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AZ ÉSZT NÉPDALOKRÓL.

A mai kor a forrástanulmányok kora. A  költészet terén is 
szorgosan keresik, kutatják az ős-forrásokat: a népköltészeti ada
tokat. Gyűjtenek, összehasonlításokat tesznek, törvényeket vonnak 
le. Annál lázasabbnak kell lenni a munkának, mert a terjedő 
műveltség hovatovább mind inkább betemeti e forrásokat s már 
ma is sokszor nagy nehezen férhetni hozzájok. Szépen mondja az 
észt ének: a régi dalokból ezer darab a levegőben van elszórva, 
ezer a hóban eltemetve, ezer a sírokba szállott s a negyedik ezeret 
a szolgaság vesztette k i; azt pedig a mit a műnk (szerzetes) elta
kart, a pap imádsága elnyomott, ezer nyelv sem győzné elmon
dani.1) Bánk nézve saját népköltészetünkön kívül s egyszersmind 
ennek érdekében is, legbecsesebb a rokon népek költészete.

Ily  rokonunk a kis észt nép. A Balt-tenger partján 370 □  
mérföld nagyságban elterülő Észt-herczegségben csak 312,710, 
nagyobbára evangélikus vallásu észt lakik, de a Lívtartományban, 
valamint Pétervár, Pleszkov és Yitepszk orosz kormányzóságok
ban is laknak észtek, úgy hogy számuk 650,000-re tehető. E 
maroknyi kis nép óriási küzdelmeket állott ki ős időktől fogva, 
különösen a múlt század elején, midőn Nagy Péter Seremetjev-et 
az ország elfoglalására küldé. Ez ember borzasztó, hajmeresztő 
mészárlásokat, embertelen kegyetlenségeket vitt véghez köztök, 
b azokról cynikus kedvteléssel, leplezetlenséggel tudósítgatta 
tetteit helyeslő uralkodóját. S még sem vesztek el az észtek, sőt 
Nagy Péter czélszerübbnek találta egyezkedni velők. A tartomá
nyok meghódoltak, de úgy, hogy jogi különállásukat megtartsák. 
Az 1819-iki törvény felszabadította a parasztot az örökös szolga* 
ságból, de úgy, hogy minden földbirtok az uraké (nagyobbára 
német uraké) maradt, köztök szabad szerződésnek lévén helye. E 
felszabadítás tehát a legnagyobb ínségre juttatta a parasztokat, 
kik kénytelenek voltak bérbe venni a földbirtokosoktól s kikkel 
szemben semmi törvény nem oltalmazta őket. Később, de csak 
nagy lassan, újabb rendeletek szabályozták a viszonyokat, elég 
türhetővé tették helyzetöket. De most vallásuk és nemzetiségük

*) Hunfalvy Pál: Utazás a Balt-tenger vidékein.
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megölelése van küszöbön. Az oroszok mindenképen az orthodox 
vallásra akarják téríteni őket, bár előbb e tartományokban külön 
jogi állásuknál fogva vallásegyenlőség volt. De a muszka perfidia 
e szabadságon léket vágott. Előbb missionáriusok avval csalo
gatták ki a nép egy részét, hogy ha kitérnek, Dél-Oroszországban 
földbirtokokat fognak kapni. E reményben többen kitértek, de 
persze semmit sem kaptak. El vannak keseredve, vissza akarnak 
térni. De külön jogi állásuk ellenére alkalmazzák reájok az álta
lános orosz törvényeket: hogy az orthodox vallásból kilépni nem 
szabad, sőt furfangosan a vegyes házasságból származott gyer
mekeket orthodoxoknak keresztelik. E mellett az oroszok erősza
kosan oroszosítni akarják a népet, a német társadalomnak pedig 
nincs hőbb óhajtása, mint hogy az egész nép mentői hamarább 
elnémetesedjék.1) Nemrég olvastam, hogy az Írekéihez hasonló 
agrarius mozgalmak is vannak keletkezőben. S e csaknem ember- 
feletti küzdelmekben a kis észt nép megállotta helyét, el nem 
vesztette nyelvét, nemzeti öntudatát. Hogy kibirja-e tovább is a 
harczot, az a jövő titka.

Képzelhetni, hogy ennyi viszontagság közt mennyit szenve
dett a népköltészet is, mennyi elkallódott belőle. S mégis gazdag 
népköltészettel állunk szemben.

Az észt igen dalos nép. Szöveg és dallam nála egyszerre 
születik. Nincs is külön szavok az éneklésre és költésre, mindkettő: 
laulma. Hunfalvy azt mondja: a nép hangja az éneklésre van 
teremtve, valamint nyelve is nagyon alkalmas arra, alkalmasabb 
a finnél és magyarnál; ezeknél a hosszú szók tetemes akadályokat 
okozván. Neus é9 Kreutzwald szerint régebben vándor dalosok 
járták be a tartományt, kezökben a sajátos észt hárfával (kandel 
v. kannel). A  nép igen szerette s nagyra‘becsülte őket. Az utolsó 
vándor énekes, kiről az irodalomnak tudomása van, 1812-ben 
vagy 1813-ban halt meg. Ma már ilyenek nincsenek, de a nép 
mezei munkánál, társas összejöveteleknél stb. folyvást hangoztatja 
eleven, kedves dalait, ámbár újabban a német szellem mind 
inkább kezd hatni. Pedig e szellem merőben ellenkezik az észt 
nép szellemével. A német itt in, mint mindenütt, hova lábát teszi, 
be akarja vonni boa-nyálával áldozatát, hogy kényelmesebben 
elnyelhesse. .

*) Hunfalvy Pál: Utazás a Balt-tenger vidékein.
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E még hamisítatlan dalokat óhajtom e lapokon megismer
tetni Neus gyűjteménye alapján.1)

E dalokat leginkább a nők őrzik s legnagyobb részben ők is 
költik; a legtöbb dalból kiérezhető, hogy nő szól belőlök. Még az 
ilyenből is :

Oh dalolj, dalolj, kis szácskátn,
Csicseregj én madámyelvem!
Oh szeress, lobogj szivecském,
Oh merülj a gyönyörökbe!
Akkor fogsz te hallgatni csak,
Hogyha a fekete földben 
Két fehér deszka közt fekszel,
Szép koporsó közepében.

Énekel örömében, bánatában. Azt mondja: sokszor a ki 
hall, azt hiszi, hogy gyermekies vidorságból dalolok, pedig bána
tomban énekelek, búbánatban évelődöm. A mikor szája nótákat 
fú a nyír- vagy hárs-levelen, szíve gyászol 8 az észteknél szokásos 
részletességgel így szól:

Szemeimből könny patakzik,
Két orczámon végig omlik,
Két orczámról a nyakamba,
A nyakamról kebelembe,
Kebelemről az ölembe,
Az ölemből térdeimre,
Térdeimről lábaimra,
Lábaimról a talpamra,
Talpamról az ujjhegyekre,
Ujjhegyekről le a földre.

S hozzá teszi az észteknél szintén szokásos nagyítással, hogy 
könnyei a földből források, folyamok alakjában feltörnek.

Az új dalok után nagyon kapkodnak. Az ének is azt mondja:

Olyanok az új dalocskák,
Mint a frissen szedett babszem,
Mint a lágyra főzött borsó,
Mint a béfőzött ribiszke,
Mint a jávor pergő magja,
Mint az édes mogyoró-bél.

l l Elistnisclie Volkslieder. Ursclirift und Uebersetzung von H. Neus. 
I—III. Bd. Révai, 1850-1852.
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Az észt igazi elemében van, ba dalol.

Hogyha énekelni kezdek,
Énekelni, ujjongatni:
Fékkel meg nem fékezhetnek,
Zabola nem zaboláz meg,
Kantár engem vissza nem tart,
Barna tenger el nem csittít,
A magas menny nem korlátol.

S továbl):
Hamarább kivész az erdő,
Pursában, mező Pammában,
Frissen száradt hal Kurrában,
Vagy a potyka Sörwe mellett,1)
Mint a szó kifogy belőlem.

Sőt a dalra hallgat, a dal meghatja az egész élő és élettelen 
természetet.

Hadd daloljunk bé az estbe,
Távozó nap búcsújára!
Dagdenig szálljon dalunk el,
Uraságok udvaráig!
Ház előtt az éger rezeg 
S Kappelben *) terebély nyírfa.
Ott kígyózik egy patacska,
Hamis halak a patakban,
Oregonok,8) barna háttal,
Széles lazacz, tarka-barka,
Hosszú csuka, vaskos fejjel:
Megállanak a tengerben,
Búsan omló patakokban 
S hallgatóznak.

El is mondja szépen a lány, hogy miként lett belőle költő:

Sok menyegzőn volt anyácskám 
S engem mindig vitt magával.
Kötőjébe göngyöli te,
Az ölében babuskála.

A) Piirsa, Pamma, Kurra faluk; Sörwe földnyelv Oesel szigetén.
9) Dagden sziget; Koppéi major Wierlandban.
3) Oregon oxeprhynclius a csontos halak osztályához tartozó közép

nagyságú hal a keleti tengerben. A hering ivásakor ezt csoportosan követi,
hogy ikráját elkapdossa. Magyar neve — tudtommal — nincs.
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Jó anyácskám eddegéle. 
Eddegéle, megetetett.
Maga ivott, megitatott, 
Megetetett két kezével, 
Megitatott az ölébeü,
A dudásnak poharából, 
Énekesnő kannájából, 
így lettem én énekesnő, 
így lett költő a leányka.

S tovább:
Hisxen dalnok az apám is, 
Énekesnő az anyácskám,
A bátyáim szinte költők, 
Dalosok az ángyaim mind.

Más helyütt meg így szó l:

Ott a falu alatt szánték, 
Durva földet boronálék, 
Szénát gyakran gyűjtögettem, 
Arattam, kévét kötöztem. 
Otthon meg szövéshez ülve, 
Járt a kezem a szövésen,
Csak dobáltam a vetélőt, 
Lábam a talpat tapodta.
Hej, de ajkam szavakat szőtt, 
Páros rigmusokba szókat.

Ép így beszél a férfi dalos is:

Mikor az anyám ringatott 
Ringó rengő bölcsejében, 
Dalos ajkkal, szép énekkel 
Szenderített el engemet.
Alom édes tündérei 
Bölcsőm körül ott zsonogtak. 
Még erősebb lett a dal most 
És szivembe tört be, folyt be, 
Rejtett mélyén hogy kikeljen. 
Majd pásztorgyerekké lettem, 
Alkalmatos a munkára. 
Nyájat őrzeni kiküldtek, 
Égerfák közt az üszőket, 
Uszőnyájat a nyiresben.
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Erdőbe borját terelni.
Hajlékony nyelvű madárkák 
Kis szájukkal hangicsáltak;
A rigó a tüskebokron,
A fogoly a mogyorósban,
Napsugáron a kis fecske,
A veréb a házereszben.
Kiki maga módja szerint 
Az öröm dalát dalolta.
A pacsirta fenn trillázott,
Csattogott a csalogányka.
Mást dalolt a szél fuvalma,
Susogása az esőnek,
A tengernek mormolása,
Vagy a hullámok zenéje.
Kürtjébe fútt a zivatar 
És dudált az erdő orma.
Ily dalok hát bennem is csak 
Énekeket ébresztének 
S a magot csirába hajták,
Mely ott lent az asBzu földben 
Harmat nélkül úgy szenderge.
Torkomat hát készítettem 
S rá csendítettem dalokra.
Szántva, vetve, boronálva,
Csak magam dalát daloltam.
Dallal együtt nőttem én föl,
Együtt lettünk férfiakká.

A daloknak itt is, mint mindenütt, fő-fő éltető ere a szerelem. 
Bár egy nagyon józan dal azt mondja:

Addig kedves a mező, míg 
Nincs a széna lekaszálva ;
Addig csillognak a rendek,
Míg a gyűjtők fel nem rázzák ;
Szederbokor addig piros,
Míg le nem szakítják szedrét:
Csak addig leány a lányka,
Míg fiúkkal nem enyelgett,
Izzó karok át nem fogták 
S dallal el nem szenderíték.

De azért a lányka csak úgy vágyik egy igaz szeretőre, 
madárból is nevelne egyet magának.
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Koddasmában nagy fenyőfa,
Lewwalában széles éger,
Tarwast *) ormán karcsú tölgyfa.
Három kakák ott kakukol 
Énekel három madárka!
Szól az egyik: halál, bánat 1 
Szól a másik : gyászolj, gyászolj!
Harmadik : széped karjába !
A ki mondja : halál, bánat,
Megégetem a halálnak.
A ki mondja : gyászolj, gyászolj,
Özvegy asszony légyen abból.
Széped karjába ! ki mondja,
Azt magamnak piperézem,
Férjemül azt fölnevelem.

De meg is becsülik egymást a szeretők, hiszen alig akadunk 
olyan szerelmi dalra, mely a hűtlenségről panaszolkodnék. Inkább 
a legény úgy kényezteti a mezőn őt meglátogató lányt:

Ülj le, drága aranyom, jer,
Ülj le kicsi kis galambom,3)
Ülj le ide a bundára,
Telepedj le a sapkámra.
Meg ne sértsen érdes tüske !

De a lány is ugyancsak epekedik utána:

A városba ment madárkám,
A városba ment a kedves,
A vásárra szép galambom,
Tengerpartra békességem ?
Vissza jő-e ? vissza nem jön 
Hoz-e zsemlét ? vagy dehogy hoz ?
Nem epedek zsemleért én,
Sem városi süteményért,
Zsemle hulljon a mocsárba,
Sütemény a parton vesszen.
Csak <5 jöjjön oltalmamra,
Jöjjön el segítségemre!

l) Kaddasma, Lewwala majorok Ferwenben, Tarrvast Fellinben.
9) Az eredetiben: medvebocsom. Ez nagyon gyakori kedveskedés.
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Más helyütt meg a legény gyorsan készülődik, nyergei, 
bevágtat a városba, mintha rossz előérzete volna. A város kapu
jánál találkozik Truto Lizával.

•Isten jó nap, Truto L iza !»
Fogadj Isten, vőlegény te !
•Egészségben vagytok-é mind?»
Az anyám is, sógorom is,
Menyasszonyod van csak rosszul.
•Megdermedt a szívem rája,
Mint e durva téli tájék 
Mint a fagyos böjti hold fenn,
Mint e zordon téli nappal,
Mint e nagy, nehéz határkő.

Az elválás pillanatát festi egyszerűen, de gyöngéden a 
következő:

Enyhe volt az idő nem rég,
Éles vad hideg jött rája.
Innen akkor ment a kedves,
Vitte szép pej paripája.
Halovány volt mint a vászon.
A kis svéd tenger felé ment.
Sebten iramlék utána.
.Isten áldjon, én kedvesem í 
•Áldjon Isten, szép arám, te !*
Megöleltem, megcsókoltam 
És a jó Istenre bíztam.

A kedves elmegy, de a remény, bizalom nem távozik el a 
leányka szívéből.

Jó leánykák, kis madárkák,
Ti virágok,1) bájos szépek,
Nyárfabimbók, bánatosak,
Aranyosak, mit húsúitok ?
Kedvetek tova ne tűnjék,
Ha szavaim hallgatjátok,
Balga szavát egy gyereknek.
Vér patakzik szemeimből,
Piros arczom halavány lett.
Halkan a tél hadd suhanjon!

x) Az eredetiben: babhüvelyek.
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Bele vesz majd a tavaszba,
Bele olvad majd a nyárba.
A folyamok megdagadnak,
Forrás buzog föl a földből.
Majd virágok fakadoznak,
Fuvoláz madár az ormon.
A folyó oda iramlik,
Hol számomra női a férj f e l ;
Forrás vize arra csörg le,
Hol a vőlegényem lakik ;
A virág is arra néz le,
Hol szépem a nyáját őrzi;
Arra dalol a madár is,
Hol a kedves szántja földjét, 
őszszel erre csónakázik 
S menyasszonybort hoz magával.

Máskor meg utol éri a vágy kedvesét láthatni.

Szólj, szólj arany ős kakukom !
Szomorúan szól a kakuk.
Nincs, ki szerelemre gyújtott,
A ki oltalmazott, nincs itt.
Védtelen az árva gyermek,
Orömtelen az apátlan!
Ifjak, kedves testvéreim,
Hámozzátok föl a sárgát,
Nyergeljétek meg a barnát!
Gyorsan menjetek Wieslandba,
Repüljetek el Wiekbe,
A fakóval Harj ölébe !
Másik felem hozzátok e l!

Egyszerűségében és természetességeben ritka gyöngédség 
nyilatkozik a következő dalban:

Vőlegényem, oh ha tudnám,
Merre késik, merre van most ?
Látnám csak szegény madárka,
Hallanám csak öt, a kedvest:
Lábára meleg harisnyát,
Kezeire keztyüt kötnék,
Vállaira inget varrnék,
Puha ujjast derekára.
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De nem tudom, merre késik,
Merre késik, hol lehet most.
Nem látom, szegény madárka,
Nem is hallom őt, a kedvest.

A végén meg túlságos nagyítással mondja:

Oh ha megláthatna engem,
Oh ha én őt megláthatnám :
Étel nélkül élnék nyáron,
Télen egy szemet sem ennék,
Falatot sem életemben.

A szerelmi dalokból mindig komoly ez ól, nemes irány tűnik 
ki. A szeretők vágya oda irányul, hogy házasságban egyesüljenek. 
Áz észt jó l megnézi, kit vészén el. A  nóta is arra inti az ifjú t:

Hogyha nőt keresni mégysz el,
Soh’se járj kevélyek körül,
Piperésekre ne is nézz !
Válassz árvák közül egyet,
A ki csak szolgára számít!
Csillogás és üres fazék,
Szépség mellett az üres tál.
Szorgalom tölt meg fazékat,
Szorgos kezek öblös tálat.
Végy magaduak barna nőt te,
Munka barnítá meg őtet,
Másokat is oktatgatva.
Maga dolgos, másokat hajt;
Maga sürög, ösztökél mást,
Hordja a zsindelyt utánok ;
Biztató bot hóna alatt.
A szobában ül az ékes,
Kamrájában őgyelg a szép,
Fehér arczú, óvja bőrét,
Védelmezi fehér kézit.

Az árvák különös becsben állanak. Egy más dalban is a 
legény leánynézöbe megy s szép csolnakon érkezik Rigába.

Sorban álltak ott a lányok :
Első sorban gyöngyös nyakkal,
Harmadikban tallérokkal,
Közbül árvák sora állott.
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Ján középről árvát választ,
A tömegből egy szolgálót.
Ez Ion az Ő felesége,
Lefektette selyemágyba,
Dagadozó párnák közé.

Az észtek csaknem kivétel nélkül földműveléssel foglalkoz
nak s így kora tavasztól fogva mezei munkával vannak elfoglalva. 
Ezért az eljegyzések, lakodalmak őszszel, bevégzett munka után, 
tartatnak. Erről szól a nóta:

Márton napja elmúlt már, im,
Haza visszük a csépeket.
A padláson szemes élet,
Csűrös-kertben a keresztek.
Most járhatunk dérbe’ , fagyba’,
Táborozunk havas háton,
Elkoválygunk rút időben.
Vízbe’, sárba az a czélunk,
Lánykérőbe hogy elmenjünk,
Lánykérőbe násznagyunkkal.

Mikor ugyanis a legény leánykérőbe indul, felkeresi egyik 
éltesebb ismerősét, hogy őt elkísérje. Ez az issamees, az apát 
helyettesíti, ez beszél, ez a kérő. A lányos házhoz érve, kérdi hogy 
ott van-e az a fiatal tehén, bárány vagy virág stb., a kit kísérője 
keres. Ekkor előveszi az elmaradhatatlan pálinkás bütyköst s 
kínálkozik. Ha elfogadják, az igent jelent s a vőlegény átnyújtja 
ajándékait, miután már előbb a menyasszonyt bevezették. Néhol 
előbb egy vén banyát vagy más asszonyt vezetnek elő s csak 
utoljára az igazit.

A  lakodalom igen érdekes szertartásokkal, babonás szoká
sokkal van összekötve. Más helyütt azonban már részletesen 
megismertettem az észt lakodalmi szokásokat.1) E szokások 
vidékenként, sőt bizonyos tekintetben helységenként változnak. De 
lényegökben megegyeznek abban, hogy: az ünnep a meny
asszonyék házánál kezdődik, a vőlegénynél végződik; ilyen 
továbbá: a templomba vonulás, a menyasszony elrejtése, az 
ajándékok kiosztása a vendégeknek b azok viszonajándéka, a

*) Pesti Hírlap 1881. 277. és 278. számában.
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főkötő feltevése. Mind e szertartásokat előre betanult vagy rög
tönzött dalokkal kisérik. Rendesen csak nők énekelnek, még pedig 
úgy, hogy egyik előénekel egy sort, a többiek a kíséretből utána. 
A duda, mai napság már gyakran a hegedű is, csak láb alá játszik. 
Igen messze vinne, ha e jellemző, de költőileg kevésbbé értékes 
költeményekből is mutatványokat közlenék.

A boldog vőlegény azt mondja menyasszonyának egy 
nótában:

Neked olyan szép szemed van,
Énnekem hűséges szívem.
Szivem, kezem néked adom,
Tenyeremen hordalak majd.

De a férjhez menő jó leányt minden sajnálja elhagyott 
otthonában.

Nyár van, szép verőfényes nyár.
Kis pacsirták csicseregnek,
Lombbal rakva mind a gályák.
Lomb a fán, pázsit a földön,
Zöld harasztok a ligetben.
A fenyő ring a rét9zélen,
Vízmosásnál nyírfa suttog,
Alma mosolyog az ágon,
Mogyoró a sík fenyéren 
S benn a házban szép leányzó.

Tűnik a nyár, ősz közelget.
Letarolva a liget már,
A fenyőt késsel lemetszék,
Fejszeéltől dől a nyírfa,
Dér leráz mosolygó almát,
Mogyorót lesújtja villám 
S elviszi a lányt egy férfi.

Sírva áll a rét, mezőség,
Epekedve erdő fái,
Apja csikai nyerítve,
Anyja üszői busongva,
Bőgve már a testvér nyája 
Az ő hű etetőjére,
Az ő hű itatójára,
Az ő hű gondozójára.
Hisz korán reggel vidáman 
Ment az istálóba mindig,

Philologial Köriöny. VI. 7. 43
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A pajtába sietett (-1.
Nem ír sejtett anyja róla,
Nem is sejtett apja róla.
Két kezével oszta szénát,
Zabot önte két kezével 
És vizet mert a vödörbe.
Kutató szemével anyja,
Apja soh’se lelt hibára.

Persze ott sem mindig boldog a házasság, akárminő meggon
doltan köttetett is. Egy dalban a férj így panaszol:

Hogyha kenyérsütni tészem,
Szétszórja a vak a lisztet,
Mintha tiszta bolond volna.
Fájdalommal látom én ezt;
Fájdalom, ha látják mások,
Szégyellem az idegentől.
Oh, hogy ezt el kell viselnem!
Hogyha kendert fonni tészem,
A szöszt Ö8sze-vi8sza tépi.
Ágyhoz nem talál a balga,
Lefekünni nem is készül.
Végre mégis intenem kell:
Jere, lelkem, jer az ágyba!
De ha ránk virrad a nappal,
Kukurékol a kakas már,
Hatszor is kukurékolhat,
A tyuk nyolczszor is kodácsol:
Ágyból ki nem kél a lelkem.
Végre mégis intenem kell:
Kelj az ágyból, kelj ki, lelkem!
Emelkedik, rühelőzik,
Felül, a fejét vakarja,
Vakarózik, dirmeg-dörmög,
Ámolyogva köti ővét.

De tud ám az asszony is panaszolni:

Jaj de milyen férjet kaptam !
Oh, mi kedves, szép a lelkem !
Haza jöu a korcsomából,
Béront, mint egy gonosz lélek.
Lángban áll az egész szoba.
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A harisnyákat szemétre,
A czipőt utánok dobja.
Somfabot van a szobában,
A pad mellett fűzfapáloza,
Szérű mellett egy nagy farkos.
Kapja, a vállamra rakja,
A vállamra, a hátamra,
Csöngnek bele a bordáim.

Hanem ilyen elégedetlen hangulatú dal nincs is több a gyűj
teményben. A boldog családi élet szól felénk mindenütt s az 
aggódó szeretet. Ilyen ez i s :

Nem rég ifjú nőt vevék el,
Két éve egy édes szépet.
Piros volt és szorgos, dolgos,
Szép fehér, gyönyörrel teljes,
Oly vidám, oly vidorító,
Olyan friss, örömre hívó,
A zöld rétre mentem én ki,
Feleségem is velefcn jött.
A füvet gyorsan kaszálta,
És vidáman gyűjtögette.
A rendeket rendbe szedte.
Egyszerre a térde reszket,
Csak inogni kezd a lábán.

Kétségbeesve fut az öregebb asszonyokhoz s kér tőlök taná
csot. Azok nagy bölcsen kitalálják, mi baja van a fiatal menyecské
nek s babonás enyhítő italt rendelnek. 

Ha távol kell lenniök egymástól, egymásért epekednek.

Messze ment el az én szépem,
Reválon túl feleségem.
Ha beteg, Isten segítse ;
Hogyha jól van, hála érte !
Enyhe szellő üdvözölje,
Az ég okos lelket adjon,
A folyó követem légyen,
Panaszát enyhítse harmat,
Míg utána mehetek majd.

Az asszony meg messze-messze, talán csatába távozott 
férjét széltől, víztől, fellegtől stb. köszönteti s így sóhajtoz :

4 3*
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Hónapokig nem láthatom,
Heteken át nem hallhatom.
Hány éjszaka háltam véle t 
Hányszor varrtam köpenyegét 
És keresgéltem fejében!

S panaszolva, hogy mennyi erdő áll közöttök, kéri a jó 
Istent: oltalmazza őt. 

Számos dal van, mely az özvegyen maradt nő bánatát zengi. 
Ilyen:

Férjem volt, hogy ide jöttem,
Elmegyek most, férjem nincsen!
Olyan ifjan ment alunni,
Itt hagyá e szép világot.
Viruló ifjan helyeztem 
Szépemet a koporsóba.
Ki vitték szegényt az ajtón,
Ablakon kiment szerelme;
Tova vitték út hosszában,
És utána hű szerelme ;
Sírba tették drága férjem,
Elsülyedt szerelme véle.
Egyedül maradtam én el,
Sírja szélén itt zokogni.

Vagy:
Ha a kéjes est közelget,
Komolyan ünnep közelget,
Ágyba mennek mind a népek.
Jó apám az öregével,
Bátyám fiatal nejével,
Húgom a hites urával.
Én megyek csak sírva ríva 
Bánattal az üres ágyba.
Béfordulok, csak hideg fa l;
Ha kifordulok, hidegség;
Oh olyan hideg az ágyfa !
Jöjj, halál! oh, de meghalnék !
Jöjj, pestis 1 de elpusztulnék !

A bánatos hangok közül azonban ki>kitör az örök életbe 
vetett bizalom s a hit, hogy egykor egymást viszontlátni fogják. 
Pedig a dal szerint legszerencsétlenebb az özvegy asszony:
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Ha apátlan fia sír-rí,
Könnyeiből kis kút válik;
Ha anyátlan lányka sír-rí,
Könnyeiből forrás válik;
Ha egy szolga kezd zokogni,
Könnyeiből tócsa válik ;
A hol árva leány sír-rí,
Könnyeiből egy tó válik ;
De ha özvegy asszony sír-ri,
Nagy folyó lesz könnyeiből.

De hagyjuk el e bús képeket! Elkészítvén a maga fészkét az 
új család, férj és feleség vállvetett munkával törekednek saját 
jólétök előmozdítására. Munka és szorgalom életelemök. Háztar
tásukat rend és tisztaság jellemzi. Gyermekeiket gonddal és szere
tettel nevelik. Az észt értelmes nép. Aránylag sok iskolájuk van 
s csaknem minden háznál van egy pár\vallásos könyv. Hunfalvy 
tanúsága szerint a gyermekek szeretnek tanulni. Olvasni sok vidé
ken csak a szülék, különösen az anyák tanítják őket, a járó-kelő 
tanító arra ügyelvén fel, a mint sorban meglátogatja a széjjel 
lakókat, hogy a tanítás helyesen történjék. Azután legfelebb két 
évig jár a gyermek iskolába, írni és egyebet tanulni. A  községek 
szétszórt tanyákból állván, rendesen igen messze kell iskolába 
jámiok. Néha egy hétre való eleséget visznek magukkal tarisznyá- 
jokban s a szomszéd parasztoknál hálnak. A  szülék gondja és 
szeretete gyermekeik iránt igen kitűnik a sok gyermekdalból és 
meséből is. Számos himbáló,- számláló,- bölcső-dallal stb. talál
kozunk. De legérdekesebbek az apró verses mesék, melyek leg
nagyobb részben állatmesék. Csak ritkább az olyan, mint A szolga 
jutalma. Mindig jómódú, gazdag embernél szolgál. Bérül először 
egy juhot kap bárányával, de nincs vele megelégedve. Tovább 
szolgál. Másodszor egy disznót hét malaczával, harmadszor tehe
net botjával, negyedszer egy gebét csikajával, ötödször urasági 
házat telekkel, hatodszor egy királyságot. Egyikkel sincs megelé
gedve. Végre egy aranylánczos leányt. Evvel már megelégszik.

Legtöbb azonban, a mint mondottam, állatmesékre, refrain- 
szerüleg folyvást ismétlődő sorokkal, a minthogy az észt dal álta
lában kiválólag kedveli az ismétléseket. I ly en :

Kis gidócska, gödölyécske,
Tengeren túl menj a síkra,
Hozz halat a kis gyereknek.

Digitized by v ^ o o g l e



662 VER8ÉNYI GYÖRGY.

Ki8 gidócska, gödölyécske, 
Hegyen át menj az erdőre,
Hozz bogyót a kis gyereknek.

Kis gidócska, gödölyécske,
A sövényen át a kertbe.
Hozz almát a kis gyereknek.

Kis gidócska, gödölyécske, 
Küszöbön át a konyhába!
Hozz kalácsot a gyereknek.

Kis gidócska, gödölyécske, 
Fellegekbe föl, rohanj C 6 a k ! 

Csillagot bozz kis gyereknek.

Vagy:
Lisi, lisi, kis pacsirta,
Hol van aranyos fészkecskéd ? 
Eresz alatt nyárfa ormán.
Egy öreg tölgy tetejében.
Hova lett a tölgyfa, hova ?
Egy öreg ember levágta.
Hát az öreg ember hol van ? 
ő  bizony szegény meghalt már. 
Hol temették a szegényt el ? 
Szántóföldön sírba tették.
Hát a sírja hova lett már ?
A virágok eltakarták.
S a virágok hova lettek ?
A lányok leszakították.
És a lányok hova lettek ? 
Hegytetőn egy kőre ültek.
Hát mi lett a kőből aztán ?
Viz lemo-ta követ onnan.
És a viz hová lett aztán ? 
Fekete tehén felitta.
Fekete tehén hová lett ?
Egy tagló agyon ütötte.
Hát hová lett oszt a tagló ? 
Egy nagy medve összetörte.
És hová lett a nagy medve ? 
Makkot szedni zöld erdőbe.
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Medvét fogni hát ki ment el ?
Űj szekéren ordas farkas,
Kotló két picziny csibével,
Kocza hét kis malaczával,
Egy juh szép báránykájával,
Kecske tarka gidajával:
Medve-fogni mind elmentek.

Érdekes az állatok háztartása is. Az egyes teendők önké- 
nyüleg látszanak kiosztva lenni. De meglehet, van valami, a tudo
mány által még nem ismert rendszeresség a dologban/ A disznó 
pl. más népek meséiben is előfordúl mint szántó.

Széles földet hej, ki szántja ?
A disznó az, a ki szántja.
Ki veté be maggal gyorsan ?
Varjú, gyorsan az veté be.
A rozsot hogy széjjel szórta,
És a rozs a mint megérett,
Hát ki ment el learatni ?
Bóka jött, hogy léarassa,
És ki ment kévét kötözni ?
A veréb kötözni jött el.
Hát a szérűre ki vitte ?
Szérűre a bögöly vitte.
És ki vette által tőle ?
Tőle szúnyog vette által.
Hát ki csépelé ki aztán ?
Kis madárkák csépelek ki.
És ki szórta föl a búzát ?
Bolha szórta föl serényen.
Hát ki rostálta meg aztán ?
Kis galambok rostálták meg,
A kacsa malomba vitte.
S hogy a lisztet haza hozták,
A rókáknak megsütötték,
Megsütötték a tyúkoknak.

Gyakran találkozunk állatlakodalmakkal is. Ilyen p l. :

Hajrá, hajrá, patkánylakzi!
Patkány lányát eljegyezte 
A menyét legifjabb fia,
Lakodalmi sok vendég jött,
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Csupa maga8, úri vendég:
Farkas büszkén nagy csizmában,
Medve durva faczipőben,
Az ökörszem ónszánkában,
Varjú uram rézszekéren,
Daru aranysarkantyúval,
Szarka szürke köpenyegben.

Máskor meg az állatok sört főznek:

Hej kakaska, bej tyukocska,
Hadd kaparjunk fogadásból!
Lépjünk gazdagok csűrébe,
A szegények szérűjébe,
Szűkölködők polyvájába.
Hadd kaparjunk, kapirgáljunk I 
Egy szem nékem, egy szem néked,
Zsákvivőnek a harmadik.
Gyorsan ! így ! Most az a kérdés:
Mint jutunk el a malomba ?
Szedjünk össze sok áfonyát,
Hengergessük a malomba,
Főzzünk pompás sört belőle.
Faczipő lesz majd a teknő,
Egy tojáshéj a főzőüst.
Szalmaszállal szürcsölgetek,
Tű fokán kotolni kezdek.
Vendégül hivom a darvat,
Daruasszonyt segítségül.
A darú kész énekelni,
Daruné folyton nevetni.
Az ökörszem csak csodálta,
A veréb fejét csóválta.

Különböző változatokban más népeknél is ismeretes a kö
vetkező :

Isten jó nap, kecskebak te !
—  Fogadj Isten, édes gazdám !
Hova, hova, kecskebak, te ?
— A malomba, a malomba, édes gazdám.
Hogyan őrölsz, kecskebak, te ?
— A szájammal, a szájammal, édes gazdám.
Hogy viaskodsz, kecskebak te ?
— Szarvaimmal, szarvaimmal, édes gazdám.
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Mivel söprés z, kecskebak, te ?
—  Szakállammal, szakállammal, édes gazdám.
Mivel élsz oszt, kecskebak, te ?
— Fűzlevéllel, fűzlevéllel, édes gazdám.
Hogy kiabálsz, kecskebak, te ?
— Mek-mek, mek-mek, édes gazdám.

Ismeretes a nyúl panasza s furfangos védekezése:

Jaj, ja j ! én szegény nyál!
A vadász puskája durrant,
A kutyái meg csaholtak,
Engemet elfogtak.
Elfogtak, szakácshoz vittek,
A szakács hideg kamrába.
Ide-oda ugrándoztam 
S kezdém a szakácsot kérni:
Aranyos, zsíros szakácsom,
Ne süssél meg forró zsírban !
Hiszen úgy se tészek nagy kárt;
Őszszel zsenge búzát eszem,
És tavasszal zsenge rozsot,
Télen oltványt rágicsálok.

Sokkal igazabb a csíz panasza:

Az ökörszem s fűzek csíze 
Veszekedett fűzbokorban.
A vadász jött fegyverével,
Csövét arczához emelte 
És seréteit kilőtte.
Az urához vitte őt el,
Ura a szakácsnak adta.
Kérni kezdé a szakácsot:
Aranyos, zsíros szakácsom,
Hát mi rosszat művelék én ?
Vizet ittam a levélről,
Rovarokat szedegettem.

A  madarak is tudják jól, mikor vannak a leánynézök s mi
kor nem ügyelnek rájok.

A mocsárhoz szállt a daru,
Átkozá a szűz leányzót,
A bogyókat ki leszedte.
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És felelt a varjú rája:
Oh, ne átkozódjál, daru !
Eljön a nyár, Ősz is eljön,
Ifjú legény jár a lányhoz.
Legelőről elmegy a kos,
Nedves tarlón az üsző jár.
Tele lesz a csíz bendője 
És a szajkó begye tele.
Varjú hasa is tele lesz 
S a farkasnak nagy bendője,
Hosszú farkú rókáé is.
Még az ökörszemnek is jut.

A kővetkező a kis állatok kárörömének dala:

Disznóoldalas a szögről 
S sonkák csüngöttek le róla.
Jött a szögletből a macska,
Farkinczáját kunkorítva.
És megette mind a húst ott,
Éb megette mind a sonkát.
Szögletből kinyúl egy korbács,
Jó kettőt húz a macskára.
Fut a macska bé a kútba,
Hosszú farka lóg a vizbe.
Megmondottam a gazdának,
Gazda meg a szomszédoknak.
Kopogott a lenkötél már 
Ropogott a kenderkötél,
A mint a macskát kihúzták.
Gúnyolódtak az egerek,
A patkányok meg nevettek.
Várj csak jó mag, várj csak macska!
Búdra kerül még a bőröd.
Hol van az én öt testvérem ?
Hát karcsú kis menyem hol van ?
Hol van nyolcz nemes sógorom ?
Mind a macska nagy hasában,
Mind a macska bendőjében.

E mesék számát könnyű szerrel meg lehetne tizszerezni. De 
legyen elég ennyi. Hanem aztán a gyermekek is hálásak szüleik 
iránt. A lány így tűnődik :
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Mivel hálálhatom én meg 
Jó anyámnak fáradságát,
Jó anyám hű dajkáláeát,
Hogy kezében hordozgatott,
Altatgatott, babusgatott ?
Álmatlan töltél sok éjét,
Szomjan ültél reggelente,
Étien értem délebédkor,
Falatot se ízelitve.
Nézőt hivott gyermekéhez,
Könnyeit hogy felszántsa.
Bárány bére a nézőnek,
A javas asszonynak kecske,
Szürke ló a bűbájosnak.
Pedig tréfából zokogtam,
Sírtam-ríttam úgy ok nélkül.
Megköszönhetem-e szájjal ?
Szóval meg-e köszönhetem ?

S az Istenhez, Jézushoz és Máriához könyörög; az ők oltal
mába ajánlja anyját. Máshelyütt szintén felsóhajtozván, hogy 
meghálálhatja-e anyja sok fáradságát, gondját, azt mondja:

Te nevelted föl a lánykát.
Kötődben vivéd mezőre,
A batyúba göngyölítve,
A  kereszt alá fektetted,
Hogy szellő se érje arczát,
Az eső rá ne csöpögjön,
Zivatar hozzá ne férjen.

Különösen kitűnik a szülők iránt való szeretet s a szülék 
után való bánat az árvák dalaiból. Ilyen :

Égerfáról hull a lomb le,
Hull a nyírről a levél mór;
Szakad a lomb a nyárfáról,
A tölgyfáról, im, alá fo ly ;
Törik a galy a szilfáról,
A fenyőről száraz ágék.
Oh, az én sorsom se enyhébb,
Az életem nem vidámabb.

Vagy:
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Ha a kéjes est közelget,
Illatos szép alkonyat jön,
Haza mennek mind a szépek.
Otthonába mindenik megy.
Hova menjek én apátlan,
Hova menjek én anyátlan,
Én szegény ezülétlen gyermek ?
Durva kőhöz, a fatörzshöz,
A fatörzshöz, a fenyőhöz,
A nemes nyír karjaiba,
Régi nyárfa sátorába,
Karcsú éger kebelére ?
Nyírfa nem vesz karjaiba,
Rezgő nyárfa sátorába,
Karcsú éger kebelére!
Hova menjek, hol maradjak ?
Hova hajtsam fejemet le,
Lábamat hová tegyem le ?
Oh, én jó, szelíd anyácskám,
Kék fonált bocsáss le nékem,
Vess alá piros kötélkét,
Nyújts le nékem szürke szálat,
És emelj föl az egekbe!
Ott öröm lesz véled élnem.

Más helyütt meg a kesergő árva így végzi panaszát:

Oda vagy hát mindörökre! ?
Nem, szavaid megmaradnak. 
Elhalványult-é szerelmed ?
Nem, szerelmed nem halványul. 
Elvesztél e mindörökre ?
Nyájas arczod el nem veszhet,
Csak koporsód leve hamuvá,
Porrá csak halotti gúnyád.

Meghatóan szól az árva*:

A nagy Isten mért teremtett 
Nyomorultat a világra,
A világnak csúfságára!
Volnék inkább lőcs apámnál,
Járom az apám üszőjén,
Egy zsúp-szalma testvéremnél
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Vagy pedig anyámnak széke !
Én szegény nyomorult gyermek!

Aztán fájdalmasan panaszolja, hogy az idegenek kiabálnak:

Üssétek csak az apátlant,
Üssétek csak az anyátlant!
Nem volt ennek soha apja,
Anya nem hozá világra;
Valami nyírfajd hozá őt,
Egy vén varjú költötte ki.

Visszautasítja és sír, a hol csak egy szögletet talál.
Benső, szeretettel teljes viszony van a testvérek közt is. 

A szeretők is gyakran testvér-névvel szólítgatják egymást. Jellemző 
egy pár elbeszélő költeményben, hogy a harczból visszatérő ifjút 
nem ismeri meg apja, anyja, anyja, bátyja, de meg leánytestvére.

A z észt, mint földmívelő nép, élete legnagyobb részét a sza
bad természetben tölti. Élénk érzéke is van a természet szépségei 
iránt. Dalai, a mint arról tán már eddig is meggyőződött az ol
vasó, tele vannak finomul ellesett apró vonásokkal. De vannak 
teljesen önálló évszaki dalaik is. Ilyen a tavaszról;

Bimbók díszétől ragyogva,
Énekel, csacsog az erdő,
Lakodalmi öltözetben.
Eltemette fű a havat;
A patak jegét a sugár 
Felolvasztá, újra csobban,
Hullámgyűrük ringatóznak.
Nap a fecskét ide csalta,
A pacsirtát felzavarta.
Az eső csírázó magvat,
íme, új életre zsendit. *
Csira sarjad, bimbó fakad,
A ligetet hogy díszítse.
Lányka, szép szelíd leányka,
Menj ki, menj legeltesd nyájad,
Hajtsd ki, hajtsd ki a mezőre,
A virágos rét gyöpére.

Újra rezg a rezgő nyárfa,
Újra zöldéi ingó éger

Vagy:
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Messzenyúló lápközépen, 
Elterülő pusztaságon.
Föl leányok, föl legények l 
Ágakat tördelni menjünk!

' Zsenge sarjat metszegessünk ! 
Törd az agat kis leányka, 
Törd az ágat, mesd a sarjat! 
Ám fa sudarát ne bántsad ;
A madárkák helye légyen, 
Zsámolya a kis galambnak ; 
Rajta fecske ringatózzék,
A kakuk hadd énekeljen!

Ilyen ez a nyári dal :

Újra ing a lomb a fákon, 
Lomb a fákon, fű a földön, 
Zöld harasztok a ligetben.
A fenyő ing a rétszélen, 
Szakadék fölött boróka. 
Nyerit a ló, kis csikóját 
Hijja, messze elmaradt az. 
Rétre menni kész a kasza,
A fenyőre éles fejsze, 
Borókára a szekercze.

V agy :
Ide, ide, jó kacsáink,
Kis libácskák, üljetek le t 
Mint a juh nyáj a kút mellett, 
Mint a marha hűvös érnél, 
Ökrök a forrás tövénél,
A bikák a trágyadombon, 
Vörhenyes üsző a páston.
Ki eteti mind e nyájat,
Ki eteti, ki itatja,
Olyan bölcsen ki gondozza ? 
A jó nyár, a ki eteti,
Ő az a leggondosb szolga, 
ő  az a bölcs felvigyázó.

Az őszről meg így szól a nóta:

Ha a kedves nyár közelget,
Jó meleg közéig ö véle.
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Fák virága feslik, nyílik,
A leány szava szelíd lesz ;
A csalogány csattogat rá 
És kiáltoz a kakuk is.
Ha a nyár napjai tűnnek,
A madárdal véle tűnik,
Csalogánynak csattogása,
A kakuk kakukolása 
És szelíd szava a lánynak.
El-lehullt a fák virága,
Leszakadt a nyírfa lombja,
Éger lombja bulladozgat.

A téltől nem fél az észt, nem haragszik rája, sőt örömmel 
kiált fe l: essél friss hó, essél, essél, essél, a víg szánka hadd re
püljön ! Szereti a telet, mert ez a családi tűzhelyhez vezeti:

Oh, mikor megyek hozzájok,
Enyéimhez, édesimhez ?
Őszszel a folyam veszélyes,
Nagy esők szakadnak nyáron,
Bősz hullám zajong tavasszal.
A lovam biz ott maradna ;
Sátorom a zöld hegyek közt.
Jöjj el, oh tél, szép havas tél,
Egyengesd az útat nékem;
Hadd, enyéimhez rohanjak,
Hadd rohanjak édesimhez.

A  nép általában földmívelő lévén, dalai legnagyobb része is 
e körből való. Egy párbeszédes elbeszelő költeményben azt kérdi 
valaki a lánytól:

Ifjú lányka, szűz leányka,
Gyönge ékes vállu lányka,
Szép fonatos hajú lányka,
Kihez vágyakoznál menni ?
• Egy ifjúhoz mennék én el,
Kinek ajka édes-mézes,
Kinek szeme tüzes, fényes.*
Elmennél-e a takácshoz ?
• A takácshoz soh’se mennék,
Mindig lármás szövőszéke.»
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A molnárhoz sem menne, mert mindig forog a malomkő, a 
kerék zakatol egyre 8 szemei tele volnának lisztporral; nem menne 
a számadóhoz sem, mert tipeg-topog, rezg a feje, a táskája lityeg- 
fityeg, sarkig lisztes a nadrága; de már a földmíveshez szíve
sen elmegyen, mert az szegény bár, de derék szorgalmatos és 
munkabíró.

Egy más lány meg így dalol:

Tele ndvarunk almával,
A liget ezederbokorral,
Jó szerencBe adta nékünk.
Ágat török almafáról,
Vagy hát a cseresnyefáról 
S nyájam legelőre hajtom.
Szól vezérüriim harangja 
S oda jön egy szép legényke.
Noszpolyafa virágjából,
Lombjaiból, bimbajából 
Ajándékát hozza nékem.
Boldoggá nem téez az arany, 
így vagyunk mi boldogok csak.

A legény örömmel szántja földjét s dicsekszik:

Oh, én fürge, gyors marháim!
Ez a leggyorsabb pár marha.
Bőgve mentek föl a hegyre,
Szökdécselve a forráshoz,
Vigan oszt a barázdába.

Sok arató-dallal találkozunk, melylyel munkájokat fűsze
rezik. Az is szokás, hogy bevégzett aratás után a gazda víg mu
latságot rendez az aratók számára. Mulatság után dallal búcsúz
nak el tőle ilyenformán:

' Légy köszöntve, kedves gazda,
Légy köszöntve jó gazdasszony,
Aratóknak kik szerzétek 
Ünnepnapot, egy vig napot!
Egy tinót leöltek gyorsan,
Melynek nyakán nem volt járom,
Száz évig nem lát csoroszlyát,
Tíz évig nem szánt egy holdat.
A mikor levágni kezdék,

Digitized by i ^ o o Q i e



AZ ÉSZT NÉPDALOKRÓL. 673

Hogy megfoszezák életétől,
Ezer ember fogta tarkón,
Szarvait meg százan tárták,
Tiz az oldalán ragadta.
Ezer mázsa volt a húsa,
Száz hordót megtölte vére.

Van sok pásztordal; van favágó-dal is. Az észtek télen át 
sok fát fogyasztanak el, szükségleteiket korán beszerzik s nagy 
kazalokban rakják fel az udvaron.

A földmíveléB mellett kedves foglalatosságuk a halászat. 
Nemcsak a tenger termi bőségesen a halat, hanem az a kétszáz 
kis tó is, mely az országban szét van szórva. Vannak tehát ha* 
lászdalaik is. Ilyen ez :

Szent halat csak megfoghatnék,
Nagy jó isten teremtését! *)
Kapnánk akkor sok oregont,
Sok oregont, sok menyhalat,
Nemkülönben jó csukákat.
Nagy lakomát laknánk aztán,
Ülnénk pompás vendégséget.
Tele lenne a tarisznyánk.
Adj, nagy Isten, jó szerencsét,
Száz halat hadd fogjak én el !
Oh te hullámzó vizecske,
Oh te inogó hajócska,
Fel ne boríts, ki ne dobjál I 
Ha e vizen ringatózom,
Lebegek, mint a madárka,
Mint a búvár tova úszom,
Hogy a halat kézre kapjam.
Széles homlokú sok sügért,
Menyhalat picziny kis szájjal,
Melynek húsa ízes falat;
Kő alatt a kutya-halat,
Szálkás kis hal, kín megenni;
Van sok jóizű halacska,
Enni való pompás kis hal.

l) Mythologikus czélzás valamely szent halra, melynek hálóba aka- 
dása biztosítja a halászat sikerét.

Philologiai Közlöny. VL 7. 44
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A földmívelés és halászat mellett vadászgatnak. Azt mondja 
a vadász:

A lovas lovát dicséri,
Uraság a pompás sátrat,
Én meg tarka gyors kutyáim.
A szukám hat kölyköt vete :
Nyájőrök lettek belőlök 
S karcsú, síma madarászok,
Magam a mocsárba mentem 
És utánam jó kutyáim.
A ligetben nyírfajdokat,
Széles páston vadlibákat,
A lápszélen szalonkákat.
Füzesben kacsákat lőttem.
És a zsákmányt kézbe véve,
Haza értem szerencsésen.
A szalonkák sóhajtoztak,
Vadlibák meg kiabáltak.
Czimborák, hej, útam végig 
Nyirfajd-vérrel volt befestve,
Vadlúdvérrel az egész rét.

Mind e dalokból, melyekben különböző foglalkozásaikat 
éneklik meg, elégedettség szól felénk. Csak a német urak szolgái
nak keserű a sorsa. Hunfalvy mondja, hogy az észt az urat, akár 
német, akár orosz, akár más nemzetbeli, saks-nak, szásznak ne
vezi. Saks tuleb =  u szász jön, evvel a mondással ijesztgetik ma is 
a gyermekeket; tanai saksa liha =  annak szász búsa van, meg azt 
teszi, hogy buja. Ma már nem oly félelmesek, de azért elég bajt 
okoznak. A szolgák helyzetével különösen sok dal foglalkozik. 
Ilyen pl. e z :

Mindig résen áll a szolga,
Ide-oda küldözgetik.
Mint egy kengyelfutó rohan,
Bármilyen nagy zivatar dúl,
Hogyha vastuskók hullnak is,
Az eső csöbörrel omlik,
Az egész ég tűzbe borul.
S megmásitni, hej, nem lehet!

A padláson a kakas szól,
Kotló kotyog a padláson.

Vagy:
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A szegény szolga soliajtoz :
Holnap a tojást szedik föl,
A vajat meg összegyűjtik !
Hal Iára őt és így feleltem :
Hallgass, hallgass, szolgagyermek!
Mások eszik a tojást meg,
Mások kenik a vajat föl.
Falatozz kemény szálkákat,
Vízi bogarat kapargass,
Szúnyogot fogj a falakról!
Felgyuladt a szolga lelke,
Korcsma felé vészi útját.
Csépeletlen a gabona,
A kévéket ki se oldja,
Ki se köti a gúzst rajtok,
Szép kalászok oldatlanok.

Más helyütt meg a szegény szolga fenyegeti a gazdát és 
gazdasszonyt, hogy ha nem fizetik ki a bérét, a mennyországban 
majd nyugtalanul fognak csavarogni, kezökben a rőf, hónok alatt 
a vég vászon*) s kérik, hogy álljon meg, hadd fizessenek. De már 
akkor késő lesz. Mit csináljon ő a bérrel szűz Mária kebelében ?

Egy más dalban a szolgáló panaszkodik s a maga szorgal
mával szembe állítja gazdája leányának tunyaságát.

Búzafö’dre mék aratni.
Levágom a térés síkot,
Learatom a nagy földet,
Én szegény szolgáló lányka,
Bilincsekre vert szolgáló.
Menni, mindig menni kell csak !
Én legyek mindig az első,
Ha az égbúi tűz ömlik is,
Ha csöbörrel húll a zápor.
Napfelkelt elótt levágok 
Már egy kévét avagy kettőt.
Tunya, rest a gazda lánya, 
öve nélkül ágyban alszik,
Puha párnán paplan alatt.
Vánkosára ragyog a hold,
Agyára reá süt a nap.

*) A szolgák fizetése nagyobbára természetben jár ki.
44*
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Elkeseredett hangulatu ez is :

Hogyha este haza térek,
Nem beszél velem de senki.
Nem szól hozzám a gerenda,
Nem susog a födél zsúpja,
Kezet még a kályha sem nyújt,
A csöbör se fut nyakamba.
Érzéketlen áll a négy fal,
Érzéketlenebb lakója.
Némán áll ott minden szöglet,
Némábbak a ház urai.
Rosszul bánnak a szegénynyel.

Az észt, mint már fennebb említettem, igen tanulékony s 
fogékony a mívelődés iránt. Mégis régi pogány hitének számos 
töredéke él még a nép közt, részint eredeti alakjában, részint 
megkeresztyénesítve. Igen sok varázsló dallal, ráolvasással talál
kozunk, úgy hogy ezekből már egész külön gyüjteményök van.1) 
E mellett sok babonás szokásuk, szertartásuk, különösen sok ba
bonás napjok van. A  babonás napokról más helyütt a Boecler- 
Kreutzwald-féle gyűjtemény alapján már részletesebben szóltam.2) 
E napokhoz nemcsak különböző babonás hiedelmek, szertartások 
fűződnek, hanem különböző népszokások is, melyek rendesen dal
lal vannak összekötve. így  pl. Márton és Katalin napja előestéjén 
s húshagyó kedden házról házra járnak alkalmi dalokat énekelve, 
miért élelmi szereket (rendesen kalácsot) vagy egy kevés kender
szöszt kapnak.

A munkából fenmaradt idejöket kedélyes mulatozásra hasz
nálják. Egész sereg társas játékot, táncznótát, találós mesét sorol
hatnánk fel. De hogy a már is hosszúra nyúlt ismertetés végére 
juthassunk, ezek mellőzésével hadd álljon itt egy pár bordal. Ilyen 
a boros ember túlzott modorban való kifigurázása:

Felkelék egy reggel jókor,
Jókor reggel virradatkor.
Megmosdottam, fésülködtem.
Kóborolni az erdőbe

*) Mythische und magische Lieder dér Ehsten. Gesammelt und he 
rausgegeben von Fr. Kreutzwald und H. Neus. St.-Petersburg, 1854.

9) Szegedi Napló 1881. 261., 265. és 267. sz.-bau.
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Mentem harmatos reggelen.
Im, a hegyek játszadoztak 
És a martok enyelegtek.
Játszadoztak a hordókkal,
Enyelegtek a fiaskókkal.
A patakba’ csnpa sör folyt,
Arra fordítám a szürkét.
Egy kancsótoal, két kancsóval 
Meriték s még egy pohárral.
S Jancsi egy kicsit becsipett!
Fejem egy göröngyre hajtám,
Lábam egy fenyőgyökérre.
Mert hát kissé tántorogtam,
Itt pihenni óhajtottam.
A sűrűből jött egy tolvaj 
És a szürkét ellopá, ja j !
Haza mentem nagy rohanva,
Ép apám jött szembe vélem.
•Hát fiam, miért kesergesz ?
Koldussá nem tett a szürke.
Ki az ólból hozz egy másat,
Jászol mellől egy erósbet,
Ott belül van egy kövérebb.*
Ingerkedtek, gúnyolódtak:
Korcsmaaj tó • ny itogató,
Korcsma padját melegitő!
Már ezután a szürkémet 
S barna lovam nem iszom el.
Zacskómból csak az aprópénzt,
A tallér alul maradjon !

Ilyen :

«Jó barátok, jó druszáim,
A munkára, dalra készek,
Gyorsan, ha úgy hozza sorja,
Menjünk hát a szövőházba!»
Nincs időm bizony druszám, nincs.

Ép igy feleli, hogy nincs ideje kaszálni, csépelni menni. De 
mikor az az ajánlat merül fö l : menjünk hát a korcsmába, azt 
mondja: egy kis időt csak szakítsunk!

Egy más dal azt mondja, hogy mikor becsípnek:

AZ É8ZT NÉPDALOKRÓL. 677
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Férfi ugrál sapka nélkül,
Főkötő nélkül az asszony,
A legények fél-csizmában,
Komlóillat a szobában,
Malátabűz egész házban,
Szalma szórva a padlón.

Találkozunk feles számú tréfás és gúnyos dalokkal is. Ilyen 
pl. ez a kötekedő vers:

Egy pipa van a szájában.
A pipában disznópiszka,
Pipa szára macska farka.
Mellén békanyál egy sorral.
A pofáján disznóserte,
Áliáról lóg kutyaszőr le,
Szeme táján sün tüskéje.
Álián egy pacsirtafészek,
Nyaka szintén egy tyúkfészek,
Elül egy szalonkafészek.

Minden nép költészetében ismeretesek az olyan dalok, me
lyekkel egyes vidék vagy helység lakosságát bosszantják. Ilyen :

Ki ne szeretne Wierlandban 
Élni a fény vek hűsében,
S Harriennek tölgye árnyán ?
Kevés vize, sok búzája.
Gond nélkül süldő kövér lesz,
Kakas nélkül költ a tyuk ott,
Gácsér nélkül a sok récze,.
Domború a lány férj nélkül.
Férfi sapka nélkül kóvályg,
Főkötő nélkül az asszony,
A legény lyukas csizmában.

Más helyütt meg a leány dicsekszik vőlegenyével, de a nóta 
ellenkezőt mond ró la :

Flótát készít vőlegényem,
Hárfakészitő kedvesem.
Fuvolával visz fekünni,
Hárfaszóval kamarámba.
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Párna alatt a flótája,
Paplan alatt a bárfája 
Hogyha reggel majd felébred 
S én még alszom, fölkelt szépen.
Elé vészi fuvoláját,
Paplan alul a hárfáját.
Fuvoláját fújja szépen,
Megpendíti a hárfáját:
Fel madárkám, tehenet fejj,
Fel galambom, hajtsd ki marhánk !
— Ostort készit vőlegényed,
Korbácskészitö a kedves !
Ostorával visz fekünni,
A korbácscsal kamarádba.
Ostora a párna alatt,
Paplan alatt a korbácsa.
Hogyha reggel majd fölébred 
És te alszol, fölkelt szépen.
Ostorát előkeresve 
S paplan alul a korbácsot, 
így beszél hozzád az ostor, 
így beszél hozzád a korbács:
Föl, rest dögé, tehenet fejj,
Föl, te lajhár, hajtsd ki marhánk !

Az észt nép sok küzdelmen ment keresztül; de e gyűjtemény
ben nemcsak politikai dalt nem találunk, a mit a censura őrkö
dése megmagyaráz, hanem harczi dalt is keveset. Ilyen mégis:

Oh, ha harezba’ veszhetnék e l !
Harczba’ halni, nem betegen!
Ellenség előtt elesni 
Hosszú fájdalom, kín nélkül,
Az elválás búja nélkül 
S nem ragályos nyavalyában!
Elszunnyadni szebb a harezban,
A zászló előtt elesni,
Életét drágán eladni,
Nyílhegyétől földre rogyva!
S szebb, ha sírva szól a lányka:
Kedvesem virágkorában 
Nyilt csatában ott esett e l !
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E gyűjteményben, mely a Kalewi poeg felfedezése előtt jelent 
meg, aránylag igen csekély számú elbeszélő költeményre akadunk, 
melyek jobbára mythologikus czélzatokkal vannak tele s részben 
a Kalewi poeg-hez tartoznak. Mindazáltal ezek fejtegetése már 
külön értekezés tárgyát képezhetné.

A fennebiekben czélom volt az észt népdalköltészetnek lehe
tőleg hű képét adni. Ha az olvasó nem talál bennök annyi élve
zetet, mint a mennyit én találtam, nem az észt daloknak rójja fel, 
hanem az én erőtlenségemnek.

Körmöczbánya. Dr. V e r sé n y i G yö rg y .

Julianus császár.

A serről. Anth. Pál. IX. 368.

Micsoda Bacchus ez itt ? A valódira mondom, előttem 
Nem te, csupán csak is a Zeus fia ismeretes.

Bakszagú vagy te, amaz nektárszagú. Téged a kelta 
Árpából kotyvaszt: mert neki szőleje nincs.

Demeter fia vagy, nem Zeus fia, Nysa neveltje.
Nem Bakhus, BakbŰz a te valódi neved.

Ford. P. T. E.

V e g y e s e k .

— A  történeti czélzások Sophocles tragoediáiban czím alatt 
közölt 1881-ben Braitenberg egy programmértekezést (Neustádter 
Staatsgymna8Íum), melyben egy már Schöll, Kalster és Kotek által is tár
gyalt kérdéssel foglalkodik. Kiemeli és méltányolja a tragoediák azon 
helyeit, melyek kétségtelenül történeti czélzásuak; visszautasítja Schöll 
azon nézetét, mintha Soph. azért írta volna Antigonéjét, hogy Pericles- 
nek Aspasiához való viszonyát igazolja; és végűi arra az eredményre 
jut, hogy Sophoclesre a korszak, melyben élt, kétféle tekintetben volt 
befolyással: egyrészt t. i. a mythos választása, kezelése és átalakítása, 
másrészt az egyes dictiók, képek és fordulatok tekintetében.
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