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las ELóREKòzLENDó.

E dalokat nem kûlünüs feltétel irta,

vagy, ha szabadna mondani: шитые.

Csak kiébredezének, leginkáb Tátrakiesden

18451,. jártcam 6ta.

S ha felesebje tetszendenék , Мс érze

né kiadójuk, мы legyen huzártarsolyba,

bakancsos’ bornyába való kis kônyvecske is

e „активы magyar vìlálgon~

Ha pedìg, sem katona szívét meg nem

pendl'tik, sem más emberfìnét, akkor nem

egyebek ‚ hanem csak а tisztevégzettnek sé

таща kôzben eredezett szabad játszodásai ,

képzelmében.

.Egyetemes czimük miért nem : katana

dalolc? Mert a huszár név камень. Egyeb

rendheli' katona sem fog haragudni azon,

hogy az б dalát is a lobogó huszńréi melöl

vehetì-kì, mert hìszen а vitézlörend valahá

nya táborì édesegy, а huszár pedig minden

sorbelivel hamar nyájasuló рижан,

S minden hadseregnek, huszńrság a

poezise vagy kölle'rlete más nemzetnél is,

mer magának а magyar eredetì’ ждущий“,

huszârt másola.

Némer szórol tál'gyrol а végén еду

két eszreadńs áll. Méltóztatnék megolvasniY
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Csatára legêny.

 

Kolosvůrall.

Czimbora! nézd, ellenség jô,

Kardjaì ott fényledeznek,

Zuzos olmos lesz az idö,

Halálképek lengedeznek.

Patkók nlatt а föld robog,

A vérzászló рано; lobog_



2 csATÁRA Шейку.

Csataszél fü, csatatůz kél ,

Harsonya szól áradozva,

Pajtás! а bös ilyenkor él,

Szíve Шн- ver borzadozva;

Kardot ragnd, egyet sulńnt,

Ellenére sebet vért hint.

„Rajta“! hangzik. Rajta tehát!

Sarkantyut а paripânak.

Szeld és üzzed támadóját

Jó királynak szép hazának.

Egyenestt a bátrabjára

на se nézz az aprajára.

`Átok szálljn-meg, közöttůnk,

A ki fumi visszafordul,

Az , bajár, ki mig elô'ttünk

Ellenség van, csapkod és dul.

Ki díszt víhat fegyverire,

Világ vég’ig tart a hire.



csA'rÁnA шейку.

А vezérnek! a vezérnek!

Ki öket ránk utszugatja,

Ha ez oda, mitsem érnek,

A gyözelmet f5 mozgatja.

E mienket védelmezzed

Aczélfala Iegyen kezed.

Kit anya szült, egy halâllal

Othonában is tartozik,

S meg van irva, sas tollával,

Hogy a gyáva, elkárhozik.

На részt kìvánsz koszorůbun,

Legény légy hát háborúban.

l

S ha folyt a táncz jó kedvedben,

Mind világos kivirrndtig,

Folyjon a harcz most hevedben,

Mig tart bennünk mind egy szálig.

Magyar, legyen hona fénye,

Ne Szentlázár ag szegénye.

1%



4 ' свищи LEGÉNY.

Feressz feressz kardot huszár,

Rád dölt vivók seregébe’ ,

Széllezd n. zajt, mint napsugár, —

Föket lovad elejébe.

Ugy mél'd-kì` hogy bámuljanak ,
S visszavágni irtózzanak. ч

De megadná ha ki magát, ~ д: и

Ne bántsd akkor vadkezekkel,

Feledd а vész мамаш,

S éreztessed лаву lélekkel :

Позу vivásra vitézzel keit,

Meggyözetve, nemesre lelt.



пышек BUszÃn. Б

Derék huszár.

Budán, tavaszutó 20d. 1825

Sirtál anyám egykor érttem,

Hogy huszárnak felütöttem,

Ne sirj anyám! {ìad jól van

Vitézek köztt a táborban.

Fâjva váltam Julinkátol ,

Szl've repedt bánatátol,

Ne sìrj Julis, hl'ved jól van,

Vitézek köztt a táborban.

De ha nem él anyám immár ,

Ha Julishoz eddig má! jár;

Lelkem akkor a táborban

Vitézek köztt sincsen vigan.

Könnyet ejtek nagyot erre,

Свай egy vigasz jô keblemre,

Körülnézek a táborban ‚

А hány pajtás majd mind így van.



6 DERÉK низин.

Nyugodj anyám, édes dajkám,

Elj boldogul szép Julinkám,

Kedvesetek a táborban

A királyért s honáért van. 

Vitéz vagyok , felmegyek én,

Paszománt lesz csákóm szélén,

S majd azt mondják a táborban,

„Magyar ей: volt a Íìúban.“

  



PETNEaÁzY мм, 7

Petneházy dala.

Buda várának а töröktöl visszavétele

kor 1686

Nemzetem él, mig én élek,

Meri: mig bennem lebeg lélek ,

Orzöm védem szabadságát,

Elgázolom tapodóját.

Nem vagyok én rabcsoportbol ‚

Mely önkénynek csuszva. bókol;

Mellem aczél s a büszke ér,

Abban ember díszeért vér.

Mit éljek én nevem vesztve,

Pasa jármát czepelgetve ,

Szabad honnak, szabad Íìja ,

Ez az élet igaz díja.

Kardot ide , jól suhogót —

Magyar zászlót szétlobogót,

Megént Mátyás пазу várára,

Bosszút Sztnmbul vad holdjára.



Римини? ВАЬА.

Е’ dal küzdött és olvadott

Petneházy hös keblében ,

S Buda falán fenn lobogott

A magyar jel job kezében.

Meglett a harcz , vérben a vár,

А hös , török ezrek sirja,

Es a пeтzet szabadon jár,

S Вши“: király magyar birja.



sÃm AsszoNY. 9

Sàrl asszony,

katonafìa haza tértekor 1841.

Budán, tc'lhů 21d. 1841.

Jóska Наш haza jöve!

Kedvem régi viggá leve ,

Ezután már nem katana,

Nem német föld többé hona,

Alìg lelem jó helyemet,

Angyal járja-meg szìvemet,

Hajh! be boldog anya vagyok ,

Jóskám szemem elött ragyog.

Betölt, mivel biztatának

Mikor vivék katouának:

Tiz év mulva, hogy visszajön

Ат fogadták, s im’ tartva lön.

Örök idö volt az nekem

S elérette Isten velem!

Jó a király, jó az ország,

A mit mondtak, lám igasság.



sÄm AsszoNY.

Be szép féríì vńlt belöle!

Váltig tiszta apja képe,

Sudán' csendes volt n lelkem ,

Most nekitölt s свара fůlszem.

Tart magára , de nem hiú ,

Becsületet tudó íìú,

Mind igy mondja, „édes anyám!

Csakhogy látom, kedves dajkám.“

Taljánoknál i járttában

Seregek köztt forogtában

A mit láta a. mit halla,

Elé olyan bátran adja.

 

Fel nem fogta soha спет,

Mikrül szépen beszél nekem,

Tud szólnì akárkivel is ,

Tiszteletes urammal is.

Hétküz napon dolgához lát

lnnepen kipüdri bnjszát,

Ugy hogy az ármányos jánkák

Mindìg lesik, в csalogatnák,



sÁm ASSZONY. ll

De a sok köztt van már nekem,

Kit menyemnek kiszemeltem,

Tudom ő is azt választja,

Derék háznép anyja s atyja.

Külön raktam jó előre

A mit annak adjon jegybe;

Háromszinü szalag köztte ,

Honé, szavát mely nem szegte.

S ha majd kicsi ßjuk leszen,

Annak Ferkó neve legyen ,

Mert a királyt is úgy hítták

Kivel e jó törvényt hozták. ‚

S az országnak mely kívánta,

Nőjön benne uj hős fija:

Jósámban meg vénségemben ,

Nekem adjon támaszt Isten.



UJochleíTó.

Ujonczviditó.

Budán, tavaszelö lid. 1841.

Megyek biz én katonának,

Vagy gyalognak vagy huszárnak,

Tiz évre! nem mind a vìlág,

Idö itt-ott folyandóság. "

Mennyit elkôlt ur, íìára,

Ha bocsátja utazttára ,

Engeln pedig még íìzetnek,

Látni más hont ha vezetnek.

„Szenvedni kell“ mind azt hányják ,

„Vajba embert hon sem mártják“

Lobog zászló ‚ szól zengelem ,

Ezer pajtás tl'ir s víg velem.

Osztán, hallom, jelt adnának

Hazajöttkor a javx'mak ,

Melynek, babérfont körére ,

E két нет: sor lenne bére:



UJochvmí'ró. 13

„Király, а hon jó fiának,

Ki dísze lett a hazának.“

S minden Istenadta napon ,

Füghet akár szûrdolmányon.

Már az mégis csak szép volna,

Ha falum majd rám mutatna ,

Mivel, hiszem, én is kapnék, .

Mert a java közől lennék.

Megyek hát mint nyíló virág,

Hadd lám másutt mi a világ,

Ki minden vakarcsot megesz

Otthon, abbol semmi sem lesz.

Elég jány nő szünet nélkül ,

Nekem is jut még hitvesül,

Ki, most van hét s nyolcz évében ,

Az lesz enyém, ötvenegyben.

S milyen szemlét tartok akkor!

En harminczba fordultomkor.

Férfi addig megeszesül,

Lépre vakon nem penderül.



« 14 uonczva'ró.

Kit szív és ész hát megválaszt

Mézes békét rám az áraszt,

Jelpénzemmel kis gyerekem

Játszék, mikor fel nem teszem.

  



ANDOR vJoch. 15

Andor njoncz.

Budán, {пенсий на. IMI.

Soh’ se folyjon kedves anyám,

Orczáján a forró sirám,

Ha érte a sor, Andorát,

Jó az Isten, minden jót ád.

Látja kéd, én nem szeretem ,

Bérbe venni mást helyettem,

Azt csak olyan nép csinálja

Ki bajuszát beretválja.

Mert azt mondják, hogy ilyenért

Magyar üt-fel, száz pengőért ,

S érttem is így magyar menne,

Nálam hát más különb lenne.

Ej, gyávák az oly legények

Kikért állnak vidékiek ,

Magyarul már ha tudnának ,

Kuczkóba nem vonulnának.



ШВОВ UJONCZ.

Vagy ha szabad mást fogadni,

Legyen törvény hasont adni,

На zsidó megy а zsìdóe'rt,

Lóduljon csak sváb a тип.

lngyencbben nép nem kapott

Mint e mienk szép országot;

Pénzelôdìk fapapucsban,

Mi meg vérzünk locsbanpocsban.

Csákót neki is fejére ‚

S nemzetûnkhez pesdül vére ,

Amugy mind csak magyariì hull ,

S а más nyelvü ránk sokasul.

кап szül а sok kiìli'mzô fél,

Mint а sodra bomlott kütél ‚

Kira еду hon szép паша süt,

Eljen gyözzön haljon együtt.

Mâr én megyek édes anyám,

Kérem adjon áldást гейш.

Ertse-meg а. magyar király ‚

Hogy шашни hozzája аи.



|. _' ANDOR UJONCZ. 17

Megvív ez, bár Капу szemében ,

Régi fénye érzetében,

Fel kell jőni megént annak,

Tudni hogy él, a világnak.

  



18 szÉxELY GYALOG VÉGÖR, szm/ILÉJÉN.

Szêkely gyalog végör, szem

léjén.

Borlzéken, Gyergyóbln, nyárutó 10d 1841.

Hajh! be tudnék panaszlani,

Sokom volna elmondanì,

De , hijában , fövezérem ‚

На szólnék is, nem ért engem’!

Becses grófom! adj mi nekönk

Tisztet, a ki egy nép velönk ,

Ногу szívemet kiönthessem ,

Nyögött bůval`ne repesszem.

Даш mint eském ugy szolgálok ,

Ejjel nappal talpon állok,

Résre, ha baj, székelyt visznek,

Kérem hát ne feledjenek.

Van egy íz a szív’ mélyében,

Gazdagéban szegényében ,

Azt ha sértì búr kicsinység,

Rágja ôrli keseríiség.



SZÉKELY GYALOG VÉGÖR, SZEMLÉJÉN. 19

S egy pillantás , egy kicsi szó,

Méltatlan sért helyrehozó;

Иgy volt lesz a székely vitéz,

Ki, bennérzett diszére néz.

De magamat nem dicsérem, '

Adja más meg illö bérem}.

Csak a számon, mi szívemen,

Lelkem’ nyujtom tenyeremen.

2Q



20 LovAlTATó низин s А ms BARNA Мм.

  

Lovaitató huszár s а kis bal-na

jány,

a budai parton.

Budán, 1842.

H u s z á r.

Jó а duna vize, jó itató lenne,

Lovam’ barna jányka, itatnád-meg benne.

Megládd úgy felûdûl,

Mint az ág, kiződûl,

Ha van eseje.

Jány.

Jánynak csak báránya és fejőstehene

Körül járhat gondos vizitató keze.

Lóvat nem itatok ,

Ahhoz kicsiny vagyok,'

Félek is tőle.

»a



LovAl'rATó HUszÃR s A Kls выпи JÁNY, 2l

Huszár.

Ne félj szép kìs kincsem lovamtol, nem hamis,

Tüzes mint a huszár, de ha kell, szelíd is.

Ha íìriset iszik,

Hozzád hajlakozik,

Szeret téged is.

Jány.

Ugy de kend lovának éles a patkója,

Meg találnék halni, hogyha mellbe rugna.

Vagy nyomorú lennék,

Férjhez nem mehetnék ,

Mit tennék bůmba’!

Huszár.

H’á való vagy hugom? él-e anyád s hol van?

Mert te nem termettél mint látom Budában.

Tetszik szavad’ hangja ,

Amugy jól kimondja,

S tůz ég arczodban.

J á n y. ч

Emìtt Szentpálon tul én Pátyon születtem,

S hogy szègény szülémet ott fóld а“: tettem,`

Német дуете]: mellé,

Magyart rakni belé

Ide kerültem.



22 LOVAITATÓ nuszím s А ms BARNA JÁNY.

Huszár.

Csak egy év még hugom, s baza szabadulok,

Rám ismersz-e? hahogy erre elfordulok.

Vagy ha Pátyon lennél,

S engem szerethetnél ,

Biz’ oda ballagok.

J á n y.

Akkor Pátyon leszek, mert fél telek néz rám,

A míg férjhez mennék szántja veti bátyám,

De „katonamondás

Csupa jánycsábítás“

Mondta volt anyám.

H u a.; z á r.

Van bizony katona ki nem állja szavát,

Buza is van а ше1у meg nem hozza magvat_

Hidd-el én megtartom,

 

Huszár hitre mondom, I

Csak várj rám tehat,



öNKÉNTEs DALIA. 23

önkéntes dana.

Tátrakìesden , nyárutó 16d. АОН.

Nem üzének, nem fogának,

Engemet ugy katonának,

Csak midön szólt búzengelem,

Bétoborzott bús érzelem.

Árva lévén e vîlágon,

Свай egy lelkem'sincs , mondâm, hon.

Rideg legényt senki sem szán,

Maga legyen ига sorsán.

Hazám bizony nem is hazám,

Se telkem berm, se kalyibám,

De, шаг Isten! hozzá huzok ,

Azért mert bús magyar vagyok.

Söt a lélek sira bennem,

A’ mìóta megértettem:

Mi magas volt Magyarország,

S mibe sodrá rut ólálsâg.



24 öNKÉNTEs DAMA.

Becsůletet а magyarunk !

Zugám, s menék dalìának ,

Ruba tìsztes jár majd nekem,

S magyar hirért illik élnem.

Csak mindenik állja нанёс,

Türve várja. dolgok végét;

Mindent jobban tegyen mint más,

Elsáppad a гадающая.

S l'gy а miként tiszteiségbe ,

Jöttem király seregébe ,

Szolgáltam is hiv lélekkel,

Soha se volt baj tisztemmel.

Hányzor álltam táborszemül!

Es'ó vere , szél vett körül,

Eszembe szállt szép nemzetem,

Diját, szólék, itt flzetem.

S mikor tábortüzůnk sigle“,

S némely рейда hqlzß Беглец:

1Y1enél;„,vgggnñ твари 1_1allottam ‚

En, ińëg еще“ sahajtottam,



öNKÉNTzs DALLA. 25

Bús vngyok én, vbús ioltam én ,

Sok csatának vérmezején,

ОН: annak csak én tudom,

Ember legyen, kinek топает.

De azért nem vártam нами,

Sôt általam, az töbre szállt,

Lelkem bůját сна]: én tudom ,

Lehet idö, [зову megsugnm.

Ez volt Csenghö Endre dala,

Mig káplárrá lön általa.

Mi hät mostan? évek után,

Csenghöur moet zép kapìtány.



26 zÁszLóHoz nsxÜTT.

Zâszlóhoz eskiitt.

 

Liptöujvůr küriil, nyiruló 22d. 1845.

Szent uz eskü, gaz, tôröje,

Tiszta lélek, teljítöje,

Vagy te ‚ rólam gondoskodóm ,

El nem hagylak szép lobogóm.

Selymednek söt terjedtében

Vidul szemem rád néztében,

Ezer pajtás a te Бай,

А merre lengsz ап'а balad.

Ugy megyünk mi híven alád,

Mint egy összetartó család.

!gyen bánik kötényével

Edes anyâm csirkéivel.

Csnkhogy mi nem csirkék vagyunk,

Mert sasokbol gyůle hadunk;

Csapjon csak ránk ember На,

_ Majd megérzi mi lesz dìja.



zÁszLóuoz Esxü'r'r. 27

Lobogj, lobogj, szép czimerünk,

Néma, még is szós vezérünk,

A mely földre visz világod,

Hogyha nem volt, lesz országod.

Szalagodnak láиg a szine ,

Szakadt mássa Rózsám’ szeme;

Azért vettem neki olyant,

Пoзy ajkamra csókja csattant.

Csak, te és ö, kebelemben,

Haйтl neve dicsöségben,

Ez az én szentháromságom,

A míg csaй tart hövilágom.



иным HvszÁn.

Nyalka huszár.

Slurecz tctnje'n nyńrutó 26d. 1845.

Volt nekem hon szép kalapom,

Szint'ugy habzott rajt’ szulagom ,

Píwatoll is állt körütte ,

A lea'myság lesve nézte.

Szeb а huszár’ szép cisákója ,

Szélben lobog kakastolla,

Vitézkötés veri körét,

S nyalka Józsi l'lgy tekint szét.

Hímes ködmen volt hátamon,

Egész Virágkert vállamon;

Szebben áll most mente , dolmány,

А szabó mit czìfrán kìhány.

~Volt sarkantyum, most is vagyon,

Татар Peng az utszákon, `

Kinek ilyen köntös hija,

Az bizony nem Árpád fija.



мацы nUszÁn. 2Q 

оным most kard oldalamon ,

Király neve tax-solyomon ,

Csak van benne pénzecske is,

Pipaholmì, kendöcske is

S ha Szellömre kerekedem ,

Harczì tüzre gerjedezem,

Jártta hányja-fel csótárát ,

' Kényén bordja szép huszárát,

Hallottam én magyar’ hl'rét ,

Meg nem' rontom díszes nevét ,

Hallottam én kik ócsálják,

Ninos igazuk, hogy úgy nyomják.

Erôs а hador' szabálya,

De а jóíì mind mregállja,

Rend teszi meg, сет, pontosság,

Józan élet, forgékonyság.

Ezért szeret n káplárom,

Becsül, tìsztem, kapitányom ‚

Akárhol is falun gazdám

Nem tornyozott még panaszt rám.



vEREs csÃKós.

veros csákós.

Gnrnnszenlbcnedek, nyńrutñ 28d. 1845.

Kolostorban a barátok,

упав szinén a huszárok.

Zárdaíiuk imâdkoznak- ,

A huszárok háboruznak.

Megmenték már én sok papot ,

Mert a mig б sohnjtozott,

Addig honért vitézkedtem ,

Sopánkodjék hät he'lyettem.

Egyìk а mást így segíti,

Huszár a zajt eltéríti,

Hanem fökép’ csak királya

Forg eszében és hazája.

Voltam én еду kolostorban,

Ajkìg usztam étben bol-ban,

De én inkáb lnuszár vagyok,

Mert így veres csákót hordok.



VERES csÁKos. 31

Annak ernyét meglegyintem}

Ha papomat észreveszem,

A táborság derék papja ,

Huszárnak is lelkiapja.

Az ha okos, módját lesi,

S embernek jól odanyesi.

Ugy megrázza mondókával,

Mint lovamat én zablával.

Hanem a sok buzgólkodás

Helyett job a hív eljárás;

Huszároknak csak ez való,

Egbe is ez a foglaló.

És becsület oda kilincs ,

Kiben ehhez büszkeség nincs ,

Ugy segéljen, nem is huszár,

Hanem csupán facsiripár.



32 szEGÉNY носим/Анусе KATQNA.

Szegëny boclátványos папина.

Вш‘Ып, в. városmnjorn széle'n, внеш 10d. |845,

Nem taunultam én olvasni,

Ногу Ot tehát eltemetnì

Hová tették nem шамот,

-Mert nevét nem tnlálhatom.

De csak megyek, mert huz vezec

Еву homályos mély érezet,
lm lerogyok sirja halmím,I

Szívem szakad, reped hamván,

Hnrnxad/ìk onzâgban valék,

A mig 0 meghnlálozék;

Sìefrtem át egy országon,

S nz ulatt lön más világon!

Bocsátványgm már hijában ,

Higzen ha 0 itt e hantban!

Italia, Italia!
“под mi lett éltem díjav.
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Uram Isten! mit csináljak,

Apámnak egy fija vagwk,

Ketteje nem rég meghala,

Engem, azért váltott haza.

De ki nekem fogadást tett,

Mátka fejjel angyallá lett!

Háború bár most is folyna,

Abban mennék-el utána.

K

  



сито ёкшзтвн DALA.

Gyalog örmester dala.

Hnjualonon , öllhó 6d. 1845

Buda mín' сна]: magyarrá vál,

Magyar jány van minden háznál;

Visgálgatám mindenikét;

Kiválasztám a szebbikét.

Vitéz hadnagy volt az игла,

Sorsa mostan itt forgatja,

Nem hijában katonavér,

Tiìzrôl ранам ben minden ér.

Nevelve mint kertivirág,

Termete gyüngy , s keble jóság,

Ugy viselje a jány magát,

Ritkíthatom, hidd-el, pârját.

Nagy paloták’ arnnyában,

Szegény ember’ народами ‚

Akárhogy hányd, свай szerelem,

lgaz belsö éledelem.

Mert [eng bár ész kerek égen,

Szívet ем dicsöségen,

Végre is ez , megperli azt,

’S hívmagához hívet гавани.



GYALOG ÖRMESTER DALA. i 35

Mondatlan jó, az együttlét,

Tudva egymás’ szent zerettét;

Rokon kapcson , s kebelbékén

Diszlik világ s minden egyén.

Tisztem’ téve talállmzunk,

Artatlanul barátkozunk ,

S hurmatitol ha megválok

Dolgomhoz uj kedvvel állok.

lgy lligít а jányhatalom ‚

Együtt jó а két társalom.

Csupa nölény, csupa férlì,

Ember rendét nem üti-kì.

Mind cszlk zárdâs, ôsszetompul ,'

Katonatöm elszilajul;

Mex-t mindennek vész, а soka,

Elegy az ég’ ajándoka.

Hogy majd késôb mi történnék?

Míkor hadnagy uram lennék;

Sorsa hányja a katonát,

щитам más ember Íìjât.

3.



BAKANcsosÉ.

Bakancsosé.

Margilszigelén, öszbú 10d. 1845,

„Félre balia! megrug а ló“

наша némely huszáríìczkó,

Ne beszélj l'gy а menyköbe ,

Férj meg huszár a börödbe’.

’Sz a gyaloglás, ép kézlábbal,

Nem a világ, pajtásággal;

Dal köztt szó köztt ember csak jár,

S határt vált-fel ujab határ.

És ha meg van az állomás ,

Szobúban vár nyugnî , szállás,

Szép lnenyecske jö mint segéd ,

S izibe kész a jó ebéd.

Osztán hüsre vagy fůtöre,

061 а legény pìhenöre ,

S minden ere duzmad benne,

Mintha ujult termés lenne.



amucsosú. 31

De, huszárnak palotája -.

Csak ott, hol a ló’ tanyája;

Míg ő tisztít még, a gyalog,

Szép topányban már rég, ragyog.

Mindent megedz az akarat.

Midőn baka mind csak haladt,

S eljuta kétszáz mértföldre,

Büszkén néz önerejére.

Ott szólít-meg egy híg szellőt ,

Menne lengni anyja előtt,

„Hogy bin-and még látására,

Visszatérni valahára.“

Mert ha vész van bár csatában,

Ügy bizik ő szuronyában, д

Hogy két s három [ovas körül,'

Nem ő, hanem mind az terűl.



3S mann BAD/unt.

Magyar hadaké.

Выйди, ößzhó 20d. 1845.

Magyar király táborában

Vagyok én hív katana,

Koronája’ birtokában

Van szülöim’ szép bona.

Magyarosak ôltönyeim ‚

Tudj’ azokat а világ;

Hiriìk’ vivák elôdeìm,

Huszárság és gyalogság.

Felkapâk а tollas csákót

Nyugat s tenger Iìaì;

Igy termének utánazót

Az ös nagyhon kardai.

Magyar nemzet’ törvényéböl

Rende] velem a király ,

S az ötvenkét vármegyéböl

Elé , magyar hada áll.



MAGYAR mmm. 39

Akârmi nép seregletét

Magyar’ neve czimezì ,

Akármelyik’ vitézletét ,

Magyar király díszezi.

lgy képezik aprób folyók

A hatalmas лаву dunát,

S követik mint összeállók

A természet’ rendsorát.

Sokféle fa tesz nagy erdöt

_. S egy néven nyul sátora,

0ssz’ñltetnek kůlön szölöt

S együtt erös lang bora.

Mért zugjon hát itt egyedül,

Osztakozó nyelvzavar,

Nézziìk egymást testvérekiìl

Fogytig Iegyünk mind magyar.

Ha kedves hölgy bántja zived’,

Nem vizsgálod szólamát,

А tót szökét ûgy öleled,

Mint а horvát s rácz barnát.



40 мюпк HADAKÉ.

Oláht впадут-с tânczban lejtet ,

Ugy németet, n vitéz ,

S ананас, ha rá неге tehet,

Pap elejbe i idéz.

Magyarország tübb népsége

lgy foradjon hív é'ggyé,

Serge’ csutás dicsösége

ltt ugy is csak magyaré.

Annali fülde ad ótalmat

Вещные tìz év után,

Еву hon nem tür hét hatalmat,

Vagy átok csügg а hazán.

Magyar nyelven szólítsuk hát,

Édes pajtás! mind egymást,

Rajta! kezdj rá, ki nem мацы,

Tapodjunk szét megoszlást.

Еву a kìrály, ki parancsol,

Szolgálja egy lelkület;

Kůlönhuzó, ârmányt titkol,

Közre élni, becsület.



MAGÃBASZÃLT szöKEvÉNY. 4l

Magábaszált szökevény.

  

Óhndán, öszlló 21d. |845.

Be bolondot tetteln!

Hogy hitemet elvetettem,

Szép sorban állt vitéz valék

S hajloktalan betyár levék.

Mérgem’ kibocsátám

Az igaz, de mi viradt rám!

Boszúm már most nekem fordul ‚

S tůzes nyila belsömbe ful.



42 MAcÁaAszÁL'r szöxnvÉNv.

Féleleni köztt, leheni,

Szaggat, зубил“, bujt, hajt ehem.

Kérjek? lopjak? vért eresszek?

Hatha osztán rajta vesztek.

Umm fia!A mi e'r?

Elöttem ür, utímam tér.

Ugy kapkodok hátra s elé

Mint Bernát a menykô felé.

Eléb bizony job volt,

Korcsmán ember el eldalolt;

Pajtásokkal vigan szólott ,

S takarodón takarodott.

Lesüthedd most fejed’,

Hogy ott sutbnn lelhesd helyed’.

Kémlel, a ki годами áhl't,

S küzdve, rajtad jókat rándít.

Vagy csalj , rászedéssel?

'l`udja, minek öltüzéssel,

Hol van a pénz igaz uton?

Átok sulyzik a furfangon.



MAGÀBAszÁLT szöKEvÉNY. 43

Свай szeb seregleni,

Fegyveresen tündökleni ,

Mintsem paraszt rongy ruhâban

Kovályogni vnd pusztában.

Szeretöm is elmult!

Kiben szl'vem meg megujult.

Mindig kére а galnmbom,

Тegyem, mint kell, hivatalom’.

S elhagyám ЫгеНеп!

Fiìzfa lettem, leveletlen,

А mer jány most velem járna,

Мёд zabnak is nlja volna.

S hát mind csavarogjak?

На kergetnek , csatangoljnk?

Medvént üljek barlangokban?

S csak lapongjak kìs kunyhókban?

Vész, ha. miht бы: ére ,

Megént más úllt 6r’ helyére.

Még is mondám „legyek szabad l“

S most van még itt а „hadd-el hadd.“



44 MAGÃBAszÁL'r s'zöKEvÉNY.

Zsivány üzni egykor

Engem асы: többel a sor;

S íme, éji tüze mellett,

tür nekem most kenyeret!

Job volt а királyé,

S dclgom diján а magamé,

Ha kikértek, egy két forint

Veré mal-kom’ munka szerìnt.

Hamai' lesz így végem!

Bevallom hat önként vétkem.

Keveseb lesz a büntetés,

lgy szól, mondták, а végezés.

lutek minden pajtást,

Várni rendben válakozâst;

Job a türés erííszaknál,

Kivált kìrály hl'i lljánál.



SÉRVITÉZEK. 45

gén-vitézek.

Buda, őszlnv 224. 1845.

Egyik.

Ne híjj engem „aggastyánnak,
Megfelelek én még jánynak, v

Aggastyán a vén Ágoston

Ki már törtgém az ó kuton.

Másik.

S mit jelenthet „а g k a t o n a г

Csak annyit mint „a katona.“

Nyelven akad kiejtése,

Zengő legyen szó’ lejtése.

S még fiatal vagyok én is,

Csakhogy átjárt egy golyóbis,

S ezért érjen, agnő, kofa,

Ageb , aglant’ sánta sora?



A16 sńnvrrńzmx.

Harmadik.

Mire valóa,hudastyán,

Tim ugy volna» mint: borostyân,

Es Alattyán, zattyán, Bottyán,
lHartyán,gyertyán,n\egtoportyán.

Hagynál békét nekem azzal ‚

Ne keresztelj gìzzel даны,

De helyestt mint jó' plebanus ,

Vngy legyek csak in v ali t u в.

Negyedìk.

R о kkan t volnék? rokkant a ló ,

S ahhoz lennék hät hasonló?

Fojtsd gégédbe rokkzmt szavad',

Kezdnî ujnt csak jót szubad,

Egész had.

 

Magyarnak, ki hazílt пепси,

Es vitézûl gyözött vérzett,

Akármi ha megsértette,

Se'rvz'te'z a nevezete,



sÉRvrrÉzEK. 47

Vitézek! szól a sereghez,

Okos, magyar ezeredes,

"itéz hadnagy ur! s kapitány!

Szól a legény mind valahńny.

Hej, a „vitéz“ szép magyar szó,

Lankadtat is feltarajzó ,

S Шat vént, ha не?- keserít;

Ne ragadd-el e szép nevét.

Legyen kedves emlékzete,

Hogy vitézek köztt élhete.

Magyarország katonája’

Czimét, hagyja-lneg viszálya.



48 ßÃnDos oÁsPÁn l809beu.

Bárdo Gâspár шпоне...

mint Horsod vármegyei felkelt nemes

gyalog.

Pesten , п ujèpíílcl köriil, öszYnS 25d. 1845.

Hallgass immár, ——- nz .ebnttátl

Hogy nem fogtnm jól a puskńt,

Ki а menykö? Ш vitézůl,

Tûzküvezett ‘kakas nekül.

Düllig örlé kebelemet ,

Akként látnom nemzetemet!

Csak készsèg és пазу {ìgyelcn\’

Díja lehet a gyözelem.

Nem igaz ‚ hogy nyulak lettiìnk ‚

Mei-t dicstelen elszéledtiìnk;

Kiszedjůk a sárkâny’ fogát

На tl'iz tartja Borsod’ hadát.



BÁRDos GASPAR lSOQben. 49

’Sz oda sujtám Alvinczynak,

Min bôszülbfel ezer íìnak.

De б 15 már mit tehete’.l

Fegyvertárhoz nem férhete.

Velönk volt a vezérnádor,

S csak azért 15 mint a zápor

Hullott volna franczia is ,

На még olyan dalia is.

I_‘Iiszen közttönk honol Budán

Ókirályink rombolt halmán,

Melynek vesszen hogy csorbája

Szintugy Peng e hon szablyája.

Hejh! téröblü vagy ég üre!

S a búbânat melyet szůre

Hazám’ bukta szívemen át,

Oly roppantott, bé nem fognád.

Hogyha látom a csillagot

Mely sergünkre leragyogott,

Oklöm most is mindjárt tömül ,

S kamm boszûs kardra feszül.

4



50 nÁnnos GÃsPÄn 1809ben.

Mert ily seb cak ûgy mosandó ,

Honé lévén, nem mulandó.

Mindig bús a se-se élet,

Gyâsz az összekuszált nemzet.

  

`lî\',i'g,~l дача?”

' ^'‹';'"›Ё‚1ч‹3
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тяп véve leszolgált palócz ka

топа.

 

Vezérhalmon, öszhó 27d. 1845.

Á n g y a.

Ножа lsten a falonkbn

Están bátya, hajlokonkba!

Ugyan már most nyáron telen ,

Legyön velönk egy kenyeren.

Maga,

Fogadj’ lsten, szép kìs ángyam,

Lefolyt im már tiz évsorom,

Hittem, hogy jó szívvel láttok,

Nem csalódtam , úgy fogadtok.

Uccse.

De hńt mért ne? n mink vngyon,

Edes eggyel küzös vagyon.

Beszéljen majd solmt nekönk

A’ mit lâtotl; ’s mi nem értônk.

411



52 TIZ ÉVE LESZOLGÄLT PALÓCZ KATONA.

Maga.

1111 pénzmag 15 jött zsebemben ,

Еву pár tìnó jârt eszemben,

Osztég a szép menyecskének

Piros czizmát is vevének.

Ángyü.

Ejnye, bâtya, be jó maga,

Eletönknek uj csillaga,

Nezze csak e kis Íìonkat

Hogy deszéti-fel házonkat.

Оссе.

Bátya nevét irattuk rá,

Aldását most adja hozzá.

S ha. maga is beâll párnak ,

Gyerekink majd együtt járnak.

Maga,

Be boldogul szolgáltam e'n,

Nemzetönknek serge élén,

Be szerencsés leszek mât hon,

1111 е palócz öshatáron.



1'1z ÉVE LEszoLGÁLT PALócz хитом. 53

Világlátń s járó valék,

Nem tudtakat tapasztalék ,

Mondtak neköm ezörfélét,

Majd leörlöm szögétvégét.

Pihenjem-ki csak magamat,

Eléadom szándokomat,

Mit üditsönk gazdaságban,

A hogy’ lelém más országban.

Mert szemöm nyìlt javítani,

Nem mindent csak ösént hagyni,

Kezük kezdte, miénk mozgassa,

A vìlágot ész forgassa.

Occe.

Maga legyön hát már fejönk,

Egész haddal mi engedönk;

Hanem gazda, vendégségre

Me'g én leszek , megjöttére.

 



54 ’rüzönsńcl низин.

Tiizßrsëgi 111151!“- ‚

szabott állomásra menette.

Budán, alzhó 28d. 1845.

Dalom volna tarsolyomban ,

Elé vele bánatomban,

Hadd legyíntsen enyhet reám ,

Mig lépéstt тегу, jó parìpám,

Tüzörségen valék Budán,

Szeretöm lön ott egy szép ján ,

Ugy megragadt szìvélyemben,

Неву mind lebeg képzeltemben.

Nem vala tl'iz Budán-Pesten,

Mig внеш álltunk résen,

Kebelembe gyujtott a’ ján,

Mert ezer kees, testén arczán.



'rüzönsńcx nuszÃR. 55

De губит 15 1111526: uram,

Viszontérzet dìadalmam,

Búm esak azért lelkem sérzö

Mei-t messze én, 5 távol van б.

Száz meg száz jány köztt az ember,

S elhullámzik mint a tenger,

Egyet külôn csak egyszer lât,

Mindjárt érzi rá, villanyát,

‘Tôle meg nem válhat elme,

Egész létnek uj élelme,

Mint а gyûmôlcs füg indáján

Ugy forud-el a sziv táján,

Magyar huszár német jányt fl'iz!

Mondod, mivel budai 52112 ‚

De ne mond, inert uj hajtásu,

Ez pedig mûr honszabásu.

Nagyob baj а Lehetetlen!

S едут: kies és kietlen.

Nem vagyok bár kámzsás bal'ât,

Nem engednek kardhoz arât.



TüzöasÉGx auszÁa.

Budai fényl magyar jányom,

Tüzörségi szent zsákmányom ,

Legaláb vedd levelemet

Majd, és küldjed szép tiedet.

  



шиш sánvlTÉz. 57

Vldám sérvitéz.

Pesten, öszhó 29d. 1845.

Becsben voltam ezredemnél,

Tiznap többel harmincz évnél:

De, hogy idôm ötvenre jár,

Fiam! mondták, elmehetsz már.

Elmentem , de királyomhoz ,

Leborultam lábaihoz ,

Adna holtig más kenyeret,

Mi hiv vitézt eléltethet.

Adok , Наш , szólt a király ,

Valamelyik sóházamnál,

Tudsz te irni papiroson,

Megállsz ott is jól a gáton.

Magyar király ‚ magyarait

Védì mint a sas, Íìait,

Szólott urunk, és még hozzá,

Enyelegve ezt ìs csatlá.



58 vmÁM sÉnvrrÉz.

„Тенге: 1111111 van, lássz'itok,

Sokat egynek nem oszthatok,

Ihatsz jó bort, éghet pipád,

Lesz vnsárnap tyukos laskâd.“

S biz én csak eléldegelek,

Jó kenyérben jókat szelek.

Hajszálim köztt van egykét 652 ‚

De még senki meg nem elöz.

Ujoncz öcséml ne feledd ezt,

Jót a’ király el jól ereszt.

Jámbor megé] az eléggel,

Sok az elég, egészséggel.
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Mérsêkes vitéz.

Bonafo'lde'n, öszlió 30d. 1845.

Lam megmondtam, úgy-e pajtás?

lgy ñt-ki a sok dorbélyzás,

Ott fetreng már nyavalyában

Posgás ôcsénk a kórházban.

S adjak-ki most az Indulót,

ltt kell hagynunk szegény Ferkót,

Mi vigyázók megeredůnk,

A jó lsten leszen veliìnk.

lgaz ‚ ha az ember veszi,

Szállékony a sorsnak szeszi.

Fénylünk, s hajtunk buborékot

Kapjuk csapjuk az árnyékot.

А katona’ bölcselete,

Világ’ nkos éldelete,

Csakhogy billen , a mi, méri ,

Gyönyört mél-ge is késéri.



MÉasÉxEs vrrÉz.

Ki a szerét eltulálja,

Az az élet’ jó gazdája,

Tanuld-meg а töltés’ csinját,

S nem szaknsztja-el а puskát.

  



TÁBolu MAGYAR птицам. б]

  

Tábori magyar zengelem.

'Kelcmhìlde'n_ ösz'utó 2d. 1845.

Ez 112 enyém! mit most fûnak,

Ez vet véget bágyadt bůnak. 

r Csillagot szedet velem : '

Edes bánót olvadoztat, » ~

Biìszke lejtre lángadoztat, `г "

Ez a magyar zengelem.

Végig reszket ereimen,

Világ nyilik érzelmimen,

Szintugy szedi lábomat;

Könyeb a test, hig 11 101011,

Parázsombol uj lang 1052011 ‚

Nyulnì érzem karomat.
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Mintha árviz mosta sziklán

Csi'mgne ember zaj’ tódultán,

Képezi e hangvihar;

S ember neki keserednék,

Hogy így-úgy, csak menekedjék,

S ezt sugnák: ne félj magyar.

Az arzlán is pìhentében

Bár elszendûl ketreczében

S gazdájának csólxot ad;

De hangot sejt pusztájárol ,

S vasât zuzná-le magárol ,

Hanem ész nincs, — csak riad.

Okost érlel ` a dallamar,

Mint gyiìmölcsöt a napsugár,

Zengelemben, hatalom;

Szâraz elmét megszívesít,

Torhadt szivet fellelkesl't,

Dühböl válik irgalom,

Katonanak czimerzöje ,

Táborában enyhítöje ,

Csatára meg tarajzó.

Békeségben fennyen megy rá,

Népet bâmra csödl't hozzá ,

Mint egyházba harangszó.
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Halljad csak , most jött a java ,

Most kerûltki nyitja sava ,

I 111 vilámlék a langész ,

Es nlkotó szép szeszére

Szárny 116 kiki érzelmére,

S а pulyaság, porbn vész.

Magyar zenét a magyarnak,

Gyalog szálnak, szép huszárnnk,

Az porozza-fel tiìzét.

Az lstenre! ne fojtsd-el azt,

Ne tedd а 1111 hôsit heŕvaszt,

Neveld a hív nemzetét.

Ereszd a csert sudarának ,

Fedeltartó gerendának,

Csonkult fenyök rut romok.

Népnek ismerd véralkatát,

Ahhoz mérjed szabályzatát,

Int az óvó lelkiok.

Gyalogságnak sarkbamenöt

Jártta körét felrezzentöt,

Csattogasson magyar dal;

Lobogtassa huszár’ tollát,

Nyerítesse vidám lovát

Honszellemů rivadal.

х



61 1500111 MAGYAR пивным.

S ugy hizelgje-ki az édest,

Dörrentse az innepélyest,

Fuvolyzf és liarsonya,

Неву 1016161 talpig jârjon

S bûnak magván is tûladjon,

A megihlelt katona,
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Szép gránátos.

Ujlalion, öszuló 4d. 1845.

„Ott az enyém“l nézd csak Julis,

Mondá hévvel a szép Maris.

Gránátos had mikor jöve,

Es alatta a föld renge.

„Ejh gonosza, sok közöl is

Ugy kiveszed“ szóla Julis.

Meri.l a tömör zászlóalja

Ment Budárol a Rákosru,

Egész erdö medvesüvegr,

Mint langfedô' setét felleg

Kormollék a két jány mellett,

S a szuronyfény csillagár lett.

Egy szál fenyö minden legény,

Csupa földi, nem jüvevény;

Valahánya pödri bajszát,

Csinos bakancs fl'izi lábát,



szńr GnÁNÁTos.

Magyar zene lejtetére ,

Rakja léptét könnyů vére ;

Eszbe jut rá a rengeteg,

Melyben rejlik vézfergeteg,

És Marìsnak gránâtosa

Mint a sereg szép pirosa,

Egyet vágott rá szemével ,

Kebelének hiv lebjével.

De mál- e más! ejté `111115 ,

Volna ilyen bár nekem 15,

Nem adnám ötszáz forintért,

„Hat én, szól az, öt ezel'ért.“

Káplár leszen knrácsonra ,

S tiz krajczńra jár egy Царю,

De felebbre ha menne is,

Kedvében lesz, hinném, - Maris.
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Ersike s а gyözô'szemíi (Лапа.

Szentgelle'n hegye'n, öazutó 6d. 1845.

„,Kö vagyok-é, fa vagyok-é?

Elek-é még, vagy halok-é?

Mind nem tudtam, mikor Jósám

Végbucsuját ejté hozzám_

Ezeredét mel-t elvitték ,

S 5t is menni kényszeríték;

Györôtt van most a ezép Íiů,

Derék anya szülte ifjů.“

Panaszolá gyôngy Ersike.

S az ujbol jôtt had’ egyike

Reá vetvén gyôzô' szemét,

Ersi nyújtá sima kezét'.

Hamarsìró, hamm' feled, ’ `

Virág a jány, ha] és éled.

Hizelgésre esze tánczol,

Fi'xzni szeret lánczra lánczrol.



68 Easer s A GYözöszEMü DAMA.

S a hígvérü Ersikében,

Ujult csillag kelt fényében,

Játszi bohó kis bnrnája,

Csak uj hösét babirkálja.

Gyôzôszemů hallogatja ,

Milyen Ersók indulatja.

_E csak félrab délczeg egy f5,

S határzata ekképen jö.

„Terengette szép tündére,

Ragad az ember szemére,

Вей illik az a dallam,

Mit kerl'te költérhajlam.

„ „Nem auyátol lettél ,

Rózsafán termettél;

Piros pünköst napján,

Hajnalban születtél.“ “

De csak foszló lágy patyolat,

Mely szellöre is már szakad.

Hogy elejté szegény pajtást!

Helyembe így szédx'tne mást.
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Сна]: jövötény fut szét hamar,

Csapodár jány’ esze, zavar.

На daliás a katana,

Szívét hívnek adja oda.“

Kìs Ersike, ládd hogy’ járál,

Maradj gyô'ri szép ifjadnál.

Gyözöszemü oly várat vív,

Melyet harcczal véd szilárd szl'v.

  



0 TÃBoiu'rüz KöRÜLl.

Táboritiiz köriili 18l3bol.

Buda'n, öl'mtó 10--15d. 1845.

Visszaturlás’ dörgö sors.

Villant már Napoleonra ,

Egymás után veszte csatát,

Népek üzték fényes nyomát.

S mivel Osztrák’ uj császára

A magyarnak meg királya ,

S azt ha bántják , ez, jobb keze,

Ezt ha sértik, az, reteze,

Magyar király is hadait

Yitte védni, austriaìt.

Ot felségnek seregében

Volt a magyar, hiv tisztében.

S Kinzig folyó s Majn partjain

Hanau’ sík homokain

Mint az égen, a csillagok

Tel-ültek-el a táborok.
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S mig vezérik így nyugattáfk ,

Napoléont árgoválták,

Magyarok is éjelenként,

Tiiznél тык töb tizenként.

Ki hevert ott, ki karattyolt,

Siìtte fôzte a mije volt,

Ujonczaik kik jövének,

Uj vilagot szemlélének.

„S mikor mondja-el mär tehát

Pńl bátyal им: а szép csatát,

Melyben kêd is Lipsziánál

Sebet kapott, de még helytt all.“

Kérdé Ferkóq ama virgoncz,

Sapka félre csapó ujoncz,

Es körötte tiz pajtástOI,

„Halljuk“ hangzék egyik mástol.

Hm! öcséim , terengettét,

Szól, рига-‚т bajsza végét,

Elmondja hát Pál bátyátok ,

Fat a tůzre, hallgassátok.



72 TÁBoRrrÜz KÖRÜLI.

A franczía kemény свара:

Egy шарфа ûgy bétapadt,

Неву б bât-ran шпате,

De rá, senki nem üthete.

\

Ezt hát eléb kípörkölní

Kellett onnan , vagy leölm',

Csatán csak ez fordl'thatott,

Gyözélyt egyéb nem nyujthatott.

Ferencz urunk, s а muszka czár,

Burkus kiráIy tud'ták ezt mûr,

Tanakodtak а császárok;

Száguldottak a futárok,

Muszkát küldtek a majorra ,

Rohant az nagy sivakodva;

A francziâk vissza verték,

S helyiìket még szélesíték.

Noszoltak most burkust гей,

Fennyen fogott ez is hozzá;

Dìcsekedést душат: ért,

’Jába küzdtek a majorért.
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Hallszott, hogy a mint ez rohant,

S kurjongása szintugy csattant,

Sugta volna , fövezérünk ,

„Majort ezzel sem cserélünk.‘.‘

Ránk mérték most a halálsort,

S a gránáto magyar tâbort

Komorítá tompán dobunk,

S l'gy szólt hozzánk bös ömagyunk.

„Vitézekl hogy mik történtek ,

Mélyen tudja, mindenîtek,

Ama dombrol néz királytok ,

Major mienk! vagy meghaltok,“

„Rajta 1nagya1"‘! volt hangjára ‚

Elszánás Vitt bús csntára,

Minden ajak zárt maradott,

Csak a sìket top top hangzott.

A hogy’ elsöt durrantánk rá,

A menydörgés semmi hozzá.

Franczia meg úgy fogadott,

Ногу а föld is megrázkodott.



TÁBoRITüz KÖRÜLI.

Mint gyökeres erdötömeg

Allott a frank sürů sereg;

Mint ágtörö , gyôkteperö

Valánk mi meg sze'lvész erô,

A szerencse váltva játszott ,

Hozzánk s hozzá is czikázott;

Németfôldön frank csataszó

Es magyar volt egymást zuzó.

Majd halottin jött már nekünk ,

Halottinkon mi rádöltünk;

En is, más is sebesedett,

De a major а mienk lett.'

Látafutást hát királyunk,

S köszöné azt hös 5rnagyunk,

Két korona néze még ránk,

Mi ünérzet köztt hallgatánk.

Gyulainak vezérünlmek

Tudtán hirén gyözelmünknek,

Gyönyöre volt Magyarország,

Hogy onnan e daliaság.
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Én is élém örömömet,

S tûrömolajzám sebemet;

Kössék, vélém, majd azután

Jobban bé , a győző” balján.

Mit mondok még, vitéz ifjak ,

Azt , hogy mikor indítottak,

S léptünkben nem rikótozánk

De lemondó vala orczánk.

Gyulai megjövendölé ,

Hogy "e major a magyaré.

S jó pajtás bár sok elesett!
De va major mienk is lett,

Pedig mi e hiedelmét,

Sem vezérünk” ígéretét,

Szent öcséim, nem tudhatók ,

Ugy-e szép hogy megtarthatók?

Mondom is én azt tinektek,

A magyar név előttetek

Tiszta legyen mint a virág

Melyt ma nyilva lát а világ.



TÁBoRITüz KöRüLI.

Langja süsse kárhozatnak,

Sugarát ne lâssa napnak ‚

А ki mocskot hágy fegyverén

S Magyarország’ hirén nevén.

Еву se szökjék ellenséghez ,

Szánó legyen föld népéhez;

Zömöküljön a csatńban

Bizzék sorsa csillagában.

Lopâst hagyja a zsiváuyra

Ugy se férne kines, bornyára,

Нбв, mindenét elvesztheti ,

Csak maradjon becsületì.

„Éljen игуаны Mesas Ран,

Ki vitéz volt a majornál,“

Az ujonczok kiáltották,

S Pal bátyjukat czirogatták.

Fel'kó ujoncz azt kérdezé,

Az örnagyot mer föld szülé?

„Annak illik m o n d á а kard ,

Jól rajtázza-fel a magyart_“
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„„Dunântuli gyerek biz’ б

Székesfejérvári егб ,

Feleli Pál, ottan a lég

Magyar mérget táplálgat még.

Királyaìnk’ szent hamvira

Hányt ott szégyent, tôrök csira;

Azt lemosni világ elött

Folyvást égjen magyar “швее.“ “

Hat Pál bátya hová való’.l

Kérdezé még Mogol' Ferkó ‚

„Baranyában s'zülettem én,

Sz ólt az , Mohács’ bús mezején.“

S lön itt hangja tompa mellé ,

Vagy mint kutba dobott küvé.

Többi is mind csendbe merñlt,

Tudták , е név mibe került,

g„Lássâtok, felviharzott Pal#

Rosz vezér mit tett Mohácsnál,

Egy ész, gyakran egész ország ,

S az , általa por, vagy пав/“6513.“
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„Bar nem jártam hat ìskolát,

De, ki érzi ajózanát,

Hallásbol is kikapja ezt,

Rajt a méh is önkényt ereszt.“

„ „Hisz’ az embert .mindig gyurjâk ,“ “

Pálnak régibb târsi mondák , '

Csak nem mal-ad keletlenül

S katonaész kiélesül.“ “

Most a târsak öte hata

Egymás uta'm szólalgata,

Kik mind eddìg hallgatánalr
Várván végét Píill szavának.'

Azt а majort mi ill'eti —

Mondá csendben, Dargó Peti,

Majorkodtam am ott én is l

Vitéz voltam s keresztyén is.

n» Ним aranyka került hozzám, 'Q

S felét hamar annak hajtám

Kinek johbját leejtettem , -

S elterůle körülüttem. а
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Én mond Andor , vadda levék,

Barátomat hogy kilövék,

Тал _tizen is boszûm’ állám

Oly kedves volt hívem Miskám.

Hat engemet, v-e té Gyu r k'ó

Mért nem említ-meg? Pál bátyó ,

Nem vagyok én oly szós mint ö ,

Csak hallgatva búsan tevö,

Hej, barátim, végezé PáI,

Jutalmadás nem rajtunk all;

-Zászlóal ha gyözött egész ,

Mindegyinken van dicö rész,

Eiszkos a ki bepiszkol mast, _

Es , — mért furnánk hir легата“?

Tenyerünkün az életünk, . l

Megyiink, lövünk, gyözünk, esünk.



80 `lmszÁa amplis.

lluszár ezredes.

Gyömröu, öszuló 21d. 1825.

Bizony szép egy huszár ezred!

Elnéztén a lélek ébred,

l Harczib ruhás ninos annál.

Es — tôlem függ vezérlése,

Ezelr s töb száz’ jellemzése,

Eltem legfôb ormán áll.

Ha szivem nîncs ezredemen,

S dir dur pattog csak, nyelvemen,

Nem érdemlem polczomat.

Nézzem hát csak átvivönek ?

Bár mondjanak kegytelennek,

Undokítsam nyomomat?
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Kedves huszár ezeredem!

Ha Íbenned így büszkélkedem,

Erezzed is keblemet.

Szigorú nz , vnd makacshoz ,

Nyájas , híven eljáróhoz ,

Becsül Pontos tiszteket,

Kengyelbôl száll-el parancsom,

Mik'ént jónak azt találom,

S kantáros hôst vár s kivân;

De nem lobbant агга ünkény ,

Hanem szavam, haditörvény,

Mely legfôb ur katonán.

Bár soha ne kényszerítsenl

Csofbát magán egy se ejtsen,

Onbecs legyen a szabály.

Elénk virgoncz huszárságom l

Bokrétázva az а napom,

Melyen a rend a király.
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Ki szülei’ körében гоп ‚

.Hadsorban is aljas, gonosz ,

Jó ve'r akárhol jeles,

Dicsö hazám neveld fijan?,

S ha kardjávai hires , hadad ,

Legyen kara is becses.

Tůzütt czélom hát én nekem,

Hogy önérzet tartsa sei-gem’

S érdemdijba bizalom.

Sér ne szurjon diosérzelmet ,

Díjt ne kapjon mint kegyelmet ,

Soran keljen jutalom.

‘ Katonáná] ninos különhség ,

Kit szült-pórság, kit fényesség,

S hogy’ маца Istenét.

Ki életet áldoz honért,y

Minden pereza foly kìrályért,
\ n

ostént add-meg érdemét.



HUSZÁR EzREDEs. 83

Rajta! ekként, huszárvilágl

Ninos igy czifra nyomorúság,

A kiválót ozim üti,

Minden fokot niegnyomtaln én,

Tudom mi forg a szerencsén,

Mely bélyegét rásüti.

Csak készlellek benneteket,

Tartsatok szép illedelmet,

Mely `emberbe nemest olt;

Ország, mely ad s tart katonát,

Díszöreül laissa мам,

Jaj ott, hol ez csak rosz folt.

Az a király’ hív szolgája,

Ki becsület’ kész órája,

Mutasson ez, igazat.

Az a legény a derék szál,

Kit, szállásra ha másra áll,

Jó gazdája megsirat.,

6'!



низин Езквввз.

Atyaíîak, szép huszárok,

Е dal legyen bibliátok,

S tegyen vidámbátorrá,

Magyar ezred’ magyar öre

Szólít benne díszmezöre,

Szìvüljetek holtig rá.
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lluszár tanács,Y gyalog szövet

seg`

Budán, lélelö 4--6d. 1845.

„Megmondotta ezredesünk ,

{inszárokul milyek legyünk;

Ertettem énhova vágott,

Az én eszem régen járt ott.“

Szóla Gerö, deli pajtás,

Vele léve'n nyolcz olyan más,

Ujab kornak neveltei,

Magyar vérnek ékesei.

„Mi tagadás, rám is hata,

Ezredes ur parancslata,

Magyarország’ beesületét

llleti, és — huszáriét.“

F е lel t Endre , mély érzéssel,

Melyhez vért ad kényes kebel.

A többinek piros arezát,

Szégyen merge villámlá-át.
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Ugymint, ejté Gerô, „hiriìnk’

Naggyá tevé bůs fegyverünk;

De azt 5rlik az országban ‚

Vadak vagyunk állomásban.

Csendesebben derül a lláz ,

Ha benne cseh, s német tanyáz,

Szegény magyar atyánkiija!

Epen reánk zúg panasza.“

„ „Hang hir , k í al t a lang Bedö ,"

Más nyelvü is van veszekvö;

Azt embere válogatja,

Milyen módja, véralkatja.

Van csigali, mely türelmes,

De a harezban, ijedelmes;

Tudok népet vállvonitót,

l)e lelsz benne >hideg zsidót,

S ha van közttünk eg'y hasongaz ,

Bolondfejü , betyár, pimasz ,

маг az egész a hon’ lomja?

Magyart most az ag is nyomjal““
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„Beh szeretem harngodat,

Nevi'mkért felpattzmtodnt;

А tisztának pelyh is nehéz,

Mondá Gerö, deli vite'z,

Armá] inkáb törekedjünk,

Sôt most töstént szüvetkezzůnk ,

Hogy a huszńr már ezután, ч

Békeangyal lesz tunyáján.

Keserité ‚ eléb ‚ mondják ,

A lègényt, hogy éjjel fogták,

Наши uram megtaglalá,

Kötélböl állt zászló alá!

Holtig kellvén nyögni buját,

Vérmesbnél az, dühbe ment-ät,

Mért kujtorgjon csupán csak б?

Zugtu, és lön дупла, verö.

S vérünkben már , hogy , elötti'mk ,

Csipônkre ha kal-dot kötti'mk,

Ki атлет honi, mind размазывая,

Dìófáig mienk u világ. -
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Ur, azt hânyták , a katona ,

S földnépre mint ur csattana ,

S ur és paraszt a parasztot,

Nyeste véste mint harasztot,

De emberbe lsten szállt már,

S a közösjog felváltva jár,

Méltolat és illendôség

Diszeig, visz a neveltség.

S tizévre most a sorshuzás

Cak annyi mint világlátás;

Paripás léssz , kitam'tnak ,

Csínhoz rendhez szemet nyitnak.

ldöd telve, haza mehetsz,

Szép menyecskés gazda lehetsz ,

Mit kinozni hat igy gazdád’ ,

A kit egy sor köte hozzád.“

Belészólt itt a nyolcz pajtâs:

„Helyes, mind ez eléadás.“

Legszeb langnak közepette.

Endre meg most ezt pengette:
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„Torkunkra for halasztanunk ,

Körmünkre ég mulasztanunk,

Kössük-le mi, igaz lelkünk’,

Hogy job hirre törekedünk.

Burján közütt a viola,

Tövisekrôl száll illata,

Goud menti-meg a virâgot,

Ha melôle metsz rosz ágot.

Fogadjuk-fel mi kilenczen,

Terjesztni'mk az ezeredben ‚

Hogy a tìzév becsülettel,

Teldegeljen mindenikkel,

Maradjon a huszár, virgoncz,

Még pajkos is lehet, ujoncz,

Hordja nyalkán szép csákóját,

Csörögtesse sarkantyuját;

Se szép szemtöl ne irtózzék,

A legjava borbol igyék ,

Fütyülgesse szeb szeb dalát,

Ropva járja-el magyarát.
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De szerével ejtse mind ezt,

Ennyire a tiszt is ereszt,

Csak ne duljon mint a féreg,

Ne barmítsa Нагая, méreg.“

„„Söt ha leend uj szállásn,

Volt gazdája megsìrassa.“ “

Halszott Dargó Pál’ szájábol

Ezredesůk’ dallamábol.

Jól van jól, folyt а tanácslat ,

„Tudja-meg mind a nyolcz század ,

E szépet mit most végezünk,

Becsléseért gyulong tñzünk.

Egyik а mást fog-ja sznván

Munkálni az egész’ java'xn,

Megmásl'tót átok érjen ,

Pajtást hivet ’jába kérjen.

S a ki huszár, enszivében

Tartsa-meg ezt, kelletében;

Törvénynél job n belerö,

Törvényt feldönt n vakmerö.“
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.B edô v égz é: „Én megállom. -

S intlek egész nyelvrokonom!

Kölcsönbecslést végy közödbe,

~Ordögöd’ bujtsd ellenidbe.

Markold hányd azt a hírt, ротик,

Mely regéli magyar sornak :

А2 egymásra agyarkodást,

Menykö üssön ily gázolást.“

S csákójához kapta kezét

Bizonyítni hív érzetét;

Más nyolcza is tün hasonlót,

Felszenteltek kilenoz csákót.

„Mit esákóztok jó pajtások г“

Kérdék nyomban a gyalogok,

Kik vagy tizen épen jöttek.,

Uk is esákós fövel szépek.

A huszárok elbeszélék,

Fogadásuk’ mire tevék ,

S biz’ ezek is felgyulának,

Becset adui kaszárnyának.
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De, nem csak ott, szólt közülôk

Еву kis pôrge bajszu zömök;

„Huszár, lovon hordja becsét,

Mi meg gyalog terjesszûk szét.

Hat nem visznek faluzâsra?

Ott is van tér szép szólásra ,

Magyar pedig azt szereti,

Nyájas reá feleleti.

S мы hogy ily könnyiì, vére,

Sok baja'lnak feledtére ‚

Ujjá ezért születhetö ,

Ezért el nem enyészthetö.

Az örege vesztést sirat,

lfja meg uj gyöze'st forgnt,

Látod esl'kok Iiczkandását

Eszmék örök buzongáát.

De ily’ vérnok еду, nagy baja,

Hamar igér, llamar bánja,

Mit ér pedig, puskapor lob,

S ágyu is kell ha perg a dob,
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S igért szónak az ágyuja

Teljesl'tés’ kellö sulya,

Szalma ha ég , csak, csak pernyez ,

Vas ha égett, még vasub lesz,

Gyulnak itt is diesen kapók,

Szépre topban kezet csapók ‚

De sebjük n hogy' ülepszik,

Meg а régi'mnnót ůzìk. '

Csakhogy e czél édesl'tö ,

S többség lesz rá lelkesedôl

Ki а többit mind izgassa

S feledkezôt hurogassa.

Eggyek teszik a világot,

Selejtje szül csak agságot.

На meggyul az egész erdâ,

Csalitja is egyûtt égö.“

Lássa-meg az ember Ша!

Hogy jár e kis zümök’ bajsza,

Mondák а tollas huszúrok,

S jobbnk’ kezdék nyujtaniok,
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„Éljen a szép husza'ir sereg,

Zömök’ nyelve, erre pereg,

Hogy szent legyen gondolata,

Védje hon’ uj sarjadzata,

S azon érzet a biztató ,

Hogy, a vágy ki nem iŕtható,

Mely leng ösink’ dicsöségén,

S magyart züli anyja büszkén.

Boland a ki azt csufolja,

Ert gyümölcsnek , az a hamva ,

Ha ölöd a lelkesedést

Megkezdéd a néptemetést.“

Amult erre valahánya ,

Egyik baka ejté rája,

„Ugy-e huszâr! van mineki'mk,

Katonânakállt püspökünk.“

Jól végezte tanodáját,

Nem rég kezdé hös pályáját,

Közlegényböl leszen mondja

Törik szakad sereg nagyja.“
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Szólt “a zömök „s mi rosz ebben?

Ki mellett szép hír nem lebben ,

Embernemnek, lágy pudvája,

Csak irigység ne torzsálja.“

„Ugy van , öcsém, gyalog pajtás,

Riadt Gerő és a nyolcz más ,

Magyar király hadosztálya,

Nem csak pápnkatonája.

Tréfaszóban sok igazat,

Mond az ember, vagy elcsusztat;

Mit komolyan most végezénk,

Vígan lehet bennünk élénk.

Századosunk elejébe

Viszem én ezt melegébe”,

Derék ember az a talpán ,

Öwendni fog e hir’ tudtán.“

tHisz' ügyeljen csak az rája,

Merő disz lesz katonája,

12e hogy” is ne? tisztében áll,

О szabályoz a sodranmál.
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Lódintotta, Bedö tüze,

Ki csak valót ûzefüze,

S ki is ejté azt magyarán ,

lgy szülék öt Tisza partján.

Most a. dunántuli zömök

Csörgete rá, mint a hörcsök:

„De bizj én is , tudósítom

Okos magyar századosom’.

Épen hogy az irott tôrvény

Néha reses mint a sövélly,

Legyen minden magyar ezred’

Feje lába illemérzet.

Kapjn kiki а mi dukál ,

Dejó vendég szemhe nem száll.

lten áldjon-meg huszárok!

Gyerünk , menjûnk szép gyalogok.“
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Toborzó ,

a jász és kétkun keriilethen.

Blidàn, le'le.ö, 11d. 1844.

Habos tallér szép tányérrol nevet rad,

Elöre шаг alád nyerít paripád,

Kunság hirét elterjesztö huszár léssz ,

A világnak daliája benned kész,

Üss-fel öcsém , kerekarczu barna szem ,

Légy ujonczom, sveled majd beh dicekslem!

Látom is én sugárlani vágyodat,

Csak sajnálod itthon hagyni jányoda't.

Hagyd-el legény, hogyha kétes а szive,

Katonának inkáb akad szép hive,

Országokban merre szemed’ forgatod,

Szép tiédnek a legjobbat vallhatod.

Fáj a szived anyád után? gyerekeni,

Hajh azt a’ díszt s erényedet tisztelem,

De, egyszer csak meg kell válni, szent öcsém,

Elsznkadva e'l tölem is jó szůlém.

7
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Jány sem mul-ad mind свай otthon anyjával ,

Messze repiìl-el gyakorta párjával,

Fériì költöz bátran mint az eszterág,

Féríì küre szép öcsém а tág világ,

Hazajôssz majd, s csendben élsz а kunságon,

Vitéz kunok szabad földén szabadon,

Akkor is kapsz ápolóul kun jányzót,

Jer, ne halld csak siketen e toborzót.
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Magyar szállásolatra jött hu

szár.

Budán, télelö’ lldike'n 1845.

Nem adok én egy magyar jányt tiz másért,

Nem semmi hont kedves magyar hazámért,

Játszva teszem szép körében tisztemet,

Soká’ élj, ki 1111211 hoztad lelkemet,

A hogy’ elsôt pillanték a hazába,

S földén leve lovam’ elsö két lába,

Igy sohajték legközelbik pajtáshoz,

„Csak hůz a jó lelkü ember honához.“

Midön jöttünk kis falumon keresztül,

Akkor érzém, hogy а szív mint melegîil

Ha elszokva ujbol látjuk a házat,

Melyben még a gyerek 5 legény csirázott.

Egész dl'szbe öltözküdve vnlék én,

Lovam kapált születésem’ kiesén;

Azt kiáltám ablakon bé szûlémre,

Ногу fuma-ki egykét szép szó eserére.

7-5
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Hegy’ elámult! s törte ízegényńmnagâtl

Mint örvendett igy láthatva most fiat.

„Mennem kell a huszârsággal bu esuzám,

De szabad lesz majd eljönöm, jó anyám.“

El is jöttem egy hónapra fészkembe ,

Hugomnak kis porontyát vöm ôlembe,

Jó urával boldogságán, könnyezék,

Czirákonmak hetethavat beszélék.

Apám köriil, jól foly látám a világ,

Iövedelmez a hatökrös gazdaság;

Visszautra adtak tyukot kalácsot,

Jó egrivel töltöttek-meg kulacsot.

ltt vagyok most a telepnél szálláson,

Sara után hivott Sńrospatakon;

De itt a jány kit nem adnék tiz niásért,

Szemét_az e'g felcserélné csillagért.

Okos jány is, elmesèli sorában,

Mi volt, ki élt, Patak’ régi várában:

Bodrog partján néha vele bódorgok ,

Dalolásán a hajdanban szomorgok.

а

\
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Meg is sugtam jó anyámnak szerelmem”,

Azt mondta rá „Isten tartsa szép menyem”.

Ha kiszolgálsz kedves fiam, hozd-el hát.“

S biz’ én fel is kontyolom majd Julinkát.

.u

  



102 ránms DALIA.

Fériìas dalia.

вами ‚ 1ё1е1а sod. 1945.

„Se' baj Íiam! ne sirj azért,

Katonadísz az , a mi ért,

Meggyógyul mig dalia léssz,

Erhet annál busásab vész.“

Ezt mondotta szegény anyâm,

Ногу mint gyerek órra bukám.

S biz’ igazán megmondotta,

Katona lett, s vészt ért fia.

Jârtam én már négy országban,

S ott egyetlenegy anyában

Sem vöm észre e vigasztást,

Pedig hallék gyereksirást.

Tanultam hát 111111- anyámtol ,

Ne ijedjek-meg a sorstol,

Magyar, legyen mint 11 gyertyân,

Akár gyalog akár lován.
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Nem ismerek én sirámot,

Tiìrök szelet és hullámot,

Csak a lelkem legyen helyén

Az élet és had’ mezején.

Meg is tartom e nagy intést,

Nem engedek lágyságnak rést,

Benne mindig anyám’ hallom,

S e jó angyalt folyvâst áldom.

Nines a világ forogtâban

Szeb a szívnél hiv anyában,

Mindennapi gondolata,

Háza körül свай magzata.

Baroni, ûzi üdülteit,

Nenn ismeri-meg sziileit;

Erzés meleng az emberben,

lstent félni a szûle'kben.



104 диктуй.

örnagyé.

Budán , lelelö 30d. 1845

„Huszár leszek, édes atyám, meglássa ,

S vagy felmegyek, vagy testem’ el hir дева,“

Mind’ ezt mondtam nz atyámnak, ha kérdte:

„Mi léssz гены, kedves Наш! Laczkó te.“

Örnagy lettem, s jó atyámnak megirtam,

Hajh, de arra milyen választ olvastam!

„Nincs már atyánk l“ ezt felelte ñvérem,

Nem fájt eléb, de sajgott most kardsebem.

Legutolsó menhelyet elejteni!

Nem tud ember keserl'ibbet sinleni.

Halálosztók , holttak küztt, ki nem félék,

Most reszketö, âlomtalan bû levék.

Kihez kötvék gyerekkorunk képei,

Kitöl híven áradoztak tettei,

Minden bajnak enyhl'töjét veszteni!

S hogy ezentul külön állunk, érzeni!
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liérii kara mintegy neki mérközik

(__)nküzdetre azzal a mi érkezik;

Uregesen kong а keble sokáig,

Gondolata mind leng atyja sirjáig.

Mentem nézni, s fivéremnek azt mondám,

Nekem is mar részemben te légy gazdám.

Mert nem hagyom-el a mezöt, ран-Яра“,

Engem’ hazám tán meg vezérfövel lát.

Akarnék én magyar tìsztet sorában

Megmarndva паша badi pályában,

Ne vetnék, hogy kapitány már sérvite'z,

Boszontsák csak, mâr tudják hogy haza néz.

Aláb kelet’ lelijaival, véreim!

Záruljanak fékezve , mint sérveim,

Boszusággal jár mindenütt а világ,

Hon már hervadt, de nyilhat itt még virág.

Szilvafákat az вы: kezdett, ültessen,

Daliának magát szánt, felsiessen;

Szerepcsere veszedelem, s csélcsapság,

A ваты: de jól megâllni , szívnagyság.
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Lett volna-é Magyarország’ nagy köre,

Ha nem szomjul minden На dicsöre ,

Kis körömnyi gyerekben is erö volt,

Bajt, bût, ellent, elijesztett leharczolt.

Egyike se kupòrodék sátrába ,

Ha szerelem nyilat lôtt bár baljába ,

Ha nyaggatá elöbbkelô’ szeszélye,

Türömolajt csepegtetett eszélye.

Jól tudoni, van a kényesnek érzelnie,

Melyet nem fog-fel , értetlen’ képzelme ,

S ha sértik azt, inkáb akar gubában

Rozskenyeren tendigélni buvában.

De, mond ekkor : „gyere sorsom! vivjunk-meg,

Ki eröseb, én-é? vagy te , lássuk-meg.“

S keserveket ellegyintnek az álmok,

Megedzett szív burkolódik reájok.

Kérdezd-ki ’csak f5bvezéred’, fényében ,

Mennyi ármányt vert-le gyözô beljében,

Nem vigahban néz-e mezl'ís csatára,

Mint érdemlett felhágtta’ belharczára.

\Í`¿
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А ki igy tür s becsi'lletes eszes ver,

Meg is végre a tetöre majd felér;

A ki pedig , atyám után , elszállott,

Szolgálatban liunyva, leszen diszhalott.

Ne hagyjon-el magyar serget а magyar ,

Magyar király tisztet abba azt akar,

Szivesebben áll az ujoncz, vezérhez,

Kit multidô koszorúja jellemez.

Küzdö mozgó légy te megént , magyar faj ,

Igy mézel az anyjahagyott szálló га],

Lever esö, elkap szélvész nehányat,

De egíte, szorgos para! ‘töltházah

l

  



108 шанс: KAToNA, LEGELSÖ miv szERELMÉß.

Ujoncz katona, legelsö hév

szerelmében.

впав, ъёпеш 31d. 1845.

Két kl'n van а szerelemben ,

Egyik, hogy dúl az emberben,

Mâsik ‚ hogy még kikaczagják,

Ha lohogva dühben látják.

Свай egy volna íradója,

A ki vala langítója;

De mikor az meg csapodár ,

A szl'v, szárnyaszegett madâr.

lsten! hogy a jányt teremtéd,

Oly lengönek miért tevéd?

Mint a szellö a buzákon,

Kacsong repked az orczákon.

Majd kárhozat van daczában,

Majd idvůlet szép szavában;

Egyszer édes hitet sülyeszt,

Másszor ujult reményt éleszt.
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ЕПепеш’, ha kardot rant rám ,

Leterl'ti pengö szablyám,

Szemvilannyal vez ez körül,

Es kisiklik szi'vem közül l

„Tudja maga, e'rti maga“

lgy Perg mindig nyelve’ csapja,

S vége, a mit facsarva szól:

„Nesze semmi vcsipjed-meg jól.“

llyet türjön a katona!

Ki fegyverét büszkén hordja.

Csak egy kisûj’ billenése,

Megvan esttem , vagy esée.

„Soha упав!“ csattan egy szó,

lly lobban híis nem puskázó;

Hagyd az idôt mulva multon,

Kaczagni fogsz kaezérodon.

Csak görény az, a mi, bûkál,

Róka, mely itt-ott harapdál.

Mindent vérez, és nem érez,

Játszi mókus, mely ledérez.



110 шанс: KaToNA, LEGELsô univ szEnzLMÉB.

Hiv szivély megy esak, lépére ‚

Forgott , uj cselt vet cselére ,

S mig az magát árulgatja,

Bohó kaczért б ríkatja.

Isten hogy’ tôbb jányt teremte,

S édesjóvá kiszemelte,

Еву kicsuszott а kezéböl

S kaczér így lön, csak feléböl.

S e felemás свай, ily kìnzó,

A többi mind âllláshozó.

Ja'mbor név, jó s jány szóbol lett,

Keress ja'mbort csélcsap helyett.
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Katona’ huga.

Buda, le'lhû' Bd. 1846

Egy hugocskám’ hagytam én hon,

Eddig, hinném, szép hajadon,

Zöld szalagba fonja мы,

Haza várná mert bácsikát.

A kis alak l ha képzelem,

Maga volt az engedelem,

Mindig csôrgôtt rózsaszája,

Térdem vala lóbitája.

Gondoskorlj most kis bárânykám,

Kéméld segl'tsd váró anyán1’:

Ha fonóban iiltük estve,

Legyek szívestt emlegetvel

Hol hív bátyád éjtnapot сан;

Sebas madár járatnyi гам ‚

S most éjfélben ñllja ôrét,

Hó szél vágja arcza’ bôrét.



l 12 KATONA” новь.

Kirendelik a katonát,

Védi rosszak s jók’ nyugalmát,

Hogy jól nyugszol te, ha tudnám,

Zuzt jeget is édestt állnám.

Szegénynek is van Istene ,

Majd felsüt még n nap fénye,

Becsülettel térek hozzád,

Gondolkodj csak rám, mint én rád.

Szál így huz vért, nem látható,

Még is összeknpcsolgató.

Minden kis ház egyegy bokor,

Kápláran is ily pajtássor.
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Kapitányok’ kapuánya.

Lelesxtt ‚ Zemplén vm. uyůrutó 20d. 1846.

Vitézek! ma nagy nap viradt!

Osszecsapnak ezredek ‚ `

Zaj leszen а szép ég alatt,De tudom ti nem féltek. "j 1'!

Eskûszöm, én elöljárok:

S rólatok esak jó hirt várok.

 

Király disze, hon’ hatalma,

Forog perdiil ma koezkán :

Magyarország’ bizodalma

Csüg mindenik harcziián.

наш közé нет: eszme hiv,

Hogy egyegy itt ezerért viv.



114 xAPrrÁNYox’ хинди“,

Lóduljon is а csüggedő ,

Ki lengíti csak а sort,

Neki vág a merészkedő

S még hátl-ítja a bátort,

A ki való Atilavér

Az megenged, de őnem kér.

Ember s ember között per van,

Ország s ország között zaj,

Amott törvény, mondatában

Leli végét s hal a baj,

Emennek nincs más bírája

Hanem a. két hon szablyája.

Honok’ ügyét egymás ellen

Császár, király intézi,

Hadban az ő neve jelen,

S bajt végeznek vitézi.

Ti is hát mind bírák vagytok ,

S ha jelesek, nyer királytok.
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lnu'gy szózalt еду kapìtán,

Felporozva sodramát,

Veres nadrág díszle czombján,

Zöldszín festé dolmányát,

Csákóján a vitézkütés,

Repdelt mint а lelkesedés.

Most egy ágyu, dörgöttével

Nyomta-meg ан, pecsétül,

Sodrama meg, mint zártlevel

Mely irva Iön végrendül

Hallgata, Неву akkor szórja

Csak érzelmét, mikor sorja.

Роду: már a паду пар’ csntája

Svajcz’ rengeteg hegyvülgyén,

Hol a németnép Rajnája

Zůg szìrt köztt s foly kiesén.

Népeknek ott vítt tábora,

S magyart is ott hajta som.

89
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A sodramnak bevágása

Sok francziíit elsodort,

rI'ömeg bajar’ leagylása

Zôkken földre s ver-fel portl

A kapìtány elölforgott,

Nepe mind vérszemre kapott.

Lobban a franez , haragokra,

Grúnátosa mind rálô , _

„Csak e magyar huszárokral“

Riad a francz vezérlö.

„Veszekedett bátor népe!

Mondja, liisz’ ez lialâl’ lépe.“

S kürövedzett uj sürůvel

Nehányát leterité,

A kapitz'myt legényivel

Foglyává kinszerité,

Hogy átadva lovat fegyvert,

Ne б, hanem az legyen vertt.
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A kapitány kantárt perdit ,

A ritkábján általvág;

Védve, vágva rontva cserdít

Utána a huszárság.

Szirtek’ lapjân gyepén állnak ,

Alatt , habja а Rajm'mak.

Zuhl szöktet-le а kapitány '

Harmîcz lábnyi magasrol ,

Zub! szó nélkiìl mind valahány,

Feledkezve halálrol:

Elmerülvén felâradnak ,

Szerencsésen átusztatnak.

Es az üzök kiáltozák:

‚ „Ne löjj ilyen hôsökrel“

Es n szirtek viszhangozák,

„Ne, ne löjj íly hösökre“

S grânátosok majd ‚ ámulnak

Huszárain а tülpartnak.
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‚

A kapitány sorbasl'tá

I Sodramának шагнём,

Ев kardlejtve magasítá

A daliás francziát;

Eljen, szólt ez, huszársága,

S kapitányok’ kupitánya.“

 

 

  
  

тата—„дм; I
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Deák huszàr.

Budáu, uvsszhó 12d. 1841.

Egrett jártam iskolába,

S buktam dévaj ezimborába;

Czìmboráim költetének,

S estem apám erszényének.

Mert hogy tôlem mit sem kaptak

Jó zsidaim, б rá csaptak;

Három ezrig fejegeték,

Uzsorájok’ ellegyezék.

Apám , langra lobbantâban ,

Határt nem lelt szidalmában.

„Ki , tékozol , Isten veri“

M o n d ta , „s kárát megheveri.“

Rajtam szava de nem fogott,

Zsidó megént kinálkozott;

Czimboráim hánytorgatták :

„Van apádnak, esakhogy zsobrák.“
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Kidobta most Ábrímékat ,

S azt hányta, Вову jól rárakat;

Nekem poklot izengete ,

Ambár megént csak íìzete.

Kapitányhoz vitt еду villám,

S tenyerébe huszárkodám.

„Szép legény Чану, ЁеПоБашайд

Szóla, csakhogy irj apádnak.

S Pestre hoztak kék dolmányban ,

Tiz ujoncczal társkocsiban.

Ide terme sebhedt врёт,

S ezt mondotta szívböl hozzám:

„Hallod-e te szilaj finali!

Ha megbántad, kiváltalak.

Bâtyád már a tábort járja ,

Те , szülédnek légy dajkája.“

„ „Nem én apám , Штат ‚

На már kezem szavam’ adtam,

Betöltöm a hat esztendöt,

Mnjd meglássuk, mit ôrlendöt.“
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Kiáltottam, mert fejembe,

Czimbóráim azt furták-be ,

Неву csak haza kerítsenek,

Megfeketeleveseznek.

Kiáltám ‚ men: szégyeneltem,

Неву ily vadat celekedtem ;

Kerülém a gyalázatot,

Mint huszárletç huszârrhagyoltt.

Pedig apám' bůcsůjára,

A föld velem körbe jára;

Pedig szívem majd megrepedt,

Pogácsázó anyám felett.

Szidtam zsidót és czimborát,

Törvényt, mért nem torl uzsorât,

A mi váltónk , nem megváltó ,

Hanem rókalyuk mutató.

Elmondám én ezt egy urnak ,

Válasza lôn reá штык:

„Hat esztendön vâsárlám meg,

Неву ily szégyen, bolond gyermek.“
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Meg is nyillott már a. szemem,

Többé nem hord álszégyenem,

Teljék a hat év okosan ,

Becsületes huszárosan.

 

Вне; huszárkáplár,

ki, tisztté leendö.

 

Pesten, uvuxbo' 17d. 1811.

Szeretem a huszárságot,

Mert szeretem a virágot,

S minden huszár egy bokréta,

Mellette más esak pocséta.

Alljon egyiitt csak egy sodram,

Már olyan mint sebes folyam,

Melynek virág diszti partját, '

S eziist hânyja habrohamát.
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Ha meg teljes ezeredben

Nyul-el hossza, fénytömegben,

Kertét látni a királynak,

Rózsáival a hazának.

Azt mondják, hogy m'ost békében

Könnyü lenni ilyen kertben;

Vigyenek hát a csatára ,

Ott se jő félz а huszárra.

S béke meg csak békével jó,

Ahhoz pedig egy huszárszó

Többet mivel könyörgésnél

Betyárkodó csődeléknél.

Huszárszó mert fenn _lóháton

Terem-elé az ajakon; '

Nem gorombán cseng bár hangja,

A vadát is csittben tartja.

Dalia meg már maga rend ,

Jó nevelés , = illemes csend;

Szabad az, de sehol nem árt,

Annak elég látni huszárt.
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Tudom én a magyar’ vérét,

Lang veri-ki hamar keblét;

Zsibong robong jár a паза,

De nem lázasepés mája.

S kirugâsba a ki тех-б] ,

Szabjátok-ki magyar közůl;

Az csak rongya az országnak,

Sch’ se való szép huszárnak.

Szeretem én huszárságbun

Миш honom’ virágzásbnn,

Hannan ilyen vitézrend jö ,

Ott a nép jó erkölcshen nö,
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Hörcsökös gyalog s okos

bakancsos.

Budán, tavaszhó 20d. 1847.

„Csak a legényt ne boszontnák ,

Szóval úgy ne fulankoznák,

Az emberen keresztůl jar,

Az a menykö éles káplár.

Hányja vetî magát nyalkân, . .

Feszeleg az ugorkafán,

Azt hiszi, hogy káplâralja,

Bokanesának csak kapezája.

Dejszen! várjon káplár uram,

Ne paezkázzon durván rajtam, Ё 

Ki lesz te'pve ez a tövis,

Nein banom ha megbánom is.“

Furó Peti ezt zugatta,

S pajtása, ki, meghallotta,

„Bolond Peti“ kiâltá rá,

„Nyelved ugyan elhadarâ.“
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Poszogsz néha dolgaiddal,

Hörcsök vagy a korcmárossnl,

Osrtán még is becsüljenek!

Párna közé fektessenek.

Sohn engem lám ki se bánt,

Pedig én s te, 5t egyaránt

Vitéz káplár urnmozzuk,

S laktunk’ együtt tatarozzuk.

Tanqu tölem ha eszed van ,

Мёд ke't évem nekem sorban,

Kirugom azt, mint nem bannis,

Bokancsomnak sarkábol is.

S иву elmegyek Csongorádnak,

Неву пуошотга sem akadnak,

De ajóra jól emlékszem,

S keblemben а királyt viszenl.

A pajtás’ e riasztása,

Petinek lün vignsztása,

Petì összeszedte magát ,

карпа: benne nem lelt hìbát.
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Atyâm uramhoz a llitlennel.

Buda, {ах/1152116 2011. 1847.

Az angyalát! Megtörôm én

Jól a borsot Bol-csa fején.

Esküdte csak engem szeret,

S lám mással is hogy’ vált пешее!

’Szen legyen б, azt nem bánom,

Söt küvetlem, megkivánom,

Mâssal nyájas, jól, szivélyes,

De nlaradjon ám erényes.

Férges a jány, ha csapodár.

Java olyan mint a madár,

Madár, enyhe sohnjńval

Repül nyugszik csak párjával.

Szívem nem huz már Borcsához.

Bär dughatnám а profoszhoz,

Ha lehetne ‚ azt mondanám:

Tanitsa-meg uranl-atyám.
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Еио1 ugyan певшим

Lenne szivem’ királynéja ,

Hanem б meg, el, mért hagyott?

Mikor, rajtam, uralkodott!

De, mit tegyek mnjd egyedůl?

Gyönyörarczu Borcsa. nekül!

Nézzen hát ram bx'ine bánva,

S egyszer meg lesz még boesátva.

A bors u yan el nem marad,

Elérántju а mozsarat,

Jól megtürjiik, felszivatjuk,

Uj hůségét fogadtatjuk.

Katonát в király büntet,

`A hogy’ van a'hitlen eset.

Katona meg királynéját,

Ekként kapja kiki diját.
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Iluszár és lova , „Harmat“

néven.

Pesten, tnvaszhó 22d. >1647.

Harmat.

Beh köszönöm kedves gnzdám,

Неву gondod oly szorgos reám;

Hálaul én jól hordozlak,

Mehetsz vésznek, ben nem hagylak.

H u s z á r. l

Ország király a te gazdád,

Az adatja zabod’ szénád?

Bennem leled hív huszárod’.

Ki, dajkállak mint barátod.

Harmat.

Szeretlek hát barátomat,

Viszlek mint szép huszáromat.

На valaki! — gondos barńt

Megérdemli hiv jó lovát,
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Huszár.

lstenem' szép teremtése!

16 huszárnuk vagy te képe:

Vidáln, büszke, csataálló,

Semmi bajbau sem szétmálló.

Harmatf'

16 is huszár lova lenni,

Keféltetni, rendben enni:

Uríì ,I posta , zsidó ,_c-zìgf'my

Lova soria mind szlhmany.

Huszár.

El se váljunk mi egymástol ,

Haljnk-meg én paripástol.

Annak, ki, rosz lódajkája,

Nem huszáros a zuzája.

Нац-шаг.

Es én meg mást nem szolgálok,

На meghalnál, eliramlok.

Sohn bizony el nem fognak ,

Неву vasashoz ne csapjanak.



nUszÁR És LovA „HARMAT“ NÉVEN. 131

Huszár.

Kár is volna hattyu nyakad,

Daruszáru könnyü lábad.

Kényes patkód a mint szeded

Csak a huszárt negédezed.

Harmat.

Kantárt elé, nyergedet rám!

I_:Iadd lejtselek , szives dajkám.

Órömemben nyerítnem jô ,

Н arma t o d száll mint a szellö.

Huszár.

Nem hijában „harmat“ozlak,y

Borszappannal felhabozlak.

Mi a harmat? kertvìgasztó,

Te meg huszárbû fogyasztó.
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Pattantyusé.

 

Pesten, ранний 28d. 1847.` ’

Nem czifra bär a pattantyus ôltözet,

De magyar sziv l5 agyumbol harcztüzet:

Es kit Iii-le? magyar király’ ellenét,

Es kit véd-meg? annak szabad nemzetét.

Bár magyaríi e seregbe töb állna!

Hogy reajok innen is jó hir szállna, l

Gyertek pajtás! ne mondják, hogy okulnì

Nem szerettek, minthogy itt, kell tanulni.

О г b â n me в t e r ágyuöntö, magyar volt,

Görögtöl kit magához vett tôrök zsold.

Ercztorkot ez tiz araszost keritett ,

S golyót abbol hat mázsâsat x'epített`

Repitett s a ripök török’ esászâra,

Rásulyosult müvész gôrög’ nyakára,

Okos császár minden áron megvesz észt,

Országtol mely messzeterel bontó vészt.
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Tüzes Бейт- roncsárhányó’ hire áll,

Menykö barát volt ez Buda varánál,

Hogy kiûzék Abdorahman nagypasát,

Es az elsö körsánczhágó volt Рать.

En is magyar gyerek vagyok Tolnárol ,

S tíz itt velem ,' a, hon’ más más tájárol;

Haditanok’ magyarzása örômünk,

A Rákoson nyilìk összel teremünk,

Gyertek pajtáSl nem oly 'szìlglyos élet ez ,

Mint minörül némely» magyar rémedez,

Kinek csak а csńkó, bakancs a világ,

S cseh orgona fûlében -az ágyusság.

vLó is van itt-, bakancs is van , ha tetszîk;

Ember itt nem földön deszkán mi fekszik.

Más iakarja :_'igyuhuzó lovadnt, ‘

Те az ágyun találod jó nyugtodat.

Mi а menykö? mondod talán, „majd biz’én,
Á-gyufokrla göbürö'düm szép henyén!

Alvásra. ha kínnal hajtod agyadat,

Csak poszogvzi gyiljtogatod ńgyudat,“
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Ejh van nekünk untig időnk pihenni,

Tejbe is mit aprítani s jól enni,

Vargabetűt huszár s gyalog míg kerít,

Egy lőttgolyóm egész egy sort lete'rít.

Maga lelkem felmagasul mívemen!

Mi bimbódzik az emberi szellemen!

Azt veted rá „tigris hiuz gyönyörség,“

De mért nem haígy békét hát az ellenség?

. \

A világ nem béke völgye, hanem harcz ,

Gyáván türni más’ rohanttát nagy kudarcz.

ltt az áll, hogy, „ha pofon süt valaki,

Annak éltét dörgő győzelm oltsa-ki.“

Isten “tudja, ő a bölcse , mért van ez ,

Hogy szép földén, kéz majd gyógyít majd sebez,

En csak azt, hogy ék más éket továbbít,

`S engem szabályrés önérdek kínszerít.

Rózsabokor a pattantyus katona,

Rózsájaért csak jányhoz nem marczona;

De ha bántva szedi azt más , tövislì,

S ágyujával szét a légben szeldeli.
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Gyertek pajtás, rózsáljatok így ti is ,

Legyetek a magyar részrül ily tôvis.

[tt e nyiljék nemzetünknek hészaka,

Allitson-kì minden ûgyest б maga.

  

Székely huszár.

А Gáborkerlben, tavaszho' 29d. 1847.

Háromszéken egy menyecske szendén állt,

Es mellette huszâr férje meg , pipńlt;

Menyecskének karján vala gyereke,

Szemehunyva szopdogâlt n kicsinyke.

„S magaé itt e gyermek? e szépecske,

Магды varr silt és föz e menyecske?“

Kérdém én a huszúr gazdát szivéllyel,

Meri: enyelgni jól el lehet székellyel.

‚, „Enyénl biz e mind а kettö ,“ “ l'gy felelt,

S jó bìztílbnn szeme fénye rám lövelt,

„ „Huszár vagyok hon élve m'ost békében ‚

Il.“ С‘

Magam földén szabad székely vérségbe
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„Hejh,szép hir leng szabad székely katonán,

Borostyán van 111152111- s gyalog’ csákóján.

Atilának kora 6111 tiszta e'r,

Magyarország büszke rá hogy vele vér,“

„„Már hisz’ uram, mi megtesszök magonkét,

Nenn egy könnyen hagyjuk bántni uronkét;

Ha szem rajtonk, 112011 zívestt örvendönk,

S kedvesen jô ~gyerkinkbe jót б111епбп1к.“ “

„Hátha montan parancs jöne, atyàíi!

S ~azt harsantnâ: székely! нагота gyere-ki,

Nem fájna-é? itt hagyni e` kedyes 1161,

S csak nött'ére bízni а szép csecsemöt,“

„-„Megbolygatná biz’ a szivetnz , 111-11111 ‚

Mert kijutott már a székely harczroham ,
Hon azember csak elhordja fegyverét ,

S osztán háza édelgeti kebelét.“ “

' „De ha mondnák: székely ne'lkül nem lehet,

Az nem szökìk, annak futni szégyenlet.

Gy'ere {ìam székely vitézl- lovadon,

Hozd hirvini fegyveredet válladon.“ .
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„„Uraml már így kedvesimre borulnék ,

Ha búban is, dicsöségnek indulnék.

Azt sohajtnám az egeknek urához,
Kûldjön angyalt árva házam tájához.“

Menyecskének e szavakra, ’jedtében

Kônycsilláma gyöngyôzödék szemében:

„маг 11152’ az a„Meg Ícell, leggen“ legföb ur,

Szólt, аду-613116 hogy csak. enyelg ez az ur.

„Szépimenyeeske , _ én annak ezt feleiémI,

Mig а sirvn fakadt kicsinyl:l kerlelém, —

М11 fél kegyend? ki ‚ még Íiát se hiják,

Békében lesz most sokáig a. világ_“ '

És _a székely asiazonyember felvidult,

Gyerekére cs_ókjainak száza 1111111,

Senki nem értIannyit mint 6 , a jóban,

Háromázéken 5 egész CsikbanGyergyóban.

De а huszár komol-y gonddal marada,

Pedig keble', pârján szélyelárada.

~Szarka cse'reg, штыка-1112615, 1111] 5111111],

lgaz hůség hallgat 5 tettben nyilyánul,
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Habjain én mély érzelmnek néztem пёс,

Bámultam e vadgyémántok erélyét.

Puha népet, mondám, нот-50511 ápolnak!

Arszlán erök csak vadonban pornyulnak 1 l

Szárhegyi

Czimballnos Ágostnn

székely elsô végó'rezredbelì szabados.

 

Katonaregénez.

Budán, питании? 10d. 1847.

Jó székelyek, z'gy mondottam, jó парой!

Hogy elértem a közrezi szép csupot,

Hol az egyik , fakószeker kürül állt,

A másika parázs mellett szundikált.

Végörgyalog volt mind a két atyaÍi ,

Innen látszó Borszékrôl jött vala ki.

Szeker’ íìnl gazdájávnl enyelgék ,

Hogy háboru jártta , még csak Gyergyószék.
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Háb oru szót de а más lnogy nlegérté ,

Реши félig, s langszemeit rám veté.

„Mär magának, kérdém, иву-е kìjutott?

Harczban vini, mely Europán elhatott.“

Voltam bizony töb csatában melegén ,

Szóla , ott hol megtetszik, ki a legény,

Háromszer jött székely ispán’ levele ‚

Háromszer ment-ki Gyergyó s Csik’ székelye.

Auzterlicznél ördög foglyos volt vitánk,

A tónál ott jegen havon! izzadánk,

Végét éri hittem mär az embernép,

Istentlfüldet, miért? mire? ôsszetép.

Muszka sergek tömegekben hullának-,

Mert czárukkal 5k legtübben valának ,

Tetemůkôn hágdastunk mü keresztiìl,

Kiortani a francziát tövestül.

De csupán csak Napoleon diszére

Jött-fel itt a nap az lsten egére,

Szerencse meg esz ha együtt czimborál,

Ellenek szert senki На nem talál. 
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Rhon körül enmagam vére pìrhodék ,

Позу fejemre egy kard vágtta suhanék ,

Melynek értte általszurtam szépurát,

S egy más, ezért szìnte mellem’ lötte-ât.

Rakvân rakva volt itt a hegy’ bütüje

Dragonyossnl, s elöttûnk а víz’ mélye,

Eröt vënek így rejtonk а francziâk,

Késkételen futtunk mìként a kutyák.

Löszer fogyva, másként nem is teheïténk, _

Majd szuronyra mnjd agyára kerülénk;

lgy fogott-meg engem kettö s hátba vert,

Mondva, Vessem-el kezemböl a fegyvert,

Én, nem, Lovak lába között bûttam át,

S а hid alul süték-el még еду puskát;
Hogy vengeme't elvesztének szem elöl, ’

Más volt kivel dolgozának _más felöl.

Еву fra'ncpmeg-a cetenyébe rejlék-el ,

- (мы; tçjjél szoptaták ezt?`vngy mivel ,

Uram !. heten valánk rejta sokáig,

S а sárkánnyal мы]; végre , fogytáig,>
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Mikor 111111- az ember ben a levében,

Se lát se hall se fél, csak dûl dûhében,

A menyország nyìlik s átvesz lelkekef,

Agyuszóval harangozzák-ki 6ket,

Hejh! mikor mü hajtók osztég Párisig

A muszkâval, s nem nyughntott semmìig,

Bajor, Bul-kus, Würtemberg s más nép’ hada,

Fordulttûzzel mind mü hejzánk marada.

Oly gyönyörün történt ez és jó kedvvel,

Mint a székely kalákába menetel.

Münket mindig elöljárni kühlének,

S hasznât láták, hála legyen Istennek.

Hardegg vala fövezérônk, s mikor jütt,

Es „jó reggelt székelyck 1“ így köszöntött.

„Talpra kome“ szólitók miì rá egymást,

Félórára szól а fegyver, nmjd meglásd.

S az nFrimont! él-é még nz, vngy megholt?

Soh’ sem szidott az benönket, s nem gazolt.

„Nincs kéréstek mondta, székely ñaim,

A mire ne Íìgyelnének gondain1,“
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Szavn, úgy-is folyt magyarul, mint a viz,

Benne, hallam, magyurra valt mmden lz.

Tisztavaló, kinek magyar, jószága,

На rosz magyar ‚ vesszen szeme vllaga,

Jó tisztinket mi is bizony szerettiìk,

S ha jól vittek, dolgainkat ûgy tettük,

Hogy nyoma is lön ottég a gyözelmnek ,

Hála legyen а felséges Istennek.

Ellenséget kapitz'myom elölvert,

Nem ismertem job leventét, job embert,

S hogy а soka megfogyasztá erejét,

Kartôn hoztam-ki а zajbol 6 kêmét.

Világ tudja. Vezérönktôl érette

Tenyeremet négy szép arangy íìtötte.

мы: volna bár emlényt hogy hordnám még,

А pénz jó, de székelynek szeb dicsůség.

Más uj tettért szabadossń vevének,

S meg ujabbért feleb azért nem tönek ‚

Mert annak а kìs ludtollnuk erejét

Nem értém иву mint a puskâm. vesszejét.
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Székely eszét hejh! haóta elhagyák!

Már most igen, eléb de nem simiták,

S ez az oka hogy hadnagy is nem lettem,

Hanem csak mint mongolétás türköltem,

Szandomirnál kis játékos piifpañ' volt,

Laczkó Ferencz egy pajtás de hele holt:

En mondtam-meg hon Remetén, elestét,

Anisnak, így hítták siró özvegyét.

Mert mii érttönk ezerezer szív rebeg,

Hon csángódó asszonyember és gyerek;

Menönk, sirnak; vívonk, rénak, utánonk,

Látnak-é még, vagy hogy hallják halálonk’.

Gyô'zni dicsön a. székely’ ösneveért,

Agni haza faluságink’ népeért,

Lássa uram, ez a sorsonk minekönk,

Fegyver rejtonk, mig hatvanos, öszfejönk!

Türném, mert a rámmérettet viselem,

De véletlen ére-utol sérelem,

Házam égett, oltám tüzét s leesém,

Korukérzö tagaimat megütém.
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Borszékeztem, lobogóztam , s enyhülék ,

Kôltségemböl de 111511- most kigyengûlék.

Haza visz most ez a kome, nejemhez ,

Katonának is jól esik asszonykez.

„Asszony’ sima keze, mondám, vigasztó ,

De ha baja maradna még agasztó ,

Térjen vissza bizva'lst hozzám Borszékre,

Gonllom lesz ott gyógyultig mint vitézre.“

S enyhítettem kigyengůltén ‚ megfogytân ,

Ki, nem egit a nemzetnek ily fijan?

Es Czimbalmos Agostonnak, így hívák ,

Deriiltebbé lön Szárhegyig a világ.

Kelle jöni biz б neki s bízton jôtt,

Job szállásra s étre mintsem az elött,

Tíz nap mulván a kor s bajvert szabados,

Mint utolsó öszirózsa lôn piros.

„Most barátom, mondtuk neki mindnyájan,

Menjen hazn, czimbalmozzon vidáman:

Perditse-meg fegyverét még, a dicsöt,

S gyámolgassa viszont ha kell , а jó nôt.“

А .
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Majd azt kéré átjöttömkor Szárhegyen,

Ногу ápoló okleveles hadd legyen,

Valla, szómra ezredese ‚ érdemét,

Es Czimbalmos magkapia nyuglevelét.

Hála, hogy még vágya tölt e jó vérnek,

Jónak nyugta jól esik jó kedélynek.

Nem soká volt pillenííje , napjain,

Hideg gyep nött meleg vére hamvainl'

Ha még egyszer látnám Gyergyó országât!

Bär találnék hösöm nevén gyümölcsfát;

Székely Végört mert e jellel tisztelnék,

S tenném hogy azt pajtásaì ûltessék.

Tartsd а székelyt kedveltte jó hirében,

S a diszérzet gyümülcsöt hoz vérében,

Magyar nemzet! ne hánydvesd e rokónod’,

Felesével rakd-meg a hol kell, hound’.

10
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Föhadnagyé.

Felliévizelt, tavnszuló 13d. 1847.

Hallogatok én egy hymnuszt, kesergöt,

Sôt u magyar hnjdansorson pityergöt.

‘Vitézeiml „ать nincs ily lz'ngy dnlnál ‚

А hös érez, de soha nem sirdogál.

Е hymnuszndk mind oda vág értelme,

Hogy zavart lön Magyarország érzelme.

лат bíz az а bolondjx'xt nem egyszer,

Törôk jármot hajtott rá rosz vezérszer.

Es való, nz irígy hiú marnkvás,

Regi korbol szállott тата е mondz'ns:

„Osszeveszett vármcgyében az ispán,

Nem járszíve és a törvény’ tanácsán.“

De ha holtad van, temesd-el hamvâba,

Ne nézz mindìg merevedten sirjába;

Szidd-ôssze u kártett sandát, gyávâkat,

Uj fényekkel feledtesd a rosdákat.
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A föld hátán, világ gömbjén, mindenütt,

Hol ébren alli: egyegy ország, hol fekütt;

Folyó siilyed, s másutt üt-ki habokban ,

Anglia is vala egykor rabságban,

Minden évnek, ha bô volt bár, van tele ,

Legszeb napra reáborúl éjjele;

S a lombtalan ágak megént virulnak,

Hajnal ujab delet hoz más nappalnak,

Ninos vezér, ki minden csatát megnyere,

Csorgónak is néha dugul egy ere;

Megszakadoz halásznak a hálója ,

lstennek is volt Mózesént bánója.

Ki elbukott keljen-fel ha lelke van,

Csak a féreg mászkál folyvást pocsajban;

Gyerek veri a helyet, 1101 elesik,

FérÍi’ szeme, botlására felnyilik, ‘

Ne lássnk én körülöttem sohajzót,

lnkáb halljak romokon is bátor szót ‚

Egettházán gazda ha esak szendereg,

Soha mig a világ, az nem ¿pill-meg,

10
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lgaz , mindig ép maradni , szeb , delib ,

De pusztára. teremteni mesterib.

Ország’ tiszte 5 követe, az ujitó,

Katona meg nrrol villámháritó.

Katonńnak remény egyik' istene,

Fôldbe bújon kitôl az ellebbene ,

Reménynek az édes anyja, vig егб,

Erönek meg rugólelke vészveríi,

Ez éleszti fokom’ melyen én vagyok ,

Fiatal tiiz, férfiész mig barátqk.

Magyarhadak! ti dolgotok, diadal,

Szentegyháztok nektek csak víg hadidal.

Elôdöknek, kikre sze'p hir babért font,

Szakadt neve, bizony lélekcsendet bont;

De, mig lomhát ez mind inkáb elgyávit,

Erélyt magasb uj kezdetnek haragit.

Ne undorits hait szivet a hnzńtol,

Melyet akarsz feltámasztni buktâbol;

Sziìle iránt, kitûl borzad magzata,

Kebelnek nincs ápoló hiv langzata.

 



ESZREADÁSOK.

7d Iaphoz. Petnellázy hire Szabolesban

ma is fenforog, méltán,. Következöleg ju

tettam megtudásaihoz. 1846b.januar 6d. reg

geli 10 óra elött , setámon vagyok a vizi

városi ujlépcsönél, melyen egy dolmányos

bundásj, magyar nemesemher épen leért.

En. Mazza', enyelgve) S hat ilyen jó

kor megjárta már Budavárát, atyali? ~

О. Meg bizony. Járóm vòlt a kir.

helytartóranácsnál, s itt ez ujúton le5 Вц

davára sorsárol elmélkedém.
i QmHov-á való’.l bal-átom , s hogy híjâk?

О. Jékére, Kisvíxrlla mellett,~ Szalmlc

ban. Цех/ст, Zakadáti Ferencz.

En. S на: a szabolcsi magyar, a haj

dani „Budát is lebegteti? szeme elött.

O. Uram, nem magyar, kinek а régi

Budára gondja ninos. En pedìg, kůlön azt

is forgatám, miként vivott egyik ösöm itt a

törökkel.  ‘ '

Elbes'zéli a hídig jüttünkben. Ott szál

lásomra hivám, hol ujra elmondattam vele,

és utána így irtam-le suivait: „Negyedik

nagyapán1_ volt Zakadáti István, ki Petnehá

zy lstvánna] együtt lajtorjázta-fel magát

1686hfm Budavára visszavételekor, a várfa

lán. Petneházy István felesége volt киту



150 EszREADÁsos.

Anna, ki hasonlóképen vitézkedett. Zaka

dâti lstvân felesége pedig volt Kölcsey Má

ria, s az is megfordult a csatában. ltt volt

Vay László is feleségével Teleki Borbálával,

Ezek mind Szabolcsbol jöttek ide 300ml ma

gokkal. Petneházy volt bajomvári kapitány,

Biharban. Mikor Petneházy a zászlót kiszur

га, fekete Mehemet pasa állott ellene, ha

nem Zakadátì István meg a kardját döfte

hirtelen keresztül a pasa száján.“

Ns Zakadáti Ferencz most másodszor,

ezt még nagyob tüzzel adta-elé, mint utun

kon. Azt mondá, ezekröl irománya is van.

Megigértettem vele, annak hozzám küldé

sét. De, kezemhez maig sem jutott.

Cserey Mihály igy szóla, isnlert kéz

iratában. „Az városbol is emberül forgóflá.-

nak (t. i. a tôrökök) és egynehány izben

visszavágták az németet. Azt meglátván

Petneházi, ki az сит Tükölyi ezereskapi

tanyja vala; de az után az császár (azaz,

magyar király) hivségére redeala, hires vi

téz ember, а magyar hajdusággal megìndul

és a török nem ren'sta'l/mtvaín ellene, leg

elsöben is az magyarokkal egyůtt a köfalak

ra felmégyen és az várasban penelra'l: mely

vitézségét látván a német generálok azt

mondják vala, „ez a Petneházi nem ember,
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hanem oroszlán“ stb, L. Katana, Hist. cri

tica, Tomul. XVI, ord, XXXV, p. 296

297. Fvssler, Danielnek jIegyzé keresztne

vét, IX. Theil S. 369. Es idézi Timon F

pitomeje 266. lnpjz'nt, melyen m'ncs. Peine

Ím'z-a, magyar falu Szaboch vármegyében.

18d, lap/wz. Sl'culorum Comes, ujab idö

ben hibásan lön: Székelyek grofiaul, fordit

va, s én is itt, a mai vétett szokíist тащат,

megértetés kedveért kôvetni, De, a. 139d.

lapon, а régi helyeeb: „Székely ispán“ áll.

A 136d lapon levô „uronk“ is oda ezéloz.

„Székelyek ispána“ voltát, tübb adat kôzôl,

következök erösitik 1. L. Decretum azaz Ma

gyar és Erde'ly országának törvénykönyve,

Heltai Gáspártol ujonnan . megnyomtattot,

Colosvârot 1571. А 4d levelen van itt: Sza

poliaj Janos a Szepesi fôldneo öròcke valo

Hispanya , Erdélj Wajlla , S z e k el ly e k

n ek His р any а, 2. Medgyesi Pál „наг

mas jaj “ czimmel, Váradon 16321). kijôtt

predikatzióinak három elsö levelén háromszor

talâlható: l nagy Rákóczy György és Il Ra

kóczy Gyôrgy, mint Erdély országimak fe

jedelme, Magyarország sok részeinek ша,

ésSz ék ely e k Isp :'inya. Átaljábanvß'omes,

= lspán volt, miként lám Comes Звери/впав},

a szepesi ша ispána. Ugyan ott Heltai 3d
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levelén áll: EllyevölgyiJános a Nadari His

pannak, comes palutz'nus, itélömestere; a4d

levelen; Báthori lstván, Temesuarj Hispany,

comes temeàz'e'nsz's; Bornemisza János, Ро

sonj Hispany, comes разожгла/в; lgyvvolt, s

megént lett az Erdélyi Hiradóban: comes sa

romlm, szaszok ispána; igy marada fenn:

Supremus Comes, Vz'cecomes, föispán, alis.

ран. Sok helyen divik még, I és E cseré

vel: espán: s oly hajdanbol, melyben a Ge

врал-с nem ismerték. ' -

45dA [армии Egy :'nvalz'dus jászhuszár

maga választá nálam a se'rvz'le'z nevet. '

48d трём. Midön 1843’ nyarán Ko

vacs Mátyás egervńri prépost s egri f5egy

házi kanonok ur, Egerböl maga koesiján tön

velem fordulast, hogy Borsod varniegye

szentpéteri járásában a palócz magyarsâgot

töb helyen halljam, és Apátfalva , Csernel,

Lená'rd-Darócz , Sata, Uppony, Visnyó,

Szilvás helységeket megjílrók, Csernelrôl Sá

táig egy ferenczesbarát-is jütt velünk. Ez

beszélé este a satai plébanosnál, hogy azon

nemesember, kit Lenard-Daróczon udvarân

allani láttam s a ki nekilnky köszünt, épen

az, ki a borsodi szakasszaleôr alul elfutott,

s mérgében e kénytelen hátrálason Budán a

тайны lobbantá oda Alvinczynak jòttében:
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Kéd az az Alvinczy! nezze-meg csak tüzkö

vetlen sárkánytalan puslu'imat , nem . .. . stb.

Neve pedig Bárdos Gáspár.

51d lapńoz. E dal a palócz egyszerii

séget, ternilészetes józan eszt, mer ezen

ôsi magyar népet jellemzi, utánazza, némely

szó és hang ejtesében, 

133d, Дутая. A Вида visszafoglalása

kol' 16861). ott vivott 16--20 ezer körülnyi

magyar seregnek Estcrhazy Pál vala nádor

létére föparancsára. Ezen Esterházy Pál,

1707ь. mint herozeg és folyvást nádor, Bécs

ben majus 30dikán'ada bizonyitványt arrol,

hogy a magyarság küzöl Fiáth János volt az

elsö, ki Györ vármegye bársájának bande

rz'um vezérlete alatt .vivott 600 gyalogával

_sept elsöjén agyuk bögtte s apró fegyver

golyóinak sürüje között fo'glalá-el a vár ék

vagy körsánczait ava'gy vivárkait, approasas

obsessae urbz's íngressus, Másnap peilig a tö.

rôket, mely (it onnan kiakará szoritani, na

gyobbára leapritotta, s maradáját meg ‚. a

györiek cseliély veszteségével tóditá a vár

ba vissza. E mikor annak megrohanására a

jely megzendült, falak hágva száguldott-be'

ellenség pusztitásra. Ешь Péter 'barátomtol

van nálam e bizonyítvâny, hiteles másolat

ban, Petneházy és Fiáth Миш a dolog igy



154 uszREADÁsox.

veendö. Petnehńzy a viziváros felôli roham

ш“ tiizte-ki mint legelsô várfalhágó a ma»

gyar lobogót,Fìáth pedig n bécsi kapu meg

rohanáánál vitézkedett legelöl.

135d [ар/102. Ennek tartalma, valamint

n 138d lapon megìndulóé, valóságosan tör

tént életbelî jelenetböl van ve've , 18411). а

székely végärségen tett utamrol.

138d [ар/102. Közrez ‚ azon hágó (ki

seb hegy) tetejének neve , mely a Szárhegy

röl Borszékre vezetö utban a hosszan tartó

völgy végenél emelkedik. Rez után van: rez

eg, Rezi vára. Budânak is volt „Rezmál“

nevü hegye 13941). oklevel szerént. E regéncz

ben mind Czimbalmos ajkárol jött gyergyói

székelyes ejtés vagy szó,' e következö:hí1rom

szer =háromszor, fogly os vita, kîortani = ki

irtani ; rakván rakva; hegy’ bůtiìje = töve, al

ja; eröt vönek rejtonkrvevének rnjtunk ; kés

kételen futtunk mik'ént а kutyák = kéjeskéjte

len futottunk ; csetenye = csalit, bokros apró

fâk, Kézdiszékben: csetina :fenyöfa nj bok

rai; rejta = rajta; hejzánk :hozzánk ; ka

lâka, mü, щипнет: mi, minket; hála legyen

lstennek; komé = pajtás, czìmbora; ottég:

ott, legott; б kémezô kegyelnne; arangy

=arany; mongoléta = bayonnet; menünk ,

vivonk, utánonkzmegyünk, menünk, vi
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vunk, utánunk; faluságrtöb falu; lobogóz

tam: a Borszéknél levö lobogo' nevii hideg

vizben feredtem; kôltségembôl kigyengiilék;

kez Iker.; eszIIész. Mert a hogy’ Czim

balmos elbeszélé három izben is csatáit, tár

czámat rántám-elé, s mindent utánn irtam.

S falusi ajakrol lekapott szó töb is for

dul~elé e dalkakban, valamint katonás kife

jezés. Készakarva inditattam-meg küzkato

naval, és akárhonnan levö falusi vérrel ne'

lni elbeszélést, és nlondókáik folytában min

dig jegyzém snját szavaikat. S a magyar

had kôzôtt minden tájrol lévén katona, a

mit egyik nem értene, tud nrrol a másik.

Es valamint efféle tájszót a dal reâragaszt

hat , ilgy simul hnjdani vagy ujszó is derék

- katonaembereink közé. lr'n itt soruk:

Apoló nyiltoklevél 145, Patental

Verpflegs-Urkunde.

Ara n gy, 142. Borszékröl kijôttümben sze

keresemtöl ezt kérdém: Hat maga gyak

ran jár igy koosibérbe? Sfelele'. Mikor a

hogy’ találja az ember. Taval ketszer is

(nem ejté ke'lszer) hoztam-kì boérokat ,

mind arángyat kaptam t5|ek.lme , gon

dolam, Czimbalmos, arangy-ozott; Z. M.

szép ajakán arangy volt; és e szekeresnek

jól megmaradott az arangy, eszében, A

rany-nak ez, gy által még inkáb aprózója.
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Á rgovál, 71. Pátyi aszonytol hallottam

budai hetiváárban: „Mit árgováltam vol

`na itt? S ez annyit tett, magyarázata

szerént, „mit szemlélkedtem volna? mit

nézegettem volna? osak ûgy kürülbelôl.“

Bocsátvány о s, 32, Verabschiedeter,

Obsitos. Bocsatvány = Abschied.

C z ir ák, 100, = vératyaliság, mely csir ‚

czz'r-bol czirázott csirázott-ki. На János

va'lasztolt király okiratában találtam. Te

szen: sziiléket gyerekeikkel egyiitt.

D a li а ‚ 97, 102. = liatal virgonez szép ka

tona. Ki, dalol, megdallandó , deli.

D alias ág, 74, = daliâkbol álló lìatal se

reg,daliához illö szép, jeles tett, Dalia

= (l eli e , miként: rakottya = rekettye ,

s hajdan: darab :dereb. D e lie , igy jö

elé Szalay .Orsolyának Nagyszombathoz

154511. ire levelében: „nem akarná ke

gyelmed, hogy Delìak laknának avagy

legének a várasban, de én mast delìakat

nem tarthatom, L. Rmnyelveml. I. Мг. 58.

lap. Dalia, dellia. Sandor lstván szó

künyve 475 lapjânzmegénekelt, dalozott

vitéz, heros, miles decantatus, notas per

carmina Dalia/s tehát képletesen, = rit
ter-lich, vchevaleresque. .

Da 11am ат, ’ 62. = dallam’ ara, árja.
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Edestt, 112 ,=édesen.

Ele delem, 34. Ё1е1‹‚ él-ed, után иву,

miként, hiv-ek, (hiszek) hived; kések,

késed; tör, töröd után: hiedelem, késede

lem, törödelem, stb.

Fial, 138 , = {iatal , kisiiu. Fial = Íiliolus

' e'rtelemben fenmaradott a tatrosi 1466be1i

másolat 105d. és 224d. lnpján, L.Rmnyelv

eml. Ill. köt, Fiv-al, vkipendültével: На],

olyan, minö: bival , bial; taval, '[‘evel (fa
lunév). Fivadal ‚ v lkihagytávalà Had-al,

ma: ñatal, már másod fok.

Gyözély, 12. Miként: asz, вез-5 után van

` aszály, veszély. Es esz besz után lön

esz-ély , besz-ély.

Hal lsz o tt, 73. Háromszéki székelytöl hal

lottam. S ezt is: „hallszik.“

H arso ny a, 64. = trombita.

Hon, hon sem mártják, 12. l. hon már her

vadt, 105. A magyarországi ott/wn, itt/Lon

helyett székely és palócz ajkon csak hon

divik. '

Huy, 13. 34. 65. 97. Stb. Helyenkénf.- így,

helyenke'nt pedig: lány, leány, lyán , lán,

liallszik. Jrílzy, van, {vamó után.

Kantáros hüst vár...81.Somogy тще

gyében hallottam: „Kantáros vagyok rá“

s teszi, kedvem van hozzâ. Somogyias а
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„kengyelböl beszél“ is. Annyi mint: csak

ugy sebtébe, lóhátárol.

K e gy end. Székely megszólitás, melyben

kegyelgetö édelgetés’ értelme van. Itt egy-ik

magyarázata, Z. М. székely kisasszonnyal

sétálgaték 18411). Borszéken. A jany eszes

sége, nyájassága igen vonszó volt. Beszél

gete'siìnk közben, egy szalmakalapos szé

kely szolgálójány egy 5-6 éves csinos

képü jánykát vezet elönkbe,'ki had

nagyé volt. M. kisasszony meglátja a jány

kát, szemeit egyszerre mosoly viditja,

érzéssel terjeszti a kis jány felé karjait s

igy kérdì: Hová megyen kegyend kis

arangy г _- A „Kegyed“ hát itt még bövit

ve van szivessége'ben n által, s ez, ös

idökböl marada fen annak édes kifejezése

ül a székelységen. Kegyed tudjuk egymást

kölcsönösen megbeosûlô nyája társalgás

megszólitása. Ön, feszességé, melyï még

távul tart, Hideg és gares. Helyén, min

denik jó.

Készség, Biharban miként egy odavaló

gránátos káplártol hallám, mindenféle tůz

szerszáml, átaljában, a mi, bizonyos hasz

vnalatra, egybevaló. Daniel proféta1437~

1441. közötti forditásában is: Ke'sse'g:

apparatus. L. Rmnyelveml` I, Íc. 102—103- Í
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K ö rsá n c z, 133, approche, éksáncz ‚ ve'd

árok, vivárok. Szöghányás.

K ö t tü n k, 87. = kütöttünk,

M ar ada, 118, = maradék. Debröd v_

Debregy falli jegyzííkönyvében van 1680

ЬЫ: semillemü maradaitt“1707böl „és ma

radainkal“, 1772böl „hogy birhassák `ma

radájokrol maraclakira“ Muralla иву lön,

maradó után, miként: Ílarmmló után: gar

mada. Harmadó u. m. a mi: haraml-ik. 1f,

CH és G között betiicsere van.

M ó z e sé n t, 147. Mózesként. L. itt: Öse'nt.

Ö sén t, 53. = ösként. Palóczmagyartol hal

]ám, más/seht helyett: másímt. Így mara

da még: cgyaránt, gyanánt, szerént.

R e gé ncz , 138 , = romance.

Sérez, 24. Sérek, sérsz, sér, ige hajdan

иву divott, miként ma meg: érek, érsz,

ér. S vala: sérzek ‚ sérzesz , sérez ‚` а

hogy’ van: érzek , érzesz , érez. Нага
sérzettzhaza fájt a szive. У

S о dr am , 95 , 115 ‚ escadron. Huszárok.

tol hallottam. A francziábol van-é? Hat

ha épen a aodródás eszmejébül vevék, Es

cadron is = troupe de cavalerie, egy sza

kasz lovasság, mcly kiilön sodortatik. Sod

ram volna sodró után, mike'nt: folyó, hal

ló, élö, aló, tel'ö, verô, után van: fo
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lyam; hallam; él-em; zal-am, alom, te

rem, verem.

~Sii t t e , 71. = sütötte. Kiugrata's.

Sz entpál, 21, Buda hegyei közütt a mai

Lindenberg neve, pátyi töki magyarok

ajnkán folyvâst Szentpál, mivel nz ulatta

volt zárdában SzentPál elsö remete cson

tait tarták a palos barátok 1541-ig, mi.

dön a türôk onnan öket elpusztitá.

Sz iv estt, 111. :szívesem Ugy van még

ma is fen: örômest, s kellene: örömestt.

S z o r g o s t t, 138 , = szorgosan , szorgal

masnn. Kinizsiné imádságaiban 15131301

áll dunántulrol: görjedetüsth, bövségôst,

keservetösth, kivánatosth. A mi, ujabban

leve: gerjcdetesen, bôségesen, keserve

tesen ‚ kivânatosan, utálatosan,

T nk a r о d ó , 42. = Zapfenstreich , стара:

la'Íc. Karczagi asszonytol hallottam: „ta

karodóra harangoznak“ s mondá esti 9 ó

rakor, midön jelül huzák a harangot, hogy

kiki haza tukarodjék akoresmárol. тент:

takarodóra dobolnak_

Тёщ, katonatöni 35. = katonatômeg.

U t н. k , 140, = ütörtûk.

V б m , 100. 102. = vevém,
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