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motnnc (y 2) : motring, 
mujica (uí v): muzsika.
mujicas és mujicus (^^2): muzsikás, muzsikus, 
mulátuiesc 2): mulat. Toatá noaptea or benchetmt

si mulátuii; egész éjszaka vigadtak és mulattak.
musai (2 : muszáj. 0 murit musai: meghalt a muszáj.

Daca nu poti, nu-i musai: ha nem teheted, nincs muszáj.
mustra (2w): mustra. 1. katonai gyakorlat. Cátanele fac

mustra', a katonák mustrát csinálnak. 2. minta, mérték. Mustra 
de haine: ruhaminta; mustra de vin: borminta. Sábáid ia mustra 
de haine: a szabó mértéket vesz ruhára.1

mustrálmesc (^ ^ 2): mustrál, 
nádrag (<, 2): nadrág.

(Vége következik.)
Stan Vazul.

A GYERGYÓI NYELVJÁRÁS.

Táj szók.

A) Gyergyó leírása.
Bevezetés.

Egy olyan különös tartományba vezetem olvasóimat, hol nem
csak a bíró, hanem még a malac is lehet szigorú (vézna), hol a nem 
teknős békának is van békatekenyöje (fekete külsejű és fehér belsejű 
kagylók a nagy vizek fövénye között), hol a csíki szűr nem olyan, 
mint a többi szűr, de szárnya van, mint a haveloknak s gyakran a 
levegőben repül, néha a szántóföldeken bukdácsol és mindig énekel 
(a barázdabillegető); hol nemcsak lovát a gazda, hanem vég vásznát 
a szabó is megfuttatja (megméri); ahol különben nem tanácsos futni, 
mert ha valakiről az a hír, hogy megfutamodott (megbolondult), 
menten az őrültek házába csukatják. Bámulatos hely, hol nem a sok 
szép leány hiú, hanem a ház padlása (hiú, házhid — padlás), hol csak 
a kicsi fiú a gyermek, a kicsi leányka nem, hol azonban van mégis 
olyan leány, aki fiuleány (egyedül való leány) s aki aztán igazán 
nem tudhatja magáról, hogy fiú-e vagy leány. Érdekes föld ez, hol 
az emberek élete be van kerítve s a halál sohasem, csak a végre
hajtó veheti el (telek) ; hol a szegény kántortanítónak ha csekély 
is a bevétele, de mindig szép kiadása van (ének). S különös eszű 
emberek ezek, kiknek az összes jogtudományok legnehezebb könyve 
is mind könyü (könyv), s míg nekünk alig akar bemenni fejünkbe 
sokszor még egy könyv is, nekik még a szemükből is mind könyvek 
potyognak — mikor sírnak (könyv — könny). És áldott vidék, hová 
az égből is arangy essö hull (langy esőnek az a neme, amely olyankor 
esik, midőn a nap is süt) é3 sajnos mégis szegény a nép. de gazdag 
— lélekben !
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Hegyek-völgyek között.

(Hegyek, mezőrészek, határjelek és vizek nevei.)

A sok vadregényes hegynek még nevei között is elbolondul 
az ember, hát még aki maguk közé, az itt következő hegyek közé
kerülne ?

Ártoaa, Bakta, Batrina,, Ba^ők sorka, Bucsintetö, Bükkhavas, 
(Bofrankakavas, Cohrrd, Ccobotkegy, Csudáiéi, Délhega, Fekete réz, 
GrVces, Urromok^ea.t, Jltg/yca, Jáhrose, K^ie(^!okrre^ Kersoalteegy, Kishraas, 
Kománnyék, Körrez, Lábán, Lóhaaas, Mezövéoz, Nagyliggymás, Orosz- 
büOha, ÖcsVyitetekee Pirúkke, Pon<gráekee<k Bizó, Sárynratggy, TaVérla'rgí, 
Tatáhke, Tatáhkét, Tankő, Tinóvá, Yrrluggy, Várdomb, Vv-eeSőlí^OOe 
Vigyázó hő stb.

S ha feljutottunk ezek tetejéi’e a hágón (meredek hegyi út, 
átvitten minden útnál a meredek rész), adjunk igazat Vajda János
nak, hogy »ragyogni fent, pihenni lent jó!« és ereszkedjünk alá a 
hűtőn (lejtő) a völgybe, hol lombos fák hümesvevékm a patakmormolás, 
madárcsicsergés s az inaiból (hegyoldal) hangzó nótája a pásztor
fiúnak bájos zenévé olvad össze s végiglegyinti arcunkat édesen 
az enyhe szellő. A vetésen vagyunk (a határnak az a része, melyet 
ez évben bevetnek:, vagyis megművelnek:), túlnan idelátszik kopárab- 
ban a nyomaSs (ugarnak hagyott határrész, mely legelőül szolgál), 
ahol van a regős (legelő), ugyan a vetésben is látunk. paltgooVat (be 
nem vetett terület), de ezek jövőre hasrálinvak (szénatermő hely) 
készülnek. S végignézve úgy látjuk, még fölösleges vigan daloló 
pásztorunk nótájának ez intehne:

»Ne menny rizsám a topáivá,! . . .« 
mert tottó (az egész mezőt is nevezik így aratás után) még csak: 
ősszel lesz. Most legtöHebb csak arra tá^etaíí imzsájáh hogy ne 
menjen a sejmékbs (süppedékes lnly) s ide sem azért, imnttia a lány 
lenne gyönge, hanem ellenkez&eg a lohh s ha belesülyed tárdig 
is és kihull, az étel az rtelvdvő tány szotyrából, akkor igazá,n el
énekelheti :

»Ki hoz nekem friss kényeret ?«

Mert künn a vápában (hegyoldal) nagyon porngzó (porhanyó) a föld, 
az Vszohos helyeken pedig (a naptól kevésbbé ért nedves terület) nagyon 
vizenyős, a mezőn honcsokok (hangyaturás), az oldalban ccev^l^^^vh 
(cserjés hely) akadályai a jó szénatermésnek, szóval a szegény embert 
még az ág is húzza.

Termőföldében az elemi csapásokon kívül a marhák is tennének 
kárt, ha nem akadályozná a vetéskapu (a falu végén levő kapu, ma 
már ritka). Kétlábú marhák ellen borozdáaal (barázda) és cüvekhel 
(cövek) védi földét, de a gonosz szomszéd a borozdát elszántja s a 
cüveket beljebb veri, csakhogy mindig magáéhoz szánthasson egy-egy 
darabot szomszédja földéből. Testvérharc, kard helyett ekével! . . . 
Cszva (tilalomjel), vagyis mVCafa (tilalomjel) és lármafa (a legmaga
sabb helyre emelt négylábú építmény, melyet ellenség betörésekor
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jeladás végett meggyujtottak) is vau nagyobb biztonság kedvéért 
figyelmeztetésül.

S ba szemünk a mindig siető hegyi patakra esik, megszégyelliik. 
magunkat, hogy oly soká hevertünk. Hátha még meg is kóstoljuk, 
hogy az milyen friss és mi milyen lusták valánk ! Tartsunk vele hát 
végig a martján (part), s csörtetésünkben a kedves kis nefelejcs legyen 
most arra emlékeztető: »engem durva eltapodásodtól megkímélni 
uefelejcs« ! . . . Utitársunk, a patak, vigan cseveg ugyan, de azt 
mégis csak nekünk kell kitalálnunk:, hogy ki ő, honnan és hová
megy ?... Neve Tjszok pataka, jön a csörgőből (forrás, melyből a 
víz kis vályufélén foly ki), mely bölcsője volt s megy a Hatasággal 
az Orotvába s ezzel a mety vatamennydöknek sírja lesz.

S megállva a Marosnál, midőn Gyeegvót elhagyni készül, ha 
volna oly éles szemünk, minden egyes habjáról megállapíthatnék, 
hogy melyik a Baktakatak, Boroontatak, Békány, Borpatak, Cssnődf 
Biitrőkc^t^c^tia, Eszonőö, Fejőrnkataik, G-üditc, Hevedre, Magyakrőpatak, 
Kőpadok, Urotva, Putáia, Székpatak és Visszaőőőő vizének a habja, 
mert ezeknek a belefolyása növeli meg őt oly nagyra, hogy tonyji 
(örvény) oly mélyek.

Állatok.

(Állatok neve, állathivogató szók és betegségeik.)

Benépesítenek ezek minden helyet. A levegőt a cseszte (szúnyog) 
harukőy (harkály), kt^k^^kkA; (kakukk), léőZnkamadá-r , lencsrka, láácsőkk 
(barázdabillegető), lepite (lepke), ülü (ölyv), széméti pindy (pinty) 
és vereb, A vizet a kégyő (kigyó) és vurasgékk (varasbéka). Az erdőben 
korlátlan Ur GZborbz (a medve). A mezőben bujkál a gyék (gyik) 
és isten báránya (kicsiny piros bogár). A csűkertat elfoglalják a 
berbécsek (juhok), bárányaik között van a bélice (szőke) és vakisa 
(szeme körül feketés a szőre). A kétéves juh üvecs s a többiekkel 
együtt bri-rn hallgat. Az istállót elfoglalja a tehén és bihal (bival); 
mindkettő lehet meddü (meddő) valamint ünő (ha még nem borjúzott) 
és csabali, vagy hizbali (jobb- vagy balról befogva). Ott van helye 
a lónak mely csitkőból (csikó) lesz és meg van engedve neki a
pipázás (pipál a ló : f^jét lógatja). Az ábécé-ihez keveset 61% de meg- 
értp hogy »nye zab. n^í* (ezzd csalogatják^ húk. csj, curiMr, gyt 
és In (biz'tató szavak). Ökreit, HheneB pedig így biztatja a jgaz^
mikében vigan csergeti nyolcágU ostorát: Cs j pickók hujde Bolokán !

A disznykk (disznó), melyek között van verő malac (hathetes). 
südő (féléves), valamint szigorú és rideg (vézna) malac, elfoglalják a 
pocsotZai (mocsár). Ha könnyen engednek a csalogató cska. cska hívó 
szónak, megtörténhetik, hogy berohanásukkor rájuk is rivalhatnak: 
Hu, ki, nyel

A szemétdombon uralkodik a hagyományos verés kőkis (kakas), 
melynek mindig kérdik, hogy »elm^^djam-e meséjét«, de sohasem mond
ják el. Ami rész az udvarból még üresen van, azt betölti a réce (kácsa), 
mely ki sem mozdulna a vízből máskép csak a ruca-ruca hivogatásra. 
A csttrke (csirke) a kevertre és a csip,, csip, csip szóra szokott ro
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hanni eszeveszetten. Míg a tyúkot úgy hívják: kota, kota és úgy 
kergetik: hess !

Láncra van ott verve a Buzuus, a Muszka; a Betyár is el 
van fogva s a Tisza is meg van fékezve (kutyanevek).

A pecus a tejfel körül gazdasszonykodik (k macska): a féreg 
(egér) a szalonát menti meg a megavasodástól s a buzgány és pocok 
(patkány) hol segédje, hol principálisa ebben. A palack (poloska) a 
falat s a paáuss, badari (tetű) ha üres valakinek a feje, azt tölti 
be, hogy még az üresfejüről is el lehessen mondani: »Ennzk sok
van a fejben. Végül a prücskk (tücsök) a fűtő alatt kellemetlen 
csiripelésével csendes éjszakákon fölöslegessé tesz minden ébresztő órát.

A ló kehes (liurutos) és szopor^n^^iyás (szopornyica == szájbeteg
ség), a juh metés (mételyes) és a tyúk p'pws lesz (pipja a szomjúság
tól nő). Az előbbieknek, ha megszűntek evelenek (elevenek) lenni, meg
van az a kiváltságuk:, hogy kopába állhat a négy lábuk, s amelyek 
életben maradnak, hogy azok közül, — az emberekhez hasonlóan — 
orvosára rossz viccet egyik sem csinál ott, ezt a beszélőképesség 
hiányán kívül még annak is tulajdoníthatom, hogy Gyergyó állatai 
között szamár nincs.

Növénygyüjtés Gyergyóban.

(Növények és növényrészek neve.)

Gyűjtsük össze Gyergyó növényeit ide e helyre! Kezdjük a 
hegyeken, hol a Zokojka, (áfonya), borfüge (vadribiszke), szőrös füge 
(aprószemű szőrös egres), márna (málna), marti lapi (zöld káposzta
levél helyett főzésre használatos), sósdt (sóska), hirip (ehető tinórú), 
csapna (csiperke), bojza (bodza), betekényer (berkenye), bkfa (bükfa), 
szádog^'^a (hársfa), cserefá (cserfa) és juhafka (jávorfa) kínálkozik 
gyűjteményünk részére. Innen, valamint a völgyből is esetleg imáját 
(moha) s a rétről lóheverdtii (lóhere) szakítsunk. S a papviáágot is 
(margaréta) szólítsuk fel: »Forojs, forogj pkpviyág« bele a gyűjte
ményünkbe. Juttassuk ugyané sorsra a mocsáritit (mocsárvirág), tajiga- 
virágoi (fehérvirágú növény) és pipeviággot (pitypang) is. Sőt a kukkkk- 
virágnak (kakukfű) is engedjük meg, hogy gyűjteményünkben elbújva, 
kiálthassa az őt keresőknek, hogy kukkkk!

A gabonát (rozs) s a t-örökbúyát (kukoricát) se feledjük. Sőt a 
burujánokat (burján, gyom) se vessük meg, amelyek közül ugyan 
egy se ritkább példány; rendkívül sűrűen burjánzanak föl: így a 
kutyakpoor (Cotula foetida), kutyaejj (ugyanaz), csillán (csalán), disznyó- 
kyposola és papaEt (különböző gyomok).

Sőt még jó is, hogy e gyomoktól megszabadítjuk a veteménye
st : a pitykáót (burgonya), ribizlit (ribiszke), körtövét (körte), a 
gyilán-, gyalog-, viasz-, bilial- és tarka fkszjaáát (gyilán == fehérszemű 
paszuly, gyalogf. = amelyik mellé nem vernek karót a kertbe ; viasff, — 
finom sárgahüvelyű paszuly ; bihafaaszjjka == durvahüvelyű és nagy 
barnásszemű) s végül a patérseejmet (petrezselyem) és kalarábét.

A biti alma (birsalma), divó (dió), ^10,^^80000 (malozsa) és
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tengeri füge (füge) nem tartozik ide, mivel ismerik ugyan Gyergyó- 
ban is, de itt nem terem.

Részeiket illetőleg mindeniknél látunk gyükért (gyökér), bingyót 
(bimbó), a törökbuzánál még kocsányi (szár, mely leszedéskor a föld
ben marad), hajat (a kukorica emberi hajhoz hasonló része), ppnusrt 
(ami a csövet fedi) és csuszát (csutka). Az almának, körtének van 
csugája (csutka), a fűzfának pimpjaa (barka), a fenyőfának pedig 
csutkája és botikája (mindkettő a toboz neve) s a gabonának ucsuja 
(a rostálás után maradt rész) is.

Egynéhány szál virágot még gyűjteményünkbe! Tűzzük ide a 
tulipántot (tulipán), bis^iát (kis fehér izsópszerű virágú növény), 
viloját (viola), pániiaafüvet (zöld- és fehércsíkú növénylevél, pántlika 
alakkal), a kaszavirágot (a liliom hosszúkás, éles levele), bádátasszony- 
lapitt, 'mámucsicrkkot és vénassoony-bilzlentyüt (mindhárom erős és jó 
illatú növénylevél).

De ki tudná összeszedni mind, hiszen oly tarka, oly bájos tőlük 
Gyergyó rónája !

Befejezés.

(Időjárás szavai.)

Gyergyó hegyeit, völgyeit bejárva, állatait és növényeit látva, 
álljunk meg a gyergyói síkság közepén, hol »érik a, hajlik a búza
kalász*: . . . Itt lányok aratnak;, ott legények kaszálnak, a porzó 
országúton borvizes vagy kotyós* embernek szekere döcög végig s 
nem ritkán fényes hintó is robog Borszék felé. . . . Az egész síkságon 
aranyos verőfény ömlik el — s a munkások kedvén is. Nekipirult 
arcú lányok pajkosan csalogatják a kis felhő mögé bujt napot: Jere 
meleg, menny el hideg . . .

Kár volt, mert egyszerre valóban szolkatlanul rekkenő lesz 
a levegő, a boszorkányzéél (forgószél) végigforog s mindenki tudja 
erről, hogy közel van a nagy üáő (vihar).

—• Fömneteges idő lesz (vihar), biztatják egymást a széna- 
csinálók gyorsabb munkára s a nap felhőbe búvása miatt a félsötét
ben éreznek kezükön egy-két cseppet. Sietve húzzák össze a szénát, 
de a szél széttépi, aztán egyet nagyot görget (mennydörög); rá kitör 
a zápor sűrű nagy cseppekben és van futás. S mikor hirtelen el is 
állott s már csak messziről dörög, akkor veszik észre, hogy kár volt 
úgy megijedni, hiszen ez csak csapó esső volt (hirtelen jövő zivatar) 
s még hull ritkán, miközben a nap is kisüt és ez már az aaangy
esső (langy eső, mely napsütéskor hull).

S mielőtt az oldott nap is leszentülne (lenyugszik), nézzünk 
még végig utoljára a síkságon, az azt bekerítő kék bérceken, gyönyör
ködjünk ringadozó aranykalászos mezőiben, míg a beálló est sötétsége 
el nem rejti szemünk elől, s a lenyugvó nappal együtt búcsúz
zunk el mi is a gyönyörű szép Gyergyótól s ha elaludva is azt 
találjuk látni, úgy bizonyára nagyon szép lesz álmunk !

* Marosszéki fuvaros.
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B) A gyergyói székely (életkáp).

Atyafiság.

(Rangfokozat, rokonsági fokozat és családtagok neve.)

Egyszerű emberek mind, egy goróf (gróf) sincs közöttük, leg- 
föllebb csak báró hujké (tréfás címezgetés) és kontese karalábé (szintén 
tréfásan). S habár akad közöttük is »Nagyággss, mégse mongiják 
naccsá.gos.« Meltóságjos (méltóságos) még kevésbbé található. Azonban 
kúdut (koldus) sincs sok, ha nem számújuk ide azokat, kik elszegé
nyedés miatt Móduvába (Moldovába) kénytelenek vándorolni.

Itt az egész nép rákon egymással. Ha addig soha nem látta 
is egyik legény a mást, mégis így köszön: Szeruzz tesvér! Meg
számlálhatatlan a sok k'át (drusza), kománé (komaasszony) ángyom- 
asszon (sógorasszony) s a

zKomámassoo')i, meg eggy asszon 
.. . Mind a kettői részeg asszon.« . . .

Csalárdoé (család) úgy alapitnak, hogy miután már eleget járt 
guzsajasba (látogatóba a lányhoz) az efi legén (ifjú), akinek akkor 
bőlegén lesz a neve, a feleségire léjendővel, akinek akkor hazai és 
hevezü (menyasszony) lesz a neve, a bőfények (vőfélyek) és a kíséret 
többi tagjának jelenlétében megesküsznek ; ennek az a jelentősége, 
hogy őket imán (már) csak ásó s kapa válajsza (válassza) el egy
mástól, amikor egyikük ögyvez (özvegy) marad.

De csak akkor mondható valaki egészen csalárdos (családos) 
embernek, ha már lett egy-két buba (csecsemő). Lassan, assan messze 
szétágazik a falamat (familia), hol rendesen táti (nagyapa) és nannyó 
(nagyanya) is van és sok, sok gyermek, akiket daraboknak is szoktak 
csúfolni, pl. Hallgass, te Huszita daraa!

Alapíthatnak családot azok is, kik töi'vényesen nincsenek egybe
kelve, akik tehát csak hitelbe bnek.

Testalkat.

(Testrészek és mozgás.)

Volt a szomszédunkban egy délceg, ügyes legény, Orosz Están 
Pisla (Están az apja neve). Ahogy meglátta a német, azonnal rá
mondta a táglikot (tauglich) s még a katonák között is a legszebb:
huszár volt. Mikor hazajött az obsittal és szép piros hu szúr rul iában, 
sarkantyupengetve megjelent utcánkban, mindenikünknek az volt 
titkos vágya, hogy »bár huszár lehetnék én is« ! A falu legszebb 
leánya ment hozzá feleségül és esperesünk el is dicsekedett vele, 
hogy soha ilyen szép párt nem esketett még teljes életében, pedig 
ő már 70 hosszú évet élt.

S a daliás ember ilyenforma vala: Hosszt. lugárnak (jhörihorgas) 
nem mondható, inkább vállaközös, semmint cérazZápárr (hosszú vékony). 
Eszetokaa (a koponya tréfás neve), melyben agya, vagyis a verő van
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(velő), ékeskedik fílikkel (fül), melyekről meg szokás kérdeni: szij-é 
vaj (vagy) pating ? (tréfás kérdés). (arca) barna, melynek
főékessége a iahusz (bajusz). Mijiben (mell) van a vis (vese) is. 
melyen alul van elől, felől az éliája (gyomra). Van ujja ilgyi (hegye) 
és kiziháta (kézkát). Ujjait, ha kinyújtja, ez az araszt (arasz), ha 
összefogja, kujaki (ököl). Térgye (térd) irányában van Itarnas tna (láb 
h.ajdá.sa.) és labujkai (lábujjai), Mtul talpa, szive, vagy talpa szíja 
(a talp lábujjon kátuli neve). Még ka irtytt (mendegél) is, hacHás ; 
kimubtíos fürgén tud ajTi'UAarii (gyorsan megy). Kezeivel tarolt 
(gesztikulál), ujjával ügyesen pUtyngtot (pattint, csattant;). Szájával 
az evésen kivid esilrof] és jól morzsái (lármáz, sokat beszé^ lia kell 
és nagyokat tőpik (köp^ ka nem keLL is. Szemmel rendUiviü élesen 
és messze tud nézni (nézni). Egy szóval ügyes ember ő. Azt; mondják 
összes atyafiságában, valamennyi apatárs, komatórs és sógorai között 
sincs még egy is több ily ügyes ember. Pedig d.ehogy! Minden székely 
ember ilyen.

Ruházat.

Orosz Están Pistából már Estánbá lett; a hammu helyett már 
azt mondja, hogy »mammu«, egyedül csak tiszta és csinos öltözködése 
mutatja még benne az egykori csinos és délceg huszárt. Nem úgy 
áll rajta a gúnya (ruha), minha villával hanták vóna réja (szólásmód), 
különösen, midőn vasárnap »viradóra szól a falu harangjai . . .

A iikfallarianyát (dolgozó, vászonnadrág) sutba dobja és aia- 
posztó harisnyát huz (finom darócnadrág) cstdmát, cépjóköt (csizma, 
cipő) és minden láiiiltt (csizma, cipő) megken hájjal, de nem mulasztja 
el torkát is megkenni pálinkával a vén ravasz. De meg ne lássa az 
asszony, aki teremtettézés dolgában is méltó élete párja a néhai 
huszárnak !

Szerencsére nem is látja az asszony, mert most éppen a tükör
ben fésülködik. A megmosott vátozól (váltotó, fehér 1 tiszaa: az ing 
nevei) már kirakta; tiszta péndéiin van már ő is (ingaly); istirimftt 
is húzott (strimfli, női harisnya) s miután fölvette szőttes rokooáját 
(saját szövésű vászonból varrt szoknya), mely fölé ilőruvái (kötény) 
is kötött, segít takaros kis lányának haját pántiáába (pántlika) fonni.

Estánbá ezalatt magára szedve a tiszta inget, tiszta lábravaló- 
ian (gatya), tiszta kézielivel (kéziiH, ktcst, ruva, zsiiiilt. zssikiizkenyó 
a zsebkendő nevei), még az utuka is (kis kabát, ziki, szokmány = 
nagy kabátok; kozsók = kis bunda, ujjos =ssznntén kabát) tiszta 
rajta, úgy érzi mégis, hogy nincs egészen tisztában — magával, mert 
hej, az a rezes ! (pálinka) . . .

Az asszonyok hosszasabban öltözködnek s mig a sok fakó, 
vizülia, lékri és kürti közül (női kis kabátok) kiválogatják az innapit 
(ünnepi), addig Éstánbának bőven jut ideje kijózanodni, főkép mint
hogy még a szónájával is ki kellett magát pörölnie, aki — már ki 
hallott ilyet! — vasárnapi léttyíre a iotskortájját (toldalék a bocs- 
kor fenekén belül) kezdi iannatni (varrogat).

A köjöknek is jót koppintott a körmére, ki a hetykén lép
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kedő segédkántor üunepi porcolánnagyrágja (tarka pikétnadrág) ellen 
merényletet akart elkövetni, a jó lucskos sárral.

Még csak egy jádzó szén (változó színű) keszkenyöt (kendő) 
tett fejére az asszony s egy nyálazót (állkendő) kötött az otthon 
maradó csecsemőre, ki már szintén friss pókarogyyot (pólya) és póka- 
kötttt (póiyakötő) kapott s aztán indultak a templomba.

Estánbá ugyan a faluháza tornácába akart megszökni, hogy 
elpolitizálja a mise idejét, de felesége megcsipte.

— Hallájé ? mit monda vala tennap a Vágási Bedenekni való 
házra ? Bizog aszt mondá vala kijed, hogy jé hogy a tűzláng vesse 
fel! Igaz es, hogy kitúrt münköt belőlle, nem igenyes (egyenes) uton 
kifosztott mindenünkből a vén csaló. De biza méges nagy vétek vót 
ojan rosszat kévánni őkemire, hogy tűzláng vesd fél. Eggy-kettő! 
még ké gyónni máji nap kijednek. hogy a lelke es őtözzék tiszta 
gúnyába.

Házi eszközök.

A vén csaló Vágási Bedenek háza hétfőre virradóra lángok
ban állott.

Az udvar s még az utca is a házból kihordott cssatkákkal 
(mindenféle házi eszköz) megtelt, de meg is ürült.

Akik mások kárából szoktak hasznot húzni, ellopkodtak mindent. 
BicsfcA,, bicsok, kocorbicska (a bicska nevei) soha többet nem fog ki
nyitni a Bedenek gazda zsebében. Tekenyö (teknő), krprltő (vajverő), 
légej (kis hordó), biáCiirka (hordócska), séóár (sajtár), negyede# (ár
mérték, 1/4 vékás), boritóo (födeles, kerek faedény a túrónak), kandér 
(nagy ércfazék), tepsi (bádogedény), kászró (bádog, vagy ércedény), 
basa (pálinkafőző kis rézüst), kán (kancsó), brkáj (hosszú kancsó, 
mint a kán), kártya (vízhordó faedény), éveg (palack), csiprr (csupor), 
ibrik: (findzsa), óángyér (tányér) és minden edény gazdasszonyt cserélt.

A réstát (rosta), szűriíszótót (szűrő), szárút (szintén, szűrő), 
kai^í^wt (kanál), üsttdbat (készülék, melyre az üstöt teszik), guzsbát 
(készülék, melyre az üstöt akasztják), sollót (sarló), vaskaáónt (la
pocka), a vonót (piszkafa), penetét (eszköz kenyérsütéskor a szén 
elverésére), lapittót (sodródeszka) és a laskasirróttat (sodrófa) elsiri- 
teóóék (lopták).

A^c^Z^^o't (zacskó), átalvetőt (iszák), lámpit (lámpa), pillancsrt 
(mécses), koppantót (hamvvevő), gylickát (kalitka), srrófot (sróf), pistajt 
(pisztoly), káfltt (kapszli) és még a lopót is ellopták (pénzgyüjtő 
persely) s minden iztyranrót (kötél); csak néhány gyújtó szálkát 
(gyufa) feledtek még ott, hiszen ha tűz támadna is belőlük, nincs 
itt már semmi, ami le ne égett volna porig, mert a sok átok meg
fogta ! . . .

A székely ház.

A leégett ház helyett már újat építettek, amelyről a szakértők 
úgy nyilatkoztak, hogy ilyen szép nincs a faluban. Jerünk tehát, 
nézzük meg!
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Belépve a galambbúgos kapun (galambdúcos kapu), elénkbe 
tárul a báz külseje A tetőn, mely másból csak zsúppal (kicsépelt 
kéve), vagy legföllebb dránicáaal van födve (a zsindely egy neme), 
itt új zsénde ragyog. Szarufa tartja a födelet, mely az eszterhejban, 
csepegőben (mindkettő az eszterha neve) ér véget. A négy sarok, 
vagyis négy bütü hdzgSrezd elnevezésben is részesül (a ház szögleté
nek nevei). Alul kereken talp és tőtss (a ház körül érő kiálló rész,
melyre ülni is lehet) helyett cifra t(rndncot (tornác) látunk itt. 
Es elM találjuk az ereszt (elfosarnokféle).

A ház mellé szép kis sütőt (nyári konyha) csináltak. Közelében 
gazdasági épületeket építettek: az Sstdllót (istálló), kottysszt (borjúól), 
és kutriczt (baromfiéi); a csűrt leghátul a csükerbe (csűrkert, mely 
a csűr körül van). Ebben szoktak lenni a juhok, melyek künn a 
hegyeken kosárba vannak bekerítve (szétszedhető kerítés éjjeli szál
lásul), hol kajibában (kunyhó, többnyire sátoralakú) őrzik a juhászok. 
Az ilyen SsztSna (a juhoknak sövénnyel bekerített fejő- és alvóhelye) 
lehet szereszSeaa, (midőn több gazdáé és szerre jár úgy a fejés, inint 
a juhhaszna) és der^esztnai (egy gazda esztenája) . . .

Megnyomva a f(rd,ztlZt (kilincs), ha nincs reZess-eel (zár) elzárva, 
feltárul az ajtó és feltárul a ház belseje is.

A fődön (főd == a szoba padozata,, mely leggyakrabban csak 
puszta földből áll, de ha be van is padolva, a padlás néven kívül 
még akkor is nevezik fődnek is) a csSisSmŐ mászása, ez a jel most 
sem csalt, mert tényleg belépünk mi: e ház vendégei (»Ha a csecsemő 
mázzllc, vendég jő« . . babona).

A gazda tessékeli vendégeit, hogy lépjenek be a besső, vagyis 
a nagy házba (belső, nagy szoba), mert itt a küsső ház (szoba) zako- 
tás (rendetlen) s ablaka be van ugyan pappávaa (ragasztva, a kitörés 
után), de nagy a cúg (huzat)!

A tálasrél (bútor az edények tartására) poharat vesz elő, a 
cserepes alá (cserépépítmény a tűzhely fölött, cserépkályha) a gócajba 
(kemencealja, vagyis a szobai fűtőkemence egyik végében belül levő 
ülőhely), még egy fát tesz a tűzre, kihúzza az ételt a ponkra (a 
tüzelő széle), hogy el ne főjön, s bevezet a »besső házba«, mely 
díszesebb, mint a másik szoba: ott csak cserepes volt, itt már 
modern fűtő (érckályha) van; ott csak egyszerű duisza
egy rozoga ágyban, itt vetett ágy (magasra fölvetett, díszágy), ott 
csak almároom (házi szereket és edényeket tartó bútor), itt kasztSn 
(kihúzható fi okokkal ellátott szekrény, láda), ott csak pohársSék (kis 
pad, melyen esznek), itt Mubpintosc asztal van . . .

Gyergyói étlap.

A ház szemügyrevevésekor a mozsarak csengése, a vagdaló kés 
(nagy kés, széles pengével) csattogása, no meg a nekipirult gazdasz- 
szony sürgése-forgása a konyha körül, annyira felkeltette a figyelmet 
és kíváncsiságot ételük iránt, hogy nem találom fölöslegesnek egy 
gyergyói étlap bemutatását.
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Előbb azonban lássuk az anyagot, amiből főznek. A hiúban 
mindig látunk akasztott cigányt (a sertés füstre akasztott egész 
szalonnájának tréfás neve). A kanapéban találjuk a mindennapi kényért 
(kenyér) és ünnepnapi kalácsot. Sütéskor galambos (madáralakú süte
mény a maradéktésztából), kókonya (általán a húsvéti szentelt, de 
a gyermeknek csinált kalácstésztából való galambos értelmében is 
használatos) és vakara, (tömött tésztájú, hosszúkás kis lepény a ma
radéktésztából) jár ki a gyermekeknek;, épúgy, mint pujisikkaözénkor 
malac (p^uiiszaa = puliszka ; malac — ennek a fazékban maradt részé
ből túróval csinált ovális alakú kis lepényforma). Ha nem ügyel a 
gazdasszony, mn's^g^^^^í^ít (szijasan) sül a kenyere s az ilyen papácsi 
(a rosszul sült kenyér gúnyneve) olyan, mint a imí (zablisztből 
készült kocsonyaszerű savanykás pép lehet, ott ahol még divatozik, 
de nálunk nem ismerik s csak ilyszerű hasonlatokban él még a 
neve is), valamint a pujíszkénak főveszedelme a matykaa (megcsomó- 
sodá.s). Pujtákkát többnyire olyankor tóznek gyakran, ha fogytári a 
kényer s nem akarnak; kölcsön kérni, mert; a PEPestái tányér táss
actásság* ... A táimaáábnn (kamra) egy-két juhasnaa túrót (iummnyit 
egy juh utón egy nyáron kapnak) is és ordát (a bíró egy neme)
lá^nk. Annyi Hszt van néhol, hogy meg is dottik (romlik). Itt tartják
az ahott tájt (savanyú. tej) és gyűjtik a táfett (tejfel) amH^ vajat 
küpulnek (köpülni, vajat verni), melyet eladnak, de előbb iráját (tej
nemű folyadék:, ami a vajverés utón marad.) megisszák s ctápüjét (a 
vajnak kúúvasztó.s utón maradott salakja) megeszi.k. A kamarában 
all még a stács^ (burgonya, petrezselyem; cék^ murok sH. együttes 
neve^ mmdentóle táccsP) (az eleségX a {itámonda (szintón eles^ 
mely a munltósok számára ki van szabva^ szc>val az összes etámózsia 
(etóség).

Következik a gyergyói étlap, amelyben felsorolt ételeknek 
habár nem megevésére, de elolvasására »jó ssivcel lássuk* a nyájas 
olvasót . . Tessék IsCen áldásából! . . . Nyjjjon itájsa! (ételhez hívó 
tessékelő szólások).

A) Miesnapi elemózsiák: 1. Jó hajnalban rütyit (pálinka). 
Melléje egy sorkolar kenyer (egy karaj), esetleg domikt (kenyérleves 
túróval), vagy áócuj (túrós bócuj, túrós puliszka).

2. Dtáleánd (ebéd). Leves, melyben lehet iárjgkána (köles), 
morzsolt (morzsolt tészta), vagyis csiáándntt (morzsolt), és lehet laska
leves is (metélt). Jómódú embereknél a csucsu sem hiányzik (hús).

3. Este: Tokán (olyan, mint a gulyás, csakhogy alig van benne
lé), áámos (sajt megolvasztva), sőt nagyon jó a gomáojag pi^kaa is
(föl nem vagdalt burgonya) a maga mundrrijjánnn (egyszerűen).

4. Nyalánkságok: körtöve (körte), magyaró (mogyoró), divó
(dió), nem baj, ha kócsos (nem sima héjú), tátát (kukorica pattog
tatva) és pujkuna (a ki nem pattogott rész); a kicsikéknek nádmés 
(cukor), ssendice (a turócsinálásnál származó édeskés ital), festej 
(amelyet a megborjazás után ad a tehén) s benne a kokó (sűrűsödés).

Csak nagypénteken kapható laposka (metélt tészta olajjal) és 
csak »kalákákon« ponka (sült leves).
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B) Keresztelőben, liánlátóban [így ?], roáinában (a keresztele'ssel 
gútő vrndéfjeskeeéeekj és lagzibak (lakodalom,), ssóval as 'ünnepi es 
étaágyhsz 'mért ét táp.

Lé (leves), amennyi kell.
Tőtött káposzta, melyben csizmadia ssalona is van (a belefőtt 

torzsának tréfás neve).
FoomábeU (kalács), kiesöH s kaláss, áltra tekerss, tökebéeés (mind

három annak a tésztának szemléltető neve, melyet fára csavarva és 
forgatva sütnek), kőre lepcsen vagyis pulabclntb.

Végül, vagyis elejétől kezdve végig vnnyaaatá, a szeszes italok 
általános neve, úgyszintén az ital is, pl. ssereti as italt (pálinkát), 
rendszerint mézet pálinka (melegítve és mézelve).

Ez egyszerűbb ételek és italok mellett szerepel még mint 
különleges étel: a hurutt (aludt tejből, zöld petrezselyemből készült 
turószerű keverék;, melyből húslevesbe főzni való pogácsákat csinál
nak), see'dán (juhbél része), kiepuiáene (ecet helyett savanyításra 
szolgál), blss()nyiba (füstölt kecskehús), bt(^i (híg palacsinta), dalauzsi 
(mák, dió és mézből készült nyalánkság), pánká (fánk), örmény pulii zka 
(kalácsszerű édes riszki), tartatta (toria.) és biicsuáilt Qeves). Fehér 
kmiymr is van, de a nép csak: lcözkwtyert liasznál (barna rozs, vagy 
árpás kenyér). iK'üKimeges ital a mdsér (méhsör, édes ital), kkö°eui^^is 
(pálinka köménymaggal), akkörrnös (édes páfinka), liattirLa (küMnös 
édeskés í'zű pállja), reses (a páfinkafőzéskor kiata nagyon erős 
pálinka). De mind ezeket csak névből_ ismeri az egyszeríí nép. melynek 
egyszerű. az étek. Dala; mint nótája is Hzonyítja:

Csak a-ztéi'í sésretrm 
A magyrr mmnyeeckét,
Met meg tuggyn főzni 
A bissót s a lencsét.

S az ő szerény vágya ennél magasabbra nem terjed. . . .
GTencsy István.

IRODALOMt

Szilágy vármegye monográfiája.
Petri Mór dr. befejezte Szilágy vármegye hatalmas hat

kötetes millenniumi monográfiáját.* Utolsó kötete most hagyta el a 
sajtót. Petri egy évtizedet meghaladó időn át dolgozott e munkáján, 
mely kevés híján háromszáz nagy nyolcadrét ívre terjed. A szerző
bámulatos buzgalommal több száz levéltárból megszámlálhatatlan régi 
oklevelet kutatott föl, mint jegyzetei csaknem minden lapon mutatják.

* Az egész munkának 48 K az ára (a Frauklin-társulatnál és Ziíahon 
Sei-es Samunál). — Kétszáznál több képpel.
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