
 

Csörsz Rumen István 
Erdélyi hazugságversek  

a XVIII–XIX. század fordulójáról 
 

A Régi Magyar Költők Tára XVIII. századi sorozatában szerzőtársammal, 
Küllős Imolával páratlan lehetőséghez jutottunk: öt tematikus kötetben adhat-
juk közre az 1700-as évek közköltészetét. A sokféle filológiai szempont egye-
sítésével járó munkát persze sosem lehet elvégzettnek tekinteni, hiszen nap 
mint nap kerülnek elő új források, és bennük új szövegek.1 Ezek részben a már 
regisztrált típusokba tartoznak, mások változatait egyelőre nem ismerjük. 
Mindenképp fontos azonban, hogy a kötetzárta után felbukkant szövegek köz-
readását pótoljuk. Ezt a célt szolgálja mostani közlésem is. Az alábbi hat rig-
mus sorozatunk első kötete (az 1999-ben megjelent Mulattatók) hazugságver-
sei közé illik.  

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Lucian Blaga Egyetemi 
Könyvtárában a XVII–XIX. századi költők egyleveles kéziratait őrző 2991. 
számú dobozban több olyan vers, illetve töredékes versgyűjtemény található, 
melyeket erdélyi diákok és tanáraik írtak le (talán a székelyudvarhelyi kollégi-
umban). Repertoárjuk nagy részét az egyházi ünnepek – Karácsony, Húsvét, 
Pünkösd – alkalmával mondott komoly és tréfás motívumokból szőtt köszön-
tőversek alkotják. Néhány névnapköszöntőt, vizsganyitó és -záró verset, to-
vábbá lakodalmi mulattató szövegeket is találunk köztük. A lapszélen gyakran 
megjegyzések és évszámok őrzik azok nevét, akik a verseket tanulták és 
mondták. Ezek az adatok fontos irodalomszociológiai tanulságokat rejthetnek; 
szerencsére a kolozsvári egyetem hallgatói körében komoly kutatások zajla-
nak, így a közeljövőben talán részletesebb elemzésüket is olvashatjuk. 

Az alábbiakban olyan verseket mutatok be, melyekben a hazudozás, a na-
gyotmondás kulcsmotívumként szerepel. (Más korabeli szövegekben is fel-
bukkan egy-egy strófa erejéig, ám azok nem kifejezetten hazugságversek.) A 
kis- és nagybetűk ingadozását és a központozást nem tekintve, betűhív átirat-
ban adom őket közre. A szövegek után rövid jegyzetek utalnak az RMKT 
XVIII/4. kötetének bővebb magyarázataira, valamint az esetleges variánsokra. 

                                                        
1 Közköltészeti kutatásaim anyagi hátterét az OTKA F 029477 sz. pályázata biztosítja. 
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1. 
 

Mas Ugyan arra 
 
 1. It érkezik az urfi, minden ferre alyon, 
  Leg elsobben had lassam, mit foz agazd aszony! 
  Be reg nem lattalak, lelkem komam aszony, 
  Mig dolgom vegezem, minden erszenyt nyisson! 
 
5 2 Sok orszagot bejártam: Asiat, Afrikat, 
  Burgundiát, körösi fő akadémiát, 
  Trojabon levagtom hires Kraszándiát, 
  Aszonyomnal nem lattam soha szebb Diánnat. 
 
 3  Mint femlik aház, talam ezűst a patkaja, 
10  El fogta szememet annak nagy világa, 
  Uramna kis, jol tudom, nints vaszon gatyája, 
  Hanem varajjai gyots a galambtartaja. 
 
 4  Halottade hiret ajo vándorlásnak, 
  Also felsö nagyob Vandororszagoknak, 
15  Lattade ma helyet a szep hazugságnak, 
  Megmondom, mi volna, rá halgas azokra.  
 
 5  Eszelyes vilagnak minden szegeletétt 
   Béjártam, s meg mertem hoszát es a szélét, 
  A hol feltekerík a napnak kereket, 
20  Ket szememmel lattam aföldnek tengejét. 
 
 6  Ket száz esztendeig a kún sagon laktam, 
  Tsak ket nyaron tetvek kovérível hiztam, 
  Börökböl hevedert, kingyel szijjat szaptam, 
  Tsontokbol puskamnak agyait tzifráztam. 
 
25 7  Egy szunyogot lattam Boszormeny várában, 
  Mely nek kilentz falu feküt arnyekaban, 
  Hat száz kilentz embert az egyik szarvában 
  Felemelt s el vetet mesze a Dunaban. 
 
 8  Katona koromba egy kor ataborban, 
30  Nagy kietlen helyen pesmeget agazban 
  Egy tsepu tsakannyal egy rosz vitéz hátban 
  Ugy tsapa, hogy het nap fekvem az hagymazban. 
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 9  Janos pap orszagon, a győmbér odalon 
  Voltaz atyam haza egy kis ganyedombon, 
35  Hazugsag víragjá nöt fel udvarunkon, 
  Magvaba felszettem, nezd a horpatzomon. 
 
 10  Az atyam hazának oldal petsenyeből 
  Az oldalát rakták, s tetejet nad mez böl, 
  Tapasztottak körül, aszt tudom, szin mézböl, 
40  Szarufaji voltak májos és véres böl. 
 
 11  Hazunk nal vigy azot ket sült disznoéjjél, 
  Hatyu, fogoj madár für fűleminével [!], 
  Frissen meg keszitve eneklettek reggel, 
  Benem tőltél volna gyonyőrűségekkel. 
 
45 12  Deen jopoeta vagyok, azt jol tudom, 
  Azert előttetek magamot nem hányom, 
  Trefa tavol legyen, vegtére aszt mondom, 
  Hogyma Husvet napja, lam, ugyan találom. 
 
 13  Min [!] kitsíntől fogva trefas beszedímmel 
50  Akit meg bantot tam, nekem engegyeel, 
  Meg botsátván nekem tizen negy penzessel, 
  Jol beszelgetesem, kelek, ne felejtsd el! 
 
 14  Aki eversem nek valtsagat nem adja, 
  Avagy hogy ezeknek parjokot nem mondja, 
55  Kivanom, hogy jusson oly nagy uraságra, 
  Ajövö tavaszon diszno pasztorságra. 
  Elmon[dám]. 
 
2. elsobbeni, gazda aszony 
7. Trojabont <l> levagtom 
11. ga<g>tyája 
16. vol 
19. <akereket> anapnak 
24. paskamnak 
27. embert egyik 
32. hagymazban Agyban 
42. Tatyu 
46. nem hányom magamot 
 
Ms. 2991/66. 3b–4b. A cím az előző, szintén lakodalmi szövegre utal, melyet 
az RMKT XVIII. készülő Közköltészet II. kötetében adunk közre. Az írás a II. 
dobozban, 207. számon található kéziratos versfüzettel rokon, de a nagyobb 
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papíron nagyobb duktussal és betűmérettel ír, a tinta is folyósabb. A helyesírás 
és néhány apróbb jellegzetesség miatt a két kezet mégis azonosnak kell gon-
dolnom. A papír vízjegye mindkét dokumentumnál az 1797-es évszámot őrzi. 

A vers közvetlen rokonait az RMKT XVIII/4. 124. szövegcsaládjában 
adtuk ki, erdélyi kéziratokból. Többségük ugyanígy váltogatja a 4×13-as és 
4×12-es strófákat. 
 

 
II. 

 
Tréfás Karátsonban mondandó versek: 

 
 1. Egy kíssé ki kérem, hogy csendesség légyen, 
  Az ajtomegett ís beszelni nem szégyen, 
  Csak hogy a’ gyermek ott magáért ki tégyen, 
  Igy az egesz dolog mindjart frissen mégyen. 
 
5 2. Ne csudáld, hogy vagyok im oly alamuszta, 
  Nem jönn ebédemre sem török, sem muszka, 
  Jol lehet a tálban készen a’ galuska, 
  A tüzhelyen vagyon egy fazék káposzta. 
 
 3. Jartam oly országban, hol szunyaggal szántnak, 
10  A bolhakkal nagyon kőnnyen lovagolnak, 
  A teli idöben tökéket vontatnak, 
  Fársángi napokban csak velek szánkáznak. 
 
 4. Ez országbol éppen most értem hozzátok, 
  Áldás és békesség szályon ti reátok, 
15  Sok Karátson napra valo viradástok, 
  Ezt kivánom néktek, a kiket itt látok. 
  Elmondám. 
 
3. <itt> ott [későbbi kéz] 
 
Ms. 2991/465. század elejéről való írás, vízjegy nélküli, zöldeskék papíron. 
Szintén a Borbély család iratai közül származik. 

Az óriás szúnyogok vagy bolhák vándormotívuma csaknem minden mu-
lattató műfajban megtalálható, s – miként itt is – rövedebb verseknek gyakran 
az egyetlen hazugsága a tréfás nyitó- és záróformulákon kívül. 
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III. 
 
 1. Jo estvét, vítézek, lám, én ís it vagy ok, 
  Ha jol meg fizettek, majd sokat hazudok, 
  Ha pedig nem adtok, haljátok, mit mondok, 
  Fegyverem elére majd mind akad hattok. 
 
5 2. Aly férre előllem, mért én vagyok kírály, 
  Mert nem tíed, tudom, Tíszán tul Szent Míhály, 
  Inen hát el oszoly, vagy it ne per orály, 
  Hogy fejedre veszelyt magad nak ne találj! 
 
 3. A díszno rőfőgést majd estíg kergettem, 
10  Anyul fekvést pedig halálra űtőttem, 
  Averéb árnyékát meg téptem, fektettem, 
  Alig vagyok, belé ugy el éheztettem. 
 
 4. Míkor igy éheztem, szőrős botskor kámot 
  Nyársra husztam szegényt, fríssen meg sütőttem, 
15  De az ebéd kőzben aztel felejtettem, 
  Most száraz a torkam, én ugy vélekedem. 
 
 5. Leg elsö, vö legény uram, szollok néked, 
  Látom, jegyesedben hogy vagyon vig kedved, 
  Kí telik, mert énís ditserém az eszed, 
20  Asztal mellet űlvén már ott ís tsipdesed. 
 
 6. A mínap nyuszojo aszszony fel kérkedék, 
  Hogy ha hamar őtett nyuszojonak tennék, 
  Nagy martza fánkokkal ott hajgálodhatnék, 
  Nem bánnám, ha szava most bé tellyesed nék. 
 
25 7. Éltessen az Isten számos esztendőkíg, 
  Eleted párjával sokarany időkíg, 
  Híretek terjedjen a Tísza melyekíg, 
  Fussátok a virtust őrömmel mind vegíg. 
 
 8. Sok böv esztendőkét mínd nyájan érjetek, 
30  De nekem ís azért sok jokot kérjetek, 
  Telí pohárt száraz torkamnak merjétek, 
  Sokkal segilytení meg ne kíméllyetek. 
  Elmond(ám). 
 
3 <lassatok> haljátok 
11 <halálra> meg téptem 
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19 most <mert> 
 
Ms. 2991/466. A vers alatt: Sütö Ferentz 1807 (áthúzva); Nagy János 1809 (ez 
utóbbi hasonlít a vers kézírására, de mégsem teljesen azonos).  

Cím nélküli, tréfás lakodalmi köszöntő. Nyitóstrófája és néhány motí-
vuma az RMKT XVIII/4. 123. országosan ismert szövegcsaládjából szárma-
zik. Bukovinai székely népi változatainak részletes elemzését szintén kötetünk 
megjelenése után adta ki Zsók Béla (Egy népi dramaturgiai játék szövegvizs-
gálata. In: UŐ: Én mindig itthon voltam. Néprajzi írások Déváról, Bukarest–
Kolozsvár, 2000, 107–149.). 
 

 
IV. 

 
Tréfás versi  

 
 1. Servus homilimus! Mar én ís ítt vagyok, 
  Ugy fázík a lábom, hogy színte meg fagyok, 
  Ne láss íllyen tsudát, első ember Adám, 
  S azon csudálkoztok, hogy aztat meg mondám! 
 
5 2. Tám azt sem tudjátok, még hogy én kí legyek, 
  Megmondanák ám azt a tavaszí legyek, 
  Mert hogy ők engemet néznek oly vítéznek, 
  Hogy meg felelhetnék kílentz híján tíznek. 
 
 3. Most mindjárt köntösöm magamrol lehányam, 
10  Kapom puliszkábol tsínált buzdagányom, 
  Félek, valakinek hogy szájában koppan, 
  S ugy meg eszi, mintha volna egy sűlt kappan. 
 
 4. Hallod-é, te leány! A szádat ne tátsd kí, 
  Tsak loduly szaporán, az aranyat váltsd ki, 
15  Tudom, hogy az ur ís edjet ajándékoz, 
  Mert ha nem, a zatskom világból ki átkoz. 
 
 5. Né, ké né még itt áll! Néz engem, vigyorog, 
  Talán öröm könnye személyemért tsorog, 
  Ugy nézz meg engemet, ki ez helyben állak, 
20  Hogy én válosággal gyomorbol utállak. 
  Masként ha pénzt adtak vítézí markomba, 
  Míndjárást bé estek hív barátságomba. – 
  Elmondam.  
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7. Mert ők 
14. váltsd el 
 
Ms. 2991/467, 1a–b. XIX. századi írás, régies helyesírással, vízjegy nélküli 
vékony papíron. A kéziratot őrző dosszié szerint a Borbély család iratai közül 
került elő. 

Részben humorosan kérkedő-perlekedő, részben hazugságmotívumok-
ból szőtt (talán karácsonyi) köszöntővers. A fegyverként használt ételek képe, 
valamint a „tautologikus újság” tréfája több egykorú és folklórszövegben fel-
bukkan (pl. RMKT XVIII/4. 131. sz.). 

 
 

V. 
 

Más Tréfás. 
 
  Szerentsés jó napot! 
 
 1. Servus humilimus! Már én is itt vagyok, 
  Ugy fázik a lábom, hogy szinte meg fagyok, 
  Mert a hegyek között hideg szél csatázik, 
  Meg fazík az ember, ha nem palínkazík. 
 
5 2. A mikor nagy apám ifju legény vala, 
  Feleséget venni kedvére akara, 
  Nem vala ideje a lakadalamra, 
  Engem, hogy őrőlyek, kűlde a malomba. 
 
 3. Vivék a molnárnak tízenkét szép almát, 
10  Jelentém nagy apám jővő lakadalmát, 
  Mondám, hogy őrőlyőn, mert veszi jutalmát: 
  “Hozok én még kendnek háram kőtél szalmát. 
 
 4. Abban kegyelmedet jol bele fektetem, 
  Annak rendi szerent belé helyheztetem, 
15  Molnár urat, mínt egy disznot, meg perzselem, 
  Ne lophassa soha tőbbé el a lisztem.” 
 
 5. E mondást a molnár nem vevé joneven, 
  A lisztes lapátat vevé a kezében, 
  Űtní kezde vele hasba, agyba, főbe, 
20  Őszve szida, s monda: “Meny el a menykőbe!” 
 
 6. Alig futhaték el, ott hagyám a lisztet, 
  Utamban találék egy katona tisztet, 
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  Ki katonaságra hiva, s ara kisztet, 
  Hogy menjek el vele, lassam Budát, Pestet. 
 
25 7. Katonának állék, de valék nagy búba, 
  El menék a tisztel tűzes háboruba, 
  Őszve csapánk azért roppant táborába, 
  A dőntő kírálynak rettentő hadába. 
 
 8. Mískoltzí el vesze ezered magával, 
30  De én meg maradtam, nagyon kevés számmal, 
  A hadban magamat elhagyni nem hagytam, 
  Mínt jó vitéz, kardot kezembe forgadtam. 
 
 9. Már minden nap ezer szunyagat levágtam, 
  Fő vitézségemért lénungot nem láttam, 
35  Azért hadnagyomra ugy meg haraguttam, 
  Katonaságomrol mindjárt le mondottam. 
 
– – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 
 10. Hogy onnét meg szőktem, szűléimhez jőttem, 
  Es osztán hazulrol iskolaba mentem, 
  Hogy a tudományban jobban esmerkedjem, 
40  Karátson napját ís így ísmét meg értem. 
 
 11. En is azt kivanom: Isten minden jokat 
  Ti néktek el érní, s tőlteni azokat, 
  Engedjen az Isten sok Karátsonokat, 
  Szivemből kivánom, s adjatok petakat. 
45  Elmondam. 
 
39. tudomány<ok>ban 
 
Ms. 2991/467, 1b–2b. A beköszönés (Szerentsés jó napot) egy hurkolt vonallal 
az I/1. sor elejére van kapcsolva, tehát a Servus humilimus! szavak helyett is 
állhatott. A 10. strófa előtti szaggatott vonal az eredetiben is így szerepel. Az 
előzővel megegyező, XIX. századi, régies helyesírású szöveg. 

Ezt a tréfás rigmust szintén Karácsonykor mondta egy mendikáns diák. 
Az idősíkok eltolásának humorát itt is a leggyakoribb vándormotívum, a 
„nagyapám lakodalma” képviseli. A szúnyoggal vagy tetűvel vívott ütközetek-
ről l. fentebb. 
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VI. 
 

Trefás Versek 
 
 1. Jo napot, uraim, meg ne íjedjetek, 
  Tőllem, gavallértol semmit neféljetek, 
  Egy oráig valo időt engedjetek, 
  Hogy tőllem hamaráb meg menekedjetek. 
 
5 2. Mert még most akarok beszelni azokrol, 
  Mit experíáltam en az oskolakrol, 
  Most erkezvénle az a kademíákrol, 
  Hogy adjak specíment en az tudományrol. 
 
 3. Adhatokís ugyan, de meg jobbat adnék, 
10  Ha vagy ket petakot az aszszonynál látnék, 
  Hogy készít számomra, ugyan meg vídulnék, 
  Valo az, hogy osztán jobban produkálnék. 
 
 4. De hogy elne vettsem én az matéríat, 
  Es azt ne mondják: Domínus abéát, 
15  Miként tanultam meg en az grammatíkát, 
  Mindjárt meg beszellem, tsak ex audíant. 
 
 5. A konjungtíkaba sokáig hevertem, 
  Gyakron a konyhakon kását kevergettem, 
  Tiz bugja sendítzet mínden nap elvertem, 
20  Megís, mit nem tudtam, mind el felejtettem. 
 
 6. Igaz, hogy en nekem igyekezetem volt, 
  Aszorgalmatosság bennem ígen nagy volt, 
  Amellyért jutalmam majd minden nap meg volt, 
  Eztet bizonyíttya fenekemén afolt. 
 
25 7. Igaz, hogy en vagyok tanulo, de mégís 
  Ha penzetskem volna, lennek gavallér ís, 
  Mert termetem szep van, ha rongyos vagyok ís, 
  Ugy e, kedves leany, szeretne meg kedís. 
 
 8. A rűhős malatzbol leszen jo szalonna, 
30  Rongyos tanulobol a vitéz katona, 
  Ki az ellensegtől soha elnem futna, 
  Szalonnás galuska ha golyobís volna. 
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 9. Tágas bordaba szőtt leány, mit neveted, 
  Ekes személlyemet te talám szereted? 
35  Ha szeretz, keressed sok szép huszas penzed, 
  Ugy mutassad hozzam valo szereteted. 
 
 10. Sokat sonyorgattam, azt sokan tudhattyák, 
  A deákí tudományt nem aszegen tarttyak, 
  A kementze alat fel nem talál hattyák, 
40  Leányok a rantzba belé nem varhattyak. 
 
 11. Tetűkis erszenyem sok penzekkel kérík, 
  Avagy hogy kőltsőnbe adjam oda nekík, 
  Hogy egyedűl birjam, nékem nem engedík, 
  Egyik feszket rakot s a most benne lakik. 
 
45 12. Küldöm ki belölle, de nem akar menni, 
  Egy marjást adot volt kőltsőnbe, azt kerí, 
  Más kent ís jussa van erszenyemhez nekí, 
  Azért jőttem íde: jo uram valtsa kí. 

Vége 
 
37. sonyorgattam sokan 
 
Ms. 2991/468. A lap alján: Söp. [= Scrip] F 1805. Talán Sütő Ferencre utal 
(vö. III. sz.). A papír vízjegye: virágszerű mezőben 2-es számjegy. Az írás 
rokon vonásokat mutat a gyűjtemény más egyleveles diákkéziratainak leírójá-
éval. 

 
 


