogni v. sompojogni: 
hízelkedve járni körül. 

Simulni: takarodni. Simulj innen ! 
Binkopál: sompordál, hizeleg. 
Binnyedeg, senyedeg: r(ih. Megsiunye-

degesedett. 
Sipitt: sipánkodik, panaszol, p. o. a 

sngori fukar. 
Bíránk: síró — gyermek v. öreg. 
Siringélni v. siringeni v. siringözni: 

forogni,  örvényzeni. Siringélni:  kerin-
getni. Siringii  v. sirittö: vizforgó,  ke-
ringő, örvény. 

Siringézik v. snrungozik: surrog — el 
a füle  mellett. 

Biritt v. seritt: sfirng,  forgolódik.  Si-
ritsd Jankó ! Siritsd azt az ekét. Ugy 
megsiritlek egy fával. 

Birülködik v. siriilközik: osonkodik, 
snrankodik — el, ki; innen: körültirül-
ködni:  körülötte sürögni — BÍmánkodva. 

Sisérég: p. o. a vasas kerék esős idő-
ben apró kövecses fövény  nyel töltött úton 
mentében. 

Bivadoz: riadoz, rippadoz. 
Bivat: sivitozás. Sivol,  zsibol: zsanál, 

cseveg. A verebek összegyűlve sivolnak 
v. zsibolnak. 

Bod: kemencze. Tedd a tódba:  a ke-
mencze alá. Sodláb:  kemenczeláb. Sod-
ódal: tűzhely oldala, hol a tüz ég. Olyan 
feteke,  mind a sodódala. (Közm-1 

Bodros: pödrött, sodrottos; és: 
sodros. 

Sodróé: sodró erejű. 
Sóe: sógor, sú. (Csángó.) 
Bohqjt: sehol. (Cs.) Sohult.  (Hsz.) Su-

hull.  (Kfsz.) 
Bójtani: ütni, snlytani. Sdjldt:  súlyos 

ütésii. 
Bokád ózni: zsanálni. Ne sokadozzatok 

annyit, hallgassatok! 
Bokszó v. sokszó': sokszor. (Usz.) 
Sollani follani:  akárhogy összeforrni, 

rosszul forrni  — törött csont, v. letört 
oltovány. 

Bolló : snrló. 
Bompordi •' nagy-kuny orálva, sompo-

lyogva kéregető. Addig tompordált  raj-
tam, hogy csak odaadám. 

Bonyorog: sanyarog;tonyorv:  sanyarú j 
sonyorín. 

Soros p/ilinka: erős pálinka, mert csak 
az ilyennek van tora,  azaz : a pohárban 
felmenő  gyöngye. 

Sork: sark. Sorkantyu.  Sorkolat  ke-
nyér v. sajt: sarokról kerekítve szelt da-
rab. 

Sorzik, sorodzik : gyöngyözik, a szeszes 
higadűk. 

Sósdi: sóska. Lósósdi. 
Sovájos v. suvadós — homok oldal, 

iszap, stb. 
Sovállik: fejlik,  sovárlódik — mogyoró 

v. dió a tokjából. Sováijunk diót. 
Snditni, megsiiditui: megsajditni. Mi-

kor valaki fejszével  vagy bottal az 
ütést nem találja s az kezét megrúgja, 
megsajditj.i: ezt az Udvarhelyszéki igy 
mondja: megtudilja,  a Hszéki meg-
tujlja. 

Búgó : hol az egy bizonyos távolságig 
mélyebb s lassabban folyó  viz oly helyre 
ér, hol a kövek szinte kitűnnek a fenék-
ről s átgázolhatni lábbal; vizzuhatag, 
vizsekély. Menj keresztül a súgón. 

Soharcz: sovány, halmokon levő meg-
körösult parlag; asszuroncsolékos puszta 
erdei hely. 

Suhogó v. súgó: jelent kopasz v. el-
különített dolgot. Tiszta csupaniáo^d viszel 
él; súgó v. suhogó szalma — v. kóréval, «= 
kórdval tartja a marhát. 

SuhonezAr: karcsú, magas termetű ifju. 
(Usz.) 

Suj: süly. A súj egyen meg! 
Sqjlik: súlylik = nehezedik. 
Sullódik: súrlódik. Hezza sullódott. 
Sunyni: magát meghúzni, lelapulni. A 

nyúl megsnnyta magát. 
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Bányász; alattomos, sunnyi. Sunoyasz-
kodni. 

Supákolni: páholni. 
Snpál: megver, megkefél.  Supátol. 
Bnppogató: cséplő. 
Bárdé v. surgyé: (lerekaly he'ye't hasz-

nált szalmazsák; duma.  (Usz.) 
Snrwtani: sikkasztani. Egy forintom 

vót s azt is elsurintotta. 
Somn-fnrran:  illan-villan, hókusz pó-

kusz módra. 
Bnttunni: suhanni, Budámlani. Meg Be 

suttant a csizmája, ugy mentát a hidon. 
Buta: kemenzce alja. Bujj bé a sutuba 

v. sutba. (Homr.) Hszcken a pest old. 
Uszéken: a gócz old. 

Suvadj meg: gebedj, dögölj meg. Su-
vadjon:  egymásra menjen; pl: hadd su-
vadjon az a munka. 

Baválni: diót zöld héjából kibontani. 
(Homr.) 

Bnvaaztani: súlytani — főbe. 
Süfüte:  sok készülődés, kefélődés.  Sü-

fütölni  v. siJUelni:  súrolni, kefélni,  cse-
szegni. 

Sülien, megsüllen: a tűzhöz visszatett 
megkevert puliszka. SüUenleni  : szelet 
ereszteni — hang nélkül. Deák südő 
süllentő, (gunymondat a tanulókra). Sül-
Vóg:  süledez, p. o. a viz, mikor a forrás 
előtt némi sirás forma  hangot ad az 
üstben, 

Bűrülködik: férkezik.  fCa.J 
Sütkölödni v. sütkörészni: sütni un-

talan. 
Sűtkttrélni: veröfényen  süttetni magát. 
Süsüte:' süsógéa = susogás. 

Szaeskálni v. szakicsálni: szétaprálni. 
Szecskába váglak) 

Szád: nyilat, p. o. fazék,  barlang, hiu, 
kemencze száda. 

Szádokfá;  hársfa,  melynek héjából U-
vaszsaal kürtöt csinálnak. 

Bza, sse, p. o. fusssza,  teddsze.  Szag, 
szeg = fusszag,  ritkábban. 

Bsaggatni: halálozáskor harangozni kü-
lön-kü ön a harangokkal. 

Száj: vékony jég, első fagy  a vizén. 
Szajlik:  heged a fagyni  kezdő viz. Bé-
szajzik:  béjegfdzik  vékonyan. 

Szájbeli — ökörnek mondják sok helyen 
a hojszást 

Ssájkó: szájas, tátott szájú. 
Szaka: kerék falából,  abroncs rovásból 

kitört darabka. Szakát vetett kerék v. 
abroncs. Szakája lett a disznónak — az 
inye szélén, ajskán. 

Szakadat: szünet, p. o. nincs szaka-
dalja. Szünetszakadatlan itt regnál raj-
tam ez a gyermek. 

Szakadék: legkarcsubb hosszú darázs-
faj.  Megmarta a szakadék. 

Bsakadkozik; fáradság  v. betegeskedés 
által elgyengül, fogyogaL 

Szakáj v. szaka: rovaték az abron-
cson. Vágj szakát neki. 

Szálka: elvékonyult. Be szálka tested 
van. Ugyan szálka ember. 

Bsalvalni: szalulni, hornyolni. 
Biállalódlk: késlelődve — dolgozik. 

Szánasság: szánnal való járás, keres-
kedés, mint: szekeresség. Elment szánas-
ságra. (Usz. felvj 

Szárika: babó, suba. 
Bzármálódik; származik. Nem rég szár-

mdlódott  falunkba,  mondják az újonnan 
települtről. (Usz ) 

Bzédélt — védett: rendetlenül szerzett. 
Szédó: áruszedö — nyerészkedés végett. 
Rongyszedő. 

Bzégéje: zugoly, kis kamara. 
Bzéget: sziget, vizkanyarodásnál v. 

határszélnél való térszeglet. 
Szégrcyáró : kikapó, kicsapongó. A 

gazda szegrejdrócska  : korhely. Az asz-
szony szegrejáró  v. jó tánczu: férjén  ki-
viil más ember fián  is kapó. 

Szejke: nehéz italu, biidös forrás-víz. 
Szejkes — hely v. viz: salétromos, tim-
sós forrás. 

Székétlö-szem: p. o. egy székétlö sze-
met sem hagyott. 

Székláb: lugzóláb, lugzó cseber kecs-kéje. 
Bséjés v. széjjes: széles. Széjjehosszat-

jába: széle mentire végig. 
Szeléndök v. szöléndök: szilindek (U.) 
Bzellengél: lebeg. 
Bsellédik: szellőződik. 
Széméesélni: szemet ellegetni — ma-

laez; és ember is a főtt  bab, borsó stb. 
szemeket. 

Széméresegés: szemercses, Bzemergős-
szemlekéss, fóvényszemekkel  eltelt, béra, 

s z 
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kott tárgy, a. m. fénkő,  fóvenyfcö,  több-
nemfl  érczsnyakö. 

Ssémérosél; szemerkél, szemenként sze-
deget v. válogatva eszik. (Hsz.) Szömör-
kél. (Usz.) 

Baémérégai: bozogni — felgyöngyözve, 
pl. borvíz v. szejke. 

Bsémérike v. szémérkefenyö  = bors-
fenyO.  Szémérketnró: fenyömagos  túró. 

Bzemet: szemét. Szemet-ember. 
Szémléltlre: mintha szemlélné. Szem-

léltire közeledett hezza: mintha ismerné. 
Bzcmök; nagyszemü, fekete  szemhéja. 

Szémök: szarvasmarha neve. 
Bzámsnczia: elment minden szémun-

cziáslól = ugy elment, hogy egy magva 
sem maradott. (Usz.) (Oláh származása 
szó.) Szelemnncza. (Hsz.) 

Szén v. szény: szin. Halálszényt vá-
tott. (Usz.) 

Ssén-ssapoia fonás;  a falusi  leányoknál 
igy menyen végbe: Ha egy házba ösz-
szegyfilve  több fonóleány  van, kivesznek 
a tdzből egy izzótüzet, s teszik a tűz 
eleibe. Elkezdi a legidősebb leány, nyíjt 
egyet, s rendre mindegyik; ezután es-
mét az idősb kettőt s rendre mindegyik s 
igy tovább hármat, négyet stb. s a me-
lyik leány nyújtása alatt az iizó szén 
elhalt, annak büntetésül a szeretejét ki 
kell kiáltani, a kisebbeknek pedig a 
szék alatt átalbúni. 

Ssénétálni, esszeszenetálni; tukmálni. 
Bsénteni, mégszénteni: megsejteni. — 

Megmentettem ; megsejtettem a dolog 
titkát. Megszentelte a tolvaj, hogy nyo-
mozódni kezdtek utána. 

Ssépögetni: pl. sertést megszipögetni 
meghizlalni. (Usz.) 

Szép-uerént v. jó-szérént: szép sze-
rével. 

Bséplst: matat portékák közt, zeklet, 
szeleskedik. 

Széréten-sxéjjel v. szertéden-szerte : 
szerteszét (Hsz.) Szferétön-széjjel.  (Usz.) 
Szértibe: szanaszét 

Baéribe fató:  bika alá való. (Usz.; 
Bsérittéve: szeritejtve. 
Bzérnyfi:  szörnyű. 
Bzészélódik: geijedez. 
Bsésspétélnl v. szépétélni, v. szészpété-

lödni: rakosgatni — motyókat, nagy ké-
szülődéssel tenni vmit. 

Sietem, v. uszékiesen :'szötöm: inorasa, 
szemer. Egy szétémnyi sár, por. 

Szidd ki az arrodotj: ffidd  ki. — 
Mgonyos: szikányos, záklás szélű — 

kenyér, mely bele és feneke  között nyo-
malt, tippaat, vagy szalonnásan sült. 

Sdk: szék, pl. tojás nűcja;  a káposzta 
szikját inkább etikának  nevezik, az ol-
dalczikákat czirának  híjják. 

Szilakolni.- aprálni — szét ssilakba 
vagdalni; nilánkodik  v. tzildnkozik:  ap-
rul, vékonyul — el. Szildnemlni  v. szi-
lángolni: Bzétfosztani  szilokba. 

SsilAnkos: szijas — fa. 
Szilányodni: vékonyodni, silányodni, 
8zUimány, szilimák: szikár, hitvány, 

vékony; élhetetlen. 
Szilony: hasogatott aprd porongy vesz-

tző, mivel az abroncsot összekötik. (Usz.; 
Stimirkál: matat, keresgél, pl. a tyák 

a szemétdombon. 
Bsimmantanibűzölinteni. Egyet rajta 

tzimmanloU.  Szimmaniom,  hát olyan bü 
dös, hogy — 

Bzlnajj v. sz(n: kocsiszín, fészer,  ár-
nyék, árnyéka'ja. 

Bsinkócsl: ibolya. 
Bsinteg, sz:ntég: szinte. 
Színül: szinleg, ürügyösen— tenni; és: 

tzinire  (szényire v. szénire) nem fonákul 
ölteni. 

Ssin&ltig, színyártig: ezinig tele — 
tölteni. (Usz.) 

Sllp .* sziv, mar. A gandr  — himlfid  — 
megszip. 

Szipirtyó: elaggott vén, szipa. (Usz.) 
Bsiringosik: preczkélődik, parísztozik 

— víz lezuhanáskor. 
Bsirkotálni: bizgetni, bolygatni— tüzet. 
BzivAj, szikáj: SZÍVÓS, ragadós. 
Szivalkodik: sjikkad, keményülni kezd 

— a sár. 
Bsódaxa — szófia  beszéd: találmány, 

költö-.t. gyártott hirbeszéd. 
Szódé: mohón evö, kapsi, kapdáncsi. 

Ugyan nagy szodésággal vagy el. — Ne 
egyél oly szódén v. szódé módra. Ssodés-
kodik fejérnép  körül. 

Bsokaüankodik: tapasztalatlankodik, fé-
retlenkedik, vadaskodik. 

Bsokotál: számit Felnokotdlom,  mennyi 
kell érte. 

Szomoján: panaszhangon, szomorán. 
Bsonnyadni: konnyadni — fű  száras-

ságkor. 
Bzonnyulni, szonnyn: szomjulni, szomja. 

Szonnyan vótam egész nap. 
Ssopaasel: szopogál. 
Bsorogni: vmivel sietni. 
Szorong: szorító fa.  (Usz.) 
Bsortyos: szipókás, szipogó, taknyos. 
Bzöm; szem. Mind egy ezömlö-tzthnig 

v. izömSUö-izömig  megöszi a cserösnyét 
Szomtc'-nőmbe:  ssemtől-szembe. (Kfsz.) 

Ssömérem-sió; szemérmet sértő szó. (U.) 



519 

Saftnye:  hamuszín szőni bárány, mely 
sem fekete  sem fehér. 

Szórós füge:  egres, köszméte. 
Ssöm-ssöm: felvállólag.  ((Usz.) 
Ssösspök.* a fonó  asszonyok — hogy 

nyálok gyülj n, egy kevés összecsombo-
lyitott szőrszálat a szájokban csomboly-
gatnak. 

Szulák: fü  neve, és : falánk.  A méh 
a kezembe eresztette a szulákját. 

SsAUS: fü,  melylyel sö/ét — vöröset 
festenek. 

Szunyái.- sznnnyákol. Szuny!: alnpzé-
kony, szunyáta, szunyita. 

Sznpojkó v. szupujké: tojásJadon he-
gyesülő, karcsnan elvékonyuló. Szupujkó 
bettiköt  veL 

Sniáta: leány-ját v. drusza. (Uszéken 
ritkán.) 

SraauDS, sznszmots, szuszimuszi: alu-

székony mnnka, mely közben a munkást 
mint álom közben — szuszmotol, szusz-
motolédik. Ne ezuszmotáljl 

Szöszmet v. szöszmnte.- gíz-gaz fonal, 
v. szösz hulladék. Szötzmölötödik:  álmo-
san alig kél fel,  alig halad dolgával. 

SiStemény: szövet, kelme. 
Szőttes : szőttnemtt, háziszőtt. Szöüül: 

szövődik — le. (Hétf.) 
Szürkönyet v. alkonyat: szürkület. 
Ssnnnölni v, szürcsölni. 
Szűrőnkéi: vékonyan csorog, csoron-

kál, csoronkázik, vékonyan szilröget. 
Szürü: szérű. 
Sziüzögni: szirárkozni szüszörgő hang-

gal. 
Szüvell: szeret. Soha i em tudám azt 

az embert tzüveUeni.  Seilvetztét:  bátorta-
lankodás ; ellenében; txtinyerét. 

T 
Tacskó: poronty, kölyök. 
Tácsó, fátombák  .- tátott szájú, együgyű. 

Táetog\  szájtátva bámészkodik, ámolyog. 
Tagbaszakadt.- teljes idomos termetű. 
Táhát: tehát. (Usz.) 
Tajak, tajk : hitvány, tatar, tojmák, el-

romlott, elitult-fitult.  ifegtajkolni,  meg-
tatarozni : valaminek hiányait kiigazitni. 
Kltajkult a kézmű — eszköz. Ne fogd 
azt a lapátot olysn tajk módra I 

Tajdok: hitvány, tatar. 
Tákos : ták-ember, hasz >ntalan, erélyte-

len — a Iák-ról  véve, n:ely jelent csiz-
ma- v. bocskoi talpbélést, szakadt bőrda-
rabot. Nem leszek senki tákja. Tákiter: 
tatar portéka. 

Tákolni: takarodni — el, szem elől ; 
innen: taku'j!:  lódnlj, takarodj 1 

Talabor: kis vállu-forma  fa,  melyet 
kerékkötő láncz helyett lejtőkön a ke-
rék fala  alá helyheznek, hogy megkí-
méljék azt a korái i elvásástól. 

Tálas : pohárszék, edény tartó. 
Támbálódik, támbáskodik.- kapaszko-

dik, hogy felálljon,  nagy nehezen tesz 
vmit Feltámbáskodott a beteg. 

Tamplom , taplóm, teplom, támpolony: 
templom. Menyek a támpolomba. (Usz. 
Hétf.) 

Tanál: pászol. Jól tanál neki. Jól 
egy be tanálnak. Jelenti ezt is: megtör-
ténhetik; el tanálja veszteni. 

Tanól: tanul. Tanőló gyermek. 

Tanórkapu: vetéskapu a falvak  végén ' 
mondják por golácz-kapunak  is. 

Tantalogni, tantogni: mélázva, banda-
logva jirk&lni. Tantali:  mélázva magát 
— fflejtö. 

Tanyitt: tanit 
Tapota: elé s hátra járás-kelés — ház-

ban. Tapotálni. 
Tapsi füles:  igy nevezik némelyek a 

nyu'at Csíkban. 
Taraczk: vassalak. (Tkón.) 
Taré: tara;. Kakastaré. 
Tarhntt: torhadt — széna. 
Tariskó.- kis tarisnya. 
Tartozatlanul: tartózkodás nélkül. Ha 

megharagítasz, tartozatlanul agyonütlek! 
Táss: társ. 
Tataló: teljes ügyefogyott. 
Tatar ezrber: a kinek kezén minden 

elromlik, v. a ki ferde  bánásu, rosz er-
kölcsű. Tatar  szerttám:  rosz eszköz. 

Tátó, tátondi: tátogó, gyáva, táté, 
tácsó. 

Tavaszfélt:  tavasz Uján. 
Távö'ról: távolról. (Usz.) 
Té: téj; tel  út: téjkút; verté:  vert téj. 
Téboju: tébolygó, tébolyodott. 
Tehen; tehény. 
Tejesleg: teljességgel. 
Tekerés: tekervényes — beszédű, lelkű. 

Tokeres — facsaros. 
Tekervény: madár neme. (Usz. és Hsz.) 
Teli: teletölt Teli  van tuvadt  magya-
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rival;  büszke semmire. (Km.) Telenes-
teli: csordultig. 

Télléget: teddegél, s igy: elleget,  vel-
leget. 

Téltől : imigy-amugy, imitt-amott Tél-
túlozni:  téltől tenni — imigy-amugy. 

Temhetetlen: teméntelen. Tembetetlen 
sok marhája van. 

Témlees: tömlöcz, (Hsz.) Tömlecz.  (Usz.) 
Temonda: költött bir , hazugságnak 

elébbadisa, s elébbadója; innen: ttmon-
dálni.  Temondafészek:  pletyka. 

Témpe, térpe; törpe. 
Tempó, timpó: fogás. 
Ténféreg:  féntereg. 
Teped: vmibe beléragad, — beléma-

rad, tapad. 
Tépég; ugy mozog, hogy a dolgának 

nincs láttatja. Tipég-topog, mind a tojó 
récze. 

Te'pélák: ügyetlen, rosznövésii, és : 
kspczabocskor. Látszik, hogy tavaszodik, 
met az úton elhánták a tepelákot. 

Tépelődni: forgódni. 
Tepesi: tapasz. Annyi a virág ezen a 

fán,  mind a tepesz. (Usz.) 
Tspe-tupa: ügyetlen járású. 
Tepsedni : tespedni, szétnyúlni. Tepsen: 

ugy eltepsent, mind a béka. 
Tepzélödik: Ugyan tepzelödik = szor-

gosan rakja magára öltönyeit 
Térdepri, térdépéi v. térgyépél: térdel. 
Téréfa:  tréfa.  (Kfsz.) 
Tereperii, tereturál: értelem nélkül 

mindent összebeszél. 
Terittézik: teijegeti magit; innen; le-

terittezik: földre  heveredik. 
Térönget: téreget (Kfsz.) 
Térol-férül:  térül-fordul. 
Testkötése testalkat; innen: jó kötésű 

teste vagyon. Jó  kötésű  marha. 
Tétén; agyba — ütni. Ma tétén sajtiak. 
Tetéz véka. Tetéz = tetézett vikit kap-

nak a cséplök. 
Tetős-teteje - éppen a tetös-tetejibe ál-

lott 
Tibejjédik v. tébojodik, tábéjég: bódul 

— tyúk stb. 
Tidó: mécses, egy száraz vékony meg-

gyújtott nyirftból  v. poadoijiból. (Erdv.) 
Tilibógyi.- ügyetlen, féleszű. 
Timény: tömjén. 
Tincae~lnl: tincsenként szedegetni; ken-

dert tincseim. (Hsz.) Tincselüdni:  sanya-
rin dolgozni. (Usz.) 

Tincs-fid:  kis hasib föld. 
Tinó-binó: apró marha. 
Bnótorty: gomba neme. 
Tipcstyó, tipos, tippadt: tippanós, tísz-

tádad, pl. a kenyér, ha nincs tökéletesen 
megsülve s kevéssé ragadós*n, csirize-
sen marad; mondják a sárról is. Tipo-
nyodik: tésztásul. 

Tiria: teijék, mákony. A gyermek ha 
nem alszik, ailj neki tiriát! 

Tó: tova. Állj tó, menj tó. (Tkó.) 
Tojadék : vizturadék, zákány csomag. 

Tojni-,  tolni, taszilni. 
Tollázni, megtollászni: megtépni, meg-

verni. 
Tolló: tarló; tollózni:  tarlózni, bön-

géssni. 
Tongyó, tonyhó: tunya, rest, hanyag 

fejérnép. 
Tonya: kis kövér fejérnép,  és; tócsa, 

álló viz. (Erdv.) 
Topicskál v. tapicskál — sirban v. szá-

razon is. 
Topol, topoczol: 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. 

Ttonánoz: tornácz. (Usz.) 
Torly: buggyanós része a bőre sza-

bott ruhának; tortyos  nadrág. Eltortyo-
sodott  = elhagyta, elhanyagolta magit 
Tortyan:  bnggyan — vizbe göbbögtetett 
vászon. TortyoUik:  bugyoglik; tortyong: 
tátong — örvény. Tirtyeg-tortyog, mint 
a vén ember; torty ember. 

Tót-lant-- pléhtöl való bolti kolomp a 
marhák nyakán. (Usz.) 

Tót-répa; irticsóka, csicsóka répa. 
(Msz.) 

Tovonnat, tovonnét: tova onnét Tova: 
mintegy, kö riilbelül. Tova husz-hnszonötöt 
kapott a fenekire. 

Trókis: pereszlen. 
Todnivalóst: tudnivalóképpen. 
Tiyántal: tulján v. kellotin feljül. 

Usz.; 
Tolo: tolla. Tolv:  nem jár, hanem 

jár: tolvat, tolvas, eltolvasodott. Tolvat 
fosztottam  = tollút téptem. 

Tonya neki; kitelik tőle v. könnyű neki, 
számba sem veszi, uem is alítja. Tunya 
a nagy gazdának nagy asztagot rakni. 

Turzik v. turosodik — a seb. Megtu-
rosodott a ló háta, mert talám sokan ül-
ték, s a közmondás szerint: közös lónak 
túros a háta. 

Tusakolni, v. tusolni — fegyvertussal, 
ttukolni. 
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Tui; zuvat, vita, és: hasonmása vala-
minek. Tusnál  fizetem  ; visszatuszo-
lom. Tunolni:  zuvntolni, tudakozódni, 
pletykálni. Mondják még: tustzogatni.  — 
Mind azt tosszogalják, hogy — 

Többég; többé. 
Többesleg: a mi nincs egyesleg. 
Többnnnet, többiive, többünt: több hely-

ről, több helyre, több helyt. 
Töcsek y. tökencs: törpe, csökevész 

— eirber. 
Töcsköl: döböcsköl. 
Töérö: tfinyi  értékű, pl egy töéröt se 

lopott. 
Tóked: akad, fúródik  — hegyével belé; 

innen: tőként;  tőkedez. Belétökedni : 
kötölödni vkibe. 

Töksi: tökfilkó,  buksi. 
Töleg: tövinél fogva,  alaposan. 
Tömés; folyóvíz  által a partjain álló 

élőfák  gyökerei közé gyúródott ágbogak 
alatti mélység. A tömésben lakik B hal. 

Tömből v. döraliöl v. dömzsöl: töm, 
gyúr. . 

Töngör: tenger. (Uuz.J 
Töngörög: höngörög, gurul. (Usz.) 
Töngöj: tengely. fUsz.J 
Töp: köp. Letöpte. 
Töpöri: összeszáradt testii. 
Tőpröndi; töprenkedő. (Usz.J 
Törmelék; gabona-roncsalék, törek. 

Törmölni: morzsolni, eddegélni. Tör-
mölék; uti pogácsa. 

Törnyős: túros fejű,  és; semmirekellő. 
Törzselék: izék, száras aprólék. (L. 

törmelék.) 
Tósleg v. tövesleg: tövestül, tövével. 
Tösténtésén: a tösténtnek legrögtönibb 

értelme. 
T-ísül v. töjiin; tövével együtt; tős-tö-

böl: merő-tövestül, egész töviböl. 
Tőt miit: pl. azóta, bizonyos időköz ntán 

a tárgy elhallgatott, bizonyos ideig nem 
lendült. Azóta töt-nuM  az idő, s egyszer 
aztán — 

Tózölni: tüdzelni. 
Töveszteni; tövéből kifeszitni. 
Tővös; répa. (Homr.J 
Tügyes; a fejsze  és hasitószeg éliröl 

mondják, mikor hirtelen összeköszörülik v. 
faragják  s e miatt az élin feljül  mintegy 
martja marad, — mondják a tü éliröl 
is. (Usz.) 

Töndörögni; villogni. 
Tűr mellé!.- a mely ökör nem türi, 

hogy a szarvát megfogják,  hanem ön-
kényt a járom mellé áll, annak szokták 
mondani, mikor be akaiják fogni;  = 
átvitt értelemben a háborgó házatoknak 
1». (Usz.) 

Tűs: tövis, tüske. (Tkó.) 
Tüssej : tűzhely. (UszJ 

u 
Uosu; ocsú, gabona alja. 
Vosuodik: ócsudik. 
Uddég: ugy de. Uddég  hát az igaz? 
Udor, odor; csűrben buza és takar-

mány tartó hely földtől  fel  a koszoru-
fáig.  Ha istáló van a csűr alatt, az a 
feletti  fedélüreg  neve: pajta-fe'le. 

Ugri: fürge  kis ember. 
Ugyancsak ?: ugy van-é hát ? 
Ugyan valóst: ugyan valójában, meg in-

kább; pl. ha valaki, fí  ugyan való él  kitett 
magáért. 

Ungat: érthetlenűl nyünnyög magában 
s nem felel  tisztán a kérdésre. (Usz.) 

Unnyan: olyan; innyen: ilyen. (Tkó.) 
Unszolkodlk: kénytelenkedik. 
Unssolog v. unszorog: kénszereg. 
Urusság: orvosság, ühuember-. orvot. 

Marhaurnsos, dűhüurnsos. 
Utdi! osonj, fussl 

Utsján, legulaján: utói, legulól. 
Utczabütü: utczavég. 
Utkelö: az a hely, melyre út nyílik. 

Nagyúl-álalkelöbe:  azon töldek lábján, 
melyeket az országút derékba metsz. 

Utótat: utcsap; pl. az a fogadó  épen 
utaatjdba  esik. ("Homr.J 

ITtesaszöribe: házsorba az utczán végig. 
Utókelet: utóáru, vásár utolja. 
Utóss det: utóján sze 'ett gyümölcs. 
Utőzni: utó Íj ára hagyni — ütést v. vi-

telt a kártyáhan. 
üt válamatja.- válaszút torkolatja; az 

a tájék, hol az út elágaz. 
Ussokál, nzsukál: kéreget, az ember-

nek nyakán vau = regnál:  csigány — 
alamizsnáért, gyermek a szülőinél vmiért 
alkalmatlankodik. Annyit ne uzsukálj 1 
Rajtam ne regnálj. 

Udó: jelent esztendőt is, mint; tullfU 
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kél  Udüvel.  AM  üdÖ*  -. az idén — ebben 
az Írben. 

Olamér: megült méreg állatok tölgye 
dafadásában.  Ütemére»  juh. 

Üvecs: két éves fekete  bárány. (Cs.) 
Kirldn.  (Hsz.) 

Űz: bűz, illat Ozölni, tnggüzclni:  vi. 
rágot megszagolni. Uzöldsse meg! Jé flzü 
a rózsa. 

Űzi az eizit: fitogtatja,  — ügyetlenkedik. 

V 
Vacakolni v. vaeshotolni : összenyo-

módni — pocsoJni a leves gyümölcsöt 
Vaozkondczni v. viczkáudozni; igy is; 

vaczkond&ni, viczkándani. 
Vaczognl: p. o. a tyúkok, ha róka v. 

görény zaklaljA, és mikor a gyermeket 
vki csiklandva] kaczagta'ja, olykor igy 
intik: ne vaczogtaed azt a gyermeket 

Vadaskodik: i-okatlaiikodik. 
Vadka: haszontalan maradék a pálinka 

nagyoláskor. 
Vádolni: ntána járni. Ezt a leányt nem 

igen vádolják a legények (TJsz) 
Vaegy, vnjegy: vagy -egy, néhány ; vaj 

ecexer: néha. Ne részegeskedj örökké, 
rajegyszer a viz és megjárna. Vnjhogy: 
akárhogy; vnjminl:  akármint. 

Vajnok, vojnok: vakszeme embernek. 
Dörzsöld meg itt a vajnokoir.ot. 

Vakhoncsok: vakondok, és: vakondok 
túrása. 

Vaüía : feke'.e  szemkörü fejér  juh ; in-
nen mondják vakita  szeműnek a kecske, 
bika, ökör, tehén, sőt nagy fekete  szemű, 
szemöldökű, de fejér  borii embert ÍB. 
Szemük. 

Vakjos : rövid látó , vaksi. Vaknpila: 
ügyetlen, ki jó szemmel is r sznl lát. 

Vállaközös: széles vállú, vállas. Váll-
fokon-,  vállahegyén, válltőn — ütni. Vállin-
tont: vállat vonítani, és : vállal emelinteni. 

Vánszorl: beteges. 
Vanyalittani: hirtelen készitni vmit, pl. 

ha egy szegényebb gazda némi dibdáb 
kertelést készitett, mondják : vanyalitott. 
Igy a gazdasszonyok is mondják; egy 
küs vacsorát vanyalittok. (Usz.) 

Vanyiga: gyáva, gyenge, mint a ve-
nyige. 

Vápakotyás v. vápahupás: hol dombop, 
hol gödrös változatosságu — helyek; Há-
pahupát ú. 

Vaiissáln], harizsálni, habargatni: tüzet 
szénszitóval megvájdozni, hogy jobban 
égjen; elhabargalni. 

Vawló: téglázd rés; szabók téglázó vasa. 

Vtska, vaskó, vasha-kés: nyeletlen kés. 
Péndi kés is. 

Vasmag v. vasinat v. vaamati: erős' 
köpczös. — Vtukár  is. 

Vasszar: vas-salak. 
Vasszer: va«nemü. 
Vaiiok: jelenti az állatok tanyáját, 

fekvő,  buvd helyét, kutyák hálóhelyét, 
(vaszkot vájt: ásott magának a szalma 
t övibe,) a puska vess tó helyét , a hid-
lás-gerenila odrát (fáncz),  mibe a hídlás-
fák  végei Lelefeküaznek;  szekérben laj-
torja áll fekvése  helyét a párnafán;  va-
lamely szerelmes v. gonosztevő tartózko-
dási v. mulató helyét, szállását; innen: 
catzkába  siet, Itlélalál  (illik) a vaszkába, 
jul  találja  vaszkdn  magát.  A nyulat vasz-
káu lőni. Vatzkolni:  vaízkán igazítani 
— sertés. 

Vaazora: tehénnek remirésze. 
Vátuhota: zuvat, szófia  beszéd; és : kétes, 

bizonytalan. Válahota  dolog:  kétséges 
eredményű. 

Vátig v. váltig: alkalmasint, jörészt, 
csaknem, szintén. Vátig  olyan:  nem ép-
pen, de kevés hiján akkora és olyan va-
lami. (Usz.) 

Vát, váit, és: hajlékony, pl. jól  oát a 
hangja; nem vát a hangja: félhangon  éne-
kel; éaczevátnak: egy hangon énekelnek 
— és: összebeszélnek , egy húron pen-
dülnek. 

Vátott: színehagyott, elszigorodott Mi-
lyen vátolt vagy! 

Vé, vém, véd: vevé, vevém, vevéd; 
tök:  vevők ; véték; vevétek. Igy: té, 
tém, téd, tők, tétek, ték: tevém, tevéd, 
tevé, tevők sat. Ténk:  tevénk stb. 

Végesleg: vég számra. Végeszakadat-
lan: pl. mind tart végeszakadatlan, azaz: 
soha nem szakad vége. VégenakadtdvaX 
v. végeszakadtán: végeztén. 

Végrejárás : nyomozás; a végirejárás 
végrejutás. 

Végyéskédik : közlekedik, társalkodik 
— hozzá nem valókkal. 
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Vekkedei: félre  tart vmitől; erősen vá-
gyik vmely birtok után. 

Vekkenni: ugy leesett, hogy ugyan 
megvekkent. 

Véneién v. vencserlő: malomkerék 
móHj'áia forduló,  fonáltekerö  kisded gép. 

Vendégláb: lábpótló. Vendégiégfia,  tor-
fia:  nyalánkságul hozott édfalat. 

Venike: venyige. 
Véra •• gynladás a szar vasmai ha és juh 

valamely tagján. (Usz.) 
Verittécik: verejtezik, reritékezik. 
Verté: vert tej, vajavett savanyu tej. 
Veselke'dni, vetejkedni: erőlködni. 
Vesd el magad: nosza szaladj, iramodj 1 

Upy fuss,  mind az elvetett karika. 
Vesdi, vess, v. vers: verfeny;  pl. ves-

dit, vesdibe v. verset futni  vkivel. 
Vességetés: hessegetés. Érti a lud a 

vessegetést. (Km.; 
Vész: romba fekvő  erdő, cziheres-bozó-

tos hely: innen; vészfa  v. feküfa  ; igy: 
málnavész. 

Vesselés: csapógát kötés apró vesszők 
s czövekekből, v. valamely birtok megvé-
déséül a folyó  mosása ellen. 

Vesződi: türetlenkedő. 
Vesztég v. veszteg. Ülj vesztég. (Usz.) 
Veestig, vesztire erőlködni ; vesztin v. 

veszőbe indul, jár. Vetztibe  kerettük: 
mintha elveszett volna. 

Vetekedés; elvetekedett — a seb; elve-
temült— ember; elháromlott — marha, 
portéka. 

Vétni: téveszteni, felejteni.  Véti  a tré-
fát  : nem fogja  a tréfálózás. 

Vetődségés; hányt-vetett soreu, hányódó 
vetődő. 

Vétt-ár: vét-ár; pl. vett árán adni. 
Vicscsan: matjul, csikkan. 
Viggatni: kedvre éleszteni — fel,  pl. 

játékra viggatni vkit. 
Vigyitt: vegyitt = társolog, együtt 

mulat (férfi  és nő). Kem  akarok veled 
vigyitni.  Vigyül:  vegyül. (Cs) 

Vihorogni, vihogni: nevetőleg agya-
rogni, virrogni. 

Vikota: szóvita. (Homr.) Ne vikotálód-

játok.  Nem kell olyan nagy vikotát csi-
nálni abból a dologból! A házas felek 
egymással vikotálnak. 

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

Villáncs; éji őrtűz; gyenge tüz; vil-
lánesol  — a tüz- v. gyertyavilág: fcl-
fellobban. 

Villöget: (Usz.) Viliéget. (Hsz.) Vid-
degel. 

Vin: vén ; vinyebb: vénebb. (Arsz.) 
Virgat: gyermeket ríkat, boszont. Miét 

virgatád meg? 
Virgó: két fél  közti peres hsly, me-

lyet mindkét fél  magáénak tart. (Usz.) 
Virhuszik : bőszül. Virran:  bösszen 

reá. A sertés — mikor a kést érezte — 
nagyot virrant. 

Virics: pálinka tisz!áláskor az üst fe-
nekén való maradék; ngy márcziús vége 
felé  furdalás  által kifacsart  édes leve a 
nyírfának. 

Virikkélni: virasztani. Fenvirikkelni  — 
éjjel. 

Viijad v. virnyad: virad. 
Virnyd v. viskó: hnrubánál s kalíbánál 

valamivel elébb való s közönséges lakó-
helynél csekélyebb házikó. (Usz.) 

Virrogás: viszongás, zajos élbeállás. 
Visikolódik vagy vaszkolódik: fészke-

lődik. 
Viszkota: szeméi hely, elhevert szemét; 

igy: vankota  ugyanaz értelmű. 
Visszáros: visszás, tekeres, facsaros, 

pl. trittzárot  fa,  mely nehezen és nem 
egyenesen hasad. (Usz.J 

Tisszálni: újra eljártatni — beretvával. 
Vittzdnoz:  viszonoz. 

Visstér: elsilányult képű. 
Vityálódni, vikotálni: élezés szóváltá-

sokba vegyülni, kötölődve vitázni; le-
génkedni. Ne vityálódj  velem. 

Vonittóra, vonittósan; nem bogra, ha-
nem egy vonittással oldhatólag — kötni. 

Vos : vas; votol:  vasal. (Arsz.) 
Vőfé:  vőfély. 
Vűselni : viselni. (Usz ^ 

z 
Zabtóes: vizeel megforrasztott  s&bliszt, Zajlik: jeged, fagyni  kezd a viz. 

miből a kiszí készül. (Uez.) Zakota: sok mindenféle  rendetlenül 
Záhol: fiz,  kerget; elzáholta a farkas  összehányt bútor egy háznáL Zakatolni: 

a juhnyájat. a butoiokat a mis eszközöket binyásve-
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léggel döntögetve zajt, zörejt csinálni. 
A kamara teli van zakotáral. Innen: 
zakota  ember: ki mindig l&b alatt van. 

Zakotás; hszéki nagyon használt nyáii 
élei, disznóhússal főzve,  sok saláta, tár-
kony, petrezselem, hagymaszár — és ke-
vés csomborddal, tojással és tejföllel  fel-
eresztve. 

Zándori, zánd )r ember = minden sem-
miségért ingerkedő, czivódó, háborgó. — 
Zdndorodik  : haragra lobban, mordul. 
Ksszezándorodtak: összevesztek. Zdndo-
rog: háborog, veszekedik. 

Zángor: mészárszók. (Hétf.) 
Zavara: kertcsinálásra használt nagy 

hasábfák.  (Uoz.l 
Zelletség v. zelhetség : nemzetség, alya-

fiiság,  hozzátartozók. 
Zene-zuna, zenge-zunga: zaj, szózaj. 

Zengezun  gáttól:  minden portékástól. 
Zérégr z'irög. Megzörgetem a cson-

todat. 
Zlg-zng v. zege-zuga: szik-szák, és : 

sok hányódó portéka, szakszina. 
Zinár : romlott erkölcsű, rosz ember. 

A gonoszság legfőbb  mértékét fejezik  ki 
pedig Uszúken midőn vkinek ezt mondják : 
átal-kalál!:  a roszban megátalkodott, más 
embert mintegy átszegző, gyilkoló szem-
mel néző, s ördögi gyűlölettel tekintő.*; 

Zivar: zivatar. (Usz.) 
Zoána, zuána, zub/ina, ziána: a (agy-

gyáért, zsirjáért kifőzött  kövér kecské-
nek megmaradóit húsrésze. Zuhdnda  hit. 
Ményék a ziánára: kifőző  helyre. 

Zúgat: rebesget — hirt. Erössen zúgat-
ják, hogy stb. 

Zuhota; hurutás, náthahjrut. 

Zunnog; zsibongva dong — a méhek 
háborgatójok körül, a kézből elhajtott 
hengergö lapos kő, vagy ostorhegybe 
csapóra — kötve elhajtott kő. 

Zuvol, zuvatol: pletykál, szót hajt, zú-
gat hirt. Zuvat:  ulczabir, pletyka. 

Zurbolni, zuruboíiű, zuburolni: za> 
vnmi, gübülni — vizet. 

Zúzolni összehurolni, finyelni;  innen: 
összczuzólódik. 

Zökken, zokkan.- megrokkan, v. rokul 
= lejebb száll, mégpedig esve. Zökötét; 
zökögös — út. 

Zöld knlü: harkúj neme. 
Ziirmöl: szelesen havaz. 
Zsába v. pip: szárnyasok nyelvbaja. 
Zsábojogni: nyavalyogni. 
Zsámba: sánta ; zaámbikál  sántái; 

zídmbdt  v. csámpás: beteges; zsdmbdló-
dik:  nyugtalankodik — fájdalom  közt. 

Zsanál: sok ember, főleg  nők, gyer-
mekek összegyűlve s egy más szavára 
sem ügyelve, zajongva csevegnek, be-
szélnek. 

Zséje: három, négy darab deszkából v. 
tutajgerendából készült hid. 

Zsejp: hant, homp ; innen; zsejpélni ; 
hantolni, hoiupolni. (Hétf) 

Zséréb v. pászma a felmatolált  fonal-
ban = 20 ige, minden ige 3 szál, tehát 
egy zeeréb  fonál  60 szál. 

Zsibog, zsibeg, zsibejég ; sajog — az 
ütés helye, fájós  seb. , 

Zsillamat: zsirféle.  (Hsz.; 
Zsitár; határpásztor. (Kfsz.) 
Zsömök: v. zomok v. csérnek; zömök. 
Zsúpol: a kévékből csak félig  csépeli 

ki a szemet. 

*; E különös alkotású mellékszó igazi érlelinét csak most ismervén meg, 
nem éppen a maga helyére, ide szúrtam be 



JEGYZETEK. 

1. Balladák, dalok és rokonnemilek. 
1) Udvarhelyszékiek. Ehelyt vétségből maradt el a szorosabb 

meghatározás: a kereszt úrfi  széki nyelvjárás szerint, 
mely fiuszékéböl  a nagy tcrjll anyaszéknek gytllt össze a népdalok 
legnagyobb része s e fiaszékben  főleg  a Fejér-Nyikó mellékéről, 
melyről Tiboldi, a ini öreg székely költőnk, az 534. dalban énekli: 

Szép a Nyikó s a vidéke, 
Jámbor székely szabad népe; 
Szebb ott még a fUzfa-ág  is, 
Mint másutt a gyöngyvirág is, — 

s hol e sajátságos nyelvjárásnak, ha szabad Agymondani, legtisztább 
atticismusa hallható. E fiuszék  határán kiviil nem igen számos hely-
ségben divik még teljes következetességgel ez a haugejtés, s már itt 
is akadni falvakra,  hová a háromszéki nyelvjárás egyegy sajátsága 
a betűk kiejtésében, sőt különös szók használásában is mintegy bé-
tolakodott. Udvarhelyszék Havasalja, a Sósvidék s Homorod mel-
léke e fiuszék  tájszólásától már nagyban térnek el. 

A hangejtést illetőleg meg kell jegyeznem, hogy az úgyneve-
zett hang-attraetio vagy hangzó-liasonulás jegye: a tompa ék 
az elsőbb irekbeli dalokban nincs alkalmazva, ily szóknál p. o. Ka-
tát, ápám, szégény; csak a nyomtatás folyamában  az 51. da-
lon kezdve fogtam  e jegynek felrakásához  a hang-vonzatos szókban 
e hangejtési sajátság teljesebb feltüntetése  végeit. Így főleg  szók végén 
az I és r betli elhagyása is ritkábban fordul  elő az elsőbb ive-
ken, ily szókban p. o. házából, kedvessivel, igyál, ecczör, 
kecczör, már, mer, min gyár, miket a még nem iskolázott 
köznép kivált mássalhangzók előtt igy ejt ki: h á z á b ó', k e d v e s s i v é, 
igy4', ccczö', k ecczö', má', mé, mingyá'. —Az ilyetén hang-
zók terpedtségének jelölésére a " födeles  vagy kettős éket szokás 
használni, mit az ékezett és pontozott hangzóknál nyomdai nehéz-
ség, sokszor éppen ama jegynek elfogyta  miatt nem lehetvén al-
kalmazni, ily esetekben a hiányjellel kelle pótolnom, mely ennél-
fogva  az előtte levő hangzónak terpedtségét jelenti szintúgy, mint a 
nem ékezett hangzók feletti  kettős " jegy. A' hiányjel felrakása  is, 
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legtöbbször sajtóvétségből, kivált az elsőbb iveken elmaradt, ily 
szókban pl. sétáni e helyett: sétá'ni; megtalá'ta — megtá-
lá'ta; csinátattak — csiná'tattak; tálájon — tálá'jon-
tldözönk— U'dözönk; készüj = készti'j ; mérmé' ; éjön 
é'jő n = (éljön); áj, száj á'j, szá'j (állj, szállj); ágyon — 
á'gyon (áldjon); jöne, (hol a székely nép mindig rövid, egy kissé 
terpesztett ö-t szokott ejteni) n j ö'ne. stb. — Itt ott a pontos jegy-
nek az éles ékjegyhez nagyon hasonlító alakja miatt is történt vét-
ség, mint: fó'  e helyett: fö',  (föl),  vagy az ékezetlen hangzókról ma-
radt el a kettős jegy, mint: fúj  a e helyett : ffija;  nappa', e he-
lyett: nappá. stb. 

1—4. *) Kádár Katát két változatban mutatom bé az irodalom-
nak s olvasó közönségnek; az első Kata nézetem szerint még 
a rendkívül mozgalmas s a vallási költészetre nézt is oly ter-
mékeny XVI-dik évszáz végin vagy a következő évszáz első 
felében  termett „kápóna-virág" lehet, mely korba jórendin 
Bátori Bódizsár is tehető, mely történelmi nevet azonmc-
legibe, mint közszájon forgót,  az ezt viselő fourra  való gon-
dolás nélktll, csak agy kapta fel  a népdalnok s alkalmazta ra-
lamely 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 el-
sőnek , szép „rozmarint szál" szintén a magyar népköl-
tés kertjéből. Egy harmadik variánsnak is nyomában va-
gyok, mely néhány verstöredékböl  Ítélve, legalább részletekben 
különbözni fog  e két közlöttöl. Az első még a forradalom  előtt 
több évvel volt leirva egy fejér-nyikói  jámbor székely atyafi 
szája után, de egypár hézagos verse miatt, mit csak későbbi 
időben sikerült kiegészitnem, mostanig nem jöhetett ki. Fiata-
labb Kádár Katánkat Gál fi  Sándor barátom födözte  fel,  a 
kinek költői finom  érzéke s müveit Ízlésénél fogva  az ily rejtőzködni 
szerető szépek kegyéhez juthatni különös szerencséje van. — 
Bátori Bódizsár és Bodrogi Ferenczné, a moldovai 
utazásáról ismert Ürmösi Sándor ur fürge  kutatásának kö-
szönhetők, a ki többnemü közleményeivel járult e vállalathoz. 
Ez utóbb emlitctt balladáknak több változatát még eddig min-
den fürkészésem  után sem birtam előkeritni, csak annyit tu-
dok hallomás után, hogy Bodrogi Ferencznének tragi-
cus színhelye Marosszék egyik helysége lett volna. Most hát e 
székben puhatolódom valamely variáns után, mely „a szegén 
rab asszon" s „a nagyságos asszon" közti viszonynak homá-
lyos voltát egy kissé tisztábbra hozná. 

4. dalnak kezdetét igy hallám a napokban egy bésorozott székely 
legénytől: 

Szá'j le mádár, szá'j le s vidd é levelemöt, 
S kerítsd a kezembe régi szeretöraöt; 

*) A kezdő számok a dalok számait jelzik. 
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Régi szeretőmér' mit nem cseleköd ném! 
Töngör sürll hobját kálánynyal kimerném. 

Égőn mennyi csillag, lia mind diák róna, 
S KUktlllö kövecsese kalamáris róna, 
S mezőknek fűszála  mind papiros vóna, 
S töngör sűrű hobja mind ténta-léj vóna; 
Még is panaszimot le nem irná soha, 
Búmot, bánatomot, stb. 

E daléval rokon hangulat vonul át az Erdélyi János Népköltési 
Gyűjteménye I. kötetében álló Csángó dalon, melv igy kez-
dődik : 

Gyenge ifiucska  kin törli szemeit, 
Kitől ktildené el ö is a levelit, 
Rigótól kUldené stb. 

V. ö. a 433. dalt is ugyanott. 
6. dalban a székelység ujabb korbeli egyik nagy baja búja van 

kifejezve:  az udvarhelyszékiben ott „viszik a sok magyar 
fiat,"  a háromszékiben (1. 371.) „viszik a székelység 
szikját; a marosszéki székejnek is (414.) „keservesen 
szól a harang, mer a rózsáját most sorozzák. 

7. dalnak: Jere hézzám vacsorára, változatát I. Erd. ül. 
köt. 55.: Hogy mehetnék én tehozzád, én édes szerelmem! 

10. dalnak változata részben a 420. hol nem két, de három szere-
tője van a szegény legénynek, s ha egytől búcsúzik, kettő ha-
ragszik, azért oly nyugtalan szive. L. Erd. II. 108. — A 6. 
versszaknál ugy tetszik má6 dal indul meg. 

12. dal 17. sorában helyesebben: inazlagot kell olvasni, mi ron-
gyos csöpU-öltönyt jelent. 

13. dalnak egy nemrég kapott változata igy hangzik: 
Hűjatok levelek, takarjatok ingöm, 
Mer az édös ányám sirva keres ingöm; 
Mer én azt nem tudom, hő lössz a hálálom: 
Erdön-é vaj mezőn, vaj idegön fődön. 
Ingadozó nádszál, hézzám nem hajtottál, 
Bár ahoz légy igaz, a kit választottál. 

A két utolsó versszak változatát lásd a 388. dal 5. és 6. sza-
kában, az első szakét Erd. I. 11., 

lő. 18., 19., 30. dalok változatait 1. Erd. II. 541.; I. 99.; II. 154.; 
I. 280.; II. 215. 

24. tanácsolja, milyen legényt lehet szeretni? baniát; a 312. mi-
lyen leányt? barnát. Erd. III. 180. se barnát se szőkét nem 
tanácsol, hanem azt, hogy a „széphez hűséges légy!" 

38. dal első szakának változatát 1. Kecskeméti Cs. Dániel I. Dal-
fUzérkéje  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 első sorát 
hozta Erd. I. 315. dala ezekben: 

Pázsitos udvaron lakik a szegénység, 
Üres kamarába beszorul a szlikség. 

A napokban 22 versszakból álló variánsa került kezemre „egy 
régi paprikás vers" czime alatt, mit később szándékom kiadni; 
elég legyen most annak correct szövege után némi javításokat 
tennem: az 1. versszakban: 

Pázsintos udvaron lakik a szegénység. 
Ott a kamarába bészorult a szükség-
Énnek útitársa a nincsen s az éhség, 
Bitkán telik ott ki az uri vendégség. 

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

Abban a faluban,  ha van sok korcsoma, 
Ki melyik mi é z U a mely asszony tudja stb. 

f>0.  dalnak: Ja j be szennyes a kendője, csak első szakát 
látni Erd. I. 129. és 1Î. 530. 

52. Azét met én széköj vagyok — jórendin a korból való, 
midőn még törökkel tatárral  volt vesződsége a székely-ma-
gyarnak. I g a z , á.ti 11 ai vérnek mondja magát e dal-
ban az erőteljes székely nemzeti öntudat. Mily mérhetlen be-
csli volna egy ilyen atillai vérséget zengő dal-törek, ba nem 
is vitéz pogány korunkból, legalább a „Latiatok feleim  zum-
tukvel mik vogymuk" korából. De félre  ily vakmerész pogán 
kivánatokkal! Elég lesz az is szerényebb keresztény vágyaink-
hoz képest, habár a később korbeli balladák számát a Gyulai 
Pál ur által ohajtott 30-ig egyesitett székely erőnkkel képesek 
leszllnk felvinni. 

őG. dalban: Udvarhelyszék olyan szék, némi negédes ön-
érzettel felleng  a „bugyogót" megvető s csak „nemzeti öltöze-
tet" viselő „széköj-magyar." E dal inár kétségen kivtll a né-
met bugyogóval megismerkedett korból való lesz. 

59. dalban a fuszujka  szára futott  fel  a fára.  Erd. 11.112. 
dalában a ku kor icza szára fut  fel,  mely pedig nem futó 
növény, mint a paszulyok egy része. 

üO. dal: Verd meg isten azt a szil vet, első szakát 1. Erd. 
n. 97. és III. 117. 

C>2. 412. dal egymásnak változata. — Erd. I. 418. csángó dalának 
csupán ez egyetlen sora egyezik a miénkkel: A pUnkösti 
rózsa kihajlott az útra. A G2. dal harmad szaka szin-
tén variansa a 422. csángó dal negyed szakának: Az esső 
isz esik, köpenyem ázik. 

73. dalban „irott páczákot s ossójára szép karikákot 
vár szeretejétől a leány. Az ónból öntött s középben megli-
kasztott karikába dugják belé az orsó végit, hogy könnyeb-
ben lehessen forgatni.  A páczairás közönséges szokás: ta-



629 

vaszszal fahámláskor  a mogyorófát  meghántják, szép feketére 
megsütik s azután bettiformákat  irnak vagy rónak reá. Nem 
emlékeztet-e e szokás némileg az annyit vitatott ősi szittya 
vagy hun-székely irásra? 

93. dal másod szakának változatát: Megválogatnám a legént, 
Mind a vásárban az edént, 1. ugyancsak Erdélyből kö-
zölve Erd. III. 172. dala harmad szakában. A 97. dalnak: 
Ne szeress, ne szeress, szintén különböző variansait 1. 
Erd. II. köt. 

99. Addig ültem a tüzhéjőn,és 424. Hetfttn  reggel lug-
zót raktam— egymásnak változata. 

114. harmad szaka az eke kormányáról  szól s az igazi szöveg 
igy áll: 

De látom a kormány (az ekekormány t. i.) hibás, 
Nem jó fából  készült, visszás. 

123. Édös kénesöm szép galambom — megszólítás szokásban 
tisztesebb leányokkal szembe, mint a meghittség s illem szava; 
a hamisaknak igy is mondják: 

Édös kénesöm, karcsú bogom, 
Dérékadat öllel fogom. 

124. Erd. III. 178. dalával pár sorban egyezöleg 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 fiunk  „lágy 
kinyeret" kiván „ zsemlyebél" helyett. 

152. másod versszakán kezdve: Szerelöm, szerelöm, átko-
zott szerelőm! változata Erd. II. 28. dalanak a diófán 
kívül, mely egyébiránt e Gyűjteményben is több izben fordul 
elő, s méltán gyaníthatjuk azt a magyar mythologia szentfájá-
nak a székely nép zádokfája  mellett. 

201. Ugy 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. 
V. ö. Erd. I. 242. dalra tett jegyzetet. 

233. Azon kérőm a birót: változata Erd. ÜL 205. dalának: 
Mond meg rajkó birónak. 

234. G ú n y v e r s. Alig van falu,  melynek ily gúnyos elnevezése 
nem volna. Több efféle  vers jött még keztlnkbe, a melyek 
nagy részint más változathan adják a gúuyneveket, mik régebb 
időben származva, a legtisztább erkölesU falvakkal  is, mint 
Szent-Mihály, Tarcsafalva,  Tordátfalva,  Martonos, Csekefalva 
stb. csúfolkodni  nem átalják. Egy variansunk igy adja: 

Görcsös Nagy-Gal anfaia, 
Disznötekerca Miklóifoia, 

V»«ir«5uik, 84 
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Tarcsafala  rea tartsa, 
Fé're rakott Énlaka, 
Póczon ülő Pá'fala, 
Félszája Décsfala, 
Bikafali  kar sok, 
A bögözi pompások, 
Martonosi pipások, 
Lövétei dankosok, stb. 

235. Az X-fali  éfiu-legénység  nagy megfutása,  és 236. Az 
agyonvert sárga (vagy másként kabala) búcsúztatója 
közölvék itten mint a népelme, igaz hogy kissé czivilizált népelme, 
ujabbkori productiói, mert aligha „ezer hétszáz negyvenkettő" 
volt az a „nem jóravaló" esztendő. 

237. 238. dalokat adtam mint közölték velem a „fé'vidékies"  vagy 
havasalji hangejtés szerint. 

239. dallal kezdődnek a Homoród-környékiek,  hol a keresztur-
fiszéki  hangejtés már a háromszékivel érintkezik; i s he-
lyett es az uralkodó, a közép é is kezd szerepelni a székely 
falvakban  még nagyban divatozó ö mellett, s az 1 betűnek oly 
gyakor eltűnése a hangzók terpedésével megszűnik. 240. dal* 
változatait hozzák Kecskeméti Dalf.  III. 52. Erd. I. 167. s II 
99., mikből a búsdal töredékes volta kiegészithetö. E vidékről 
közlőim négy Sándor: Péterfi,  Darkó, Jakab és Nagy 
Sándor urak. 

241. 242. 243. Szomorú nóták a közelmúltból, melyeknek egy-
egy versszaka szintoly irgalmatlanul össze van rontva, mintáz 
Ábelek teste, kik méltó boszuért a nagy egekre apellálnak. A 
két utóbbi nóta s a 245. egy iskolában soha nem tanult szol-
galegény munkája. A 244. Nóta egy gyilkosságról a 
Rikában egy öreg székely ember műve, ki minden halál-
esetet s más történt dolgot is meg szokott énekelni. Búcsúz-
tató versei egész nagy gyűjteményt tesznek az itt kőzlötthöz 
hasonló modorban irva. 

246. Nóta Balog Józsiról. E nagyon elterjedt nótának egy 
nemrég kapott változata szerint a harmad versszak két atóbbi 
sora igy van: 

Születésemnek örültél, 
Kénos halálra neveltél. 

A 6. és 7. versszak igy hangzik: 
Egész főrend  megengede, 
Csak óbester nem engede, 
Neki es van négy gyermeke, 
Az es eljuthat ezekre. 
Szilvafák  alatt feküttem, 
Három medvével kűszköttem, 
Akkor megláttam halálom, 
Barátimtól elvAlAsom. 
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Három papnak könyörgése 
Nem ballék fel  az egekbe, 
Letörött a csllröm szarra, 
Rettenetös halálomra. 

247.360. egymásnak változata, „a vén leány méltó bújáról." 
248. dal kezdi meg a Házasító vagy a mint még nevezni szok-

ták, Eladó dalokat, számszerint 18-at a Fejér-Nyikó környé-
kéről. Már az ily társas dalok nagy száma, melyek ha nem 
mind e vidéken termettek is, de itten olyátalános kedvesség-
ben vannak, azoknak ártatlanul dévaj kedélyessége, könnyű dal-
lamossága s a rajtok feltUnö  régies szin arról tanúskodnak, 
hogy e népnél a költői fogékonyság,  az összetartó családias-
ság érzése s az ősi hagyományok iránti kegyeletesség még 
virágzásba van. Azonban ily szinll családi társas dalok a többi 
székely tájakon sem hiányzanak, mint ezt az Erd. II. köteté-
ben a székelyföldről  közlött 526. 527. dalok mutatják, melyek 
igen hasonlók a miéinkhez, s az első éppen a 263. dalunk-
nak váltazata. Éneklik pedig e dalokat nem csak a fonókban, 
de az aratókban, kapálókban, úton útfélen,  szóval, mikor ked-
vök és idejök van reá. Valamint a balladákat, ugy az eladó 
nótákat is dallammal mondják, a játékos verseket pedig, mint 
pl. Kakas adjon jó napot stb. Kapitány uram kttlde-
ték stb. csak szavalják, és pedig nemcsak fonókban,  hanem 
vasárnap délutánkénti összejöveteleknél s más időtöltésekre 
kedvező órákon is. Az ily énekek, játékos versek, találós me-
sék stb. a téli hosszú estéken pedig a népmesék pótolják fa-
lun a szinmüvek s operák helyét. 

255. lásd Erd. I. 417. Csángó dalát: Az én édesemnek 
dombon tllö háza. 

256. dalnak több variansában a harmadik versszak igy áll: 
Patkóitatom paripámot, 
Mönyök hozba rajta. 

Talán valami nászt jelente szó, a „hoz, hozás" szótól. Ál-
talában több gylljtött dalaink vannak, melyekben ily érthetet-
lenségek fordulnak  elő, s a kőzölhetés végett még variánsokat 
hajhászunk. Igy egy házasító nótánk ekkép kezdődik: 

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

261. Hunyor a s zöm éje. Itt kétségktll az a virág értődik, me-
lyet a székely hunyornak nevez, mely pirosló virágokkal és 
szárakkal s e mellett fekete  pettyes zöld levelekkel levén el-
látva, a barna pirossat ábrázolja. Bővibe van a vidéken. 

262. dalnak egy keztlnknél levő változatában igy áll a harmadik 
versszak: 

Hajh köszálon fö'termött 
Zajgó liliomszál 1 

Sajgónak kell lenni jórendin, miaţ vau Erdélyinél a sz. 
34 * 
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László énekében: Képed fénylik,  mint nap, salyog, mint 
arany, azaz, ragyog. Salyog a liliomszál is, mert a liliom-
nak van valami fényes  ragyogó szine, s a nép száján köny-
nyen válhatott zajgóvá, kivált ha e dal a Csángóktól jött 
közinkbe, kik az s helyett sok szóban s z-szel élnek. Van egy 
eladó vagy házaeitó 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: Hajh ftlrgecském,  für-
géé ském! Erdélyi I. 409. dala 5. versszakában ily külön-
böző értelmű változata van: 

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

A mi „fürgeeské  nken" olyan kicsi, csinos ifjacska,  leánka 
érthető. 

268. Porka havak hulladoznak, vagy egy varians szerint: 
esedeznek. Ez ó-székely népdalnak egyedüli fészke  jelenleg 
egy Sz.-Udvarhely közelében fekvő  helység Kénos, mely ne-
vét a közhiedelem szerint onnan vette, hogy az Udvarhelyen 
és Lokodon v. a lokodi várban lakott rabonbánok ott szokták 
volt kénoztatni a bűntetteseket. Évek óta folytatott  kntatáslm 
által sem juthattam annak legkisebb nyomára is, hogy e nép-
dalt s a vele járó népszokást egyebütt az egész székely or-
szágban ismernék. Különös, hogy éppen a székely nemzet köz-
pontjához oly közel fekvő  helységben maradt fenn  némi em-
léke egy népszokásnak, a regelésnek, mely mint a Ma-
gyar Nyelvészet V. évfolyamában  Torkos Sándor ur által 
felhozott  s Zalában ma is divatban lévő regélés matatja, egy-
kor nagyon el lehetett teijedve, s különös szertartásokkal,  cse-
Iekvényekkcl volt összekötve. A XVI-dik század közepe tá-
ján még nagyban divott e regélés, mint erről tanaskodik Hel-
tai Gáspárnak egy Kolozsvárit 1552-ben kiadott s „az igaz 
nemes férfinak  Kendi Antalnak ajánlott ily czimü könyve: A 
részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való dialó-
gus, melyben ime sorok fordulnak  elő: „A mi Urunk Jézus 
Krisztusnak születésének napja után következik az ördögnek 
nagy ünnepe a regelö hét, ottan a fársáng."  Ismét: „A 
sok duska italnak, a sok rege lésnek nincsen semmi vége." 
S figyelemre  méltó, hogy valamint Zalában, ugy Kénoson is 
jelenleg karácson másod napján szerepelnek a regesek, mely 
időre aztán csakhamar következik a Heltai ördögnek szentelt 
nagy regelö hete, a fársáng.  Ebből a világi elemből jó-
kora adag is van elhintve kivált a kénosi népszokáson, mely-
ben ft  családias naivság legvégül tetőpontját éri el, mig a zft-
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lai reges szokáson és mondókán ó-keresztényi színezet vonni 
végig. 

A kénosi reges népszokásról egyik gyűjtő társam ezt 
irja: „Midőn uj pár kel össze vagy idegen pár települ eheiy-
ségbe, ezzel a régi énekkel tisztelik meg karácson másod nap-
ján reggel, a mit regelésnek neveznek; e végre előbb az idő-
sebbek, azután a középkorúak, későbben az ifjak  nagyobb 
számmal elmennek az illető pár udvarára, bol énekelni kezdik: 
Porka havak esedeznek stb. egész a verssorig, hol a 
gyermek jelenti szülőinek, hogy „eljöttek a regesek. Ek-
kor a házajtóhoz menve tovább éneklik: Régi törvény 
nagy rőtt ökör, Annak fele  rege seké stb. mind végig. 

A helybeli lelkész Jakab Sándor ur pedig, kit e nép-
szokás bővebb nyomozására fölkértem,  igy Ír: „E népdalban 
a főgondolat,  miből az egész kifoly,  a rőtt ökör, a mi nem 
egyéb, mint a bőség szarvának érzékitése egy fából  kifara-
gott ökörben, mely kétségkivül 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 szint. Ezt az ökröt, mint a szájhagyomány tartja, 
az uj házaspár házához karácson első napján estve beállí-
tották, melynek a szarvát az uj házas béaggatta sült perecz-
czel, olyan formával  mint a toroczkói somodi nevű kalács, s 
ez a perecz ma is ilyen ; a fülibe  pénz téve, á farkára  seres 
korsó kötve, (az úgynevezett magyar sert főzik  még ma is 
minden tehetős székely családnál, és főzés  után komlóval 
élesztik, a mi elég jó zamatu ital; ma ennek helyét inkább 
égettbor pótolja), a ködöké ugy volt fából  alkotva, hogy 
benne a komló megállhatott, a fara  hasonló módon, hogy a 
mogyorót tartalmazhatta, s a mint a regesek ezt énekökben 
érintik, az uj házas pár azzal a sorral szedegette le a rőt 
ökörről  s adta át a regeseknek. A régi törvény semmi nem 
egyéb, mint ősrégi szokás, gyakorlat, mi az uj házasokat ille-
tőleg megtisztelő ugyan, de némi erkölcsi kényszerrel  van pá-
rosítva, mert fiatal  házasok és legények mintegy bandérium, 
ugy rohanják meg a megtisztelés tárgyául kitűzött uj párt, s 
mig sült pereczczel s pálinkával jól el ném látják, addig há-
zától bajjal távoznak. Ennyit tudhattam meg e népdal s a vele 
járó népszokás értelméről  s ennél többet róla a nyolezvan éves 
öregek sem tudnak mondani." 

Meglepő hasonlat látszik a székely reges ének s a Za-
lából közlött s ott szintén maiglan énekelni szokott palócz re-
gös darab közt. A székely énekben előforduló:  Régi tör-
v'ény nagy rőtt ökö r, és: De hóreme róma, a Torkos 
Sándor által közlött palócz szövegben igy hangzik: Riétöki 
régi törvény, Hej regtiö rejtem, vagy egy azután ta-
lált varians szrient: Röjtököm régi törvény, Hej regő 
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rejtem; a Tudományos Gyűjtemény 1838-ki évfolyamában 
Plánder által közlött szövegben pedig igy: Rök ökör régi 
törvény, Haj regö ra j tun k. Immár a Plándér szerénti szöveg 
s a székely ének egyiránt említvén az ö k ö r szót, valószínű, hogy 
a Torkos közlötte variansban előforduló  r öj t ö k ö m szó alatt is 
ugyanaz fog  lappangani inkább, mint az általa gondolt röj-
töki, mintha t. i. a régi törvény a beszéllönek, a regésnek 
„röjtöke" — titka volna, — csakhogy a sokszázados haszná-
lat alatt elkopott a szó, valamint ez a refrain:  Hej regtiö 
rejtem, mely Zalában is már különböző változatban fordul 
elő, az oly távol eső székely földön  könnyen romolhatott át 
ezekbe a ropogós hangú, de érthetetlen szavakba: De hó 
reme róma. Egyébiránt az ily érthetetlen refrainck  haszná-
lata kivált a vigabbszerü versekben nem szokatlan, s a régi 
költeményekben mintha a rimek hiányát pótolnák. 

További hasonlat tűnik elő a székely és palócz rege kö-
zött még ezekben: A székely népdal első sorai: Por ka ha-
vak hnlladoznak, Nyulak rókák játszadoznak, téli 
havas tájt állitnak képzeletünk elé; a palócz dal eleje szin-
tén ily képet láttat: Meggyüttek sz. István szolgái hi-
deg havas országból; ott: Ágyba fekszik  jámbor 
gazda, Itt: Ágyba fekszik  a mi gazdánk; itt mint ott 
sok mindenféle  jót kívánnak gazdának, gazdasszonynak a re-
gesek, s aztán követelik a maguk részét, — a székelyek: 
Annak fele  regeseké, s a palóczok szintén: Fele sze-
gény regŐBöké. Ennyit a felötlöbb  hasonlatról. 

Népdalunk egyik sorának: Közből fekszik  páris 
gyermek, más változatai: páros gyermek, és: fodor 
gyermek. Ez a páris szó vagy piros p o z s gá s t jelenthet, mint 
egyik varians-közlőm magyarázza, vagy párost, mely szó-
nak a páris szintoly változata, mint a hamosnak hamis, 
mely utóbbi mostan közhasználatban van. Egy másik sornak: 
Belől fekszik  gyenge hőgye, két változata van nálam: 
az egyik szerint: kivül fekszik  felesége,  a másik sze-
rint: Belől fekszik  gyenge vőgye, mi a högy vagy 
hölgy ó-székely-magyar szónak csak rosszul ejtése, vagy a 
v ajakhangnak a h-vali könnyed felcseréléséből  keletkezhetett. 
— Végre egy variansunk szerint e versszakhoz: Hátán 
átal hatvan kolbász, hozzá van téve e versszak: Hátán 
hosszan sült pecsenye, ami csak némely telhetetlen re-
ges pleonastikus toldalékának látszik lenni stb. 

269. A tréfás  jnhász változatát 1. 485. 
270. Júlia szép leány — a Fejér-Nyikó mellékiröl jött Kolozsvár-

ra, s szépsége már Pesten is méltányolva lön Gyulai Pál ur ál-
tal a Szépirodalmi Figyelőben; de voltaképenemennyeileg bá 
jos szttznek legutóbbi rejtékhelye aSóvidéken a fördőjéröl  hi-
res Korond volt, egy erősen buzgó s áhitatos katholikns s unita-



rine székely falu,  s egy onnan jött közrendű székely ember 
szája után van lejegyezve. Az 5., 6., 7., és 9. sorok válto-
zatait 1. a 318. töredék-dalban a háromszéki népdalok közt. 

290. Ki népei vagytok? székelyföldi  változata az Erdélyi J. ál-
tal (Népdalok és Mondák I. köt. 405—8.) közlött Gyermek-
játékoknak, melyek száz meg száz alakban létezhetnek 
a két egy magyar haza különbözö vidékein. 

2) Háromszéktek és Erdövidékiek. 292 - 330. Az utóbbi te-
rület népnyelve szintén a háromszéki nyelvjárás mintakörébe 
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 Sepsiböl vannak az itt közlött dalok s Er-
dövidéknek is csak Sepsihez közelebb eső egy pár helységé-
ből, hol majd az utolsó hang- és szóejtésig egy a beszédmód 
a sepsiszékivel. Sepsi s a másik két szék beszéde közt nincs 
semmi szembeötlöbb különbség, inkább csak a Csik felé  eső 
helységekben egypár szóejtési s több tájszóbeli eltérés. 

292. ballada a nagy hires tolvajról vagy egy variansunk sze-
rint a hires tolvajról s még egy pár olyas töredék mint 
a 293. Forró Julis s 318. Ahol kerekedik egy ke-
rek dombocska, mely némi rokonhangokban a szép Ju-
liára emlékeztet: biztató jelül szolgálhatnak arra, hogy e 
kies tájakról sem veszett ki még a népköltés minden termés 
aranyja, s az ottani népre sulyosodott sok idegen próza alatt 
nem lett ugyszólva „vátottá" a népi érzés és felfogás  köl-
töisége. A fennebb  emiitett ballada még két udvarhelyszéki s 
egy háromszéki variansban van meg kezünknél; eredeti honja, 
Gálfi  S. szerint Csikországa lesz, hol tehát nyomába kell 
akadnunk a nemes vad tökéletesebb példányának, mire e tá-
jéki t. gyűjtőimet: Kiss Mihály, Barabás Sándor, Kriza 
Sándor, Gál falvi  István urakat s más hazafitársaimat  is szí-
ves bizalommal fölkérem. 

A dalok minden változatait, miket Kéeskeméti Cs. Dal-
füzérkéje,  Katona Antal Népkönyve 8 Erdélyi János 
Gyűjteménye közölnek, helyszűke miatt egyenként nem 
jelölhetem ki s a miéinkkel való egybevetést a nyájas olva-
sóra vagy inkább a komoly szakértőre kell hagynom. Kecs-
keméti mintegy 8 varianst hoz, melyekben nagy a szövegel-
térés, s tán az a népies zamat sem mindenütt található, mely 
székely druszáiknak legalább egy részén ízlelhető. Katona Antal 
Népkönyve szintén több varianst közöl Erdélyi Népda-
lok czime alatt több vidékről közölve, a melyek tőlem há-
romszékiek gyanánt közölrék, mely czim azonban csak annyit 
jelenthet, hogy ama népdalok Háromszéken vannak gyűjtve, 
nem pedig hogy mind éppen azon a földön  termettek volna, mert 



536 

azoknak csak is egy részök lehet a háromszéki népkedély 
eredeti terménye. — Erdélyi J. Gyűjteményében még több a 
varians, de inkább csak egyes versszakok, daltöredékek mint 
egész dalokra nézve, melyek közül alig egynéhány mondható telje-
sebb változatnak;ilyenek: Amott egy virágos kertben; 
készülj szép magyar nemesség (nálnnk szép nemes 
székelység); Ki mit szeret, ha nem szép is, ked-
ves az annak; Nincsen nálunk olyan asszony; 
Mikor masirozunk kapitány uram! (a miénkben hár-
mas ram ram ram-mal megtoldva, mi a székely szövegnek 
valami ropogós dallamára matat); Haragszom én az oly 
szóra, s ezekben is egész versszakok ütnek el s csapong-
nak félre  magyarhoni ikertestvéröktöl,  mint a most jelöltek közül 
a 3-dik és 6-dik dalban. Vannak, a mikben csak az első sor 
talál össze, mintha csak mottoul lenne odabiggyesztve, mint: 
Hej páva, hej páva, császárné pávája, a székej páva 
a második sorban egészen más madárrá van változva; ilven: 
Túl a vizön Tótországba ii, (Erdélyinél: T ú 1 a hegyen) 
mely rögtön másfelé  tér a magyarhoni Tótországtól, s kálvé-
nista rózsát s keresztari  szitakérget és sok egyebet megfor-
gatva halad el. Vannak, a mikben csupán az első vers-
szak vagy közbe-közbe egykét 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 sa s 
(a Vadrózsákban: Kutágasra stb.) Vannak végtére dalsorok, 
melyek mint megannyi közmondásai a népérzésnek, minden 
dalgyűjteményben s e miénkben is többször előfordulnak; 
mint: Meg kell a búzának érni; Minden madárká-
nak szabad ágra szállni stb. Egy egy vers gondolatja 
mily különböző vonalban czikáz ikertársában!  p. o. 
Erdélyinél: 

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

A Vadrózsákban: 
Az én szemem olyan kerek, 
A hányat lát, annyit szeret; 
De a szttvem olyan igaz, 
Ezer közül egyet választ. 

334. Csillag sem szeretnék az égen lenni: Petőfinek  a 
népélet mélyéig ható befolyásáról  tesz tanúságot. 

340. 344. az ujabb kornak két súlyos baját érintik: apalaglafost 
(paragrafust)  és a kerolint (krinolint). S a dalnok szerint: 
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Ea a világ jobb volna, Ha kerolin nem volna. Jobb volna ta-
lán eok tekintetben az első nélkül is. 

373—380. Sidradradrám,  sidradrám. Ej hnj dannám alá. Dedalom' 
alédalom! Icza cza! Csilláárom haj! Kapitány nram, ram ram 
ram! S trállállám s trállállám jajj! — e vig dalokat vettük 
Udvarhelyszékröl  is, mi arra mutat, hogy a székely embernek 
sok búja mellett is hébehóba nagy kedve dudorodik, s erő-
sen hiszi, hogy ámbár: 

Kiszáradt a diófa, 
Nem jáczodunk alatta: 
Majt kiujjul tavaszra, 
Jáczodhatnnk alatta. 

3) 381—447. Harossxékiek.  E székből nagyfrissibe  gyüjték össze né-
hány dalt, a mikor Gyűjteményein mármár sajtó alá menendő 
vala. E csukorék dalból is képzelhető, mily sokat szedhetni 
össze hosszasabb idő alatt s többek közrehatásával, ebben az 
ügyes tánczosokról különben oly hires székben. E nagy terjti 
széknek dalait a benne divó tájszólásokhoz képest három osz-
tályba sorozám. I. osztályban állnak a Nyárád mellékiek, 
hol a népbeszéd már a miveltebbek s a közirodalom nyelvé-
től különböző sajátságot nem oly sokat mutat fel,  ámbár e vi-
dékben is akadni itt-ott a népnél a szomszéd vidékek táj-
szólásának jelenségire, de jelen közleményemnél nem lehete 
azokat tekintetbe vennem, elégnek tartám ezúttal, hogy raj-
tok némi sajátságos székely iz legyen érezhető. U. osztály-
ban jönek a Sóvidékről közlőttek, mely Udvarhelyszék 
szomszédjában esvén, annak északi része tájszólásának érzi 
hatását. Itt szintén csak a székely nyelv némely ftibb  sajátsá-
gát vehettem szemügyre, a mennyiben jelenleg itt lakó 
azon vidékbeli barátimtól vehettem némi okulást, s e részben 
nagy köszönettel tartozom Nagy Lajos, Szet-mártoni Sá-
muel, s Győr fi  Sándor gyüjtőtársaim mellett tisztelt barátom 
Dózsa D. urnák, a ki mivelt izlésU s vele költőileg is any-
nyira édesegy nejével együtt egypár hét alatt képessé tő-
nek arra, hogy marosszéki népdalokat ily számmal már ez-
úttal is adhassak. Hl. osztályban a Mezőségről hozok két 
dalt, mutatványául az ottani tájszólásnak, mely a határos me-
gye hangejtését a lehetőségig híven tükrözi vissza. 

381. Barcsait, ejeles ó-székely balladát Nagy Lajos tanár, ömaga 
is népdalköltö, irtaié egy székely legény szája után, a ki tán 
maga egyedül birta még ez irodalmi kincsünket, mintegy 
utolsó Sybilla-kőnyvct, mert leggondosabb kutatásink által se 
juthattunk több példánynak nyomába. Előbb a „Vadrózsák" 
számára volt átadva, időközben a Kolozsvári Lapban látott 
világot, honnan Erdélyi János ur átvette s irodalmilag méltá-
nyolta a Szépirodalmi Közlönyben. 
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A 11-dik sorban az érthetlen „vántoros" szót igy 
igazítottam ki „vont arany"1, a mit valószínűnek is kell ta-
lálniuk, hogy ha a sor szövegét, melyben ama szó elöfordnl, 
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. mig a többinek csak egyegy 
versszaka talál össze az Erdélyiével, mint 395., 416.' 442., 
446. Feltttnök: 407., mely a közelmúlt csaták napjaiban ke-
letkezett, s 405. és 438., mikben a honvágy fájdalma  sóhajt 
a haza ékes hegyei felé,  mert, úgymond: 

„Minden mit hallok, rusnya szó, 
Nem székely embernek való. 

Vegyesek czime alatt: 448—583. mint a melyek nem bi-
zonyos vidékről gytijtvék, három osztályban jőnek. 

I. A néptől, amelyeknek egész formája,  hangja, minden fordu-
lata rámatat népi eredetére, vagy hogy nem iskolát-szenvedett elme 
forrásából  buzogtak fel.  Itt együtt vannak mind azok a dalok, 
miket egész Erdélyből kaptam, s a miket nagyrészint magam 
és mások régi gyűjteményiből kiválogattam, bár lehetnek köz-
tük olyak is, melyek Magyarhonból származtak be hozzánk, 
de itt sok ajkon fordalván  meg, némi sajátságos változaton 
mentek keresztül, mint ez többi közt 451., 458., 481., 482. 
dalokban látszik, melyeknek változatai Erdélyinél is megvan-
nak.— 480. Kendert vettettem felibe  gúnyversben érthe-
tetlen a refrain:  Pánczél pillangéré, Rozsaminé stb. 
Tán csupa mókázó Bzavak. Fejtse meg a ki tndja, mig a 
nemzedék, mely e vers dallamát, mint hallom, még Udvarhely-
széken tndja, a dallammal együtt elenyésznék. 483. egy vál-
tozatát kapám meg a napokban, hol a refrain  igy hangzik: 

Oh ég, oh ég! oh én szegény 
Csalatott féij  vagyok én, 
Mint más sokak is még. 

S a második versszak, mely a miénkben hiányzik, imez: 
Amint a tornáczba lépek, kiterítve látom 
Egy néhány fejér  köpenyeg, egy kettő bárom. 
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? 
Ágyteritők, szárítani raktam ki azokat." 
Ágyteri tők, veres gallérral? 
Oh ég, oh ég, stb. 

II. Ismeretlen szerzőktől. E czim alá soroztam a dalokat, mi-
ket már nyilván iskola-falhoz  súrlódott,  poesist, rhetorikát  is 
tanalt fejek  szültek, de egyidőben mivelt körökben énekelve 
s népszerűekké válva, a nép közé is lehatottak s olykor 
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még ma is hallhatók. Egy részit saját cantualisomból szed-
tem ki, a milyet gyermekkori  derék tanitóm, a most is életben 
levő t. Sebes Pál ur „Szivet gyönyörködtetö világi 
énekek" czime alatt minden tanitványival szokott volt egy-
beflizetni  s dallamaikat bétanitni, melyek közé az 614. Exa-
meni ének is tartozik; néhányat közlékeny szellemit régiség -
buvárunk Mike Sándor ur gyűjteményéből voltam szerencsés ki-
igazíthatni. Közlendőknek hivém e dalokat csak az okból is, 
hogy köztük több szép dalt az enyészet torkától megment-
sek, miket nyomtatásban közölve én legalább eddig nem lát-
tam. Több van kivált az érzékeny hangúak között, minő pl. 
Csendes estve, melynek setét Pitvarit ahal lgatás 
— miket bizonyos Málnás inak tulajdonitnak, a ki vala-
mely vétsége miatt a jelen század második évtizedében bör-
tönbe jutott volt, s onnan sirta ki epedő s szívszaggató bús 
énekeit melyeket az akkori tanuló ifjúság  nagy hévvel kapott 
fel,  hogy aztán egész országszerte dalolják. Egy másik: 495. Bú-
val derül én reggelem, valóságos népdallá vált, mely 
ma is a nép száján forog  s néhány versszaka minden gyűj-
teményben előfordul.  Szerzőjéül ugyancsak egy a jelen szá-
zad másod évtizedében élt, szépségéről hires, de éppen ezért 
szerencsétlenné lett úrhölgyet — (B. Károlinát) állitnak, a ki-
nek szerelmiért egy jó házból való egyén nögyilkosság nehéz 
gyanújába esve holtigvaló fogságra  lön Ítélve. — 522. Wes-
selényi nótája. A nagy hazafi  szép lelkének emlékvirága. 
523., 524., 525. Szombatos énekek. A két első a maig-
lan mintegy 38 székely családból álló szombatosok énekesköny-
véböl választva, mely köztük több kézirati példányban léte-
zik ; a harmadikot a kolozsvári unitar, collegium könyvtárában 
levő példányból irtam ki, a melynek correct szövege után iga-
zitám ki ama két első ének sok részben hibás szövegét is. — 
Ez énekek szerzője akár á hires szombatos-főnök  Péchy Si-
mon volt legyen, akár, a mint okom van hinni, Bogáti Faza-
kas Miklós, a kinek neve a mi példányunk czimlapján szer-
zőül van megnevezve, s kinek nem annyira fordított,  mint újra 
átdolgozott sz. Dávid-féle  zsoltárait a szombatosok is használ-
ták : fölveendönek  láttam Gyűjteményembe, mint a múltból 
leszállott egyházi terményeit annak a fiuszéknek,  a mely-
nek költői fogékonyságu  népénél a múltból világi dalok, 
balladák is nem csekély számmal maradtak fenn,  emlékei 
nyilván a hitujitási mozgalmak következtében magasb lendüle-
tet vett szellemi népéletnek. 

III. íróktól. E czim alatt közlök néhányat a népdal-féle 
költeményekből, miket erdélyi irók nyomtatva lévő müveiből 
összegyűjteni módom s juthatásom volt. Ha időm s körülményeim 
engedik, c fűzért  talán még teljesebbé is tehetem vala. De min-
denesetre tervemen kivül vala oly, másként jeles költeménye-
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ket fölvennem,  a melyeknek bár tárgyok népszerű, de hang-
jok nem tisztán népdalszertl vagy csak részben az. Czélom 
volt ezzel mintegy kisded kiállítást rendezni azokból az egy-
szerű virágokból, miket a népköltés terén erdélyi s különösen 
székely földön  született vagy lakott íróink is előhoztak s elé-
tüntetni némileg, mily hatással volt ez írók elmemüveire a 
nép- és honélettel való érintkezés. Figyelemreméltó, hogy fel-
mutatott Íróink közül néhányan majdnem kizárólag a népköl-
tés terén működtek, mint: Szász József,  Tiboldi István, 
Qálfi  Sándor, Szentiváni Mihály és Kriza János. 

426. 527. Szász Józseftől. 
528—534. Tiboldi Istvántól. 
535. Gáspár Jánostól. 
537. 538. Gyulai Páltól. 
539—542. Gálfi  Sándortól. + 7>ctjo, 
546. 547. Hori Farkastól. " 
548. 549. Dózsa Lottitól. 
550. 551. Szász Károlytól. 
552. 553. Zajzoni Istvántól. 
536. 554—562. Szentiváni Mihálytól. 
563 582. Kriza Jánostól. 

Ezek közül Szász József,  Szentiváni és Zajzoni 
mind ifjúkorok  legszebb s remény teljesebb virágjában haltak 
el, méltók, hogy válogatott müveik a Gyulai Pál ur javaslotta 
mód szerint összegyűjtve s kiadva örökítve lennének. Dózsa 
L. nővére Dózsa D. jeles költőnknek, a kedély költöiségében 
is vele édesegy. A legutól említettnek, K. J.-nak, népdalai itt egy 
csomóban csaknem mind együtt advák. Bocsánat neki e. nagy 
térfoglalásért;  ngylátszik, nagyon is kívánt élni a szerkesztői 
joggal és szabadsággal s azt hitte, hogy „tőle senki e jogát 
el nem veszi." 

584—585. Kömives Kelemenné és Budai Ilona még elég 
jókor érkezének meg, hogy az, első asztalnak legvégin helyet kap-
hassanak. De ök is elmondhatják váltig az egyszeri háziurral: 
ott az első hely, a hová én ülők. — Erdélyi J. Gyűjteménye III. 
kötetében csak ennyi töredék áll az elsőnek: 

Ugy rakják, ugy rakják magas Déva várát, 
Tizenkét kömives, tizenkét kömives, 
A mit 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 töredék-
ből itélve, valamely variansnak ott is létezni kell vagy nem-
régen még létezni kellett. 

586. Mónár Mózsi K huszár. Közölve mutatványul, mily mo-
dorban kap fel  a falusi  múzsa egyegy eseményt napjainkban 
is, hogy szájról szájra adja dalképpen. Siménfalván  történt 
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1849-ben e „nagy ütközet" bírom személy közt s a Vadró-
zsákban „lehet erről emléközet." 

II. Tánczszók. 
A székely népnél a tánczközbeni verselés eleitől 

fogva  divatjába volt, s nem egy anya és apa a tánczos 
legénység sorába legelőször kilépő fiacskájához  szól biztató-
lag: „Mondj fiam  tés is valamit a táncznak!" mig egy-
egy éltesebb korú férfi  is az „éfiuság"  táncz-ropó seregébe bé-
állván nógatja s zaklatja a szótlan munkában izzadókat: „Szót 
fiak  a táncznak!" Szót is adnak mindegyre a táncznak, s ha 
egyszer beléhevttltek, ömlik atánczszó, mint a „Tánczszók" 
első két lapján olvasható, sziporkáznak közbe közbe költői eszme-
szikrák is a népdal-töredékekben, mik szintén fordul-
nak elö a „Tánczszók" közt s miknek egy részét a „Népda-
I o k" osztályában láthatni a kurtább versek közt. üyszerü nép-
dal-formákat  , régi énekecskéket gyakran dalolnak is többen 
egyszerre, kivált a mikor úgynevezett lassú czigány nótára 
tánczolnak. 

Gunyversekre is akadni itt-ott a tánczmondókák 
közt. Egyegy helységben nagyba divatozik kivált a fiatalság 
közt a tréfás  elménczkedés, gúnyolódás, vityálódás. Ha olyas 
együgyüség-, léhaság- könnyelműségből történt botlás, apró cse-
nés-csalás, tilos szerelmi kalandoskodás napfényre  találtak 
jöni, legottan találkozik egyén, csak az otthon, a kapuzábén 
belől tanultak köztll is, ki az ily eseteket rímes mondatokba 
szedve olyas pasquill alakban terjeszti el a nép között. Az 
ilyesmik aztán vasárnapi szltnórákban s tánczolás közben is 
kapva kapott csemege gyanánt vannak az ifjúságnak,  mint szin-
tén egyébféle  apró verselések is. Ilyen bizonyos esetre czélzó 
gúny versek a „Tánczszók" közt: 

Szegény legény mire jutsz, 
Mikor bába után futsz? 
Friss mönyecske Kurucz Özzsi, 
Embör lögyön, ki megőrzi. 
Csöngő pöngö sorkantyu, 
Nincs a pájtába bornyu! 

A vasárnap délutáni s menyegzői tánczvigalmak mellett 
még főleg  a fonók  szolgálnak gazdag forrásul  ilyes táncz-
mondóka-féle  verseknek. Szokásba van ugyan is, hogy a me-
zei munkák megszűntével késő őszszel több fiatal  nők és leá-
nyok kibérelnek egy-egy tágasabb házat a faluban,  odagyűl-
nek öSBze fonni  estvéli órákon, a mi tart körűlbelől egy-két 
hónapig. Az ily fonógyülésekben  majd minden leány szereteje 
el-el szokott menni természetesen. Ott a leányok néha kUlön, 
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néha a legényekkel együtt énekelnek rövid dalokat, világi 
énekeket, s közbe zsoltárokat is. Az ifiak  olykor tréfát  Űznek 
egymással, vagy pedig amolyan tánez közben is mondani szo-
kott versekhez hasonlókat mondanak elé, vagy pedig tündér-
regék elbeszéllésével, találós mesék s elmés kérdések föltevé-
sével töltik az esti órákat. íme a városiak szinházi időtölté-
seit pótló mulatsága a falusi  egyszerU népnek! EzenkivUl az 
arató kalákákban is, melyek rendszerint vig hegedűszó 
mellett szoktak végbemenni, ugy 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 versenyezve mondogatnak ilyen versformá-
kat jó kedvökben borról, leányról s egyébfélét  is. Ujabb idők-
ben, mióta a politika, a jó és gonosz tudásának s termésének e bu 
ján tenyésző fája,  annyi keserű, roszizü gyümölcsöt hullat minde-
nüvé, a tánczvigalmak is ritkábbak s nem oly zajos-élénkek; de 
különös, hogy az ujabbkori tánczszókban többször tűnik elő a 
haza szent neve is, s nemritkán hallani most efféle  tánczver 
seket: 

Szeretöm én a babámot, 
De még inkább a hazámot. 

Álljon itt végül Tiboldi István urnák hozzánk kül-
dött leveléből néhány sor, mely a nemrég mult vidorabbszerü 
tánczvilágot tartja szemelött. „Mikor vidékünkön — irja az 
Öreg székely bárdus — kivált a kisebb falukban  t á n c z v i g a-
lom esik, abban megjelentek nemcsak az ifiulegények  és leá-
nyok, hanem az ifiabb  házasok, az öregebbek is, meg a gazda 
s szolgalegény is. Van ott egy főbb,  ki elrendezi a tánezot, 
társakat oszt, leányokat, ifjú  nőket, egyszer a legénységnek, 
másszor a házasoknak, másszor a más faluból  jött legények-
nek. Sokszor a legény maga választ tánezoló leány társat ma-
gának, kihez legnagyobb a hajlandósága, kit leginkább szeret, 
kit a mulatság végéig is nehezen enged oda másnak, őrzi fél-
tésből is. — Minden osztálybeli tánezos rendszerént három há-
rom nótát jár el egymásután, melyeknek többnyire ketteje ma-
gyar, a más lassú ezigánynóta. Ha tágasabb a tánezoló szoba, 
legények, házasok több számmal felállnak  egyszerre tánczolni. 
Sok van, ki ilyenkor a tánezot jártában mondogat apró ver-
secskéket szenvedélyesen, ha szinte csonkabonkán is. 

Még ez órában is jól emlékezem arra, hogy midőn kis-
koromban tánczvigalomban valék falónkban  (Sz.-Miklóson), el-
eljöve oda a szomszéd M. faluból  tiz vagy tizenkét az időben 
híres tánczu legény is, mind hosszú báránybőr sapkával, egyet 
kettőt kivéve mind sarkantyús csizmával. Ezek tánczoltak az-
tán párosan is, ki leánynyal, ki ifin  növel. Egy-egy nótát el-
jártak csak úgy magokra társ nélkül iq verve Össze sarkan-
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tyujokat, közbeközbe mondogatva rövid szerelmi verseeskéket 
is. Volt csengés pengés, bongás. Kitettek magokéit istenigazá-
ban. £ tánczosok közül (56 év után) három ma is jó erőben 
él a szomszéd faluban.  Jól mondotta volt jeles költönk Ber-
zsenyi : 

Ember az, a ki magyar tánczhoz jól terme, örüljön! 
Férfierő  s lelkes szikra feszíti  erét. 

Volt hellyel-hellyel olyan legény is az időben, a ki fél-
tallér nagyságú duplázott aczélsarkantyu taréjjal jelent meg a 
tánczvigalomban, hogy annál nagyobb csengést pengést idéz-
hessen elé." 

III. Találós mesék. 

Közölve vannak a gyermeteg hang- és alakban, mint 
a nép előadja s lehetőségig az illető székek tájzólása 
szerint. — Van közöttük, mi Gáspár, Merényi, Arany László 
Btb. könyveikben is meg volt már jelenve, de némi szó- s ki-
fejezésbeli  különbséggel ; azért nem véltem kihagyandóknak 
az olyasokat is, hogy ekként többen közölve azonegy találós 
mesét, valamelyikünk hozhassa végre igazi naiv alakjában, a 
mint a népi elméből származott, s tán érdekes némileg az is, 
ha ugyanazon néptalányokat, a külön vidékek sajátságos 
szinü s szabású köntösében láthatjuk megjelenni. S ezáltal le-
gyen indokolva, hogy egypárt csak kisség eltérő változatban 
is közöltem. 

IV. Népsajátságok. 

E mérhetlen czimnek ezúttal csak kicsi mértékben 
felelheténk  meg, részint helyszűke, részint a közleni ki-
vánt nyelvsajátságok: S z ó l á s m ó d o k s K ö z m o n -
dások bősége miatt, a melyekből egypár maroknyit fel 
akaránk mutatni a háromszéki 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 kiszlnelése végett kivántam 
egyegy vidék közmondásait itt-ott sajátságos szólamokkal élén-
kített beszédalakban adni elő. — Apró népszokások, furcsasá-
gok s gyermekjátékok is fordulnak  elő inkább a kifejj  ezésbeli 
sajátság tekintetéből. —Egy füst  alatt közlök Ember-, Aliat- s 
Helyneveket is, azok közül, a mik a székely népnél e napság 
szerint szokásban vannak. A Családneveknek csak egy 
részét közlöm, a mennyit egyhirţelwtfbş  m44o« yplţ 0az-
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szegyüjtetni; nem kevés maradhatott el a legtösgyökeresebbek 
közUl is, ellenben adva több olyan, mely tulajdon-névtől vette 
származását, de közlék az ilyesekbfil  is, mint nagyon elter-
jedt sösi családok neveiből. Van néhány idegen eredetű családnév 
is a legősibb székelyek között, mint: Ráduj, Konrád, Gothárd,stb. 
derendkivttl csekély számmal. Keresztneveket a székely 
népnél szokottabb alakjaikban igyekeztem közOlni; egy részük 
természetesen kevésbé van elteijedve, egynéhány az ujabban 
divók közül is fel  van véve, a melyek inkább előkelőbbeknél 
kezdtek divatba jőni. Gyulák, Bélák, Gézák, a közren-
düeknél is születgetnek most, de sokkal gyérebben, mint a mi-
veltebb osztályuaknál. A Gúnynevek száma székelyeinknél 
is eléggé jelentékeny, s az avulók mellé fotyvást  sorakoznak 

.szebbnél szebb hangzásuak. Az Állatnevek közt főleg  a Ló-
és Ebnevek száma látszik kifogyhatlannak,  mint ez lovagias 
nép lakta földön  nem is lehet felötlő.  — Helynevet hely 
szűke miatt ezúttal csak néhány ősi hangzásút adhattam. 

V. Népmesék. 

I. S z é p P a l k ó . Változatai: G a al Gy. Magyar Nép-
mese-Gyűjteménye ni. kötet: Ördög leánya, és Erdélyi 
J. Magyar Népmeséiben: Több hétszer esküdni mint 
egyszer. A mi Szép Palkónk leginkább abban üt el az 
ö társaitól, hogy működési tere Háromszék, itt élő király az 
ura, mert csak is háromszéki királynak juthatott eszibe azt 
parancsolni, hogy főzzön  neki egy „istenes haricska puiszkát," 
mely a háromszékiek hires nemzeti étke, s csak is a háromszékiek 
szokását jól ismerő Pnlutóné keverhette meg oly jóizüleg, hogy 
bámulatos mohósággal esett neki a székely város népe s a ki-
rály maga is egy jó darabot az ö fáin  csiki túrójából feltu-
róztatva, mind egy falásig  bévermelt. 

II. Igazság és Hamisság utazása. Egy Udvarhely székről ka-
pott változatát közlöttem a Szépirodalmi Figyelőben. 

III. A vadász királyfiak.  Változatai: Gaal II. köt.: Eszten-
dőre ilyenkor, Erdélyi János: Népdalok és mondák I. köt.: 
A három királyfi  s Erdélyi Magyar népmeséiben: A haj-
nalkötözd királyfi.  A hajnal és éjfél  kötés mythossa 
több népmesénkben fordul  elő, igy a Veres vitéz ravaszsága is. 

IV. A rosz fonóleányból  lett királyné. L. Arany László 
Eredeti Népmeséiben: Pánezimánczit, a ki a székelyek 
Tán ez i Var galuskája . 

V. Az irigy testvérek. Némi változata: Erdélyi Népdalok és 
Mondák ÎL kötetében: A három királykisasszony eleje. 

VI. Bózsa vitéz. Változata: A három ki r A ly fi  Erdélyi J. Nép-
dalok 4a mondák L kötetében. 
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VIII. A két gazdag ember. Vesd ö. Merényi Eredeti Népmesék 
1. köt. Szegény ember és a komája. 

IX. AranyszörU bárány. Változatai: Arany Lászlónál A szo-
morú királykisasszony és Gaalnál ül. köt. A hatal-
mas si p . 

X. Az apám la ka dal ma. Az Erdélyitől úgynevezett képte-
lenségi költészet e példányának még két változatát ismerem a 
székely nép szájából. A néphumor hasonló játékát lásd Erdé-
lyi János Népdalok és mondák I. köt. 170. dalban. 

XIII. Mirkó királyfi.  Az egyik szemivel nevető, másikkal siró 
király változatát több népmesénk adja, igy a „Pel likán ma-
dár" Erdélyi Népd. II. köt. s „Vénus madara" Gaal ÜL 
kötetében. A Mezei vitéz némi változatát lásd Gaal ül. köt. 
Zöldikéjében, hol ama gyönyörűséges rét, sátor, alvó vi-
téz, katona-szövő boszorkány szintén előfordulnak  a miénktől 
különböző mese részletéül. 

XIV. A möndölecskék. Juhok ritkán használt népmesei neve a 
lassú „möndögelésről." A forrásról,  hol a döglött kutya szá-
jából foly  ki a viz, emlités van a Hármas história IL könyve 
12 Példabeszédében. 

XV. Tündér Ézzséböt. A mi horokájunk kalauzi szerepét hol 
sánta farkas,  hol sánta sas pótolja másutt, igy Gaalnál, „Több-
sincs királyfit"  egy, a keresett országban megsérült sánta sas, 
csakhogy a szegény horokájt a hegyen is tul egész Johara vá-
rosáig sarkantyúzza a mi szegény ifjúnk. 

Az ezután következő népmeséknek semmi variansát nem is-
merem népmese-irodalmunkban. Csak annyit jegyzek meg róluk, hogy 
a legfrisebb,  alig egy éves terményei a „beszédek" költésében ki-
fogyhatatlan  népeimének. E beszéd-költők egyszerű szegény „széköly 
embörök," többnyire napszámosság vagy kézi munkájok után élők, 
de azért nem csekély hatásuk van az ö jóizű szájokon áhitatlal 
csüggő népre, s hirök nevök ha nem is hét országra, de hét falura 
bizonyosan szól, pedig oly igénytelen nevüek, mint: Bóka Tamás, 
a mi nagyreményű Csihán királyurfink  édes szülő apja, Pu-
czok Geczibá, a Megölő Istéfán  kegyes életadója, s Fa 
Miska, stb. Méltók valóban, bogy az ö nevök s emiékezetök tisztes-
séges helyet kapjon legalább a mi „vadrózsás" kertünkben, mig 
tisztelt gyüjtőtársaim, kik a népélet gyöngyeinek halászatában oly szi-
ves és lelkes segédeim voltak: Gál fi  Sándor, Kis Mihály, Ti-
boldi István, Marosi Gergely, Péterfi  Sándor, Ürmösi Sán-
dor, Pál fi  Lajos, Sándor Lajos, Gálfalvi  István urak tőlem 
mindig hálás köszönettel lesznek emlegetve s közleményeik egy 
kiadandó második kötetben is felhasználva. 

Vndróagik 86 



VI. Tájszótár. 

381-—447. Székely tájszókat nagyobb számmal tudtom szerint elő-
ször az Erdő vidék érői származott Baróti Szabó Dávid köz-
lött Kisded Szótárában, mely előbb 1784-ben s bővített ki-
adásban 1792-ben jelent meg, a nélkül, hogy a székely tájszókat 
külön megjelölte volna. Időnként folyóiratokban  tett apróbb székely 
táj szó-közlések után a magyar Akadémia mindjárt legelső nagy-
gyűlésekor 1831-ben rendelkezett székely tájszók stb. összegy űjtése 
iránt is, s 1838-ban kiadott Tájsz ótárába n több székelyföldi  gyűj-
tőtől közlött feles  számú székely tájszók is vannak a több magyar 
vidékiek közé felvéve.  Legújabban a nagy tudományu nyelvészünk 
Hunfalvi  Pál úr által szerkesztett M a g y a r Nyelvészet legutóbbi 
évfolyamaiban  jelentek meg nagy becsű székely tájszó-gyűjtések: 
Háromszékről  Lőrincz Károly és Csikból Imecs Jakab uraktól. 
Ez utóbbiak jelen Gyűjteményem szerkesztése alatt jelenvén meg, 
az általam gyűjtött tájszók egy részének értelmezésében kivánt se-
gédimül szolgáltak, mit hálás elismeréssel kell itt megemlitenem. 
Részemről gyenge erőmhöz képest mindent megtettem arra nézve, 
hogy a tájszóknak nemcsak lelkét, igaz értelmét, hanem sajátos 
testét, alakját és hangját is ugy állithassam elő, mint azok külön 
vidékeiken élni és járni szoktak. E részben több szó valódi értel-
mének kitudhatása végett számos ügybarátimmal hosszas levelezése-
ket is folytattam,  s egyegy ritkább tájszó, mint valamely kiveszés-
nek ndult nemesvad tanyájának kifürkészése  végett úgyszólva haj-
tó vadászatot rendeztem, mig végre hatalmunkba keríthettük. — A hol 
a vidék neve, mint már egyszer megjegyzém, nincsen kitéve, ott 
Hszéket kérem értetni; azonban a vidékek jelzésivel korán sem 
akartam azt jelentem, mintha azok a tájszók mindegyig csak azon 
vidékek sajátjai volnának, csak annyit, hogy ottan mindenesetre di-
vatban vannak s oly szinben s alakban vannak divatban, ha nem 
az egész vidéken is, legalább annak némely helységeiben, s gyak-
ran, mint biztos értesitésim vannak effelől,  már csak egykét falu-
ban. Komoly intésül szolgál ez minden édes anyanyelvét szerető 
honbarátra nézve, hogy a mi még az örök elveszéstől menthető, sies-
sen azt megragadni s illető helyekre küldés végett följegyezgetni. 
Az e részbeni munkának jóformán  még csak kezdetén vagyunk, 
8 a kevésben is, a mi téve van, mennyi még a tisztázni, a kiiga-
zitni való! Erősen érzem ezt magam is jelen munkámat illetőleg, 
mindamellett, hogy azt javitgatás végett nem mulasztám el messze a 
helyszínére is ügybarátimhoz bévándoroltatni, itt helyben pedig külö-
nösen Kereszturfiszék  méltó képviselöji Pap MÓZBÍ S Marosi 
Gergely tanártársaim nyelvérzését s ismeretét igénybe venni. — Szó-
val : e részben is számba kívántam venni a közmondást: a nép 
szava Isten szava, hogy az igaz népszó értelmét megismerve iro-
dalmi keletét is a lehetőségig előmozdítsam. 



Néhány sző a Székely Nyelvjárásokról. 

I. — Birák könyve XII. részében le van irva, miként zsarlatják 
vala Gileád férfiai  az általok legyőzött Efraimbeli  elszaladt férfiakat, 
a kik a Jordán révein való átmehetést megnyerendők, tagadják 
vala, hogy ök Efraim  nemzetségéhez tartoznának. „Mondjad hát 
mostan: Sibbolet, az Efraimbeli  pedig azt mondja vala: Szib-
b o 1 e t, és nem mondja vala ki igazán." Mi lehet már most a mi 
SibboletUnk is, mely a székely nyelvterület felosztásánál  nekünk né-
mileg biztos kalauzol szolgálhasson ? Nagy tudomány u nyelvészünk Bu-
denz József  úr a Magyar Nyelvészet V-dik évfolyamában  az egész 
székely nyelvterületet két részre osztván fel:  n y u g o t i székely-
s égre Marosszék- és Ud varhely székben s k el eti székelységre 
Háromszékben, Csikban és Gyergyóban: a köznyelvi is szócskát 
veszi fel  sibboletül, mint a mely a nyugoti székelyek szerint: is, a 
keletiek 6zerint pedig: es volna, úgy hogy szerinte is-es és e s-es szé-
kely beszédről lehetne szólanunk. 

Annyi igaz, hogy két fő  nyelvjárást kell fölvennünk,  a melyek 
sok közösen s megegyezöleg birt sajátság mellett nem kevésbé 
lényeges külön sajátságokkal válnak el egymástól: azonban az idéz-
tük osztályozás correctsége s a fölvett  sibbolet ellen némi kifogásunk 
van. Hogy az es-es székely Gileádon vagy is a keleti székelysé-
gen kezdjiik, annak területébe nem csak Háromszék, Csik és Gyer-
gyó, hanem az egész Erdüvidéke — hová Udvarhelyszék egyik fiszéke 
Bardocz is tartozik — s a szintén Udvarhelyszékhez tartozó Homo-
rod vidéke is belé van foglalva,  hol mindenütt es kötszó divik, sőt 
ez van használatban Udvarhelyszék Felvidékén vagy havasalji ré-
szén Csik felé  s északon le egészen Marosszékig az úgynevezett 
Sóvidéken is. E szerint Efraininak  vagy a nyugoti székelységnek, 
hol az is uralkodik, Udvarhelyszékböl majdnem csak Eereszturfi-
szék marad s néhány helység a Nagy-Eüktlllő mellett, s aztán Ma-
rosszék, ez is néhány helység kivételével, mely a Sóvidékhez tar-
tozik. Azonban ezt az utóbbi széket jórendin mellőzhetjük a szé-
kely nyelvjárásokról  szóltunkban, s különösen Eereszturfiszékkel 
együvé nem igen sorozhatjuk, a mely utóbbihoz csak néhány, Udvarhely-
székkel határos falva  hord némi sajátságos vonásokban, de nagyobb 
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része mondhatni a magyar köznyelvet beszéli, csak kevés székely 
iztl s nem annyira hangejtés mint szó- és szólambeli közös sajátsá-
gok által tanúsítván azonegy fajhoz  tartozását, söt a megyékkel 
érintkező több falva  Marosszéknek magát már alig is tartja székely-
nek, annyira nemszékelyes a szóejtésc s egészen a közel fekvő 
megye beszédét követi. 

Nézetünk szerint a két székely nyelvjárás, melyet mintául fel-
állíthatni: a Háromszéki és Ke reszturfiszéki;  atöbbi vidé-
kek beszéde hol egyik hol másik nyelvjárás jellegét hordja magán 
nagyobb vagy kisebb mérvű eltérésekkel,  vagy mint például Homo-
rod vidéke a két nyelvjárás nagyon is feltűnő  egybetalálkozását mu-
tatja. Marosszék, és a megyék közé magát beékelt s azokkal való 
érintkezésiben ősi szóejtését egészen elvesztett Aranyosszék e min-
takörből kiesnek. Ily körvonalozás mellett már a háromszéki nyelv-
járást nevezhetni keletinek, a kereszturfiszékit  nyugotinak, s fölvehetni 
vezérszóul a beszédben sokszor előforduló  es és is kötszót, de 
tán még jellemzőbb siboletül vehetni fel  az előbbiben a közép vagy 
közlő é-t, s az utóbbiban a rövid ö-t, mely önhangzók oly sűrűn 
fordulnak  elő az illető nyelvjárásokban, ugy hogy é-zö és ö-zö szé-
kely beszédről lehetne szótanunk. A mintául fölvett  háromszé-
ki h e z legközelebb simul a csik-gyergyói s erdővidéki, 
csak kevés jelentékenyebb hangejtési s alaktani különbözést mutat-
ván fel;  távolabb áll már a homorodvidéki, de kiválóbban az 
ö-nek a közép é melletti gyakor használásával, mint a nyelv ido-
mait illető eltérésekkel.  A kereszturfiszéki  nyelvjáráshoz is-
mét közelebb áll a sóv idék i s h a v a s a l j i vagy felvidéki, 
azonban az ö-nck divatját már nagyon gyéritve közép é-vel is, ki-
vált egyegy falvában,  ö e szerint mindkét nyelvjárásnak vannak 
úgyszólván hódoltságai, hol nagyobb kisebb mértékben az uralkodás 
felett  mintegy osztozni látszanak. 

A két minta-nyelvjárás egyezéseit s különbözéseit nagyjában 
megismerhetni e Gyűjtemény verses s még inkább prózai részéből. 
Kevésbbé ismerhetni meg a mintáktól többé kevésbbé eltérő tá-
jak sajátias arczát, a melynek hü lenyomatát már csak azért 
is oly nehéz adni , mert azokban az átmenetet képző vidé-
kekben itt-ott már határos falvak  beszédejtései sokban eltérnek 
egymástól, hol egyik hol másik fő  nyelvjárás felé  inkább hajol-
ván. Egyébiránt a háromszéki nyelvjárás sajátságait ritka alapossággal 
s kimeritöleg közlötte L ö r i n c z Károly ur a nyelvtudományunk 
egyik fáradhatlan  bajnoka Hunfalvi  Pál ur által szerkesztett 
Magyar Nyelvészet Vl-ik évfolyama  III-dik füzetében;  becses 
közléseket tett a székely beszédről B u d e n z József  ur is ugyan-
azon derék folyóiratban,  mely most „Ny e lvtudományi közlemé-
nyek" czime alatt jelenik meg. Ily jeles dolgozatok után ama 
nyelvjárás mivoltáról nem látszik miért sok szót szaporítanom, csak 
figyelmeztetni  kivánom a nyelve s irodalma lépesbűlésén örvendő 
közönséget ARRA a keleti székelység nyelvét oly részletesen  B 
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ümeritőleg ismertető munkára, melyet a most emiitett folyóirat  kö-
retkezö évfolyamában  ugyanazon irónak a Háromszéken hall-
íató táj szók czimtl dús közleménye egészit ki. Ezennel csakis a 
kereszturfiszéki  nyelvjárásnak a báromszékitől eltérő némely 
3bb sajátságait szándékom babár futólag  s minden igénye nélklll 
l bébató s kimerítő alaposságnak vázolni. A „Göttersprache"-nak 
íevezett műszók gyakorlottabb kezelőjére s átalában a nyelv tit-
kaiba mélyebben belátó tudósokra bizom annak kimerítőbb tárgya-
ását, a mit én inkább csak mükedvelökép, bár ügybarátimmal foly-
atott hosszas levelezések, vizsgálódások után bocsátok a nagy kö-
;önség elé. Elmondom a miket közvetlen a magam s közvetve a 
•ások fülével  hallottam s tapasztaltam, megengedve előre is azt, 
logy hallásomban itt-ott csalódhattam. 

U. Miben különbözik hát a kereszturfiszéki  nyelvjárás a három-
zékitől ? 

1) Jellemző vonása a kereszturfiszéki  nyelvjárásnak az, hogy 
magánhangzót használ, kevés szó kivételével, mindenütt, hol a há-

omszéki közép v. közlő éveiéi, mint: szönt, szömbe, szörön-
se, mönyök, tömlecz, hörczög, szerelöm, nözni, fö-
ödni, börrögni, pöszlek, pözme, gyöp, fölös,  sat. 

Vannak csakugyan kivételek, bár nem félés  számmal, hol a há-
omszéki nyelvjárásban divó közép é nem változik át ö-vé, mint: 
zérte, ténnap, ténta, észténa, égy, écczör, réa, léány, 
lézza, ésszé, g érénda, (lészka, ménkö, ménnyország, mé-
[yecske, (gyakrabban mégis mönyecske , pérépács (használ-
abb : p a r á p á c s ) , s még egynehány. — Megjegyzendő azon-
ian, hogy a közép é kiejtése a kereszturfiszéki  ember szájában 
Dajdnem oly élesen hangzó mint a hosszú é, hasonlitólag a három-
zéki népnél szokásos hangoztatási módhoz — mit Bndenz ur, „in-
erjectio-szerü hangicsáló fölemelésének  nevez, — midőn a mondat-
ieü suly a szó, pl. embér végére esvén, ezt megnyújtja s tigztán 
gy hangzik: embér. Tehát: écczör, hézzám, gérénda, mén-
.ö stb. Egyébiránt nekem ugy tetszik: ez az élesebb hangoztatás 
nnét van, hogy a kereszturfiszéki  nép aj a nem lévén hozzá szokva 
közép é-nek oly minden perezben elé-eléforduló  ejtésihez, abban 
néhány szóban is, mely nála közép é-s, sokkal könnyebben esik 

cki éles é-t hangoztatni, hogy ugy fejezzem  ki magamat, mintha 
em termett volna rá a szája az igazi háromszékies közép é-nek 
zabatos kimondására. Innét van aztán, legalább nézetem szerint, 
iogy a mely szótagban, — t. i. háromszéki ember nyelvérzéke szerint 
;özép é-vel ejtendő szótagban, — a kereszturfiszéki  nem ejt rövid ö-t, 
tt a közép é-t csaknem a nyílt c-vel egyező hangoztatással mondja 

ilyenek: meg, megint, megi, a kérdő : e? kell, kellene, 
sten e m , leik e mre , leik e dre , leik e m (magára állva igy, 
Le testem szó után állva: ö hangzóval: testöm leiköm) héjett, 
léjettem. Ezekben én mind a közép é-t alkalmaztam, mint ez a 
íáromszéki s az ebez közel álló nyelvjárások szerint dukál, annyival 
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is inkább, mert e pontra nézve vettem észre, hogy magok Kfi-
szék szülöttjei közt sincs tökéletes nézet-összehangzás. Akár-
hogysmint 

Vannak tehát szók, de nagyon korlátolt számmal, hol a bá-
romszéki közép é-t, a kereszturfiszéki  pedig nyilt e-t használ, mint 
éb, ébékzreb, ebök; jelént r= jelent; kégyes "kegyes 
(ejtik igy is: kegyös, kögyös) kégyelmed rrkegyelmed;  tisztéle-
tés = tiszteletös; bészég ~ bészeg; csérésnye= cserösnye; 
néhány — néhány; négyven ~ negyven; tizénhét — tizen-
hét s a miket fennebb  felhozék  sat. *) 

Van még néhány szó olyan is, hol a háromszéki nyilt e-vel, 
a keres_zturfiszéki  rövid ö-vel él; mint: e n ged ~ önged; ingyen 
— ing y ö n; s z e met ~ szömét (dc szemet is); szerel m e s ~ sze-
rel m ö s; ten gély — töngöly; t e n gér = t ö n gör (c két utóbbiban 
talán hang-hasonulásnál fogva).  Van, hol a közép é i-vé változik ; 
mint: gél és zta — giliszta; hérnvó = hirnyó; csecs = csics; 
p e c s énye — pecsinye, c z é n é ge = czinige. Van egykét szó, hol 
az é üvé változik, mint csépü = cstipü; bétU = btltU; b écsil-
lét =r b ü c s U let (azonban ez ott is divik) stb. 

2) Jellemző vonás az úgynevezett hang-attractio v. hangzó-ha-
Bonulás, mely szerint a hosszú á val való szótag az előtte levő egy 
vagy több szótag tompa a-ját is élessé teszi, mint: ápám, házá-
j át, lákádálmát, párápács, hálál sat. Hasonlóvá de nem egé-
szen egyenlővé lesz tehát a megelőző egy vagy több szótag a-ja, mert 
némi finom  árnyalatú különbség észrevehető a Kszékbcu született 
ember hangejtésén, s e hang-hasonulás hátra- s nem eléfelé  történik; 
de gyakran egy szóról a közvetlen előtte álló szó azonnemü ön-
hangzójára is visszahatást gyakorol, mint: liádd lám vagy hál-

*) Több ízben lön megemlitve, nevezetesen a Magyar Nyolvészet-
ben,Torkos Sándor ur által, mily üdvös volna nyelvünkre nézve, ha határozotton 
meg lehetne állapitni, melyik szóban felhangu,  melyikben közép vagy közlő a rö-
vid e. Immár a háromszéki népnyelvben divatozó kiejtés a közép ét illetőleg jóren-
din ismoretes annyira, hogy váltig megkísérthetni annak egybevetését a palócz 
nép nyelvével, mert tudtom szerint inkább csak e két magyar törzsnél van még di-
vatjában a közép é használása. A mennyire eddig módom volt a közép é-jü szókra 
nézve némi egybehasonlitást tenni a „Magyar Nyelv Szótára" e perczig megjelent 4 
füzetéből,  hol a szók közép é-je is jelölve van, azt tapasztaltam, hogy azok nagyobb 
része összetalál a székely nép kiejtésével, de nem kevés fordul  elé csakugyan, 
hol a rövid e-t az egyik nyíltan vagy felhanguan,  a másik pl. a háromszéki zártan 
vagy közlőén ejti ki. Pl. a Torkos ur által felhozott  betyár, d eszka szókat Gö-
csejben közép é-vel ejtik ki, a hszékiek szintén, de a M. Szótár szerkesztői nyíl-
tan. Beoze, mester, mentő, eczct, ékel, elegy, gereblyo, esket, hegyez, 
behelyez, bejei e nt, s z erszám, beszed, bezzeg, beszentél, csecsemő, délezeg 
szókban a felhúzott  szótagok e-je nyilt vagy felhangu  a M. Szótár szerint, Há-
romszéken pedig mind közép v. közlő. Megjegyzem egyúttal, hogy a közlö v. kö-
zép e a székelyeknél csak mélyhangn önhangzókkal fordulhat  elő azonegy szóban, 
mint.- gé rénda, déréka, húába, dérága, éskola, Bertalan, Están, Bébi sat. 
kivéve az összetett szókat, mint: pereputty, perepács, s egyegy személyszót 
vagy idegen nyelvből átjött szét, mint: templom, mit egyébiránt tamplomnak 
is mondnak. 
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Iám; hâdd lássam vagy hállássam; nászszá j ja l (aagy 
szájjal.) E szabály alá jőnek átalában mind az á-val való szók. 
Azonban e szabály a hossza é-jtt szókra is kiterjed, de csak akkor, 
midőn az é vel való szótagot közép é-jU szótag előzi meg pl. szé-
gény, égyéb, dérék, téréfa,  szérént, sérény, méénk, faz 
ily szók száma csakugyan nem nagy), ellenben a megelőző nyilt 
e-jü szótagra nincs e visszaható attractioja az éles é-nek, mint: 
legénv, vetemény, kemény, vereség. E hanghasonitás ereje 
látszik működni egynéhány, más hangzóju szóban is, a megelőző BZÓ-
tag hangzóját átváltoztatólag, s olykor előre is hatólag, mint: si-
ritt, vigyitt, igir, kimil, diesir, szilid (azonban az i hang-
zónál inkább csak Hszéken); j o h o k, rogyog, mindonkor (min-
denkor); bnszu, bnsznság, suhult, bnrns, hábnrn, nap-
nyugut, buzngán, bütü, csüpü, bücsület, (e kettő divik Há-
romszéken is a becsület mellett), kürül, küvül, kllnnyü (ez 
ntóbbiak még inkább Kfszéken  kivül.) 

3) Kitűnően jellemzi a kereszturfiszéki  népnyelvet a terpedt 
hangzók gyakori eléfordulása,  mit okoz az l-nek az ntána kő-
vetkező mássalhangzó előtt való kihagyása, vagy elveszése , mely 
hangbeli kár csakugyan haszonba menyen, a mennyiben az 1 előtt 
álló önhangzót terpedtté, úgyszólván terhessé teszi, vagy mint jeles 
tudósunk Wass József  ur a Dunántúli Nyelvjárásról  irt ko-
szorús pályamunkájában erről a göcseji nyelvjárásban is divó sa-
játságról szóltában megjegyzi: „az 1 kihagyását az 1 előtt álló ön-
hangzóra eső suly, nyomaték, azaz, hangoztatásában túlnőtt huza-
mosb idő pótolja, mely hangejtést nem fejezi  ki természethiven az 
önhangzók kettőzése, hanem élethű képét viseli iratban e pótléknak 
a terpedt â, é, ö' sat., melyek mintegy középhangok az a, e, ö és 
aa, ee, öö közt." Ez a palóezos terpedtség azonban illető székely népűnk 
szájában minden önhangzóra kiterjed, természetesen nem éppen oly 
érezhetöleg mint a rövideknél- pl. âma = alma; csiná'na = csi-
nálna; eső — első; beszé'nirz beszélni; tl'tnak = tiltnak; ta-
nó'na z= tanólna; gondőta ~ gondolta; in dfinak  = indulnak; 
törö'te — törölte, ű'nek — ülnek. A háromszéki népnyelvben 
csak az egy á'gyarr áldja szóban (á'gya meg az isten) érezhető 
egy kis terpedés, hogy az ágya (lectus ejus) szótól meg legyen 
különböztetve. Ide sorozható még néhány oly szó is, hol a három-
széki népnyelvben j j vagy az irodalmi nyelvben llj, Íj v. ly jön 
elő, mint áj j , mi tárgyalt nyelrjárásunkban inkább terpedten hang-
zik: á'j; szájj le zz szá'j le; hejj ~ héj; hejjétt n: héjett; 
bújjatok — hdjatok; teljes (az irodalmi nyelvben) ~ téjes, 
(közönségesebben csakugyan tejes mind Hszéken mind Kfszéken); 
egypár szóban az ly egészen elvész, mint; Gergő' = Gergely; 
métö' — métely. Hol az á, é, ó, u, önhangzók után a háromszéki 
népnyelvben 11 következik, mint: áll, állat, beszéli, szóll, 
hull, ott a kfszékiben  inkább csak egy 1 hallható, az önhangzók 
észrevehető terpedtsége nélkül. Megjegyzendő, hogy egy mondat 
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valamelyik, de nem végső szójának utolján álló 1 kihagyása ter-
pedtté teszi az előtte levő önhangzót akkor is, ha az utána levő 
mássalhangzó a kővetkező szó kezdetén áll; mint h á z á b ó' jőve ki: 
mig az a mondat utolsó szójának legvégin vagy csak epy PZÓJU mon-
datban állva, elvész, terpedten hagyva magánhangzóját, ha ma-
gánhangzón kezdődnék is a kővetkező mondat első szója, pl: kivi 
vagy itt? ápámmá; immán ögyé', igyá', nyugugyá'. 

Hasonló terpedt hangzók vannak néhány, kor, szer, kép-
zöjtl szókban, midőn az r-re mássalhangzó következik a más szó 
kezdetin, mint: mikő , akkő, mindonkő, ecczö', kecczö', 
máccző, soksző. (aFelvidéken sokszé', hol a szer még gyöki 
alakjában szerepel, egy kissé népies szint öltve fel  magára, mint 
ott a közép é-jtl s z é r-t szokás éleskén ejteni.) 

Szintigy e helyre és helyről mozdulást jelentő liatárzók egyik 
r-jöket elhagyva, azt terpedt â, é-vel pótolják, mint mé re? ara: 
ahâra, ehére, más here, mérői, aról, erői, aháról, éhé-
ről. Igy több szóban is, hol vagy két r van egymás mellett, vagy 
az r után sziszegő mássalhangzó következik, az r kihagyásával ter-
pedtté lesz az előtte való önhangzó, mint: várás ~ varrás; fő  r ás: 
forrás;  ő s ó ~ ossó , h á' s — hárs , vagy pedig a következő 
szóhangra olvad át, mint a két utóbb emiitett szó is gyakrabban 
igy: ossó, háss, táss, nyess, p ü z z s (pörzs). Terpedtté válik az 
önhangzó az r előtt néha ezekben is: hamâ (hamar), csti'kert 
(csttrkert),  má', immá', s az ért képzöjU szókban, melynek mind-
két mássalhangzója elmarad, ha reá szintén mássalhangzón kezdődő 
szó következik; önhangzón kezdődő szó előtt pedig a képzőnek r be-
tűje megmarad, a nélklll ez esetben, hogy az előtte való önhangzó vál-
tozástszenvedne, mint: mi é' vagy mé' kell émünni? a világé' sem, 
azé' sem; miér akarsz vagy mér akarsz annyit busüni az ödó-
gáé'? más dógáér egy csöppöt sem ké renyődni. A mert köt-
szóban is (mely néha mer s többször met-ne't hangzik) elmarad 
sokszor mind két mássalhangzó s aze terpedtté lesz: mc. (Mér, azér, 
néha igy is hangzik: mét, azét, mint Hszéken divik.) 

Végül e pont alatt emlitem meg a jö igét is, hol az ö-t min-
dig röviden hangoztatja az összes székely nép, mintha egy szálnyit 
időzne annak kiejtésében. Leginkább észlelhető ez a jő'ni, jö'nek, 
— ben, mire több született székely ismerősömet figyelmeztetvén, 
nyelvérzékök azonnal is észrevette az ö hangzónak rövid, de némileg 
terpedt ejtésit. 

4) Eltér a kereszturíiszéki  népnyelv a báromszékitöl abban is, 
hogy az ok, ék, ök többes 3. személyt! birtokragot  soha sem hasz-
nálja ik ragalakkal,  mint ez Hszéken divatos, nem mondja pl: 
szép házik van, jó bundájik van; az apjik, anyjik, test-
vérik hazajött; töllik, nállik, hézzik, réik, róllik, felé-
jik, al áj ik, melléjik, hanem mindig a szabályos ragokkal: 
szép ház ok, jó bnndájok; apjok, anyjok, testvérük, töl-
lök, nállok,(v. ná'lok) hézzok, réjok, r'óllok, feléjök,  alá-
jok, mell éj ök. 



553 

5) Eltér a háromszéki népbeszédtől abban ÍB, bogy a névszó-
kat s személyneveket nem szokta tulontul is kicsinyiteni, mint ki-
vált Hszéknek némely tájéka, bol a ka, ke, kó, kő, cska, cskf 
képzők nem csak egyszerűen, de olykor megkétszerezve v. nyoma-
tékosítva is fordnlnak  elő a közbeszédben-, mint: csűr kecske, 
kiesi kecskecske, menyecskecske, pirinkó, piránkó, 
morzsika v. morzsácska ; szépecskék a bornyocsk ák; 
meglehetősöcske az aratás; csinosocska az a leá-
nyocska; csak egy cseppecskét nyalintottam a nyel-
vem begyecské j in ; m e gforrolinto  tta a tej e cskét; mi-
lyen szép nagy asztagocskáik van; sógorka, Kalárics-
ka, Evacska, Józsikacska, Pistika, Feruska. Itt csak a 
kőzdivatu: Pista, Jancsi, Ferkö vannak szokásban s legfeljebb 
orficskát  neveznek igy: Jánoska. S e kicsinyitési modor amott a 
határozókra is kiterjed, mint: szüköcskén, meglehetösöcskén, 
elégecske; sőt kiterjed indulatszóra is, mint: ballod-e hécske! 
hogy vagy hécske! 

6) Eltérés van a két szóejtés közt abban is, bogy a három-
székiben a cska, cske kicsinyitő-rag előtt a tőszó végén való a, e 
változatlan marad, mig a kereszturfiszékiben  éket nyer, mint a ma-
gyar köznyelvben is divik, tehát: fácska,  ládácska, bun-
dácska, 6 nem facska,  ládacska, bundácska. Ily eltérés van 
az alá, mellé viszonyszóra nézt is, melyek Hszéken a ja, je, ik 
v. jik birtokragok előtt többször változnak, mig Kfiszékben  válto-
zatlan maradnak, pl: alája, melléje, alájok, melléjök, nem 
pedig: alaja, melleje, alajik, melleik v. mellejik. — Igy 
ezeket a Hszéken, kivált a Csik felé  lakóknál röviden ejtett szókat: 
szekér, bogár, menyet, keves, kévéssé, közép, fltveny, 
eger, Kfiszéken  mindig é-vel ejtik; ösvenv és szemet igy is 
divik: ösvény, szömét. Esz vagy ész, fonal,  tehen, akar 
mint Hszéken. 

7) A sza, sze, nógatás, sürgetés végett használt szócskák 
sokkal gyérebben hallhatók a kereszturfiszéki  beszédben, mint a há-
romszékiben ; hallani ugyan ott is e szókban: mesze, mesztek, 
accza, hoccza, lássamsza, de nem igen az ilyeket: accza-
sza, hocczasza, jösztesze , fusssza,  veddsze fel,  fog-
junk s z a hezza, mondjátoksza még ecczer; annál kevésbé: 
fusszag,  j öszteg, acczng. 

8) A kereszturfiszéki  népnyelvben az a, e, biitokrag előtti 
mássalhangzó megkettőzése sem éppen oly gyakori, mint a három-
székiben, hol kétk éppen dívnak : busa v. huss a, uiája v. májjá, 
szája v. szájjá, leánya v. lcányja, ágya v. ágygya, mig 
amott csak egyképen. Így inkább: s zöméje, fénye,  kiráj a, 
széje stb., mi származik talán a szájnak megszokott hangoztatási 
módjából, mely szerint az átalában inkább hajlandó az önhangzók ki-
ejtésül egykisség időzni, mint a mássalhangzókat kettőztetni. 

9) Abajt, ehejt — amott, imitt, nincs szokásban Hszéken, 
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mig Kfiszékben,  sőt egész Uszéken s Csíkban is nagyon divatják. 
Megjegyzendő, hogy ahajt a rendes értelmén kivül jelenti gyakran 
még ezeket is: itt, akkor, ekkor s átalábankapcsnl szolgálni látszik 
a beszéd folyamában,  s olykor hézagpótlóul, midőn a beszéllö egyhir-
telenébe nem kapja meg a kellő szót: milyenek szoktak lenni még 
a közbeszédben: izé, osztán s no's, pl. Péter és Pál esszevesz-
tek s ahajt Pál ugy Utte pofon  Pétert hogy —. Aharra, eherre, 
ahaddig, eheddig szintén nem igen jő elő Hszéken, csak itt-ott 
Erdővidékén s még gyakrabban Csikban, mig Kfiszékben  használ-
ják, aháról, ehéröl-lel együtt. Attótól fogva  inkább Hszé-
ken, ahattótól fogva  Csikban. Hszék és Csikszék összeszegellé-
sinél hallani: arrunnét, errünnét, arrunnól , errUnnöl, arrnnt, 
errünt, mig Kfiszékben  s Hszéken gyakoribb: arról felöl,  erről 
felöl,  a tájt, e tájt. Sajátságos szava még a kfiszéki  népnyelv-
nek: mintsább vagy mintsebb = mintsem, csak Erdővidékén 
hallszik olykor mintsebb, mintha hasonlitási középfok  volna, ho-
lott tán csak a rokon ajakhangak fölcserélése.  A maga mint indu-
latszó no és ugyan értelemben egészen ismeretlen Kfiszékben. 
Nem igen hallható itt ez a Hszéken gyakori szólásmód is: én biz 
egyet sem menyek, egyet sem nezem meg, valamint ezek: 
tUsténtesen, eliges onság, el^gnébe, mihentes mihent, 
sat. —Egy: mintegy, körtllbelől,  ugy helyett , pl:egy6 
óra tájatt lehetett. — Vannak szók, (nem is emlitve a közép é-jtl s 
hang-hasonultas szóknak nagy számát), melyek különböző hangejtéssel 
divnak, pl. Hszéken: dészU, fészi,  tulu, tolvat, saját, nyó-
lik, sójt, bócsuzik, bőcsü, ócsu, falva,  soholt, porá-
zsa, tanyltt sat. Kfiszékben:  gytlsztt, féjsze,  tollú, tollat, 
s i ját , (de gyakrabban: saját) nyúlik, sujt, búcsozik, bő-
c s ő , ó c s ó , f a l a  (Csekefala),  suhut t , párázsa, tanltt. 
— A feles  számú szók közttl, melyek egyik másiknak kizáró-
lagos sajátjai, csak néhány stlrllbben divatozót hozok még fel  p. o. 
a kfiszékiek  a gócz alá, a homorodvidékiek a gógba v. góbba, a 
hszékiek pest alá szeretnek ülni. Hszéken gyakran mondják: 
ma nem ettem, csupa súgó kegy eret (szttk nélkülözés), egyebet 
nem ittam súgó viznél ~ csupa viznél, mig Kfiszéken  ritkábban 
adnak a marhának csupa suhogó szalmát. Hszéken: ott ttl valaki 
hekkesen, nagyhekre, pirimókoson; itt ez szokatlanabb.— 
Amott az isten eszt v. észt ad, ritkábban eszét, itt inkább a két 
elsőt. Hszéken gyakran hallani: egy szálnyég sem, itt inkább 
egy szálat, egy szikrát sem. Amott mindegy zeketlö sze-
mig, itt mindegy szömlő szömfg  eszik meg a cseresznyét; ott 
az arrokot,  itt az őr okot szijják ki. Amott minden mosónémtt: 
rongya, itt nem. Amott nagyba jár a nagyapró, a küs apró, 
himlő helyett; itt csak az apróhimlő. Ott a bótani divik bó-
tozni helyett; itt jól csombolyognak együtt: a kik jól élnek. 
Ott a menyecske ~ megesett személy, itt a mönyecske férjnél 
levő ifja  nő stb. Itt ls ott is igen jól néz ki, jó kinézésű, a 
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köznép nyelve, nemcsak a mivelteké, pedig ez kocsintásnak lát-
szik sat. Hszéken: kérésztény v. kérésztén, itt körösztény. *) 

10) A kfiszéki  népnyelvben ik-es igéktll is jönek elö: meg-
szólalik, kezdik: (sirni kezdik zz sirni kezd); a lépik Három-
széken is igy lép helyett. —Azit igeképzö két tt-vei hangzik mind-
két nyelvjárásban, és soha sem ét, kivéve: segét, segéteni, Há-
romszéken. A határtalan mód mindenikben: tan itt ani, igazittani, 
nem tanitni, igazitni. Az ik-es igék hajlitása elég szabályos, 
csak a parancsoló módban divik igy is: gondolkozz, eltaka-
rodj, nyugudj. Eltelék helyett néha hallani igy is: eltele, s 
ritkán efféle:  aggódsz, gondolkodsz, aggódol sat. helyett. Le-
szel, veszel, fogol,  ne ze 1-félék  szokatlanok. —Mönyök mindég 
mögyök helyett, csak egy népmese-mondótól hallottam ezt: mögy, 
menyen helyett, s ezt: lévendö—férje,  leendő helyett. — Közös 
az egész székelységgel a foglaló  mód jelen ideje egyes 3-dik sze-
mélyének s többes mindenik személyének a jelentömód jelen ideje 
helyett való használása a mélyhangu igéknél, hol a j ragsegitö betű 
sz- s-sé hasonnl át, a magashanguaknál csak a többes 1. személy 
szenvedvén ily ragcserét, pl: látom, látod, l á s sa , lássak sat. 
és: ütöm, ütöd, üti, üssük zz ütjük helyett. — Ny itt ige foglaló-
módbeli jelen idejének hajlitása Kfiszékben  kétképen van: nyis-
sam és nyittsam sat. egyes és többes személyeiben, s igy a 
jelentőmód jelenidejében is: nyitom, nyitod, nyittsa és nyissa, 
nyittsnk és nyissuk, sat. A személyragozott határtalan mód többes 
3. személyében hallani olykor: ö n n i k, önniök helyett; i n n y a, i n y-
nyok, innia, inniok helyett közszokásu, valamint ez is: juttam, 
futtám,  vettem, bocsáttam zz jutottam, futottam  sat. helyett. V a t-
tok, vadnak = vagytok, vannak helyett szintén. — A fog  igét 
itt sem használják a jövő, csupán a megtörténhető dolgok jelölésérc, 
pl: nem fogott  jól esni zz tán nem jól esett; ott fog  lenni 
zz tán ott van. Most fogja  beszélni, hogy hol járt. De gya-
kori itt a fog  igének kezd értelemben való használása, mint: ek-
kor a leány sirni fog  zz simi kezd. Egy népmese-beszélőtől 
hallottam: az öreg asszon bétakarja s el fogja  dugni, e he-
lyett: eldugja vagy elkezdi dugni. S mikor el fogta  dugni (el-
dugta), akkor a fia  érközött a fával.  — Ily szófüzési  sajátságok: 
hol van apád? otthon lessz? zz ugy hiszem otthon van; 

*l A keresztény szó helj esi rását illetőleg egy szerény javaslatot kocz-
kAztatnék. Tudjuk, hogy a magyar r. katholikus és protestáns hitfelekezetek  közt 
o részben külön gyakorlat kapott lábra: r. katholikus írók rendesen keresz-
tényt, protestánsok pedig keresztyént írnak- Nem lehetne-e az uniót legalább 
ortographice kieszközölni az által, hogy mindenik fél  mondana le arról az egész 
bajt okozó y-ról ? Lám a székely nyelvszokás igen gyakran elhagyja e betűt a igy 
is mondja: kérésztén ember, k e r e s z t é n emberek, mint mondja: S e b e s t é n , 
nem pedig: Sebestyén, holott Sebestyén uram szokott legnagyobb erősség 
lenni az y megtartása mellett. A székely népnyelv Sebestén-t alkotott Sebastia-
nusból , szint igy alkothatta r keresztént Ch r i s t ia nu sb ól. Részemről, mint 
székely kész vagyok a görög y-t feláldozni  az egyesség kedviért. 
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mennyire van ide Kolozsvár? 40 méföldnyire  lessz, itt 
is járnak; mig, ö mondta lessz, elmeny en lessz, itt szokatlanok 
valamint Sepsiszékben is. A háromszéki kéne, kénék vagy kék 
helyett itt inkább csak: kéne vagy ké; kellene ritkán. Kéne 
v. ké bizon, vóna csak! Nekedkéne s annak vége.— Ez álla-
potjegyzö alak: álmottara, ad, a, mint émettem, ed, e, itt 
is divik pl: álmottam ugytetszett nekem, azaz: álmomba; 
de legéntem, leántom sat. (legény, leány koromba) nem annyira 
szokott; de gyakoriak: fliv  entibe, e"nyettem, idéttem v. idén-
tem v. idéntemben személyragozva. 

11) Az h, tt, i, őnhangzókat több szóban húzza meg a kfiszéki, 
mint a háromszéki népnyelv, noha már Sepsiben és Erdővidékén 
is több szóban nyújtják meg mint f.  Háromszéken, névszerint 
a nimet-et jóformán  meghúzzák s különbség van pl. a futok,  ju-
tok s a húzok és búza hangzóik ejtése közt. A mondott önhang-
zókat csakugyan inkább pathosban szokták élesebben meghúzni, 
s kivált igen éles U-t a székely közönséges beszédben nem szokott 
ejteni. 

12) BetU-összeolvasztás, — elhagyás, toriások lágyitása sat. 
gyakoribb a kfiszéki,  mint a háromszéki köznép nyelvében, milye-
nek: pözzs, Ozzséböt, boss, bossó, kopossó, bözzöget, 
őlleni, pölleni, gyalló, nác cz ál (nádszál), naszszáj ja l , 
d'ugy, haz'érkéz ék, d'ojan essö lött, ezüs hid, min'ha, 
mos' már, meszt (mé vagy mer ezt), jöön bé, sinnyég, 
(8ingnyég), nyál levél (nyárlevél), t e r é f  a, poróbál, darága sat. 
Nem is einlitve itt újból az l-nek rendszeres elnyelését. Szó elején 
csak az egy zászló-ban marad ki ritkán a z, aszongya helyett 
inkább ez hangzik: asz' mongya. Az névelőnek z betűje sem 
ragad az önhangzóval kezdődő szók elejéhez, mint olykor Erdő-
vidékén: levettem a zingemet, beléhót a zótba (az Otba). Betü-
eltérések: i s = e s, de azért Kfiszékben  is sohasem ismét, hanem 
esmét, esmég; suhutt = soholt, (Csikban suhujt); szény 
v. szén, éz, é z z i b c ~ szin, iz, izibe sat. 

13) A mondat utolsó szavának vagy szótagának fölemelése 
nem oly lágy énekszerü a kfiszéki  mint hszéki beszédben, s midőn 
e mondatbeli hangsúly egytagú végszóra talál, nem csinál abból 
két szót a hangoztatásban, mint a felvidéken  néhol. 

III. Ennyit a kereszturfiszéki  nyelvjárásnak a háromszékitöl való 
eltérésiről,  mint azt észlelni s kőrvonalozni képes valék. Bajosabb 
már a közelebbi s távolabbi rokonságnak, az egyik typusból má-
sikba áthajlás árnyalatinak élethű rajzolása, mire sem elég részletes 
ismeretem, sem pedig időm és helyem. Csak egypár észrevételemet 
mondom el. Uszék Marosszék felé  fekvő  helységeiben, valamint a 
felvidéken  már gyérül az ö-zés; a közép é helyett sok szóban 
majdnem éles é hangzik, mint embér, nem ké (kell), hérget, 
Fézzsi. Is helyett es divik. Az 1 kilökése n az önhangzók terpedése 
szünedez, vagy terpedés nélkül marad el az 1, mint: féményék 
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a felvidéken.  Azonban a hanghasonulás még széltibe dívik, s Maros-
székben is itt-ott.— A báromszékies: töllik, vél lik, bázik hal-
latszik még az Uszék nyugoti szélén fekvő  Siklódon ÍB, (1. a 238. 
dalban: E siklódi legényeknek, Bocskorik van szegényeknek). Sa-
játságos az: ez, e, mutató névmás divatja a névelő helyett, mi főleg 
a felvidéken  gyakori, mint a fennebbi  versben: e siklódi — a 
siklódi helyett. Eszém ezte piros meggyet — ezt helyett. 
Gyakori még a tárgyesetnek igehatár'ozó helyett való használása: 
Ne mönj ojan erőst = erössen. Tovább Csik felé  már flmé-
n y é k is divik, s ott a Hargita köríti s Csik-Gyergyóban mint a hét-
falusiaknál,  a z, sz és szt eleibe egy j járul, pl: hojszu, tajszit, 
hujza, o is z tán. Azonban ez inkább csak akkor történnék, bakét 
z v. sz jö össze, mint egyik levelezőmtől hallám, ámbár hargita-
táji tudósitóm szerint: ajz (az), rójzsám, kalájsz, tej szem, 
vej szem is hallhatók s Erdélyi J. égyik csángó dalábaii is for-
dul elő efféle:  Erdélyország ajz én hajzám. 

Ez a hojszu, hujza-féle  hangejtés egyik jellemző vonás, 
miben a csik-gyergyói népbeszéd a háromszéki s kfiszéki  mintától 
eltér. Másik, a miben mindkettőtől eltér, hogy a cselekvő igék 
foglaló  módbeli jelen ideje ragait nemcsak a t végzetll igetönél 
használják a jelentő mód rendes ragozása helyett a fennebb  emii-
tett esetekben, hanem az eszem, iszom, veszem, viszem, te-
szem, hiszem igéknél is történik ily ragc-sere,még pedig nemcsak 
a tárgyi ragozásu egyes 3. s többes 1. személyre kiterjedöleg, kivált 
ba amaz igék igekötövel s a módhatározó ne m-mel vannak, leg-
alább egy báromszéki nyelvészkedő barátom nemrég velem közlött 
példái szerént, milyenek: Nem igyam meg, (nem iszom meg) 
nem vigyem el sat. MU azt nem tegyük meg (inkább ily ér-
telemben: nem tehetjük meg); ezt a nagy fát  az ökrök 
nem vigyék el, (nem birják el), — sőt tovább menve olykor 
hallható volna ez is: ott nem üljünk (ott nem ülhetünk.) To-
vábbá Csikban a val, vei segitü rag nem hasonul át, mint Há-
romszék és Kfiszékben  s másutt is, a megelőző másnemű magán-
hangzóvá, hanem épen megmarad, mint: kés vei, kéz vei, ke-
nyérvei, regvei. A többi eltérés inkább csak szótári s hangvál-
tozati, mint: riám, riólik, sohujt, gyápol (Kfiszékben:  gyá-
fol),  bojza, (borza Hsz. boz za Kfisz.)  pclda, méltat, sat. Egy-
úttal egy tán másutt is előforduló  s/.óí'ii/.ési sajátságot emlitek meg, 
pl: ezek jók az ökrök, e szép a csizma, ez elég fáin  a 
turó, a nem igen helyes a beszéd. 

IV. Az észak-keleti vonalt ekként bébarangolva, fussunk  át most 
a dél-keleti vonalra is, a mit lehet „tollózni." A kereszturfiszéki  nyelv-
járás határvonala itt körülbelül akénosi hegyláncz vagy a bágyi tető, 
hol az addig egyedül uralkodott: i s lobogója meghajlik az e s-es 
Gileád nagy hatalma előtt, mely immár Homoród vidékén egy-
maga lobogtatja zászlaját s az ö-zö Efraim  egy meglehetős csapat-
jának csakis jelentékeny engedményekért hagy szabad lakhatást * 
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hires Rika erdejéig, melyen tul Uardocz-fioszékbe  csak egy gyenge 
rajocska szállingózott be, mely széköjnek sem meri magát ne-
vezni, hanem székülnek. Az ö-ző népbeszéd teljes virága a Fér-
Nyikó vidékén díszlik, s ennek határain túl már hulladozni kezd-
nek a virág szirmai, vagy kép nélkül szólva: az ö kezd közép 
é-vel vegyülni vagy legalább nem tetszik oly zártnak, gömbölyeg-
nek, ugy hogy már Dözzs (Derzs) helységében, ámbár az ö-vel 
eléggé sürttn hímezik beszédjéket, készek lenevetni a nyikói hang-
ejtést, BÖt egynémelyikük nagyon is szivére vévén a 6ok Dözzsi 
l'özzsi gúnyolódó rimezést, magát már nem is dezzsinek vagy der-
zsinek, hanem derrrsinek  eröködik mondani. De térjünk vissza 
az engedményi pontokhoz, melyek mellett történt Homoródvidékén 
a két egymással érintkező nyelvjárás egyezkedése. Első pont tehát 
a közép é-nek az ö-vel való békés osztozódása. A régi embör, 
kendör, szeretöm s igy inkább a szóvégeken nyugvó ö marad-
hat ott tovább is, magát szépen meghúzva, de többé a világért sem 
n ü zn ek, hanem: néznek ; nem küntürfalaznak,  hanem : kéntérfa-
1 áznak; a hol elsőbb szótagban, éles vagy közép é jön elő, ott a kö-
vetkező é sem vált ö hangot, mint: észém, vészém, vérés, 
édés, félinényék.  A Homoród felsőbb  részin fim'enyék-et  is 
ejthet, a kinek ugy szebbnek tetszik. S tetszik is. — Másik pont: az 
1, ha mássalhangzó, hangozzék is hát mással, mint Hszéken, hason-
lólag az r is az illető szókban s az 1 és r elnyelésivel ne tespedje-
nek vagy terpedjenek az előttük álló hangzók, mint Kfiszékben,  te-
hát: el mén ni, nem cmünni, alma, nem âma, házából, nem há-
zábó', arra, merre, nem ára, mére. Csak a mely töszókban Há-
romszéken is elmarad az 1, maradjon cl itt is, mint: pácza, bódog, 
kócs, vót, hót, ótani, klldeni sat. S igy áll ez a pont mind c 
napságig. Harmadik pont a hang-hasonitás erejének megszűnése, s 
igy Homorod vidékén nincs egy szégény is, de van elég szé-
gény. Nem látnak K â t á t, de igen Katát; nincsen Ka rá c son fal  a, 
de van Karácsonfalva,  (mert mellesleg szólva: itt falva  van a falunak, 
nem fala.)  — Negyedik pont szerint Homoród vidéke nyeri Kfiszéktöl 
az ossót, hozzá a bossót s több ilyes után végre a kopossót, né-
hány r-es szó kiejtésében, mely hangejtés egyébiránt egész Udvar-
helyszéknek kedvelt sajátja, a népnek legalsó rétegében per 
szé, mert a felsőbbek  itt is Hszéken is már ossót nem igen ismer-
nek, csak az orsó hangját tartják szépnek, a bossót sem isme-
rik, csak a borsót mivelik és eszik, a kopossót kerülik, de a 
koporsót még is csak kénytelenek használni. Másfelöl  nyeri a 
háromszéki befolyásnál  fogva  a dógik, magik, vé Ilik, ró lik, 
réjik-féle  ragozást a kfiszéki  dógok, magok, véllök, róllok, 
réj ok-féle  helyett, csakaré tik-kel toldják meg, a mi rétok (rajtok) 
alakban dívik Kfiszékben.  — A sza szc pótraggal csak csinnyán 
s ritkábban élnek mint Hszéken; a kicsinyítő raggal élésben sem 
dúskálnak ugy mint ottan, de mondják Homoród felső  részén így 
js: hojzasza ide, s fogdsze  = fogdsza  helyett, s facska,  lm-
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recSke, B több hasonló szók ragai előtt a hangzót igy mondják: 
tácska, Imrécske mint Kfiszékben.  — A mondatbeli utolsó szó 
végtagának székelyes fölemelése  vagy a mondatbeli suly megadása 
nem hangicsáló, mint a felvidéken,  Csíkban s Hszéken, mi magok 
a homoródiak előtt is mint eltérő beszédsajátság felötlő,  mikor ide-
genektől hallják. De nálok is van egypár helységben némi sajátsá-
gos mód a mondat utolja bár éneklés nélkllli kiejtésében, melynél-
fogva  gyakran egytagú szó is kéttagúvá tetszik válni, mint: én bi-
zon neem; ugyan megveréék. Van egypár helység, hol a 
szók első szótagában levő é-t ejtik ki ugyszólva túlélésén s mint-
egy kettőzve: éédes, véékony. Van egypár helység, hol az 
1-let kettőzik, mintegy érzékitni akarva, hogy az igazán nyelvhang 
s nálok korán sincs meg az 1-nyelö szokás, mint Kfiszékben,  pl. 
fellmenyek,  ellve szem, szintúgy megbecsülik az r-t is, hol ki-
vált párjával fordul  elő, s olyan pergetve ejtik ki, hogy szinte há-
rom is hallszik, mint: a r r r a, merrre,  herrre,  gorrzs, (cserebo-
gár), tehát nem egyszerű gdrzs, vagy legalább gozzs, sem ara, 
ere, hé re, mint Kfiszékben.  Egy egy faluban  g-vel toldják meg a szót 
kiejtéskor, mint éppeng, éppenges éppeng; immángrr im-
már ; vagy bettlt változtatnak, mint p e n y é t — penét v. pedég, o s z-
tág — osztán. Az osztég nagyon ritka, csak irmagul látszik ma-
radva, ugy hogy egy más faluba  telepedett embert, ki az osztég-
hoz szokott volt, az nsztág-os község Osztég Miskának neve-
zett el. Ily ritka madár jelenleg az észtán is osztán helyett né-
hol Udvarhely széken. Átalában mondhatni, hogy némely falunak 
oly számos saját, sokszor még szomszédjában sem ismert vagy ki-
avult szója van, mintegy ritka növényekkel bövölködö Flórája, hogy 
egész klllön szótáracskát állithatna ki, ha egyéb dolgaitól reá ér-
keznék. Mind e szók egykor jórendin nagyobb területen voltak 
használatban, de lassanként szűkebb meg szűkebb térre szorultak, 
mig végre ök is a mindenek utján odalesznek. S a mi rendkivül 
sajnos, gyakran elfoglalja  helyét a boldogultaknak egy egy boldog-
talan fattya  az irodalomnak, megannyi muszkatövis, melyet, mint 
valahol hallám, vagy olvasám, hívatlan látogatók hordái hoztak bé 
hazánk szent földére. 

De hogy szavamat egybe ne keverjem, mint a népinese-be-
széllő mondani szokta, visszatérek még egyszer a két Homoród 
mellé s egykét sajátságos szót mutatok fel  az ottan használtak 
közül, pl: a homoródi embernek még ma is fáj  a vajnoka, ha 
„megcsemellik," a „vakszeme" helyett, de fájdalom  már 
csak a vén embereké fáj;  de bezzeg (nem b ö z z ö g, mint Kfiszék-
ben kivált az asszonyemberek mondani szokták), sok szülőnek van még 
bodoru = egyetlen vagy kedves leánya, még több embernek 
van csak egy bodoru forintja  vagy kérájezárja,  mely neki na-
gyon dérága vagyonja, s van olykor egypár bodoru gyümölcse 
is a fáján,  mely neki nagy örömet csinyál, s ily bodoru leány és 
birtok legfeljebb  még Csik országában található. Van ott még 
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csémpezr kályha is elég-, s ahajt a gógba — gócz alá Uluek, 
s esznek kinyeret, de nem p i 1 i s z n y e d e tte t. Van t é m p e = 
törpe ember, állat is, s egy pirra = pillra, pillanatra itt lesz An-
nók s tövöst = répát hoz a kcrböl; a legénke es piliba itt te-
rem az árnyékajja ~ szin alól, ha apó vagy anyó keáccsa, 
nem játszik a gazsóval: cserebogárral,  (de evei Hszéken is 
játszódnak.) — Te ánkucza! — bandalgó vagy bámészkodó, az 
este sokáig valál a kórusba = fonóba.  Vikota van, vik o tál-
nak, 6 zuvatolnak a háznál. — Ne k é n t é r f  a 1 a z z annyit. 
— Én b i z e n vagy ben egyet sem es. Má z= már csakugyan 
elég, táhát igyuk meg a szinyártig tötött pohárt, menjünk in-
napot ülni a taeniplomba ha megernyésedett = megsikult is 
az ut, otthon pedig minden tiszta legyen, mind a tükör, ame-
lyik nincs himlőbe = nem csunyitották le a legyek. Jaj de 
baj van Köpeczen = akadály van a dologban. Valami esz 
érte ezt az embert, visszaindult, mintha valami megütte volna az 
orrát. Adjon isten több eszt, (ritkán e s z ö t is.) Még csak álmot-
tam láttam ilyen dógot, ö is csak álmotta láthatott. 

V. Tán sokáig is mulaték ezen a két fönyelvjárás  közti virgó 
helyen, holott még azt a közelben az úgynevezett csángók közt kí-
nálkozó pár kalászt nem hagyhatom cl. Van néhány helység a Bi-
kától nem messze, melyek Fclsö-Fejérmegyéhcz tartoznak, de nyel-
vök koránsem megyeies, sőt inkább alapszínében székely; van né-
hány Köhalomszékhez s az erdőkön tul a Barczához tartozó, 
hol a beszéd szintén székelyes, de mindenütt számos a külön nyelv-
sajátság, s ezek közül nem egy arra látszik mutatni, mintha e fal-
vak legnagyobb részint lutheránus magyar lakosai a régi besenyők 
ivadéka volnának, mint ezt többen is gyanították már, s a székely 
néppeli majdnem egy házban lakás miatt alakult volna nyelvök 
ennyire át a közelebbi háromszékire vagy homoródira, ősi nyelvjá-
rásuknak csakugyan némi kiválóan sajátos alakja s színezete meg-
őrzésével. S Kő halomszéknek még több ily magyarfajta  helysége 
is volt, melyek idők folytán  elszászosodtak, mint közelebb Tikos, 
hol a magyar prédikálás a forradalom  óta szűnt meg, mint a Hé-
vízzel szomszédos nagy falu  Ugra, hol alakosság nagy része még 
ma is viseli a Tompa, Vaska, Katona, Fodor, Fori, Bonta sat. csa-
ládneveket, s hol még vannak oly emberek, kik jól emlékeznek 
arra, hogy a pap egyik vasárnap szászul, más vasárnap magyarul 
prédikállott.  Ily helységek lehettek még Mirkvásár,  most a lakosoktól 
Mirkovásnak nevezve, Bátaszék, sat. Van c szász székben még há-
rom magyar falu,  Zsombor és Halmágy, ezek lutheránusok, s 
Kóbor, ez református.  Szép emberfaj,  szálas magas termetűek, 
fejér-pirosak,  mint az ugraiak. Egyébiránt most minket nem bőrük, 
hanem nyelvök szine, mivolta érdekel, ebből hát egykét vonást még, 
mit ott helyben lakó ismerösim után közölhetek. 

Először is felötlő  a halmágyi nép beszédében, mi néhol a 
Bika körül lakóknál is tapasztalható, a kettőshang előfordulása 
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Közelítő ehez ugyan némileg a kereszturfiszéki  népnyelvben a hang-
zók terpedtsége az 1 és r mássalhangzók eltűnésével, a kjed szó 
kiejtése a háromszéki nyelvjárásban, b az igen éles é ejtése egy-
pár homoródvidéki helységben ; azonban a fenn  irt tájakon az igazi 
kettöshiiug ejtése hallható, p. o. a hosszn ó helyett ó a vagy óev. ou 
hangzik a szájnak egy nyitásával s ejtésével, mint: tóe — tó; 
s ó e ~ só (sógor v. a régi sU;) g ó a b : gób rz góg ; csomóé: 
csomó" túrós puiszka. V out ál-e az O a t-nál ? — vótál-e az Ótnál ? 
fóat  zz fót.  Az e helyett néhol oev. ae kettőst ejtenek, pl: moeg 
zz meg, taemplom zz templom, vagy az e előtt sokszor mintha 
a-t vagy á-t is hangoztatnának, vagy egy e és á közti középhan-
got, mint: nackem, ráendet (rendet), hol vót hol naem vót. 
Az éles é helyett pedig főleg  Halmágyon tisztán i é palóczos kettőst 
hangoztatnak, mint: jövenek (jöjjenek) egytlnk miézes liépet 
— mézes lépet; ti éj = téj; slérszik — sérszik v. sérzik: sérü-
dik, fáj.  Néhol az ö-t sok szóban é-vé s aztl-t i-vé változtatják, mint: 
érd ég zz ördög, érven d — örvend; nekink = nekünk, me-
nyi nk — menyünk, ireszz üres, is sen (üssön) meg az isten 
vagy: a kő (meny kő). A sarló v. solló, tarló v. tolló helyett sor ró, 
t o r r ó-t mondnak. Egy a Rikához közel esö helységben az o hangzó 
kiejtése ö-hez hasonlít, mint: röntöm, köpölöm = rontom, ko-
polom. Továbbá az a és az névelők helyett e és ez hangzik több 
helyen, mint Uszéken is néhol: ez iskola — az iskola. Előfordul  a 
kfiszékben  oly gyakori hangzó-hasonulás is, de csak a Fogaras 
felé  esö Halmágyban, mint: ápám, Hálmágy. — A mondat utolsó 
szavát végtagjában kivált a Rika közelében jócskán megnyújtják, 
leginkább az asszonyember-félék.  — A halmágyiaknál van egy 
csak nálok divatozó szokás, mely szerint a keresztneveket s néhány 
más két tagu szót is megröviditnek, ugy hogy az utótagot egészen 
kihagyják pl : Ján zz János, Pié zz Péter, Gyö (György), II 
= Ilona, Ka — Kata, Sá Sára, An z Anna, ilyen a sok 
más helyt is szokásos: b á, ángy, sat. Megszólításkor a keresztne-
vek után oda teszik e szóckát; hej: Pié hej! Ka hej! Sóe 
hej! Zsomboriak pedig ezt: hó: János hó! Kata hó! — Mápó 
v. mák — másik apó, azaz: nagyapó; mányi — másik anyó: 
nagyanyó. Tik, tikmony, itt még kapható elég. S mily hangza-
tos neve a farkasnak  az ó dalb ah ó, méltó társa a székelyek topor-
tyán férgének  = medvének. Mig Halinágy a keresztnevek ki-
csinyítését kedveli, Zsombor ellenkezőleg azokat a gyermekeinek 
vagy a mint ott mondani szokták: cselédjeinek is anyakönyvi 
teljes épségökben osztja, s mikor az első fiu  születik, azt rendesen 
Jánosnak, a másodikat Istvánnak, a harmadikat Andrásnak, 
a negyediket Mihálynak vagy Mártonnak; az első leányt pedig 
Katának, a másodikat Annóknak, a harmadikat Ilonának, 
a negyediket Sárának keresztelik. A többi fiu-  vagy leánynevek-
hez csak akkor folyamodik  a zsombori ember, ha oly nagy rajta 
az latén áldása, hogy másképen nem segithet magáii, 

Yrirferfk.  86 
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Végül megemlítve még e tájról, névszerént Zsomborról azt a 
fennebb  is érdekelt szóejtést, miszerint ha két z vagy két sz áll 
közvetlenül egymás mellett, az első helyett j-t hangoztatnak: em-
lítsük meg egy füst  alatt e csángó helységgel rokon Hétfalut  is, 
nem messze délkelet felé  a Barczán v. Brassó vidékén, hol szintén 
e hangoztatási szokás van divatban, s hihetőleg csak is gunyolódási 
szeszből fogták  rá e tisztes népre, hogy egyetlen z, z s, s z elébe is 
mindig j-t szúrnának. A Barczaságnak ugyan is Háromszékkel ha-
táros falvaiba  sok székely levén bételepedve , kik a mint tudjuk, 
a kicsinyitö és sürgető s z a, s z e szókkal igen is bőségesen szok-
tak élni, e miatt olykor ingerkedtek velők a tősgyökeres csángók, 
boszantásukra felhozván  ily szókat: kecskecske, macskacska, ku-
tyacska, inssszasza ki, met üres a tarsacska, (tarsoly ?), mit termé-
szetesen ezek se késtek boszantóiknak visszafizetni  egy furcsa  mon-
dással, mely hirszerint egy hétfalusi  leánytól eredt, ki mikor látná, 
hogy a házoknál szállásoló katona akasztaná portékáit a fal  foga-
sára, ily szókkal tartóztatta vissza: 

Oda bijzon ne akajsza, 
Hogy a fogast  lejszakajsza. 

S ezzel már visszatérhetünk népnyelvészi kirándulásunkból.  — 
Könnytt-lebegve szállunk el Marosszék felett,  melynek népnyelvi 
tarka földabroszának  elkészitését benszülött sok jeles gyermekeinek 
valamelyikére hagyjuk, csupán a Gyűjteményünkben a Mezőség-
röl közlött 446 és 447. dalokra mutatunk, melyek a vármegyei tájszó-
lásnak már a székely feletti  csaknem teljes diadalmát láttatják; csak 
egyegy kisebbszerU sajátság a közlött dalokban pl: talló, sal ló 
(tolló, solló a székely népnél; de itt már a tordamegyei szóejtés-
hez képest az o-nak a-vá kellett lenni, olyan zártszerüvé, mely kö-
zép helyet foglal  el a nyilt a és o között,) továbbá vaj egy — mert 
a székelyek mind vaj-jal élnek — beszédben vagy helyett — bi-
zonyítják legalább a székely nyelvterülettel  való érintkezést. Igy 
változik az ö e-vé sok szóban: köcsen, kerüljön, kőszenem 
v. ü-vé: gyüjjen ; az é i-vé, inkább az egytagú szókban s a szár-
mázékoknak is gyökszójiban: szip, szlpség, blkeség. — E 
bangejtés inkább Tordamegye délkeleti részében otthonos, Torda kö-
rül már kisebb adagban történik e betűk fölcserélése,  csak hogy 
szeretik nagyon lován ülni lovon helyett; de a szépet csak szé-
pen szeretik, azonban a kik köntest igen, s jöjjön helyett gyüj-
jen nel hivnak. Kuküllőmegye aztán nagyban becsüli meg az ábé-
cze első betűjét, s általános szokása az o-t a-val cserélni fel,  pl: 
mandam, dalag, bar, = mondom, dolog, bor, s az ö betűt is 
sajátszerüleg hangoztatja, a mi nem más betűvel való felcserélésben 
áll, s a kimondáskor az állnak mintegy levonása által lehet érzé-
kiteni, pl. e szókban: görög, öreg, dörög, s tán ezt akarták a 
régi nyomtatványokban az ö felibe  tette-forma  jegy gyei jelölni.— Ha 
már gyorB ntaztunkban mindenüvé beszóltunk, Aranyosszéket sem 
mellőzhetjük, nelynek széke van ngyan és gyökeres székely a 
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lelke, de a nyelve mármegyeies lett. Csak hogy itt a felső  járásban 
éppen megfordítva  az a-t ejtik o-nak, mint: nogy —.nagy, fogyos 
= fagyos,  koptál ,= kaptál, vár fol  vi = várfalvi;  többire dívik 
némi mérséklettel a megyei szóejtés: pinz, pintek, vin, vinyebb 
sat., s székelyországi ember ftlle  legott észreveszi a rövid o-nak 
a gyökszótagokban való megbnzását, mint: sók — sok, jóg, jó-
gái, pór, pórai— por, porai, s igy a pór s por közt nem tesz-
nek különbséget s csak kórszellem ott a korszellem, s a 
koros ember mind kóros — a kiejtésben. Egyébiránt ez a hang-
ejtés itt Kolozsvárt sem szokatlan. 

Immár haza érkeztünk volna, oda, a honnan kiindultunk volt 
— a „néhány szó" fökérdéséhez,  a mire felelni  vala tulajdonképen 
a czélunk. Mi is vala csak az a föltett  kérdés ? hogy melyek a jel-
lemző vonások, melyeknél fogva  a kereszturfiszéki  nyelvjárás a há-
romszékitöl eltér? Erre igyekeztünk gyenge erőnkhöz képest felelni, 
— nem megfelelni,  mert azt avatottabb nyelvészekre hagyjuk. A többi 
mit jobbról balról felhozogattunk,  ám legyen arabeszkje futtában 
odavetett rajzunknak. A két nyelvjárás közti különbségek néhányait 
megemlitve, most helyén volna tán a közösen birt sajátságokat ÍB 
elésorolnl. Azonban e nehéz munkára sem időm, sem helyem, sem 
tehetségem. Egyébiránt e részben felhoztam  egyetmást az eltérések 
emlitésekor s a még felhozhatók  nagy részét bőven tárgyalja az 
idézett jeleB munka a háromszéki nyelvjárásról,  melyből 
levonva a kereszturfiszéki  nyelvjárás eltéréseit, fenn  maradnak a 
legnagyobb részint ide is tartozó sajátságok. De hiszen e mi gyűj-
teményünk is oly czélbol jött létre, hogy élő példákban, kötött s 
kötetlen beszédben előtüntesse a székely népbeszédnek mind külön 
mind pedig közös ősi sajátságait, s hogy mennyire térnek el ezek 
az irodalom s közmiveltség nyelvszokásától és mennyiben szivhat 
az irodalom még mindig éltető tápszert az ős anyaföldnek  széke-
lyes emlőiből is. Az irodalom bizony nem a mythos Herkulese, 
hogy elszakadva Here az istenek anyja emlőitől, halhatlansági erőt 
csak önmagából is birjon meritni, s a népbeszéd nem az az édes 
anya, hogy nélkülözhesse az irodalmat, saját édes szülöttjét, sőt et-
től várja viszont a szerető szives ápolást s a tőle messzi idegen 
földre  el nem távozást. 

De tán igen is pathoszba jövök, mint egy népmesém hősének 
„Halász Jánoskának" beszéllöje, a ki bár iskolát látott — mert 
annak éppen töszomszédjában lakik — de iskolát soha sem érzett 
egyszerű czivilizálatlan ember, még is olykor, ha nem mindennapi 
tárgyal van köze, hallatlan dolog! még szenvedő igét is elegyít be-
szédébe, s az királyt, az templomot is mond, holott ha nagy-
szerű tárgyaktól meg nem zavart, rendes lelki állapotjában van, 
ösztönszerűleg csak „a királyt sat." mondja, s „Szózat adatik le az 
mennyből s a mit szüveddel kérsz, megadatik az neked" — féle 
mondatokkal máskor soha sem lepi meg hallgatóit. Csak azt akarám 
ezzel mondani —közepette az irodalom e részbeni messze eltávoztának 
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az édes anyakebeltöl — hogy a székely nép rendes beszédben soha 
sem él passivummal, és csak ha feszes  mesterkélt állásba szedi ma-
gát, mint emiitett beszédmondóm, kezd olyan csináltas, nem termé-
szetes hangon szólani, minőt tán szószékekből is hallani már meg-
szokta; meg akarván mutatni, hogy tud ö, ha akar, czifrábban  is 
beszélleni, mint vele egyvivásu közemberek szoktak. S a nagy 
leány is, midőn kinálják, mondani szokta ugyan: nem kévánta-
tik; de már a hang, melylyel ezt mondja, rendesen nem természe-
tes, hanem eltanult érzés hangja, s azzal az igealakkal inkább va-
lami határozatlant akar jelenteni, mintha nem is ö, hanem valamely 
harmadik személy volna az, a ki nem kiván. Immár a szenvedő 
igealak igaz sztllöttje-e a magyar nyelvnek vagy csak hivatlan ok-
troyálta be magát közinkbe, még mind vita tárgya; igaz vagy nem 
igaz szülött, az tagadhatlan, hogy az élő beszédbe, mint nem a ke-
csesbek közé tartozó alak, nem tudta magát soha behízelegni, holott 
•ok kecses szóalak, bár szintén feljülröl  oktroyálva, azonnal ked-
vességet nyert, s e ténynek tekintetbe vételét csak megkivánhatni 
az irodalomtól, hogy tehát csinnyán járjon el a tat-, tet-es alak 
használásában s ne hanyagolja el az élő beszédnek e helyett 
mindig kéBz szolgálatul álló formáit. 

Baj van a fog-gal  is, ezzel a jövő jelentésére fülvett  igével. 
Baj van Köpeczen, a közmondás szerint, föleg  a székelyre nézve: 
mert neki a fog  mindig a talán eszméjével jár összekapcsolva, 
oly cselekménynyel v. történettel, a mi meg is eshetik, nem is, p. o. 
ha mondják neki: jó dolgod fog  lenni, ezen ő csak azt érti: 
talán, alkalmasint, jó dolgod van jelenben v. jövőben. 
S igy a székely nem nyugodhatik meg ezen a fog  gal igért jö-
vőn: igazságot fogsz  kapni, inkább megnyugszik a jelen ige-
alak mellett e határozó szóval: megkapod igazságodat En-
nélfogva  a székelynek sem igen lehet hinni, ha például fog-gal 
igérne valamit, és ha ily módon adott bár írásbeli ígéretének meg 
nem tartásáért  be találnák perelni, egy nyelvét jól értő székely biró 
alkalmasint fel  is mentené. Nincs hát valóban jövője a székely-
nek, amolyan werde-féle  fog  nem biztosítja azt neki eléggé, de áta-
lában a magyarnak sincs jövője az élő népbeszéd szerint: az ö 
igaz jövőjét a jelen időben kell keresnie, valamint abba is helyzi 
az igazán érző és beszéllö magyar, s vannak oly határozó szavai, 
melyeket a jelen igéhez csatolva, jól megjelölheti az értetni kivánt 
jövőt. Megverem: ez az egy igekötövel v. határozóval ellátott je-
len biztosabban, erősebben meghatározza a jövőt, mint az a jövő-
nek nevezett ktllön álló három BZÓ: meg fogom  verni. Hiszen 
jól tudjuk a közéletben is, mit kelljen tartanunk az oly emberről,  a 
ki sok fogással  szokott élni, sat. 

S itt én is még némi fogással  élve kirándulást tehetnék a 
conjectural v. hozzávető nyelvészet magaslatára, a minthogy beszé-
dek végén szokás különben is emeltebb előadással élni s a „Ma-
gyar Nyelyésapt" éleselmü nyelvtudósával Budeuz úrral keröng-
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hetnék (mert döntőleg belé vágni nem birok) ama kérdés körül: 
vájjon az a két székely fo  nyelvjárás közti némileges különbség 
mikor keletkezhetett? azóta-e, hogy az illető székely atyafiak  a 
mostani lakhelyükön megtelepedtek, vagy már azelőtt világhírű ap-
jok Atilla lobogója alatt létökkor megvolt mint rokon, de mégis kü-
lön magyar törzsbeli rajok beszédében ez a különbség? A nép-isme 
s ha mi létezik, a bár közmondásokban fenmaradt  néphagyomány, 
vethetne az éji homályba egy gyengén világoló méessugárt. S a 
mennyire a székely tájak lakosait kiismerhettük: a Fejér-Nyikó vize 
mellett szálas termet, kékszem, szőke bajusz és fejér  szin bővebben 
látható; a Homorodmellékiek,  úgy a Küküllömellékiek is olajpiros-
dad szintiek, közép termettel. Ezen utolsóhoz hasonlitnak a maros-
és aranyosszékiek is. A csikiak törpe, széles, izmos testalkatnak s 
inkább barna sziuüek. Végre a háromszékiek nagy szemöldttek, 
kicsin szeműek, barnák, középtermetüek, ugy az erdövidékiek is. 
Lélek- és jellembeli különbözésük rajzát kisértse meg a székely nép-
élet mélyebb ismerője. E részben külső körülmények is sokat mó-
dosíthattak egy-egy vidék népének lelki termetén, a háromszéki szé-
kely például már a hires Nemere szele évezredes iskolamestersége 
alatt könnyen válthatta az ö rendkívül serény, szijjas, spártai ter-
mészetét, — s kiválólag illik rá ama székelyekre vonatkozó szó-
lásmód: hogy a jég hátán is meg tud élni. A lehető törzskülönbsé-
get illetőleg csak annyit hozhatok fel,  miszerint az udvarhelyszé-
kiek ugy szokták mondani, hogy „a háromszéki és csiki ember 
nem is olyanféle  mint ök." Átalában pedig az Etelétől való szár-
mazás öntudata sok ősi közmondásban is nyilatkozik, mint: Szé-
kely szülte a magyart; értve a székely név alatt a hant, 
mint a magyarnak is a székelylyel azonegy szülő elődjét. Ilyen 
egymásik: Haa világon székely nem volna, magyar sem 
volna. Továbbá: A székely s magyar közt az a különb-
ség, a mi az embernek a fia  s onokája közt: értve itt a 
székelyi mint Etele hunjainak régebben, a magyart mint későbben 
megtelepedett fiait  a nagy magyar hazában. Ide teszem még e köz-
mondást: Köszönje a magyar, hogy székelyt ismer; rá 
is ismert a székelyre, mindjárt már Árpád alatti béjöttekor, mint 
igaz hun-szittya testvérére,  s a székely is köszöni, hogy magyart 
ismer s vele élni és halni — irodalmilag szintúgy mint nemzetül eg 
— magát elszánta. 

E véletlen történt kitérésem után már csak végét szakasztom 
a „néhány szónak." Szó se legyen több. Bocsánatot kell kérnem 
hosszntürö olvasóimtól, hogy ilyes prózai dolgokkal is untatám s ta-
lán busitám. Ha mit vétettem — pedig nagy-sokat és sok nagyot vét-
hettem — igazítsa és pótolja ki avatottabbak nagyobb tárgyismerete 8 
mélyebb belátása. Részemről bőven megjutalmazva érzem fáradságo-
mat, ha bár egy „szetemnyi" adalékkal is járulhattam szeretett szülőföl-
dem nyelvjárásinak ismertetéséhez igénytelen „Vadrózsáimmal." 



T A R T A L O M . 

J.ap. 

Előszó v-vm 
I. Népdalok, balladák s rokoDnemiiek 1-320 

A 
Ablakomba fürge  iészök ) 42 
Ablakomba egy rózsafa  76 
Ablak alatt egy kicsi fa  nem látszik; 206 
Ablakomon ne kopogtass 44 
Addig ü'tem a tüzhéjön 50 
A födes  ur csak bálozik j 87 
A fö'szögön  égy mönyecske ). 66 
A fuszujka  szára 30 
Aggyon isten mindön jót 67 
Aggyon isten ojan törvónt 169 
A hévizi piaczon, piaczon 227 
A bideg szél fúdogál  . . 27 
Ahol kerekedik egy kerek dombocska , 163 
Ahon egy virágos kerbe 178 
Ajh be bddog az az édes anya 243 
A ki ingöm szttből szeret 62 
A kofák  ésszeállottak 5» 
A Küküllön malom vagyon 66 
A küs léán fonni  tanul 88 
A küs madár galiczkába 46 
Alamizsnát vak koldusnak 247 
A leány mező . 291 
A leányok azt állitják . . 197 
Aluszol-e te juhász? hejje, hujja baj 244 
A magyarnak bor bogara . 88 
A minap, hogy haza mentem 242 
A mióta szeretek . 308 
A mu't hétön sokadalom 67 
A nagy léáqt sokan dongják 61 
Anyámasszon mondogálá 57 
Anyám, édes anyám 312 
Apám, ki megholt . 282 
Apám, apám, apám, lelkem édes apám 192 
A pántiha könnyű gúnya 21 
A pünkösd rózsa kihajlott az útra 37, 206 
A szentgyörgyi piaczon, piaczon 147 
A síép asszon messze Út , 160 
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A szép rózsa hamar hull 44) 
A ezerelöm csuda vak g | 
A szeretőd Jancsi nevű 47 
A szeretőm iródiák jjg 
A szeretőm szömüdöke 45 
A szomszédban, icczu hajh! 276 
A szöböni piaczon, piaczon m 
A tréfás  juhász . . 122 
A vadászok mind ugy szoktak 226 
A világot csak nevettem 31 
A viloját akkó szödik 120 
Az a Bagdi annyit iszik 54 
Az agyonvert sárga búcsúztatója 
Az ágon szarka csereg 217 
Az a léány, ojan léány 202 
Az apa és fiu  . 267 
Az éfiu  czigán legén . 33 
Az éjjel álmomba arról álmodoztam 153 
Az éjön álmomb) . . 43 
Az én édösömnek dombon ülő háza 113 
Az én gazdám, ha fö'kel  _. 44 
Az én hazám Firtos alatt Énlaka 299 
Az en Lillám, mint a tdi 274 
Az én ludam nagy hekre 145 
Az én székem Háromszék 3Q3 
Az én szemem ojan kerek . . IgO 
Az én szeretőmnek kerek dombon háza 207 
Azét mer én székőj vagyok 33 
Az iczén a piczén egy kis malom 202 
Az isten is katonának teremtett igij 
Azon kérőm a birót. gg 
Azt beszéli a pitypalaty 177 
Azt hallottam rózsám, hogy el 223 
Azt izenték a malomból . 144 
Azt sem tudom, mit csiná'jak . g£ 
Az x-fali  éfiu  legénység nagy megfutása  90 
Álnok szerencse, szivem bilincse 248 
Arok, árok, be méj árokba estem 20 
Árva csihán koszorú 173 
Árva göliczének nyögése . 220 
Árva vagyok n nceen Benkim 303 
Atilla vót az én apám 77 

Barátim csak vigadjatok 3q 
Bazsarózsa ne virágozz Igl 
Bánataim szűnjetek . 263 
Bánom, hogy megházasodám 35 
Bánom, hogy megházasottam 35 
Bátori Bódizsár . 3 
Bátyáim közt küssebb valék 270 
Beh vigan jár a kaszám 3Q9 
Bekecs alatt Nyárádtere 294 
Be szégyellő» a kis leány 304 
Bémenék egy házhoz 229 
Bodrogi Ferenezné 9 
Bokrétád viseltem már 310 

B 



668 

Boldogságom melyet véltem, már eltűnt 
Bort a haramiának . 
Bédog asszon, arany lapi 
Budai Ilona 
Búmba kecczer ágyba fekvém  jj* 
Bnsulhatok a mig élők Jjz 
Búval derűi én reggelem ®, 
Búzát vittem a malomba , 
Búzával él a vadgalamb 1 1 > 2 0 7 

Csá elé, hi elé, az én rózsám felé  1 5 2 

Csak szűkebben feleség  6 1 

Csáh te rendes, hó te szilaj! 6® 
Csendes estve, melynek setét 2 

Csíkból hoztam feleségöt  6 6 

Csillag sem szeretnék 
Csipkebokor, galagonya 
Csodálkozom drága kincsem dolgodon 
Csűpűt fonok,  nem szöszöt 
Czifra  kapu, de nincs galambbugja 
Czifra  palota 2 , 8 

Dombon belől van egy ez ük házacska 
Dorkó magát jól mulassa 
Drága kedves leányka ™ 
Duna mártyán két szép nádszál 

Eoczör ide, mácczor tova 
Kg ász hétön az a varga 7? 
Egör bingyé, kecskerágó ~ 
Egy árvát küdöttem bezzád j?" 
Egy asszonnak vala három szép leánya ^ 
Egy bácsikát űsmerek én 
Egybegyűltek, egybegyűltek . ÍJ 
Egy leánynyal megkénáltak 
Egy madarat kergettem jj]: 
Egy tarka tyúk, hét bagolyás I® 
Egy vén banyó azt fogta  rám ™ 
Ejh, hajh, magyar ember 
Ej haj liliom keringötte . 'jj 
Ej leány, ne mönny te férhöz  „ B 8 
Ejnye, ejnye te kis leány ° 
Elbucsuzott az utolsó fecske 
Elbnsultam én magamot tgg 
Elesett a lud a jégen * 
Elfogták  a szomszéd legént . J L 
Elhullott a diófa  levele ?? 
Kiig várom szombat estét t ţ 0 
EUndula három árva î-i! 
Eljött már a hideg tél 
El kdl innét nuuirozni 

c 

D 

E 
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Ellopták a szivem, jól énem 226 
Elmegyek én ország világi 286 
Elmentek a diákok 216 
Elment Jancsi katonának 164 
Elszáradt a borzafa  . 236 
Eltiteák az éfjn  legént 212 
Eme leány túrót árai 165 
E'mönt a búdosó fecske  . 32 
Engem ngat a kntya csak egyedül . 224 
Erzsi hozzám begyes vagy . 806 
Erdövidék az én hazám . 306 
Ess az esö szépen, csendesen folyvást  220 
Esik az esö csendesen 234 
Esik essö, esik . 166 
Ess az esBÖ, zng a gát 144 
Este guzsajasba én écczör cmöntem 17 
Este guzsajasba, reggel a malomba . 217 
Este jött a poroncsolat számunkra 204 
E'vönném ezt a léánt 
Ez a kis lány, a barna 282 
Ez a léány kész gazdosszon 
Ez a macska fekete  !'>-
Ez az nccza végig poros 24 
Ez nap fénye  már ezután 250 
Exameni a régi korból " / G a 

Édes anyám karján nevelt engemet . 237 
Édes lelkem, tám neheztelsz 101 
Édösanyám rózsafája  78, 198 
Édösnnyám sok szép szava 75 
Édös íipám Boksző monta 62 
Édös kénesöm szép galambom 59 
Ipdös rózsám ugy szeretlek 
Édös vagy te küs Hózsika 84 
Édöl virics foly  a fáLól  76 
Éljen a bor. éljen a lány 804 
Én az uram hogy gyűlölöm . 
Én biz ijen nagy sárba 26 
Én éhajtám ludam " 8 
Én éraönék zöd erdőbe sétá'ni 6 2 

Én istenem, este van 169 
jídi istenöm, add megémöm 82 
Én nem mönyök hézzája 
Én nem tudom, hogy hogy esik 256 
Én ültettem a rózsafát  1 5 7 

Én vagyok a borbé legén 40 
Én vagyok a petri gujás 228 
Én vagyok egy árva gyerek 8 0 0 

Én vagyok egy hiv szerető 254 
Érted vagyok rózsám beteg 78 

F 
Fáj a kutyának a lába 41 
Fţj a szivem, majd megszakad 300 
Fáj a szüvem belől felöl  29 
Fáj a szüvem, fáj  éretted 143 
Féj a szüvem körül belül 64 
Fejér legént ne szeress 23 
Fejér üröm, fekete  nád 76 
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Feleségöm be szeretném 
Feljött a nap szép ragyogva 208 
Feteke gyászba jár saiivem 97 
Féijhez adnám a lányomat 230 
Férre vágom kalapomot 14? 
Foj a Nyiké zavarosan 62 
Forrd Jnlis, mit gondolái 139 
Fö'fogattam  száz- meg százszor 70 
Futri Samu jó gazda lött 7 1 

Füstöl Fekete-hegy 184 

G 
Galiczia szélin virit egy almBfa  218 
Gúnyvers 89 

G y 
Gyere pajtás katonának 281 
Gyermekjátékok és versikék 126 
Gyönge András szép viola 

Ha azt érem jövendöbe 209 
Ha az uton kettő megáll 60 
Hadnagy nram, hadnagy uram! 281 
Ha e bánattal teljes élet után 262 
Ha écczö' megházasottá' 32 
Ha én virág volnék . 293 
Haj dinár dum potyka 283 
Haj duj duj! ez élet. 226 
Haj iiirgecském, fürgecském  . 117 
Haj két singös vörös, széjös szép pántika 27 
Halljatok újságot ez életben . 266 
Ha meghalok, meghalok C9 
Ha nem szeretsz igazán 64 
Haragszom én arra szíra 139 
Ha szeretni nem kéne 236 
Hazámnak ékes hegyeit 203 
Három bangó, látod-e? 169 
Három magyar hat kurási . 226 
Három rendű fodros  szoknya 160 
Háromszékben, Sepsi-széken . 298 
Három út előttem, mejiken indnjjak? 210 
Házám, házám, édös házám 64 
Házasságom mindig bánom, a mig élek 231 
Hej Kolozsvár, czifra  kőhalom 297 
Héss légy, ne dunnogj 112 
Hetfün  reggel lugcót raktam 211 
Héj páva, héj páva, császárné pávája I 1&3 
Hintázó mondóka 320 
Hogy egy küs léánt szeretek 81 
Hogy e leányt vezetgettem 30 
Hogy édes hazánkból 271 
Hogyha ée azt tudhatnám 78 
Hogyha még ma egy oly 264 

H 
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Hogy ingöm megvetöttél 47 
Hogy ne vóna bús az anya . 
Hozd el aram isten küs karácson napját 84 
Hova hova harna legény? 203 
Hozott bátyó feleségöt  6 6 

Hd te Oynrka, h-", te hó! 74 
Hnszár vagyok, azzá Iettrm 
Hiitögettél és megcsfttál 
Hü galambom, szivem ErzaókI 

Idegen fődre  ne siess 
Idegen országban 3 1 8 

Ide künn a zöd erdőbe 88 
Igazán szeress engemet '74 
Ihon jö egy legén 172 
HI a berek, nád a kert 8 0 5 

íme milyen a szerelem 268 
Ingót bingót termött a ta 1 1 6 

írtam neköd egy levelet 39 
Ismét szomorú 1 0 3 

Isten hezzád szép viola 46 
Isten hozzád Székelyország . 3 0 1 

Isten megáldjon, kedves barátom 2 8° 
Isten után van neköm 3® 
Iszos Jankő jaj be fázik  74 
Itt a tavasz, rózsám kincsem 280 

Jaj be magos högyet látok 24 
Jaj be mérges az án g izdáni 
Jaj be szennyes a kendője 
Jaj de f̂ j  287 
Jaj de szépen harangoznak Toijába 1 0 1 

Jaj ha tehetném . 2 6 1 

Jaj istenem, teremtőm . 88 
Jaj istenem, én hogy élők 79 
Jq istenem, micsinájak 88 
Jaj  istenem, rendö'j szálást . *7 
Jere hézzám vacsorára 12 
Jere rózsám a mezőre *** 
Jere szüvemhez te Kata 76 
Jertek fiak,  induljunk a táborba 9 8 6 

Jó éjszakát, jó éjszakát 267 
Jó keresztény vagyok én 296 
Jl leányok csak fonjatok  42 
Jól megvizsgáld rózsám 221 
Jöszte hézzám szép mádirka 
Júlia szép leány 1 2 3 

Kalapomban hervadó bokréta 
Kapud előtt járok, kapud előtt járok 
Kapom előtt csak egy csillag ragyogott 

294 
62 

898 

J 

K 
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Kapom előtt halastó 
Kapám előtt szép zöd búza . 
Kara — héjjá, héjjá! 
Katát kérették bé Barassóba 
Katona lött az én játom 
Kádár Kata . 
Kendert vettettem felibe 
Keresztáron az Alszegben 
Kertemben egy kis almafa 
Kérettem egy kis leányt 
Készüj szép nemes székejség 
Ki az arát nem szereti 
Kicsi dobos hova méssz, hova méssz 
Kicsi léány! ez a solló 
Kiházasitó dal a fonókban  és kalákáknál 
Ki jő amott a setétbe 
Ki látta, hogy macska uram 
Kimenék a hegyre 
Kimenék a szőlőhegyre 
Kiment a báz az ablakon 
Kimenyek Magyarországra . 
Ki mit szeret, ha nem szép is' 
Kinek nincsen krinolinos szoknyája 
Kinek nincsen szeretője 
Ki népei vagytok 
Kiszáratt a diófa 
Kitrikoty mese 
Ki van a két szemem sirva . 
Kivirágzott az árkosi temető 
Kivül égek belől fázom 
Kolozsvári várra leszállott egy páva 
Korcsmárosné gynjts világot 
Horcsomai párbeszéd 
Koihel Estók azt sajná'ja 
Kökénszemü menyecske 
Könnyű harmat fejér  rózsaszálon 
Köszönöm galambom, hogy eddig szerettél 
Kövecsös út mellett páratlan gölicze 
Kövecsös viz mellett pálántált viloja 
Kőháa mellett ezukrot szökfü  éterjett 
Kömives Kelemenné 
Kutágasra szálott a sas 
Knttya gyilkos te ringettét-lencsét 
Küs kertömbe most érik a csérösznye 

L 
Lábod akármerre járjon 
Látom életemet, nem igen gyönyörű 
Látom ugyan jól ittál 
Leány a legényhez 
Legény a leányhoz . 
Lesem az örömet, majd ott, msjd itt 
Leterittöm keszkenőmöt 

Magoss högyröl foj  a patak 
Ma nem ettem, csak gombát 

819 
21 

180 
17 
71 

3, 5 
23» 
282 
280 
277 
154 
37 

118 
51 

213 
303 
267 
194 
201 
179 
223 
182 
231 
243 
132 
189 
183 
199 
141 
207 

22 
224 
196 
86 

202 
289 
238 

18 
96 

112 
814 

68, 162 
148 
140 

206 
148 
80 

176 
176 
264 

29 

48 
289 

u 
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Marosszéki piros páris 209 
Már ezután ber von Peti 
Már látom, hogy énnekem is mog kell válnom 260 
Más szomorn nóta . . - 10® 
Megbotlottál édes lovam a réten 290 
Megcsalt nénö leánkája 
Megdöglött a hiró lova 166 
Megfogom  az ökröm szarvát 87 
Megjelentéin szavaimot 44 
Megjött Jankó más országból 82 
Meg is házasodnám 60 
Megmontam te bús gelicze 210 
Mégpanaszlom az én istenemnek 249 
Megtanitom a rókákot 69 
Meslnram éneke 266 
Még a galambamnak is H® 
Mért titkolod, ba szeretsz? . 230 
Mét vagy pájtás ojan komor 87 
Mig a tóba halak laknak 289 
Mig szived, oh lány szerettem 286 
Mi ballik oly szépen a búzából f  267 
Mi haszna orczád pirosa 88 
Mikő kinyér a kezedbe 63 
Mikor én küs leány vótam . . . . 216 
Mikormasérozunk kapitány uram ram ram ram? 189 
Minap hogy haza indútam 68 
Mind csak sirok, mind csak sirok 28 
Mindön legén házas lögyön 74 
Minek szeretsz szépöt, czifrát  81 
Mint egy csillag az égen 810 
Mi szebb az életben a vadász életnél? 266 
Mit akar itt az ergeje? 82 
Mit akar itt az izgága? 
Mit ér a nagyság, rang, hatalom 266 
Mit titkolod' ha szeretsz? 29 
Mondd meg édös rózsám 49 
Most akattam egy virágra 88 
Most jött hezzájÉ egy kis fecske  24 
MoBt kapott a biró . . 166 
Most kezd málni a cseresznye 283. 
Mókustáncz . 128 
Mónár legén vótam én 187 
Mónár Mdzsi E... huszár 818 
Mönnöm kell már neköm is . 46 
Mönyök a szénagyüttőre 76 
Mönyök ide mönyök tova 34 

N 
Nagynéniké fohászkodik  . 34 
Nagypénteken mossa holló a fiát  829 
Nagyravágyó nem vagyok 811 
Ne add neköm Ilonka 71 
Ne búsujjon, komámassn 144 
Ne buBÚjon akárki menyecske 68 
Nekem ugyan megesett 164 
Neköm van egy virágkertem 84 
Nem egy fa  van az erdőben 376 
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Ke menj fiam  a méhesbe 311 
Ne menj rózsám a tollóra 
Nem hittem én, de már hiszem 307 
Nem is legén nálunk 194 
Nem jöttem én gyalog ide . 
Nem leheti nem lehet, el kell menni 248 
Nem szoktam, nem szoktam 137 
Nem lött búzám az Idén 84 
Nem vétettem soha . 212 
Ne sirj rózsám, én nem sirok . 72 
Ne siij láijka, hogy a végzés elválaszt minket 261 
Ne szeress, ne szeress 
Nincs állandó szereteted 268 
Nincsen bokor zöd ág nékSl . 186 
Nincsen kedvem, mer a fecske  elvitte 20® 
Nincsen nekem szeretöm . 171 
Nincsen, nincsen ojan asszon 16& 
Nincsen neköm ápám, ányám 79 
Nincs kénosabb dolog 22 
Nincs mód a szerelemnek . . # 269 
Nmet oly öröm, melyet végre 261 
Nincs szebb madár, mind a lud 216 
Nosza rajta frisen  a búzamezőre 1 264 
Nóta Balog Józsiról . 1 0 7 

tyéta egy gyilkosságról a Bikában 
Nóta Oláh Pétörröl 1 0 5 

Nyiké mellett születtem én 279 

Oda ki a Csöngőbe, Csöngőbe 6 6 

Ó friss  galamb, örülhetsz 
Oh bánat, búbánat, keserű búbánat . 1 0 

Oh l be, be drága óra vala 1 7 6 

Oh én édös karnjkám, karnjkám 119 
Oh te ravasa róka 39 
Oh te rézsa, be piros vagy 197 

Ó jegenye, jegenye . j*7 

Oláh vészén cserés csnkját 
Ó-székely regesek dala 121 
Ott a réten egy virágszál 2 6 8 

Öntözi versike 
öszszel érik a baraczk 23 

Pájtás te jó vádász vagy ^ 
Párnás tánczdal . 
Pázsintos udvaron lakik a szegéuség 80 

Bajta pájtás, csépöt elé " 
Beám nevet szőmöd szád 4 7 

Repül a pillangó 1 9 5 

Bitka búza, ritka rozs 24 
{topog a hó lábom alatt 84 

O 

p 

B 
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Rózsám kapom elStt éjár 77 
Rózsám I neked az idén 278 
Rózsim szeret, a mint tennap 204 

s 
Sárga csitkó sárga sârba jár 119 
Segesvári kis kalapom 219 
Segösváros nemös város 61 
Séprik a baróti ncczát 186 
Siklódi tánczdal 98 
Sinfalvára  ké menni 228 
Sir a szegén Ilns 261 
Sirhatok én árva legén . 42 
Soha se tartottam egy virágnál többet 116 
Sokat jártam égy léánhoz 74 
Sokat jártam s mind csak érted 84 
Sokat szenvettem érötted 86 
Strállállállám . 190 
Süriin csillagzik az ég 63 

Sz 
Szá'j le holló, szá'j le 14 
Számlik a föld,  recseg, ropog a járom 288 
Szánny meg, bábám I ingömet 83 
Száraz a fii  a hegytetőn 171 
Száraz fűre  dérés harmat hnlladoz 169 
Szegén legén ne mönj 19 
Szegény legény nem csuda 233 
Szerelmes édös istenünk 1 167 
Szeress Ingöm, ne ányádot . 78 
Szeress rózsám, csak nözd meg kit 46, 78 
Szeress, szeress, csak nözd meg kit . 26 
Szeretem az uj bort 168 
Szeretetből tettünk vallást 46 
Szeret ingöm két viola 68 
Szeretnélek drága lélök 42 
Szeretni nem tuttam 67 
Szegén legén, mivé lettél , 86 
Szegén vőtam szegént vöttem 83 
Széles árok, keskén palid . . 160 
Székej vagyok, szabad bérezek lakója 284 
Szép a nyárfa  a tetőn 151 
Szép állat a lúd, magát mosagassa 163 
Szép mönyecske, drága lélek 79 
Szép Salamon Sári 292 
Szivárvány havasán 196 
Szivárványos az ég ftja  26 
Szombat este hét Örára 70 
Szombat este ne jöjj hézzám . 77 
Szomorú ndta . 99 
SzomBzédasszon beteg vöt 168 
Szomszéd legény Gynrka 14 
Szólhatsz hézzám már eleget 42 
Szőlőhegy tetején . 996 
Szüvem sérti nagy fajdalom  88 
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Tanulj házi csinosságot 276 
Tartanék szeretőt . 6g 
Tavaszi szél útat száraszt 210 
Te és jól tudod azt kénesem 168 
Teli kertem zsájával 226 
Teli kertöm zsájával, zsájával 114 
Templom előtt egy kis házikóba 108 
Ti gaz ficzkók  ! mit gonddto'c 72 
Tiz paripám jő van 22 
Titnak rózsám, titnak tölled 63 
Tordátfalán  van egy malom 28 
Tőrökbuza pogácsának 113 
Törpe Mihók megbolondút 77 
Tndod rózsám I te mit szó'tál . 82 
Tudom ki az, ki tégöd kér 86 
Tudom pájtás, jó gazda vagy . 87 
Tudom pájtás 1 más faluba  72 
Tudós legén Bama Peti 69 
Túl az Óton zergő malom 184 
Túl a vizén Tótországon 173 
Tüz villóg, nap rogyog 117 

u 
Udvarhejji bécsalóba . 161 
Udvarhéjön sok az éfiasssony.  48 
Udvarhejszék ojan szék 86 
Udvaromon bárom csürke 202 
Udvaromon három vállú 201 
Udvarom, udvarom . 16 
Ugy megszáratt bennem a sztf  29 
Ugy megilték a birót . 146 
Ugy megvagyok búval rakva . 81 
Ugy szeretem a barnát 149 
Uj fedele  van a bői templomnak 206 
Uppá czuppá féltekenyö  116 
Üsmerek egy büszke leánt 40 
Üsmerek egy gaz fukart  26 

z 
Zavaros a Nyárád . . 206 
Zengenek az erdők trallala]am 227 
Ződ a kökén, majd megkékül . 69 
Zöd a kökény, majt megkékül 217 
Zöd erdőbe, zöd mezőbe 219 

V 
Vadászat, szerelem, a jó bor 208 
Vq'ha tündérré lehetnék 246 
Vaj ki büszke ez a legény 1 307 
Valld meg nekem kapuzábé 302 
Van bocskorom, tarisnyám 142 
Van egy beteg a fó'szögön  . 78 
Van egy malom, nincsen köve 287 
Van komámnak ifjú  neje 73 
Van már neköm szép uj csidmám 61 
Vár ingöm a kedvelőm 39 



Város végin égy mádár 111 
Verd meg isten a szüvet 36 
Verd meg isten, verd meg 218 
Vesselényi nótája 269 
Vetettem viioját, várom kinyitását 216 
Végig menék a temetőn 98 
Végig mentem az ormódi temetőn 198 
Vigasztald versek 273 
Vigon élem világom 27 
Vig óráim mind a vizek 170 
Virágos rét, füves  balom Ibö 
Viszik, viszik a szilvát 112 
Vizes a fü  mert nagy zápor esett 290 
Vót szeretőm, de nem tecczik 80 

II. Tánczszók 321 
III. Találósmesék 837 
IV. NépsaJálságok 303 

1) Szolásmodok,  közmondások 
2) Családnevek,  keresetnevek,  gúnynevek . 384 
3) Ló-, ökör-, tehén-,  bival-  stb. nevek 889 
4) Mező-,  erdő-  s hegynevek 892 

V. Népmesék 393 
I. Szép Palkó . . 396 
II. Az Igazság és Hamisság utazása 403 
III. A vadász királyfiak  . . 406 

> IV. A rosz íonóleánybdl lett királyné 411 
V. Az irigy testvérek 414 

X VI. Kózsa vitéz 418 
X VII. A diákot erővel királylyá teszik 421 

VIII. A két gazdag ember gyermeke 124 
IX. Az aranyszőrű bárány . 427 
X. Az apám lakadm'jna 429 
XI. A rest macska . 433 
Xli. A Szerencse éi Áldás 436 
XIII. Mirkő királyfi  436 
XIV. A möndölecskék 449 
XV. Tündér Ézzséböt 454 
XVI. Haláaz Józsi 466 
XVIL Csihán kiiálynrfi  472 
XV1H. Hegölö Istéfán  477 
XIX. A huszár és szolgáló . 481 
XX. Az ördög kilencz kérdése 483 

VI. Tájszók 489 
Jegyzetek . . . 525 

Néhány  szó a székely  nyelvjárásokról  647 

Vadrózsák. 37 



NEVEZETESEBB SAJTÓHIBÁK. 

Lap Sor 
4 12 
5 22 
7 11 
1» 12 
W 22 
fl 34 
f) 35 
8 23 

11 10 
n 20 
n 24 
16 7 és 8 
17 4 
rt 29 
10 12 
ft 31 
20 26 
n 27 
n 28 
B 33 
22 7 
23 8 
24 19 
26 7 
30 17 
43 22 
96 19 

122 18 
142 14 

• 32 
144 22 
164 6 
166 14 
168 7 

ft 11 
fl 19 

169 2 
168 7 
164 6 

166 2 
178 17 
176 18 
181 6 

Helyett 
vetette 
még 
sétini 
megtal&ta 
mögi (mindenütt) 
föjajdula 
űdözönk 
készüj d'ére 
szörént 
éjön 
istenöm 
örleni 
a' 
madzagot 
féj 
fö'vátsAk 
tőlem 
Agyon 
talijon 
orczám 
szőrtelen 
szőrt 
mégh&zasodik 
mégvetötte 
udvarom 
hét 
kéncsém 
a gazdinak 
menyén 
mejin 
engém 
véttem 
békességét 
kiményék 
még kéli 
szénémét 
ingém 
él-é 
édés 
kertembe 
vizén 
keresék 
négyedik 

Olvaid 
vettette, 
meg. 
sétá'ni. 
megtal&'ta. 
megi. 
fö'jajdula. 
ü'dözönk. 
készü'j dé're. 
szirént, 
é'jön. 
istenem, 
öllent. 
fó\ 
mazlagot. 
fé'j. 
fö'v&tts&k. 
töllem. 
á'gyon. 
tali'jon. 
krcz&m. 
szertelen. 
szert. 
megházasodik, 
megvető tte, 
udvaron, 
hét. 
kéncsém. 
aa assaonnak. 
menyén. 
mejjin. 
engém. 
véttem. 
békességét. 
kiményék. 
még kéli. 
szénémét. 
ingém. 
él-é. 
édés. 
kertémbe. 
vizén, 
keresek, 
nlgyedik. 



Lap Sor Sdyett Olvasd 
191 8 eszédbe eszedbe. 
193 7 vég vég. 
197 13 édés egyes. 
204 8 vérzik vérzik. 
206 9 lahajtom lehajtom. 
220 30 czabados szabados. 
221 1 iényés fényés. 
260 26 Hem Nem. 
324 14 kiugróm kirúgom. 
343 1 elö előtt 
362 4 felapja felkapja. 
366 7 jöjjön jöjjön. 

n 16 jöttem jöttem. 
» 22 BÜttiik siittük. 

361 29 döhölte döhölte. 
396 4 vétte vette. 
399 34 még még. 
400 15 lelkéték lelketek. 
402 11 széndérettek s zéndérettek. 
403 1 ménnyünk ménnyünk. 
533 47 szrient szerint. 








