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Ez az új gyűjtem ény nyelv- 
történeti és nyelvjárási ta

nulmányokat, nyelvtani és 
nyelvhelyességi értekezéseket, 
továbbá nyelvészeti kéziköny
veket és forrásműveket fog 
hozni — időhöz nem kötött 
füzetekben. A z első négy füzet:

A  magyar szórend. Simonyi Zsigmond.
Márton József mint szótáríró. Simái Ödön.
A  mondatrészek viszonya Brassai mon

datelméletében. Kocsis Lénárd.
Tréfás népmesék és adomák. N yelvjá

rási olvasókönyv. Simonyi Zsigmond.

Egy-egy füzet ára: 1 korona 50 fillér.

Következni fognak a többi között:

Helyes magyarság. Simonyi Zsigmond.
Elvonás. Simonyi Zsigmond.
Nyelvtörténet és lélektan.Oombocz Zoltán.
Dugonics mint nyelvújító. Simái Ödön.

A legközelebbi füzetek 1903. tavaszán fognak 
megjelenni.

A Nyelvészeti. Füzetek minden könyvkereskedés
ben kaphatók.
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Bevezetés.
(A nyelvjárások rövid jellemzése.)

A  magyar nép hümora rendkívül gazdag és rendkívül mély. 
Legjelesebb humoristáink elismerték, hogy a nép fiai az igazi 
humoristák.* És maga a nyelv is igen sok szépséget, erőt és 
elmésséget köszön a nép hiimorának. Ebből fakad számos jel
lemző kifejezésünk, szólásunk, közmondásunk. Mikor tehát azon 
gondolkoztam, miként lehetne legvonzóbban ismertetni az élő nép
nyelvet az ő számos nyelvjárási változatában, legcélszerűbbnek 
gondoltam, ha a népnyelvnek tréfás alkotásaiból kötök egy ko
szorút. Ebben gyönyörködve szemlélhetjük nyelvünknek összes 
változatait, a nyugati végektől egészen keleti testvéreinknek, 
a moldvai csángóknak nyelvjárásáig, mely szinte ügy hat ránk, 
.mintha egészen más nyelv volna, de a mienknek testvére.

Egy-egy nyelvjárás jellemző sajátságait legteljesebben s leg
jobban az összefüggő prózai szövegekben szemlélhetni. Azért, 
amennyire lehetett, meséket, elbeszéléseket, adomákat válogattam, 
s csak ahol ilyent alkalmasat nem találtam, folyamodtam egy- 
egy párbeszédhez, népdalhoz, szólásokhoz, közmondásokhoz. Min
denütt megtartottam az eredeti Nyelvőr-beli közlés irásamód- 
ját (a szövegek alá tett számok a Magyar Nyelvőr kötetét 
és lapját jelzik, ahol e népnyelvi közlések először jelentek meg). 
Ahol válogatni lehetett, a pontosabb föl jegyzéseket használtam 
föl, ahol pedig kevésbé pontos följegyzésekre szorultam, a szembe
tűnőbb hibákat kijavítottam. A  többit javítsa ki nyelvészeink és 
•gyűjtőink jóakaró bírálata, mire ez a gyűjteménymásodik kiadást ér.

*

* Jókai Mór ezzel foglalta el székét az Akadémiában: A magyar 
néphumorról (M. Akadémiai Értesítő' 1860. 1. k.). Mikszáth Kálmán pedig 
»Az igazi humoristák« címe alatt ismertette a néphúmor nyilatkozásait 
(A Petőfi-társaság lapja 1872.).
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Nyelvjárásainkat nyolc nagy csoportra vagy nyolc nyelv
járás-területre4 lehet fölosztani. Ez az osztályozás a legjellemzőbb 
sajátságok közösségén alapszik. E sajátságok közül legismerete
sebb a zárt e hanggal való különböző bánásmód. Az első két 
nyelvjárás-területen, továbbá a 4.-en s 5.-en általában a zárt e 
dívik az ilyen szókban: szem, lehet, gyerelc; ezek az e-ző nyelv
járások. A  harmadik vagyis az ,alföldi1 s a drávavidéki csoport 
tisztán ö-ző: szöm, lőhet, gyeröik. A  székely nyelvjárások e-zők,. 
csak az udvarhelyi ö-ző. Végre az északkeleti s a Király hágón- 
túli nem-székely nyelvjárások a zárt e helyett nyilt e-t ejtenek, 
tehát e-zők: szem, lehet, gyerek. Vannak azonban átmeneti nyelv
járások : néhány nyugati nyelvjárás, továbbá az udvarhelyi s a 
keleti székelység közötti vidék félig ö-ző, félig e-ző; a Király
hágón tül pedig Kalotaszeg még nagyrészt megőrizte az B-zést a 
körülötte dívó e-zéssel szemben. Vannak aztán érdekes nyelv
járás-szigetek, amelyek régibb s újabb népvándorlás és telepítés 
által keletkeztek. így van p. egy régi nagy ö-ző nyelvsziget Ábauj 
megye keleti részén (az úgyn. Hegyköz), kisebb ö-ző szigetek 
vannak Dunántúl Somogy megye északnyugati részén és a komá
romi Kocs helységben (a kocsi hazájában). Viszont az Alföldön 
újabbkori jász és palóc telepítések: Eélegyháza, Kúnszentmárton,. 
Dorozsma, Pécska, Zenta; Tolna megyéből való telepítés Oros
háza. Az alföldi ö-ző területen különben is sok e-ző helység van; 
több alföldi városban pedig az egyik felekezet ö-ző, a másik —• 
mely a 17., 18. században költözött be — e-ző. Azonkívül más 
nyelvi sajátságokra nézve is átmeneteket találunk mindenütt,, 
ahol egymással érintkeznek a kijelölt nagy területek-. Szembetű
nők ezek az átmenetek az északkeleti terület ,palócos‘ nyelvjá
rásaiban, mert részben a palóc, részben a velük érintkező más- 
nyelvjárások sajátságait mutatják.* — Mindazáltal elég jól meg 
lehet különböztetni egymástól a nyolc nagy csoportot, mint a 
következő jellemzésből láthatjuk (a fölosztásban egészen, a jel
lemzésben is nagyrészt Balassa József könyvét követjük).

1. A . n y u g a t i  n y e l  vj  á r á s t e r  ü l e t e n  (Sopron és Vas- 
m. és Zala megye nyugati fele) a szem, teszem-íéle szókat zárt 
é-vel ejtik, de e helyett bizonyos szókban ö-t mondanak: csöpp,.

* Érdekes p. összehasonlítani a nyugati palóoos (esztergom-komáromi, 
csallóközi) nyelvjárásokat a szomszédos dunántúli és nyugati nyelvjárásokkal 
vö. Zolnai Gy. Mátyusföld nyelvjárása.
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föl, vörös, mögött; a délibb részeken (tehát az ö-ző Dráva vidék 
közelében) sok más szót is o-vel ejtenek: szöröncse, lössz, gyerök 
stb. Az a és e helyett a szó végén is igen gyakran a zártabb 
o, e, ö hang dívik (lábo, keze, ökrö, de az o csak ha a megelőző 
•szótagban á van, az e és ö leginkább .3. személyű alakokban). 
A  félzárt hosszú hangok helyett jobbára kettőshangot ejtenek. 
Igen kedvelik a rövid magánhangzókat, kivált az 1 ü ú helyett 
majd mindig i ü u hangokat ejtenek: viz, tűz, kút; hangsúlyta
lan szótagokban ó ö helyett is u ü-t ejt a göcseji s rábavidéki: 
csiku, erdüs, parcmcsuta, pörünyi (e h. parancsóta, pörönyi: pa
rancsolta, porolni). Göcsejben s Őrségben ement, föment és femént, 
ami másutt ément, föment. A  göcseji, őrségi, hetési és zalai nyj. 
az ilyeneket is röviden ejti: téhen, levél, keves, nehez. Az eredeti 
zárt é helyén a legtöbb vidéken % i hangot ejtenek: vín, űet, 
veris és veris* Az ly és Ij helyett l vagy 11 dívik (millen, üllőn 
le), s a szőtagvégi és szóvégi l majd mindig elmarad. — Az ige 
többes 1. személyét e területnek nagyobbik (déli)része nem u ü- 
vel, hanem az eredeti nyíltabb hanggal mondja: látónk, mentenie, 
gyüttönk ; tuggyok, vár jók, kinyottöJc. A  névszóknak ugyanezt a 
személyét a e-vel ejtik: házank, kezenk (Göcsej, Hetés, Őrség és 
Felső Őrvidék). A  több birtokos 3. személy ragja részint -ok ek 
ök és -jolc jele jök (Bábavidék, Őrség, Felső Őrvidék), részint 
pedig -ik és j i k : lövik, ökrilc, kertyilc (Hetés, Göcsej, Zala). 
Göcsejben s Őrségben ilyen infinitivus van: dógoznya, tanünya, 
várnya.

Ide tartozik a göcseji, a rábavidéki; az őrségi, a hetési s a 
zalai nyelvjárás, továbbá a felső őrvidéki nyelvjárás-sziget (melyet 
1902 nyarán födözött föl és írt le Varga Ignác; Szombathelytől 
nyugatra: Felsőőr, Alsóőr, Őri-Sziget és Jobbágyinak Kis-Job
bágyi nevű része). E felső .őrvidéki szigetnek rendkívül különös 
sajátosságai vannak: az a hang hasonul a következő á-hoz, p. 
apám, pajtás; a birtok többségét így jelölik: lóamék, tehenedék 
e h. lovaim, teheneim; a jelen idő többes első személyragja -unk 
ünk h. -nunk niink: esznilnk, táncununk, hintenünk, vannunk 
(a, m. vagyunk). — Még megemlítjük a göcseji nyelvjárásból 
ezeket a régies tárgyas alakokat: niegenneje, mekfódoznája, több. 
evennejilc, hoznájik. Továbbá, hogy Göcsejben újabb eredetű

* A mai köznyelvi zárt é hang némely szavainkban eredeti, p. vén, 
élet, verés; de más szavakban nyilt bosszú é hangból fejló'dött, p. kéz, /«&-. 
nSl, tel, Ml, tehin, szekdr.
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páros névragjaink nem illeszkednek: avve (avval), enná (ennél),. 
éhho (ehhez), táncbe, hatszer. (Egyesek a többi nyelvjárásban sem), 
A  #-végü igék (ha a t előtt magánhangzó van) a befejezett cse
lekvést kötőhangzó nélkül képezik: süttek, vettem, üttö e h. sütöt
tek, vetettem, ütötte.

Irodalom: Báb a vidék: Halász János Nyr. ( = Nyelvőr) 13. k., Csapodi 
István no. 10. k., Kováts 8. János 20., Yarga Ignác 29. — Göcsej: Kardos- 
Albert 13., 14. — Őrség: Könnye Nándor 7. ;— Népköltési gyűjtemény: 
Sebestyén Gy. Begös énekek (1902).

2. A  d u n á n t ú l i  területen (hová a többi Dunántúl tar
tozik, kivéve még Somogy déli részét és Baranyát) szintén azt 
mondják szem, teszem, ember és csöpp, föl, vörös, stb.; az -él- 
szótag helyett mindig -öl-: ölég, lölhöm, szédölög. De szó végén 
már sem az e, sem az ö, o hangokat nem kedvelik; (azonban az 
északnyugati részeken a helyett o vagy zártabb ajakkal ejtett a 
hangzik, ha a megelőző szótagban á van: látom, szobába, levág-gyo- 
és lábam, szobábq, levág-gya). Az í  ü ú magánhangzók rövidíté
sének itt is nagy a divatja: viz, Jcü, házbu. Az ly helyett több
nyire Z-et, de az Ij helyett j -1 mondanak (hél, ojan, üjön lé). 
A  szóvégi l néha megmarad, de a többi szótagvégi l ritkán 
{balta, lölköm, de hágat, óma, fömegy stb.). Az -ít képző helyett 
-itt van s a főnévi igenév -nyi-vel: tanittó, segittelc, tanittanyi, 
irnyi (néhol itt is -nya, de csak ha az előtte álló szótagban i  
van: innya, sirnya). A  -hoz rag -hó hö. A  több birtokos 3. 
személy ragja többnyire -ült ük, -juk jük. Az északi részeken az 
eredetileg is zárt é helyett í-t (vagy í  és é közt álló nyíltabb 
f t )  ejtenek: vin, níp, termis, fűék (ellenben kéz, félig, ered. 
kéz, félig).

Az egész területet két nyelvjárásra lehet osztani: a, felső- 
dunántúli nyelvjárás az északi Dunától a Bakonyig terjed, az 
alsó a Bakonytól délre esik (déli határvonala a Balaton nyugati 
csúcsától Kaposváron és Pécsen fölül Szegzárdig vonul).

Irodalom : a Nyr. népnyelvi közleményei. (Vö. Vas József: A dunán
túli nyelvjárás, Magyar Nyelvészet 5. k.)

3. Az a l f ö l d i  nyelvjárásterület jellemző sajátsága az ö-zés: 
szöm, töszöm, embör stb. (csak a vegyeshangú szókban s néhány 
egytagúban marad meg az e : betyár, éggy, sem, te, lé stb.). Az í 
ü ú többnyire megtartja hosszúságát, az -it képzőben is: víz, 
tűz, kút, tanítani. A  kétféle eredetű é a legtöbb vidéken egy
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formán e-nek hangzik, de egyes szókban az ered. zárt é  h. í :  
níz, kik. Az l valamivel ritkábban vész el, mint Dunán túl: 
nyéve, tanút, lábtú, de délbe, szélnek, asztal. Az ly helyett min
dig j, csak az ide tartozó Drávavídék nyugatibb részein l: hél, 
selem, illen. A  birt. személyrag -uk uh, ele a Dráva vidékein 
-iJc: lórik, annyik, kezik, magik.

Ide tartozik a kiskunsági, a szegedvidéki nyelvjárás, továbbá 
a duna-drávaközi nyelvjárások: a sárközi, alsó és felső drávai s 
a .szlavóniai, Á. szegedinek külön sajátsága a -hoz ragnak n-es 
alakja: házhon, tüzhön. A  szegedinek a drávaiakkal közös saját
ságai az ilyen mélyhangá tárgyas alakok: vári, adi, mondik e h. 
várja, mondják, s a fölszólító alakoknak a jelentő módba keve
rése : nem lássa, szeresse, taníccsuk. A  duna-drávaköziek már 
sok tekintetben a dunántúliakhoz, sőt a nyugatiakhoz közeled
nek: a zárt magánhangzókat jobbára röviden ejtik, p. tűz, kút, 
házbu, igazította, igazittanyi. A  felső drávai már azt is mondja: 
lábo, pávo, házos. Az alsó drávainak s a szlavóniainak különössége 
az -ul igeképzőnek -il ejtése: gyógyil, fordil. Alsó drávai ige
alakok : köttem, futtái, futtunk, futták. — A szlavóniai (Eszék- 
vidéki) régi magyar helységek az a helyett mindig az idegen
szerű á-t ejtik, a hosszú á helyett viszont ajakhangú a vagy 
kettős áa hangot; az é ő ó helyett is részben kettős hangzókat 
mondanak (eé eö aó stb.); a mai ü ű helyén sokszor megőrizték 
az eredetibb i  í  hangokat: fist, pinkösd, tíkör, gyíszö; nagyon 
kedvelik a hosszú magánhangzókat: pipa, híd, sütni, lészön stb 
Sok más régiséget is megőriztek.

Irodalom: Szeged: Négyesy László Nyr. 15. — Halas: Korda Imre 
uo. — Kecskemét: Szántó Kálmán uo. 9. k. — Mohács: Kalma István 27. 
—• Baranya-Ózd: Somssieh. Sándor uo. — Szlavónia: Balassa József 23. 
Szarvas G-. 5. — Népköltési gyűjtemények: Kálmány Lajos: Szeged népe 
(Arad 1881—2) és Koszorúk az Alföld vadvirágaiból (Arad 1877—8).

4. Az úgyn. d u n a t i s z a i  terület (a Duna és Tisza közé
ben szétszórva s a Körösök két oldalán) ismét é-vel beszél: sze
mem, ember, de a Duna-Tisza közén körülbelül annyi ö-zéssel 
keverve, mint a dunántúli nyelvjárások: föl, köll, köröszt stb., 
míg keleten a tiszántúli nyelvjárás tisztán e-ző: fél, kell, kérészt. 
Nagyon kedvelik a hosszú í  ü ú magánhangzót s az ly helyett 
mindig j -1 mondanak (hej, gója). A  szótagvégi l-e c a Duna-Tisza 
közén annyira hagyják el, mint a szegedi nyelvjárás, de a Tiszán 
túl sokkal kevésbé (azt mondják p. kézzel, nappal, -búi bűi, nem



kézzé, nappá, -bú bű). A  többes 3. birtokos személyrag -uh ük. 
Á  -hoz rag -hó hő, Tiszán túl -ho he hö.

Itt három nyelvjárást lehet megkülönböztetni: a pest
megyeit, a bácsmegyeit s a tiszántúlit. Az első kettő kevésbé 
különbözik egymástól. A  bácsmegyei a í-végű igetőknek fölszólító 
alakjait is használja a -hangú tárgyas alakok helyett (mint a 
szegedi): nem lássa, taníccsa, nem válasszuk meg. Á  tiszántúli 
különösen abban különbözik, hogy tisztán í-ző, mint a szomszéd 
északkeleti nyelvjárások: vín, szíp stb. A  Tiszán innen csak 
egyes szókban van í  az é helyett: níz, kik, típ. Az eredeti nyílt 
é helyén azonban mind a három nyelvjárás, tehát a tiszántúli is, 
e-t ejt: kéz, levél stb. — Nevezetes még, hogy egyes tiszántúli 
nagy városokban kétféle nyelvjárást lehet megkülönböztetni: az 
eredeti református lakosságét, mely tisztán í-ző, és a török világ 
után bevándorolt katolikusokét, kik rendesen e-t ejtenek s a föl
szólító módban várjanak helyett azt mondják vár jónak, hajcsonak 
(ez palóc v. jász eredetre mutat).

Irodalom: Pest megye: csak a Nyírben közölt népnyelvi hagyomá
nyok. — Felsó'-Bácska: Balassa József Nyr. 12. — Tiszántúl: Az e-t í-re 
váltó tájszólásról: Arany János (Hátrahagyott prózai munkáiban). Szentes: 
Négyesy L. (Tanulmányok az egyetemi m. Nyelvtani társaság köréből). Mezó'- 
túr: Mészáros István Nyr. 8. — Török Károly: Csongrádmegyei gyűjtés 
(a Kisfaludy-társaság Népköltési gyűjteményében 2. k.).

5. Az j é s z a k n y  ug at i  terület foglalja magában a p a l ó c  
és a palócos nyelvjárásokat. Ezek őrizték meg leghívebben az ly 
és e hangokat: az ly helyett sem l-et, sem j-t  nem ejtenek, s e 
hanggal mondják az ilyen szókat is: csepp, fél, kell, mégétt, veres, 
keze (v. kézi) stb. A  kéttagú, hangrövidítő szótőket az egész 
ragozásban rövid hanggal ejtik: level, tehen, keves. Az a helyett 
többnyire tótos á-t, viszont á helyett hosszú a-féle hangot alkal
maznak : kabátom. A  többes és személyragos tárgyesetben zártabb 
hangzót ejtenek: házakat, emberekét, gyűrümöt. Némely vidéken 
feltűnő az é helyén az eredetibb nyilt hosszú é : télén, félig v. 
teáién, feélig. Az igazi palóc tájszólásokat jellemzi a sok kettős 
magánhangzó.' Nemcsak hosszú magánhangzók helyett ejtenek 
ilyeneket, hanem még az dl, el, öl-féle szótagok helyett is: auma, 
. eümégy, föümént stb. A  még igekötő g-je mássalhangzó előtt el
vész pótló nyújtással: mellátod, mémmontam stb. A  foghangok 
helyett i előtt ínyhangokat ejtenek, tehát ti, di, ni, U helyett



tyi, gyi, nyi, lyi, p. szeretyik, gyiák, kérnyi, emélyi. Az igerago
zásban érdekes az -ü  képzős igék fölszólító módja: taníjon, menj, 
Icészíjétek el; a fölszólító módban a többes 3. személynek zárt 
kötőhangzója: várjonak, mennyenek, üssönelc; továbbá a ¿-végű 
igéknek (ha t előtt magánhangzó van) kötőhangzó nélküli befe
jezett cselekvése: köttem, futták, megütték. A  névragozásban 
pedig nevezetes ez a három rag: -nőtt, -női (nő, nú) és -nyi, p. 
Páléknott vót (Páléknál volt), bírónyi megyek (a bíróhoz megyek), 
kománú gyött (komáéktól). A -val vei v-je a palócoknál mással
hangzó után is megmarad (botvau, ke'sveö stb.), a szer rag pedig 
nem illeszkedik (háromszer, ötszer). A  többes 3. birtokos személy
rag -ok ök, -jók jök, illetőleg -ok ek ök stb. Azonföliil még sok 
más különösségük van e nyelvjárásoknak, részint közösen, részint 
pedig az egyes vidékeken különböző fejlődéssel.

Ezt a nagy területet négy kisebb területre lehet fölosztani: 
középen vannak a palócok (a Bükk, Mátra és Cserhát hegység 
körül Heves, Grömör, Borsod, Nógrád, Hont m.), s innen három 
irányban terjed szét a keleti, déli és nyugati palócos nyelvjárás
vidék. Emezekben a palóc nyelvsajátságok különfélekép kevered
nek a szomszéd nyelvjárásterületek sajátságaival. De a nyugati 
nyelvhatáron megint egy valóságos palóc nyelvjárással találkozunk: 
a nyitraival. A  nyitrai palócok á helyett oá-1 ejtenek s az Ó ő é 
helyett mint a göcsejiek uó üö ié -i: koása, gyisznuó, züőd, kiéz- 
foguó. Nevezetes itt a -ra re ragnak állandó -re alakja (reá-ból): 
vig paripoán vígan megyek arre ja csatoáre, bucsíd az erdüöre 
(bocsásd az erdőbe).

A  középső palóc nyelvjárásvidéken Balassa szerint négy 
nyelvjárás van: a mátravidéki, a borsodi, a karancsvidéki s az 
ipolyvidéki. A  keleti palócos nyelvjárásvidéken is négy: a sajo- 
vőlgyi, a hernádvidéki, a hegyaljai s a zilahi. A  déli vidéken 
ugyanannnyi: a hevesmegyei, a bükkaljai, a felsőpestmegyei s a 
jászsági. A  nyugatin három: a barsmegyei, az esztergom-komá- 
romi, a mátyusfőldi és csallóközi. Külön ötödik vidéknek vehetjük 
a nyitrai palócokét.

Irodalom: 1) A palóc nyj. Bartha József Nyr. 21—22. Pintér, Palóc 
népmesék. Pap G-yula, Palóc népköltemények. Gömör: Albert János Nyr. 18. 
Eger: Zolnai Gyula Nyr. 18, 21, Bartha J. 19. Karancsvidék: Szabó István, 
Tud. Gyűjt. 1837. I. Ipolyvidék: Oláh. Béla, Tanulmányok az egyetemi m. 
Nyelvtani társaság köréből. — 2) Sajóvölgy, Gömör, Albert J. Nyr. 18. Zilah 
vid. László Géza 27. 2S. — 3) Déli palócos nyj. : csak a Nyrbeli népnyelvi 
hagyományok. A jász telepítések közül Pécska : Simonyi Zs. ífyr. 7. és Ada :
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Csefkó Gyula és Molnár Sándor 27. •— 4) Mátyásföld : Zolnai Gyula 19., 20. 
Esztergom: Seheiber (Szántó) Zsigmond 9. — 5) ÍTyitra : Turzó Ferenc 28.

6. Az_Ji s zak  k e l e t i  terület e-ző és í-ző (a Tiszántúl 
nagy része: a felsőtiszai nyelvjárás, s a Tiszán innen Zemplén- 
Abauj). A  zárt e helyett általánosan a nyílt e hangot ejti: sze
mem, ember, csepp, felett, veres, stb. A  zárt é helyét i foglalja 
el: szípsíg, kelevíny, stb. (ellenben hét, név, levél, szekér). Sze
retik a bosszú magánhangzókat, és különösen nevezetes (itt s a 
következő két területen) a rövid magánhangzók megnyújtása, 
ha ugyanahhoz a szótaghoz tartozó l, r vagy j  következik: alma, 
Teért, rajta stb. Az l hangot ritkábban hagyják el, mint más 
nyelvjárások, az ly hang helyett pedig j-t  ejtenek. A  -hoz rag 
a felsőtiszai nyjban -ho he hő. Érdekes uo. a családnevek hely
határozói használata rag nélkül: Nagy éh megyek, Nagy ék voltam. 
A  Szamos és Kraszna mentén s a zemplén-abauji nyjban palóc 
vonásokkal is találkozunk, p. a -ni, -núl-féle ragokkal: híróni 
vótam, szomszédomnál jövök.

Irodalom : Debrecen : Kúnos Ignác és Guttenberg Pál Nyr. 9. Érmellék : 
Jenő Sándor 29. Szatmár: í ’ülep Imre 12. Szatmárm. régi iratokból: Zolnai 
Gyula 25: 27. Kapnikbánya : Yass József, Nyelvtud. Közi. 2. Mátészalka (nem 
í-ző): Pályi Gyula Nyr. 26.

7. A  ,k i r á 1 y h á g ó n t ú 1 i‘ terület ("melyen itt az erdélyit 
a székelységnek kivételével értjük) szintén jobbára nyilt e-t ejt 
a zárt e hang helyett; de itt nagyrészt az o helyett is a nyíl
tabb a hangot ejtik: azak, vagyak, sőt akas, baland, s a kük üllő
vidéki nyelvjárásban még az ö helyét is a megfelelő nyíltabb 
hang foglalta el (írva ce vagy ő: oekoer, oerdoeg). Itt is meg
nyúlik az ilyen szók magánhangzója: álma, Erdély, rojt, éjt. 
Az ly h. j - t  mondanak. Ide tartozik a küküllői, a maros- 
szamosközi s a kalotaszegi nyelvjárás. Csak az utóbbi ismeri a 
zárt e hangot, de kiejtése itt is közeledik egy kissé a nyilt e-hez. 
A  küküllőiben nevezetes az ajakhangú illeszkedés hiánya: ökrek, 
fűhez, sütett.

Irodalom: Alsó-Fehér m. Lázár István Nyr 25. Hunyad m. Lozsád : 
Kolumbán Samu Nyr 22. — Maros-Szamosköz, Szolnok-Doboka: Kalmár 
Elek Nyr. 17. — Kalotaszeg: Balassa József Nyr. 20:464, Czucza János a 
Kalotaszeg c. hetilapban 1890.

8. A  s z é k e ly nyelvjárások hosszú idő óta külön fejlődtek, 
s azért sok közös sajátságot fejlesztettek, noha eredetileg külön
böző más nyelvjárásokkal voltak kapcsolatban. Az a helyett, ha
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utána á következik, jobbára ci-t ejtenek: apám, kapál. A  többes 
szám tárgyesetében mindig zártabb hangot ejtenek, olyant mint 
a palócok (házakot, leveleket, oköt). A kéttagú szótők rövidítését 
végig viszik az egész ragozáson: télien, levélbe, szekerrel. Sok szó 
i-je helyett ü-t mondanak (küs, hűt, mü, stb.). Az ly h. j-t  mon
danak. A  kérdésben sajátságos hanghordozásuk van. Az igeidők 
s az ikes ragozás régi alakjait leghívebben megőrizték. A  ¿-végű 
igéknek itt is vannak (mint a palócoknál és Göcsejben) ilyen kötő- 
hangző nélküli alakjaik: üttem, Mttük, megbocsáttak. Itt is nagyon 
el vannak terjedve ama sajátságos palóc névragok, de itt így 
hangzanak: -nitt, -núl nül, -ni. — Azonban itt kicsinyben me
gint ismétlődik a többi nyelvjárásoknak az az elágazása, hogy t. i. 
a legtöbb vidéknek e-ző a beszéde, de az udvarhelyi székelység 
ö-ző; továbbá a keleti székelységnek egy része ép úgy rövidíti 
az í  ü ú hangokat, mint a dunántúli nyj. (viéf tűz, ur), ellen
ben a nyugatiban több hosszú hangot találunk, mint bármely más 
nyelvjárásban (múlat, mutat stb., holott a köznyelvben mulat, 
mutat). Az egész székelység azt mondja hezzám, hezzád, hezza 
e h. hozzám, hozzád, hozzá, és (Marosszék kivételével) rejta, réta 
e h. rajta. Jellemző székely s általában erdélyi szerkezet: el kell 
menjek.

A  székelységben négy nyelvjárást lehet megkülönböztetni.. 
A  marosszéki nyelvjárás legkevésbé tér el a köznyelvtől, a kétféle 
é közt nem tesz különbséget, a birtokos személyrag -ok öle, jók 
jök. Az udvarhelyi és a keleti székelység az eredeti zárt é helyett 
néhol í-t, de többnyire ehhez közel álló é-t vagy lapos nyelvvel 
ejtett e-t alkalmaz. Udvarhelyben az l a szótag végén többnyire 
elvész. A  keleti e-ző nyelvjárásban nevezetes a -vél rag v-jének 
megőrzése: ökörvei, pénzvél (kivált Osíkszékben és Hétfaluban) 
és a sziszegő végű igék hangátvető fölszólító módja: hújza, ájsa, 
erejsze (eredetileg húzja, ásja, ereszje) ;  az is kötőszó helyett azt 
mondják es. — A  keleti székelységtől vált el néhány száz évvel 
ezelőtt a kiköltözött m o l d v a i  c s á n g ó k é .  Emez a hosszú idő: 
s az oláh hatás miatt sok külön sajátságot vett föl. Az ly han
got megőrizte, de l-et is ejt helyette (kévéi, melik). Az sz és s- 
helyett palatális s-et ejtenek, a cs helyett meg igen gyakran s-et 
(sángó, sak, kusma), ty helyett pedig cs-t (kucsy, csúk) és gy  
helyett dzs-1 (edzs, dzsere, tudzsa). A  székelyes apám, tanács li. 
azt is mondják: epám, ténács; s vannak ilyen vegyeshangú 
kicsinyítőik is : lyánecska, jobbecska. Beám h. rivám, rajtam h.
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ríttam. Az igeragozásban legnevezetesebb a tárgyas alakok n-re 
végződő 3. személye: mondettán (a. m. mondotta), élkültin (el
küldte), hittin (hitte), értin (érti), meglátagassán (meglátogassa) 
•stb. A  tehető ige helyett ,ura vagyok1 szerepel (az illető igével) 
s ez az egész valóságos segédigévé válik, mert p. a helyett hogy 
nem ¿hetem, ehetel, ehetilc ászt mondják: nem uravagyok egyem, 
nem uravacc egyél, nem ura egyék (nem ur egyék), nem ura
vagyunk együnk (v. nem ura együnk), nem uravattok egyetek 
(v. nem ura egyetek), nem urának egyenek =  nem ehetnek! 
A  határozott névelő e és ez, de ez helyett rendesen csak z : z ember, 
zejtu a m. az ember, az ajtó.

Irodalom : A székely nyelv hangjai, Steuer Jánostól (székelyudv. reál. 
értés. 1887—8 ; vü. Steuer J. Nyr. 22). Kriza, Vadrózsák (1863) s a Kisfaludy 
társ. Népköltési gyűjteményének (új folyam) 3. kötete. — Az egyes nyelv
járásokról: Udvarhely: Fazekas Elek (székelyudv. reál. értés. 1872/3). — 
Háromszék: Ló'rinez Károly, Magyar Nyelvészet 6. (1861). Csík: T. Nagy 
Imre (a Székely egylet 4. évk.), Steuer J. Nyr. 22. A halmágyi nyelvsziget
ről Horger Antal Nyelvt. Közi. 31. — Moldvai csángók: Szarvas G. Nyr. 
3., Munkácsi Bernát 9., 10. és Eubinyi Mózes 30., 31.

A  magyar nyelvjárásokról van egy igen becses alapvető és 
összefoglaló könyvünk Balassa Józseftől: A  magyar nyelvjárások 
osztályozása és jellemzése (a M. T. Akadémia kiadása 1891; 
melléklete: a m. nyelvjárások térképe). Ezt kiegészíti á szerző
nek ilyen című értekezése: A  m. nyelvjárások keletkezése (1898, 
az Ethnographia c. folyóiratban). — A  nyelvjárásoknak szókincse 
legteljesebben a Szinnyei József szerkesztette Magyar Tájszótár
ban van összegyűjtve.

Az egyes nyelvjárásokról szóló tanulmányoknak legnagyobb 
része a Magyar Nyelvőrben jelent meg. Ugyanott a legtöbb 
vidékről megjelentek már tájszók, szólások és összefüggő szöve
gek. (Az első huszonöt kötet tartalma össze van állítva a Nyelvőr- 
kalauz című füzetben.) Azonfölül jó szövegeket találunk a külön
böző népköltési gyűjteményekben. — Igen érdekes és fontos teendő 
a nyelvjárásoknak történetét kutatni. E célra alkalmasak az 
illető vidékeken készült régi nyelvemlékek s az ott született 
vagy nevelkedett írók munkái, továbbá a mindenütt található 
levéltári iratok és régi jegyzőkönyvek. Ezekben még igen sok a 
fölhasználatlan nyelvkiacs.



1. Nyugati njelYjárások.

Az okos leány.

"Vöt éccér én naon okos leán, ennek a híre a kiráhó is éju
tott, a ki hogy kiporóbájjo a léánt, magáhó hivatta, asztán aszongya 
neki: Édes lejányom, van nekem a palláson száz esztendős fonalam, 
fonny abbú nekem aran fonalat.

— Eölsígés kirá atyám, mongya a leán, van az én édes apám- 
nök száz esztendűs sövén kertye, a¥bú csinátosson nekem aran orsut, 
akkor fonyok aran fonalat.

— No hát édes lejányom most mást mondok: Yan nekem a 
palláson száz likas korsum, fótozd hé azokat.

— Fölsígés kirá atyám, mégmég mongya a leán, előbb for- 
déttassa ki a kórsukat, asztán máj vetek rájuk fótot, mer ászt böl
csen tuggya, hogy szinirű nem lehet fótoznyi.

— Ejnye édes hugám, látom, hogy okos leán vagy; hát har- 
nxaccor aszondom neked, hozz is, még ne is ; légyen is még né is !

Az okos leán esség főtanáto magát; hozott két szita között 
letakarva ég galambot: Imé ! itt van kirá atyám!

Mikor osztán a kirá nem tutta hogy mi van benne és még 
akarta néznyi, hát a galamb üstint éröpűt; vót is nem is. Ekkor 
osztán a kiránok mégteccétt az okos leán és gazdagon kiházosi- 
totta őtet.

Még most is ének, ha még nem hótak. *
(15 :231 . — Nagy-Lengyel. Göcsej. — GtaXl Febenc.)

Terülj meg, abroszom!
E cigánnok vót naon sok gyerökö, de keves könyerö. Sokat 

koplátak a szégényök, öccő má két napig nem vuót mit önnyi. Ebusu 
a vén cigán, foggya magát, válláro veti a na’ fejszit és emént 
országunya. Hát a mind mögy, mööget, éccő csak elibe mögy az 
isten. »Hoá ménsz cigán?« kérdi tőlö az isten. »Emönök, levágom 
az istent; miétt adott sok gyeörököt, keves könyeret.« »Mégá’ cigán!'

* Ezt a mesét Mátyás királyról mondják. — G. 1?.
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mongya neki az isten; adok én neköd egy abroszt. Ha te ennek az 
abrosznak asz mondod: diridi iédes abroszom, akko majdan teli lessz 
minden juó íiélije.« Mekköszönyi az adománt a cigán és mööget 
haza feli. »No gyeörökök, mongya amind haza ér, gyertök, mlla [ma] 
na’ vendégséget csapunk. Lössz minden, a mit szemetek szátok kiván.« 
Evve leteritti az abroszt: »Diridi iédes abroszom!« hát a gyobná 
gyobb elesigtü csak u’ görbett az aszta. Aután ho’ vége vót a ven- 
diségnek, sziépen összüteszi és eraktya az abroszt; attán aszongya 
a gyeörököknek, hogy észt nem szabad án bántanya, se asz mon- 
clanya neki, hogy diridé édes abrocom, mett akko mékharakszik az 
isten. De a gyeörökök nem fogattak szuót, halom miko az aptyik 
nem vuót öccör odahaza, előveszik az abroszt és kezdik neki szá- 
munya: diridé iédes abrocom. Megin csak teli lőtt az aszta. Hát 
miko a cigán haza gyün, láttya, mi csinának aok a rósz kölkök; 
akko mögharagudott és evittö az abroszt a komájáho. Ennek is 
meghatta erössen, hogy nem szabad ám neki mondanya, diridi édes 
abroszom, mer igy meg amúgy. De bion a komája is csak emonta 
neki és naon mékteccett neki az abrosz, vissza se atta többet; 
magam is naon jó tóm hasznánya, gondóta magába.

Avvé megintelén eszánto magát a cigán, még-meg ement orszá- 
gunya; válláro vöttö a na’ fejszit és megen éggyütalákszik az isten - 
nye. Kördi tőle az isten: »Hoá ménsz cigán?« »Emögyök, levágom 
az istent; miétt adott sok gyerököt, keves kenyeret.« »No csak 
ne haragugy, adok én neköd ész szamarat, ennek ha asz mondod: 
szirdi szurdi édes szamoram, hát csak nézd, ho’ mennyi aran terem 
benne.« Avve ement haza a cigán; de a szamárre is meg-meg csak 
u’ gyárt, mind elübbet az abrossze; a komájo megen csak nem atta 
vissza.

Harmaccer megen emönt a cigán és megént éggyütalákszott 
az istennye. De má akko az ur isten nőm is körte, hová mögy, 
halom adott neki e’ botot. »Ennek csak asz mond: pöndörüdü édes 
botom, és lösz mindénfiéléd.« Hát foggya a cigán, haza mögy, és 
gondolla magábo, hogy de észt má csak nem bizza a komájára; 
mongya is neki mingyá: pöndörüdü édös botom! Hanem lett is pön- 
dörüdü; csaknöm agyonverte. Akko aután neki atta ászt is a komá
jának. Megörűt neki a koma naon, monta is mingyá: pöndörüdü 
édös botom. Hát csak ekeszte istentelenü dobánya a hátát, csak u’ 
bétt bele. Hanom akko naon mögijedett, és mingyá visszaatta a 
cigánnok abroszát, szamarát és mindenyét. Akkor osztán lőtt min- 
denyik, gazdagok lettek. Ha mög nőm hátak, most is ének.

(1 :417 . — Páka, Göcsej. — P fe if fe r  Júlia.)

Országunya : országolni, vándorolni. Számunya: mondogatni. Dohá
nya: ütlegelni (dobni: ütni). Diridi ebből van elferdítve: terülj meg, azaz 
légy megterítve (a mesének változatában így hallottam gyermekkoromban 
Veszprémben S. Zs.) Hanom, halom =  hanem. Kó'rtte (talán lcörtö) =  kérdte, 
kérdette. — A Nyrben e mesének címe : Az isten és a cigány.
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Á j® tanács.
Éccér három ur ement utaznyi. Mentek, méndegétek; hát mire 

béakomodott, beleértek egy sűrű erdőbe, ott osztán ebolóndutak. 
Éccér csak égy világot láttok messzim; hát osztán csak arafelé 
tartottak: mire odaértek, hát eggy öreg ember kigyött elejbék a 
hajléékbu; ettü osztán éjeli szállást kéertek. Az öreg ember aszongya 
nekik : Hiszen jó van, szállást adok. de magam is vendéegeket várok 
éccakáro. A  három utas kéérdészte, hogy micsoda vendéegeket vár ? 
Az öreg ember ászt feleli: Három fijam van, azokat várom; ér rablu, 
egy gyilkos, meg él léélékvesztő; ha ezekké mek tunnak féérnyi, 
akkor hát itt marathatnak.

A  három ur ere ésszünéézett, osztán magukba tanakottak, 
maraggyanak-é, vas-sé ? Végre mégis éetökéték magukba, hogy meg- 
marannak. A  min bééménnek a hajléékba, hát láttyák, hogy tizenkét 
emberre van teríetfé az aszta. Akkor nagyon mekhökkentek, osztán 
csak várták, hogy mi lesz ebbű.

Hát éccér csak mégállott az udvaron három hintu, osztán 
külépétt belölle három széép úri ember. Ezek vótak az öreg ember
nek három fijaji. Azután nem sokáro vacsoráznyi kesztek. Hát csak 
éttek-ittak, meg beszéégettek szépen úgy ééfé tájig. Akkor az öreg 
embernek éggyik fija valamiképpen úgy ésszübojtotta a három utast, 
hogy azok szerén ekesztek egymás koszt pörűnyi, hogy majném má 
hajba kaptak. Addig-addig csingátok, hogy utójáro úgy ésszükomlot- 
tak, hogy egymást rendessen erakták. Akkor az, a ki éggyüveszesz- 
tétté őket, aszongya nekik, hogy igasságot tész kösztük, ha füzetnek 
neki tisz pöngőt.

Mit vót mit tennyi, a három utas mégatta neki a pénszt, hogy 
éggyesiccse ésszü őket. Ez osztán még is lett. De ekkor még elő
állott a másik fija az öregnek és aszongya, hogy ő még méggyó- 
gyéttya őket tisz pöngőér. Észt is csak még-megatták nagy nehezen. 
E meg osztán adott nekik valami innya való dühüs medécinát.

Mikor má ez is mégvót, akkor az öregnek az a harmadik fija. 
a ki eddig csak háagatott, ekezd nad cföcögőssen nevetnyi és aszon
gya nekik: No, tik hát megjártátok a bolongyát; két bátyáimok 
tikteket széépen féütettek, kifigurásztok: az éggyik készakarva ésszü- 
bojtott benneteket, a másik még orvosság helett nétrébulát (masz- 
lagos nadragulya) adott innya, osztán még drágán még is füzettétek.

Erre a három utas ekezdétt nad dühüssen káromkonnyi; 
szitták az árgyiliussát, teremburáját, még a rézangyalát, úgy hogy 
majném a lölküket eveszesztétték a nagy förtelmes éktelen károm- 
kodásbo. Utójáro az álom enyomta őket, és ide-oda edülédészték.

Mikor másnap féébrettek, a nap má jó magossan vót, fájt min
dén csontyuk, még széédölgött a fejük; a három fijunak még sé hire, 
sé hamma ném vót má. Az öreg embér akkor aszongya nekik: Nám 
mégmontam az este az igazat; az éggyik fi jam f i s k á r  is, ez rabol; 
a másik még d o k t o r ,  ez gyilkul; emem még lélékvesztő, a b a r á t . 
Az éggyik ésszübojtott, a másik bolondéttót adott, a harmadik meg



künevetétt benneteket, meg szerén káromkottatott veletek, Nám, 
megmontam elüre. Mos hát adok egy jó tanácsot az útra: lölködet 
a papra, életedet a doktorra, erszényedet a fiskárisra ne bízd!

Ha észt a jó tanácsot megtartották, tán még most is ének, 
ha eddig még nem háatak.

(7 :87. — Szalafő, Őrség. —  Sípos Eszti.)

Elbolondul: elbódul, eltéved. Szerén,, rendesen szeren, szeren : nagyon, 
igen. Csingál: ingerkedik, incselkedik. Esszükomlottak talán hiba e h. 
-bomlottak (de vo. komlós: bojtos MTsz és itt esszübojtotta).

16

A cséros disznó,*
Hát eccér e kirának vöt három lyányo;** eöknek az aptyik, a 

kirá ement a vására; hát elübb mekkérdöszte az öreggyebbik lyá
nyát, hoty hát izej mit hozzon neki ? Aszongya: »Neköm, id_ös apám, 
hozzon egy ezüstös aranyos ruhát, a mellik a lekszöbbebebb.« Hát 
kérdi a másikat, hát az és aszongya: »Neköm, idős apám, hozzon 
égy ezüstös aranyos ruhát.« Na, gyó van; más meg emegy a leg- 
fiatábho, ászt és mékkérdözi, hoty hát neköd izej, idős lyányom, 
mit hozzak? Aszongya: »Neköm, idős apám, hozzon écs csöngü bara- 
cot, még mosolgu ómát.«

Gyó van; hát emegy a kirá a vására, ottanik mingyá a kette- 
jinek, a najobbik lyányának vöjött egy igön-igön szép ezüstös ara
nyos ruhát. A  fiatábbnak es utánno ment; sok üdün, de mindéhun 
kerezsgit csöngü baracot meg mosolgu ómát, de bize csak nem 
tálát suhun.

Mékfordut a kirá, együtt haza; de amint győn, hát ek kátyúba 
méksülledt lovájje, hintajájje, kocsisájje, mindönijje öggyütt. Hát oda
megy án écs cséros disztu, aszongya án a kirának: »Add oda, kirá, 
a legfiatább lyányodat, akko kisegillek abbu a csérbu ■— vaj izej a 
kátyubu!« Gyó van; aszonta, odaggya a legfiatább lyányát. De nem 
hijött án, ait mégen mongya án a cséros disztu: »Te kirá, add 
neköm a legfiatább lyányodat, én kisegillek abbu a csérbu!« Meg
essék csak odaigérté; de ait hijábo, még és mék csak harmaccer es 
mekkérdöszte. Mind a háromszér neki ajállotta a cséros disznunak.

K i is segitötte szépségössen a csérbu a kirát.
Aután mastan pejg a kirá meg a cséros disztu öggyütt men

tek haza. Otthun mingyá elüvétte a kirá az ezüstös még az ara
nyos ruhát a két naobbik lyányánok, eök még um mégörütek, hogy 
örüttikbe ugrátok es. De halom a fiatább — az a ! az aptya min
gyá hamargyábo mégmonta án, hogy hát »Bizé te, idős lyányom, 
nem löszü többöbet az enyim, mét ennek a cséros disznunak attalak 
áti, mét engöm kisegitött én nagy csérbu.«

* Következetlenül jelöli a ragozásbeli szóvégi e-t s az á után az a-t.
** A közlő az ly-ben az y-t egy ponttal írta ; más őrségi közlemények

ben Hány.
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Na liát em mást abba műt, emegy a cséros disztu haza. Ez üdü 
alatt pejg ászt gonduták ki, hogy a szomszid lyányát őtösztetik fő 
a kirá lyányo ruhájábo: kicsinyáták, hoty hát mekcsallák a cséros 
disznut, Föőtösztetik fáinnyan ászt a szomszid lyányát s eccer csak 
meggyött án a cséros disztu; hát tót án magájje ét talicskát, hogy 
avve tolla e a királyánt, fö és üt a cipra őtözetü lyán, de bize 
csak a rét közepijik tóhatta a cséros disztu; ottanik, tuggyok, hát 
bize mégszólat a lyán, aután asztán kigyőtt a talicskábu; hát meg- 
szólamlik án, aszongya:

»Böhö, röhö, kis lyán! szállá le a talicskáru, métten te nem 
vagy a kirá lyányo.« Észtet miháncst kimonta, aután asztán ki es 
szállott a talicskábu.

De halom mást! •— az esten csedája. a cséros disztu a talics- 
kájájje visszament a kii’áho s aszongya neki: »Te kirá, add oda a 
legfiatább lyányodat, mét kisegitöttelek a csérbu!« Hát bize, tugy- 
gyok, méges csak odatta; föütette a talicskájábo a cséros disztu; 
roiko immán beleüt, mégszólamodott, aszongya:

»Röhö, röhö, kis lyán! csak üli a talicskábo, mét te vagy a 
kirá lyán.«

Hát el es tóta magájje szép mőggyájje — s böcsülette lögyön 
mondva, mekküetem — a disznu-óba tette bele; mingyá, hamarossan, 
csak uf firistibe kukoricát vüjött elejbe; kukoricájje akarta meg- 
etetnyi, de annyi esze vót a királyánnok, hoty hát nem ette meg, 
halom mörges vót a cséros disznura.

Hát megesseg az utánna valu gyöü nap megnészte az óba a 
királyánt, ő kjeme csak ott vót bize. Mastan mégin megnészte, kicsóata 
onnaj, szépön magájje vezette be esz szobábo. Hát csédák csedája, 
gondulluk —• abbu a ronda pazdergyás cséros disznubu esz szép fáin 
légin lö jött; ott az asztalná vót szép őtözettyé, asztot rávette: bize 
csak szép embör löjött eccergyibe belüllö. Ottanik hát mingyár a 
lyánt es szöbbeben föőtösztett’e s urassan —  mind egy gaballér — 
öaszütt sétátak.

Aután asztán nem sok üdüre ementek esz szép kertöbe — 
métten ezi a leginyi vót án az a kert — odamentek abba a kertöbe, 
ott sérifikátak kettesijje ék kis üdejig; aután asztán evezette ev 
világon szép baracfáho, onnaj megesseg pejg ecs csak naon szép óma- 
fáho; mingyá meg es mutatta nekije a csöngü baracot meg a rno- 
solgu ómát, s aszonta neki: «Na, lázsdé mást, én attam meg neköd 
asztat, mit apádná keresti; az én kertömbe van a csöngü barac meg 
a mosolgu óma« ; és mingyá még es szerettik egymást. Bután öggyütt 
étek sokáig, s ha meg nem hóatak, mást es ének.

(2 :2 33 . —  Hetés, Dobronab. Zala, m. — Fatér József.)
Csér: sár, kátyú; cséros : sáros, lucskos. Hijött, löjött, vijött: hitt, 

lett, vitt. A it: azért. JEök: ezek. Hálom: hanem. Métten, mét: mert. 
Mekküetem : megkövetem, bocsánatot kérek. Gyöü : jövő. Kicsóata : kicsalta. 
Pazdergyás: pozdorjás. Sérifikál: sétál, járkál. Világon szép : vö. világszép 
és ki-világra olyan MTsz.

SIMONYÍ zs.: TKÉFÁS n é p m e s é k  é s  a d o m á k . 2
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1. E csata ákamávuó lévákták ék katonánok a zuórát. A  szegín 
katona mittétt ? Eüővétte a levágott uóra darabgyát iés visszatette ; 
iés ldérdézi a pajtását, ho juól van-e ? Aszongya: nagyon juól van 
asz pajtás, mer a liktya van föllű: könnyen beleerégethetéd a tobá- 
kot kanálluó.

2. Három iévi szuógálot után megy haza a katona szabacs- 
cságro, iés tálát a zuton és sulkot. lévitte vele, de nagyon meleg 
vuót, iés má izzannyi kezdett alatta a katona. Szerencsiére gyütt 
szemköszt é zsiduó. Hogy összöiértek, magosra emeli a katona a sul
kot iés mongya,: »Zsiduó, ved még észt a sulkot, ha nem, hát! . . . .« 
A  zsiduó ölöget szabuódott hogy fi nem hasznáhottya; de meg is 
iédett a szegín öreg zsiduó, mer a katona miég éccér, udde har- 
maccor miég föllebb eméte : »"Ved meg észt a sulkot! Ha nem, hát 
mingyá! . . . .« A  zsiduó csak uókuba gyütt a katonávuó, iés meg
vette öt forinton, ámbár igen dérágo vuót is. De örüt, ho még- 
szabadút a katonátú, iés a lekközellebbi faluba bement a biruóho 
iés bepörűtö a katonát: hogy aszonta, ha meg nem vészi tűiö a 
sulkot, hát agyon üti. A  katona is elüőbb-utuóbb oda kerüt a biruóho. 
A  biruó aszonta a katonánok, hogy mert uton-utfiélen a zsiduóra 
ráparancsúnyi, ho vegye még a sulkot. A  katona aszonta hogy ű 
nem parancsút rá, hanem igén nehiéz vuót a sulok, hát füőeméte, 
ho vegye meg, ha nem: hát mos mingyá édobom, nem hogy agyon 
ütöm. Hát a biruó kiéggyezti [?] űket.

(1 1 :9 0 . —  Rábaköz. —■ V arjas G ábor.)

Hazug mese.
Eccér es-siket, év-vak még ék-kopasz iémentek riépát lopnyi. 

Mikor huszkották a riépát, iékezdi a siket: Ott valamit hallok! 
A  vak még: Nízzíték, valamit látok! Erre fölugrott a kopasz :

Uccu bizo11 szalaggyunk!
Hal-loboggyon a hajunk!

(15 :140 . —  Ilábaköz. —  .Halász János.)

Tréfás mese.
Hát eccér vuót nekém két ökröm, ászt én éhajtottam a teme

tőbe legényi; amég azok ott legetek, én addig csinyátom bozzábu 
szekeret még igát. Odahaza vuót kilenc zsák rozsom, ászt beletettem 
égy tökhéjba, akkor évittem a mónárba.

Kérdem hun van a malom; aszongyák évan sétányi.
Nahát ón addig léfeküttem, a szekeret kieresztéttem legényi, 

az igát még az ökröket a fejem alá raktam; osztán elaluttam.
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Hát ëccër csak föébrettem, hát ën na körtefa vuót a fejem, 
alatt ; ere fömásztom. Egy odvas lik teli vuót madártojásso ; amint 
ászt kiszëtfcem, ëccërre lësüllettem. Hama haza szalattam a kisfejszé- 
jér, kiástom magamat a fábu ; de akkor főkaptak a madarak és 
vittek ë nafolóig [egy nagy f oly óig].

Ott sokan mostak és amind engëm megláttok, mind azt kiá- 
tották: Oh Isten segéccs!

En az gondótam, hogy asszongyák : tágéccs ! Ázér kihusztam 
.az üngömet a gatyámbu, akkor a madarak éröpütek ; én mëg lëestem.

Akkor bemëntem a faluba ; ëgy házbo ippen lakodalom vuót. 
Én oda betoppantok, mingyár a mënyasszon szoknyaráncábo ugor- 
tam ; de ott nëm kaptam ëgyebet ëk kémén tojásná. Amind ászt 
ëttem, êvesztëttem benne a késëmet, ászt ott kerestem ëffé óráig a 
tojásbo, de nem talátom.

Óra gyün egy ember, kérdi, ho mit keresëk. Êmondom neki; 
ü meg aszongya : Jábo [hiába] keresi azt kee, én ëccër êvesztëttem 
benn a kisfejszémet, álló hét hétig kerestem, még së talátom mëg.

Akkor én eballagtam a mónár felé ; útközbe gyün ëggy embër 
és kérdi, hun a fejem. Tapogatom a fejemet, Uram fia ! csak a kala
pom van. Akkor visszamënëk ; hát ott vuót a fejem ahun a mada
rak lëdoptak.

A  fejemet a kalapomba tettem és êmëntem. Hát mire a 
mónárho értem, má a malom is otthun vuót. Mögőllöttem a rozsot 
és hazamëntem. A  lisztet lëraktam a szekérrü, és a liszt má kéccër 
is éfogyott, de én hála isten mást is élëk.

(14 :570 . •— Bókaháza, Zala m. —• K ertész József.)

Mese egy királyfiról.
Egy királfinak szándéka vót eggy igen szép lányt evennyi. 

Neki nem köllött gazdag falámiábu, csakhogy szép legyen.
Ement tehát mögnéznyi az országokat, hogy egy szép lányra 

talállon. Amint hallották, hogy az iffcyu királ utazik, mindenhun 
kirukkótak tisztöletire.

Egy faluba talált egy szép lányra, aki legszegénebb vót a 
faluba ; ez ippeg a gulás lánya vót. Aszonta a lányzó : hogy mennék 
nőnek fölséghő ? én najon szegén vajok.

»Ne gondoj avva — aszonta a királ —  csak gyüjj e hozzám 
ol föltételle, hogy sosem szósz ellenemre.«

Minden megtörtént, és sosem szót ellenére nője a királnak, 
csak ippeg akko, miko egy pár pógár (paraszt) utazott orra. Eggyik 
pógár ökörre, a másik lóve.

A  lónak az első istációná egy kis csikója lett, és ez ement 
-az ökör után. Az ökrös ember nem akarta visszaannyi, és azér a 
másik ember ement panaszra a királho,

A  királ aszonta, azé a csikó, aki után ment. TTlihát az egy 
loas embernek iistént muszáj vót távoznyi; de izeje [izé] a királné, ki

2*



20

akko gógázott (hintázott) a kertbe, utáno ment és aszonta neki r 
»Te szegén ember, a birál majd emegy az erdőbe vadásznyi, te meg 
vígy veled égy hálót és tedd egy tuskóho.« És meg egyebet is mon
dott neki.

A  királ meglátta és megkérdezte, hogy mit csinál. »Halászok,« 
aszonta az ember. Hogy lehet a tuskónak hala, — kérdezte a királ.

Erre aszonta az ember, úgy lehet a tuskónak hala, mint az. 
ökörnek kis csikója.

Mingyár gondóta a királ, hogy nője biztatta az embert, azér 
ement haza, és aszonta a feleséginek, ki akko a tornácon űt, hogy 
távozzon a házátú és mennyen aptyáho, a gulásho. A  királné aszon- 
gya, hát mit acc nekem édes királom, hogy eddig veled vótam.

»Amit akarsz, ami neked legkedvessebb, azt adom neked« — 
aszonta a királ.

A  királné valami patika-szőrt adott férjének az italábo amitii 
az elalutt. Es akko aszonta a királné a kocsisnak, hogy most fog- 
gyón be. A  királt is főtették a kocsira, és evitték a királné aptyáho,, 
a gulásho.

Miko a királ fölébrett, kérdezte, hogy hol van és miér 
hozták ide? A felesége aszonta: »Én hoztalak ide, mer magad montad, 
hogy aztat hozzam magammal, mi nekem legkedvessebb, azér téged, 
hoztalak ide.«

A  királnak ez peig megtetszett és azér visszavitte a feleségit 
és hótig ét vele.

(10 :183 . — Kis-Kanizsa, Zala m. Telepítés ö-ző vidékről. — 
Koronczy Imre.)

Beszélgetés.
— No ha misz sógor; látom a lóadék sántittanak, ejszém a 

kóacsho misz velek ?
— Oda, mer begyüttem e szerdára hát mondok észt is éevíg- 

zem itt e Kelemenná.
— Ippeg oda mének én is, éesztet e vides szénát akargyog 

behoznyi, a szekerenk még nála van, óaszt huzatom ée.
— Nincs is reminsig az idén sémmiho is, istók ucse éerohan- 

nunk. Az én cselédemék is kimentek hétfőn, hogy összöpetrencézik 
e bikként, de bizo11 a féngye ojan vót mint e léngye, teli vót vizzée.

— Mas kicsirázik ami hát még le nincs aradva is. Ék kis 
rozsot má behosztunk videssen, de meccénünk oavvée is ? Ás se 
tóm csapcsok-e vaj masinállok, a szóma is kellene meg a zsúp is.

— Ötlent Magyarországba se igéi lessz ez idén. Azutátu fogva 
műta ezekké e fenye viharágyukké lűdöznek, mék töpször őcsapcsa 
űket e gyég. Hát űneki nem tét kárt ez a sok eses idő?

— E fenye ruggya még, aehonném! E búzám még e tikfiaknak. 
sé lenné élig. De gyümőcs sincs séhun. Szijját nem hiszem hol lehetne 
éggy elekötővée összöszénnyi égisz Eüsliőrbe.
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—  A  jó Benkő hedvennyóc éves, de aszmongya. illen időjárást 
még nem látott.

— Hedvennyóc má a jó Benkő ? Asztéttem nem töp hedvenná.
— Xppég ojan idős mint e désanyám ha iné. TJ is sokat meg

ért án iletibe, e vím Benkő.
—  Bizon“ .
— Éccer is aszmongya ippég rőkén vótak, mégerett az esső,

ű ék koronabék alatt állott meg ippeg amott a Vörözsdombnak
ellembát. Hát a menkü beleesapott a fába, messzire éehánt§ az ága
kat, de űneki nem led bajja. A  fa helin él lokka tám§tt, még mást 
is megvan. Hogy vésárnap összötalákosztam az öreggé6 e bérédvásná, 
od beszite.

— Persze az a bérédvás is ojan nejgiri ember, szeret ilenéket 
hallanyi.

— Kucsa ép póartos ut éez, jó hogy id vannunk má e Kele
menné, hát csak izibe végezne a dologgé; de ojan édőssek ezek, hóm 
még e Kelemen is fi tűlök.

— Né had mozognyi a lábát, még bányig vele, osztán nem
>éd még.

— Essik a dögibe ha mindig mozgaccsa. A  mutkor is, hosz
Szamihárá vótam, ott is a kó*csná a fejibe vették a kötőfíkét, osz
tán odaköttök a kapuho, kát a kóacsoknak a gyeréktyek megjárt^
vele. Kicsi11 hibája hogy a szémit ki nem rukta. E kóacsné még, 
hogy ojan csufhajtó asszon, mingyá asz keszte hogy a fijánag bajja 
•esett, pejg ippék hogy elalit, de mit törőszöm veié, máskor né gyüön 
oda az ördög bujg bele ahun e lóag vannak.

—- Níméllik lú ollan nehezzem mozdul mint a tehen, ezekké6 
mék hát alig léhed birnya. — Sógor, én itt asztom lenek fordulok, 
mék hazakeresém előbb a Méci nénit, látom ippeg ötkün a kerbe 
kaszája a csollángot.

— Em mék ha vígzék, bejárok az Ungorho, fölöstömöt se 
ettem, szomi is vagyok; ném gyüm be, sógor ?

—- De jó van, úgyis ojan dög vagyok én is. Ott majd észnünk 
ép porció pecsenyét még isznunk ék kis bort, osztán mégin firisebbek 
lesznek a lábginkék. —  No Isten veled!

— Isten ve ié !
(Nyr. 32. —■ Eelső-Őr, Őrvidék, Yas m. — V arga  Ignác.)

L6adék: lovaid. Ejszém (elhiszem): azt hiszem, talán. Éesztet, óaszt, 
óavvé: ezt, azt, avval. Ee rohannunk (elrohadnunk): elrohadunk. Fengye, 
lengye: föle, alja. Meccenünk: mit teszünk. Csaposok: csapjuk. Ötlent', ott- 
lent. Szijját: szilvát. Böke: 1. szőke tehén ; 2. pünkösdi bucsu. Koronabék: 
borókafenyő. Lokka: mélyedés. Beredvás: borbély. Nejgiri (neugierig) : kí
váncsi. Póartos\ partos, dombos. Éd(ös) : ijed(ős). Vettek-, vetettük. Asztom 
(azt tudom): úgy gondolom, azt tartom. Csolláng : csalán. Szomi (szórnék): 
szomjas.



2. ,Dunántúli* nyelvjárások.

Á pap meg a cigány.

Hun vót, hun nem vöt, de vót eccer esz szegín eigán; mikor
nem vót má ippen semmi enni valója, ément a paphő.

— Segíjen rajtam, tisztölendő uram, mer íhen halok!
— Dugozz cigán, felét a pap, asztán lesz majd ennivalód !
A  cigán ément, de bizon nem sokára megin csak a paphó gyütt.
— Segíjen rajtam, tisztölendő uram, mer íhen halok!
■— Majd segít az Isten, cigán, felét a pap; csak menny é szí- 

pén, majd ád az ennivalót!
A  szegín eigán szomorúan ment haza.
Yót pedig a papnak szép három tehene, ha a csordává

mentek, mindig a cigán udvarán köllött átmenniük; mert a cigán
háza ippen a falu végin az utón köröszbe fekütt.

A  cigán udvara szíp gyöpös vót. Mikor hát a pap tehenei 
árra gyüttek, ott az udvaron ékesztek legéni. 3STo iszen, kiszalatt a 
cigán minden rajkójává, mekfogta a szíp három tehenet, asztán 
bekötötte az istálóba. A  pap meg várta este a teheneket, de biz 
azok nem gyüttek. Kereste hát az égisz faluba, még utójára a
cigánná mektaláta.

— Hé cigán, hogyan kerűt ide ez a három tehén ?
— Jaj tisztölendő uram, ezeket az Isten atta!
— De, cigán, ezek az én teheneim! Csak ide velük!
— Nem lehet, tisztölendő uram, maga monta, hogy majd ád 

az Isten. Ezeket az Isten atta; én vissza nem athatom.
Sokat pörűtek; utójára is abba eggyesztek meg, hogy amelli-

kük előbb kivan a másiknak jó reggét, azé legyen a szíp három tehén.
Jó van ! A  pap haza ment, a cigán peig szíp csöndessen utána 

sompojgott; mikor a pap bement a házába, a cigán főmászott a 
fára, amellik ippen a pap ablaktya előtt á t ; meg is hát rajta.

Reggé jó korán főkét a " pap; de hiába, mert allig hogy kinyi
totta az ablaktyát, a cigán má ékezdett kiabáni:

— Jó reggét, tisztölendő uram, jó reggét, jó reggét!
— Hát te mit kereső ott azon a fán, mi ?
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— Jaj, tisztölendő uram, itt hátam én ezen, hogy én kíván
hassak előbb jó reggét!

így  asztán a szegín cigányé lett a szíp három tehén, a pap 
meg semmit se kapott!

(6 : 269. —- G-yőr. — B oth  B éla .)
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Találós mesék»

Fejje alá, lábbuó föl mi áll az ágyábo föl ? (Vőrös hagyma.) 
Csitteg, csattog, zörög a vár, ezernyuőcszáz madzagon jár ?

(Szövőszék.)
K i parancsú Istennek ? (A  koldus, mert azt mondja adjon Isten 

ezer annyit.)
Fekete, fényes, förtelmes, gyere elüő moss köllesz. (Yasfazék.) 
Mig az annya neviékedik, a leányának hasznát veszik.

(Petrezselyem.)
(12 :96 . — Osécsény, G-yőr m. — V arjas GtXbor).

Az okos juhász.

Megy a juhász a kocsmábo. Aszongya: Eggy icce b ort! Meg
issza és aszongya: Nem hiszek én má a zistennek se! Aggyon még 
eggy icce bort! Megissza és aszongya: Dejszen a szamaramnak több 
eszi van, mint a papnak. Aggyon még eggy icce bort! Megissza ászt 
és aszongya: Dejszen nem fílek én a zuramtú se !

Évádúják a papná, hók káromkodott. Hívattya a pap s aszongya 
neki-: Má mé mondod, hon nem hisző az istennek ?

— Hon ne mondanám, mongya, mikó ma reggel csak úgy 
sütött a nap. Nem vittem magammal a bundámat osztég áporeső 
erett, osztég bőrig ásztam. Dejszen osztán nem hiszek én a meny
béli égnek se, hanem mindig magammal viszem a bundám.

— Hát ászt hóm monthattad, hogy a szamaradnak több az 
eszi, minn a papnak ?

— Hát csak úgy, hogy ja minap a szamaram el lukas hidon 
mebbotlott. Mevvertem. Azótátú a szamaram arra a hidra nem akar 
rámennyi. A  szomszíd papunkat pedig mikő a felesígemní tanátam, 
szintég mevvertem, de azír a mégis mindétig égyün a felesígemhöl.

■— Hallod-e te Andris, te ; ke mégis csak rossz ember, hogy 
ászt is monta, hogy nem fi még az urátú se, mongya a pap. —• Má 
hof fínék, mongya a juhász, ha mekteszem minden kötelessígem ?

Nem tudott kifognyi rajta.
(7: 132. — Tinnye, Pest m. — Szokoly V iktor.)
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A farkas meg a róka.
Tót eccer esz szegi11 tísi ember, émént halér. Émént aszta a 

falugba, ere óra árúta a halat, asztám még marat hala neki a 
hordóba; hoszta ere Kis-Dudarra; pedig an nagy eklézsia. G-yütt a 
szegíny ember a nánai erdő felé a Kányás alatt.

Má okonodott, asztá meglátott ér rókát, amind ot fekszik az 
uío11. Hát lészál a széginy ember a kocsirú, belevetette a hordóba ; 
jó léssz a bori bundánok. Haza gyün, kimennek a cselédei.

— Meg-gyüt kéd idés apám, még-gyüt kéd idés apám?
— Még-gyüttem, aszongya; mos csak süssetek halat fiaim.
Megnízik, hát nincs se hal, se semmi. — Ej, aszongya, iszen

ed döglöt rókát is foktam. No, de hát an nem vót m ég; a szegíny 
embernek othu11 köllöt marannyi.

Hát az a zakasztanyivaló róka kihánto a halat, kiugrott a 
hordóbú, azután ément, összeszétte a halat, én nagy bikfa alá horta. 
Hát amind ott a róka porcogatta a halat, ára mégy a farkas 
komájo: Róka koma, mit észő ? —  Hát, aszongya, farkas koma,
halat. —  Hát hún vetted ? —  Hát én it vettem még i t t ; döglötté 
tettem magamat, asztá éh halas embér fővett a kocsijábo, kidobátom 
a halát nekije. Aszongya a farkas: — Aggyá nekém róka koma éh 
halat. — Ném adok, aszongya; magad is szérézhecc, csak téd maga
dad döglötté, máj gyün éh halas embér, máj fővész, asztá té izs 
dobád le a halát.

Jó va11; lefekütt a farkas a csetínyi páskomná a birsárogba 
G-yünnek ezén a nánai csíplők, ménnek haza Csetímbű; a farkas 
még mékhallotta, lémájászkodott a zutnak, minha döglöt vóna. Oda- 
gyünnek: —■ Mi e ? mi e ? biz ez farkas ! Neki ménnek a csíppé, 
ütik jobra, balra; utójáro a szegi11 farkas ném állatta, észalatt, a 
csippé még csak verték jobbra, balra, ódába, hádba, ahun csak 
irhettik.

Szalad; azutáni mégin odamégy a róka komájáhó; am még 
megin ot csettégette, porcogatta a halat a fa tüvin. — Az isten 
álgyom még, aszongya, róka koma, aggyá éh halat. — Ném, aszon
gya ; széréz magadnak té is. —  Azutám monta: Ládd, aszongya, 
most akartam széréznyi, de jó mékcsípűtek, alikhogy é tuttam 
szalannyi. Aggyá róka koma, igén ehés vagyok.

Asztán a róka koma méksajnáto. Adok, farkas koma, de csak 
úty, ha engém évisző a hátodo“ .

Jó van. Eölűt a róka koma a farkas koma hátáro. Hát a mi11 
viszi, a róka még danúta: Viszi, viszi a verétt a veretlent, viszi, 
viszi a verétt a veretlent!

De csak amim monta, hov viszi viszi a verétt a veretlent, 
gondul éggyet a farkas magábo, mékkaptya a naty szájává, uv 
vággyá ütet éf fa tüvihő, hogy a róka ot mingyá émút. Asztá oda- 
mént a farkas koma, megette a halat maga.

(18 :43 . — Veszprém m. Csetény. •— H alász I gnác.)
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Cselédei:  gyerekei. Páskom: lat. pascuum, legelő. Lemájászkodik : 
lehasal, lelapul (vő. mái, mély: has, szügy). —• Az t a  szokott í-nél nyíltabb 
hang (i).

Lakodalmi monddka.

Urajim! az asztó meg vagyon terítve,
Kés tányér vellávó kalánnyó kíszítve,
Gryünnek az ítkek is most mingyá sorgyábo,
Ez a sok legínysíg nem áll itt hijábo.

Nehogy az asztalon az íté megbújjon, 
Eőmelegíttíse dologba kerüjjön,
Tessík urajimnak here telepennyi,
TJgy is a muzsika meg kezd melegennyi.

Lígyen azoknak is tehát engedelem,
Muzsikállás vígett ékkis pihenyísék,
Ezen kis asztóhó lejűtettem űket,
Hogy szíp nötájikkó vidiccson bennünket.

Nehogy bajja legyen e szíp szüzecskíknek,
Táncbo kimelegűtt sok iftyu legínynek,
Én mindent mi tűlem tellik éköveték 
Jó ápétitussó .egyik hát kigyelmek.

(18 :381 . —  Pápa, Veszprém m. — N émeth Gtüla.)

Csali mesék.
1. Hu11 vét, hun nem vót, még az operecijás tengeren is tú vót, 

vót ecce egy öreg asszo11, annak vót ek köminyes acskója, az a 
Dunán átúszott, asztám megin vót neki ek köminyes acskója, aszta11 
átúszott a Buná11, asztá11 . . . . .  [Acskó: zacskó.]

2. Eccer vót egy ember, annak vót három fija. Aztán halódott 
azaptyuk, asztá" odamentek: Hát ides apám, mit háty ke nekem? 
Aszongya : Part alat, fijam, part alatt.

Aztáa a második megin odamegy: Mit háty ke nekem, ides 
apám ? —  Part alat, fijam, part alatt.

Aztán a harmadik is odamegy: Mit háty ke nekem, ides 
apám ? — Part alat, fijam, part alatt.

Asztám miko mekhát azaptyuk, kimentek ásnyi, asztá11 amind 
ástok, talátok eggy icim-pici kis iskátulát, abba vót eggy icim-pici 
kis egérfark. Ha az azegérfark hosszab lét vóna, akko azém mesém 
is hosszab let vóna.

(3 :558 . — Balaton vidék, Veszprém m. —  H alász I gnác.)
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A medve és a kecskék.
Vót éccér ék kecske, annak a kecskének vót tizenkét fija. 

Éccér émént a kecske énnyivalóér a botba és mégmönta a fijainak, 
hogy sénkiccse eresszenek b e ; máj ha ű még-gyün, beduggya a lábát,, 
és ha fehéret látnak, eresszék be.

A  kecske asztán ément, a fijai meg becsukták a zajtót. Hát 
eccer csak ára ment egy éhes medve, ékezdétt zörgetnyi a zajtón, 
hogy eresszék be. Erre a zéggyik kecske kigyütt s aszonta nekie, 
duggya be a zajtón a zeggyik lábát. A  medve bedugta a lábát, de 
a kecske nem eresztette be, hanem aszonta: »Nem eresztelek be,
mer a te lábod fekete, a mi anyánké pedig fehér!«

Mit vót ténnyi a medve bácsinak, ément a malomba, belemár
totta a lábát a lisztbe és visszamént a kis kecskékhő. A  kecske 
mégin kigyütt a zörgetésre s monta, duggya be a lábát, mikó pedig 
látta, hogy a fehér, beeresztétte a medvét. Hanem alig hogy bemént 
a medve a zajtón, má bekapta a kecskét. Ere persze a többi kecske 
nagyon mégijett; min szétfutottak; a zeggyik bele bújt a kasztliba, 
a másik a kemencébe, a harmadik a pincébe, a négyedik a zágy alá, 
az ötödik a kájhába, a hatodik a zasztáfijába; a többi még a zó- 
márjomba. De azér a medve mindet méktaláta s főfáta, csak éppen 
ászt nem, aki a zasztáfijába v ó t; avval émént.

Eccé csak gyün haza a kis kecskéknek a zannyuk is ; há 
láttya, hős séhun sincsenek a zű fijai; csak a zeggyik kucorgott a 
zasztáfijába. Kérdi tüle, hogy há lettek a testvérgyei. Am még ára 
émondott mindent. Tyű, a vín kecskének sé köllött több, futott a 
fijává, főkereste a medvét.

Ez éppen ott alutt a séd partyán. A  vín kecske ném gondú- 
kozott sokat, hanem főhasitotta a medve hasát; a kis kecskék még 
asztán kiugrottak. Azután telitették a medve hasát kűvé s émentek 
haza. A  medve, mikó nagy későre fölébrett, hát nagyon szomgyazott, 
lémént a sédhő innyi; de amin léhajűt, a sok kű lenyomta, 
beleesétt a vízbe s belefut, beledöglött.

(6 : 521. — Veszprém m. — H araszti Gyula.)

A boszorkány.
Éccér vót két diák, azok nagyon szerettek kártyázni. Má 

utóbb ném tutták mics csinájanak, bementek a templomba, gyértyát 
gyújtottak és ott kártyáztak. Mikor a templomménéshő ideje vót, 
bemént a harangos és látta, hogy ott gyértya égett. A  két diák 
még má mégehült, aszonta az éggyik a másiknak, hogy haza mégy, 
mert annya babot főz.

Azalatt a harangos odafutott a paphol, monta, hogy ménnyen 
el a templomba, mer ott boszorkányok vannak. A  pap aszonta:

A zómáriom: az almáriom, szekrény (lat. armarium). Séd: patak.
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»Hogyan mennyek el, mikor "beteg vagyok?« A  harangos. ere 
aszonta : »Máj elviszem a hátamon.« — Ammcl odaértek a templom
ajtóba, ászt kérdi a diák: »Mit hozol?« Mongya a harangos : »Papot.« 
Am meg ugy értette, hogy babot. Ászt mongya hát vissza: »Hozd
hamar, együk m eg!« — Megijedt a harangos, édopta a papot. Még 
most is ott fekszik, ha é nem vitték.

(3 :278 . —  Szent-Gál, Veszprém m. — Bisóczi József.)

A  bolondos gyerek .

Vófc eccér éggy öreg embernek három íija; kettő okos vót, a 
harmadik ujjan bolondos. A  zöreg szegény ember vót a sorsába, és 
ékűtte a fijajit, hogy ménnyenek é valamit poróbányi; fogaggyanak 
szolgálatot. Émént a két öregebbik! má mintha ma óment vóna a 
zöregebbik, hónap ég [meg] a másik, és mind a ketten egy faluba terű
tek. A  legöregebbik éggy emberné mingyá kapott szolgálatot; asztány 
abba alkuttak eg, hogy aki először égharakszik, annak levággyák a 
zórát. Éppeny a cséplés ideje vót, beálitották más cséplőkké éggyütt 
csépűnyi. Hát amint gyütt a fölöstökön ideje, a többieket jó egtrak- 
tálták, űt ég a' szűrűre álították vigyáznyi. így gyárt a zebédné, ég 
a vacsoráná is. A  legény egharagudott, asztány levákták a zórát.

Ément a zöccsihöl, émonta neki, hogy mijen szoros kötése vót 
őneki a gazdájává, asztányég hugyan gyárt. »Majegtanittom én«, 
aszongya a zöccse, és ű is ément ahhol a zembérhő. Észt is égfo- 
gatta; de ü is csak ugy gyárt, mind a báttya; levákták a zórát.

Haza gyütt a két öregebbik a zaptyukhó, ébeszéték, hogy 
hugyan gyártak. ,,Maj egtanittom én“ , aszongya a lekkisebbik, az 
a bolondos forma. Azzá asztány ément ahhol a zembérhő szolgálatot 
keresnyi. „Hitvány vagy te még szolgának“, aszongya neki a zember -r 
de azér mégis ekfogatta. „Hát tudod-e, hogy aki először égharak- 
szik, annak levággyák a zórát ?“ — „Tudom“. Még akkor a cséplés 
ideje vót, űt is beálitották a szürübe. Eölöstökönkor, mikor a töb
biek jóizüen falatosztak, a zember ütet ott hatta a szürübe vigyáznyi. 
Fogott ézs zsák búzát, évitte a kocsmába, asztány jól égfölöstökömüt. 
Szint igy débe is, ég vacsorára. A  gazda haragudott, de nem merte 
mutatni, csak úgy magába dünnyögött. „Te fijam“ , ászt kérdi tüle, 
„há vitted a három zsák búzát?“ — „Nem vittem én“, aszongya. 
„Harakszik, gazduram ?“ —  „Nem én íijam, csak kérdésztem; van 
még több is, adott a zár-isten.“

Másnap ément a zember a feleségivé a vásárra: a szolgának
ég ászt parancsúta, hogy débe 12 órakor ászt tégye, amit a szom- 
szédgyába tesznek. Jó van, a szolga várt délig; hát pontumossan 
débe gyünnek a kűmisék, asztány a szomszédnak vót égy rossz 
düledezett háza, ászt keszték nyakra-főre bontogatnyi; dobáták róla 
a rossz tetőt. A  zembörnek vót éggy szép ujdanat-új cserepes háza ; 
neki ál a bolondos gyerék, asztány egésszen lépusztitotta a tetejit. 
Haza gyütt a zember, naon égijett. „Mics csinyátá fijam ?“ —  „Amit



a szomszédba: ászt parancsúta gazduram! Harakszik gazduram ?!í
— „Nem én fijam.“

A  zember szerette vóna a gyereket a háztű étávolittanyi; 
-tanakodott a feleségivé, hogy hát mics csinyájjanak. Másnap ászt 
parancsúta neki, hogy horgyon ki ganyét, asztán ott raktya le eggy 
here, a hun a kutyája lefekszik. Yót a zembernek eggy igen jó 
kutyája; sokszor kiment má vele a főggyire, ászt hitte, hogy majd 
ott fekszik le. A  gyerek égrakta a szekeret, elejbe fokta a zökrö- 
ket, asztány mentek. Előre futott a kutya, a gyerek eg a szekér 
után íütyürészgetétt. Nagy rekkenő meleg v ó t ; a kutya églátott a 
zuton én nagy vízmosást, égyenéssen neki ment, asztány oda bele- 
ugrott. A  gyerek se vót rost; egyenessen utánna, asztány mind 
behányta a ganyét a vízmosásba. Évitt oda asztány valami negyven- 
nyóc edénnyé (szekérrel). A  gazda kimegy másnap; ászt hitte, hogy 
a zű főggye m st má jó ég van ganyézva; hát esz szemet se látott 
ott. „Te gye 'öf, há tetted a ganyét?“ — „Ahá gazduram paran
csúta.“ —  „Hűt hun van?“ A  gyerek odavezette a gazdáját a viz- 
mosáshó, asztány mutatta néki. „Ide fekött a kutya“ , aszongya. 
A  sok szép ganyét má ki se lehetett vénnyi, mind émosta a viz. 
„Harakszik, gazduram ?“ A  gazda haragudott, de nem merte mutatnyi. 
„Nem én, íijam“, aszongya neki.

A  zember most má mindenféleképpen szerette vóna a gyereket 
étávolittanyi; sokáig tanakodott a feleségivé. Yót az udvaron en 
nagy mélyedés, ujjan árok-forma. „Eijam“, aszongya a szolgájának, 
„nékem ezen a dzsindzsándzson hónap reggére csinyájj éh hidat, 
hogy mikor átmegyek rajta, éggyik lábammá keményre, a másikká 
eg puhára léptyek.“ A bolondos gyereknek vót eggy jó élés kése, 
avvá éjjé bement a zakóba; vót ott a gazdájának több mind száz 
birkája. Minnek levákta a nyakát, asztány éggyiket a hasára, mási
kát eg a hátára fektette, uh hogy eccer puhára, asztányég keményre 
léphetett a zember. Heggé a zember égláttya a hidat; naon hara
gudott „Harakszik gazduram?“ A  zember nem szót semmit, csak 
bement a szobájába. A  gyerek fokta a késit, jól égköszörűte, asz
tány bemegy a szobába. „Harakszik-e gazduram?“ — „Nem“ , ászt 
dörmökte a zember. „De látom én, hogy harakszik.“ Azzá fokta, 
lékanyaritotta a zórát.

(4 : 84. — Kapoly, Somogy m. — S zilasi M óric.)

Dzsindzsándzs : dzsindzsás, posvány, ingovány. A zakóba: az akolba.
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A Lőkiné bundája.

Hogy a Séhona bácsi műt vésámapon józan fejjel gyütt haza 
■a kocsmábú, a még nem a legnagyobbik csuda, hanem az már egy 
kicsit furcsa, hogy a Lókiné bundája puska módra elsüt. Hát e 
bion igy történt: Búcsúra ment a Lókiné. Haza felé megázott, még 
égy fót se maratt rajt szárazon. Haza ér, tüzet rak, a bundát meg
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odateszi a tűz mellé, hogy megszáraggyon. Aután kiment vizér. 
Begyim, hát majd a guta ütötte meg ijjedtébe. A  bunda pittégett- 
pattogott, mint a hájder ménkű, Lókiné nyakába vette az egész 
falut és ezt kiabáta: Elsüt a bundám, mögszáták a rossz lölkök. — 
Auta Mesztegnyén a legnagyobbik fába is be merik ütni a fejszét, 
mer ha az isten akarja, még a Lókiné bundája is ésül.
(10 : 86. —  Mesztegnye, Somogy m. Az ö-zés határán. — W eisz Jakab.)

Párbeszéd.
— Hunnan gyüssz, Jóska fijam ?
— A  szigetbű, nyanya.
— Hát a Miskát hun hattad-é?
— Ott maradt a szigetbe gubacsot szennye. Ed darabig én

ies csak szettem, de osztég eszembe gyutott, hóm má nemsokára 
harangoznya kő. Hát csak égyüttem, de előbb a restelációnál meg
vártam, még az espereksz (expressz) émént. Hát a sorompó mellett 
a vasúti gyerekek úm megzargattak (megkergettek), hóm máj kilétt 
a fránc (a hideg). De gyűjjön csak ere az a füttőházi Gyurka, úf 
fejbe kólintom ek küeccsé, hoh hatot hömbölög.

— Na hát csak ergye Isten hérivé a dékány báesihö.
(30 : 398. —■ Tolna m. Dombóvár. — Y aradi Mihály.)
Dékány: egyházfi (Vas m.) stb.

Találós mesék.
Még él, akasztófán lóg, hóta után tolvajkodik. Mi az ? — 

Hébér.
Húzza kötele, vas a pöndöle. Mi az ? —  Harang.
Liffies-laffos lafförvényes, férges farku nat törvényes. Mi az ?

— Puska.
Mi pirú el hóta után ? — A  rák.
Mejik lány nem mégy férhő ? — A  káplány.
Mi jen fa nekün nem lehet el az erdő? — Szélső fa nekün. 
Ek kis fa fölnő ága nélkül, ek kis madár megette szája nékűl. 

Mi az ? — Gyertya meg a lángja.
Kivű sok kis lik, belű én nagy lik. Mi az ? — Gyűszű.

(5 : 34. — Ozora, Tolna m. — BXítóozi József.)

Párbeszéd birkamosáskor.
— Méggörbűjétek jól a hátát, a nyakát vég ig ! Ne erezd 

fóró víz alá t e !
—  Fürgencebb vót ez, hát elugrott. Jancsi nem győzi hozni.
— Nem ám, mer máshun jár az esze.



— Hatosát évesztétte, ászt keresi a fészémivé.
— Kieje vót az a hatos ? TJveje ? Hiszi aki hiszi, talán csak 

a bagója vót. — Két kézre foggyátok; ne erezd neki a fe jit ! Te 
Panni, mit egerésző minden szüntelen ? Erezd bele, ha mégveszeké- 
dik is. Csak szaporán! "Van ám még harmic darab is.

— Ezeket gondúja itt vagy amakat ? Mer az van ám még 
ötven is.

—• Fészkes fene ! Eogaggyunk fő a napszámunkba, hon-nincs annyi.
-— Péz köllene, ugy-é Andris bátyám? Bmenne megint éggyet 

innya, tudom. — Ni hosz szereti ez a bárány jószág, ha cirógattyák. 
J u j! még a vékony bélembe is belement a viz, ojan hertelen dopta 
bele. Bár nyőtelen korodba ütött vóna beléd a ménykü, Jancsi.

—  Ha rugódozik, nyomgyátok bele a vizbe. Te Panni, tűrd 
fő a ruhádat; nyujcsátok csak ere amazikat! [így ?]

— Mégelevendű a Jancsi, alighanem ma szabadú fő. No né 
dobd bolondok móggyára, mer képén teremtelek. így la ! Ni, még- 
csókója a birkát.

— Még is lehet ászt, inkább mint a babos képű (ragyás) lányt.
— IJjan is kő ám neked, nem lány. Em meg hogy kecerég, 

fél a viztű. Juj lányok, fojik a teknyő!
— Kéjetek hát árébb (odább); ha fojat a csatornya, majd 

mégékelém.
— Majd mégékelém ám én kédet, csak nyugtot ne hagygyon! 

Én velem né babaruházzon!
■—■ Mennyetek túru éggyőtök! így, most éférünk. Jaj, ez a 

koszos birka mégharapta a kezem szárát; egyén meg érte Jancsi 
a fene!

•— Téged a világ! (a birkának) Csak be veled! Te us sé 
vagy még főszentűve.

—• Né kerepéjeték má annyit. Jól meg köll ászt markolázni 
te ! Járgyon rá a kezeték, lányok. Ingyén sor itt ném fordít.

(4 :518 . — Tolna m. —  Báítóczi József.)
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Krisztus és Szent Péter.
Hát bizon, mint mindén szégíny ember, Krisztus TJrunk is meg- 

szorút éccér égy kis pízre. Mi csinájjon ? ném vót neki sémmi elanni 
valója, csak az a szamara, amelyikén ide-oda járkát. Ném vót mit 
tenni, kikűtte Pótért a vásárra, hogy aggya el a szamarat. Péter 
kimént. Csakhamar gyütt égy vévő: Hogy a szamár ? kérdezi, mer 
hát mégteccétt neki. — Ennyi még ennyi, mongya neki . Péter. — 
Ném lénne a drága, de a szamár kicsi. — Kicsi, de öreg, feleli 
Péter. —  No még asztán sovány is biz a. — Sovány, mer beteg, 
mongya Pétér.

Hát bizony, csak mégijett a vévő az ilyen ajángotásra és 
továb mént. De éfelejtettem megmondani, hogy az égiszét Krisztus 
Urunk úgy fé füllé hágatta. Odamegy Péterhő: —■ Oh té te, iszén
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úgy nem adod é soha se. Dicsírd a szegíny párát, mer máskép rajtunk 
marad; akkor osztán mi csináljunk ? — De ka dicsírem, akkor 
hazudok, mongya Péter. — Ej, ej n o ; isz az a kupeckédíssé eggyütt 
jár, feleli vissza Krisztus Urunk.

Azzá ott hagyta Pétért, és méghagyá neki erőssen, hogy csak 
aggyá el a szamarat, hacsak lehet. Debizony, hogy hogy nem, Péter 
nem sokára a szamárrá eggyütt ment haza, mer nem tutta elanni. 
Hogy osztán mikíppen segített magán Krisztus Urunk, azt bízón 
nem tudom megmondani, mer a se tutta, akitiil én. hallottam.
{3 :5 5 7 . — Orosháza [tolnamegyei zombai telepítés a 18. század

ban]. —  V eres Imre.)

Miért nincsenek szentek az evangélikus templomokban ?

Eccér, de má rígen vót ám az, hogy égy kálomista, vagy lute- 
ránus pap vét-e, én bizon nem tudom, élig a hozzá, hogy illyenféle 
pap vöt; hát az a tejet a templomba vitte. Nem vót a szégínnek 
pincéje; hát biz ű, fíkkom atta teremtette, ászt gondűta, hogy leg
jobb lessz annak o tt ; úgyis élig hűvös a templom; ott legjobban 
megalszik.

Jó van uram fia, de a harangozó meg észt észrevette. Egy 
kicsit ránkóros vót a papra; hát bizony a tiszteletés uram tejinek 
a fölit lészétte, osztán hazávitte. Ojan téfölös csuszát ettek akkor 
ebídre, hogy egísszen! A  tiszteletés uram meg nem tutta eltaláni, 
hogy mi baja lehetett annak a tejnek, hogy semmi föle nincsen. 
JsTode azér másoccor is oda vitte. A  harangozó meg má leste, hogy 
mikor lessz egy kis föle.

—  No felesígém, menny ki a piacra, végyé égy kis túrót, 
még éggyetmást, mer megin csuszát eszünk ám dílbe!

Azzá osztán elment égyenéssen a templomba. De nem mindig 
papsajt, mer tisztéletes uram észrevette, osztán utánno ment. Ahogy 
szedegeti a harangozó a iéfölt, hajja ám, hogy gyün valaki. Álló, 
vezsd el magad; a bögrét egy pad alá dukta, az ujját még, mer 
hát a kézivé szétte a téfölt, annak a vacer szentnek a szájáhő 
törűte, amelyik alatt a tejes íazikak vótak. Osztán úgy tett, mintha 
a padok alatt keresne valamit.

Begyün ám tiszteletés uram, mégláttyo a harangozót, ászt 
kérdi tűle:

— Hát maga mit keres ott ?
— En bizon tisztéletes uram, ahogy réggé kiménet alkalmává 

a pörsőt vittem kifelé, hát a fölőttőm mégakatt ebbe a padba ni, 
osztán a gombom meg lészakatt. Osztán hogy ollyan szűkön van az 
embérné az a píz, osztán meg hogy égy kis írkézísem is van, hát 
biz én a gombomat keresem, hátha mégtalánám. Nem köllene mási
kat venni, észt várná föl az annyukom.

— Hát bizon nagyon jó teszi, János, csak keresse; mer bizon
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most minden krajcárt a fogunkhó kő verni, mikor oda akarjuk
valamiér anni.

Ezt a tiszteletes monta. Azzá odamegy a tejes fazikakhó, hát 
láttyo, hogy megin nincs téföl. No itt az Istennek az ű szent keze 
működik, gondújja magábo, osztán nagy áhitatosan a szemit az ég 
felé fordíttya.

— De nini! Ennye, hogy a ménkő üsse meg ennek a vaeer
szentnek a dógát. Hát ez eszi még az én téfölömet ? Jó, hogy
tudom. Egy percentig se marad itt tovább egy szen-cse. Hogy még 
a téfölömet mégégyík ! Abbú bizon semmi se lesz!

Hát a harangozó sopánkodott-e ? Sopánkodott ám, de úgy.
hogy majd mindén szentet lékönyörgött az égbíí.

— No lásso a tiszteletes uram, ki gondúta vóna észt, hogy
még a szentek is tesznek ilyesmit? Hát a szegíny ember hogy ne
nyúna a máséhó, úgy níha-níha, mikor ollyan nehezen tud jutni 
égy-két krajcárhő ? Bizon csak nem érdemes ezöket a szenteket itt 
tartani!

Azér beszít igy az ördög fajzattya, mer szombatonkin meg 
köllött égy kicsit porúni űket. No, gondúta magábo, ezzé is keve
sebb dogom lessz; a bírem meg csak a lessz, aki vót.

Hát bizon kihántok azok mindén szentét; azúta osztán nincsen 
sémmiféle szent, se a kálomista, se a lutéránus templomba.

(5 :327 . —  Orosháza. — V eres Imre.)
Bánkor : harag, haragtartás. Vacer (gúnyosan): pápista.



8. Alföld és Brávavidék (ö-zők).

Találós mesék.

1. Vöszök a kezembe fényöskét (pénzt). ICimék a piacra, vöszök 
rajta vöröskét (húst). Hazagyüvök, betöszöm a füstöskébe (fazékba). 
Oda gyiin a szőrös döme füstös kiráj (macska). Főkapóm a kótya- 
munyát (kanalat), úgy mögütöm vele, hogy mingyár a pitymangba 
esik (katlanba).

(20 : 284. — Kecskemét. •— H orváth  J enő.)

2. Yöttem vöröst, töszöm anyáin füstössibe, oda szalatt a szőrös, 
úgy mögütöm a kotyamotyává, mingyár főszalatt a kutykurutyba, — 
Hús, fazék, macska, főzőkalán, kuckó.

3. Piros mint a rózsa, kerek mint a krajcárocska, fehér ajtó 
szélin ülök, talájátok mit őrizök. •— Pöcsét a levélön.

4. Fehér a főggye, fekete a magja, lúd szánytya, embör hajtya. 
Mi ja ? — írás (lúdtollá).

5. Kívű fehér, belű vörös, fekete a szája. — Kemönce.
(2 : 90. -— Kecskemét. — Sutomra Zsigmosd.)

A pityke mög a kis kakas.
Vót eccő egy kis kakas, osztán utazott; talákozott egy pity- 

kévé. Asztárs eggyütt útasztak. Talátak egy kökénybukorra, asztán 
a pityke lekapott egy kökényszömet. Aszongya a kakasnak:

•— Szalaggy hamá vízé’, mer mingyá mögfulladok a kökény- 
szömtű.

Szalad a kúthó, aszongya neki a kút:
— Hozzá neköm ágat. Szalad a fáhó, aszongya neki a fa :
— Hozzá neköm koszorút. Szalad a szép lányhó:
— Aggyá neköm koszorút, koszorút viszöm fának, fa ád neköm 

ágat, ágat viszöm kútnak, Írót ád neköm vizet, vizet viszöm pity
rének, mer mingyá mögfullad a kökényszömtű. Aszongya a szép lány :

—  Hozzá neköm cipőt. Szalad a vargáhó:
—  Aggyá neköm cipőt. Aszongya a varga:
—  Hozzá neköm csirizt. Szalad a macskáhó :
— Aggyá neköm csirizt. Aszongya neki a macska:

SIMQHYI ZS. : TRÉFÁS NÉPMESÉK ÉS ADOM ÁK. 3
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—  Hozzá neköm tejet. Szalad a tehénhő:
— Aggyá neköm tejet. Aszongya neki a telién:
— Hozzá neköm szénát. Szalad a szénáshó:
— Aggyá neköm szénát. Szénát viszöm tehénnek, tehén ád 

neköm tejet, tejet viszöm macskának, macska ád neköm csirizt, 
csirizt viszöm vargának, varga ád neköm cipőt, cipőt viszöm szép 
lánynak, szép lány ád neköm koszorút, koszorút viszöm fának, fa 
ád neköm ágat, ágat adom kútnak, kút ád neköm vizet, vizet viszöm 
pitykének, mer mingyá mögfullad a kökényszömtű. Aszongya neki a 
szénás:

—■ Hozzá neköm kaszát. Szalad a kaszáshó:
— Kaszás, aggyá neköm kaszát. Kaszát viszöm szénásnak, 

, szénás ád neköm szénát, szénát viszöm tehénnek, tehén ád neköm 
tejet, tejet viszöm macskának, macska ád neköm csirizt, csirizt viszöm 
vargának, varga ád neköm cipőt, cipőt viszöm szép lánynak, szép 
lány ád neköm koszorút, koszorút viszöm fának, fa ád neköm ágat, 
ága-t adom kútnak, kút ád neköm vizet, vizet viszöm pitykének, 
mer mingyá megfullad a kökényszömtű.

(20 : 239. —- Kis-Kun-Halas. — K ovács K álmán.)
Piiyke itt a. m. pipike, csirke; vö. e mesének változatait: A kakas 

és a pipe (a szövegben pipike) STyr. 2 : 87, A kakas és a jérce 5 : 225 és 7 : 279.

Párbeszéd.
Aggy isten jó napot! — Fogaggy isten! — Isten álgya 

mög délebéggyüket, mög az embörit i s ! — Köszönnyük. Gyek kend 
velünk no, amit isten adott, osztán lássék hozzá. — Köszönöm, én 
má innet-onnat kibékűtem a gyomrommá. ■— No hát csavariccsa 
kend alá azt a subát, osztán üjjék kend le : ha a zórunk alá hantunk, 
majd evégezzük a sort, amibe járatos kend. Nini hé Meska, ereggy 
csak a komrába, ereszd tele a mihókot (nagy kancsó), osztán kínád 
mög körösztapádat ék kis karcossá. — Igyék ken no körösztapám!
— Köszönöm fijam, nem vetőm mög a kínátokat; (a házi népre 
köszönti:) Hát hogy a zisten bennünket mög ne álgyon, (a gazda 
rámondja:) arrú szó se lögyön.

Hová mégy Vera ? —- Emék az ángyóhon látogatóba. —  No 
hát mönny, hanem osztáng éggyik lábod itt, a másik pejig ott lögyön 
(siess vissza). — Ennye de mögűtem, érnék elő (haza) no, isten 
maraggyék kentökkel.

Hun van éccsapád, Jankó ? —  A  biz émönt szögé [szegény] 
deszkát (koporsót) árúni (meghalt).

De kinyaltad magad Panna, hány zsidó legény kuttyog (kiált) 
utánnad ? — Kotty ide no kormos, mi kötelessége (köze) kennek 
ehhön a ruháhon, kidukát ezé a fizeccség; a kend ruhájába mög 
benne hatta e szabó a fircöt (nincs kifizetve).

(2 :513 . — Szeged. — F ebenczi János.)



A káuai menyegző.

Mikó Urunk- még ef fődön jára, 
Hozzá mönt az eggyik tanítványa, 

Aki magát möghajtotta,
Jézus kézit mögcsókóta:

Jónás fia, Pétör.
Édös anyád, Mestör, üdvözőtet, 
Keresnéd fő, hogyha lőhet, őtet; 

Mert a vőféj régön várja, 
Felelést kér mondójára

Kánán mönyegzőbű. 
TJttyát hogy a Jézus haza vötfce, 
ITtfélön a bottyát évesztötte;

Pétör nem tud úgy halanni, 
Kéntelen vöt émaranni 

Jézus mestörétű.
Hogy Pétör a bottá hazajáróit,
Mán a vőféj akkó odébb állott;

Mert a Jézus mögigérte,
Hogy émén a mönyegzőbe, 

Kánán mönyegzőbe.
Amint nagy csöndessen gytitt az este, 
Jézus tanítványit főkereste :

Hogy talám má indúnának, 
Hogy ott rájuk ne várnának 

Kánán mönyegzőbe. 
Tiszteletté várnak ott reájuk, 
Táncóhatnék mindön porcikájuk;

De hogy Jézus oda jár ott 
Mindön lélök talpra állott 

Kánán mönyegzőbe. 
»Dicsérjük a Jézust,« mondi Pétör; 
Ráfelének minden: »mindörökkön!« 

»ígéretre mögjelöntünk,
Ha ugyan még é nem késtünk 

Kánán mönyegzőbű.«
Nagy öröm lőtt Kána mönyegzőbe; 
Jézust űtetik az asztáfűre,

Máriát a jobb ódara, 
Tanítványokat a bára

Kánán. mönyegzőbe.
Mikó vége lőtt a vacsorának,
Az asszonyok es sorjába ának;

A  cigányok pöndöritnek 
Lábalávalót nékiek

Kánán mönyegzőbe.
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Táncra kének asztán kiki mássá j 
Az öreg Pétör a szűz anyává.

»Hopp szent asszony, Anna lánya!
Hagy repüjjön a szoknyája 

Kánán mönyegzőbe!«
Ellensége sok*sok vót a bornak.
Eérfinépek jójó főpakónak;

Addig-addig hogy mérgébe 
Mögrekkett a csap gégéje 

Kánán mönyegzőbe.
Hogy né lögyön vége a jó kedvnek,
Parancsoli Jézus a vőfénynek,

Hogy a vödröt tőccsék teli 
S hozzák elejibe neki

Kánán mönyegzőbe.
Ehozik a vödört elejébe,
Jézus mög csak oda néz föléje;

Oszt odadi a gazdának,
Hogy kóstojja mög magának 

Kánán mönyegzőbe.
Hát csudák csudája mi történt,
Majd a guta csipte mög a vőfényt;

Amint az is mögkostóta 
Ojan fájin bornak monta 

Kánán mönyegzőbe.
Még vagy hat vödörré hoznak arra,
Hogy Jézus ászt bornak változtassa;

Es a legjobb bornak vála 
A  hideg víz égy szavára 

Kánán mönyegzőbe.
Ahogy észt a zsidók möghallották,
A lagziba mindenfelé hitták:

Hogy talán máj bort csinána,
De a Jézus nem kivána 

Több lagziba mönni.
(4 :8 9 . -— TJj-Kigyós, Békés m. —■ Xjócskay József.)

Hogyan lett a Tizes gödörből kút.
A magyar ember eccer égy kerek méj gödröt ájt az udvarába. 

Óra mén égy nímöt. Kérdi tűlle: —- Mit áj ke igyö11 ? —  Hát vízi 
gödröt igyö11. —  Kút, kút! mondi a nímöt (gut). Asz mondi rá a 
magyar embör: Nem kút ez igyö11, hanem vízi gödör. — Kút, kút! 
mondi ja nimöt. — No légyén hát kút! mondi ja magyar. Azóta 
kút a vízi gödör.

(17 : 278. — Baranya m. Osúza. — Demjén" Kálmán.)
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A pap meg a vándorlegény.
— Hát ászt hallotta-e kigyelmedH hogyan járt a sepsei öreg 

tisztölendő a vándollóval ? — Nem én!
—  Pedig az ám csak a valami! Hát az úgy történt, hogy a 

sepsei öreg pap az útom miMönkit megszóllitott, nem bánta jaz, ha 
szegé11, ha gazdag, ha gyerök, ha jöreg. Eccér összetalálkozik egy 
Y ándollóval. Asz mondi neki igyö11:

—• Micsoda mestörembör maga igyö11 ? —  Hát lakatos igyö11.
—  Túdom, tudom. Hát honnan gyün igyö11 ? — Én most Batinárul 
gyüvök igyö11. — Túdom, túdom igyö11. Hát hova igyekszik ? — 
Megyek Eszékre igyö” .

Az öreg pap mindig csak asz mondi: Túdom, túdom,
—  Hát mi ja neve igyö11 ? — Ez sez igyö11. — Túdom, túdom 

igyö11. Pégén vót má otthu11 igyö11 ? — Bizo11 annak má jó ideje.
— Túdom, túdom.

A vándolló is megharagszik, utójára osztá11 asz mondi:
— Igyö11 a vén téremtettét! IgyöJ ha tuggya, hát mit kérgye ? 

Osztán ott hatta az öreget, min Szempál az olájokat.
(1 7 :4 3 . —• Baranya m. Gsúza. — D em jén  K á lm án .)

lgyön, mástép igyöm, egyem, igyon ssb. a. m. így szól, azt mondja ; 
sokszor pedig csak henye toldalék.

látogatás komáéloiái.
— Bicsérgyünk a Jézus nevét!
— Mindörökké dicsérhessünk !
—  Jó röggét aggyon Isten kétöknek!
— Bogaggy Isten kéttii, köröszkomám!
— Egésségikre vájják az éccakai nyugodalom minnyájiknak, min- 

dön részrű, közönségössen.
—  Aggyá Isten kénnek is ! Hejde szülöttem, aggyá széköt a 

körösztapádnak! hocide azt az ijegöt, aki ott van az ómárjomon, 
máj éfelejtöm mögkináni a körösztapádat.

— Csak had lén, sze nem szógátam én rá !
— Bejsze nem ke ászt keresni! Jót aggyon Isten!
— Aggyon Isten! . . .
— Adom tisztöletté!
— Aggyá Isten egésségire!
— Csak jó huzzun ké rá, ekkicsit sanyó, de nem töhes- 

sünk róla!
— Bá neköm ijen vóna, de az én szellőmmé az idén má tisz

tára végez az a puruttya férög, az űssze má alig lössz kívánta [?] 
egy-két fé, akit mögögyünk, így osztán máj lőhet házosétani, pedig 
má Szentmihára hazaszabadú a gyerök a katonaságtú.

— Az ám, hát hutyu [hutyún, hogyan] van a Pétör?
— Jobb, ha nem is kérdözi ké, éfog a főd hidegje, mihást
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rágóndnlok. A  műt hétön kaptunk tüle levelet Pilicsováru (Pilis- 
Osabáról), ippen márna küttünk neki mássát; azt íri, hogy a bő
kezének az eggyik ujját mög taláta szúrni, osztán annyira járt, hogy 
parantot [Brand] kapott és a regemenc-doktor levágta.

—  Ejnye, szögén gyerök! Em má bizon egybe nem jő szöröncse!
— Osztán ha még csak ev vóna! Tennap mög a kis lánnyó 

hutyu jártunk! Az annya a fistös ruhákat szőtte ki a szökrönbü, 
am mög ott bóklászolódott mellette; vátig monta neki, hogy mönnyön 
onnan, ne eklendözzön ott, de nem hógatott rá, osztán a szökröny 
tete rácsapódott a kezire, szegénke örökkétig sít-rén [sír]; bisztossaa 
az a szőr is mari, akit az annya rátövött.

— Am máj csak möggyógyé, mire férhő mén!
— De le is ütem, haza is kéne má mönni!
—  Eáér ke még, ijen pocskos időbe úgy se löhessön dógozni.
— Nem is egyébér, halom az asszony hónap lúgzani akar,,

osztán fát kéne neki vágni.
— Kikerű még marná az is.
—  Nem is kérdözi k é : minek gyüttem.
— Máj mögmondi k e !

Hát ha odanná ké hónapra a seckavágóját!
—- Óra való, csak hasznája k é !
— Ha a szóga a csikós elü hazahajt! a lohakat, mingyá ékü- 

döm érte.
— Nagyon jó lössz! Csak küggye k é !
—  Isten maraggyon kétökké !
— Jó szöröncsévő járgyon ké ! Köszöntetünk az otthunvalókat l
— Köszönöm. Istennek ajálom!
— Isten hirévő, köröszkomám!
— Dicsérünk a Jézust!
— Mindörökké dicsérhessünk!

(27 :334. — Baranya-Ózd. —  Somsbich Sándor.)

Az ördög találmánya.
Ahogy az iste11 mökterömtötte a világot, elejénte igö11 kevés 

lélök gyutott az ördögnek. Bántotta is e nagyo11. Grondókodott, 
hogya" tőthetné mög az országát. Kitaláto hát először is a tobákot. 
Leste, várto, hóm mit mondanak rá az embörök. Hát amind az 
eggyik épüsszenti magát tűle, mögjett, főfohászkodott, oszt aszonta:: 
,TJram Jézus segé mög!1 Évvé hát mögjárto az ördög.

De még eggyet gondót magábo. Kitaláto a pipát. Szögény, 
gazdag rákapott erre az ördög szérszámáro. Eccör csak leesött, el is 
törött a szögény embör pipájo. — A  Krisztussát! Ekáromkotta 
magát a szögény embör. Az ördög mögörűt neki. Azóta telik annyira, 
a pokol országo.

(18 :524 . — Somogy m. Nemes-Déd. — K ulcsár Endre.)
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Ijeszt© mese»

Eccör vót eggy öreg embör, annak vót két lánya; az eggyik 
jó fonyó vót, a másik jó varró. Oda mönt eccör eggy másik öreg 
embör.

—  íljjön ke le édös öregapám!
—  Nem ülök biz én le, mert nem fárattam é.
Osztán aszonta: Édös fonyó lányom, gyújcsd mög a világot!
— Nem gyújtom biz én mög, mert látok én sötétbe is fonyni.
—  Gyújcsd mög hát te édös varró lányom!
— Möggyujtom biz én a világot, mert én nem látok sötétbe 

varrni. Hát mostanék űjjön ke le édes öregapám!
•— Leülök biz én, mert éfárattam.
—  Jaj, jaj, de vérös a ke szája!
— Má négy embört mögöttem, el lösz az ötödik; tégöd is 

inögöszlek.
(5 :1 7 8 . — Mosgó, Somogy m. — Szilsáekásyi Ödön.)

Húsa nap mái forint.

Oh, a mútt hétön igön szöröncsés vőtam igazán. Tudom, látta 
má kigyémed is ott Barcson, hogy a dohánbeváttó-magazin előtt 
hogyan rostogó ókor még száz kocsi is. Ott rimánkonnak, hogy de 
mos má csak az ijejjiket mérgyék, harmannaptya hogy égyüttek
hazú, mindönt vesztibe hattak otthun a gyerökökre.

—- Haha! mondok, fére paraszt! Bözög ráfértem én istöllést
a mázsállásra. Aszondi: harmincnyóc kiló. Aszondi: száz forint.
Mondok magamba: Jó van, jó. Vakúsz te attú! Húsz nap, osztán levan !

No isz azér a baj mindig baj. De hát, nem is mindön embör 
áin az, akit még a biróságná is léűtetnek; de én leülök ám ott is. 
Osak ülök, ülök, oszt mégis öt forint a napszámom. No. ki keres 
etthun annyit, ha mögszakaszti is magát a dologba ? De mégis csak 
szöröncsés plánétába talátam én születni! (Elcsípték a fináncok, s 
fizetni nem tudván, börtönben ülte le a bírságot, mint már akár
hányszor.)

(23 :39 . — Somogy m. Darány. — Vecsei József.)

'Az ijejjiket: övéket. Istöllést, üstöllést: tüstént.

G-aadaságí levelek.

1, Tisztölt uraságom! Nagy hiba van nálunk, mert a falopókkal 
összeütköztünk, de elszalogattuk ükét, mert a Jancsi kocsist nagyon 
fejbe vágták, mög a Modrovicsot szinte mőgvágíák fejbe. De a kocsi
csapáson elmentünk be azon udvarba, a hovál való volt a kocsi és
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azon embert mindeniket fölismertük, a kik az ölfát lopták, de ném* 
vádóják a biró előtt. így hát a lengyeltóti bíróságnak átulattam 
őket. Haném éré kérőm az uraságomat, minél előbb a válosztatot 
mögirgya, hogy mi tévé lögyek irányukba. A  gaszdaság foltatása, 
törek hordása mögy, a mind az üdő és az ut engedi. Ezér bocsásson, 
ha valami hiján van az Írásomba, mer kit ijetségembe, kit sietsé
gembe möghibáztam. -— Babod, feburár 8-án 1879.

2. Tisztölt uraságom ! A  vetéséket összevizsgátam. ÍJszi, tavaszi 
átalányossan mind kitűnő szépök, csak a téglaházi táblaji rozs sovány. 
A  ménesvőgyi répa ném dicséretes, mer ritkán kelt ; de a fölső répa, 
úgy nézőm, hogy sűrűjebben kel. — A  látrányijak az irtást tisztára 
ellátták a tardi határná is. Azon embör, a ki birta, elvetötte. — 
Az árokmetszők elvégeszték az alsó búza nyugoti szélit, kivágták a 
határig és a Mártánné erdeje mellett föl végig, de a Körmendi 
határja felű nincs kiigyenésítve.

A  gazdasági dolgok igy állnak : a trágyahordás mönt idájig. 
Ezön túl délelőtt a trágyahordás, délután pedig a rozsfejvágás készül 
naponkén. A  trágyahordás a fölső táblának a keleccső ( =  keletső) 
oldalába van. A  vége még legalább öt félnap ölég lösz behordani, 
a meddig szükséges rá a trágya. — A  lovakbul három bevát ; a 
Csipke, Bandi, Makár ezök bevátok a vizitáczijón. — A  kertöt 
elrakattam plántával röndösen. Az öreg bérös beteg. Más baj nincs. 
Kelt Babodon május 16-án 1880.

Mög kérőm a tekintetes urat, lögyön olan szüves, hogy 
engeggye mög az ólajimat elhozni a heléről, már mögen a szörön- 
csétlenség rájuk gyütt a disznajimra. Már égy mögdöglött, égy mög 
mögbetegödött. Ha oda hanná csináni a ház végibe, ahun a favágittóm 
van, röndös álásra, hogy takaros lönne szöm előtt !

(12 :233 . — Somogy m. északkeleti részén, ö-ző nyelvsziget? —
H alász I gnác.)

* Jellemző a levélíró helyesírásában, hogy az e élesebb kiejtését annyira 
érzi, hogy ahol jelöli, egészen úgy jelöli, mint a hosszú e'-t. —• H. I.



4. Duna-tiszai nyelvjárások (e-zők.)

Találós mesék.

Elől mén fényeske,
Utánna mén fehérke,
Fő van a farka kötve, mi a ?

Tű, cérna, csomó.
Két krajcár ára,
Még se fér a házba.

Gryertyavilág.

Tiszta fényes születésem,
Lucskos sáros temetésem. —• Hó.

Tátogóba szuszogó, szuszogóba pillantó, pillantóba sík mező. 
sík mezőbe cserbukor, cserbukorba kurta csikó. — Száj, ór, szem, 
homlok, haj a fejen, a benne termő álatkákkal.

Utón mégy, nem poroz, vizén mégy, nem loboz. — A nap, 
a hód, meg a csillagok.

Nékem ojan kis jányom vót,
Akarhova vitték,
Mindenütt pofon verték. — Szita.

Fehér mezőbe fekete barázda; ember hajtogattya, rúddá szán- 
togattya, poressővé szárogattya. — írás.

utón megyén, úton halad, hol lassan mén, hol még szalad; 
füle négy, szeme négy, körme pedig huszonnégy. — Lóhátas ember.

Árva bornyú anyátlan, puszta pajta fedetlen, három verébnek 
hat szeme, szenes csutka fekete. — Ab biza!

Nékem ojan kis jányom vót, hogy a főd alá járt tojni. — 
Krumpli.

Már várják a subára a gallért ? —  Hogy lé né szakaggyon. 
Nékem ojan kis hordóm vót, akit ha a házon átvetettem, nincsen 

ojan száz ács, aki megdrótozta. — Tojás.
(3 : 328. —  Cegléd. — B allagi A ladár.)

Rétes, de nem édes,
Bélés, de nem mézes ;

vagy:
Kerek, de nem alma,
Piros, de nem rózsa,
Rétes, de nem bélés,
Kóstoltam, nem édes.

Vöröska jma.
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Tréfás szólásmódok.
Aki engem nem szeret, egye meg az egeret.
Cifra, mind a rác ótár.
Ehúszták mán a leves nótát. (Elharangozták a delet.)
Émehecc Kukutyinba zabot hegyezni, jeget aszáni.
Főzettem a sinternek, hon nem viszek dögöt. (Akkor mondják, 

ha valaki másra nehezedik.)
Kápusztás kerbe níz. (Kanosaira mondják,)
Lassan páter a körösztté. (Annyi mint: hátrább az agarakkal.) 
Ne sajnád, nem apád.
Ojan nincs a sifonérba,. pakliba, patikába.
Szömérmes, mind a rác menyasszony.

(12 :378 . — Baja, Bács m. — Balassa József.)

Kiolvasó vers.
Eecer eggy erdőbe 
Szarkák veszekettek;
Szarka papné meghallotta, 
Szúnyog lábát kirántotta,
Bagót kűtte doktoré;
Még a bagó ballagott,

(3 : 284. — Baja.

Addig szúnyog megdöglött. 
Ti, tú.
Nagy kancsú,
Leesett a torombú, 
így  mút ki a világbú.

— Z silinszky E ndre.)

Csali mesék.
1. Hun vót hun nem vót, hetedhét ország ellen v ó t ; a korpá- 

kázálokon túnnán vót, á züveghegyeken innen vót, vót á világon 
eggy ember. Eccé e zá zember kiment á fijává szántani á fődre. 
Szántának, szántának; eccé csak így kájáhál á fijú á zápjának: Hájjá 
ke édes apám, tálátám eggy kúcsot.

—  Ejnye fijám, de jó vóná, há tálánánk hozzá eggy ládát. 
Avval oszt tovább szántának.

Kis vártátvá megint fókáját á gyerek: Éhen e, tálátám eggy ládát. 
Akkor ősz kinyittyák; hát vót benne egy kis rövidfárkú egér. 

Há ennek e zegérnek á fárká hosszább lett vóna, ákkó á mesém is 
tovább tártott vóná.

2, Mese, mese, mátká, Mese, mese, fákákás,
Fekete mádárká, Bújj á lukbá, ott hálgáss,
Úri bundá; kopász egér Kátá, Kátá, két gárás
Ugorjon á nyákádbá. Neked adom, csák hálgáss.

( 7 ;  425. —  Bajmok, Bács m. —  F ischer Ernő.)



Cígányadomák.

A cigány meg a fia.

Eccé a vándolló cigányok egy erdő szílyin ütöttík fé a sátor
fájukat. Hát amint ott izégnek-mozognak, egyszer csak egy nyulat 
látnak szaladni. Asz mongya az apa a fiának:

—  Ládd-é dáde ást a nyulát, amelyik ott sálad á ?
— Látom, monygya a gyerek; fogjuk meg, jó les dílebidre.
— Nem éssük ást meg, hanem évissiik ö felsigihö, őst majd 

kapunk egy nyöstíny meg egy kányi disnót. Á  nyöstíny kilencset 
fiádzik; annak á kilencs fia megin kilencset, őst egís nyáj less. 
Őst anyád máj így kiabál neked: Hé dade gyere, mán méifőt a, 
gádluská.

Míg így beszítek, addig észalatt a nyúl.

A cigány meg a szél.

Éccé tanákozott a cigány a nyárrá, téllé meg a széllé; de ezek 
közű csak a szélnek köszönt. Ászt monta neki a nyár:

— Mé nem köszönsz nekem is te cigány ? Megá csak, ha elgyiin 
az időm, olyan meleget csinálok, hogy mégpukkacc bele.

A  tél meg észt monta neki:
— Hát én még, ha együn az én időm, olyan hideget csinálok, 

hogy meggebecc bele.
Ászt mongya a more erre a napnak: Nem bánom, há akár 

hogy süccs is, csak á síi uram ott legyen. A  télnek meg ászt mongya: 
Nem bánom, há akármilyen hideg less is, csák á síi uram ott né 
légyen.

( 2 2 : 332. — Szolnok. —  S zabó I stván.)

A jÖTendőmoiidó pap.

Ecce vót égy város, a nép nagyon széginy vót. Lakott ott 
éggy szeginy pap. Yót neki éggy riszégés kántorja, aki szerette a 
tárgyit (pálinkát). Ecce aszongya neki a pap, hogy kántor úr lopjon 
el a falubeliektű mindent, oszt gyugja el valahová, oszt mongya még 
nekem, hová tétté; én majd kihirdetém, hogy megmondom, hogy húrt 
van; oszt majd jobban mégy sorsunk mind a kettőnknek.

Úgy is vót. A  kántor betargyizott, oszt ellopta a fődesúr két 
szép hároméves csikaját. A  fődesúr is mégtutta, hogy a pap jósló. 
Elmént hát hozzá. A  pap mégmonta neki, hogy hun van; oszt kapott 
ajándékot, és így disznókat meg más állatokat is lopott a kántor, 
a pap meg mégmonta.

Történt azonban, hogy egy gazdagabb városból éveszett égy 
gróf jányának a gyimántos gyűrűje. A  gróf is éhíta a papot; de 
mán akkó mégijett a pap, me észt nem a kántor lopta é. Hát émén,
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oszt aszongya a gróf, hogy előbb együnk, asztán mongya meg, hogy 
hun van a gyűrű.

Aszongya a pap, hogy ű neki aggyon egy szobát, ahun 
eszik. Ahogy behozza az inas az első ételt, hát aszongya az ételnek, 
hogy no hála istennek, megvan eggy. Megijett az inas, oszt lészalatt 
a konyhába, oszt aszongya a szakácsnénak meg a szobajánynak, 
hogy jaj most nekünk, mert a pap tuggya má, hogy mi loptuk é a 
gyűrűt.

Grondókoztak, hogy mit tegyenek. Hát evve aszongya a sza* 
káesné, hogy szeggyünk össze pízt, oszt aggyuk oda a papnak, hogy 
ne mongya meg. Bemennek, oszt émongyák, hogy űk lopták é a gyűrűt. 
A  pap megörűt, oszt aszonta, hogy tömjék égy pujkába. Mik ókér- 
deszte a gróf, hogy hun van a gyűrű, hát mégmonta.

Erre beviszi a spajzba a gróf, oszt egy zsákho viszi. Oszt 
kérdi, hogy mi van benne. A  papot Bóka Jánosnak híták. Hát meg
ijett, oszt aszongya, hogy no Bóka, most vagy má a zsákba. Éppen 
étaláta, mert a van benne, monta a gróf. Nagy ajándékot kapott a 
gróftú, oszt boldogú ét.

(18 :473 . — Szolnok. —• C sillag B éla.)

Tréfás párbeszéd.

Jó napot komám! Mír nem jó van komám?
Aggyon isten komám! Mer a pízén házat vettünk komám.
Mékházasottam komám. Akkor hát nem jó van komám.
Jó van a komám. De mégis jó van a komám.
De nem jó van a komám. Mír van jó komám ?
Mír nem jó van komám ? Mer a ház mégígett komám.
Mer vín asszont vettem el komám. Akkor hát nem jó van komám. 
Akkor hát nem jő van komám. De mégis jó van a komám.
De mégis jó van a komám. Mír van jó komám ?
Mír van jó komám? Mer a vín asszony is benne ígett
Mer sok píze van komám. komám.
Akkor hát jó van komám. Akkor hát jó van komám.
De mék se jó van a komám

(5 :4 6 . — Szentes. —  K önigsfeld V ilmos.)

Találós mese.

Ételt vitt éggy öreg gazda a ház főggyire a kaszásoknak. Csak 
gyalogjába lépegetett és már égy jó puskalövésnyire se vót embéreitűl, 
mikor utóéri égy fiatalabb kocsival.

— Messze-e még bátyám uram ? TJjjík ke fö l ; becsületesen 
elfáratt mán ken úgyis; látom a képirül.



—  Nem messze van má öcsém, máj csak kibírom má valahogy, 
ha má eddig kibírtam; amott kaszál kilenc emberem, azoknak viszek 
ek kis ételt; nincs más a háznál ijjen dolog időbe.

— Készese-e az a kilenc ember kennek vagy napszámosa ? Nagy 
a napszámjuk ?

—  Nem napszámosom nekem éggyik se, se nem részesem 
hanem három fiam, három vöm, három sógorom; de mind a háromat 
eggy anya szülte.

Megfejtése: Yolt az öregnek három léánytestvére s mikor
fiatalon özvegy maratt, három kis lánya is volt már az első feleségitű. 
A  második feleségitű, akinek má előbb is volt hat fia, megint szü
letett neki három fia. Mikor felnőttek a gyerekek, a hat fiú közül 
három elvette az öreg testvérjeit, három pedig a leányait.

(6 :132. —  Szentes. — E hrlich L ajos.)

Tréfás mesék.
1. Eccer egy opsitos katona betíved egy faluba ’gy asszonho -r 

kérdi tűlle az asszon: Hunnan jön ken katona bácsi ? —  Hát a menny- 
országbul! feleli a katona. — Ugyan katona bácsi, hogy íl ott az én 
Sándorkám ? —  Hát bion elrongyollott a ruhája. •—■ Jaj az én ídes 
Sandrikám, itt van szász forin, ha visszafordul katona bácsi, ne saj
nálja odadni! — El is viszem néki, —  avval elmégyen ű kelme.

Estére haza ír a gazda a fődrül, kérdi, hogy ki vót itt ? — 
Hát itt vót egy katona a mennyországbul, — mongy az asszony — 
oszt odadtam neki szász forintot, vigye el Sándorkának, mer elron
gyollott már szegínnek a kis ruhája. Kapja a gazda, ráfordul a jó 
lúra, utánna a katonának, hogy ű most törik-szakad visszaszerzi a 
pízt. Ahogy az erdő fele váktat, hajja a katona, hogy nyomába 
vannak; kitér az utrul s egy bokorba húzza magát. —  Láttya a gazda, 
hogy így lúhátrúl rá nem akad a katonára, odaköti lovát egy fiatal 
fához s oszt kajtatni (kutatni) kezd erre is, arra is. Eccerre csak 
kiugrik az opsitos a bokor megül, ráfordul a jó lúra, álló elvákta- 
tott. — De a gazda kísőn vette észre, nagy szígyénkédve elballa
gott. Amint haza ír, leül egy sarokba, meg se kukkan. Kérdi az 
asszon, hogy hát megtanálta-i a katonát ? Meg a —■ mormogja az 
öreg •—■ odaadtam neki a lovat is, hogy hamarább nyargajjon a menny
országba.

2. Yót eccer egy öreg ember, dógozni nem szeretett, lopni se 
csak úgy huzavonábul ílt. Hortak neki innen is, onnan is sok jó 
ílelmet, — no hát csak jól í l t ; mer boszorkám mestersíge vót, hát 
a szíp jányok mindig zaklatták ű kelmit, hogy hát — tanitsík meg 
bennünket valamire! az öreg hiába szabadkozott, mindig a nyakán 
vótak. Hát eccer aszonygya nekik: Hozzatok elő egy nagy szalma pet- 
rencét; hosztak is nagy örömmel. Meggyujtja a petreneét az öreg,
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oda kiát a jányoknak: Na vetkezzetek mezítelenre, hadd ígessek 
meg eggyet közületek! Erre úgy megrebbent a fejír cselédsíg, elsza
ladt, vissza se nízett többé.

(12 :376 . — Nagy-Szalonta. — K ántor P ál.)

Sztílásmódok.

Keresztül ment, mint Hajdú Gábor a gomolyán. (Hármójoknak 
tettek egy gomolyát, de ő nem nézte azt, hanem hamar megette előlök.)

Neki nyúlt, mint a kis Kar ács. (Best ember vo lt; most már
arra mondják, aki dologtalanúl hever.)

Meghajította, mint Csipő Mihály az annyát a sapkával. (A sap
kában a musta is benne volt; de azért kérdőre vonáskor azt mondta, 
hogy csak a sapkával hajította meg.)

Nehezen szabadúl, mint a katona a kisasszontúl,
Ne mosolyogj, mint az edínyes.
Ne mutasd a rovást, nem vagy nékem adós =  ne nevess.
Níz, mint a birka az új kapura.
Edd meg a halat, amék a szekér után szalad.
Kürtőre kormos; kívül tágasabb, belől nyájasabb. (Ha isme

retes ember kopogtat az ajtón, tréfásan használják ezeket.)
(3 :239 . — Földes, Hajdú m. — B akoss L ajos.)



5. Palóc és p&locos vidékek.

Palóc elbeszélés.
S menek Egerbe s lűtem (leültem) ott a rutlyia (lutria) baód 

elyibe en nagy keőre. Arra gyön et tekeéntetes úr, hát úgy mep- 
pípázik a pipája szárábaó, hoj jobban se kell. Hojjim eén me mindent 
szeretek mettunnyi, oda köszönök hozzá s aszondom hogy: Stesseék 
a Jeézus Kirisztus, stén jaó napot kiennek, tekeéntetes uram, ugyan 
mekkövetem, hosz szíhattya kied ászt a fafüstyit? Eő meg aszongya 
nekem arra nan nevetve, hogy az is a ! Eén még aszondom neki 
arra, hogy hát mija ? Eő még aszongya mémmeg arra. hogy dohánbó 
van a. Eén még aszondom arra neki, hogy abbó ja. Eő meg aszongya 
hogy: Debij abbaó.

—  Hát oszteég hún árulják ászt ?
Eő meg asszongya arra nekem, hogy a baódba s oszteég úgy 

híjják ászt hogy cigárka, aminyeőt a tekeéntetés urak ísz színak 
e (mutató ujját szájába dugva mutatja).

Eőmenek rningyá a baódosho s beköszönök hozzá s aszondom 
hogy: Stesseék a Jeézus Kirisztus, stén jaó napot kiennek, baódos 
uram! Eogaggya s aszongya arra nekem, hogy haát miveő szaógá- 
hatok kiennek ? Eén meg aszondom arra neki, hogy haát hozzeék 
s z í  kied nekem ide dohánt e ! Eő mé aszongya memme rá nekem, 
hogy haát minyeőt, vágottat-é vagy pegyítetlen vágatlant ? Eén még 
aszondom arra neki, hogy bijon semminyeőt. Eő még aszongya arra 
nekém, hogy haát minyeőt. Eén még aszondom memmé rá, hogy 
haát ollyat, aminyeőt a tekeéntetes urak ísz színak e (mutató újját 
szájába, dugva mutatja).

Eleőmbe teszi s neézeglem s aszondom neki: Haát oszteé g 
minyit ad maág kied ebbeő egy garajoáreé ? Eő meg aszongya arra 
nekem, hogy bijon semennyit. Eén meg aszondom arra neki, hogy 
bij a se sok.

De meég is aggyít-agygít, hogy megaukottónk s adott egy 
garassá kettőt; eggyiket mingyá messzítam, a másikat me vettem a 
csuhújjamba, s ahogy haza mentem, haát vasárnap deéiután leűtem 
az ablak alá a tiszpaóra. S így gyönnek a leétányijáraó. Haát 
aszongya Bera bá nagy messzireő raám nevetve, hogy: Ocseém! Eén 
meg aszondom arra neki hogy : h é !

— Tán mebbolondaótá most te öcsém, hogy ím a pipád szaárát 
gyújtottad me ?
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Eén meg aszondom rá neki. hogy hásiz nem a pipám szárábaó 
van a, hanem dohaánbó van e, aminyeőt a tekeéntetes urak ísz 
színak e (újját szájába dugva mutatja). S erreő tutta meg eő is a 
cigárka sorát.

(6 : 466. — [Mátravidék, Gömör m,] F iczere Gusztáv.
Minyeö: minő. Tiszpaóra : tűzpalra. Tiszpal: tűzhely, aztán a kályha 

padkája, s végre — úgy 1. — általában lóca.

Nem Masiidott.

Me*g is csak jaó à zöreg à hâznâ, há ëos csëpp esze sincs is ! 
Lám áz ëccëri embër is úgy lëtt gazdag. Nem tóm ma, hun esett 
meg, de ásztom, hogy árrá nálonk fele vaót, Úgy mondom, à hogy 
va11 ; à nagyapám hallottá á zöregápjátú, ám mëg me'g ösmerte is 
ászt à zöreg embert. Hát áz úgy törteit, hogy vót ëgy hâznâ ëgy 
öreg embër, á kinek mâ nem tuttâk sëmmi hasznát vënnyi. A  mënyë 
haragudott is râ szörnye11, hogy nem tud mâ fëlfordùnyi. A  fijà 
csak csiplágítottá, de meg osztán hogy nem àkàrt à felese^e'vel 
roszbá lënnyi, hát ásszongyá à zàpjânàk : ,XJgyán e1dës apám,
kigyelmed mâ úgyis csak báj à hâznâ, rqënnye^ el à zoskolâs gyerë- 
këkkel â zoskolâbà, hogy rne'gis tëgye% valamit.1

A  zöreg embër mëg szaót fogadott à fiának, mer lattá, hogy 
ím úcs csë tëhet ëgyebet, mâsoccor lëtt gyerëk, hát eljárt à zosko
lâbà. Eccër ahogy gyün onnát hazafele, liât uràmfîjâ ëgy gyönyörű- 
se ĝës sze'p hát lovas hintaô vâktàt utânnà. Sze^pe11 kite'rt à zutbao, 
me'‘g köszönt is à bennë üPőknek ; ëc celp àsszo11 vaôt, mëg vâlâmi 
nàgy úr. EW g à hozzá, hogy âhogy à hintao elmënt eleôtte, hât 
lâttyà, hogy válámi zsákot elejtëttek. Odàmëgy, hogy máj fëlvëszi, 
hât lelkëm terëmtëttë, oîyân nehez, hogy máj mësszàkâtt belë ; mer 
hogy ím szín aránnyal vaót telë. Annyi erejë rne'gis vaót, hogy nem 
háttá à zúton gonoszú vesznyi, behúsztá ëty híd alá : avval ősz 
ment házá fele1, hogy májd à fiât elhíjjá e’rte.

Hât ëccër csák gyün vissza àz à hátlovás hintaó, mind à forgaó 
szél : me!g mëg is állott á zöreg embër eleőtt, osztâ11 á zá sze*p 
dâmà kiszaót belűle hogy ászongyá : ,TJgyán exdës bâcsikâm, nem 
látott erre valahol ëzs zsákot à zúton, ász keresne^k, elvesztëttük.1

A  zöreg embër mëg, hogy ím nem szokta mëg à hàzugsâgot, 
ászongyá neki így në : .De bizony láttám e'n, instálom álássá11, mikor 
á zoskolábaő gyüttem.1 —  .Ëbàttà ve'n bolongyá, mongyá á zúr, 
áki à hintaóbá űt, me'g bolondá tártyá itt á zembërt. Hâsz mikor 
vaőt me!g á, mikor eő à zoskolâbà járt.1 — Avvál odásuhintott à zos- 
torvàl á lovak köze1, ősz mëntek ode'b. A  zöreg embër mëg mënt 
ëgyenest háza.

Othon osztân elmontà à fijânàk, mëg á menyinek, mit látott, 
mit hallott. Azok mëg tiistehit elmëntek à zöregvel à zsâke1. Hàzà- 
vitte'k, mëgme^te'k : ê De51 ëgy ve1kà árány vaôt bennë. Abbaô
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osztá11 olya® gazdagok lettek, hogy á zöreg embert tejbe vajba fürösz- 
hette*k ; nem is eresztetted osztá51 többet á zoskolábá, mer hogy im 
me1gis vette'k ma valami hasznát.

Ara mongyák hát, hogy me1gis j a,ő á zöreg á házná.
(23 :574 . — G-ömör. — Mmó P ál.)

A palóc és az egri nagy templom.
Midőn Pyrker a híres egri székesegyházat fölépíttette, a vidék

ről sokan jártak, főleg vasárnap, az új templomnak s a zenés nagy 
misének bámulására. A  többek közt Mézes* Pésu, Istenmezejéről, 
szintén odaállított Béra nevű fiával a templomoldalba szekerestül. 
A  bámészkodók közt ilyféle kritizáló párbeszéd fejlődött:

— Nészi Bera, minyő nat tamplom ez itté ; emménk csak
kölökkutya a helyette!

— Aranyé de nat-toromja van ! Ugyan hogy épíhették illyen 
magosra ?!

— Bi aúgy is a ! Hát feleürű keszték.
-— De nem is hiszem, hogy itté készűt vaóna!
—  Hát ugyan hun ?
— Ötté valahun Pes körött!
— De neszi ne, minyeő rettented nagy aóra van a toromjába!
—  Ugyan ne nézze mág kend ollyan soká, han nézem mág

én is !
— Nézd te a mutataója másik végit! De csak maraggy itté

te Bera a lovakval, hogy ím el ne hajcsák; én bemegyek majd
misére !

Bemenet, a templom előtt levő nagy szobrokat bámulva, egy 
arra menő német katonatiszttől megkérdi:

—  Ugyan kérem szeretetvel, micsoda szent ez itté ?
— Ich weisz nicht!
Palócunk letérdelve, imádkozik:
— Aó szent Ivásznyi, könyörőii rajtaónk!
Bement aztán a misére. Az érseki mise eltartott tovább egy 

óránál. Azalatt Bera unta odakinn magát. Kátámad tehát a nagy 
sokára jövő öregre:

—  Hát kieőmed mit tátötta ollyan soká a száját; szén de 
lesz mág !

— Heheő Bera! ötté létté vaóna csak! Hát ahogy nézege
tem a nagy képekét még ablakokot, hát éceér csak méhhaózzák a 
cséngeőt; de ollyan nagy vaót a, mint emmi kis harangaónk! Arra 
észté kigyött rettenteő sok pap gyertyávaő! de annyi vaót ötté, 
mint a kutyába a baóha ! Let-utaóra pegyig kigyött égy vén mérges 
pap; oszt méhharagudott, hogy eő bijon nem misézik; kapta magát, 
léült a székre. Oda fel még a kaóruson elkesztek muzsikányi. Egy

* Az e a palócságban eléggé ismert kettőshangot jelel. M. Y.
SIMONTI ZS. : TRÉFÁS NÉPMESÉK ÉS AD O M ÁK . 4

.
i s
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nah-hosszaó német meg ott integetett a muzsikusok közeő a botval, 
hogy táncollyonak inág!.De bi a sok német csak nézegetett emmás 
szémi közé, de eggyik se merte kezdenyi! . , . En se vagyok rest, 
bugrok a középre, lehajtom a csuhaújjamot, rákezdém a kállai 
ketteőst! No nem is kellett egyéb! Rám zúdaú a rettenteő sok 
német, hogy ím kivetnek, mer nem szabad itté táncaónyi. De én se 
hattam magamot, aszontam, hogy nem tuttam a szokást, de ha nem 
szabad, ne muzsikájonak! Arra oszté ott hattak. De a vén pap csak 
séhossé akart miséznyi; mág eggyik pap a könvetis elejbé tartotta, 
hogy mongya mág; de bi a csak ötté vonogatta a vállát, akarhogy 
hajlongottak is eleőtté ! Eccér oszté eggyik még is kitanáta a szeívé 
szándékját: kapta magát énna ttátogaó csukafeőt a fejibé nyomott, 
é-nnagy kajmaós botot eziisbeű még a kezibé adott; erre osztég 
mémmozdaút, mer ahun dé lesz mág, ha nem igyekszik; oszt így 
monta el nannehezen a misét. Oda fél még a kaóruson örömükbe, 
hogy méttutták mozdítanyi hejibeő, elkesztek tompéráznyi meg 
kerepityényi; oszt így lét vége na-ssokára a misének, Peig az 
gondaótam, mikor az a sok pap nekiszalatt az aótárnak, hogy aú 
sszét kapkoggyák ászt a misét hirtelenyibe, hogy nekem nem is 
marad beleülle; de azé mégis dé vette végit! Nem is tunnak ezek 
aúgy hozzá, mint emmi papaónk, mer az egymagába is hamarabb 
szétkapkoggya, ez még szérszámostaó papostaó se éri végit.

(15 :229 . — Eger vidéke. — M aczki V alér,)
Pesu : Pista. Bera : Albert. Gé'ci : Gergely. Mág :  már. Tompéráz

nyi : tombolni. Kerepityenyi: kerepelni. De vette végit: dél vetette végit.

Kö™iondásolí.
Könnyű Katát táncba vinnyi, ha magának is kedvi van.
Az arany is tűzbe tisztól.
Csupa jaó csak a jaó Isten. (Ezzel vigasztalja a palóc a méltat

lanságról panaszkodót.)
K i minek nem mesteri, hóhérja az annak. (Arról mondják, aki 

valamit elront.)
Kap az, aki nem rest. (Gúnyosan mondja a palóc, ha valami 

hetvenkedő legény megveréséről hall.)
Szegőgyi, nem tőtyi. (Az olyan cselédről mondják, aki gyakran 

változtatja helyét.)
Yén lyánnak erős (nehéz) kedvit tanányi.
Muszajnyi muszáj, de lehetnyi nem.
A  jaó ceődör [így !] vagy mévvakú, vagy messántú.
Soktó sok függ. (Mindennek megvan az oka.)

(30 :441 . — Mátraalja és Eelső-Borsod. — B oksodi L ászló.)
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Krisztus-mondák.

Miből lett a gomba.

Hát ász tuggyák-é kigyelmeték, hol lett [hogy lett] á gomba ?
Hát mikor még Krisztus urónk Szémpétérvel á fődön járt, 

■éccér nágyom méttánát éheznyi. Ászongyá Szémpétérnek: Te Péter!
— Hallom urám-terémtőm. — Én éhes _ vágyok, mennyőnk he vala
hová. — Jó léssz bi záz, urám-terémtőm, mer ma én is éhes vónék. 
Épen ec cégény özvegy ásszonho tánáták beménnyi. Mivelhogy 
Krisztus urónk nem élt másvál, csák tiszta édes tejvei, ázt hozott 
neki á zásszo11, aki —- közbe legyék mondvá — ákkor épe11 kenye
ret sütött. Mig áz ásszo á tejé á komrábá járt, Péter, aki nágyo11 
szerette á lángos lepént. méssájditott éggyet á pitárbá. Kérnyi nem 
mert, merhogy im restélté Krisztus urónk előtt magát; hát fokta 
á zegészet, betette á kelebibe.

Krisztus urónk jó tuttá, jó látta észt; de nem szót éggy árva 
szót se. Itt behozza á szegény özvegy ásszo11 á tejet; megeszik, ősz 
mennek tovább. De Péter mindég elmárátt ek kicsit, hogy á lepénbű 
éggyet haraphasson. Krisztus urónk mé mindég úcs csinátá, hogy 
ákkor szóllyék hozzá, mikor Péternek tele vá" á szája.

Péter réstélletté á dógot nágyo11; nem ákártá, hogy Krisztus 
urónk méttuggyá; hát váláhánszor szót hozzá Krisztus urónk, mindég 
kiköpte á dáráb lepént, ámi á szájábá vót. így  osztán Péter ággyig- 
ággyig hárábdátá á lepént, hogy éccer éfogyott; visszanéz utánná 
nák keservesen, merhogy ím hijábá lopta, nem mágánák lopta; hát 
uram fia mit lát ? Mindé11 dárábbú, ámit kiköpött, eggy-éggy gomba 
lett. Azé olya11 puhá á gomba, mind á frissen süt lángos lepén.

Honnan van a légy.

Eccer Szémpétér, amikor még Krisztus urónkvál á fődön 
járt, nágyo11 met tanát áhítoznyi áz ő tudományárá. Ászongyá hát 
Krisztus urónknak:

— Urám, én édes teremtőm; de szeretnék én éccer iste11 lennyi, 
letálább éf fél órára.

—  Ásszongya neki Krisztus urónk:
— TTgyá51 má mé szeretné olyán nágyo“ iste“ lénnyi, te Péter ?
—  Hát má csák mévvállom, szeretnék eccer én is valamit 

terémtenyi.
— No jó vá11 Péter; csák oszt mén né bánd utóbb. Hát végy

•ém marék fődet á márkodba; de jó összö szoridd.
Út tett Péter; de nem tuttá elgondónyi, hogy mi léssz má

ebbű, hát hogy miné több légyék, homokot szorított á márkábá.
Akkor osztá11 ászongyá neki Krisztus urónk:

— No mos nyis ki á markod, ősz mond, hol ,légy‘.
Hát lelkem teremtette, áhogy észt á szót kimongyá Péter, 

•oszt á márkát szétnyittyá, éccéribe ánnyi légy ierémtődzött á homokbú,
4*
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hóm máj kiverte mágánák Szempéternek á szemit. A  nevit még 
ónná“  káptá, hogy ím Szempéter ászontá: légy ; pegy inkább vessz- 
madár á.

(23 : 190, 282. — Nógrád m. Terheled. — M ikó P ál.)

Állatmese.

Mikor á zúriste“ ma minden állatot metteremtett, oszt utóllyává 
Ádámot meg Évát teremtette, hát á zutolsó nápo11 összöhítá minnyá- 
jokát á paradicsom letesletközepibe. Me^hogy ím azt ákártá, hogy 
mindeggyik mettuggyá áz élelmit keresnyi, mihent messzületyik hát, 
ászongyá á lónak: Erezd el á csikódat, hác cálággyék. A  ló út tett, 
eleresztette á csikáját; á mem mingyá szálátt á rétre, fűvet ennyi.

Ászongyá osztán á zúriste11 á tyúknák: Erezd el á csibédét, 
háty kaparásszék. Á  tyúk mettétte; a csibe mem mingyá szálátt á 
szémetre kápárásznyi. Azóta is ot vá!1 letszivesebbe11; osztán meg 
ot is kápár, ahol tiszta szemet táná.

TJtollyárá ászongyá á zúriste11 Évának: Te Evá, erezd el te is. 
á gyerekedet, hagy járkállyék ek kicsinyég. — Ma hogy ereszteném, 
uram teremtőm ? Nem eresztem bi én, mer háthá elesik, ősz kitöri 
á lábát. — No csák erezd el, há mondom; ne fé, nem lesz semmi bájá.

De hogy im Evá, mind á zásszonyok szokták, má ákkor is 
szeretett ellenkeznyi, hát ászongyá á zúristennek: De má, urám én 
édes terémtőm, bi én messe eresztem, Gongé még ánnák á csontyá, 
nem tud á még járnyi.

Mehhárágudott éré á zúriste11, osztán ászongyá Évának: No 
hát, há lé nem tetted, esztendeig hurcollyád á zöledbe; oszt esztendő 
mulvá is többet essen el, mind á többi.

Ezé lett osztán, hogy minden állát mettuggyá mingyá keresnyi 
mágá á zennyi válóját: á zember meg még esztendő mulvá is csák 
olyán ügyetleu, mind á má született kis csikó.

(23 :480 . — Nógrád m. Terbeléd. — M ikó P ál,)

k i egyszeri gyerek.

Mikó kicsin vótám, elmentem á szomszéd faluba szógáni. Eső 
náp ádott á gazdám egy dáráb árpa kinyeret, de én keveslettem. 
Há kevés, ászontá, hát tödd á pátákbá, máj megdágád.

Másnap ászontá, hogy mennyek vesszőt vágni. En kimentem, 
váktám két szált, bevittem á pátákbá, hogy máj megdágád. Eccér 
csák ászongyá nekem á gázdá: Emönünk á vesszőér; itt van égy 
dáráb háj, kend még á szekeret. En í'oktám mágám, megkentem á 
szekeret mindenütt: kereket, ódáit, rúd át. Kigyün á gázdá, kápárjá 
á fejit s káromkodik: Illyen áttá cudárá, nem úgy kő észt csinani! 
No, ászongyá, fogd be mind á négy lovát, kettőt elő, kettőt utó.

E q még befoktám á lovákát, kettőt á rudhó, kettőt hátú á 
Byujtóhó. Itt hajtanám, de nem mén á ló, nem birjá egymást húzni.



53

.Kigyúr, á gazda, kaparja á féjit s káromkodik: Hej kutya lelke 
vette, nem így kő fogni!

Akkó ásztán mágá fölűt á nyeregbe és aszonía: Ne szőj áz 
utón, mer kivágom á szömöd! Mihent megindútunk, á kerék kiesett, 
de nem mertem szőni, Becerré csak meglátta ászt á gázdá, Hát á 
kerék hun van ? ászongyá. — Éveszött áz úton, mondok, nem mertem 
szőni. —  No fogd ki k lovát s eregy érte mingyár.

A  nyerges lovát kifoktám, ráűtem, elmöntem a kerékér. Ahogy 
odaértem, fűtöttem á lórá, de sehogy se ákárt megáni k hátán. 
Ere káptám magám, kiütöttem belűle két küllőt, beákásztottám á 
ló nyákábá s főűtem á hátárá. Mire odaértem á gázdámhó, á kerék 
étörte á ló lábát. Yót ásztán mégin nágy káromkodás: Hát á vessző 
hun ván ? — Itt ván á patákba, mondok, gondótám, máj megdágád.

Akkó ásztán á gazdám mégin kiszidott hogy: illyen árá áz 
apádat, te huncut!

Én elszáláttám tűle s beátám á páphó ! Megfogádott kánásznák. 
Mikó regge kihájtom á disznót, ászongyá á gazdám: Este ne hájcsd 
házá űket, hanem csák mágád gyere háza előre; á disznó máj gyün 
utánád.

Mikő másnáp este házá hájtom á disznót, hát odámárátt 
belule égy nágy ártány. Emenek keresni; hát eccer csák látom, hogy 
egy nágy hegyen süti tizenkét betyár. Odálopákottám nagy csön
dessen, jóláktám belűle kegyessen mint most. Ott ván tizenkét ákó 
bor egy hordóbá, hogy ászt megisszuk; hát engem beszögesztek á 
hordóbá. Én ott sirdogálok á hordóbá, hogy szabadulok ki belűle. 
Odagyütt egy fárkás; k fárká á hordó szájáhó ért, én kinyútom 
kezem á hordőbú, megkapom á fárkát, egy nágyot kijátok: Uccu 
te ! Ere á fárkás észálátt á hordóvá á gödörbe, odávágott egy fáhó, 
én kiestem s most itt vágyok,

(5 :3 3 . —  Miiek, Nógrád m. — W o l f  Vilmos.)

Pontatlan írásmód ; ö-ző alakok : emönünk, szömöd stb ! ? húzni, fogni 
e h. húznyi, fognyi stb.

Gyűlés az égő elállítása felől.

Tiribesen hetek ótá esett á zesső. Történt pegyig á nágy essőzés 
mingyár tá szénákászálás után, hát nágy vót á rijádálom á zegész 
faluba. Yásárnáp amikor mindenki otthon vót, kidoboltáttá á kössíg 
nemes bírájá, hogy délután négy órákor á litánijá után gyűlés lesz 
á kössíg házáná, ahová á zemberék ifjá és véne eggyáránt meghívódik ; 
á zásszonyokot nem értette, mer ázok á ző nyelvük szerint nem 
emberek, hánem ásszonyok, elég ha odáházá lármáznák. A  gyűlés 
tárgyá lészen á hőnápos esső elállításá. A  kihirdetés után persze vót 
nágy sürgés-forgás. Nágymise után á templom előtt hármán-nágyen 
égy-egy csuportbá összegyngták fejüköt és hálkán tánákották, Minden 
«suportnák más-más gondoláttyá támátt á veszedelmes esső ellen.
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Mivel á temérdek sok ember nem fért à kössíg házába, ázér 
kényszëritve vóták à nagy essőbe is á kössíg háza udvarára gyüle- 
këznyi. Nemsokára még jelent à kössíg bírája Szomszéd Pályás János 
képibe és à gyűlést egy előkerített hordóra fëlâvà ménnyitottá,

Letelsőnek Andó Kis Gëci szólalt fël, mondván : Bijony sok 
bëszéd esëtt mán à nagy essőzés feleől, itt à zidëji, hogy segiccsőnk 
rájtá. Hát én csak ámmondó vónék, letjobb vóná, há á szomszéd 
Mácunaró elkérnénk kőcsönkép à zúj nágy harangot, mëmmë á nyivësi 
nagy kerepëlôt, oszt à sëggyikët á falónk ëgyik végire, á masikot 
pegy á más végire mágásrá állítanánk, oszten à zömmi hárángjáinkvál 
mëhhùzatnânk, máj eltákáronnék innét á zésső.

De mán erre mësszôlàlt Kákuk Marci is, áki à komáromi vár- 
tüzérëkné privádíner vót, oszt így szót Gëci bâtyâhô : Hát bijony 
nem tánálom jónak à Gëci bátya vélekedését, mer bijony â letjobb 
vóná két ágyút vënnyi à kàtonâéktô, ászt én elsütném, áttú osztán. 
mëgijenne ëgy esztendőre is á zesső.

A  zegész gyűlés nagy örömvei fogattá észt à zindítványt, s- 
mán májnem elhatározták, hogy vësznek ëgy ágyút, amikor is fêlât 
à hordóra Bezre Mátyás, oszt így szavazott : Hát bijony én së à 
zéggyik, së á másik vélekédését el nem fogadom, letjobb vóná á 
falónk mëmmë à hâtârà fêlé ëgy nágy vászonesernyőt âllitànyi, ez 
kikerűne á kössíg e zideji és á gyüvő évi kendér termésébő is, 
ággyig pegyig fát hordoznánk á zerdőbű á nágy esernyő nyelinek.
—  Abbiony jó lësz, zúgott á zegész gyülekezet.

No enné bijony okosabbat is mondhatott vóná, mongyá Tuki 
Misa, à Bezre Matyi ellenlábassá [?] : Matyi sógor ! hiszën hogyhá 
esernyőt csinálunk ábbú à sok vászonbú, amit à zásssonyok fonnák, 
hát akkor mibő fogónk ruházkodnyi ? ászt hiszi ked sógor, hogy essőbű 
vágy levegőbű is lëhet ruhát várnyi ? A  letjobb vóná esernyőt szőnyi 
szálmábú, áz pízbe së kerűne, mëmmë ruha dolgábú së szenvennénk 
hijányt.

El-lësz jó, —  zúgott á gyülekëzet — nem is këll más tanács 
nekünk. A  bíró most mán ki is akarta jelëntenyi à szëntëncijât, hogy 
Tuki Misa szávázáttyát fogattak el, de ekkor fêlât hirtelen Bëràr 
oszt így keszte:

Végig hálgáttám mindëggyiknek á szávázáttyát, ëggyik is sok 
pízbe, á másik is sok pízbe kerűne, á hármágyik mëg elfogná à 
nápot tőlünk, osztán ákkor honnán vëgyünk ëgy új nápot ? Hát én 
csák ámmondó vónék, hogyhá marná esik, csák hagy essën, há hónap 
is esik, ákkor is csák hágy essën, de há hónápután is esik, ákkor 
mán nem tëhetünk rúla.

Ezt à zindítványt osztán ëccëribe elfogáttá á gyűlés.
(30 :549 , — Szécsény vidéke. — A gner L ajos.)
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Szólásmodok,,

Nem drémál, hanem süti márkát á cselekedet: nem szunyókál, 
mikor dolgozik.

A  lejányásszony olyan fürge, mint áz ürge, kettőt lép egy 
nyomba: nagyon friss.

Fussák ki á látója : a szeme.
Tud álmás embernek nem váló áz ásszony személyt reszkírozni : 

a feleséget szekirozni.
Az ilyen dolog nem kápácitál: nem illik.
Á  fiú esze fogja á betyüt, szive felveszi á tudálmát: könnyen 

tanul, fogékony esze van.
Tessék adni ollyán ápró pondrócskákát, ámiket áz urák á 

tőtött káposztába raknák: riskása.
Nem sokát ér biz már ő kigyelme, mert igen huzvá beszél, áz 

á nágy bájusz is hátráltáttyá á beszédet. Ezt jegyezte meg egy 
paraszt az öreg papra. Egy másik pedig fe lelt: Ezért ván hát, hogy 
mindig álomra ver á prédikációjá.

Ejnye, ejnye! á hirtelen munka sose vót j ó ! ászontá á csiga, 
mikó nyóc esztendeig mászott á fárá, s á közepéig jutva visszáesett 
a fődre.

(13 :571 . —  Rozsnyó vidéke. —  Gtlosz G i z e l l a . )

Áz én lakodalmam.
Farsangba vót a lagzim. Kemény tél vót, jó tudom, de én 

mégis a harmadik határ dűlőjére mentem sárga meg kék fődér, hogy 
a falait megszépíccsem. Csütörtöki szent napon jártak akkor is jány- 
nézőbe, rittig úgy mim most is. A  farsang első csütörtökén én is 
hozzá láttam a dologho, mer jó tuttam, hogy a mi házunk se marad 
néző nékül, mer amikor ezelőtt való héten tánc vót a kocsmába, 
dara Jancsi egyre vélem járta a táncot. A  kézbevaló kiskendőm 
is elvitte. Én hát bizony szépen kitapasztottam a falait, azutángon 
sárga meg kék fődvel farkasfogakat csinátam az odalára. Édes
anyám híjába szót ki rám, hogy haggyam mán el aszta babrálást, 
mer a Balázs biró gazda házát a nékűl is megtalálik; mer én bizony 
nem mentem be addig, még meg nem láttam, hogy két idegeny 
ember tart a szomszédunkba. Képüket nem láthattam a setéttűl, de 
járásán is megesmertem, hogy az Grara Jancsi. Kaptam magam és 
befutottam a házba. Otözni kesztem, mer a szoknyingom merő sár 
vót. A  ládábú kivettem a feteke szoknyingom, ászt őtöttem magamra, 
meg a rozsnyai kötőmet kötöttem elémbe. Varkocsom végibe is kötöttem 
pántlikát, hogy lusta ne legyek.

Anyám mingyán észrevette, hogy én valamibe töröm fejem, mer 
bement apámho és aszonta hozzá:

— Haja-e kend gazduram! én az gondolom, esmeg kérők vannak
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a szomszédba, mer Marisunk ugyancsak szette lábát a falai alúl; mos 
meg egyre igazgati magát.

—  Hát akkor bizony férhez aggyuk. Tégedet is tizennyóc esz
tendős korodba vettelek el. Vagy még a mi jányunk nincsen annyi 
esztendős ? Számijuk ki annyok ! Annak, hogy a jég elverte az egész 
határt, aratás előtt múlt hat esztendeje; előtte való esztendőbe attuk 
el aszta jó riska tehenet, melyiktű. az a szép üszőnk maratt. Ez mán 
hét esztendő. Azelőtt való esztendőbe hótt meg a te apád; mer jó 
tudom, tűle kaptuk a riskát. Ez mán tíz esztendő. Előtte való esz
tendőbe vitte el a víz az ásztatóbúl a kendert és te egész télen 
búsúltá, mer nem vót mit fonni. Ez mán tizenegy esztendő. Ettűl 
számítva négy esztendő előtt vettük meg a szomszédunk telkit; mer 
még azon termett az a kender. Ez mán tizenöt esztendő. Két évvé 
azelőtt takartam be a ház tetejit. Ez mán tizenhét esztendő. Most 
ezelőtt való évbe gyütt Marisunk a világra; mer jó tudom, hogy 
épen azér takartam be a házat, mer a kis Maris bőcsőjére húllt az eső.

—  A biz a, férhez adó mán a mi jányunk. Igaz a, hogy mihelyst, 
a jánynak egy fülén át a másik füléjig ér a varkocsa, mán férhez 
lehet adni.

Ebbűi tuttam meg, hogy hány esztendős vóttam. Én épen 
vacsorát kesztem főzni, mikor szomszédunk Gulyás Pesta nálunk 
gyütt. A  maga móggya és rendivel megköszöntötte apámékat, eggyet 
reszelt a torkán, osztány így keszte a mondókáját:

— Megkövetem a gazduramat és házát, nagy szóm vóna nékem 
kigyeim etekhez és kigyelmetek szép jányához Marisho. Szend nemes 
falujának nemes gazdája Gara János ide kűdött engem, hogy meg- 
tudakójam kentektű, szabad légyen-e néki Isten nevébe az ő segics- 
cségével lábát e szent küszöbön áttehesse és kentek szép jányát meg
kérje, mán mint illik hitves társúl magának.

Apám erre aszonta: Ha Isten nevébe az ő szent akarattvábú 
gyün, hát csak gyűjjék békivel.

A  szomszéd arra elment, de nem sokára esmeg elgyütt, de már 
Gara Jancsit is elhoszta magával. Én mikor Jancsit megláttam, el 
akartam futni, de mintha a fődhöz nyőtem vóna, nem mozdúlt a 
lábam helyibű. Jancsi addig nem is nézett rám, amég apám aka- 
ratyát nem tudakóta ki. Apám aszonta, hogy néki bizony nincs 
ellenire, ha nékem kedvem van hozzája menni. Akkor kikűtek a 
komorába minket. Jancsi megkérdezte tűlem, ha tunnám-e én űtet 
megszeretni. De mán erre hogy montam vóna, hogy nem ? mikor 
mán úgyis régóta szerettem. Nyomba meg is csókolt a lelkem, úgy 
ment be apámnak hírűi vinni, hogy rengyén van mán minden.

— Hát akkor álgyon meg az Isten benneteket! monta rá apám. 
Jancsi meg kicsapott egy húszast az asztalra, én meg felkaptam és 
úgy szalattam, mint a nyúl véle a kocsmába pályinkájér. De mán hogy 
is ne szalattam vóna, mikor abbúl tudik meg, hogy szapora lába lesz-e 
az új menyecskének. Nem is álltam vóna én az úton szóba senki ember- 
fijával. A  zsidót is úgy ódalba ütöttem, hogy nyekkent belé, mer mán 
szunyókált a mérőbe.



— Aggyék frissen pályinkát, mondok neki.
Ő meg eszeveszetten kap a tőcsér után, osztángon máj ecetet 

adott pályinka helyébe.
— .Mi te Maris! talán csak nincs jánynéző nálatok, hogy 

úgy siecc.
— Hát ha vóna is, mi gongya rá ?
Asztán futottam véle haza szaporán; otthon is termettem eggv 

lélegzetre. Még as se gondóták hogy ott vagyok, mán itt vótam.
(17 : 40. [folyt. uo. 185.] — Torna m. Torna-Újfalu. —  Tirpák Irén.)

Falai: a fal alja. Rittig : csakugyan, éppen (nem. riehtig). Szoknying 
(szoknya-ing): szoknya. Lusta: lompos.

Mese vége.
. . . Na osztán nem sokadoztak sokáig, hítták a papot, meg a 

hóhért, még a város összes njpejit, tartott ez a tizenkét pár olyan 
égy lagzit, amék hetedhét országra szólt, hét esztendejig, hét hónapig, 
hét hétig, még hét napig tártott. Még én is émentem evei a rossz 
köszvinyés lábommal is, há mi ne lúháto” ? Bé is kaparásztam ott
cudarú, olya11 vótam, mind égy tök, csakúgy tőtöttík belém a fajin
bort örömekbe, mé hát addig még sose járt ott magyar ember.

De mi vót a legnagyobb báj ?! A  lovamnak a feje tuskó vót
(mámmind annak a lúnak, améken hazafelé jövet ültem), a dereka
vijaszk vót, a fárka kendér vót, a lába kóré vót, a körme tapló vót, 
a patkója pég tiszta acél vót; hát amind jovába kaluppolok hazafelé,
az acélpatkó szikrát vét, a tapló meggyűlt, az én drága fakómnak
a kórélába elígett, kendérfárka langot vetett, vijaszdéréka elölvatt, 
tuskófejé lepottyant, én csak azo11 vettem észre magam, hogy a fődön 
vagyok, oda a drága fakó. Fődríszeg vótam, még lábra se tuttam 
állani, há mit vót mit tenni, nígykézláb kelletett hogy haza mász- 
szak. Na de vót is osztán ithu11 melegem ez az én drágalátos vasóru- 
bába felesígem mán a pitarajtóba várt a laskanyútóval, adott osztá“ 
nékem kézfogót, lagzit; nehéz vót még a fődnek is hallani a csúf
száját. Azóta rá se mértem gondolni ere a lakadalomra. Ha nékem
nem hiszik, hogy így vót a dolog, há csak kergy^k meg tülle. Az 
igaz, hogy ű aszongya. hogy nem a Fekete városbú. nem a lakada- 
lomrú jöttem én haza, hanem a kőrcsomábú, de biz abba máu hazudik 
űkéme.

(28 :420, — Zilah. — L ászló Géza.)

Sokadoznak : időznek, késlekednek. Kaluppol, kalupéroz : galoppíroz,
vágtat.
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Aioaia a nagy Wesselényiről.
Hallotta-ö hírit koma, liogy éccer az öreg Vesélényi báró kiatta 

a borát árendába egy széri embernek. Persze képzelheti, hogy micsa 
fáji11 bor vót a, megnyalhatta von utánna még a kiráj is a száját, 
de azér a báró meghatta néki, hogy csak húsz krajcáré m'erje literit, 
hadd ihassek a szegény ember is ikis jó bort. Oszt ászt is megmonta 
néki, hogy eggy hét múlva jöjjek vissza megen, mé szeretné tudni,
hogy kél-e jól a bora.

Há persze hogy vették eggyre-másra, hogy a fenébe ne kőtt 
vóna? Jön is a széri ember eggy hét múlva, oszt mongya, hogy alig 
győzi m'érni, egymáshátán áll az ember a hordója mellett. A  báró 
aszonta néki, há jól van, akkó há mérje magossabba“. Magossabban 
is m'erte biz űkéme, kapta magát, fétette eggy mosószékre a hordót, 
de bizo11 csak úgy kőtt az akkor is, mind az ászokfárú. Mikő mongya 
a bárónak, hogy csak úgy hőrgyák ászt most is, a báró aszonta,
hogy akkő há még magossabba“ ke m'erni. Fel is vitte ű nagy kinnal
a hijuba, azutám meg a kokasüllőre a hordót, pég máj mégszakátt 
belé; mégis csak úgy kőtt a, hijába m'örte magossabba11. A  báró meg 
csak csudálkozott, hogy ojan jól kél a bora.

(28 :381 . — Szilágy m. Diósad. — L ászló Géza.)

Fölköszöntők.
1. Alkalmi fölköszöntő: Aggyunk háloát a fősiéges Atya Ur- 

istenkiének, hon nem nyízte viétkinket; roánk hozta jezt a máji,. 
dicsüő szén napot, úmmint N. N. napjoát. Jezt a kis itoákát, úmmint 
Krisztus vírit (akár pálinká is), akit ez a becsületes ember nekünk 
szoánt, ezze ne szegiényiccse, hanem bívíccse ézrekve. Kiérrük a 
fősiéges Atya Uristenkiét, hogy aggyon bív ádoást, hogy abbó ja bív 
ádoásbó minden szegiényeknek adakozhassunk. Ménese meg hatoá- 
rinkot tyfíztű, víztű, jiégi hoáborútó. Kiérrük szén Yengyelinkuót,. 
ménese még marhoáinkat minden veszédelemtű iés kiérrük szén 
TJrboán poápát is, hogy a filloxert toávoztassa szüőlejinktű. Jezt a 
kis itoákát pegyig aggyá jaz Atya Uristenke testünk toáplálásoáré, 
legföllebb lelkünk üdvösiégiéré. Huótunk utoán pegyig a mennyeji 
Jeruzsoálemba Jiézus szén szive jelött Alleluját, Gruólyiát iéneke- 
hessünk. Ameny.

Rámondják : Éngeggye jaz Atya Uristenke !
2. Karácsonyi köszöntés: Gyícsiértessen a Jiézus Krisztus. Szé- 

rencsís juó estviét, szérencsis ünnépeket kévoánok magoknak, úmmint 
Krisztus TJronk születiése napjoát. Aggyon Isten gazdoának bort, 
buzoát, gazdasszonynak tyúkot, ludat, loánynak, legiénynek sziépp 
mátkoát, hatoárinkba csöndes memmaradoást. Gyícsiértessen a Jiézus 
Krisztus. Szérencsis juó estviét!

(29 :140 . —  Nyitra m. Csitár. — Thttrzó F erenc.)
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A gombóc.
Az eccéri paraszt kövér ludakat vitt le Pestre elannyi. Jó 

vásárt csinát; nos mikor megéhezett, hát bement egy traktírha 
ehídőnyi. Odagyiitt hozzá a kernyel; nos aszongya mit hozzon ennyi. 
Hát csak hozzon valamit, ami kíszen van, aszongya a paraszt. Ammeg 
látta, hogy széginy ember, hát hozott neki gombócát. Nagyot nízett 
a paraszt, hogy hát a pízií se ehetyik valami urassat; de má csak 
megette, mer szígyellette vóna visszakűdenyi. Hanem osztén látta, 
hogy eggy úrnak csibepecsényít vittek, mer aszonta, hogy repetér. 
Néki is gusztussá gyütt a csibepécsényére, hogy ő is aszonta, hogy 
repetér. Dé ő néki megin csak gombócát hosztak. Még azt is meg
ette ; de má akkor mirges vót. Azt tutta, hogy tán csak tívedísbű 
hoszták néki a gombócát, hát még jobban kajátott, hogy repetér. 
De bizon harmaccor is gombócát hozott néki a kernyel. Azt má nem 
birta mégennyi, mer a másik két porció is nagyon nyomta az ódalát, 
hát berakta a tarisznyájába; nos avvá. gyütt haza.

Az égisz utón boszonkodott, hogy gombócává köllött néki 
jólaknyi. Mikor má az uccájukba írt, hát szalad elibe a kis fia; 
nos má messzirű kajáttya, hogy aszongya, siessík ke ídés apám, főzött 
anya gombócát.

(28 :141. — Esztergom m. — S zölgtény  F erenc.)

Szólások.

Megteszem, ha vizet iszom is.
Égy szót se szólt, ászt is haókkan (halkan) montta.
Ötön vette: lopta.
Bolog mint az Orbán lölke: csavarog.
Kullog mint a kűdött farkas, jó vóna halálér postásnak.
Égen csinájj házat, ott is fére! (Fenyegető mondás gyerekeknek.) 

(15 :471 . — Csallóköz, Bacsfa. — F öldes G yula .)

Táncmoadókák.

Hát az öreg él-é még ?
A  fogaji jók-é még?
Rág-e, rág-é, rág-é még ? 
Pád-e vicsorít-e még?

Héj piros papiros,
TJgy szép a lány, ha piros!

Ha kicsiny is a legény,
Mégis lehet vőlegény.
Székét tesznek alájo,
"ügy megy föl az ágyáro.
(10: 96. — Pozsony m. Taksony. 

A lszeghy N . J áitos.)
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Közmondások.
Szóma legény széna lánt kap.
Akkor mond, hogy hopp, ha átugortad az árkot.
Falubeli tuggya, mindén házná meggyig (meddig) íéfő. 
Nagy kutya fő se veszi, ha kis kutya megugassa. .
Előbb szómán fekügy, azután párnán.

(9 :5 24 . — Pozsony m. Taksony. —  A lszeghy ÜST. János.)

As okos leány.
Mátyás király mikor útazott egy városon keresztül, s meglátott 

egy szép malomkövet, bekütte a kocsissát az ott való biróhó, hogy 
a malomkövet nyúzza meg, különben kiteszi a hivatallyábú ütet.

Azután a biró nagyon szomorú vót, hogy mit tegyen, hogy 
tegyen; vót neki égy sánta lyánya: Ne búsullyon édes apám, máj 
segítünk mi azon! Hát aszongya: mennyen vissza ő felségihő, mongya 
neki, hogy addig nem lehet asztat mennyúzni, míg ő felsége vétesse 
vérit; oszt akkor mennyúzza szivessen. Hát azután ászt monta a 
Mátyás király: Hát öreg, van neked valami tanácsadód ? — Ászt 
monta hogy nincs neki egyéb, mint egy szegény sánta lyánya. Ászt 
monta asztán a király, hogy hát ha ollyan okos a lyánya, gyüjjön 
elejibe: lovon is nem is, gyalog is nem is, kecelétlen is nem is. Hát 
asztán kapta a lyány, vót nekik egy szamarok; a sánta lábát tétette 
a szamárra, a jobb lábával pedig úgy ugrát a szamár mellett; — 
asztán a szamárnak elől is, hátúi is kécelét kötött, maga előtt pedig 
ecs csep se vót és úgy ment a király elejibe.

A  király hogy mellátta az ablakon, örömmel elejibe ment; 
asztán úgy mekszerette, hogy első miniszterinek feleségűi atta. Hát 
asztán mekfeletkezett — hogy jó dóga vót — hogy a szamár ott 
van. Hát a szamár megellett egy taliga alatt. A  taliga gazdája mént 
és ászt monta, hogy az ő taligájának kis szamara lett. A  szamárnak 
a gazdája meg ászt monta, hogy az ő szamara ellette a kis szamarat 
és így össze vesztek, egymás hajába kaptak. Hát az asszony kiment 
elejékbe, kérdeszte, hogy mi bajok. Monták. hogy a kis szamarat 
mind a ketten el akarják vinnyi, s kérdészték, hogy hol van a méltó- 
ságos úr ? Ászt monta hogy: ément a húzába csukát iőnyi. Hát ászt 
monták az emberek, hogy hogy lehetne a búzába csukát lőnyi ? — 
Hát ászt monta: úgy lehet, mint a taligának szamár fia vóna: hát 
inkább a szamárnak van szamár fi ja mintsem a táligának.

Hát asztán a szamárnak a gazdája elvitte a szamarat haza, 
a taligát meg a taligának a gazdája.

(2 :275 . — Heves m. Gyöngyös. — I f j .  K áp lánt József.)



A hamis nyelv.
Naddolog vót a. Nem tóm, é tom-é még mondanyi. Mettró- 

bálom. — Hugy-is vöt no ! ?
Ugy-e, hók krumplyisalátát ettek pandzurka (picinyke) sunka- 

darapkákva keverrel, vaty pety, hogy ep pár darapka sunka vót 
főtálalva jó sok krumplyikarikába szilidítte [?] — mánn éfelejtettem. 
No de olezánz, mind a német tánc. Elég ah hozzá: ep paraszt ember 
és a legi“fia eggyütt falatosztak.

Az ember a sunkáhol látott, a légi11 pesz szemérmetessígbű 
a krumplyit erőtette magába; mer az gondóta, hogy apja máj csak 
han neki is á sunkábú. De mikó látta, hogy apja a krumplyit csak 
úp piszkágattya és mánn az utósó sunkadarapkát is észegyi elüle, 
mann tovább nem áhatta és isz-szó apjáhó: Apám! mi az a veres a 
ke szájába ? Hát a nyévem, felét az apa. — No akkó egye meg a 
fene a ke nyévit, haszé mind éfalta elülem a sunkát.

(20: 284. — Vác. — Szlávnits Gtöbgy.)
Vaty pety, ill. vagy pegy : vagy pedig. Penz-sz . . .  eh . pegy sz . . .  

San neki: hagy neki. Mánn: már. Isz-szó: így szól.
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Szólások.
1. Gyühöggyön még! (A  szitok egyik formája, mint pl. egye 

meg a fene I vagy bomoljon m eg! Ebből: dühödjön meg!) Gyüliöggy 
még, tudod-e!: vessz meg!

Húz valakire : hasonlít vkihez.
Kapja, v. kapja magát. Amért így beszéltek róla, kapja, nem 

megy többet hozzájuk. Y agy: Szépen nem adták, kaptam: elloptam
Kiránénak kellessen! (Ha valami orvosfüvet v. orvosságot eltesz 

a jász asszony, ezzel a mondással kíséri. Nyilván azt érti rajta, hogy 
szegény embernek sem ideje, sem pénze nincs betegeskedni, ezt 
jobban megtehetik a gazdagok.)

Kutyanyomba lép : rossz útra tér, letér a jó útról. Azt hittem, 
hogy még délelőtt kijövök a városból, de itt is kutyanyomba léptem, 
meg ott is, t. i. ez előtt a kocsma előtt is megállottam, meg amaz 
előtt is. Nem lesz már abból ember, kutyanyomba lépett már az.

Megellik még az úr kisebb tőggyel is: nem lesz mindig ilyen 
nagy úr, szorulhat még segítségre; vagy: Majd lesz még a kutyára 
dér, de a lónak is hasig é r ! . . .

Nagy kínt lát valamivel: türelmetlenkedik vmiért. De nagy kínt 
látsz vele !: de erősen várod, ne türelmetlenkedjél.

Szemre-főre tekint: megválogatja az embert, részrehajló. Lám a 
kapitányságnál is az úri embert leültetik, a szegény embertől meg azt 
is alig kérdezik, hogy mit akar; hja, szemre-főre tekintenek ám ott 
i s ; az úr még a pokolba is úr.
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Szőre-lábán elvész vm i: hirtelen, nyomtalanul eltűnik valamely 
tárgy.; se híre, se hamva; lába nőtt.

(29  :4 1 . —  Jászság. —  S zabó I stván.)
A zárt 8 nincs megjelölve.

2. Angyal szót ki belüled. (Jót mondtál, kedvemre valót.) 
Csúnyán néz, mint aki bengézni járt, oszt sémmiccse tanát. 
Főtűzte a gúgyélát: haragszik. Lefonta a gúgyélát: megbékült.

(Gűgyéla : a guzsalyszárra kötött szöszcsomó.)
Kísűn érkezett bajuszfaszolásra. (Kopasz szájú.)
Mónár gondja az őllés =  tudom én, mi a tenni valóm.) 
Kendéssen megmosta az annya a fejit. (Szőke.)
Sajtalan az a harag, akitül senki se fél.
Szemibe néz, mint íme Pista a gyíknak.
Mosolyog, mint Mózses a moslékba.

{25 :37 8 . —  Félegyháza, Kis-Kunság. — Móka István.)
Az a és á hangokra nézve vő. az itt következő félegyházi közleményt.

3. De körösi embérsigéd van.
Fülel, mint siket disznó a búzába.
Gyönyörködik, mint májsái ember á süvegbe.
Jót lökött rajta, mint szentesi emberen á hosszú kutya.
Jó esik áz ülés, mint öregnek áz ütés.
Jó esett neki, mint öreg kutyának a váj ájjá.
Keresztü á benne áz igyekezet, csakhogy ki nem gyühet.
Lesi, mint Bikáné á lepínt.
Megátákodott, mint falu végin á guta.
Mettánátá zsák á fóttyát.
Mindén ember á mágá borit viszi á vásárrá.
Ne őgyelégj, mint fáiu-fárká Kátá.
Széttekint, mint vak kutya áz ugaron.

(5 :176 . —  Fél egyháza. — Szivák János.)



6: Északkeleti nyelvjárások,
(Felső-Tiszavidék és Zemplón-Abanj).

Bolond mesék.
1. Befogom a derest, Kifogom a verest, Bá ülök a fakóra. 

Elindúlok, megyek, Mengyek, mendegélek, Kert alatt lesz hálásom. 
Oda írve kipányvázom a nyerget, Pejem alá gyűrtem a lovat, Lefe- 
küttem. Reggel midőn felíbredtem, mán dílre járt a nap. Nízem a 
lovat, megőrte az egér, Nízem a nyerget, megette a farkas. Nagy 
húsán bánatosan beugrók a kerbe; Eszem a dijót, Töröm a mogyo
rót, Jól laktam császárkörtível.

Ecoerre rám kiát egy ember: Minek eszed a retket, Hisz nem 
neked ültették a rípát ? Azzal felkapott egy tököt, Úgy hozzám 
vákta a kalarábét, Hogy máj agyon vert a jég. Megríműlve haza 
futok. Beraktam az ajtót, Lerogyott a kímín; Beűllök a sutba, 
Eszem a kását, Töröm a puliokát, Jól laktam gujásos hússal.

(3 :2 8 0 . —  Debrecen. —  V o zábi Gyula.)

2. Eceer vót, hunnen [-nem] vót, 
Felnyergeltem a fakót; 
Kimentem a kerek erdőbe,
Ott vót jó tűz, jó v íz ;
Jót ittam, jót melegettem,
A  fakót a fejem alá tettem, 
A(ny)nyerget kipányváztam. 
TJccu fakó, hun a nyereg, 
Talán elvitte a farkas ? 
Odamentem egy csipkebokorho, 
Ott úgy hullott a dijó,
Majd agyon vert a mogyoró; 
Oda jött egy vín anyó,
Ászt kérdi tűllem,
Minek ásom ászt a retket, 

rípát, csiosókát:
»Hiszen nem. neked ültettem 

ászt az ugorkát.«
Felkapott egy dinnyét,

Úgy hozzám vágott egy tököt, 
Hogy még most is csereg-csattog 

a hátam a fejszefoktúl.
A  zsebembe vót egy dijó,
Abbúl lett egy hajó 
Evezővel;
Átmentem a Tiszán,
Tisza partyán vót egy kis ház, 
Ott sütöttek főztek mindenféle jó t ; 
Engem is odahíttak;
Úgy jól tartottak tőtött káposz

tával,
Hogy még most is fáj a fejem a 

tökmagtúl.
Tamburásnak vót egy jánya, 
Cipellője szamárbűrbűl,
Annak is a legfarábúl.
A  ki észtét így elmongya,
Egy pint bor az ára.

(5 :179 . — Debrecen vidéke. —  Y ozáei G yula.)
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Teríts,, abrosz!
Eccer vót eggy ember. Annak vót annyi fija, mint a rostán a 

juk. Elment, hogy megveri az Istent, mír adott ojan sok gyereket. 
Aután ment az úton, tanálta a Jézust. Kérdi tűlle a Jézus: hova 
mícc te szegín ember ? Monta neki az ember: mengyek, megverem az 
Istent, mír adott ojan sok gyereket. Monta neki a Jézus: gyere 
vissza te szegíny ember, adok eggy báránt. Aután ment, mendegélt, 
felvette a szegíny ember a báránt. Ha pízre van szükséged, csak 
mongyad neki: rászkóggy bárány! Osztán vitte a szegíny ember a 
báránt. Az úton letette. Aszonta neki: rászkóggy bárány! Kászkó- 
dott a bárán, csak úgy sínlett [?] az aranba, mint a ganéba. Aután 
felvette a báránt, ment a kocsmába. A  kocsmárosné íppen komja 
asszonya vót, adott neki egy icce bort. Odatta neki a báránt, hogy 
tegye el, de ne mondja neki, hogy rászkóggy bárány! Azt megmonta 
a kocsmárosné az urának. Ekkor azt mondta: rászkóggy bárány! 
Megint rászkódott a bárány, csak úgy sínlett az aranba, mint a 
ganéba. Aután elvettík a báránt, oszt reggelig kerestek eggy ojan 
báránt, a mijen av vót. Aután megint elment a szegíny ember a 
bárányír; odatták neki azt a méket kerestek. Elvitte a báránt a 
házáho, monta neki: rászkóggy bárány! Nem rászkódott a bárány. 
Megölte ab báránt. Megint ment, hogy megveri az Istent, mír tette 
bolonddá. Aután megint az úton tanálta a Jézust, kérdi tűlle aj 
Jézus: hova mícc te szegíny ember ? Monta neki a szegín ember: 
mengyek, megverem az Istent, mírt tett bolonddá. Azt monta a 
szegíny embernek: gyere vissza te szegíny ember, adok neked eggy 
abroszt; ha éhen vagy, mongyad neki: terijj abrosz! A  szegíny
ember úgy tett. Terít az abrosz mindenféle jó íteleket. A  mit tudott, 
felrakott; a mit nem bírt, ott hagyott. Aután megint elment abba 
a kocsmába, a mékbe vót a báránnyal. Odatta a komja asszonyának 
az abroszt, de megmonta neki, ászt ne mongya hozzá: terijj abrosz! 
Aután megmonta a kocsmárosné az urának, a mit a komja ura 
mondott. Akkor monták az abrosznak: terijj abrosz! Megint terít 
az abrosz, mindenféle jó ítelek vótak rajta. Jól laktak belőlle. Oszt 
reggelig megint egy másik abroszt kerestek a komjának. Elment a 
komja a kocsmába az abroszír, odatták neki ászt az abroszt, a méket 
reggelig kerestek. Asz-szegíny ember megint haza vitte a házába, 
mondta neki: terijj abrosz! Nem terít az abrosz! A  szegíny ember 
mírgibe szíjjel vagdalta. Aután megint ment, hogy megveri az Istent, 
mír tette mán kéccer bolonddá. Aután megint mektanálta a Jézust, 
ászt mondta a Jézus: Gyere vissza te szegíny ember, adok egy
fütyköst, de ászt ne mongya hozzá: hogy: üssed fütykös! Aután 
monta neki: üssed fütykös! Akkor ütötte a szegíny embert a füty
kös. Alig tudott a kocsmába bemenni. Bement a kocsmába, meg
monta a komja asszonyának, ászt ne mongya neki, hogy üssed fütykös. 
De monta neki a komja asszonya: üssed fütykös. Ütötte a fütykös 
a kocsmárost úgy, hogy oda attak a szegíny embernek a báránt, 
abroszt, fütyköst. Asz szegíny ember osztán haza ment a báránnyal,
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abrosszal, fütykössel. Aután jól vöt dóga, vöt arannyaf ennivalója, 
meg fütykössé, a kivel mást megverhessen, ha bántya. Az "Úristenre 
se panaszkodott többet, áldotta az Istent, meg aj Jézust, s most is 
íl tán még bódogál, ha meg nem hót.

(10 :427 . — E3ep puszta, Debrecen mellett. —- Y ozári Gyula.)

Szójátékok.

Helységnevek a nép száján.

Ez a ruha is mán Ujhélybe való (újat a helyébe).
Hűn vette észt a szlp lovat ? Vásárhelyen (kitérő felelet). 
Tán Sárváron jártál öcsém! (sáros úton).
A gazda azuta mán Munkácson jár (dologban van).
Baján van ű most (baja van).
Nem Adonyba való (nem szeret adni).
Na íí igazán is Bátorba való (bátor).
Sose (soha se) vótam én Szerencsen (nem szerencsés).
En csak kútvári borrá ílek (vizet iszik).
Hová ment a gazda ? Messzikóba (messze, kitérő felelet). 
Na vótá mán a Bánátba? (megbántad már a dolgot?). 
Fehérvári bort iszik (vö. kútvári).
Hűn jártál a mút héten ? Nekeresden.
Azt hiszed Lökön vagy most ? (szeretett lökdösni).
Hé ! nem Hevesen vagyunk ám most (ne heveskedj!) 
Marján eszkábálták űtet (természetében van a marakodás). 
Elhagass, mer Kukutyinba kűdelek !

(29: 287. — Hajdu-Szovát. — Menyi I uhác.)

Mese a fonókáfeól.
Cibere bába meghala,
Két jánya marada;
Eggyikeí hítták Ilonának,
A  másikat Ágotának.
Sepregess Ilona,
Mosogass Ágota.
Amoda jön szlp szekér.
Szíp szekérbe szíp asszon,
Szekér víginn tót gyermek. 
Mongy eggy mesét tót gyermek! 
Mondok, mondok asszonyom:
A  szilágyi berekbe, 
Berek-Böszörmínbe,
A  hun a szarkák szitkozódnak 
A verebek átkozódnak

SIMONYI ZS

A  tücsök is kikapja kargyát, 
Megöli a szarkát.
Míg veréb úr bíró úrhoz ballaga, 
Addig a szarka mekhala.
Két vin asszon gajdola.
Hova mígy te szóga ?
Udvarodba gazda.
Törvín tenni,
Bíred venni,
Húgodat elvenni.
Co fel sárga 
A  cseresznye fára!
Nem aggyák a jánt az ijen attára. 
Amoda egy csipke bokor, az alatt 

jól ettem,
5, : TRÉFÁS NÉPMESÉK ÉS ADOMÁK.



Jól ittam, jól felmelegettem; 
Fejem alá tettem a fakót.
Gyű fakó ! hun a nyereg ?
Talán a farkas ette meg ? 
Zsebembe vót egy diós mogyoró, 
Két felé haraptam,
Bggyikét csónaknak,
Másikát evedzönek ;

(7 :2 85 . —  Bihar-Dic
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Átalmentem a Tiszán.
Tisza partján ek kis ház,
Be nísztem a kímínyinn. 
Sütik-főzik a rípát,
Gsicsókát, ződ ugorkát.
TÍgy jól laktam disznótoros 

káposztával,
Most is fáj a hasam a tökmaktúl. 
eg. —  B akoss L ajos.)

Áz igazi komédiás.
Egy öreg komédiásnak vót egy Jancsi nevű. fija. A  fijú a

hátán mindig ojan zsákot harcolt, a mékbe két kötél vót tíve.
Eccer a mint mennek mendegélnek hetedhét országra, észre se 

veszi az apja, hogy minn mesterkedik a fattyú. Á  pedig egyebet se 
csinált, csak azt, hogy kirántotta a zsákbúi a két kötelet, osztán 
felment rajta az égbe. Csak azt hallotta mán a komédiás, hogy 
Jancsi ugyancsak dörömböl odafenn.

Ezír a tettijir úgy megharagudott rá, hogy utánna ment egy 
baltával, osztán szíjelvágta Jancsit. Lefele jöttibe se akarta cipelni, 
hanem elébb lelökte a fejit, azután a két kézit, azután a két lábát 
meg a derekát.

Ide le se sokat kímílte, mer csak belehánta a zsákba minden 
ríszit, bekötötte a zsákot, osztán belelökte a Dunába.

Egy kis idő múlva mégis hoszta a hátán a zsákot Jancsi.
E vót eccer csak a komédiás!

(5 :226 . —  Székelyhíd, Bihar vm. — B akoss L ajos.)

Á csizmadia disznaja.
Vót eccer egy csizmadia, Györgynek hittak. Vót annak eggy 

koca disztója, a mék mikor jött a csűrhérűl haza fele, mindig azt 
hajtotta hogy: gyűri, gyűri, gyűri!

Sehogy se szenvedhette ezír a csizmadia, hogy még űtet kicsú- 
fojja. Monta is a felesíginek, hogy máj megtaníttya ű a György névre.

Hát a mint eccer megin szalad hazafele a disztó, újra csak
fújja, hogy: gyűri, gyűri, gyűri! No várj, mongya a csizmadia. Tüs-
tint lesbe is állott egy nagy darab fával. Avval a mint jönne az 
ajtón befele, úgy fűbe vágja, hogy sose monta többet ászt, hogy 
gyűri, gyűri, csak azt nyökte, hogy györgy, de meg is döglött bele.

Akkor bánta a csizmadia, hogy ojan bolondot csinált; a fele-
síge is rátámatt, hogy: taníthadd mán, edd meg a szemit.

Yígtíre is avval vigasztalta magát a csizmadia, hogy úgy kell 
neki, ne csúfolt vóna mindig.

(5 :328 . —  Székelyhid, Bihar vm, —■ B akoss L ajos.)



Az egyszeri gyerek.
Mikor fiatal fickó vótam, émentem Batiz alá vándorolni. Kifog

tam a nyergest, befogtam a rudast, fejem alá csaptam a lovat. Az egér 
is ászt gondolta, hogy lisztes zsák, kirágta az eggyiknek az ódalát. 
En is buvomba-bánatomba beugrottam egy kerbe, fémásztam a dió
fára ; öttem a diót, törtem a mogyorót, jól laktam gömböjég szilvával.

Eljött oda egy öreg ember: 0  te fattyu, te fattyu! ne edd a
diót, ne törd a mogyorót, nem neked való a gömböjég szilva.

Felkapott osztán egy káposztás torzsát, úgy a hátamba vágta,
hogy csak ngy csiirügött-csattogott a laska nyútó a szegen.

En osztán buvomba-bánatomba éfutottam onnét egy erdűbe. 
Ott az erdűbe vót egy kis ház. Nem vót otthun senki, csak egy 
fazék tokány főtt a tűznél. Törtem a tokányt, csináltam a gombócát, 
jó laktam túrós haluskával.

Eljött oda egy öreg asszony, osztán úgy a hátamba vágta a 
tokánytörő kanalat, hogy csak úgy csiirügött-csattogott a fejsze foka. 
Buvomba-bánatomba kiugrottam a kapun az uccára. Jött egy katona, 
osztán rám kiátott: Ej te fattyu, te fattyu! mi van az én lábomon ?
— Csizma vón, ha szára vón, mondtam neki; de így csak kölyök- 
csizma. A  katona elkacakta magát; én meg ászt gondoltam, hogy az 
anyám istenit sziggya. Elszalattam egy tópartra, onnan kinőtt egy 
fa, ficfa a neve; négy megköti, hat elóggya; a ki észt el nem mongya,. 
szorujjon be az óra juka.

Ez is én rajtam történt meg.
(15 :184 . — Krassó, Szatmár m. —  B artók Jenő.)
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A pórul járt ördög'.
Yót eccer a pokolba egy ördög, osztán az ojan kutya vót, 

hogy fetette magába, hogy fejön a fődre, osztán mindenkit elvisz a 
pokolba, akinek hosszabb a neve, mint neki.

Hát fel is jött, találkozik osztán egy szegény emberrel, s kérdi 
tülle, hogy hogy hijják. A  szegény -ember látta, hogy mibe töri az 
ördög a bakancsát; mongya hát neki: mongya meg elébb ű. Az ördög 
ászt monta neki, hogy űtet Bavasz csalatroki lapatra pityergének 
hijják. Osztán meg engemet —  mongya a szegény ember — Szén- 
ponponoló-vice-nóversonologono-Yilipitikócki János. (XTgy hijták űtet 
csak, hogy Yilipitikócki János, de csak azér mondott ojan hosszút, 
me tutta, mit akar az ördög.)

Az ördög ngy elfutott, hogy hogy. . .  Meg sem állott a pokolig, 
még annak is csak a közepin. Nem is kérdezte mástul, hogy hogy 
hijják, me nagyon félt.

(28 :479 . —  Patóháza, Szatmár m. —  B artók Jenő.)

5*
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Szólásmódok.
Oajn búgjos [borzas], mint az ördög, tám sose fejsülköaik.
Né n é ! a méregtok, mingyán megpukkad mérgében.
Vigyázz, mer elsül a bűrpuska, osztán lessz p ú !
Trinkos, annyit iszol, mint a gödény!
Mondtam neked, hogy micsinájj, osztán engem ne okojj, ha 

nem jó lessz.
Ászt mondi, nem adi, inkább a sárba tapodi.
Jól elpáholta egy suhángval.
Ha megfoglak, izra-porra törlek! Izra-porra tört a szekere.
Ne hadazz itt aval a botval, mer ha megfoglak, úgy meg- 

agya-bugyállak, hogy — S
Erőnek erejével el akarta venni tűlem a sallót.
Muti csak a terenyedet! A  ki a terenyébe köp, mikor a csono- 

kot hajti, azt az ördögök visszaköpik.
Erkölcsös lú ez, nem indít a szentnek se, ha eccer belébujik 

az ördög.
Ne vesztegessétek az embert (ne boszantsátok).
Habzsoli a levest, mint a kutya.
Síkárkózni vót, osztán beesett a vékbe, ojan kastoson gyütt haza ! 
Kőly [?] fel már, ne dögöjj ojan sokáig!
Muti csak, mi van nálad! Mutijja ken már!

(12:4-27, 523. — Zemplén m. Szürnyeg. — Csomár István.)

Találós mesék.
Hogyan esik az eső ? —  Vizesen.
Hojan kő van legtöbb a vizbe ? — Vizes.
Miér kötik fel a lú farkát ? — Mer magának nem tudja.
Ződ istáiéba fekete tehen piros szénát eszik. —  Görögdinnye.. 
Háromszáz * vargának feleségestül hány körme van ? — Negyven. 
Ki fia egy idős az annyával ? — A  láda fia.
Melyik fa nem ég meg a tűzön ? —  A  tréfa.
Mi fogy, ha nő ? —• Az ember élete.
Mi nem lesz vizesebb, ha vizbe esik is ? — Az eső.
Ötven szeme is van, mégse lát ? —■ Lánc.
Mikor beszél a bárány a lúval ? —  Mikor hegedülnek.
Egy jól elkészült csizmának mi hija van ? — A  párja.
Melyik seprő legdrágább? — Az úri asszonyok sleppje. 

(4 :234 . — Gönc, Abauj m. —  Paszlavszky Sándor.)

* Háromszáz volt a neve.



7. Királyhágön-táii nyelvjárások
(Erdélynek nem-székely réssé).

Népdal.
Eejik a fekete keskét,
Verik a barna menyeskét,
TJgy kell neki hadd ugrassák,
Mírt nem becsüli az urát ?

Sose láttam télbe feskét,
Sem szíp asszonyt sem menyeskét.
Hé alá, hé alá, vizi malom, alá,
Keritsen az isten a subám alá.

(11 :48 . — Kalotaszeg, Sárvásár. — K ovács János.)

Atkozódások és tréfás mondások.
A  mété egye meg a beled!
Ne fi, mé elkap az ördög! (Ezzel ijeszti az anya a rossz 

gyermekét.)
Óh, hogy a mész egyen meg !
Óh, hogy a csuda egyen m eg! (Annak szokták mondani, ki 

valami nevetségest, mulattatót mond.)
Te, hogy a gája egyen m eg!

(17 : 143. — Bánffy-Hunyad. —  Ueiusburg György.)

■ A régulás asszony.
Eccer vót, hun nem vót, vót a világon eggy asszon. Aszmoagya

neki egy reggel a zura :
—  Na, én kimenyek szántani, csak késő öste jövök haza. Itt 

van egy zacskó píndz. Erigy bé a vásárba. Marci szomszíd idatta 
a szekerit; vásárolj bé mindent, mire szükségünk van.

A  zasszon elis ment a vásárba. Eelvásárolta a zegisz pindzt.
Egyebet se vett, csak cserépedényeket. Úgy megrakta kisebb-nagyobb
fazékkal, csuporral, röstöllővel a Marci szomszéd szekerit, hogy alig 
birta a két puci lú.
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Miko haza. írt, sorba felakasztotta űket a falra. ITgy megtőt 
a zegisz fal, hogy egy kis ződ mázos röstöllőnek suhun se jutott 
hejj. Próbálgattya ideis, odais; há csak nem lehet biza.

— Ennye kuttyateremtette nagy dögéi, így bántok a kicsi 
testvíretekkel ? Mingyá megtanítlak én titeket becsületre.

Evei eléveszen egy nagy botot s pifi, puff, szabja vele űket 
jobbra-balra.

Miko cserepekbe mind a fődön hevertek amennyin vótak, a 
Iegnagyobbik szegre felakasztotta a kis röstöllőt. Ippeg akko írke- 
zett meg a zura.

—  Há te asszon, micsináltál ? kérdeszte ámulva-bámulva.
—  Nízze csak kéd, mind felvásároltam a sok píndzt, edényeket 

vettem vele. A  zúton bíkességbe megvótak., de itthun kesztek ágálni 
s észt a kis röstöllőt nem akarták magik közzé ereszteni. De mégis 
tanítottam űket becsületre; megmutattam, hogy ki parancsol a háznál.

A  szegíny embert majd kitörte a nyavaja, de egy szót se 
tudott mírgibe szóllani, csak a haját típte, mindha megbolon
dult vóna.

(16 :327 . —  Kolozs m. Szucsák. —  Y ersékyi G y ö r g y .)

Hégulás, rigolyás: szeszélyes, izgága. Höstoilő:  széles szájú csupor v. 
csésze. Buci az Érmelléken is a. m. pici, kicsi.

A legény s két lány szeretője.
Yót egy leginy. Hát annak a leginnek vót két jány szeretője, 

a zeggyig gazdag, a másik szeginy. Eccer élményén a leginy a 
szeginyebbikhez, s láttya, hogy rípát tisztít, de aza jány ajan vas- 
tagan tisztítatta a hajátul, hoccsak ajannak maradt a rípa, mind a 
zujjam. A  leginy kérdi a jány túl, hogy hát minek vág le annyi 
haját? A  jány aszongya: »vastagan vágam, me még hoz anyám.« 
Na a leginy élményén a másik szeretőjihez, a gazdagjabbikhaz, s 
láttya, hogy az is rípát tisztít, de az ajan víkany haját vágatt a 
rípának, hogy hejen-hejen mind réta maratt a haja. A  leginy kérdi 
a jánytúl, hogy: hát te minek nem takarítad meg jobban a rípát, 
minek hagyad ajan hajasan ? A  jány aszongya rá : »Azír takarítani 
úgy, -me még sok vessen kell.«

(14 :42 . Domokos. Szolnok-Doboka m. — M. N é m e t h  Sándor.)
Ajan: olyan. Hejen-hejen : hellyel-közzel. Séta : rajta. Sok vessen :  

sok versen, sok ízben, sokszor.

A kóré s a kis madár.
Eccer vót ekkis madár, s rá szállott a kóréra, aszonta a kóré

nak : Kóré rengess engem.
A kóré aszonta: Bizén nem rengetlek, me mán rengette

lek eleget.
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—  Kecske rágd meg a kórét, mond a kis madár, me kóré 
nem renget ingemet.

Monda a kecske : Bizén nem rágom, me rágtom eleget.
—  Farkas, edd meg a kecskét, me kecske nem rágja a kórét, 

kóré nem renget engemet.
A farkas visszamondd: Nem eszem tizén, me má öttem eleget.
—  Lfidd meg falú a farkast, me farkas nem eszi a kecskét, 

kecske nem rágja a kórét, kóré nem renget engem. — Nem lövöm 
bizén, me má lűttem eleget.

—  Tűz, igesd el a falut, me falú nem lövi a farkast, farkas 
nem eszi a kecskét, kecske nem rágja a kórét, kóré nem renget 
engem.

A  tűz aszondá: Bizén nem ígetem, me ígettem eleget.
—• Víz . ócsd el a tüzet, me tűz nem ígeti a falut, falú nem 

lövi a farkast, farkas nem eszi a kecskét, kecske nem rágja a kórét, 
kóré nem renget engem.

A  víz aszongya: Én biza nem ótam, me má ótattam eleget.
—  Öker, idd meg a vizet, me viz nem óttya a tüzet, tűz nem 

gyúttya a falut, falú nem lövi a farkast, farkas nem eszi a kecskét, 
kecske nem rágja a kórét, kóré nem renget engem.

Az öker aszongya: Nem iszam bizén, me ittam eleget.
—  Járom rontsd ki az öker nyakát, me az öker nem issza a 

vizet, y í z  nem óttya a tüzet, tűz nem gyúttya a falut, falú nem lövi 
a farkast, farkas nem eszi a kecskét, kecske nem rágja a kórét, kóré 
nem renget engem.

Aszongya a járom: Bizén nem rontam ki, me rontattam eleget.
—  Szúj edd meg a jármot, me járom nem rontya az öker 

nyakát, az öker nem issza a vizet, víz nem óttya a tüzet, tűz nem 
gyúttya a falut, falú nem lövi a farkast, farkas nem eszi a kecskét, 
kecske nem rágja a kórét, kóré nem renget engem,

A  szúj megötte a jármot, járom kirontatta az öker nyakát, 
az öker megitta a vizet, víz elótatta a tüzet, tűz meggyútatta a falut, 
falú meglőtte a farkast, farkas megötte a kecskét, kecske megrágta 
a kórét, kóré rengette a kis madarat, s máji napég is rengeti.
^14 : 424. ■— Domokos, Szolnok-Doboka m. —■ M. Németh Sándor.)

Kóré: káró. Szúj: szú.

A telién és a lé.
Mikor az Isten a világát teremtette, a lúnak adatt két szarvat, 

de fogakat nem. De a telién nem tudta magát más állataktúl meg- 
vídni, mer csak két rend foga v ó t ; a lú pedig tudatt döfni is 
rúgni. Elment kát a tekén az Istenhez és azt montta, kogy ű se 
rúgni se döfni nem tud, vegye el hát a lútól a szarvakat s aggya 
neki, mer más állatak mind ütik-verik. Az Isten azt montta : »Igen, 
de aggy te is valamit a lúnak cserébe, mer nem aggya oda csak 
úgy, ingyen!« A  telién erre azt montta, hogy ű oda aggya a felső
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rend fogát, ha a lú a szarvakat neki aggya. Az Isten beléegyezett, 
s űk cseréltek. Ezóta van a lúnak foga s a tehénnek szarva. A  lú 
mindég mutatja az ű fogát, a tehén pedig rázza a szarvait, mer 
dicsekednek vele.
(13 :283. —  Szolnok-Doboka m. Apa-Nagy£alu. D amó I stván.)

A szegény ember s m ördög.*)*,
A  szegény ember meg vót erosson szárúivá, s elindúlt, hagy 

immá keressen cséplést. Amin ment az útan, eccé csak megtalálta 
a zordog, s aszkérdette, hagy:

—  Búvá méssz te szegény ember ?
A  szegény embernek a csép s a gerebe a hátán vót. Asz- 

mangya a szegény ember, hagy:
— Én biza csak ide menyek, ahunn éppeg kapak cséplést.
Aszmangya ere a zordog, hagy:
— A jj meg te szegény ember; há nem jünnél velem ?
—  Yaj igen biz’én, jó szűvvel.
Evvel émentek, s éggy hejt el is kesztek csépéni. A  szegény 

embernek csak ajan fa kadarója vót né, min nekem, s csak min 
verte nagy lassan, pik-pakk, pik-pakk, pik-pakk. A  zordognek vót 
egy fajin vas hadarója, már ő sakkal tobbot tudatt csépéni, Amind 
évégzik a cséplést mit, aszkérdi a szegény ember, hagy :

— Na te ordog, itt van két rakás, há má neked mejik kell 
inkább, a kússebbik vaj a nagyabbik ?

— Nekem a nagyabbik.
—  Na nekem jó lessz a kússebbik is.
Amin neki faktak, hagy immá vigyék el, eccé csak láttya a 

zordog, hagy a szegény emberé mijen fene nehéz, s az övé csak ajan 
mind a tallú. Aszmangya a zordog:

— Te szegény ember, te, a zén rakásain a nagyabbik, a téjéd 
még fél akkara sincs, mégis a téjéd a nehezebbik, hagy lehet az ?

— A  biz a csak úgy, hagy abba a nagyba csupa pajva van, 
s még éggy szem sincsen.

Brosson megharagudatt ere a zordog,
—  Nem úgy nem, te szegény ember, asszuk másképpen el. 

Tésis (te is) csak addig verted, amég én, s nekem még se legyen 
még éggy szem tiszta búzám se ? Min csak a téjéd legyen, az 
egéssz ? Asszuk csak el ú jból!

—  Én asse bánam, mangya a szegény ember. Prabájjuk meg, 
abból a más kalangyából amejikünk több szemet kivér: azé legyen 
a kússebbik rakás.

*) Az ő-vel jelölt hang az e és ö között áll s úgy keletkezik, mintha 
ü hangot akamánl&„kiejteni, de a rendesnél nagyobbra, kissé lefelé, hosszú
kásra nyitott ajakkal ejtjük ki a hangot. — K. M.



Na jal van; megorvondott ere erosson a zordog, hagy immá 
a zové lessz a tiszta búza, mé neki vashadarója vót, sava tobbot 
verhetett, mind a szegény ember a zovével. A  zordog el is keszte 
vágni istenesen a búzát, a szegény ember csak ütogotte nagy lassan. 
Há amind évégzik : üsmét.a szegény embernek vót több búzája, mer 
a zoi'dog vashadarója min ketté vágta a búza fejit, s éggy szem 
nem sak: de még annyi sem hullait ki belollo.

— Na már látam, hagy újból megcsaltál, te szegény ember, 
de háram a zisten igazza; prabájjuk meg mű is háram versen, hagy 
tnejikünk tud tSbbot. Gyere, fussunk verset!

Neki is futamattak, de a zordog jabban gyozto, má el is 
hatta a szegény embert. Látta má a szegény ember, hagy a zordog 
huncvút s leveri, s gandalkazatt, hagy hagy s mint tudná ő mégis 
legyőzni. Amind eppeg éggy bakar felé futattak, aszmangya a 
.szegény ember a zordognek, hagy:

— Te ordog, én biz a nem futak tobbot vélled, hájsze te 
nem is igen tucc; hanem éppeg itt van nekem a kicsi öcsém, fuss 
te csak vélle, ha van kurázsid.

Aval megrugta a zember a bakrat, s há kiugratt éggy nyúl, 
csak égy csepp vót, de mégis csak éggyet ugratt, s mingyá úgy 
ehatta a zordogot, hagy a zasztán szégyenletibe abba a szén pilla
natba úgy ément, hagy saha sem jütt vissza tobbot, s a tiszta búza 
minda szegény emberé lett. így  járt a zordog a szegény emberrel!

(14 :473 . — Szőkefalva, Kisküküllő m. —  K isfái, M ihály.)



8. Székely mesék és adomák.

Székely adomák.
1. Minap Mónis Sámibá (Molnos Samu bátyám) két kabalával 

egy fazék szekérré megindult ki a Kálándán (hegy neve); mikő 
nem akarná a két ménös (két kanca ló) a szekeret bírni, ütni vágni 
keszte ő kigyéme; vígre káromkodásra fakatt: Cuki a farkasok 
ögyenek meg, mé jöttetök ide, ha futtátok, hogy nem bírjátok el ?

2. Tót Sámibá túrós kenyérrel úgy megtömte a száját, hogy 
senkinek se tudott tisztán felelni; eggy uraság kérdette, hogy a 
tavaj nálok vót-e sok esső ? Csak annyit tudott felelni: hm!

—  Hát sok árvíz ? — J a j!
—  Vitt-e el sok hidat ? — Hopp !

3. Az a bolondikus Mestör Józsiba esszeveszött a felesegivé, 
csak azét, met a puiszka főzőt éggyik sem akarta haza vinni Sári 
néninek. Osztán abba eggyeztek meg, hogy amejik hamarább szóll, 
a vigye haza. Mester Józsibá mindönt fütyölve mondott meg a fele* 
séginek, e pedég énekölve. Égy huszár történetösön bémönyön, köszön. 
Mestör Józsibá azt fütyöli: űjjön le. A  felesége pedég kapja a 
széköt, kénájja a katonát, hogy űjjön le, de énekölve. A  katona 
eszrevöszi, hogy hán hét két hét. Szorongatni kezdi a feleségit 
amúgy bővén. E sikótni kezd: jöjjön hálláje, ne mit akar a katoná ? 
Brává, brává feleség, te viszöd haza a fazakat, tapsolt örömibe 
Mestör Józsibá.

4. Ismerték-é kigyémetök Sófali Bébi nént, ki esztena-fejéskor 
tiz esztendeje hogy meghót? Mikő másodszé férhöz mönt, nyóevan 
esztendős vót. Kérd ötté tölle a pap, hogy tudja-e a tíz poroncso- 
latot ? Nem tadom, ászt felelte a papnak. — Hát kigyémöd esőbben 
hogy tudott férhöz mönni, ha ennyit sem tud ? Ászt felelte Bébi nén, 
hogy akkő a tiz poroncsolatnak hire se vót.

5. Mejik ismeri azt a Bandit, aki örökké imitt-amott kóri- 
cált ? A  papjára haragutt, met mégzálagoltatta vót a bérér. Miko 
az apja méghót, émönt a szomszéd falusi paphoz, hogy temesse el. 
Hát a te papod mét nem temetheti é ? kérdette tölle a pap. Nem



tóm, felelt Bandi. Csak ászt izente apám, hogyha a tiszteletös ur 
é nem temeti, abba a nyomba pápista lössz.

(4 :141 , 181, 235. — Udvarhely m. Korond. -— K riza  János.)

6. Háromszéken K  . . . . nevű faluba egy nagy uj hejjet fel
szegtek közhojből, lennel bévették (bevetették). Derék lentermés 
létt, sok lenmag. Olajüttetőt (sajtót) csináltak. Áz olaj jól facsa- 
rodott ki belőlle. Délig dolgozták. Áz olajat ott felejtették. Az alatt 
eggy kuvasz mind felette. Ezét mégbúsultak; megfogták a kuvaszt, 
sajtóba tették, s hogy az olaj kárba ne mennyen, kisajtolták belőlle. 
Osztán, amire lehetett, elkőtötték.

(4 :282 . — Háromszék. — K riza J ános.)

7. Emönt szógálni eggy dözzsi (derzsi) leány. Kérdik tölle 
Hová való hugom asszon ? Eeleli: Dözzsi. — Mi a neve ? —
— Pözzsi . (Perzsi, Eizsi). —  Hová monyon ? — Szógálni. — Mit 
kér esztendőre ? — Eggy szoknyát ráncostól, két ingöt, két ing- 
ajjat gallérostól, eggy csidmát talpastól. Osztáng önni a mennyi kell.

(4 :422 . — Udvarhely szék. — K riza  János.)

8. J á r á s b í r ó :  Nó Están, adja elé a dolgot igazán, úgy 
ahogy történt.

E s t á n :  Hát istálom, jókor reggel az ágyból fel, a zekét a 
vállamra, botot a kezembe s az uccára ki. Mikor álszegen bé, a 
kutya az inamba, Mózsi engem kétszer pofon. Én Mózsit a főidre 
le, térgyemmel a mellire reá, s egyik kezemmel a fülit, másikkal 
a haját. Erre két csendőr felém, az egyik a puskát nekem, másik 
a vasat kezemre s engem is, Mózsit is a tömlecbe bé.

(20 : 44. —  Szilágyi Sándor.)

1. Kabala: kanca, ló. Fazék szekér: ? — 4. Észténa: a juhoknak 
bekerített fejő- és hálóhelye; észtenafejés : a juhok fejese. Másodszé: másod
szer, -szór.

Eégi székely instáncia.
(Horvát Istvánnál, Szemere Pál másolata után.)

Midőn szántogatnánk ott a jétón, fenn a ponkon, a tziher 
mellett, két lapibéli rigulyás kölykök reánk találának. Eggyik ollyan 
sárig tzideles szabású, ganarád dolmányos; a másik pergő termé
szetű. Egyik a vágorványával úgy meg töpé a kulyakomat, a másik 
pufiantó vasából heves magvával úgy megvanyalintá a vajnyokomat, 
hogy még most is látzik a pillatja. Mind addig tsöklöttenek, bok- 
lottanak ríttunk, mig nem minden apró tsikorgós kannunkat ősz ve 
nem tsöklötték, boklották, úgy, hogy nincs már miből igyanak a 
Pest alá lapúló apró posadékok. — Azért alázatosan esedezünk 
magosságod előtt édes uraságos Uram! íxogy ezeket a rigulyás Krucu
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kölyköket hutyorítsa meg egy két ágú hutyollóval, mint valami 
parasinával. Anyánk szityol, szotyol, hódos kenyeret süt, magossá
godnak is szottyant egyet. Azonkívül egy kanbogár hájjal és egy 
tavalyi bodatstsal meg sinkeli magosságodat. Ezzel maradunk stb,

(2 : 224. —  G-éresi K álmán.)

Jeten, (olv. jéton ?), e tréfás instánciának uo. közölt másik változatában 
a gyéton ;  jé t  és gyét különben ismeretlen tájszó, vö. gyóta Somogybán liget, 
Baranyában legelő, jóta Zala, Vas_ m. legelő. — Ponk: domb, domboldal 
(1. Nyr. 5 : 424 és Horváth Endre, Árpádiás ; a MTszból hiányzik; tkp. pad, 
ném. bank ? vö. Nyr. 2 : 228). — Oiher : cserjés hely. — Lapibéli: lapály
béli, alföldi? — Sigulyás (rigulás, regulás): rigolyás, izgága. — Sárig: 
sárga. — Tzideles, olv. cedelés;  cédele: daróc fölöltő. — Ganarád: más 
változatok no. gránát dolmányu, veres dolmánykákba (gránátalma színű; 
vö. Tüzes ganaráttul világos az éjjel, Thaly : Adal. 2:119). — Pergő: gyors ? — 
Vágorvány tréf. kard h. — Megtöpé: meg'döfé ? — Kulyak, kujak: ököl. — 
Vanyalint (más vált. vanydltt, ványolit) ; vö. vanyalíi; összetákol, összeüt 
MTsz. és ványol: kall, elkoptat, eínyű S — Vajnok ; halánték. — Pillát 
nincs a szótárakban. (Vö. pilladt, pilledt: lankadt, bágyadt ?; — Osöklik- 
boklik =  csetlik-botlik. — Sittunk — rajtunk. — P est: kemence. — Posa-. 
dék (tkp. poshadék : rothadt gyümölcs stb.): apró gyermek MTsz. — Kamun
kat, olv. kánunkat;  kán Csík m. cserépkancsó. — Uutyorol, hutyorít: vesz- 
szőz, megsuhint. — Parasina: másik vált. jegyzetében pársina: suhogó. — 
Szityel-ssotyol Eszék vid. a. m. dagaszt (vö. MTsz. szityeg-szotyog stb., 
szottyant). — Módos kenyér:  fehér k. (a másik vált. jegyzete szerint). — 
Sodacs, hodócs : bimbó, éretlen gyümölcs, apró szarvasmarha, tinó. — Sin
kel: ajándékoz (schenken).

Álommese.

Elég a hozzá, hogy, hát az úgy vöt, hállak-e, hogy vót ahajt 
éd’s apámnak jó négy ökre; kettő vót a másé, kettő nem a méjénk, 
Yót jó négy vasas talpú kereke, kettő vót a másé, s csak kettő nem 
a méjénk. Eelrákánk ahajt a szekérre vaj hat zsák "búzát, három 
zsákkal vót a másé, de három nem a méjénk, s elvivők a malomba.

Hogy esék hogy nem, a malom eppe akkor vót oda eprészni. 
Ha oda, én is szedek nagy ízibe egy jó kalapfő követ, s a malmot 
egy miccentésak alatt hazahajigálám. Hát addig az ostornyelemet 
felszúrám az ökrök elé, hogy megájjanak. Hanem a gyászteremtette 
hállák-é, akkora jegenyefa nevekedék abból, amíg én a malommal 
bajoskottam, hogy az isten szép ege alatt kétrétűleg hajlék, s az 
udujába (odvába) seregélyek kötöttek. Éd’s ápámuram vót kicsi 
gyermek, de magam nagy ember. Bőgött (hangosan sírt) ahajt éd’s 
apám a seregélyekér, hát megsajnáltam, s én egy toppra a fára 
csusztaték a seregélyekér. Hanem bezzeg, hogy megjárám, me a kezem 
nyele isten krisztus uccsigen — higgyék kietek — úgy az uduba 
rekede, hogy uristenes tepedelmem nem vala kihúzni onnét többet. 
Há ha oda annyi — gondoltam magamba — megpáttánám magam, 
egy minuták alatt elhozám othonnót a csonka faragó fészémet (ács
fejsze) s egy áldott szempercre kiesillentém a kezem az uduból; 
hanem azér a seregélyeket is a kebelembe rákám. No ’isze. ha oda,

I.
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lett is drága dógom. A  seregélyek a kebelembe szárnyokra kerültek, 
s ingom úgy elvittek isten-világ-meddég víz mentin le, hogy a iná 
csak egy nyugúba megjárt. Valami fejérnépek sujkoltak (ruhát 
mostak) a víz mártyán, s alig akadék aharré a szemek sorkába,
bőgni (kiáltozni) kezték torkok szakattyából:

— 0  jjé, ó jjé, mi lehet a ! ? —  Én azt értém abból:
— Ódd ki, ódd ki a gágyádat! hát kiódám aliajt; hanem 

addig a seregélyek kirepültek a kebelemből, s én úgy huppantam a 
vízbe, hogy annyi halat kicsapék abból a víz mártyára, hogy a 
királynak kincstári szekerei három hónapig mind horták, s szeribe 
mégis mind ott vala a teméntelen sok hal. Aharré vetődik ahajt a 
Pozdor Mareibá csurdé cigány purdéja, s egy miccentések alatt a 
kebelibe mind elvivé onnét. Na j ő ! há én tovább szeleltem aharról.
E vót eppe Szent-János napján, s eppe árátás-derék vót. Jártamba-
keltembe akadék egy kútra; me erőst szomjú valék, hát neki hasaltam, 
hogy igyam egyet abból; de hát az úgy bé vót fagyva tuggya meg 
az isten, hogy ahajt csak úgy ihattam belőlle, hogy előkaptam a
fejem a hejiről, s a jeget betörtem aval.

Isten-világ-meddég érhettem aharról, amikor a nyakam csigája 
észrevette, hogy a fejem a kútnál maratt. Nagy izibe visszavederedem 
a fejem után; hát már akkor kátángkóroból sikolát csinált vót, s óján 
nristenetesen sikolándott, hogyha észbe nem kapok, sárga-sárból agarat 
nem csinálok, s aval el nem fogatom vala, isten szent uccsigen fejem 
nékűl marattam vóna ezen a világon.

Na j ó ! há immá csak mendegéltem továbbat is, s hát egy kicsi 
házba óján zsummogást hallok, hogy a má csak megállék rá ; kapom 
ízibe a hajam s a kürtő szájához fellódítom magam, meghallgatni, 
hogy hát mi is zsummoghat ott. Há hállák-e, úgy fő a káboszta abba 
a küs házba, hogy csak úgy rotyog a laska belé. Én egy miocre 
bésuvasztám magam a kürtő likán, s úgy ellákám tőtelékes kábosztával, 
hogy még a hasam is féreállott a korpacibrétől. N a! aval mentem 
tovább a Nagy-Aszó (a községtől egy távolabb eső dűlő) ódalán s hát 
egy gyepűn (vesszőkerítés) belül egy csomó sárgarépát látok. Piszkál
gatni kezdem ki a fődből, s hogy a dolog jobban mennyen, felhágtam 
az ugorkafára. s úgy megráztam, hogy óján istenesen hullott belé 
a dijó, hogy ugyan zupogott a mogyoró belé. A  ketrán tuggya, 
hunnét, hunnét nem, de odavederedik valamerről a vén Kukujbá, s 
egy nagy kosztal (jókora hosszú bot) úgy teremte hátba, hogy még 
a gyepü is leszakadt belé, s hát én ebbe felébredék ahajt.

(30 : 605. — Kibéd. Maros-T. m. •— Ősz Jáuos.)
A zárt e nincs megjelölve. — Mic, miccentés: szempillantás (miccen : 

mukkan). Tepedelmem a. m. nyugtom, pihenőm, idó'm (teped Háromsz. a. m. 
tapad). Seregély, olv. seregéj. Egy nyugúba : egy hujjába, egyszerre. Szeribe : 
sorjába. Aharré: oda; aharról: onnan (a-hélyré;  vö. ahajt: ott, ehejt: itt). 
Aratás-derék: vö. tél derekán stb. Visszavederedik: visszavetó'dik, -kerül. 
Sikola: korcsolya ? hócipő ? Siholándik : csuszkái MTsz. Suvaszt: csúsztat 
(suvad: csúszik). Cibre, cibere: savanyu böjti leves. Ketrán rend. jel. kát
rány és gyufa. Ahajt: 1. ott, 2. legott, 3. akkor, aztán.
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A gazda ember meg a fia.
Jó meleg, kányikulai iidő vöt. Mindön embör a mezőre möne 

széna-szárítani s éppeg egy gazda is elmönt vala a szénafőggyire a 
fijával. Nagy gazda vala és cseléggyein kivül még sok zsöllérje is 
vöt. így éggyütt elmentek dógozni s ugyancsak jól forgatták a villa 
ínyelit, úgyhogy a veritték csurgott le róluk. S míg az embörök kín
lódtak, addig a házikutya égy fa árnyékába hevere.

Ezt a gazda fija látá s ászt mondá: — Édös apámuram, én
is szeretnék kutya lönni. — Légy hát; én nem is bucsálódom azétt.

S a nagy-gazda fija bizon nem dógozott éggyet se azutáng, 
hanem elmönt s egy fa alá ledöglött. Eljött a délebéd iideje s aki 
dógozott, az a tál mellé is álla. Otték a fájiny ételt s a csontot és 
a kinyérkarét a kutyának és a rost legénynek hányták.

Ebéd utáng ismétt a dologhoz fogtak, de a legény csak szún- 
nyodott a fa alatt örökkétig. Eljött az uzsonnya iideje, amikor 
ismétt elhagyták a dógot s hozzányúltak az ételhöz. Ekkortájig már 
a legény is megehült vót, de akkor is csak kinyérkarét kapott mind 
éppeg egy kutya.

Uzsonnya után pediglen ászt mondá az édös apjának, hogy:
— Apámuram, én többet nem löszök kutya, nem döglődöm immár 
többet, met látom, hogy úgy nem jó.

S erre pediglen ászt mondá a gazda, hogy: — Látod-é fijam, 
az embör nem élhet úgy mind a kutya; met annak dógozni kell, 
ha ászt nem akarja, hogy a falu csúfolkoggyék vele. Mindönki éjjön 
abba a sorsba, hová a jó Isten tötte.

(18 :141. — Udvarhely m. Agyagfalva. — Kis P ál.)

A színházban.
A fásáng farkán kimentünk vót Terézsi nénué Xolozsvárá, 

hogy nézzük meg Vérit, met ő ott szógáll. A  naccságos asszon 
bisztatott, hogy nézzük meg a szénházat és. Ahajt hogy é ne kés
sünk, émenyünk jókő. Eémászunk égy ide-tova járó garádicson valami 
hiju formába. Od’aggyuk a cédollát egy embörnek, s leüllünk aharég 
elő’ ; még a kezünknek és heje vót. Elejin csak egynihányan vótunk, 
de hát égy kicsid üdő múva úgy kéz’ gyűni a sok embör, hogy az’ 
gondőtam még egyik a más hátára körüliünk. Eccé hát égy embör 
égy tüzes végű pácává méggyúccsa a lámpásokot: ojan világosság 
lesz, hogy szinte a szemünk világa és évesz. Nézék le a hijubó, hát 
kerekönn a falódálába likak vadnak csináva; hát min teli fejér 
néppel úri embörré, még csak gyermökkel és. Mególvastam: egy-egy 
likba ötön és vótak. Levetöm a szememét a gödörbe; hát ott székök 
vadnak, ott és téli úri embörrel asszonná s mindenfélévé. Eccé hát 
valami egy nagyot derdű: úgy mégjedök, hogy szinte no —■ az gon
dőtam a likakbő leesött a sok embör, hát akkő látom, hogy a nagy 
dob puffant akkorát. Hágatbm a mozsikát és, de nem győsztem



eleget nézni a sok cifra népet, különösen egy hosszú inggaléru urat, 
aki egy ökörszaru forma csőn kukucsát a többire, még reánk es ! 
Eccer égy nagy irgalmatlan lepödőt, akkorát mind egy falódálá, 
elébb ászt es gondőtam falódálá, ferándittnak; hát ott egy nagy 
ellenség van kihúzott kardá; ojan csudálatosok, úgy megjedök, met 
az gondőtam, a muszkák. Ere úgy keznek kacagni mellettem, hogy 
még a gödörből es min fénesztek. Azok osztán ott enekőtek, lár
másztak, de én nem értöttem, mit. Hát hogy ézök emennek: mek- 
házasodik egy k iiá j; ahajt lakadalom lesz; ott ettek ott ittak, ott 
mozsikátak, táncőtak, ott ojan dolog vót, hogy ojant embör ne 
lásson. Ecce lejeresztik a lepödőt: hát azutánn egy nagy teplom 
van: annyi kereszt, annyi zászló, annyi széncség, annyi minden ■— 
s aharég az ótár elejibe letérgyöpőtek, s ahajt a kirájt mekkoro- 
nászták. De ott ojan dolog vót a császár körű, ott úgy jöttek-mentek, 
hogy ojant nem lehet látni. Esmén letasziccsák a lepödőt, ez immán 
más fogás vót —  s esmén fa ; hát akkö nagy ellenségük vadnak, 
hát közöttök egy nagy domb; akik aló vótak, hogy nem tuttak 
fémenni, úgy haraguttak, morgolóttak hogy! — Azután nem es 
tudom mi kezdődött. — Igen ! Ecce hát csak egy asszon marad ott. 
Szép asszon vót! Ojan vékon dereka, mind éppeg az újom; a fejinn 
akkora fátyorok fütyögtek, hogy az es a fődet verdöste; hát mijen 
hosszú rokoja lógott utánna! Vöt legelább hat csing! — Ecce hát 
a vékon derekú énekőni kezd. Ó be szép éneköt! Bús éneköt fú tt! 
Met én nem tudom, az,ura mássá állott vót tám essze, vaj mi, — 
azétt búsút, azétt énekőt ojan keseryesön, hogy a főd és szinte 
hasadott meg. Ecce hát az ura oda jő —  ahajt úgy kezdött örven
deni, hogy ojant embör ne lásson! —  Immán a többire nem emlé- 
közöm. A  mikő vege lesz, jövünk le a garádicson ; a sok nép taszítani 
kezd : lejesöm •— ahajt a nagy ijeccség s a sok minden után a lábom 
és szinte kitörők. így bizé ! így v ó t !

(7 : 377. — Székely-Udvarhely. Bethlenfalva. — B a l á s s y  D énes.)

A kutya kabala.
Mű apám uramnak vótunk tizenhárom íijai. Ecce apám uram 

esszekatat harminc magyar forintot, ahogy lehetett. Megindul, 
hogy valahogy eggy marhát vegyen. Evetődik szerencsésén Sófálára. 
Ahajt Kacsónak vót egygy nagy kutya kabalája. Ahajt addig tojják, 
vonnyák, mig mégvöszi harminc magyar forinttal. Ahajt elhozza haza 
Earkaslakára. De jaz akkora vót, hogy a pajtába nem lehetött 
bekötni. Mű bizony e csűrbe béálittsuk, e kakasülőről úgy eddegelte 
e szénát e kutya kabala. Ecce apám uram fe akar űni e hátára, 
hát ojan magos kert nincs, hogy fe tuggyon rólla hágni. Ahajt 
émenyén fe a havasra, vág két három ölös ágat, onnét haza kuzdo- 
gájja, csinál éggy lajtorját, melléje álittsa, naünköt megszólitt: 
gyertők ide gyermökök, jártassátok meg e kabalát. Mű bizony minn 
a tizenhármán fé menyünk réja, e fülitől e farkáig minn béűjjük.
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Apám uram hálát ad a zistennek, hogy mennyi gyermeke minn 
lóhátra kapott. B kapun kicsapja velünk, hogy má’ jártassuk meg. 
tígy évití münköt e kutya kabala, minn a pislogás. Écce gondőja 
apám uram, hogy eddig haza kellett vóna jőni e kabalának e gyer
mekükkel, mett e vetéskapu ha nyitva nem vót, megjárhatták vóna 
eddig. Apám uram bizony nem vöszi teréfára e mi dógunkot, gon
dőja magába: a kabala es oda van, a sok gyermek es, csak (itánnok 
indul. Earkaslaka végihez ahogy kimenyen, hát lássa, hogy a Páfali 
háton viszön ki münköt; gondőja magába: e kutya kabala bizony 
éppen Sófálára viszi most a gyermekeket Kacsóhoz, akitő’ éppen 
vötte. Apám uram es megrugja magát, Páfálán alóli keresztül apritt, 
eleibe kerül eggy doronggal; Szilos megett megkerüli e kutya 
kabalát, eggyet suppant reja e doronggal. Ehejt megtéritti haza
felé a kabalát. Utánna áll, hogy hátsa haza e gyermekekkel. Mikő 
éhátsa Earkaslaka végihez, szalad apám uram, hogy e vetéskaput 
nyittsa meg. E kapu öt szá’ dockábó’ vót csináva, ojan magos vót. 
Hát amig kinyitaná, e kutya kabala keresztit lépi e magos kaput. 
Éhátsa haza apám uram e kabalát, melléje álittsa e lajtorját, úgy 
szálánk le ahajt e kutya kabaláról. E csűrbe esmét béhátsuk, hogy 
egyék e kakasűlőről. Node ímmá a tél es következik, gondőja apám 
uram, micsiná’jon e kutya kabalával. A  falut kihivassa kalákába, 
hogy hozzanak istáló fát, hogy 0 kutya kabalának csinájon akkora 
pajtát, minn eggy világ. Ahajt háromölös ajtó mejjéket készitt 
apám uram e kutya kabalának, hogy béférjen. Mikő má bélécezte 
vóna, akkő e kutya kabala megdöglött. Mongya apám uram, hogy e 
kutya kabalát addig ették vóna meg a farkasok, mig annyit nem 
dógozfcunk ez istálóval. Apám uram es mérgibe Murva Dáviddal 
megnyúzassa e kutya kabalát. Ahajt e bőrivé kerekenn az istálót 
béfedi, mi az eszíerhéján alóli lefittyent e bőrből, három esztendeig 
tizenhármán lábbeliztünk, ojan bocskora lett, minn a peták. Écce 
apám uram lehúzza e pajtafedé’ről e bőrt, béviszi Udvarhejjre, 
elaggya Kandónak harminc magyar forintér’. így  kápá meg apám 
uram e kutya kabala árát, hogy a zisten verte vóna meg.
(2 : 88. — Zetelaba és vidéke tájejtésével, TTdvarh, m. —  K biza J ános.)

Katat: kutat, keres. Kabala :  kanca, ló. K er t: kerítés. Vetéskapti: 
faluvégi kapu, mely a falut a külső' határtól elválasztja, tanórokkapu. Kaláka : 
szívességből végezett közös munka.

Fogfájás ellen arusság.
Akinek a foga fáj,
Nem kell egyéb urusság,
Nagy sült lúd, meleg máj 
Felnőtt fának tetejibe ződ füvet, 
Tinótáncot, lórugást.
Hódos kossó sikótást,

Mázas kemence sirást, 
Hót malom zúgását 
Esszé kell szedni, 
Mozsárba kell tenni, 
Jól meg kell törni, 
Eog udvába tenni.
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Ha használ, használ,
Ha nem használ, menny a válasz

tott hejjre,
Ott találsz egy embert,
Felesége Lukács,
Maga Gruja Tamás,
Jár kurta béléznába,
Övedzik hót pallagba,

Ott vagyon egy fa,
A  kapun kivűl, az ajtón belől 
Világtalan szilvafa,
Ezen terem a türömfű,
Ebből nő ki a jaj-lapi,
8 ha én elégre nem tuttalak 

tanittani,
A  többre tanitt.

(2 :1 7 4 . —  Háromszék. —  Kkiza Jáwos.) 

Urusság : orvosság. Módos : fehér ? fehér-foltos ?

A  varrdtő.

Bccer vót egy asszonnak egy varrótője s nem vart vele s 
elkűdte utazni. A  varrótő talált egy kicsi kokiskát. Kérdezte a
kokiska: Hova mész te varrótő ? Menyek hetedhét ország ellen, met 
egy asszonnak varrótője vótam s nem vart velem s elkűdött utazni. 
Mongya a kokiska: Nohát mennyünk éggyütt. — Amind mennek 
méndégélnek találnak égy kicsi kutyát s a biz ászt kérdezte a 
kokistól: Hova mész te kicsi kokis ? Menyek hetedhét országra, met 
égy asszonnak kakassa vótam s örökké vágtam, s nem kellettem 
tovább ; •— hát te kicsi kutya merre indultál ? Hát én és mindenkit
megharaptam s elcsapott gazdám. No hát mennyünk éggyütt. —
Mennek mendegélnek, találnak egy berbécsét. Kérdi a kicsi kutya: 
Merre mész te vén berbécs ? Aszongya a berbécs: Menyek hetedhét 
országra, met egy gazdának berbécse vótam s örökké mindéggyiket 
leüttem s elcsaptak. — Ménnek méndégélnek tovább s találnak egy 
rákot. Kérdi a berbécs: Hova mész te rák ? Aszongya a rák:
Menyek hetedhét országra, met a vizbe a halacskákot min meg
fogtam s nem kellettem tovább. — Ménnek mendegélnek s találnak 
égy lovat. Ászt kérdi a l ó : Hova mentek te kokiska ? Menyünk 
hetedhét Ország ellen, hogy keressünk egy szép erdőt. . — Ménnek 
méndégélnek s találnak égy macskát. -—• Mennek méndégélnek,
elérnek égy szép erdőt s benne égy kicsi házikót. Békukucsálnak 
az ablakon, hát lássák, hogy ott égy sánta tolvaj aluszik s ők bizoa 
lassan bemennek az egész. A  macska bément a pest alá; a kakas 
felült a pócra; a rák beléült a mosdó tálba; a tő beleszurkózott a 
kendőbe; a kutya kiült a ganyéra; a berbécs elment a kert kapu 
mellé; a ló elmént a kapuba.

Eccér félkelt a tolvaj, élményén hogy a tűzet igaziccsa m ég: 
a macska lékörmölte; fut a mosdótálnak hogy a vért mossa lé : a 
rák jól megcsipi; fut hamar a pócra hogy a tükröt vegye lé, nézze 
még magát benne : a kakas az égyik szémit kivétte. Ászt mongya a 
tolvaj: Mán most micsinájjak ? tám kifutok az ajtón! Mikor kifutott 
vóna, a sánta lábát a kutya mégmarta. Mán most merre tekerégy- 
gyék ? Fut hamar a kertbe: a berbécs jól mégdöfi. Fut hamar ki a
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kapun: a ló úgy mégrugta, hogy a szegény tolvaj minyát; méghót s
osztán bementek az egész, összeültek s mindent megettek,, még a 
házat és felverték s máig es élnek ha meg nem hótak.

(8 :4 2 9 . — Háromszék, Sepsi-Uzon. —  Tehesváki István.) 
Berbécs : ürü, kos. — Pest: kemence. — Minyát: mingyárt.

Hallgató mese„
— Gyere velem! — Hova ? — Kemencébe. — Hol kemence ?

— V íz elvitte. — Hol viz ? —• Ökör félszipta. — Hol ökör ? — 
Kölesbe. — Hol köles ? — Madár elverte. —• Hol madár ? — 
Ág hegyin. —  Hol ághégy ? — Eészi levágta. — Hol fészi ? — 
Ágon, bogon, csögön. Aki leghamarébb éggyet szól, a falu budáját 
egye meg.

(Aki szólni talál, azt lenevetik.)
(5 :3 5 . —  Háromszék. — Sándor J ános.)

Szipni : színi. Fészi: fejsze. Buda : árnyékszék.

A szegény ember fia.
Eecér vót, hó nem vöt, heted hét országon es túl vöt, e 

szegén embernek három fia. Ketteje ojan erős vöt, hogy a puska- 
gojóbist futtába mégragatta s úgy méghanyitott vélle égy erős 
medvét, hogy az abba hejbe megdöglött. De a legküssebbik ojan 
gyenge vót, hogy még az evő-fakalánt se birta.

No jó van, arra tanakodik a két erős, hogy ászt a kárászt 
magok mellő tegyék el. 8 éppeng amikor észt beszéték vóna, az 
idétlen hátul, a kamara ajtójánál hallgatta. E j ! ébusujja magát szegén 
s asz mangya az annyának: Ésanya! süssön nekem hammubó pogácsát 
s tegye fé é tarisnyába, met menyek régvei szógáni.

Az annya eléget marasztotta fiacskáját; de mind héjába, még
sem maratt. No mit csiájjon, megsüti a pogácsát s el és indul a 
fiú; de ojjan meleg vót, hogy a tojás megsüt vóna a fövenybe.

Ményén, menyén é nagy rengeteg erdőn keresztül s e fánn 
igen-igén sok legyet látott, hogy é darab húst esznek. Abba hejbe 
leveszi a kalapját s úgy bévág közikbe, hogy abba szent hejbe száz 
megdöglött. A j ! de mégörvend, hogy még soha sem hallotta senkitől, 
hogy éccerre százat ütött vóna, s nete: En százat üték. Abba hejbe 
leveszi a kalapját s félirja szénnel, hogy éccerre százat ütött. Eccer 
csak dúdolni kezd a szél s ő úgy elaluszik, hogy ojan lett mind é fa.

Észt a szelet háram ördög fiú hoszta.
Jó van, megtaláják ott aluva s ászt mongya az éggyik ördög : 

Te hók! ehéz ne nyujjunk, met a van irva kalapján, hogy éggy 
ütésitől száz esett el, s ha félkel, mind ésszeront.

Ászt mongya a másik ördög fiú : En szép csöndesén a feje 
felibe közeledem, térre állok, s osztég tudom, nem nyúl hozzánk.
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No hát neki fog, térre áll s kezdi kőteni s asz mongya: Nem 
jőnél-e hezzánk inasnak te vitéz ?

— H m ! de hogy mennyek én hezzátok, hiszeg nem lássátok, 
hogy a háborúban eggy ütésemre százat őtem meg'? 8 mi csiájak 
veletek, ha megharagszom?

Mégés megákuttak: Nem bánom, de szépen vigyetek, met ha 
ojan derenducával visztek, mind a lelkeket, vége életeteknek.

— Ne fé jj! Ne fé jj!
Yinni kezdik szép csendeskén; elérnek pokolig s asz mongya 

Durumó: Küggyéték el az erdőre fájétt. Búsult a vitéz, hogy még 
veszüt se tud hozni. De kapja magát, hánt e rakás zádogfahéjat, 
ésszefcódozza s békeritti az erdőnek éggyik szégit. Megunták várni 
pokolba, utánna kűdnek négy ördög fiút, s hát lássák, hogy az 
erdőt kötözi essze. Kérdezik: Mi osiász te vitéz ? — Hát mi 
csiánék ? Haza akarom vinni az egész erdőt eccerre, nem akarok
nektek annyét járni. —  Hadd el az istenétt, hisze nem fér el
pokolba; inkább mü viszünk — s kezdették magokot megrakni fával.

Amikö haza értek, jelentik, hogy: Uram Durumó! ojan
szógánk van, hogy az egész erdőt haza akarta hozni.

Megjed erre Durumó, s asz mongya nekik, hogy fizessék ki, 
met még mind megöli őköt. — Nem uram, mondák az ördög fiuk, 
még keccer megporobájuk.

Abba hejibe neki rikót eggyik ördög fiú a másiknak, hogy 
hojza elé a harminc mázsás botot s mongya a vitéznek: Ha fel nem 
veted észt a botot annyira az ég felé, mind mű, fejedvel jáccunk.

Megfogja az eggyik ördög fiú a botot s úgy felveti az ég
felé, hogy amikor lejött, hét singnyire ment belé a fődbe. Mind-
eggyik ördög felveti igy. Elkacagja magát az ördög fiák kinnyán 
s veszi a botot; de nem birta, hanem mindcsak nézett az égre. 
Kérdeszték, mit néz az égen ? — Nekem e kovács bátyám van az 
égben s őt ügyelem, hogy vessem fe neki észt a botot; jó lesz neki 
patkónak.

Megjednek újra az ördögök s futnak Durumóhoz s jelentik, 
hogy a botot a báttyának akarja hanyitani, Durumó erre esmét 
asz mongya, hogy ne engeggyék, hogy a botot fevesse, hanem hát 
kérjék é szépen tölle s osztá fizessék ki.

Ezután még hátra vót e poróba. El akarták kűdeni e bihal-
bőrvel vizétt; de ő asz manta, hogy üressen szégyelli vinni: hanem
a kútig hojza el egoyikök s ő vizvel haza hojza. El es viszik neki
a bihalbőrt a kútig s asz mongyák neki, hogy eggy óra múltán
otthan legyen.

Az ördögök haza mennek s várják, hogy hojza a vizet, de hát 
csak nem j ő ; utána menyén hat, s hát lássák, hogy e fa végivel 
piszkájja a kútat. — Mics csiász te semmirekellő? — Hát haza 
akarom vinni az egész kútat, hogy járjatok nyakig a vizbe; met én 
nektek örökké nem hordom a vizet. •— Te h ó ! mongyák neki, 
nehogy megtedd; met poklot elviszi a viz abba hejbe; hanem hadd

6*
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é ; a hátunkra veszünk s úgy viszünk haza a vizvel eggyütt. — 
TJgy es lén.

Most asz parancsolja Durumó, hogy regveire öjjék meg; met 
ha nem, őköt öli meg. Jó van; megtuggya észt a legén 12 órakor 
éjjel, s a nagy réz tekenyőt az ágyba féteszi, s ojant csiál belőle, 
mind eggy ember; ő pedég bébuvik az ágy alá. Hát csak eccer 
nyílik az ajtó, béjőnek, s ütni kezdik a réztekenyőt tiz mázsás buzo- 
gányokval s úgy eszszerancsák, hogy ojan lett. mint a bozdorja.

De ő regvei csak eléáll; megjednek az ördögök, még az öreg 
Durumó es, hogy mind összetörték s méges él, s mangya: R ajta! 
valamerre tegyétek el. Hogy inkább elménnyen, tőecsetek meg két 
zsákot aranyval s aggyátok neki.

De a szóga nem akart émenni; asz manta, hogy amég az 
arany mellé a buj-zsákba-üssed-botot es oda nem aggyák, soha é 
nem haggya poklot, mijen jó neki ott. —  Aggyuk, aggyuk, csak 
menny é pokolból! — Jó van uram; de ha két fickó nem késér 
az aranyval s ők nem hozzák, leölöm mind, tám csak legerősebb 
létemre nem bibelődöm effélével es. — Ászt es megaggyuk; induj- 
jatok fickók, nyergejjetek lovat s késérjétek el az átkozottat!

El es indulnak; mikó közeledett vóna a falujához, az ördö
göknek, met ezek nem akartak bemenni, asz monta, hogy mingyá 
megöli őköt. Béviszik az udvarára a két zsák arannyat s ecceribe 
asz mongya: Búj zsákba, üssed bot í Az ördögök búni kesztek a 
zsákba, s a bot eperszembe törte őköt, s ő étemette még azon 
a napon.

Most má pénze elég vót, egyéb nem vót hátra, hogy meg- 
házasoggyék, hogy immá bódogságából semmi se hiányozzék. Laka- 
dalmasztak, a szakácsok amúgy forgolóttak a tűz körűi. Ebbe a 
lakadalomba tál, tángyér, kalán elég vó t ; ital, étel csak kevés; 
istenes ember vót, a ki éggy csepp levet kapott.

(8 :182 . —  Ősik m. -— P a a l Gyula.)

Kárász: nápic, vézna, sovány. Nete, ne t e : ime, nesze. Hók : h ó ! 
Derenduca: zaj, zajos készület. Zádogfa :  hársfa. Megjed :  megijed. K eccer: 
kétszer. L én : lön. —- A zárt é  jelölése nem következetes.

Kire marad a kis ködmön?
Eccer egy éfi-legén házasodott, s amikor a lakadalom fojt vónaj 

a bor elfogyván, borét kellett a pincébe lemenni. Le es menyen az 
uj menyecske, hogy hozzon egy kancsó bort. Megereszti a csapot; 
s amig vékonyon fojdogálna a bor, lekönyökölt ahajt a hordó mel
lett lévő káposztás kádra s elgondolkozott magába, hogy lesz imán 
ahajt nekik egy kicsi legénkéjök; annak a vásárba vesznek égy küs 
ködmönt, s a mijen jól fog állni neki! De eccer csak elkezdegel a 
menyecske sírni keservesen, met elgondolta magába tovább, hogy 
ahajt majdég lekűdik a kicsi legénkét és vaj eccer borét; a káposztás 
kádon mind szokás egy nagy kő van, amivel a káposztát elnyom-
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tassáfc; a cinkó amind ott hejtelenkedik, megbillenti a káposztáskád 
fedelit; a nagy kő lefordul, a gyermeket agyonüti s osztág kire 
marad a küs ködmön ! ?

S sírt-sírt ojan lelkiből, hogy a bort elfelejtette; penég mán 
a kancsó mellé fojt.

A  násznépe csak vár ja-vár ja a bort s a ményasszont, de csak 
nem jő. Lemenyen a vőlegény es, hogy lássa, valami nem érte-e, s 
kérdi: Mét sirsz édes feleségem ? —• Hát hogyne sirnék, mikor . . .  
s elmongya a buját, hogy hát osztág kire marad a küs ködmön ?!

Nosza a vőlegény es sirásra fakad, s ketten ojan bőgést csaptak, 
hogy az egész násznépe lefutamodott utánnok; s a mikor oda érnek, 
látták szörnyüködve, hogy a bor bokáig ér a pincébe. Amig ők 
ketten sirdogáltak, addég a bor kifojt mind a hordóból, s úgy maratt 
a násznépe bor nélkül.

Az uj embereket penég élig tutták megvigasztalni, hogy hát 
iszén nem muszáj a kicsi legénkét lekűdeni borét, s akkor nem üti 
meg sem a görgeteg, sem a káposztás kádról a kő, s a küs ködmön 
sem kell maraggyon senkire!

(8 : 89. -— Gyergyó-Szt.-Miklós. ■— Temesvári István.)
Éji, éfiu: ifjú. Ahajt: o tt; akkor. Cinkó: kis fiú, kis lány. Görge

teg : mennydörgés.

Találós mesék.
Erdőn vágják, falun ruhájzák. (Terittőrúd.)
Erdőn vágják, hazahojzák s lelkes állatot tesznek belé. (Ferésztő- 

tekenyő.)
Nekem ojan lejányom van, szösz a bele. (Gyertya.)
Kirájné ül székjibe, fejér öltözettyibe, könyve [könnye] csepeg 

ölibe, mon’ meg hamar, miféle ? (Gyertya.)
Ezer juh megindul, s egy megsántul, s a többi min’ megáll.

(Szövés.)
Mik nehezebb, egy font sóje, vaj egy font tullu ? (Egyformák.)
Utonn utfélenn úrfijak ugrálnak. (Béka.)
Édes anyám akkora kinyeret sütött, min’ széjjes ez világ, s 

még mi a nagyobb ? (A  kemence.)
Hán font a hód ? (Egy font, me’ négy fertáj van benne.)
Métt épittik a támplomot ? (Péndzér.)
Mi menyen bé a támplomba legelőbb ? (A  kócs [kulcs].)
Yékonyabb a sinórnál, s magosabb a torongynál. (Esső.)
Az erdőbe ojan négy fa van, ha örökétig ess es, méges sova

[soha] meg nem veri. (Tehéntőgy.)
(31 :532 . — Gyergyó. —  M olnár Antónia.)
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A Mond ember.
Eccer vót, liol nem vöt. hetedhét országon is túl vót eggy 

ember. Ez az ember elment az erdőre két ökörrel fájé. Vót ott 
közel az erdőbe egy nagy tó, s abba a tóba vót egy csomó vad 
réce. Az ember gondolt éggyet s elment vad récefogni. Mikor 
elment a tóhoz, hát elvitte a fészit és; és belé dobta a fészit a vad 
récékre; de a vad récék mind elröppentek; s a feszi elveszett.

Most nem tattá, mi csinájon; se fésze, se réce. Hát vót a 
zsebibe egy huszas; ászt bédopta a vizbe; gondóta, hogy a huszas 
ha peng, máj méghajja, hogy hol a fészi, és béménén s kiveszi. Be 
a huszas is elveszett.

Most husiit az ember; nem vót mi-csájon, elment vissza a 
szekeréhez s az ökrökhöz. Mikor elérte a székért, hát nincsenek 
ökrök, csak a csontok, megette a medve az ökröket. Az ember ott 
hatta a székért s elment haza; de a feleséginek nem mondott sem
mit ; hát enni kírt. A  felesége ászt monta, ott a szalonna, a bor a 
pincébe; egyék, igyék, amennyi kell. Az ember bément a kamorába 
s szalonnát vágott s kenyeret s lement a pincébe borét; de a kenyeret 
s szalonnát a pince grádicsán hatta. Az ember a pincébe itta meg 
a bort, de mikor ivott, egy kutya a szalonnát és kgnyeret ette. 
Az ember mé-csájon, kapja magát s a boros hordóból kikapja a csa
pot, elszalad a kutya után, de a kutya elfutott. Mikor jő vissza, 
eszibe jut, hogy a csapot kihaszta. Lemenőn a pincébe, hát a bor 
mind elfojt; de hogy a felesége meg ne tuggya, eggy víka buzájik 
vót, s ászt béöntötte a boroshordóba. Eccer az asszony felmenőn a 
hiba (hiúba), hát nincsen búza. Kérdi az urát, hogy nem tuggya-é, 
hol a búza ? Az ember előbb nem akarta megmondani, hogy a boros, 
hordóba béöntötte, de utollyára meg kellett mondani. Az asszony 
megszitta az urát, hogy mit csált s ászt monta, hogy mennyén 
akárhová s neki a búzát vegye meg.

A  szegény ember folttá magát s elment a malomba búzáért. 
A  mezőn eggy ember éppen búzát vetett; oda ment a szegény 
ember és búzát kért. A  vető ember megszitta, hogy mét kér búzát 
s mét nem mongya ászt, hogy: isten áld meg, szaporícsd m ég! — s 
nem adott búzát.

Ment tovább az ember; hát találkozik egy csomó lakodalmas 
embérvel; ott vót a menyasszony es, éppen verekettek. Ez a szegény 
ember oda ménén a verekedőkhöz s ászt mongya: Isten áld meg, 
szaporicsd m ég! Ezek az emberek elhatták a verekedést és a szegény 
emberhez foktak s jól megverték azért, hogy mét mongya ászt, s 
mét nem mongya hogy: szoricsd magadhoz s csókold még!

Az ember mént tovább s találkozik eggy mészárszékvei, s ott 
ojan jó kövér disznókat árultak; oda ménén a szégény embér s ászt 
mongya: Szoricsd magadhoz, csókold m ég! A  mészáros jól még- 
szitta, hogy mét mongya ászt; inkább mongya ászt: Húzd a nyásra,. 
mert kövér!
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Immár a szegény ember mi-csájon ? Ment tovább, ment, még a 
malmot nem érte el. Amint mengyen, egy helyt egy kutyát
husztak ki a mezőre; a szegény ember oda áll, ászt mongya: Húzd
a nyásra, mert kövér! Ezek jól megverték, hogy mét beszél effélé
ket ; inkább mongya: Vigyék ki a dögöt a városból!

A  szegény ember ment tovább; éppen egy városba ért bé, s 
ott éppen eggy öreg asszony meghót, s ászt temették el. Ez a sze
gény ember oda es elmenén; oda áll a koporsó mellé s ászt mongya : 
Yigyék ki a dögöt a városból! Onnan elkergették, ászt monták, 
hogy inkább mongya ászt: Isten nyugtassa meg a szegény öregét! 
A  szegény ember elért a malomba s ászt sem tutta, hogy mét 
menyen oda. Osztán megvette a búzát s haza ment a felesígihez;
s májig es ílnek, ha meg nem hótak.

(5 :3 7 4 . — Hétfalu: Hosszufalu. —■ B okcsa M ihály.)
Feszi: fejsze. JER, hiú: padlás.

Á béka és a m ű i Mária.
Keservesen siránkozva elindula szűz Mária nagy bujába hosszú 

útra. Busúl, busúl, sir, kesereg. Találkozik egy békával.
Béka kérdi: Hova mensz, hova mensz, szép szűz Mária ? Mit 

busulsz, mit keseregsz ?
Szűz Mária felfeleié: Hogy ne sirjak, szegény béka ? Egy

iijam volt, ászt is mégölték.
Béka erre ászt feleié : Ne sirj, ne sirj, szép szűz Mária. Nekem 

tizenkettő volt; s é’ kerekvágásba gy ekerek mind esszetöcskölte; 
még se sirok.

Szűz Mária észt feleié: Ha te nem sirsz fijaidétt, el se rot- 
haggy soha!

Azét e béka ha elvesz es, el nem rothad; csak elszárad. Ki 
nem hiszi, keressen döglött békát. Ne felejcse szűz Máriát!

(5 :5 7 0 . — Klézse. Moldva. — Rokonföldi [P eteás Ince].)
Ésszetöcsköl: összezúz.

Csángó adoma.
Eccer egy magyarföldi atyafi, ki váláhűl semmit se tudott, 

bé vetődött Molduvába váláhok közé, ojtozi vagy bozai vámon, ő 
tuggya. De hol-holnem, bé tálát egy szöllyős kerbe; ott meglát 
hárágon (szöllőkaró) fityegni szöllőgerezdeket. Neki dőli, eszi, harapja. 
De még jó se lakhatott, oda ér egy pendár (őrző); rivá ordit: Őse 
kauc máj ? (Mit keresel ?) — Se csikóm, se monyasom. — Erre min- 
denit elvette, jó eldöngette, szöllyőből kikergette. Mikor futhatott, 
tálát egy másik válára. Ez is rivá bődül: JJngye áj foszt ? (Hol 
voltál?) — Ide bé fosztának meg. — D are? (Yaj?) — Dárdám 
es vót ászt es elvették. — SaraJcu! saraku! (Szegény ! Szegény i) —



Nem azért, hanem szöllyőlopásért. — Futuc marná tó. (Az anyádat!)
__ Eleget futék, méges megfogának. — De mett nem érthette meg,
döngetni kezdé: Dntye la Dráku! (Eredj az ördögbe!) — Ne
dorongojj koma! eleget megdorongót az átyádíiá.

(14 :42 . — Klézse, Moldva. — E okonpöídi.)
Yálah: oláh. R ivá: reá. (rióla : róla).

Az ember élete.
Neki fogott az iszten, ke nem vala mit csánnyon, csántán e 

földet, meliken Aliink. Láttán, ke nem áll jól földnek pusztán, csánt 
embereket, kacsákat, magárakat (szamár), is mindent, mit látunk sze 
nem látunk szemeinkvel. Zutonnét megcsántán ükét, elejbe gyüjtén. 
Is ilü napot igért nekiek.

Elébbszer eléhittán zembért, is mondotta neki:
»Te ember, te légy gazda földen, is mindenen, is vigaggy har

minc évig, is aggyig is i l j !«
Mikor halta zember, ke csak harminc évig kel éljen, riutt az 

isztennek, hogy mért csak annyi ilü napat ad, sze nagyon köveszel- 
tin. zIszten haigatta, is nem mondott neki szemmit. Zután elihittán 
a mágárt, sze mondotta neki:

»Te ilü napaidba hordozz, huzz, is viszely, nogy nehezsigeket,
nogy munkákat, is ily kilencven esztendeig.

Mikor halta a magár, ke kilencven esztendeig kel ilyen (éljen) 
ulyan nehezen, bőgni fogott, udzs mind e magár, is ríni fogott, sze 
kértin ez isztent, hodzs vedzsen viszva zesztendejibül.

Okkor az iszten meghalgatta, is lehúzott neki húsz esztendőt. 
Mikor ez ember hallottán, ke lehúzott húsz évet e mágár- 

tul, odoszökétt, reménykedve-kérte az isztent, ’ hodzs aggyán oda 
neki. Zlszten ideatta.

Azután odohittán a kucsát, is mondotta neki:
»Te kucsa, te légy embernek jó barátcsa, őrezd rossz embe

rektől, is minden rosszakaratutul, udzs, hodzs még e hódhoz is ugassz.
Is ily hetven esztendőt!«

Okkor a kucsa ordítni fogott, hodzs mit csánnyon ü hetven 
esztendeig, nekozológgyék, kértán az isztent, hodzs vegyen le zélő 
napaibul. zIszten lehúzott neki busz esztendőt.

Mikor meghaltán ez ember ászt, felszökött, sze reménykedve 
ésménd kértin, hodzs aggyán oda neki. zIszten ideatta.

Azután eléhittán a mómiccát (majom), is mondotta neki:
»Te mómicca, te ledzs emberkipbe, is dzsermek eszbe, sze ily 

ötven esztendeig. Mikor meghaltán ászt, siratódott, mind e dzserekek, 
sze kértin ez isztent, kurtisszán meg ez élő napjait. Zlszten eltért, 
sze lehúzott neki húsz esztendőt.

zEmber köszentlen zilü napaitul, odoszökétt, is kértin, aggya 
oda neki. Zlszten ideatta.



Ziután elrendoltin mász móklu elevenszíget, termettsíget, amit 
teremtett, is elüle kültin ükét: No, immá“1 mennyetek, ilyetek, hodzs 
kirendeltem nektek.

Elmentek, helyeket fogtok, Moldovábo, Nagyniagyarországbo, 
kisöbben Amez'ikábo. Is ilni fogtok [élni kezdtekj.

zEmber ilt harminc esztendeig, ippeg mind a sászárok abba
a tájba. JZután harminctul ötven esztendeig óltak dzsei'mekei, népe,
dolgozott neh’ ezbül, hozott haza, ami kel házhoz, mert ezek óltak a 
magárnak esztendei.

7aitán zembér *elt ötventül hetvenig mind e kucsa, ürzi vagyon- 
szágát, s ugot, mind e kucsa hódhoz, gyet valéki közeledik, vedzsén 
el e vagyonszágát. Immán ezek óltak a kucsától való esztendők.

Hetven esztendőtül “ember eszik bó dzsermekéknek nyomikba 
ulyan eszet hordoznak, kacagnak mind e dzsermekek, mit lát mász 
nál, csán ő isz, éppen mind a mómicca. mert ezek e mómicca 
esztendők.

JEs ki ’ el többet kilencventül, vadnak ördög-évei, és mász 
móldu lélektől, meliktül még elkívánta, mert ászt képzettin zember, 
ke lesz örökkén sászár, mind a harminc évben.

(31 : 143. -— Moldva, Szabófalva. — IÍubínyj M óziís.)
Csán csinál; csántán: csinálta. Zutonnét, gután: aztitán. Ke (oláh 

szó): hogy. Sze :  és (az oláh si ?). K ertin : kérte. Aggyán: adja. ’ Nekozoló- 
diJc, nyekezsálódik (a székelységben): kínlódik, bajlódik. Kurtisszán : kur
títsa. Köszentlen: köszönetlen. Elevenség, termettség :  állatok, növények ? 
G yet: nehogy ? — Föltűnő" a zárt é  ingadozása.

A liamis katonák.
(Szójáték.)

Kotonák indultak verekedészbe, menőleg zuton békerőztek 
gazdára, hodzs megkályanak. Házigazdának ólt edzs luggya meg- 
szütve e kemencébe. Een kotonák felkeltek, s kivették ludat, s bétet- 
tek rossz bocskort csérpenyőbe, hol volt a lúd. Más elvettin kakaszt; 
reggelig míg últ édzs óra, kettü, felkelnek e kotonák, monygyák e 
gazdának:

>Elmentünk gazdaúr!« E gazda monygyán kotonáknak, ályanak. 
had szolján meg e kakasz. Kotona montán:

»Megszól zután is. Nekünk nagy hírünk jött, mert e Bocsko- 
i'om király kiverte Ludibenci császárt Cserpenyő várasbul.«

(31 : 147. —  Moldva, Szabófalva. —  Rubikyi Mózes.)
Békerőztek, olv. békérőztek? É en : éjen, éjjel. Elvettin: elvette. Ólt, 

ú lt : volt. Szálján meg, olv. szóljon még ?
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