
a’ápalaq gés+eh A 
 nebkené "én !émetlöksőH 

 
 

 wené őslE 
 

,megne wenetsi za wentere° 
:wentere% ardóm őtíméR 
wő wanatzokédnájageM 

,levődüt aktir +O 
we%évata' a +eM 

tisádokalúd őtídnergáliV 
,sepéq inatnajrukle nődnellI 

.le"íri rotnáq nednim melőt te+em S 
,ne"el ifréf "oh sÉ 

,zöhődüt e ótléM 
lóbágásódnaljah imatnári wamlatah igé za nöL 

,"anejeF űre!et selé% A 
,'ávoq igés+eh A 

pén űtelezpéq súd a tő tnim "aV 
:ézevenle geliőtlöQ 
_ .a'ápalaq gés+eh A 

,návrib lekkelél sőre wiq ,iT 
,lótjarom icrah a wetneppe% men geM 

Xtamava% wotájllaH 
eví% wenkika ,it eD 

lánkoglod bbe!émeQ 
,wilta!ah ebé%ér ósla tset A 

Xtamava% wetéjlűreq it hO 
ŕ 
 

  
 
 

tatíhá za tló% YXnemÁy 
nájgnah tne° 

záh"e za s ;ajáglo% !!em A 
,tnire% asáko% igér ,alaf "éN 

Y.nemÁy :"oh ,anátu attodnom na+omoQ 
arámi itse +ema ,gidep pén A 

lannoza ,abzáh"etne% a ttezekelűˇ 
,tágam atdrohlE 

ttőle rob ó'naq "e-"e S 
ttellem alat%a wé%pa' a "av nohttO 

.tnetsi za etré'íD 
;ttel dne' nabmolpmet ttoku'eb A 

,mes lániajtrap worá'om a 'nin dne' bbo"aN 
.wi%lale akéb s cibíb ,még a rokiM 

 
;táh alav dne~ 

tlocrah wóp sehé téq wa~ 

A helység kalapácsa 
Hősköltemény négy énekben 
 
 
 Első ének 
 
Szeretnek az istenek engem, 
Rémítő módra szeretnek: 
Megajándékoztanak ők 
Oly ritka tüdővel, 
Mely a csatavészek 
Világrendítő dúlakodásit 
Illendőn elkurjantani képes, 
S melyet tőlem minden kántor irígyel. 
És hogy férfi legyen, 
Méltó e tüdőhöz, 
Lön az égi hatalmak irántami hajlandóságából 
A széles tenyerű Fejenagy, 
A helységi kovács, 
Vagy mint őt a dús képzeletű nép 
Költőileg elnevezé: 
A helység kalapácsa. – 
Ti, kik erős lélekkel birván, 
Meg nem szeppentek a harci morajtól, 
Halljátok szavamat! 
De ti, akiknek szíve 
Keményebb dolgoknál 
A test alsó részébe hanyatlik, 
Oh ti kerűljétek szavamat! 
 
 
       
 
 
„Ámen!” szólt az áhítat 
Szent hangján 
A menny szolgája; s az egyház 
Négy fala, régi szokása szerint, 
Komolyan mondotta utána, hogy: „Ámen.” 
A nép pedig, amely esti imára 
Gyűlekezett a szentegyházba, azonnal 
Elhordta magát, 
S egy-egy kancsó bor előtt 
Otthon vagy a csapszék asztala mellett 
Dícsérte az istent. 
A becsukott templomban csend lett; 
Nagyobb csend nincs a mocsárok partjainál sem, 
Mikor a gém, bíbic s béka elalszik. 
 
Csend vala hát; 
Csak két éhes pók harcolt 
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arlálah ,ertelÉ 
;ttelef ajbmoc "él ttozíh-nogamavli% "E 

.wétjele tobmoc a Xsroslab ho ,eD 
ttolmari s ,atpaklöf rége "E 

égöm atáh rátlo za eléV 
,abájádnerever setelet%it A 

,alav zámokal S 
.tnappoq eme% wokóp a S 

 
,jaz ű!rö% im ed ,haH 

ajt%air amrál +iM 
záh"e za erre%"E 

Xtámlagu! iőtemeT 
xségröd!!eM 

...xnabkézaf asárrof wanásáq "aV 
XmeN 

.go/roh rebme ttO 
.walarebme ze Xnav "U 

avlojah erélkö téq nabguz "E 
,tderbélöf emí menah ...wi%lA 
.tágam attotna/rohle nátuiM 

...zénlüröq evlö=röd tieme% ...tísÁ 
.!ágop esétjes ...tjes sé táL 

.té'niliq azzárgem ;zohótja za "eM 
.abáih atzár sÉ 

levé%e selÉ 
lannoza attáltÁ 

,tásállá golod A 
Y.watrázeBy :attodnom tze sÉ 

Y.watrázeBy :attodnom re%"e gém S 
,willi zohifréf tnim ,nátuzA 

,lüdéges avíh degéT 
Xtélnelej ikleL 

.le d"ah en :eréq S 
.tő le dat"ah men et S 

attala wanda!rá% ődéV 
wenételü% wotalodnog +I 

,nabájá!opoq ttötülekköt meN 
:évet arájju ótatum tárro ttalaiM 

 
xwajlúdaba% "oHy 
.ará/op inlábaiQ 

'ibó+ogaksup a tnimalaV 
,"em men ari!!atéQ 
:"em eri!!ema tniM 

.gnah irebme za "utni° 
:si wénatidro "ohah táh "I 

wanánlov men inallahgeM 
,welüf ilébulaf a wesepéQ 

gés+eh a nenni treM 
wi%kef ari!áróléf djaM 

Életre, halálra 
Egy szilvamagon-hízott légy combja felett; 
De, oh balsors! a combot elejték. 
Egy egér fölkapta, s iramlott 
Véle az oltár háta mögé 
A tiszteletes reverendájába, 
S lakomáz vala, 
S a pókok szeme koppant. 
 
Hah, de mi szörnyű zaj, 
Mily lárma riasztja 
Egyszerre az egyház 
Temetői nyugalmát! 
Mennydörgés? 
Vagy kásának forrása fazékban?... 
Nem! 
Ott ember hortyog. 
Ugy van! ez emberalak. 
Egy zugban két öklére hajolva 
Alszik... hanem íme fölébredt, 
Miután elhortyantotta magát. 
Ásít... szemeit dörzsölve körülnéz... 
Lát és sejt... sejtése pogány. 
Megy az ajtóhoz; megrázza kilincsét. 
És rázta hiába. 
Éles eszével 
Átlátta azonnal 
A dolog állását, 
És ezt mondotta: „Bezártak.” 
S még egyszer mondotta: „Bezártak.” 
Azután, mint férfihoz illik, 
Téged híva segédül, 
Lelki jelenlét! 
S kére: ne hagyd el. 
S te nem hagytad el őt. 
Védő szárnyadnak alatta 
Ily gondolatok születének 
Nem tökkelütött koponyájában, 
Mialatt orrát mutató ujjára tevé: 
 
„Hogy szabadúljak? 
Kiabálni potyára. 
Valamint a puskagolyóbics 
Kétannyira nem megy, 
Mint amennyire megy: 
Szintugy az emberi hang. 
Igy hát hahogy orditanék is: 
Meghallani nem volnának 
Képesek a falubéli fülek, 
Mert innen a helység 
Majd félórányira fekszik 
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_ .nebéjőneket "löv a nneL 
xlatlá nokalba za majrogueL 

nabmoroq-ecőkre" ,zagi zA 
lőréjetetgel afe!%ere' A 

,ála matrogu narkaˇ 
.wézré toga%-%ő' aH 

nédi za ráM .tlov negér za eD 
re%kidenev"en A 

.tsálápakilpmurq a gem metrÉ 
té+evüh mekleL 

aroq gásuifréf A 
;étízehengeM 

:mánroguel ah S 
,ménge% tamaka˘ 

Y.wénse mojab sám "aV 
 

tégeres wotalodnog a etzőf "I 
nabá'árgob ejeF 

ika ,uifréf 'löb A 
re%kidenev"en rám nédi zA 

.tsálápakilpmurq a gem érÉ 
:evdőnüt attat+of nátuzE 

 
...monlálatiq lleq tsáMy 
,tejé za iq mozúh tti "aV 

Y.gástalum ilűkléndóm %el men ze S 
wenőgevel gíh a ttezén naromoq S 

,arájtnop "E 
zén rádama+óg a tnékiM 

,wanót a erékeneF 
le++em ,isel tádérp a rokiM 

néjetet !éméq A 
tiaif tlűrem absázokaráV 

.ajraka inlegédnevgeM 
,atnakkir YXnavgem ,áha ...navgeMy 

:ttöj űred arájácro +omoq S 
tréáko wanádlép lűrediq tniM 

pan a rokim ,dlöf A 
lórágam ipéteL 

;tájáv!op ní%umah wőhlef A 
lűrediq "í nétni° 

,lejjé si ah!oq őltétös A 
inrötö" idzeq aki+óq aH 

,ták'á/uq-il%pom A 
!o%%a setetniket a S 

tláiq evlűméR 
:abábo% idéle' A 

,lef jleq Xet innaPy 
...tálgét stígelem sé ,tezüt jkaR 

YXnáropa% eD 
nelgidep innaP 

Lenn a völgy tekenőjében. – 
Leugorjam az ablakon által? 
Az igaz, gyerkőce-koromban 
A cseresznyefa legtetejéről 
Gyakran ugortam alá, 
Ha csősz-szagot érzék. 
De az régen volt. Már az idén 
A negyvenedikszer 
Értem meg a krumplikapálást. 
Lelkem hüvelyét 
A férfiuság kora 
Megnehezíté; 
S ha leugornám: 
Nyakamat szegném, 
Vagy más bajom esnék.” 
 
Igy főzte a gondolatok seregét 
Feje bográcsában 
A bölcs férfiu, aki 
Az idén már negyvenedikszer 
Éré meg a krumplikapálást. 
Ezután folytatta tünődve: 
 
„Mást kell kitalálnom... 
Vagy itt húzom ki az éjet, 
S ez nem lesz módnélkűli mulatság.” 
S komoran nézett a híg levegőnek 
Egy pontjára, 
Miként a gólyamadár néz 
Fenekére a tónak, 
Mikor a prédát lesi, mellyel 
A kémény tetején 
Várakozásba merűlt fiait 
Megvendégelni akarja. 
„Megvan... ahá, megvan!” rikkanta, 
S komoly orcájára derű jött: 
Mint kiderűl példának okáért 
A föld, mikor a nap 
Letépi magáról 
A felhők hamuszín ponyváját; 
Szintén így kiderűl 
A sötétlő konyha is éjjel, 
Ha kólyika kezdi gyötörni 
A mopszli-kutyácskát, 
S a tekintetes asszony 
Réműlve kiált 
A cselédi szobába: 
„Panni te! kelj fel, 
Rakj tüzet, és melegíts téglát... 
De szaporán!” 
Panni pediglen 
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téq-"e ...widok%ápátlöF 
anátu wansáltoB 

lalléca ,lavávoq ...abáh!oq a tujiQ 
,tólpat a ajtju”geM 

,tá/re"néq a lavólpaT 
,támla% a lavá/re"néQ 

,táf a lavámla° 
nestígelem tálgét "oH 

.waná/uq-il%pom a aráják'asaH 
rokne+i tnimalav :modnoM 

,etétös ah!oq a lűrediQ 
úrob a ttol%o "Ú 

,lőré"eh arro romoq wnüsőH 
YXnavgeMy :iq ettetje tó% e nődiM 

 
xgem nav im :idréq tza gáliv i'náviq a S 

,tedelüf dze"eH 
Xgáliv i'náviQ 

.gem nav im :idnegnezle deken motnaL 
lammoladogga girokke ah S 

,ebéle wanásros wnüsőh létzéN 
tadocra nátnálaten S 

:ét%örüf e!!öq wanúb a etterÉ 
niállip dieme% rám tsoM 

wené!!öq mörö zA 
,tahgo"ar e"nöˇ 

no!ámlod-alitá etekef tniM 
_ bmog tsüze soní' A 

,evret sálúdaba% a no"avgem treM 
őlli Xvret seleJ 
.zehrebme soko +I 

 
YXlleq einlűrekis sé ,gof inlűrekiSy 
.nasamladaid +ogof izáh"etne% a ádnoM 

,lef we"em ab!orot Ay 
latlá nokalba!orot a sÉ 

medek%ereeL 
...néletöq gnarah A 
xlúdnokgem ah eD 

,toglod a wüzzétni "ú djaM 
:nojdut en inló% "oH 

Y.u%%oh ój létöq A 
 

,tévret uifréf 'löb a giM 
wené%e se!émeleL 

,tájunat se!éF 
:azzánoroq sélüsejleT 

nátza _ te"e nát wnénnehiP 
levőre jU 

.eréjezem sám wettet a wnüjréT 
 

Föltápászkodik... egy-két 
Botlásnak utána 
Kijut a konyhába... kovával, acéllal 
Meggyujtja a taplót, 
Taplóval a kéngyertyát, 
Kéngyertyával a szalmát, 
Szalmával a fát, 
Hogy téglát melegítsen 
Hasacskájára a mopszli-kutyának. 
Mondom: valamint ilyenkor 
Kiderűl a konyha sötéte, 
Úgy oszlott a ború 
Hősünk komor orra hegyéről, 
Midőn e szót ejtette ki: „Megvan!” 
 
S a kiváncsi világ azt kérdi: mi van meg? 
Hegyezd füledet, 
Kiváncsi világ! 
Lantom neked elzengendi: mi van meg. 
S ha ekkorig aggodalommal 
Néztél hősünk sorsának elébe, 
S netalántán arcodat 
Érette a búnak könnye füröszté: 
Most már szemeid pilláin 
Az öröm könnyének 
Gyöngye ragyoghat, 
Mint fekete átila-dolmányon 
A csínos ezüst gomb – 
Mert megvagyon a szabadúlás terve, 
Jeles terv! illő 
Ily okos emberhez. 
 
„Sikerűlni fog, és sikerűlnie kell!” 
Mondá a szentegyházi fogoly diadalmasan. 
„A toronyba megyek fel, 
És a toronyablakon által 
Leereszkedem 
A harang kötelén... 
De ha megkondúl? 
Majd úgy intézzük a dolgot, 
Hogy szólni ne tudjon: 
A kötél jó hosszu.” 
 
Mig a bölcs férfiu tervét, 
Leleményes eszének 
Fényes tanuját, 
Teljesülés koronázza: 
Pihennénk tán egyet – aztán 
Uj erővel 
Térjünk a tettek más mezejére. 
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 wené widosáM 
 

nebéjetet bmod se!égeR 
,né%ér itagú! gés+eh A 

etre%ulaf nannoH 
,trop ,taras intál nabbojgeL 

_ ;no"av asáráj ődi za tnim ráM 
gés+eh a :modnom tniM 

,né%ér itagú˘ 
lótnála' evzeké!röQ 

,lőtémen aktir +i bböt we!évön a S 
te+ema ,am'oq se%íd a llÁ 

zeven wanájtájaS 
lőbi"eq netsI 

lóbámlagro% wenéjréf irok"e sÉ 
...!o%%a wó=rE setemréme% A 

.wézeven tő tniM 
 

:le dgnez Xakodnája wengé se"eq ,motnaL 
.sézevenle ze nannoH 

 
,seké mo!o%%a wó=rE 

wa' gém loh _ ,nátalucra werekdloH 
- ,wizokal vé tönevtÖ 

wanlanjah sökörÖ 
.gnered ajriP 

.sézevenle ze nenni S 
wiq ,na"u wannaV 
,we%érem intíllÁ 

tácra mo!o%%a wó=rE "oH 
,meréme% edne% a meN 

ávólnosah ettetsef latirob a menaH 
.zohrip ilanjah A 

;wedé%eb ak/elp wa' weze eD 
...trob a a%%i si men !o%%a wó=rE treM 

.abágam itnö "u wa~ 
Xnátza molagár a ne+I 

'nin ttőle ze ,hO 
,nátáh dlöf a géstne° 

wangásnaltatrá bbezű%gel A 
si téziv at%iT 

,lappa%i ajlok'oméB 
,!áh taras aróh A 

xládagar ávoh ed ...sÉ 
wensélüvehlef hO 

Xajági+at sroˇ 
 

táhet a%%iV 
wó=rE setemréme% A 

.zohiajáb sevé tönevtÖ 
Xő alav sojáB 

        Második ének 
 
Regényes domb tetejében 
A helység nyúgati részén, 
Honnan faluszerte 
Legjobban látni sarat, port, 
Már mint az idő járása vagyon; - 
Mint mondom: a helység 
Nyúgati részén, 
Környékezve csalántól 
S a növények több ily ritka nemétől, 
Áll a díszes kocsma, amelyet 
Sajátjának nevez 
Isten kegyiből 
És egykori férjének szorgalmából 
A szemérmetes Erzsók asszony... 
Mint őt nevezék. 
 
Lantom, kegyes égnek ajándoka! zengd el: 
Honnan ez elnevezés. 
 
Erzsók asszonyom ékes, 
Holdkerek arculatán, - hol még csak 
Ötvenöt év lakozik, - 
Örökös hajnalnak 
Pirja dereng. 
S innen ez elnevezés. 
Vannak ugyan, kik 
Állítni merészek, 
Hogy Erzsók asszonyom arcát 
Nem a szende szemérem, 
Hanem a borital festette hasonlóvá 
A hajnali pirhoz. 
De ezek csak pletyka beszédek; 
Mert Erzsók asszony nem is issza a bort... 
Csak ugy önti magába. 
Ilyen a rágalom aztán! 
Oh, ez előtt nincs 
Szentség a föld hátán, 
A legszűzebb ártatlanságnak 
Tiszta vizét is 
Bémocskolja iszappal, 
A hóra sarat hány, 
És... de hová ragadál? 
Oh felhevülésnek 
Gyors talyigája! 
 
Vissza tehát 
A szemérmetes Erzsók 
Ötvenöt éves bájaihoz. 
Bájos vala ő! 
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lób'apip a tniM 
,úro%oq tnoF 

ttödőtü abájádrád retkab a tnim "aV 
,rágúsdloh ilejjÉ 

tréáko wenne sÉ 
tő átagotáL 

epén ulaf %ége zA 
;nasotamlagro% +O 

"oh ,ari!!alE 
...abám'oq sám ttezén ?es eB 

tlov si men am'oq sám ,zagi zA 
.nabulaf A 

táh tráj edI 
tláviq ,epén ulaf A 

,anátu wenléd ipanrásaV 
,ttozodagív nebkétrém "an sÉ 

wansázodagív a S 
,tlov mes ó% lőrégéV 

+étniket ióríbsiq a giM 
atda men arkotduT 

,leddé%eb-afóro"om ótaherví° 
.so'ánat innemazah rám "oH 

"em "í si aM 
.lánkó=rE setemréme% A 

,tlúmle telet%it inetsi zA 
,widesepén wé%pa' A 

,gésőzem a tnimalaV 
,legel ajádro' wenehet a loH 

widesepéngeM 
lekke+égeres ú!rá%téQ 

wankopan irá! A 
.nebéjedi órroF 

tlov neleJ 
wenégeres wegédnev a ettepezöQ 

,rotnáq üvi%"ál ileb+eh A 
lavágászará% wanákroT 

wenélebeq sa"ávmelere% S 
.laviajníkregneT 

sina"u tŐ 
trékó=rE setemréme% A 

,wét%éme wognál őzűmörÖ 
it%éme ajád=or rév a tniM 

lekkima ,tekniesök/üf somlÓ 
nabkáta' isátíjút%iT 

.wujtagomis tsám"E 
wéndemetev iQ 

,táhet artalúmáB 
levéki"e ő "oH 

wanikalba ejeF 
rob ó+of a zénel-eL 

:abámokilliB 

Mint a pipacsból 
Font koszorú, 
Vagy mint a bakter dárdájába ütődött 
Éjjeli holdsúgár, 
És ennek okáért 
Látogatá őt 
Az egész falu népe 
Oly szorgalmatosan; 
Elannyira, hogy 
Be se’ nézett más kocsmába... 
Az igaz, más kocsma nem is volt 
A faluban. 
Ide járt hát 
A falu népe, kivált 
Vasárnapi délnek utána, 
És nagy mértékben vígadozott, 
S a vígadozásnak 
Végéről szó sem volt, 
Mig a kisbírói tekintély 
Tudtokra nem adta 
Szívreható mogyorófa-beszéddel, 
Hogy már hazamenni tanácsos. 
Ma is így megy 
A szemérmetes Erzsóknál. 
Az isteni tisztelet elmúlt, 
A csapszék népesedik, 
Valamint a mezőség, 
Hol a tehenek csordája legel, 
Megnépesedik 
Kétszárnyú seregélyekkel 
A nyári napoknak 
Forró idejében. 
Jelen volt 
Közepette a vendégek seregének 
A helybeli lágyszivü kántor, 
Torkának szárazságával 
S szerelemvágyas kebelének 
Tengerkínjaival. 
Őt ugyanis 
A szemérmetes Erzsókért 
Öröműző lángok emészték, 
Mint a vér rozsdája emészti 
Ólmos fütyköseinket, amikkel 
Tisztújítási csatákban 
Egymást simogatjuk. 
Ki vetemednék 
Bámúlatra tehát, 
Hogy ő egyikével 
Feje ablakinak 
Le-lenéz a folyó bor 
Billikomába: 
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nabnoza lakkisám A 
gnerem avgladnA 
wó=rE setemréme% A 

.nácra semelleQ 
 

le ttodaram meN 
ajtárab ekéb A 

,mes maru ajragaB 
sáláni'amzi' A 

.e%évüm atzúro%okmedrÉ 
.ifréf ütemret sogásótléM 

,ő tlov arokka djaM 
.attala wanárro %újab a tniM 

ttellem aladlO 
,bálgnaraH etlöprö% trob A 

,ifzáh"e űtelüklel rodnof A 
maru ajragaB atnorokim ,iQ 
:ebéle ettet%ejret tsédréq E 

Yxtehel loh amoq "anejeF táHy 
:t%aláv a attallah "Í 

;nav loha ,nav ttOy 
Y.%el gila am s ...'nin netti menaH 

lakkaja uktit+ém tekeze nátuim S 
ézmérpiq :attodnomlE 

tékédiv ajá° 
.la++osom inátáS 

,elű gidep maru ajragaB 
,levéme% ezén námrof+o S 

,ódnalah a ttoko% inzén tniM 
.toglod a itré men aH 

né"e sejletmedré bböt gém alav S 
.nabájúro%oq wegédnev A 

 
,ótja za nebzökka tlí!geM 
,asálí! ő za selé% ttel S 

,wanrotnáq ileb+eh a ajá% tniM 
lekené tekené rokiM 

.ttellem anogro úpískos A 
tótja za iq ,tlov iq S 

xne"ími attoti!iQ 
wanásátíllá !ámo"ah a aH 

:daba% inniH 
,óklaP üpe~ zétiv a tnim ,sám meN 

wanájaki' jep téq setelet%it A 
.ajólokarba űvdekóJ 

anátu nabmo! wettöJ 
:namráh iajgat wanrak%ágnah A 

,sűdegeh la'naq A 
somlabmic üme%léf A 

- ajózuh atnás őgőb a S 
ikédavi dniM 

A másikkal azonban 
Andalgva mereng 
A szemérmetes Erzsók 
Kellemes arcán. 
 
Nem maradott el 
A béke barátja 
Bagarja uram sem, 
A csizmacsinálás 
Érdemkoszorúzta müvésze. 
Méltóságos termetü férfi. 
Majd akkora volt ő, 
Mint a bajúsz orrának alatta. 
Oldala mellett 
A bort szörpölte Harangláb, 
A fondor lelkületű egyházfi, 
Ki, mikoronta Bagarja uram 
E kérdést terjesztette elébe: 
„Hát Fejenagy koma hol lehet?” 
Így hallatta a választ: 
„Ott van, ahol van; 
Hanem itten nincs... s ma alig lesz.” 
S miután ezeket mélytitku ajakkal 
Elmondotta: kiprémzé 
Szája vidékét 
Sátáni mosollyal. 
Bagarja uram pedig űle, 
S olyformán néze szemével, 
Mint nézni szokott a halandó, 
Ha nem érti a dolgot. 
S vala még több érdemteljes egyén 
A vendégek koszorújában. 
 
Megnyílt akközben az ajtó, 
S lett széles az ő nyílása, 
Mint szája a helybeli kántornak, 
Mikor éneket énekel 
A soksípú orgona mellett. 
S ki volt, ki az ajtót 
Kinyitotta imígyen? 
Ha a hagyomány állításának 
Hinni szabad: 
Nem más, mint a vitéz Csepü Palkó, 
A tiszteletes két pej csikajának 
Jókedvű abrakolója. 
Jöttek nyomban utána 
A hangászkarnak tagjai hárman: 
A kancsal hegedűs, 
A félszemü cimbalmos 
S a bőgő sánta huzója – 
Mind ivadéki 
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,wengeres isőh A 
lánádI-"aN nadjah +eM 

géső'id icrah A 
tájrébab ettetsefréV 
átíra!aq neüre%"an +O 

eréjef ekő%-meN 
wenéjef ekő%-men S 

.arájah rödnöG 
 

,sűdegeh la'naq A 
somlabmic üme%léf A 

ajózuh atnás őgőb a S 
nesemle!éq tlűpeletlöF 

nebzökim ;eréjetet wenécnemeq A 
,óklaP üpe~ zétiV 

wanájaki' jep téq setelet%it A 
,ajólokarba űvdekóJ 
tágás!ozib atda "Í 

:wenégéstehet isáló%sekÉ 
 

YXtroBy 
 

lannoza atgoflöF 
wó=rE setemréme% A 

,témletré sagam talkonó% E 
tésélüsejlet wanna élzök%e S 

.návdalah avlotnof meN 
 

óklaP üpe~ zétiv a nátuiM 
zohsáli! ittala arro zA 

,tó'naq a etlemE 
nesetelkétrém nátuim sÉ 

:előleb atna/roq te"E 
,ti!!a lüleblüröQ) 

tégrü tah "av tö levi++emA 
wanáku+ inla'iq enteheL 

(,lőbiegés+éM 
anátukannA 

_ élef akéját gé za ezénlöF 
,erőtetecnemeq A 

lakkava% eléf+i S 
wenőgevel a gem etlehreT 

.téreke% ű!!öQ 
takoza ántíllá% "oH 

:ebkelüf i%ágnah wéred A 
,iteP ,ár dzúHy 

,si tedőlü/üf náfzűf A 
YXttodlágem ikA 

 
,tteséq men iteP S 

.mes ejetteq sám gásmoráh A 

A hősi seregnek, 
Mely hajdan Nagy-Idánál 
A harci dicsőség 
Vérfestette babérját 
Oly nagyszerüen kanyarítá 
Nem-szőke fejére 
S nem-szőke fejének 
Göndör hajára. 
 
A kancsal hegedűs, 
A félszemü cimbalmos 
S a bőgő sánta huzója 
Föltelepűlt kényelmesen 
A kemencének tetejére; miközben 
Vitéz Csepü Palkó, 
A tiszteletes két pej csikajának 
Jókedvű abrakolója, 
Így adta bizonyságát 
Ékesszólási tehetségének: 
 
„Bort!” 
 
Fölfogta azonnal 
A szemérmetes Erzsók 
E szónoklat magas értelmét, 
S eszközlé annak teljesülését 
Nem fontolva haladván. 
 
Miután a vitéz Csepü Palkó 
Az orra alatti nyiláshoz 
Emelte a kancsót, 
És miután mértékletesen 
Egyet kortyanta belőle: 
(Körülbelül annyit, 
Amennyivel öt vagy hat ürgét 
Lehetne kicsalni lyukának 
Mélységeiből,) 
Annakutána 
Fölnéze az ég tájéka felé – 
A kemencetetőre, 
S ilyféle szavakkal 
Terhelte meg a levegőnek 
Könnyű szekerét. 
Hogy szállítná azokat 
A derék hangászi fülekbe: 
„Húzd rá, Peti, 
A fűzfán fütyülődet is, 
Aki megáldott!” 
 
S Peti nem késett, 
A háromság más ketteje sem. 
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őgőb sé űdegeh sé molabmiC 
...ttoda tognaH 

_ Xweze wognah im ed jaJ 
izédia%%iv atallah wenkezE 

lammolatahrédnüT 
ebmetezekélmE 

,téjedi bbe%gel metlÉ 
.tődi-wemre" A 

lemmé'ö mat%táj tnim ,motáL 
.lakkná/uq izáh siq S 

,mé'ö ettevle tá/uq a nátzA 
,inda?do matraka men gem nÉ 

.wnápaq abjah "í S 
xelőleb iq ttöj iM 
,előleb iq ttöj zA 

,nahoriq wnápa arjaz a "oH 
teknőttekdnim sé ,meret wnuláN 

.logárdangem lóJ 
,wőtjele im tá/uq a ttalazA 
.eré"eh akraf wnutgáhár S 
namráhdnim nebcrep e rokiM 

:wnátísive%%Ö 
sátísive%%ö zE 

,bbe% ttetehel gilA 
.ejénez asrát téq sé iteP a tniM 

erénez a ttel sÉ 
wó=rE setemréme% A 

.molagiv "an nebémereT 
ettőle wennedniM 

tájákob ettötüe%%Ö 
,óklaP üpe~ zétiV 

wanájaki' jep téq setelet%it A 
.ajólokarba űvdekóJ 

tádlép űjerebá' e étevöQ 
,gés!égel ibböt A 

nedíle% avlocruhéB 
,tóz!áel egrüf ráp "E 

latlá nokalba za gidde wiQ 
,lekkeme% idnaq watlák'ukuQ 

woplat etek%iv rám wenkiq S 
,ttaim a"áv wancnát A 

.ténez ujáb ie!!em a návllaH 
wetdzeq inag+ávóq S 

,nebérö!ö" cnát a najá!dniM 
lavá+ugardan ika tniM 

.téjdébe etzere%üF 
gidep aságobod wabál A 

,alav sedneR 
tim ,jaz ama tniM 

,llah setelet%it a ahéN 
,ttellem ailbib a lű rokiM 

Cimbalom és hegedű és bőgő 
Hangot adott... 
Jaj de mi hangok ezek! – 
Ezeknek hallata visszaidézi 
Tündérhatalommal 
Emlékezetembe 
Éltem legszebb idejét, 
A gyermek-időt. 
Látom, mint játsztam öcsémmel 
S kis házi kutyánkkal. 
Aztán a kutyát elvette öcsém, 
Én meg nem akartam od’adni, 
S így hajba kapánk. 
Mi jött ki belőle? 
Az jött ki belőle, 
Hogy a zajra apánk kirohan, 
Nálunk terem, és mindkettőnket 
Jól megnadrágol. 
Azalatt a kutyát mi elejtők, 
S ráhágtunk farka hegyére. 
Mikor e percben mindhárman 
Összevisítánk: 
Ez összevisítás 
Alig lehetett szebb, 
Mint a Peti és két társa zenéje. 
És lett a zenére 
A szemérmetes Erzsók 
Teremében nagy vigalom. 
Mindennek előtte 
Összeütötte bokáját 
Vitéz Csepü Palkó, 
A tiszteletes két pej csikajának 
Jókedvű abrakolója. 
Követé e csáberejű példát 
A többi legénység, 
Béhurcolva szelíden 
Egy pár fürge leányzót, 
Kik eddig az ablakon által 
Kukucskáltak kandi szemekkel, 
S kiknek már viszkete talpok 
A táncnak vágya miatt, 
Hallván a mennyei báju zenét. 
S kóválygani kezdtek 
Mindnyájan a tánc gyönyörében, 
Mint aki nadragulyával 
Füszerezte ebédjét. 
A lábak dobogása pedig 
Rendes vala, 
Mint ama zaj, mit 
Néha a tiszteletes hall, 
Mikor űl a biblia mellett, 
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;lessélüremle "an assavlo S 
ne"ími arjaz +ema sÉ 

téséz"ejgem i%eT 
:levví% robmáJ 
óklaP a za hOy 

Xrebme neletnetsI 
,tamióki' ajtagga! tnigeM 

,takáráp !ége% A 
Y.laviasápa' a'ábroQ 

 
we!émese +i gíM 

tietenétröt gáliv a wátigadzaG 
:népezöq meretam'oq A 

ajtárab ekéb a lőrlé° 
,bálgnaraH s ,ajragaB 

,ifzáh"e űtelüklel rodnof A 
_ .er"e wanatti ,wenetlŰ 

rotnáq üvi%"ál ileb+eh A 
ttotagolsip gidnim géM 

wó=rE setemréme% A 
.ariajáb sevé tönevtÖ 

wanásut iklel atalúcrA 
.ejőzörökűt tloV 

timalav "oh ,wé%táL 
,raka men sé rakA 

timalav "oh ,bbákni "aV 
.enrem ah ,enreM 

,bálgnaraH attálgem norokiM 
,ifzáh"e űtelüklel rodnof A 

rotnáq üvi%"ál a "oH 
:amla% ?es ,ané% ?eS 

,tlúnov ajázzoH 
wense+eh atál takó% +i S 

zöhőzedeséq a inzétnI 
tréáko wansátirotáB 

,nognah nalatgnaH 
wu+ógus a tniM 

,nokodapní% a wenlé%eb iókaL 
latlá waifréf s wőn ttoloH 

wantada wokétájgív sé -úromo° 
wárepo sé wotazóhob ebzöq S 

:erérö!ö" wengésnözöq A 
 

Xmaru rotnáq hOy 
,pan a "emle táH 

,!okla za nöjgeM 
,jé za anátU 

wékri' a wenlűlE 
,weberev sé wadul sÉ 

ttő% nese"ü ttőleiM 
_ xwirégem e'lömü" agárd wenknüvreT 

S olvassa nagy elmerüléssel; 
És amely zajra imígyen 
Teszi megjegyzését 
Jámbor szívvel: 
„Oh az a Palkó 
Istentelen ember! 
Megint nyaggatja csikóimat, 
A szegény párákat, 
Korbácsa csapásaival.” 
 
Míg ily események 
Gazdagiták a világ történeteit 
A kocsmaterem közepén: 
Szélről a béke barátja 
Bagarja, s Harangláb, 
A fondor lelkületű egyházfi, 
Űltenek, ittanak egyre. – 
A helybeli lágyszivü kántor 
Még mindig pislogatott 
A szemérmetes Erzsók 
Ötvenöt éves bájaira. 
Arcúlata lelki tusának 
Volt tűkörözője. 
Látszék, hogy valamit 
Akar és nem akar, 
Vagy inkább, hogy valamit 
Merne, ha merne. 
Mikoron meglátta Harangláb, 
A fondor lelkületű egyházfi, 
Hogy a lágyszivü kántor 
Se’ széna, se’ szalma: 
Hozzája vonúlt, 
S ily szókat láta helyesnek 
Intézni a késedezőhöz 
Bátoritásnak okáért 
Hangtalan hangon, 
Mint a sugólyuk 
Lakói beszélnek a színpadokon, 
Holott nők s férfiak által 
Szomorú- és vígjátékok adatnak 
S közbe bohózatok és operák 
A közönségnek gyönyörére: 
 
„Oh kántor uram! 
Hát elmegy a nap, 
Megjön az alkony, 
Utána az éj, 
Elűlnek a csirkék 
És ludak és verebek, 
Mielőtt ügyesen szőtt 
Tervünknek drága gyümölcse megérik? – 

 10 



na+omoq tza gem ajlodnoG 
,abátobatá "u wa'men sÉ 

wanda wodazá% "oH 
erletivikvreT 

.totanallip ne+i "E 
lakkotanallip ne+i zA 

táhet innáb lleq narakuF 
őtniket erőle zA 
,wenkelél irebmE 

wináb narakuf tnimalaV 
leviedé%eB 
,maru óríB 

_ .ná/sagga 'löb A 
,táhet erőlE 

.wéjlokis en le molakla za "oH 
lah a ahén wilkisle tniM 

,lőzöq emröq wan%álah A 
lezzéq nelte"ü aH 

_ .óklif abotso za anátu paQ 
,tréza atjaR 

Xmaru rotnáq hO 
_ .mesahos "av tsoM 

nebélebeq te+eh indegne tréM 
xwenétezeré meleléf A 

Y.nabáta' irő" a ttev t%ér ne%iH 
 

,bálgnaraH aló% nepékkE 
,ifzáh"e űtelüklel rodnof A 

rotnáq üvi%"ál ileb+eh A 
,alo%aláv men tebe"E 
:wizektevöq ima tniM 

 
Xwanáktit mevi% ajódut et hOy 

giüteb "e zagI 
,wendidé%eb amlatraT 
.sárítne% a zagi tniM 

.tza modut ne'löB 
,moko nav tnima eD 
ébböt inadroh meN 

wenmelere% tloktit A 
:támladjáf őlötelÉ 

,moko nav "útni° 
meklel inatjoflE 

.toktit e nebé+ém segés+éM 
netti werebme ze aH 

...xinnev wánlálat er%É 
gáv nofop ah "avvA 
wó=rE setemréme% A 
...xtré!érem ű!rö% E 

,megéselef táH 
...xatráM üte%émretnozama zA 

Gondolja meg azt komolyan 
És nemcsak ugy átabotába, 
Hogy századok adnak 
Tervkivitelre 
Egy ilyen pillanatot. 
Az ilyen pillanatokkal 
Fukaran kell bánni tehát 
Az előre tekintő 
Emberi léleknek, 
Valamint fukaran bánik 
Beszédeivel 
Bíró uram, 
A bölcs aggastyán. – 
Előre tehát, 
Hogy az alkalom el ne sikoljék. 
Mint elsiklik néha a hal 
A halásznak körme közől, 
Ha ügyetlen kézzel 
Kap utána az ostoba filkó. – 
Rajta azért, 
Oh kántor uram! 
Most vagy sohasem. – 
Mért engedni helyet kebelében 
A félelem érezetének? 
Hiszen részt vett a győri csatában.” 
 
Ekképen szóla Harangláb, 
A fondor lelkületű egyházfi, 
A helybeli lágyszivü kántor 
Egyebet nem válaszola, 
Mint ami következik: 
 
„Oh te tudója szivem titkának! 
Igaz egy betüig 
Tartalma beszédidnek, 
Mint igaz a szentírás. 
Bölcsen tudom azt. 
De amint van okom, 
Nem hordani többé 
A titkolt szerelemnek 
Életölő fájdalmát: 
Szintúgy van okom, 
Elfojtani lelkem 
Mélységes mélyében e titkot. 
Ha ez emberek itten 
Észre találnák venni?... 
Avvagy ha pofon vág 
A szemérmetes Erzsók 
E szörnyű merényért?... 
Hát feleségem, 
Az amazontermészetü Márta?... 
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bbanalatgodlobgel a né O 
,tzöq !émtmeret i!!emalaV 
,tájámiraq pan a attál +eM 

,tó%u nabkaragus A 
gé segellef aH 

_ Xtlov men aka%jé "aV 
,meklel né za na+O 

nebépezökgel anuD a tniM 
,e+gered at!áh%évlé% A 

,jéhóid a tnim "aV 
wekere" a tiM 

_ wenétev abá+o'oP 
...arrama ,erre widok!áH 

...re! men ,rem men ika Xgásrotáb eD 
,bálgnaraH ,erre jló% hO 

...xmes "av e-nav "u :meken gem ddnoM 
netsi gem ajdlá tnékkA 

,si tadiákonu s tedetelÉ 
ne%el etni%ő +imA 

,%aláv a ermesédréq E 
YX%adnada te+emA 

 
,bálgnaraH aló% nétni%ő S 

YXmaru rotnáq ,nav "Úy :návdnoM 
YXwogáviken táh :nav "ú ah ,oNy 

rotnáq üvi%"ál ileb+eh a lezze S 
;tó'naq a ettetel s etlemelöF 

,etlemelöf norokim "ohka~ 
_ ,za alav gitludro~ 

,évetel nődima sÉ 
,za alav serÜ 

miebe= weserü tnimalaV 
melkené tze rokim ,tsoM 

lessédeseklel "aN 
_ .nebmöhüd iőtlöQ 

rotnáq üvi%"ál a anátukannA 
,nélé% ajilbjal a ttotnár te"E 

,laggástná%le tteseebgéstéq S 
tődrüfgedih ika tniM 
,lán%ah rö%őle nebétlÉ 

ttotnoradO 
.zohkó=rE setemréme% A 

 
 

 wené widamraH 
 

,gésnözöq üví%ój si no"an hO 
,it nesönölüQ 

,wanmázah iák!á+ pé° 
,né wetere% ariXXa tekiQ 

lőtkika menaH 

O én a legboldogtalanabb 
Valamennyi teremtmény közt, 
Mely látta a nap karimáját, 
A sugarakban uszót, 
Ha felleges ég 
Vagy éjszaka nem volt! – 
Olyan az én lelkem, 
Mint a Duna legközepében 
A szélvészhányta dereglye, 
Vagy mint a dióhéj, 
Mit a gyerekek 
Pocsolyába vetének – 
Hánykodik erre, amarra... 
De bátorság! aki nem mer, nem nyer... 
Oh szólj erre, Harangláb, 
Mondd meg nekem: ugy van-e vagy sem?... 
Akként áldja meg isten 
Életedet s unokáidat is, 
Amily őszinte leszen 
E kérdésemre a válasz, 
Amelyet adandasz!” 
 
S őszintén szóla Harangláb, 
Mondván: „Úgy van, kántor uram!” 
„No, ha úgy van: hát nekivágok!” 
S ezzel a helybeli lágyszivü kántor 
Fölemelte s letette a kancsót; 
Csakhogy mikoron fölemelte, 
Csordultig vala az, - 
És amidőn letevé, 
Üres vala az, 
Valamint üresek zsebeim 
Most, mikor ezt éneklem 
Nagy lelkesedéssel 
Költői dühömben. – 
Annakutána a lágyszivü kántor 
Egyet rántott a lajblija szélén, 
S kétségbeesett elszántsággal, 
Mint aki hidegfürdőt 
Éltében először használ, 
Odarontott 
A szemérmetes Erzsókhoz. 
 
 
         Harmadik ének 
 
Oh nagyon is jószívü közönség, 
Különösen ti, 
Szép lyánykái hazámnak, 
Kiket annyira szeretek én, 
Hanem akiktől 
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_ ,temlere% i!álukam "e were! meN 
:teketenneb welréq nepé% aH 

,máer indugarah wotgof men e"U 
wanrotnáq üvi%"ál ileb+eh a "oH 

lótásállavmelere° 
lőbépezöq őlleq cnát a S 

teketemle"if agárD 
xmozági' arákéját molpmet A 
+ogof ű%e se!émelel a loH 

it%ere natsom nepÉ 
,néletöq gnarah a élefel tágaM 

wóp a widek%ereel tnimalaV 
lőréjetet mábo% atrokaˇ 

.nálanof tájaS 
 

,tréel emí sÉ 
.ajaba/uq sÉ 

,áraka tza na"u létöq A 
nebéjef aláh "oH 

;wenére!et térőb tto án"aH 
rőb segésűh a menaH 

:zehlétöq a tló% "í lúkonoQ 
_ ,wodaram men netti na"u nÉy 

,lleq mondaram ah "avvA 
tti wanajdaram etni% táH 

Y.si mierévtset tno' sé súH 
tludnigem eví% ój létöq A 

nágás!ozib aktir E 
,wentetere%révtset pé% A 

.lórágásnáviq adnomel S 
 

.tlov élef etse ráM 
,ttolsorip acóbmog pan A 

akirpap a tnimalaV 
.%aivlo!aps a tnim "aV 

Xpan sorip et hO 
xsorip et "av tréM 

,za garah "av e-ne"é° 
tadiarágús !ara iM 

,itísezergeM 
xtárro werebme za rob a tniM 
,za garah si men ed ,ne"é% meN 

,táko wenne modut né wa~ 
wézi ilútnödlöf tiq ,nÉ 

.wattava ebkézi ilútnödlöF 
,elejőle wen%év zE 

,argáliv a tjusel am gém +emA 
tjusel ajólgat sorá%ém a tnékiM 

.ézöq avra% wenrökö zA 
,t%év a ettedrih pan a wa'men S 

;tóllálezöq rám A 

Nem nyerek egy makulányi szerelmet, - 
Ha szépen kérlek benneteket: 
Ugye nem fogtok haragudni reám, 
Hogy a helybeli lágyszivü kántornak 
Szerelemvallásától 
S a tánc kellő közepéből 
Drága figyelmeteket 
A templom tájékára csigázom? 
Hol a leleményes eszű fogoly 
Épen mostan ereszti 
Magát lefelé a harang kötelén, 
Valamint leereszkedik a pók 
Gyakorta szobám tetejéről 
Saját fonalán. 
 
És íme leért, 
És kutyabaja. 
A kötél ugyan azt akará, 
Hogy hála fejében 
Hagyná ott bőrét tenyerének; 
Hanem a hűséges bőr 
Konokúl így szólt a kötélhez: 
„Én ugyan itten nem maradok, - 
Avvagy ha maradnom kell, 
Hát szinte maradjanak itt 
Hús és csont testvéreim is.” 
A kötél jó szíve megindult 
E ritka bizonyságán 
A szép testvérszeretetnek, 
S lemonda kivánságáról. 
 
Már este felé volt. 
A nap gombóca piroslott, 
Valamint a paprika 
Vagy mint a spanyolviasz. 
Oh te piros nap! 
Mért vagy te piros? 
Szégyen-e vagy harag az, 
Mi arany súgáraidat 
Megrezesíti, 
Mint a bor az emberek orrát? 
Nem szégyen, de nem is harag az, 
Csak én tudom ennek okát, 
Én, kit földöntúli izék 
Földöntúli izékbe avattak. 
Ez vésznek előjele, 
Amely még ma lesujt a világra, 
Miként a mészáros taglója lesujt 
Az ökörnek szarva közé. 
S nemcsak a nap hirdette a vészt, 
A már közelállót; 
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te%émret %ége zA 
.tságávkéreq igér a at"ahlE 

bbőle we+em ,a/uq téQ 
wangástárab etni%Ő 

,lőtkődi u%%oh wanálav iádléP 
evdöhüd atram tsám"e tsoM 
,trébarad-rőbhuj úromo! "E 

.watlálat ettőle wenké%rá%ém a tiM 
,motnal enegnez tádlép +i zá% gém S 

tsálút%up ú!o%i dnim we+eM 
,wendlöf a wanálsóJ 

tebsetezevengel a wa' eD 
:géle ne"él inelzöQ 

egéselef wanrotnáq üvi%"ál A 
tebböt gem ttovi men aM 

.lánákniláp +e%%em "E 
 

,gáliv a tllá "I 
+ogof izáh"etne% a nődimA 

,teletöq őtnem a ét%erelE 
:nabágam aló% nepékke S 

...wénlov nneLy 
Xwanáru we!!em a aláH 

.zohkó=rE setemréme% a tsene"e tsoM 
,mokó=rE setemréme% O 

wené+ehüm meví° 
edmen Xet asádnerá wörÖ 

xmáer evdekepe %ráV 
lőtsetelet%it a moráv né tnimalaV 

,tésétezifgem wanájótnoQ 
tnékneteh alán tré+eM 

.abáih woláro!uQ 
;máer inráv giákos et %gof meN 

,mú/nakras %el melere% A 
,wonahor dázzoH 

,zohkia!o%%adzag wocalam a tniM 
Y.wentegrö' tácirokuq aH 

 
ézejef mes éb géM 

,tédé%eb iőtlöQ 
,zohkó=rE setemréme% a tnahor emí S 

,zohkia!o%%adzag wocalam a tniM 
.wentegrö' tácirokuq aH 

té'niliq atgofgem nődimA 
:wanótja iam'oq A 

nesőre eví% őh ttege/eQ 
.lőtérö!ö" wejéq-vdÜ 

,ebmeret a ttoti!eb tnimA 
,ttögnöhüd er"e gém cnát A 

ajtárab ekéb a wa' S 
,er%é tő évev ajragaB 

Az egész természet 
Elhagyta a régi kerékvágást. 
Két kutya, melyek előbb 
Őszinte barátságnak 
Példái valának hosszu időktől, 
Most egymást marta dühödve 
Egy nyomorú juhbőr-darabért, 
Mit a mészárszéknek előtte találtak. 
S még száz ily példát zengene lantom, 
Melyek mind iszonyú pusztúlást 
Jóslának a földnek, 
De csak a legnevezetesbet 
Közleni légyen elég: 
A lágyszivü kántornak felesége 
Ma nem ivott meg többet 
Egy messzely pálinkánál. 
 
Igy állt a világ, 
Amidőn a szentegyházi fogoly 
Elereszté a mentő kötelet, 
S ekképen szóla magában: 
„Lenn volnék... 
Hála a mennyek urának! 
Most egyenest a szemérmetes Erzsókhoz. 
O szemérmetes Erzsókom, 
Szívem mühelyének 
Örök árendása te! nemde 
Vársz epekedve reám? 
Valamint én várom a tiszteletestől 
Kontójának megfizetését, 
Melyért nála hetenként 
Kunyorálok hiába. 
Nem fogsz te sokáig várni reám; 
A szerelem lesz sarkantyúm, 
Hozzád rohanok, 
Mint a malacok gazdasszonyaikhoz, 
Ha kukoricát csörgetnek.” 
 
Még bé sem fejezé 
Költői beszédét, 
S íme rohant a szemérmetes Erzsókhoz, 
Mint a malacok gazdasszonyaikhoz, 
Ha kukoricát csörgetnek. 
Amidőn megfogta kilincsét 
A kocsmai ajtónak: 
Ketyegett hő szíve erősen 
Üdv-kéjek gyönyörétől. 
Amint benyitott a terembe, 
A tánc még egyre dühöngött, 
S csak a béke barátja 
Bagarja vevé őt észre, 
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lemmörö etni%ő S 
:návtláiq ,ettelzevdI 

,netsi jda topan óJy 
YXamoq "anejeF 

(.ze tlov ,úifréf "an a ,ő treM) 
,netsi jda topan óJy 

Yxttöjle si demleq táH 
 

iava% watlov wezE 
,wanmaru ajragaB 
,wanájtárab ekéb A 

,"anejeF űre!et selé% a eD 
,a'ápalaq gés+eh A 

er-Ynetsi jda topan ójy A 
,Ynetsi jdagofy :atdnom meN 

,timmes ttodnom meN 
tédé%eb attollah si men eD 

,wanájámoq ajragaB 
...X"ohed ,attollah "oheD 

_ ttotál wa' Ő 
xrokke aintál ttelleq trém hO 

xbbákni nokav ttetelü% men tréM 
...xttetelü% trém nabájlatá sÉ 

nebsélepedrét átál ttO 
trotnáq üvi%"ál ileb+eh A 

wó=rE setemréme% A 
.lániabál sevé tönevtÖ 

,tévi% ar!ávtál E 
,tevi% ümlere% at%it A 

wanníq ileblokoP 
aják'ib rezetahcnimrahzá° 

lűt%ereq attotisaH 
téjelev"a átju"löf S 

.ttogel ajánisamtnic wangarah A 
,ak'am a zohájádérp tniM 

lekketpél naltajaZ 
levék%ü őgé eme% S 

rotnáq üvi%"ál a ttog+opmoS 
,égöm atáH 

nabkotit ikA 
témlezré evi% ődőrtöˇ 

:abkava% atlalgof pékkE 
,wó=rE setemréme°y 

,wenmen i!o%%a za ajánoroQ 
wanrob a ejőlezeq S 

Xwanákniláp a S 
,nebdevi% armomá% meledegne e-%eL 

támlatrat meklel aH 
...xmel%érem inlalátőlE 

,nav ráka ,"ednim rám meken eD 
,armomá% meledegne 'nin rákA 

S őszinte örömmel 
Idvezlette, kiáltván: 
„Jó napot adj isten, 
Fejenagy koma!” 
(Mert ő, a nagy férfiú, volt ez.) 
„Jó napot adj isten, 
Hát kelmed is eljött?” 
 
Ezek voltak szavai 
Bagarja uramnak, 
A béke barátjának, 
De a széles tenyerű Fejenagy, 
A helység kalapácsa, 
A „jó napot adj isten”-re 
Nem mondta: „fogadj isten”, 
Nem mondott semmit, 
De nem is hallotta beszédét 
Bagarja komájának, 
Dehogy hallotta, dehogy!... 
Ő csak látott – 
Oh mért kellett látnia ekkor? 
Mért nem született vakon inkább? 
És átaljában mért született?... 
Ott látá térdepelésben 
A helybeli lágyszivü kántort 
A szemérmetes Erzsók 
Ötvenöt éves lábainál. 
E látványra szivét, 
A tiszta szerelmü szivet, 
Pokolbeli kínnak 
Százharminchatezer bicskája 
Hasitotta keresztűl 
S fölgyujtá agyvelejét 
A haragnak cintmasinája legott. 
Mint prédájához a macska, 
Zajatlan léptekkel 
S szeme égő üszkével 
Sompolygott a lágyszivü kántor 
Háta mögé, 
Aki titokban 
Gyötrődő szive érzelmét 
Ekkép foglalta szavakba: 
„Szemérmetes Erzsók, 
Koronája az asszonyi nemnek, 
S kezelője a bornak 
S a pálinkának! 
Lesz-e engedelem számomra szivedben, 
Ha lelkem tartalmát 
Előtálalni merészlem?... 
De nekem már mindegy, akár van, 
Akár nincs engedelem számomra, 
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:modnomiQ 
.tamaladlo za ajruf iM 

,negi ,modnomiQ 
,leddé%eb-a!rokic imloh meN 
_ :nájgnah üre%"e sézré za eD 

nabájánlopáq melbeQ 
wenmelere% segésűh A 

léntélkörö zA 
gobol ajá/re" bba%%oh leffőrléF 

.lasságobol tne° 
,za gobol detteré S 

Xwó=rE setemréme% O 
dotnappoq men gem ah S 

:lavájótnappoq melere%no%iv A 
,indula gof lE 

indula gof le elev sÉ 
...Xsi metelÉ 

;temeteléti moráv ttI 
lenneze ,nötgör ,tsoM 
:dakaja zű% iq ajdnoM 

ajúro%oq dlöz gés!émer A 
,tamokolmoh e-ezddevÖ 
wenséseebgéstéq a "aV 

ajtobsóknuB 
Y...xno"a nössÜ 

 
...no"a weltü nÉy 

YXséseebgéstéq a wo"av nÉ 
,gnah "e ttögröd!!em Xmen ...tló° 

;ajgnah wan"anejeF űre!et selé% A 
ádagargem levére!et selé% S 

,tájréllag rotnáq üvi%"ál A 
,lőbsélepedrét a etlemelöf S 

;tedlöf a etré mes aplat "oH 
,évetel gem nátzA 

.tedlöf a etré si arro za "oH 
Y...no"a weltü nÉy 
bbávot attat+oF 

."anejeF űre!et selé% A 
e%%ö molo=rom nÉY 

,tadiajtno~ 
őkmolam a tniM 

Xteme%azúb A 
bbőle ed ...létrem "oH 

Xwó=rE o ,erődréq walnov degéT 
:tza meken gem ddnoM 

ajat%op etekef wengésneltűh A 
wangásnaltatrá za "aV 

xdeklel e-ajrakat ejődepeltalo/aP 
YXerre meken jló% ,hO 

 

Kimondom: 
Mi furja az oldalamat. 
Kimondom, igen, 
Nem holmi cikornya-beszéddel, 
De az érzés egyszerü hangján: - 
Keblem kápolnájában 
A hűséges szerelemnek 
Az öröklétnél 
Félrőffel hosszabb gyertyája lobog 
Szent lobogással. 
S éretted lobog az, 
O szemérmetes Erzsók! 
S ha meg nem koppantod 
A viszonszerelem koppantójával: 
El fog aludni, 
És vele el fog aludni 
Életem is!... 
Itt várom itéletemet; 
Most, rögtön, ezennel 
Mondja ki szűz ajakad: 
A reménység zöld koszorúja 
Öveddze-e homlokomat, 
Vagy a kétségbeesésnek 
Bunkósbotja 
Üssön agyon?...” 
 
„Én ütlek agyon... 
Én vagyok a kétségbeesés!” 
Szólt... nem! mennydörgött egy hang, 
A széles tenyerű Fejenagynak hangja; 
S széles tenyerével megragadá 
A lágyszivü kántor gallérját, 
S fölemelte a térdepelésből, 
Hogy talpa sem érte a földet; 
Aztán meg letevé, 
Hogy az orra is érte a földet. 
„Én ütlek agyon...” 
Folytatta tovább 
A széles tenyerű Fejenagy. 
„Én morzsolom össze 
Csontjaidat, 
Mint a malomkő 
A búzaszemet! 
Hogy mertél... de előbb 
Téged vonlak kérdőre, o Erzsók! 
Mondd meg nekem azt: 
A hűtlenségnek fekete posztaja 
Vagy az ártatlanságnak 
Patyolatlepedője takarja-e lelked? 
Oh, szólj nekem erre!” 
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wó=rE setemréme% A 
,áer aló% meN 

wenéme% űní%zívregnet eD 
lőbésézejefiq súdjáB 

lejjéq ie!!em iq atlázibalis tzE 
:"anejeF űre!et selé% A 

,"anejeF űre!et selé% hOy 
,a'ápalaq wnügés+eH 

Xwanájódroh mevi% ejőtü arpa' S 
...xledektéq géM 

,né wo"av naltatrÁ 
Y...ézi za tniM 

 
tedé%eb amén e étrÉ 

wanrotnáq üvi%"ál ileb+eh A 
,ejőzö!ögöd sejletüD 

:ttotjahos evlet%egne S 
,gem ssá'ob ,eklel mekleLy 

wérem indekletéq "oH 
wanácnál léca degésűH 
_ .nabágássotatahllÁ 
Xrotnáq ho ,gidep tsoM 

;őle wel%ev degéT 
_ arsálokalgem a jlü%éQ 

,za ne%el segésméR 
,nűb a segésmér tnimalaV 

.létevökle tiM 
,wákonu őséq a wanajlúko nodádléP 

,togásnaltatrá za intíbá' lleq "oH 
inetnih t+oknoq lleq "oH 

wenví% őtere% téQ 
YXézöq ajázubat%iT 

 
,ttollágem evle! a nátuiM 
inagzom ttedzeq ezeq téQ 

:wan"anejeF űre!et selé% A 
trotnáq üvi%"ál ileb+eh A 

,zöhdlöf a ettegötü "Ú 
.wátko% inatrám tá/re" a tniM 

 
rotnáq üvi%"ál ileb+eh A 

gém tnima ,ingőb ttedzeklE 
ahos ttögőb meN 

,lénkesétemet meS 
.ttellem anogro úpískos a meS 

wanravaz eségőB 
ajózoko tteL 

.tzöq wótalum A 
;cnát a ttolmobgeM 
,sűdegeh la'naq A 

somlabmic üme%léf A 

A szemérmetes Erzsók 
Nem szóla reá, 
De tengervízszínű szemének 
Bájdús kifejezéséből 
Ezt silabizálta ki mennyei kéjjel 
A széles tenyerű Fejenagy: 
„Oh széles tenyerű Fejenagy, 
Helységünk kalapácsa, 
S csapra ütője szivem hordójának! 
Még kétkedel?... 
Ártatlan vagyok én, 
Mint az izé...” 
 
Érté e néma beszédet 
A helybeli lágyszivü kántornak 
Dühteljes dögönyözője, 
S engesztelve sohajtott: 
„Lelkem lelke, bocsáss meg, 
Hogy kételkedni merék 
Hűséged acél láncának 
Állhatatosságában. – 
Most pedig, oh kántor! 
Téged veszlek elő; 
Készülj a meglakolásra – 
Rémséges leszen az, 
Valamint rémséges a bűn, 
Mit elkövetél. 
Példádon okúljanak a késő unokák, 
Hogy kell csábítni az ártatlanságot, 
Hogy kell konkolyt hinteni 
Két szerető szívnek 
Tisztabuzája közé!” 
 
Miután a nyelve megállott, 
Két keze kezdett mozgani 
A széles tenyerű Fejenagynak: 
A helybeli lágyszivü kántort 
Úgy ütögette a földhöz, 
Mint a gyertyát mártani szokták. 
 
A helybeli lágyszivü kántor 
Elkezdett bőgni, amint még 
Nem bőgött soha 
Sem temetéseknél, 
Sem a soksípú orgona mellett. 
Bőgése zavarnak 
Lett okozója 
A mulatók közt. 
Megbomlott a tánc; 
A kancsal hegedűs, 
A félszemü cimbalmos 
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ajózuh atnás őgőb a S 
intallah bbávot etdeleF 

.téjénez igé ere%gnaH 
,tlüdő'ado pén A 

nattoloh ,evzepéq tjéraQ 
"anejeF űre!et selé% A 

,wankákonu őséq a ada tádléP 
,togásnaltatrá za intíbá' lleq "oH 

inetnih t+oknoq lleq "oh S 
wenví% őtere% téQ 

.ézöq ajázubat%iT 
rotnáq üvi%"ál ileb+eh A 

nebzöq ieségőB 
ttegnese lakkó% +I 

:zohá'ápalaq gés+eh A 
gíma ,nojráv gidda wa~y 

_ wodnom ták'ó% i'iq "e ,ták'ó% "E 
,no"a demleq nejrev nátzA 

Y.ajtál wanój aH 
 

,"anejeF űre!et selé% A 
tdaráfeleb rám iQ 

itréévdeq wansádaadlép A 
,ebsétüzöhdlöF 

:ágo%u% tekezE 
Xmaru rotnáq ,nejlé%eBy 

,tágam estneM 
tó% soko za né motagllahgeM 

...nebődi nedniM 
Y.tágam estneM 

rotnáq üvi%"ál ileb+eh a S 
,tágam ettetnem "I 

:nödlöf a evreveH 
,t%ér"e wo"av sönűBy 

,modagat meN 
métere%gem treM 

lemmelere% ózgnáL 
...tokó=rE setemréme% A 

xalór e-mettehet eD 
melere% a hO 

lőt+ema ,akétrop +o meN 
;teví% a entehel inrázlE 

wen+ema ,ze rádam irédnüT 
,nöjlüpör ebví% a "oh ,lleq mes ótjA 

_ .demle"eq ajtahdut ne'löb tniM 
né tememlere% eD 

,ékkörö anlov matloktiT 
lammagam anlov mettivlE 

nát loha ,ebtelé sám A 
_ telé si ne'niN 

.bálgnaraH er%é i%ev men aH 

S a bőgő sánta huzója 
Feledte tovább hallatni 
Hangszere égi zenéjét. 
A nép odacsődült, 
Karéjt képezve, holottan 
A széles tenyerű Fejenagy 
Példát ada a késő unokáknak, 
Hogy kell csábítni az ártatlanságot, 
S hogy kell konkolyt hinteni 
Két szerető szívnek 
Tisztabuzája közé. 
A helybeli lágyszivü kántor 
Bőgései közben 
Ily szókkal esengett 
A helység kalapácsához: 
„Csak addig várjon, amíg 
Egy szócskát, egy kicsi szócskát mondok – 
Aztán verjen kelmed agyon, 
Ha jónak látja.” 
 
A széles tenyerű Fejenagy, 
Ki már belefáradt 
A példaadásnak kedvéérti 
Földhözütésbe, 
Ezeket szuszogá: 
„Beszéljen, kántor uram! 
Mentse magát, 
Meghallgatom én az okos szót 
Minden időben... 
Mentse magát.” 
S a helybeli lágyszivü kántor 
Igy mentette magát, 
Heverve a földön: 
„Bűnös vagyok egyrészt, 
Nem tagadom, 
Mert megszeretém 
Lángzó szerelemmel 
A szemérmetes Erzsókot... 
De tehettem-e róla? 
Oh a szerelem 
Nem oly portéka, amelytől 
Elzárni lehetne a szívet; 
Tündéri madár ez, amelynek 
Ajtó sem kell, hogy a szívbe röpüljön, 
Mint bölcsen tudhatja kegyelmed. – 
De szerelmemet én 
Titkoltam volna örökké, 
Elvittem volna magammal 
A más életbe, ahol tán 
Nincsen is élet – 
Ha nem veszi észre Harangláb. 
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:meken atlosavaj tzE 

,tótja za erdemleq wujráZ 
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tamiasátídóH 

...lánkó=rE setemréme% A 
YXmádagof táva% aglab né S 

ádnom tekezedniM 
rotnáq üvi%"ál ileb+eh A 

.nájgnah neletmörö wansánábgem A 
 

sakakzér a lúdrofgem tniM 
,néjetet molpmet A 

,lé% a inúf dzeq lórját sám aH 
totaludrof sám ttev "U 

wan"anejeF űre!et selé% A 
,t!ári s ,ekleL 

.tájbod elüf wétniré wó% e rokiM 
YxbálgnaraH ,erre dneq ló% tiMy 

,iava% watloV 
,iava% ttodnom nedile% men S 

,dneq tágam ajlozagIy 
,növötlüf mogáv pékka "aV 

Y.eleb lűtekisgem lannoza "oH 
 

,bálgnaraH alláadO 
,ifzáh"e űtelüklel rodnof A 

ebéme% evzén neltelűdner S 
,wan"anejeF űre!et selé% A 

:tdakaf arkó% rotáb +I 
,tamagam mogof inlozagIy 

wéngemer ahtnim ,meN 
.lőtiesétege!ef dneq A 

,tájá/ag essöklef nabboJ 
...mendeji nejlleq gem lőtikA 

_ xtze dneq e-itrÉ 
,tló% maru rotnáq tima ,zagi dniM 

,avdnom gelsellem "ú ,ikA 
,rebme nalatno%ah ,aváˇ 

_ .ttollav már lú%amip +o "oH 
,tő mátagotjub nÉ 

lőrizeq demleq a le ajpa' "oH 
,tokó=rE setemréme% A 

,molátu tedneq né treM 

Ő észrevevé, 
S bujtotta tüzem, 
Mi okért, mi okért nem? 
Arról nincs tudomásom. 
Ő volt, ki, midőn ma 
Az isteni tisztelet alkalmával 
Kegyelmed az álomnak karjába hajolt, 
Ezt javasolta nekem: 
Zárjuk kelmedre az ajtót, 
S így zárva levén, 
Ma baj nélkűl tehetem 
Hódításaimat 
A szemérmetes Erzsóknál... 
S én balga szavát fogadám!” 
Mindezeket mondá 
A helybeli lágyszivü kántor 
A megbánásnak örömtelen hangján. 
 
Mint megfordúl a rézkakas 
A templom tetején, 
Ha más tájról kezd fúni a szél, 
Ugy vett más fordulatot 
A széles tenyerű Fejenagynak 
Lelke, s irányt, 
Mikor e szók érinték füle dobját. 
„Mit szól kend erre, Harangláb?” 
Voltak szavai, 
S nem szeliden mondott szavai, 
„Igazolja magát kend, 
Vagy akkép vágom fültövön, 
Hogy azonnal megsiketűl bele.” 
 
Odaálla Harangláb, 
A fondor lelkületű egyházfi, 
S rendűletlen nézve szemébe 
A széles tenyerű Fejenagynak, 
Ily bátor szókra fakadt: 
„Igazolni fogom magamat, 
Nem, mintha remegnék 
A kend fenyegetéseitől. 
Jobban felkösse gatyáját, 
Akitől meg kelljen ijednem... 
Érti-e kend ezt? – 
Mind igaz, amit kántor uram szólt, 
Aki, úgy mellesleg mondva, 
Gyáva, haszontalan ember, 
Hogy oly pimaszúl rám vallott. – 
Én bujtogatám őt, 
Hogy csapja el a kelmed keziről 
A szemérmetes Erzsókot, 
Mert én kendet utálom, 
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Y.tnidőlög-acirokuq a tniM 
 

Yxe-"ú na"Uy 
 

YXmá "ú ziBy 
 

,nálat ajlodnog tza dneq táHy 
metere% tedneq né "oH 

Yxlavájáfopak'am a lavvA 
 

Yxlavádo'iMy 
 

YXlavájáfopak'am a lavvAy 
 

xlammáfopak'aMy 
Xón%idnüs et ,et táH 

,tágam ajtrat wan'ávoq ikA 
lót!ágic imloh gideP 

Y...tsálápalaq a gem atlunaT 
 

si temegésretsem gém táHy 
xderem inzálaˇ 

...régemolpmet !ávtih eT 
Y.wallápalakgem djam Xjllágem oN 

 
ettötügem "ú S 

lavá!ágozub wenélkÖ 
,tárro wanifzáh"e űtelüklel rodnof A 

.tna””ubiq erév "oH 
bálgnaraH errE 

,tám'uq a lüréjef ettötüel nese"Ü 
,tétezötrüf wanájah atpakgeM 

,inlábic ettedzeq nesenetsi +o S 
.teletökgnarah a tniM 

!ávtál ú!o%i zE 
tégedi dégnö" ádagargeM 

,wankó=rE setemréme% A 
ek!ége% a S 

.ttokub ebé!évrö talujÁ 
,ajtárab ekéb a ,ajragaB 

,nedíle% etlemelöF 
tő évet avlopá S 

.ézöq iánráp "á zA 
,tto wévükef lűnelettelÉ 

dúldav ttozáksupel a tniM 
_ .népezöq ót A 

Xddahleddah a nöj tsom eD 
 

,óklaP üpe~ zétiv a nődimA 
wanájaki' jep téq setelet%it A 

,ajólokarba űvdekóJ 

Mint a kukorica-gölődint.” 
 
„Ugyan úgy-e?” 
 
„Biz úgy ám!” 
 
„Hát kend azt gondolja talán, 
Hogy én kendet szeretem 
Avval a macskapofájával?” 
 
„Micsodával?” 
 
„Avval a macskapofájával!” 
 
„Macskapofámmal? 
Hát te, te sündisznó! 
Aki kovácsnak tartja magát, 
Pedig holmi cigánytól 
Tanulta meg a kalapálást...” 
 
„Hát még mesterségemet is 
Gyalázni mered? 
Te hitvány templomegér... 
No megállj! majd megkalapállak.” 
 
S úgy megütötte 
Öklének buzogányával 
A fondor lelkületű egyházfinak orrát, 
Hogy vére kibuggyant. 
Erre Harangláb 
Ügyesen leütötte fejérül a kucsmát, 
Megkapta hajának fürtözetét, 
S oly istenesen kezdette cibálni, 
Mint a harangkötelet. 
Ez iszonyú látvány 
Megragadá gyöngéd idegét 
A szemérmetes Erzsóknak, 
S a szegényke 
Ájulat örvényébe bukott. 
Bagarja, a béke barátja, 
Fölemelte szelíden, 
S ápolva tevé őt 
Az ágy párnái közé. 
Élettelenűl feküvék ott, 
Mint a lepuskázott vadlúd 
A tó közepén. – 
De most jön a haddelhadd! 
 
Amidőn a vitéz Csepü Palkó, 
A tiszteletes két pej csikajának 
Jókedvű abrakolója, 
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.álnája wanásrátse"írf tágam S 
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_ .gitéh téq imalaV 
,tlobálbele rokke menaH 

.zehgésretsem a amaljah tlov men treM 
,tavol a bbáq?i atrakaV 
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tdaram ejtlevdeq tréza eD 

,"anejeF űre!et selé% A 
.tlov Ymaru retsemy si tsom iken S 

YXmaru retseMy 
,óklaP üpe~ zétiv atnajruQ 

wanájaki' jep téq setelet%it A 
,ajólokarba űvdekóJ 

maru retsem ,timmes nejléf eNy 
Y.si né wo"av ttI 

wérguiken lezze S 
,wanifzáh"e űtelüklel rodnof A 
.inlöfüp etdzeq s ,ttemret nátáH 

bálgnaraH atríb meN 
,téhret wanóklaP üpe~ 

,tto"ore%%ö sÉ 
tto"or elév eD 

,si a'ápalaq gés+eh A 
gidnim ekötsü leviM 

.gém tlov ttözöq akraM 
Xsése ze tlov üre%"aN 

wevöq a ála wanlluh "I 
lőréjetet waráv ózodalmor A 

.ebégés+ém "löv A 
!égel ürévórrof bböt zohkózásut A 

,wézokalta~ 
.avdaka% artráp téQ 

,sáparah ,ságúr ttel S 
.ibböt a sé sátnorév ,séröteb-jeF 

 
wanálunovle gidep wóz!á+ A 

,lőbmeretam'oq A 
,aragus wanpan a lunovle tniM 

.damát rataviz aH 
nátu wo!á+ a ttodórtokle S 

.ajragaB ajtárab ekéb A 
 
 
 

Látá, hogy komolyabb kezd lenni 
A dolog fordúlata: 
Fejenagynál terme serényen, 
S magát frígyestársának ajánlá. 
Őt kedves kötelek csatolák 
A széles tenyerű Fejenagyhoz: 
Nála tanúlá tudniillik 
A kovács-mesterséget 
Valami két hétig. – 
Hanem ekkor eleblábolt, 
Mert nem volt hajlama a mesterséghez. 
Vakarta i’kább a lovat, 
Semmint patkolta. 
De azért kedveltje maradt 
A széles tenyerű Fejenagy, 
S neki most is „mester uram” volt. 
„Mester uram!” 
Kurjanta vitéz Csepü Palkó, 
A tiszteletes két pej csikajának 
Jókedvű abrakolója, 
„Ne féljen semmit, mester uram 
Itt vagyok én is.” 
S ezzel nekiugrék 
A fondor lelkületű egyházfinak, 
Hátán termett, s kezdte püfölni. 
Nem bírta Harangláb 
Csepü Palkónak terhét, 
És összerogyott, 
De véle rogyott 
A helység kalapácsa is, 
Mivel üstöke mindig 
Marka között volt még. 
Nagyszerü volt ez esés! 
Igy hullnak alá a kövek 
A romladozó várak tetejéről 
A völgy mélységébe. 
A tusázókhoz több forróvérü legény 
Csatlakozék, 
Két pártra szakadva. 
S lett rúgás, harapás, 
Fej-betörés, vérontás és a többi. 
 
A lyányzók pedig elvonulának 
A kocsmateremből, 
Mint elvonul a napnak sugara, 
Ha zivatar támad. 
S elkotródott a lyányok után 
A béke barátja Bagarja. 
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,ajtárab ekéb a ,ajragaB 
atlálat avlA 

,tóríb uva% séveq A 
.tná/sagga 'löb A 

ze wévükef nattO 
nabá%%oh %ége wenétseT 

...nogalmap A 
.nodapaf a zazA 

,tláglo% enömdöq lúánráP 
,wibbegerö zA 

_ .ttelleq einlémíq taju za treM 
maru ajragaB 

,tájádrobladlo za etfödgeM 
tédöq ürűs molá za "oH 

.lőréme% assal%oté° 
ze tlov mestnároq eD 

wenőnim ,aknum ű!!öq +O 
nálat arsátál őslE 
.rebme za ajlodnoG 

,ajragaB elév wédóljab ákoS 

   Negyedik ének 
 
Merre, Bagarja uram, 
Test-épületének 
Élő oszlopain, 
Oh merre szalad kend 
Gyors szaladással, 
Mint a kugli-golyóbis? 
Hát férfihoz illik 
Megfutamodni a harci veszélytől? 
Lemondani a csatabajnak 
Hősi jutalmáról, 
A dicsőség tölgykoszorújáról? 
 
Ne kárhoztassuk a jámbort! 
A gondviselésnek 
Választott embere ő, 
Ki elhárítani termett 
A végpusztúlást falujáról. 
Avvagy ha nem ekképen cselekednék, 
Mért híná őt a világ 
A béke barátjának? 
 
Ő e nevezetnek megfelelőleg 
Intézé tette irányát, 
S könnyü inakkal iramlott 
Az öregbírói lakáshoz, 
Amelynek előtte 
Méltóságosan állott 
A kaloda. 
 
Bagarja, a béke barátja, 
Alva találta 
A kevés szavu bírót, 
A bölcs aggastyánt. 
Ottan feküvék ez 
Testének egész hosszában 
A pamlagon... 
Azaz a fapadon. 
Párnáúl ködmöne szolgált, 
Az öregebbik, 
Mert az ujat kímélnie kellett. – 
Bagarja uram 
Megdöfte az oldalbordáját, 
Hogy az álom sűrü ködét 
Szétoszlassa szeméről. 
De korántsem volt ez 
Oly könnyű munka, minőnek 
Első látásra talán 
Gondolja az ember. 
Soká bajlódék véle Bagarja, 
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,nasro" ed ,arplat wa~ 
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.ót%op söröv a tnim ,na+O 
ajógobol%á" te%é!e zA 

.nerétata' úromo% a gneL 
,maru óríb ,löf wéjdok%ápáT 

Xnáropa% wnüjnem sÉ 
,za maru óríb wa' treM 

sepéq inetídrög tevöq iQ 
Y.ebéle wansálmor ónahor A 

tésétsef ata' a ézgév "I 
.ajragaB ajtárab ekéb A 

,óríb uva% séveq A 
,ná/sagga 'löb A 

,si tákidosám wenéme% avti!löF 
:wensegéskü% átál tsédréq E 

Yxwnüjnem táHy 
 

.telelef a tlov YXtnétsüt gidePy 
 

lammolagu! ttoko% aló% Y,monáb meNy 
,ná/sagga 'löb A 

,tlov atjar enömdöq jú nátuim S 
:nebézeq ajtob sÉ 
_ .wetdere wantÚ 

zohóríb uva% séveq a tlov dé%mo° 
.óríbsiq sotnop nabálatavíh A 

,latlá nokalba za zehhe wanatló%eB 
.wölev enőj :wádnom sÉ 

nabálatavíh a ttodagof tó% S 
,óríbsiq sotnoP 

,lemmörö "an men ráB 
:wáravaz nebésétlötvdeq bbe%gel treM 

.etrev tégéselef nepÉ 

Míg fölnyílt az egyik szeme nagy nehezen, 
S lelki nyugodtsággal kérdezte: 
 
„Mi baj?” 
 
„Baj van, bíró uram, és nagy baj! 
Csak talpra, de gyorsan, 
Ha azt nem akarja, 
Hogy vége legyen helységünknek, 
Vége örökre! 
Kiütött a háboru, és dúl. 
A szemérmetes Erzsók 
Csapszéke lőn a csatatér. 
Az egész falu népe 
Egymást kaszabolja, 
Hogy nézni iszony. 
Potyognak az emberek, 
Mint a legyek őszi időben. 
A föld a kifutott vértől 
Olyan, mint a vörös posztó. 
Az enyészet gyászlobogója 
Leng a szomorú csatatéren. 
Tápászkodjék föl, bíró uram, 
És menjünk szaporán! 
Mert csak bíró uram az, 
Ki követ gördíteni képes 
A rohanó romlásnak elébe.” 
Igy végzé a csata festését 
A béke barátja Bagarja. 
A kevés szavu bíró, 
A bölcs aggastyán, 
Fölnyitva szemének másodikát is, 
E kérdést látá szükségesnek: 
„Hát menjünk?” 
 
„Pedig tüstént!” volt a felelet. 
 
„Nem bánom,” szóla szokott nyugalommal 
A bölcs aggastyán, 
S miután új ködmöne rajta volt, 
És botja kezében: 
Útnak eredtek. – 
Szomszéd volt a kevés szavu bíróhoz 
A hívatalában pontos kisbíró. 
Beszóltanak ehhez az ablakon által, 
És mondák: jőne velök. 
S szót fogadott a hívatalában 
Pontos kisbíró, 
Bár nem nagy örömmel, 
Mert legszebb kedvtöltésében zavarák: 
Épen feleségét verte. 
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,lettetniket ag=iv ttezénté° 
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,ádagarlöf tzA 
YXmanátUy :atláiq evlü%őb S 
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,ajragaB ajtárab ekéb A 
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atráM üte%émretnozama za S 

:er+ehata' a wenetrélE 
,asátál !ávtál a alav ú!o%I 

.wattál te+emA 
.nabávaj atráj crah A 

ajragaB ajtárab ekéb A 
ádnom tza rokim ,ttetnellüf meN 

,wanóríb uva% séveq A 
ajógobol%á" te%é!e za "oH 
.nerétata' úromo% a gneL 

Xgiüteb "e tlov "U 
nannoha _ ecnemeq A 
,sűdegeh la'naq A 

somlabmic üme%léf A 
ajózuh atnás őgőb a S 

átídiv arcnát togásújfi zA 
_ levéségnep sojáb iajruH 

avzúzel ecnemeq A 
,ebőgevel a derem "U 

 
Mikor a kántorlak elébe jutottak, 
Az amazontermészetü Márta 
Szomszédnéjával 
Akkor végzette pörét, 
Mely onnan eredt, 
Hogy a roszlelkű szomszédné 
Egy tyúkját agyonütötte, 
Mert ez mindig az ő csirkéi közé járt, 
S elette előlök az árpát. 
 
Képzelni lehet, 
Hogy mekkora volt dühödése 
Az amazontermészetü Mártának 
Hallatlan kára miatt; 
De azt már képzelni lehetlen, 
Hogy mekkora lett dühödése, 
Amidőn a béke barátja 
Tudtára adá férjének csínját. 
Szólni akart, 
De a szó elakadt gégéjén. 
Szeme vérszinü lett 
S arcúlata kék, 
És reszkete minden tagja, 
Valamint a kocsonnya. 
Szétnézett vizsga tekintettel, 
Mellette hevert egy seprőnyél, 
Azt fölragadá, 
S bőszülve kiálta: „Utánam!” 
Amidőn a kevés szavu bíró, 
A béke barátja Bagarja, 
A hívatalában pontos kisbíró 
S az amazontermészetü Márta 
Elértenek a csatahelyre: 
Iszonyú vala a látvány látása, 
Amelyet láttak. 
A harc járta javában. 
A béke barátja Bagarja 
Nem füllentett, mikor azt mondá 
A kevés szavu bírónak, 
Hogy az enyészet gyászlobogója 
Leng a szomorú csatatéren. 
Ugy volt egy betüig! 
A kemence – ahonnan 
A kancsal hegedűs, 
A félszemü cimbalmos 
S a bőgő sánta huzója 
Az ifjúságot táncra vidítá 
Hurjai bájos pengésével – 
A kemence lezúzva 
Ugy mered a levegőbe, 
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ráv ialki% imalav tniM 
.anátu wansárájrátat A 

wankarahop tröt s wanlat%a tröT 
wétpel iajmoR 

,tábo% attatzárév A 
ettepezöq wenrév a S 
ttödőnüt avgnosúB 
.lüf ttoparahel "E 

 
atráM üte%émretnozama zA 

tá tágam etröt laggástná%le sőH 
,negemöt óvív A 

,tlálat eréjréf mengíM 
,natlunov ebtelgö% "e iQ 

.ttogrocuq ,evgö! si tsom nabájníQ 
,desédeji tlov im XtelmaH hO 

,téklel dá/a dattálgem norokiM 
tdejigem tnima ,tsepéq zohhA 

rotnáq üvi%"ál ileb+eh A 
xnásátál wenégéseleF 

,tjúb ála lat%a pé-léf "E 
átju!iq evgörö!öq tiezeq S 
,zohátráM üte%émretnozama zA 

.tlűrö!öq men ze eD 
,tárá%bál wi"e atgofgeM 
,lóla lat%a za atzúhiq S 

wa' gíma ,ettegnöd gidda sÉ 
.ttotrat neblé!őrpes A 

,tájah gem ádagar tto nátzA 
,jáf nabbojgel lohA 

,lavágam atlocruhle sÉ 
;trőból a ódi= a tniM 

,wa' wnüreJy :atlat%agív pékke S 
náttál eme% gáliv a ttI 

nohtto ed ...innet áffú' walraka meN 
YXtédagam a dopakgem djaM 

wanáva% ahnednim tlov aru nátuim S 
:atráM üte%émretnozama zA 

.tza gem etge% mes tsom "oh ,tehel inniH 
 

,óríb uva% séveq a ttalazA 
ná/sagga 'löb A 

,lánásáló%seké meN 
avgof léné+étniket eD 

.tégetegref wancrah a átípalli'eL 
.trájel ejődi wansátnorév A 
,wődzüq a watdok%á!!uhgeM 

,webe ódokaram a tniM 
,nöjőle wojádzag rokimA 
YXjnemiQy :igőb wojár S 

iánotakzöq urobáh A 

Mint valami sziklai vár 
A tatárjárásnak utána. 
Tört asztalnak s tört poharaknak 
Romjai lepték 
A véráztatta szobát, 
S a vérnek közepette 
Búsongva tünődött 
Egy leharapott fül. 
 
Az amazontermészetü Márta 
Hős elszántsággal törte magát át 
A vívó tömegen, 
Mígnem férjére talált, 
Ki egy szögletbe vonultan, 
Kínjában most is nyögve, kucorgott. 
Oh Hamlet! mi volt ijedésed, 
Mikoron megláttad atyád lelkét, 
Ahhoz képest, amint megijedt 
A helybeli lágyszivü kántor 
Feleségének látásán? 
Egy fél-ép asztal alá bújt, 
S kezeit könyörögve kinyujtá 
Az amazontermészetü Mártához, 
De ez nem könyörűlt. 
Megfogta egyik lábszárát, 
S kihúzta az asztal alól, 
És addig döngette, amíg csak 
A seprőnyélben tartott. 
Aztán ott ragadá meg haját, 
Ahol legjobban fáj, 
És elhurcolta magával, 
Mint a zsidó a lóbőrt; 
S ekkép vígasztalta: „Jerünk csak, 
Itt a világ szeme láttán 
Nem akarlak csúffá tenni... de otthon 
Majd megkapod a magadét!” 
S miután ura volt mindenha szavának 
Az amazontermészetü Márta: 
Hinni lehet, hogy most sem szegte meg azt. 
 
Azalatt a kevés szavu bíró, 
A bölcs aggastyán 
Nem ékesszólásánál, 
De tekintélyénél fogva 
Lecsillapítá a harcnak fergetegét. 
A vérontásnak idője lejárt. 
Meghunnyászkodtak a küzdők, 
Mint a marakodó ebek, 
Amikor gazdájok előjön, 
S rájok bőgi: „Kimenj!” 
A háboru közkatonái 
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.wanádo+opmoslE 
ifzáh"e űtelüklel rodnof A 

a'ápalaq gés+eh a S 
,tlláőle ar'narap ióríB 

.té"ü ettet%ejretlöf őttekdnim S 
,óríb uva% séveq A 
,ná/sagga 'löb A 

ne!émeq atlágrodgeM 
_ tifzáh"e űtelüklel rodnof A 

,tá'ápalaq gés+eh a S 
,wanáta' a téjődzeq tniM 

nabálatavíh A 
latlá óríbsiq sotnoP 

.attaku' abádolaQ 
 

wnüsőh támladjáf tsom igö! ttO 
,nabádolaq A 

,tágam ajlat%agív lazza wa' S 
,lüzétiv etrevgem tienelle "oH 

,ajtídaba%gem netsi za nenni ah S 
lannoza irékgeM 

.tokó=rE setemréme% A 
 

  
 

Xjnehip ,ajrúh wanmotnal ,gidep eT 
dézgéveb s ,aknum a tlov "aN 

.táknum e lürebmE 
 

wenehip si nÉ 
,nomiarébaB 

néjezem wenríh a tekiM 
.matlá%aq ermőf sazroB 

 
asságem am ráka natsoM 

,ósárís a temördöG 
Xné si monáB 

,wogof inlé né trézA 
wangáliv a gíM 
akérobubnappa° 

.nattap men té° 
wanmoris e'ém ríh a gof ingolsiP 

,námlah súro%oQ 
.eme% ak'am a lejjé tniM 

 
gés"íri za őjlE 

Xabáih ed ...tamiarébab inpéteL 
;inréle ajgof meN 

,woza wendneggüf nasagaM 
.icraM dlöZ tniM 

 
dnagud abájká= tétös ah S 

:sédelef A 
tájká= tétös ajtagosahlöF 

.ajávtorob se!éf wangásnaltatahlah A 
 

Elsompolyodának. 
A fondor lelkületű egyházfi 
S a helység kalapácsa 
Bírói parancsra előállt, 
S mindkettő fölterjesztette ügyét. 
A kevés szavu bíró, 
A bölcs aggastyán, 
Megdorgálta keményen 
A fondor lelkületű egyházfit – 
S a helység kalapácsát, 
Mint kezdőjét a csatának, 
A hívatalában 
Pontos kisbíró által 
Kalodába csukatta. 
 
Ott nyögi most fájdalmát hősünk 
A kalodában, 
S csak azzal vígasztalja magát, 
Hogy elleneit megverte vitézül, 
S ha innen az isten megszabadítja, 
Megkéri azonnal 
A szemérmetes Erzsókot. 
 
         
 
Te pedig, lantomnak húrja, pihenj! 
Nagy volt a munka, s bevégzéd 
Emberül e munkát. 
 
Én is pihenek 
Babéraimon, 
Miket a hírnek mezején 
Borzas főmre kaszáltam. 
 
Mostan akár ma megássa 
Gödrömet a sírásó, 
Bánom is én! 
Azért én élni fogok, 
Míg a világnak 
Szappanbuboréka 
Szét nem pattan. 
Pislogni fog a hír mécse siromnak 
Koszorús halmán, 
Mint éjjel a macska szeme. 
 
Eljő az irígység 
Letépni babéraimat... de hiába! 
Nem fogja elérni; 
Magasan függendnek azok, 
Mint Zöld Marci. 
 
S ha sötét zsákjába dugand 
A feledés: 
Fölhasogatja sötét zsákját 
A halhatatlanságnak fényes borotvája. 
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,albát ótatuM 
 

za "oh ,ajtatum tza +em 
 

NEBKENÉ .1 
 

za nabnoza - zevret tsáludaba% s ,+ogof "e lóbámlá derbélöf 
lóbámlá ,őzevret tsáludaba% neze ne"él iq "oh evlekenégem 'nin 

lánna sétepelgem a bbőséq "oh,tréza nápu' x+ogof tderbélöf 
A _ .ne"el bbőpelgem 

 
NEBKENÉ .11 

 
xajám'oq bbattotagotálgel gés+eh a éiq :witatlalgof bböt rám 

iq xrotnáq a lákitnás nebim xajén sokotrib am'oq e seké +im 
A - .tas xeréletivebgév wené!érem ajtídzub 

 
NEBKENÉ .111 

 
ű!rö% +ima s ;"em abám'oq a lőbénötröb s ,+ogof a lúdaba%gem 

arárro si za rám ttI.wi%kele' takoglod ű!rö% +o :tál takoglod 
!émetlöq a tnim ,sám men +ogof a "oh ,wanósavlo sajá! a witettöq 

A - .esőh 
 

NEBKENÉ .1111 
 

.ré tegév ű!rö% esőh !émetlöq a s ,wenré tegév woglod ű!rö% a 
 
 

sut%ugua .1111333355567 ,tseP 
 
 
 

Mutató tábla, 
 
mely azt mutatja, hogy az 
 
I. ÉNEKBEN 
 
fölébred álmából egy fogoly, s szabadulást tervez - azonban az 
nincs megénekelve hogy ki légyen ezen szabadulást tervező, álmából 
fölébredt fogoly? csupán azért,hogy később a meglepetés annál 
meglepőbb legyen. – A 
 
II: ÉNEKBEN 
 
már több foglaltatik: kié a helység leglátogatottabb kocsmája?  
mily ékes e kocsma birtokos néja? miben sántikál a kántor? ki 
buzdítja merényének végbevitelére? sat. – A 
 
III. ÉNEKBEN 
 
megszabadúl a fogoly, s börtönéből a kocsmába megy; s amily szörnyű 
dolgokat lát: oly szörnyű dolgokat cselekszik. Itt már az is orrára 
köttetik a nyájas olvasónak, hogy a fogolynem más, mint a költemény 
hőse. – A 
 
IV. ÉNEKBEN 
 
a szörnyű dolgok véget érnek, s a költemény hőse szörnyű véget ér. 
 
 
Pest, 1844. augusztus 
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