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Közli
JÓ Z S E F

F Ő H E R C Z E G .

Ezennel másodízben üdvözöljük a Budapesti philologiai Tár
saság fenséges tiszteleti tagját munkatársaink sorában. Először har
madéve volt szerencsénk az Egyet. Philol. Közi. XI. 705— 731.
lapjain a Koritsclinyákféle Fundamentum Lingvae Zingaricse-t
Ő Fensége különös kegyességéből közölhetni, most meg ezt a
jegyzeteivel ellátott levélgvüjteményt kegyeskedett hozzánk bekül
deni, melynek minden egyes darabja (a feleleteket kivéve) valódi
czigánytól ered s ép azért hitelességénél fogva a nyelvészetnek
rendkívül becses szöveganyagot nyújt.
Az egész gyűjtemény 51 levélből áll, bele számítva a ma
gyar leveleket is, melyek részint azért érdekesek, mert czigányirodalmi munkának kiadására vonatkoznak; részint pedig — a
mint Ö Fensége helyesen megjegyzi — «érdekesek annyiban, hogy
úgy vannak írva, a hogy a czigányok beszélnek a mi nyelvünkön».
E levelek különféle vidékekről valók, s magy., tót, oláh, szerb
és német czigány szójárást mutatnak.
A XI., XVII., XIX. és XXIV. számuak Ö Fenségének az előző
levelekre való feleletei.
Az LI. szám alighanem a legelső czigány sürgöny, a mit telegraph útján küldöttek.
Négy czigánylevél közülök nőtől való, a mi annyiban érde
kes, mert már Cicero észre vette, hogy a nő jobban megőrzi a
nyelv régibb sajátságait, mint a férfi.
Valamennyi levél úgy van itt közölve, a mint az eredetijében
írva van, az orthographiát s a tolihibákat — tekintve a közlés czélját — szándékosan nem bántottuk.
P. T. E.j
Philologiai Kö*l6ny. XIV. 10.

49
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I.
Nagy-idai Sztojka Ferencz Pest-Uszód 23/EH. 85.

ö Császári, és magyar királyit Fenséges-Főherczegünk, kegyelmes*
nagy. jó-Uram.!
Jelentem alázatosan a Fenséges-Főherczeg urnák, h ogy:
Malatin nyomdász ur a 24-ik ivet szedi a mi a kéz irati ivekből
80, ad ik. és még 5. iv. kéz irat van szedni való, hátra, igaz hogy
lassan készitti, de szebb munkát még a Bécsi nyomdátol sem
lehetne, kívánni,
És e levéllel küldök a Fenséges-Főherczeg urnák egy ivet:
be mutatni: óhajtottam, a folyó szavakról való, le fordítást; az
első, és a harmadik nyomatot,. Minden tehetségemmel Coregáltam’ de. mégis lessz a könybe, egy. két betű sajtó hiba, és magamát, nem’ okolhatom, mert o Malatin ná zsánél románész, fh na
zsánél kájszi o dós. fh mángé bút bútyi kérgyász nászul.
Maradok hodolattal a Fenséges ur tisztelője
Sztojka.
II.
0 Császári Királyi Fenséges Föherczeg ur! Ijegkegyelmessebb uram
Jelentem alázatossan én Sztojka Ferencz, azt hogy. Novemb.
18. ikán a Fenséges Főherczegségétől hozzám küldött levelet és.
13. kötetet megkaptam. ± db. kisebb, és. 11. db. nagyobb, füzete
ket, a melynek örvendek hogy ő Fensége által művelődhetek a kül,
czigány szavak értelmében és majd át nézésem után pontossan
vissza fogom küldeni hiány nélkül, de annak egy kis idő kell,
Továbbá Jelentem a Fenséges magyar had fö parancsnok
urnák azt, hogy meg jövetem kor. Malatin nyomdász úrhoz men
tem Kalocsára ki a könyv nyomatását elválalta. 5. db. dísz pél
dányt és ő azt mondotta hogy e könyvnél kapossab nincs és hogy
600 példányban adodjon ki, mert én. 300. at akartam, teháth 600.
példányban lesz kidolgozva, és ki kérdeztem hogy mennyibe kerül,
ő azt felelte 600. forint körül, és én annyi költségei terhelni, Ő Fen
ségét bátortalan vagyok egy kicsinyt, de ő a Fenséges ur rendelése
szerint, a papirt és az új betű öntetést számítja sokra.
Továbbá, Jelentem, a Fenséges urnák hogy a metczvény érez
lessz, és a Fenséges ur alakított új betűihez énis irtam, 6-ot és
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most, 12-ő., és a betűk jellemeinek magyarázatát, e szerint újra
írtam, a melyben megjegyeztem, hogy ezen, 12, új czigánybetük, a
Fenseges József Föherczeg. úr által a czigány hangoknak megkivánására alakíttatott, a mellyek így álnak!
Eh, Ek, ph, Ep th,
hl, Ety, gh. Eg, e, i , ---- és a mit Mala
tin úr be küldött egy lapot, az még nem volt koregálva, tehát a
koregturral majd javittani fogom az első nyomást.
Továbbá javítani akarom, azt, hogy az én szótáramban helyes
mondatok vannak és a, Fenséges ur irataihoz alkalmazni akarom
az az, mit láttam kéziratott Fenségénél hogy, e, szótár ahhoz egy
kicsinyt hasonlodjék mint itt a példány mutatja
A Fenséges ur iratai.
az én irataim
hátcsont.. dumészko kokálo, hátcsont.. duméhko kokálo, girincza
ennek..
kádálészké,
ennek..
kádáléhké,
adtam..
dóm,
adtam..
gyom.
mondtam.. phéndom,
mondtam.. phénygyom
csináltam.. kérdőm,
csináltam .. kérgyom.
tettem.. sutom
tettem..
sutyom
ezen három betű változás van, a tőrt, czigány szónál és a helyes
szavúaknál, és így a helyes szóval beszélnek a czigányok legnagyob
nemzedékei, a piránczéstyók, kéldérárok, kázákéstyók azaz mi, a
többi. 13. nemzetcség pedig tört szóval.. Tehát azt gondoltam
hogy, 13, több mint 3-om, és ennél fogva kellene alkalmazni de
csakis néhol, mert az, szk, helyett, hk, és a, d, helyett, gy. t. helyett
tyé, ty. helyessebb, mondat, és még a czigánybetük, bécsből nem
érkeztek, és még nincs koregálni valóm, egy kis idő van hátra
addig kénytelen vagyok a Fenseges úrtol tanácsot kérni hogy a
tőrt hangra vezessem e vagy nem, mert az, 13. nemzedék, és a
helyes, csak, 3-om meghatározásának, válaszáért, esdeklő, szolgája
vagyok mert míg választ nem kapok nem tudom magamat meg
határozni — mert a czigány szó megörökítésére kell hogy a szótár
a nyelvtanhoz hasonló legyen.
Maradok kész szolgája 0 Császári és Királyi Fenségének
hódolattal
Sztojka Fermcz.
Pest. m. Úszódon kelt November 20. SS5.
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in.
Nagy-idai Sztojka Ferencz Pest-Uszód.. 29/12, 85.

ö a . és m kir. Fenséges Föherczegsége kegyelmes nagy uram!
Uj szerencsét s egésséget kívánok Fenségének!
Ez újévben az Istentől, családja és körének,
Napjainak élvezését, egésségben tőlthesse,
És az Isteni áldásnak kegyelmét el nyerhesse,
Főlierczegünk szép hírnevét vegye a sas,!«szárnyára*
És hirdesse a mere csak van a földnek határa,
A verő fény, napsugára, Paliás, Marsig terjessze
Az Isteni gond viselést Ákos lantja zenghesse,
Üdvözlésem Fenségéhez tiszta szívből bocsáttom!
A velem tett párt fogásért a nagy Istent imádom,
A ki által szótáramat nép elé bocsájthatom
Pár hét múlva a lapokban, majd hirdetettni fogom,
Főherczegünket épségben tarcsa meg a nagy Isten!
Számos új éveket érni fris és jó egésségben.
Hív szerencse koszorúzza ő Fenségének fejét!
s majd egykoron az egektől nyerje meg a kegyelmét..,

Ugyan az Czigányul.
Nyévo báóh fháj zór szásztyipé lé opruno rájéEke! —
Ándé nyévobors Dévlésztár léHké szlugén fháj léEké,
Péhké gyészén té sáj trejij szásztyimászá té phérél,
fháj o dévlikáno báéhén érti mászá té sájlél,
Umporáto sukár ánáv té lél pé «phák», csiriklyi,
fháj té glászoj káring féré szi lé phuvész hátári,
0 sztráfino khám té sztráfij, Pállá# káj Márs tébulyhárél,
Lé dévléEké grizsimátész Ákos té sáj básávél,
Drágosztipé káj báró ráj ándá jilo bisáláv!
Mánczá suto lásimászté lé Dévlész rugyiszáráv,
Ándá kásztár lé álávén ánglá zséné szikáváv
Pálá jék váj do kurkészté ándé lilá suváváv,
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Lé Umporátész ándé zór té likrél o báró Dél!
Bút nyévé borsén té trejij jito fháj szásztyimászté
Sukár báéh té lulugyászij Umporáticzko sórész!
fháj jékdátá ándá cséri té lél péEké értipész ..,

Drágosztípé
Ámáro UmporátéEké
Ándo nyévo bors o Dél!
Sztráfináko csérhajén fháj
Drágo gyészén tó likrél,
Káfhár o Ehám opré ávlá
Dé drágh té sztráfij léEké!
Té sáj diEhász drági mászá
Báró UmporátéEké!.,
Báró vésztye glászo té ál
Ánde lume szá bithán.
Gubernáto Umporáto!.,
Ámáro opruno raj.,
Bút nyévo bors té sáj trejij
Lé báró Dévlész mángász —
Káring zsálá káring phirlá
Té ál lész o báró glász!..,
Jelentem alázatosan, a Cs és, m kir. Fenséges Főherczeg
urnák azt hogy Malatin nyomdász ur Február 15. ikére számítja a
könyek készenlétét és pedig nagyon lassan biija készíteni én jól
megírtam szótáramat hiba nélkül és az első nyomatot koregálni
több munkát ád mint a könyvet mikor írtam és csak harmadik nyo
matot álapithatom meg tökéletesnek, s, még csak 4, ivet nyomatott,.
24. még hátra van s a metczvény megjelent, ami, érez. Őrvendek
hogy remekül sikerült —.
A könyek megjelenését hirdettetni fogom a Bpesti lapokban.
Január, 25. ik. étől,
Maradok kész szolgája hodolattal. ..
Sztojka Ferencz, czig. költő
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IV.
Úszód, 1889 Deczemb. 27.

Boldog Újévet!..
Boldog Uj évet kívánok:
Fenséges nagy Uramnak,
Az új évben vidámságot:
A nagy Egek! adjanak.
Távol legyen a bú s bánat,
Fenségednek házától,
Öröm s jó híreket kapjon
A szép magyar hazától.
Legyen Élte! mint nemes fa:
Remény s öröm virággal,
hogy azokon örvendhessen
Magyar Hón! a világgal!..
Legyen áldott! hir nevében
Hű népeinek ajkán,
Öröm s megemlékezéssel
Ezred! évek! folyamán.
Legyen Boldog házi népe
Fenséges Családjai
Atyjuk jó létén örvendjen
Kicsinnyé és nagyjai

Ugyan az Czigányul
Drágo nyévo bors! kámáv m é:
Oprun’ o, Umporátééhké,
Ando nyévo bors vójipé:
0 Cséri! té dél lééhké
Dúrál té, ál’ lé brigure,
Káthár tyo Opruno Elier,
Vójá’ láso glász té sájlél
Káthár sukáruno fhein.
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Tyo trájipé! Szár, Nyámo kást
Yóje fháj lulugyenczá!
Pé kodolá té sáj vójijj
Ungro fhém Iá lúmeszá!..
Thai’ báóhtálo ándo ánáv
Pél, vust káj pészké zséné,
Yójá fháj poméni mászá:
Ándél mijjá bors’ zsápé.
Té ál, drágo pészko zséné
Opruno sávorrálé!
Pél, dádáno, réd’ té vójin
Cliurdáre tháj lé báré
té részész o nyévo bors ándé buté borséndé té ávész szászto
üh báhtálo opruno báró rójá (Umporátoná)
hódoló szolgája Sztojka Ferencz.
V.
Úszód, 1890. évi. Octób. 11.

Ö Császári és Királyi!!! Fenséges Főherczegiink kegyelmes Nagy
jótevő uram! . .
hozzám küldött drága levelét megkaptam ma. Négy száz. azaz.
400. forint al, a mi körömben nem kis örömet Szerzett, mert nél
küle fent akadva voltam, s most már minden bajomat és aggo
dalmaimat örömre és megelégedés és nyugalmasságra hozta.
A mi ért mondhatom hogy nem csak én, és cselédjeim, hanem,
az ezen tájékon lévő czigány nép, s úgy mint, az itt lakó polgári
barátjaim, és az én jó akaróim, Egekre néző szemekkel, áldást és
hoszszú életet kérünk a Nagy Istentől Fenséged számára Áldja meg
mindezért az Egek Istene mert kiadásomat elősegítette.
Té dél, 0 dél! tűké, zór, Báéh, tháj szásztyipé;
tyo romnyeke pálé káj tuté lásipé.
tyo séjengé té dél! dévláji-Báélityipé
Tháj tyo sávorréngé vojnyiko rájipé.
Ándá tuté mángáv lé dévlész! Opruno Báró ráj. té dél tűké
lungo vreme munro láso dádáno ráj, tu mándé láso szán, gyán
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mám lóvé té sáj treji száráv, Nájisz tűké Báró Umporátoná Opruno
bárorájá té ávész vi ándé káde lume, vi pé kávér lume. lé dévlésztár áldimé munro báró Dád! . .
Most már legelső dolgom az hogy azon kalendáriom részére
vagy is azt érdekessebé tenni és be küldeni állíttok össze egy pár
lapra terjedő iratot úgy mint saját élet rajzomat is küldöm egy
arczképpel, stbit. egy hét múlva ott leszz
Összetett kezekkel Istent kérjük Fenséged ereje s egéssége és
szerencséjéért kedves Drága nagy jó uram Fenséges Főherczegíink
kegyes párt fogom
Jetentem alázatosan, hogy a jővö napokban egy pár jeles
hírlapokban meghirdettetem ezen második kiadásnak mi voltát
és kész létét, s a nagy pártfogónak segelyezesét, ú mint, múltkor
2-ö és most 4, teháth öszvesen 600. forintos segélyezéseit.
Ő Császári és királyi Fenséges Föherczegségének alázatos
szolgaja maradtam hódolattal
Nagy-idai Sztojka Ferencz.
Úszód. l l / X 890.

Cigány költő.

A könyvek eladásait csakis a Főhelyeken teendem úgy mint a
könyvkereskedőknek is. Falukon és piaczokon nem aljasíttom mun
kámat és a nagy párt fogót.*)
YI.
Ipolyságli Márczijus hó 10 1889. Hont megye.

Kezejit és lábajit csókolom Fénséges uram ezer bocsánatot
kérek hogy azon bátorságot vetem magamnak hogy sorajimat Fén
séges uramhoz mertem intézni de mióta volt szerencsém azon
Cigány gramatikát Fénséges uramtol és szegény megboldogult Édes
testvér bátyámtól a selmeczi Balogh jancsitol ősze álitva arola elhagyatot és mindenkitül meg vetve szegény Cigány nemzetet kegyeskedet Fénséges uram igénybe és pártolásába venni a mijért
ezen szegény elhagyatot Cigány nemzet nemtugya megszolgálni,
Fénséges uramnak mért mert szegény tehetetlen nemzet mertha

*) Nagyidai Sztojka Ferencz czigány költőnek azon levelei, m elyek
ben czigány tartalom van. 188o— 1890. Magyar-oláh dunáninneni telepített
czigányok táj szólása: az oláh tájszólásához közelebb áll. Sztojkáról és m u n 
kájáról lásd Czigány Nyelvtan. Irta József Főherczeg. Budapest 1888. 340—
341. fap.
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vagyonos emberek lennénk ez volna az öszes magyarországbéli
Cigány nemzetnek a kötelesége ezer és ezerfőből ősze csuportozni
és csatlakozni és egy diadal zászlóval Fénységes uramhoz sijetni
és lábajiná térgyelve mondani hálás kőszőnetet és a Cigányok
diadal zászlóján arany betűvel ezen főiirat, lenne,
Fénséges urunk és Pártolónk örömei halunkmeg és a sírba
szálunk nyugotan fekszünk halva és holtan is kötelesigünk lesz
Fénséges urunk nagy lelkőségért imátkozni, azért mert még mióta
a világ fennál nem találkozót ember aki ezen elhagyatot Cigány
nemzetet, figyelembe és Pártolásába vette volna mint Fénséges
uram, a mire a Cigány nemzet büszkén és hangsúlyozva elmondhatya hogyvan Pártfogónk és királunk Éljen sok de igensok évekennát a legnagyobb megelégedésbe és jó szerencsébe boldogságba
jó erőbe a magyarok istene nékünk örömünkre tarcsameg József
fő Herczeg urunkat a Fénséges aszonyal és a Fénséges csalágyával,
Kezejit és lábajit csókolom Fénséges uram én mint 60 éves
beteges öregember vagyok 12 gyereknek apja 10 él kető meghalt
a legnagyobb szegény kőrőlmények kőszt fentartom 10 apró gyermekejímet és van szerencsém Fenséges uramal tudatni hogy én a
selmeczi Balogh Jancsinak*) utolsó testvére vagyok én lakot Hont
megye Ipolyságon és én mind 60 éves öregember régen tartom
eszenbe azon őrőmnapot melyet a jó isten megata érnem és Fén
séges uramnak igen nagyra becsűit név napját megértük tugyuk ászt
hogy József napja márczijus hó 19-én üdvözölhetem tehát vetem
azon bátorságot magamnak 10 apró gyermekejimel ászt kívánni
hogy sok de igensok éveken át Nagyra becsűit Fénséges uramat
beesés név napján űdvőzőlhesűk a Magyarok istene éltese a legnagyob boldogságba jó szerencsébe erőbe Fénséges urunkat a Fénségés aszonyal és Fénséges csalágyával együtt ezen két levelet én
mint 60 éves öregember saját két kezemmel irtam,
kezejit és lábajit csókolva maradok Fénséges uramnak alá
rendőlt hív szolgája
öregeb Balogh Ferko
volt egykori Zenész és zenekar igazgató.

*) Selmeczi (Ipolysági) Ealogh Jancsiról és szótáráról lásd Czigány
Nyelvtan. Irta József Főherczeg. Budapest, 1888. 335., 308. és 340. lap.
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MI.
Ipolyságli m&rcz lió 15 1889. Hont megye.

Trovaszta táj tropre csumidau Fénségesno rajom, mo sovárdesbersengero phuro manus szlyom desudúj cshávengereszkero dad
des csível dúj múlya baro csoripnoha íkrau upre mre hurde cshávem meszlyom öle selmecekero Balogh jancsiskero paluno gulo
pral mebesau Ipolyságohe Hont megye mongepélya adáboszt táj
ando mrogódiszte ekergyom csilla Fénységesno rajómeszke o anav
dineje józsef diné me toj mrohurde csliávojémal mangasz öle lacsho
ungriko dévlót káj odél te íkreltut lacsho szasztipnela bút táj bút
bersig te ikreltut Fénységesno rájom me naszvalkerdo sovárdesbersengero prhuro manus szlyom upro borodéltut mangasz mre
des hurde cshavójémal Fénységesno rájom uprodá dik upro mro
phuripe táj uprodá bút hurde cshávem selvar csumidasz trovaszta
táj tropre Fénségesno rájom uprodá mangasz öle lacsho dévlát táj
molinasz káj odél dugó czivibe tedeltut Fénséges rájom, tro Fén
ségesno romniha táj tro Fénséges cshávencza, me sovárdes bersengero pruro manus cshingyom szodujlil mre dúj vasztenca,
Trovaszta táj tropre csumidasz Fénségesno rájom acshau télé
Phandlilo slúzavkénya
Prhuro Balogh Ferko
szlomahi javutári.

Vffi.
Ipolyságli raarcz hó 28. 1889. Hont megye,

kezejit és lábajit csókolom Fénséges Herczeg uram,
ezer bocsánatot kérek hogy ismét mertem magamnak azon
bátorságot venni, hogy kérésemet Fénséges Herczeg uramhoz mer
tem intézni, a fölöt nem tudom hogy azon két példányba megirt
levelejimet, amelyet józsef napjára mint tidvőzléskép ktiltem, egyik
volt Cigány nyelven irva és a másik volt magyarul irva ahol Fén
séges Herczeg uramnak név napját köszöntetem föl márczijus
19-dikére miután József napját üdvözöljük tehát én nem tudom
Fénséges Herczeg uram, méltósztatot ez én levelejim megkapni
vagynem mertlia nincs arol tudomása és kezéhöz nemjöt levelejim
én fogom a levelejimet, kúrentáltatni a Postán, miutánmár elmúlt
tizennegynapja hogy levelejim elküldötem, a mire választ idájig
nem voltam szerencsés, kapni, így a legmélyeb alázatai kezejit és
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lábajit csókolva vagyok bátor azon kérései a Fénséges Herczeg ura
mat, fölkérni, méltósztason engem tudatni, hogyha vani tudomása
levelejim fölöt Fenséges Herczeg uramnak, mert nékem mint hat
van éves öreg ember addig nincsen nyuktom még a választ meg
nem kapom, kezejit és lábajit, csókolva maratam alázatos lekötele
zet hív szolgája,
öregeb Balogh Ferko
egykori Cigány zenekar igazgatója.

IX.
Ipolyságh, május lió 8. 1889. Hont megye.

Trovaszta táj trope csumidav Fénségesno rajom me sóvárdes
bersengero phuro manus szlyom desuduj csliávengereszkero dad
dés czivel iduj mulya táj baro csoripnaha upne ikrao mne cshávem
akának baro losalia gengyom káj Fenségesno rajom meszke öle
Fénségesno romniha okának május desudujjiszte avla o Rupuno bijav mangav öle lacsho dévlát káj tedel o dél káj o*pánczvordes bersenrego szomnakaj bijavis teczives lacsho szasztipnalia
táj záreha öle Fénségesno romniha táj Fénségesne csávencza, te
iknel a gulodél meszlyom odá prhuro lavutári, ko marczijusiste
upro Fénségesno svájomeszke anav divejáro upne Parikerdolil hús
hagyóm, meszlyom a Sélmecskero Balogh jancsiskero gulo práll
Trovaszta táj tropee csumidav Fénségesno rajom ale Fénsé
gesno romniha ácshau télé pondlo sluzsaokinya
Phureder Balogh Ferko
prhuro lavutari.*)

X.
Selmetz B. Decz. 9. 1888.

Csaszaro Kirallo Fénsígosno Herczego Baroraj upro Déltut
manga Lemundar odá kastengero Butti Szome upre allaklyom
Munde gógyesztár Tri kedvesnó Cshajeszke adda Bicshava me Szó
odá Gyil Lácslio kergya ó Roma Sza Basavél odá gyil vasodá na
pobisztera Tro Lacsho kérdi kanna mró dáj Csivla ó Saga kéró
Balogh János Szó ó czigánj Szoturó kergya Tuke meszlyom Leszkero Csháje mángávtut Lemundár vasodá kanna Romani Romni
*) Öregebb Balogh Ferkó 1889. Ipolysági Balog Jancsi prímás utolsó
testvére, a ki bevégezte bátyja halála után a VI. sz. levélnél említett szó
tárt. Magyar fölvidéki tájszólás.

Digitized by

748

EREDETI CZIGÁNYLEVELEK.

kergya dinnyém me addá kastangero Buti o Trón örökösni Stefanniszk ki Lilja mándár vasoda kana Romani Romni kergya
adaleha ácsháv naktut ó dél Bút Bérs Csivél Troha Csaladoval
Csumidá Trová ájtro pró táj Romníszke
Pusztaji Sarolta Születinyom Balogh.
XI.

Felelet.
Alcsúthate 12/12 1888.

Mri lacshi romnyije!
Avle ada dive tre duj sukare kastengere butya, szén bicshlyal
mange Selmeczatar, the dinyom len szar tu kamlyal mrakere csajorenge, ke pharikeren tuke kethane mansza tri lacshipe te tu lepergyal upre ámen de.
Me pobiszterav bare miste kana tro dad Sághi Balogh János
basavlyasz napukaredere phure gyílya románé andró dizeszte Szent
Antal the piszingyal mansza leszkero románé lavengero khedinijipe.
0 phuro rom ulyasz mro csacso mai; mange dukhal vogyi kana
mulyasz.
Szinye bare sukar te tu kérész aszare kastengere butya.
0 baro devel dél tuke szasztyipe, baszt the bút basztale
bersa.
J. u. h.

xn.
SeLmetzatár M. 17. 1889.

Józséf úprmtnó Herczegó naktút ó Báródéi Bút Bereá Csivél
Triromniha Tájtró Cshavén gál naktutdel ó Lacshodél Bászt Tájzór
modliná ó deleszke vasó tró zór á vasó Tró Szuszpitye vasódá
kanná ászavó Lacshó Herczégó ó dél nadél Buttér úpró Szvito
Szurtuszljá ó Csóró Rómeye dévlátu Szljá Szópártó linész Báró
Losangyom kana Trólil gengyom Romanó máncza Lecsá ándo
koporsóha kaná mulyá me úpró áver Szvitto Csumidá Tuke óvá
Tajtro Romniszke ácsiná álazatno Szluzsávkinya naktút ó dél
Csiwél Bút Bérs.
Pusztaji Sarolta Túj Balogh.
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XIII.
Selmetzatar Máj. 9/5. 1889.

Fensegos uprutno Herczegó ó Bárodéi Dinya oda Basztalo
div Butt Rajenge Táj Bút úngrike romén kana Sza Losavén Tro
Csívibekén Szotuke ó Bárodéi Dinya Bisupáncs Béres Troha Rom
niha Tecsivél ó Rúp Bijávte Besén mrójilász thar kivana naktút
a Tró páreszkeha ó Bárodéi Csivén ó Szomnaki Bijáv Tebesén
gethané Troha Csavengeha Táj Bút Lácshó á Sukár Tho vész ó
úngrike nemzetosz ke Szár ájthogya Bútt ó Lacshi pe Tuke Szítyingya órszagó naktút ó dél Butbers Csivén Troha Romiha Tajtró
Csalado Csumidá Tuke Táj Romiszke o vá mró Rup Bijáv meis
Csivá juni attár Páncsóm óvel kana ó mró Bijáv Szíja Bisupáncs
Bérs meis ikerá valaszó ódahí érgyahó kaná Báró Csorrislyóm.
Pusztaji Sarolta Balogh.
XIV.
Selmetz B. Juli 23-dik 889.

Császári Kiralji
Fensegés Főlierczeg úr alazatal Labajihoz Borulva járulok
mind egy üldöző nö melyet az vass Sois keze anvira megsujtot
Ferjem veszelyés Betegsegben Tüdő veszben hat holnapja ágyón
Fekszik Töb ápro gyérmekejim Sirot Szemel néznék kenyér kereső
atyokra nincs nekem Sem apám Sem anyam kinek Fajo Szivem
vígászát megenyhittene Csakis óly nagy Lelkű es jóltevü úraklioz
Fordulok kik hajdanaban az Sági Balogh Jánost ismerték valamint
Fenségés Főherczég úr Töbször ereztete atyámál jósagát azért
áldot legyen Fénsegés lierczég úrnak minden pora atyam utolsó
Szava az volt kedves gyermekejim nem hagyok nektek Sémi
vagyont hanem ha veszély ér Beneteket Forduljatok azon nagy
Lelkű úrakhoz kik véllem jót tetek Fölkerem Fensegés Főherczeget nagy veszelyben Forgok kegyeskedjén rajtam valamivel könyö
rülni kvártelomert is az adojért mindenemtül meg ákkarnak Fosz
tani Fölirták még Beteg Ferjem Feje állat vevő pámatt is nemtok
magamon Segítenni, ha még Fenséges Főherczeg nem Segit vala
mivel a kenytelenség odda vezet hogy gyermekejimtől Sirban Szál
lók ezel Bezárom Levellem kezét Lábát Fenségés Főherczégnek
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és herczegnenek Csokolóm az úr isten eltese Fenseges Fő herczeget nagyra Böcsült Családjavai alazatos szolgaloja
Pusztaji Sarolta Születet Balogh.*)
XV.
Latshó nevo bers
amaró úprútneja rája lég báredéra lósaha asztarav pór ande mró
va. káj odél angya odá dive kaj szakóne jíleszke, szlobodnóhi pro
kivanságó ári te praven ári te vaknen me kivájinav tuke úp radá
berseszkeró ánglúnó, díve, te dél tút ó báró déli, bút, bút bersa
te részén szászte vészte te dél o latshó déli, úpre tute pro, szenó
aldasi(sz?) tra, romnyaha o la úpúná ranjalia tre ishajentza tre
tsliventza, te dél ó latshó déli bút los bút baszt, bút szasztipe
szabi tsénen te iknel tűt odell, tsventza káj bibaszt tena neszei tro
kher, te óvel ánde táj maskar tumende öle dévleszkóró áldási káj
bút te aszan tena óven naszvále negk ar rakii el turnén o lacshó
déli te dél tumen szász tipe, oda kevajin av tuke tumenge bancsa
úprutno raja, átshav lég telúnder lég tikndr sluzsavkinya tuke
dobrajiszkeri úli lav után reszkeni
Balogh Netti
besav andi rákos utza 11 szamo vuder 10. to.

upruneja rájá
prosztin káj atyi hátyár rav na kamav te pobisztár nen tre
bátsi amare dade amare ronave te ikrei le o déli, bút bers pren
tya eket hane to ikrei le odell, a maré sukar ne ugrike thmeszke
te aldinel odéll, amaró them
te tsivel o, bakró is.**)
XVI.
Miskolczate 18S8. 1/27.

Amaro Upruno Baro raj!
Prosztin mange mro tromavibe káj uprodá tromav mro gödi
te irinen káj odija gyili aszó i Upruni Bari rányi kergya ári saj
dáhi. Me sztyom desustáre manusencza, te kana basavav adija
) Pusztaji Sarolta 1888—89. Ipolysági Balogh Jancsi prímásnak, a czi
gány szótár szerkesztőjének leánya. Magyar fölvidéki tájszólás.
Balogh Netti. Magyar fölvidéki tájszólás. •
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gyili o raja na csanen szote keren kana sunen ámen te basaven
adija gyili, báré sukárlii te butcséné bas aven óla, upre khelibnaszte
is bára lacshibi.
Te ováhi aszó basztalo káj jek far te suneszahi mandar adija
gyili. Me sztyomahi adó aver bers ando (ó Tátra füredo ta andadá
bersis odojová, odoj saj reszla mán odija baszt káj suna mandar
adija sukár gyili te basaven. 0 Jónás Gyuri angya kana ustidinya
olil ta i gyili, mert me chanav románé Miskolczate korkori o ordutne roma na clianen románé jek jeklav, ta o Jónás Gyuri báré
csoro romhi ta zsaingyom öle, ta changyom káj ando czelo szvito
náne ko roma aszó lacsho szartu Barea raja vassodá tromanya
kitute te iringyon.
Báré buttcsené mangen mandar adija gyili, andaro celo
them avel kimande lil káj te bicshavav i gyili Mangav tűt Barea
Raja káj odá te deszahi mange káj me ári saj dáhi adija gyili, káj
saj dczanlahi szako manus jek sukár gyili. Te sajováhi aszó basztalo
káj tutar jek lilte ustidáhi, me ováhi odá manus akaszter basztaleder manus ando czelo szvito novlahi.
Öle Devlesztar bút baszt szasztipe mangav tuke ta tre Romnyake te tre cshávenge tro teluno sluzso
Badits Lajos
angluno lavutári Miskolczate.

XVII.

Felelet.
Fiumate 1888 311.

Mró lacsho roma!
Avel mange ada dive tro lil Miskolczatar 26-atar. Dilyajgyom
bare te odija gyili, szó kergyal mri cshaj, anlyasz tuke the Jonasiszke, asunibnaszkere, Ehelibnaszkere the baszt. Tu basavesz odolesz cshacsimaszke najsukareder. Akana na dzsanen te basavei
odija gyili avre, csak tu trenca desustare manusenca the mre desutrine roma Bicskoszte kone sziklyile odolesz Alcsuthate palal ó
bari trasztuni (zongora). Mukhav tuke te tu saj deha avri adija
gyili kana na kerel tuke zijan, kana szavore roma basavena odo
lesz. Me na dinyomahi odolesz nikaszke mer humte kamlyomahi
te i baszt acshela tuke the tre lavutareszke korkore.
0 baro Devel dél tuke the treszke szasztyipe the bút basztale
divesze the bersa.
J.
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XVIII.
Miskolczate 3 6 1888.

Amaro Upmno Barea Raja.
Prosztin mange káj atyi trom sziman káj papale tromav
kitute tepiszinen, de na muken mán szmirom; szako dive aven
kimande te mangen i gyili, ta andaro czelothem aven lila, káj te
bicshavav í gyili, akáj kija dzsav, akáj kija dikhav, mandar i gyili
mangen. Oda saj is patyasz Barea Baja ako jekfar sunel amendar
(Borúra derű) gyili,*) odá odákamel káj ójis te dzsanlahi adija sukár
gyili. Mangav tutt báré Barea Raja káj prosztin odá mange káj
saj te nyomtatatinav adija gyili télé ta hadbicshavav szakoneszke
ako mangel óla mandar.
Tro teluno slúzso
Radits Lajos
angluno lavutári Miskolczate.

XIX.

Felelet.
Fiúmat© 1888 12/3.

Mro lacsho roma!
Bicshav gyom tuke «Borura derű» gyili te anel tuke baszta
the loven, kana szinye pro tro haszno saj mukh odo lesz te nyuminovel (nyomtatativel), the saj biken odolesz szakonenge ke tut&r
mangen o gyili.
A baro Devel Del tuko baszta, szasztyipue the miste diveszen.

J.
XX.
Miskolczate 3/17. 1888.

Amaro Upruno Barea Raja!
Prosztin odá mange káj tro teluno slúzso tromal tutt upre
tro naveszkero dive upre te palyikeren. 0 Baro Déli te deli tutt
szasztipe taloss káj buttebers te dcsivesz, upre tre Romnyake ta
tre shavengere loss, 0 Baro Déli te dél káj butt-butte bers te

*) Megjelent ezen czim alatt: Borura derű. Eredeti magyar nóta
szerzé Mária főherczegnő. József főké rezeg engedélyével kiadja Radics
Lajos miskolezi zenekarvezetői Lövy József fia zenem&kereskedése Miskolezon.
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Teszesz tro naveszkoro dive, basztyaha, szasztipnaha lossaha, ta
zoijaha. Báré sukáre palyikerav tuke Bare raja káj muklyal mange
odá basz káj télé saj nyuminavtatinav o Borura derii gyili, Bare<der basz nastig resztyáhi mán. Öle Devlasztar butt lacshipe man
óéi upre tute tro teluno slúzso
Radits Lajos
Miskolczate.

XXI.
Miskolczate 6/14. 1888.

Amaro upruno Barea raja!
Na csanav me lavenca, odá baszt, ta palyikeribna, télé te
piszinen, aszó odoleha mán resztya, káj tutar Barea raja, o Bomano cshibjakero szikjariben ustidinyom, sziklyuvav is andar butt
aszave lava aszó na cshangyom.
Bicshavav tuke Barea raja adaj o Borura derű gyili, aszar
télé nyumindela, me odá dikhav káj lácshe hi. 0 Baro Déli te dél
tutt zór ta szasztipe, te tre Romnyak te tre cshávenge suzse vogyisztar phenel adá tro slúzso
Radits Lajos.
XXII.
Miskolczate ando páncsto maszek. 11. to.

Mro Upruno Baro R aj!
Prosztin mange odá, káj me tutt, upre te te patyikerav upre
tro rupuno bijav prosztin mange odá kájme mro vógyiszkero alav
tuke ári saj phenav.
0 Baro Déli te ikrei tutt ta te Romnya, zórje szasztipnaha,
bút butte bers te dcsiven, káj upre tumaro szomnakuno bijav o
Baro Déli zórjaha ta szasztipnaha te ikrei tumen, te tre Sháven.
Patyav öle gule Devle káj sunla mro mangibe
tro teluno slúzso
Radits Lajos
miskolczakoro angluno lavutári.*)

*) Radits Lajos primás 1888. Miskolcz: Magyar felvidéki tájszólás.

Philologiai Közlöny. XIV. 10.
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XXIII.
avel a Alcsúthate 1888 január 1.

Miskolcz Dezemberhó 1887.

Amaro Baro raj!
Te deli o Déli kaj ando nevo bers te ovel tutt baszt, szasztipe*
te tre Ilomnyake, te tre cshávenge Butval mangav öle Devle káj
tutt bút bers teikrel upra maró los. Ma rus upremande káj papale
kitute tromav mro csorolill tebicshaven, de me aszó csoromanus
sztyom akaszke upro celo szvito náne niko akaszke mro csoripe te
vakeráhi Tu sztyalahi odájek ako mro phari briga szasztargyal.
Akánig papale aszavo ergyavo szvito dcsivav. na kape adaj o
ungriko gyilli, me meg áver na dcsanav, phuro manus sztyom, Te
míg jekfar andodá baszt te saj ováhi káj Tu mange valaszóro te
bicshaveszahi báré lácsho thoveszahi manca.
0 le Devlesztar bott butt lacshipe mangav tuke tro slúzso o
phuro
Jónás György
tikvno borboláso miskolczate.

XXIV.

Felelet.
Anka phenipe.

Alcsúthate 1888 január 2 1.

Mro lacsho roma!
Pharikerav tuke tro kamelo lil pro nevo bers. 0 baro Devel
dél tuke federe diveszen, najbareder baszt the szasztyipe andré tre
phure bersende.
Bare zijan szinye te na kamen buter sukare ungrikane
gyila, talam jekh nevo teczinel feder szar phure.
Me bicshavav tuke jekh («Borura derti#) szó kergyal the
piszingyal akana mri csaj Mariska, szinye sukar. Basa olo Miskol
czate, kana dzsanéna kasztar szinye kan déna leszke the sunake
zéna lesz.
The bicshavav tuke panzsande rupone pro tre cshávore.
Ács Devlelia!
J.
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XXV.
Uprano R a j!
Amar legbareder R aj!
bút bersa troanav denodel troanav obarodel trecsarencza
ketane adal mroilo delodel bút bersa trecziresz metuke andalmro
puhro gógyi kivánnino tuke o
Jonási Gyuri.
Miskolcz 1888 martius 17.

XXVI.
0 Baroro kirivo Amaro!
0
^Eadis o «Borura dcrino» gyili thele pisinavel de me
mangjom thutar ári te den odi gyili.
0
aszova lácso, hugy műk menge kájme theme ári tesaj piszinava odij gyili upodá mangan tűt, hogy saj o Radicsi ári saj piszinave lo di gyili nagy na.
Adaj tuke bushana adij «Boriira derino» gyili prékuhi
piszime, auf kama theme tepiszine tra up ruma hara cseha kepoho
théle tepiszine.
Upoda tűt manga uprunó amaró raj, of osano lácso, hogy
műk adigyili tra uprona csokere kepoho ha kajme thale tesej
pisinavo.
Acsova lacso phuro manus tej ok thuke odél tűt tetre csáven
nek aldinel trencsovencza tűt eketháne
Miskolcz, 1888. május 15.
Jónás Gyuri,
XXVII.
Amaró uprone raja!
Akamttut mangav megyek far amare uproneja legbarder
uprino amára katra mén avkakamasz mangal tűt upodél hojodél
megdel tűt buter nevo bers tedzsivesz tre csavencza buter bersa
tedel adél tűt te dzsuvesz buter bersa szasztidnaha.
Mangal tűt bare upránea megyek far kérmáncza lacsípe mer
measzavó naszvalo szom hogy buter bicshava tuke nevalus vagy na.
50*
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Legbarder tre anaveha odél tűt téliknél bút bersa tre
csauencza.
Miskolcz 1888. deczember 28.
meacsova
Jónás Gyuri,*)
XXVIII.
[1889 Martius eléje.]

Amaró ZJprone Raja!
Delodél kájbuter troánav te dzsüvesz tre csávencza bút bersa
odél rendel kaj troanav ó Józsefa te likerer tűt bút bersa tre csávenczá. Akanittut mangav upo báró dél mégyek fártut mangav
kérmancza odálocsipe uppemró puripe me kamav ando adó vo
sóvar des lupeszte vasoda tűt manga uppobara dél mangav mégyek
fár hoty kérmancza odaa lácsipe szó ander tro vógyi tamesz mange
tekere mermange mrotiknó keróro lená ando adóvo. Odél meg*
likertüt bút bersa vato amaró ungriko temis sokáig.
Meszom o Jónás Gyuri kantumá anka sukáre kameszáhi
dzsia kánik. Delodél kájbuter mégek far tuke troanav kivanináv, hogy bút bersá tereszesz troáná trecsávenczá. Acsováv
Jónás Gyuri.
XXIX.
Fenséges FőherczegnÖ!
Legkegyelmesebb Umöm!
Amidőn Ö cs. kir. Fenségese József főherczeg legkegyelme
sebb Uram által megküldött «Borura-derti» czimti remek zene szer
zeményéért hálás alattvalói köszönetemet nyilvánítom, azon leg
alázatosabb kérelemmel járulok Fenségedhez mint kegyes szivü
umőmhöz méltoztassék legmagasabb beleegyezését adni ahoz, hogy
*Borura-derű» czimü szerzeményt sokszorosíthassam — s ez által
annak országos elteijedését előmozdíthassam.
Alkalmatlanságomért bocsánatot esdve, alattvalói hálám és
kézcsókom nyilvánítása után maradtam.
Fenséges FőherczegnÖ — legkegyelmesebb úrnőm hódoló
szolgája
Jónás Gyurka.
miskolczi czigány bőgős.
*) Jónás Gyuri brugós 1888—80. Miskolcz: magyar folvidéki t&jszólás.
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XXX.
Pécs, május 30. 1890.

Uprono Mro rom Herczego!
Mé, sukáré Mangáhitut, te oveszáhi aszavo lácsó, té suneszáhi ámen, még na színyatut baszt, te sunen, óla Pécs-szkra,
Eomane Banda, mé ándé kámáhi tuke té szikáven mra Pécs-szkra
Angluno Románé Banda, szopálál ámen szinyam télé csittó upro
Balatonfüredate té czídel, mé sukáre mangavtut Uprono Mro-rom
té oveszáhi aszavo lácso, te suneszáhi ámen. suzsipeha ácsovav
Farkas Sándor.*)
augluno prímáéi.

XXXI.
Dna 24 Őon dér Bers 1890.

Laőo Dives Mro sovnakuno Dehl pomozind amenge Tumaro
Bahro Rajipen
Me mange Smelost Lav pretu mende da duj Lav te éinel. Kaj
Mesundom hoj tu mén* Baro Rajipen Romani éip kamen te siklói.
Me mangav tu mén te avena ajso laéo temange Geografija Romani
te biéaven tetu mén tjes ajso laőo te ta veno te mange ldaőo tojest
tebiéaven da cikni pre pomoca te avna Mangav tumen Pre Sov
nakuno Del Core manuseske kaj jov Andre Skoli pirdas. Metumenge Vinsinav Baro Sastipen mre Sovnakune Devlestar hoj
tumen te tu mari Cera avri dinal Romeste Mevinsinav Lenge Le
Sovnakune Devlestar Savoro so gon pesge zjadinen. Me Ufinav
Mre Sovnakune Devlesta hoj tumen mange Bicavena so tumen
mangav da pár trila lovendar te biéaven. Öinen mange Lil sav
akada túmen hudena. Mri Atresa Kis Porupka Posta Lipto Ujvar.
Emil Rejbula
Ocibalo Bomano **)

XXXII.
Fensigesno Bare Raja!
Bocsátin, hogy mange linyom asavo bátorságo angle tro
Fensigesno szemílyo, de kínteleno som bi mro éhavoro, ande savó
*) Farkas Sándor prímás PécBett. 1890. magyar dunántúli tájszólás.
**) Emil Rejbula czigány biró. 1890. Kis Porupka (Liptó megye). Tót
tájszólás.
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éhavoro mro czilo íleto ikrálii, táj akánik dinyom le te sikaven
Pestate ko Bunkovo, táj odoj mange o cshavoro dilinyílya. Molinav
tűt báré sukáre, te mange ári keresáhi o miniszteriumo engedilyi,
káj te saj le dáhi ando Pestakero kórházi. Me már sjomáhi Pestate,
de öle cshavore bi odá miniszteriumo engedilyi na kamen ando
kórházi ande te len. Táj me csoro rom som me nastik potyinav
lestar. Táj mán báró családo hi, táj oj ma mange rodeláhi, táj te
me som nasvalisto, ni me nastik phirav sako di te basaven. Meg
jekfar tűt báré molinav Fensígesneja Bareja Raja na pobister upre
mande.
Áoshav tro
Nyitrate 1890. szept. 19.
legalázatosabbno sluga
Kovács Sándor
Rom.
uj-utcza 4. szám.*)

XXXIH.
Bisztriczá án tlo 10 Márczíusísz 188$.

Gule rájá Báredérá Kegyelniesaná Herczego!
Gráczijá Mángáumángé tré Bárímásztár, mé hóm jék csororom gyándo Árdélyísz forosz Bisztriczá, táj mé hályárgyom Ké tro
Báríbo zorén Kámész ámén lé romén, táj pártolyínészámén, vaskódé
mángáu ló dévlész Káj, o szenton dél, té dél tré Bárímász, táj, tré
Bárímászá Ránvá táj, tré Bárimászé Csoládosz, Szigidér Szásztyíbo
a dujta butzor, Bíoláka, mé trádáu, tré Bárímászké, pétré Bánmászro Náu, Kálá duj zílyá, Kálá mékergyomlén, méri Kumpozíczíoá hín. Mángáu sukár tré Bárímász Kérmísta táj fogádínlén.
Gráczíja mángáumángé tré Bárímásztár vása írásísz, Ké
nányímán, é, rományi Grámátíká.
Moro Náu
Gogi Károly
Hegedösísz

XXXIV.
Bísztrítzá ándo 7. cshou Májosz 1888.

0 Thágárészro oprédér ráj tro báribo!
Szotro báribo bicságyán cliunyom, té o dészupuné, té é
Grámátíká ámárí é Románi, váskode sukár párkérász tré bárí*) Kovács Sándor Nyitra 1890 10/». Tót és magyar keverék táj szólás.
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Bisztriczá ándo 14*to Márczíusísz 1889.

O, thágárészkro oprédér ráj Bábu!

xxxni.
Bisztriczá <• * 11

hl'MjaBáT<dír«K¥"‘mmlI^ r

Mé o Gogi Károly Káto Árdelyísz forosz Bisztriczá hegedtisísz,
me Kérgyom Kálá duj zílyá pélé oprédéré rászkro gyész táj petro
náv Kálá móré Kompuzíczíová hin, táj móré vásztészí bucsi
1889 cshon. Márczíusísz 19-to grátulyínáv, lé oprédérász té Kérél
místotélélén bíolákró mángáv lé dévlész Káj odél té dél lé oprédéréTász bút zorbut szásztíbo, táj Iá oprédérá rányáké, táj le szászté
•családoszké.
Kíványínáv mé
Gogi Károly
Karmesterosz

XXXVI.
:áuvá táj. tre Banm j

0 , thágáreszko éprédá' ráj Bábu 1

^

Kálá (l«j Zll-VR’ , Dirímftsz Kéfl^
M anyii sukár tre

tÉ» ^

,,;í

Me o Gogi Sándor méhom Dád lé Gogi Károjeszké me
ulyelyom pélume 1838 ando cshon Novemberosz 19-to moro cshávo
ulyelyász 1865 ando cshon Novemberosz 19-to Mé szár phuro
námikélmán moro ogyi téná Grátulyínáv le oprédéré rász, mé
/mhnrn Clrfcma*7 má.nnrán Iá dévlész. Kái o devél té nyíkérél le
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n.
Dévlá délész szászcsibo, té czordél ávrí pészkró hánro. —
té Kérél té vás áméngé jék frimi méstyíbo. —
ápánés tépándészlész pomáskár, té zsuvél Kébut bérs.
oprédér ráj o thágár.
iii.

Jék pukétosz lulugyá sukár zéldi pálytrorá. —
péjék pájtrín hín szumnákunyi béréli. —
té zsuvél Kébut sukár bérs é oprédér rányi
é thágámyí!
ív.
Ávél o gyész tébáríon o lulugyá, té zsiven Kébut
sukár bérs lé oprédéré rászkré táj lé oprédérá rányákré
rákié táj ráklyá.
me o phuro Gogísz Grátulyínáv lé oprédéré rász
te zsuvél Kébut sukár bérs.*)

XXXVII.
Buda pest 3/17. 1888.

Uprono Bare Baja!
Te dél o dél Káj tro Navszkero dive. — bút e — Bérsén o
dél tűt, táj Tre — Uprono Csliáven, — Táj tre — Uprono Rom nyaha, Szavóre dsénen, tumen Ife ikrei. Zórjaha Szasztipeha Basz*
teha — 0. Gulo dél.----------- Káj butt desz — upre Csőre Boma
0 Dél tűm mencza Bare Raja
Karvay Lajos jek Csoro rom mro Csoro kher. kaj me besav
Budapest Soroksári ucza 15. 3. o vudar.
XXXVIII.
Upruno Baro Baj!!
Te dél o Gulo Dél Kaj tro Naveszkero dive te ikrei tűt oGulo dél bút bérsén préko. — Tro Bare Romnyaha tai — Tre Tre

Gógi Károly zenész 1888/89. Magyar erdélyi tájszólás.
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XLI.
Titelate an do 15 30 to Márcz 1890.

Mro lacsjo baro rai the upruno Herczogo Josef Me aisz cioro
Deutsch Szinto nai kherau wa wir csjándesz. aisz te mángáu i
Dewiesz the deltut maró Devel the delá a pi bari rajeszko laweszke
Diwesz, szasztipen. báclit, bút bersa sze gjivesz, the bár phuro te
wesz i Devesztár i czeli Familia, kai gjaná, ho kerená o baro Dewel
the welá thu menczá. Mro lacsjo baro rai, me parkarauman i bari
rajesz vas o des rupáne. the ma auf ap mande khoimen ká na párkárdoman szigádir. me homis an do baro naszlipen csido. the
rákrelá o Devel kake csőre romesz the liake Manusesz. dran do
csibén hóm rori, abér szaszto na hóm komé nit hir kan kertolpesz,
dola 10 rupene i bari rajesztár wiasz mange misto toszke piom
naszlo. parkarauman komiiekriszke. 0 Faschingo gjasz gancz csjoresz, naisz mán kék rodipen. the kana gjalá o rodipen the rakrelá
0 Dewel haki manusesz. 0 Devel thegjanelá, ho neelá drán rnende
csjore roma, the gjalá o rodipen gjake, hun te gjás thelál, me
kamiom dran mo ri the wau a pi bari rajeszko laweszko Diwesz, ko
baro rai. the rakrau i bari rajé abár na gjalá, o rodipen, the o
lowe, na mukelá. me kamaisz the wau pási bari rajesz, the rakrau.
1 mv. valká mén rakra, warvir csiandesz, the dukelman mro zi ká
na haiwau ho o baro raj bicsidasz, mán ando lil. toszke hasz te
penáu i bari rajész, halaudár, hir ham mén Deutsch szinte therde.
walká o baro rai bucselmán kátír hóm me kertuno ? the kai hi mir
pralá? the hir wian mén an dau tliem? Mén ham halaudár Lukosaria mari Familia. me basidom Mi kake ho glaltuno hi an di Lukasa,
Nika Jankowits i bari rajeszki, kan hisz o baro rai ki bari Manewra,
nűr 3 pralla hisz kurmaszkre, opurádirhisz 14 barsch kurmaszkrosz aisz Feldweblo, the kanaliilo tikno rai andi Winá, the
dolesz durch o csjoripen, na diklömlesz 15 bersch. the mir Fa
milia 10 bersch. the durch i cioripen wau wau niná ko baro rai
andi Fiumate. Oh Dewla hir kamaisz the rakrau i bari rajé,
aber hir o Deutsch Manus phenelo. (hangé dein Wunsch am
nagel auf.) gjake hóm me. csioro hóm, o rodipen na gjalá. szaszto
na hóm. ho hiszmán gjasz komé pre, á po naszlipenn. gjáke mro
lacsjo baro rai liumte a csjau khere the the mangau i Dewiesz

1888. deczíerríe 1**)

XLIII.
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Gule Báré rájá. ná ávél. tűké. pháró. kájmé tré.
Báré ráji mászké. zsáná vászáráv. munro.
Pánzsvár. désé Bórségró, Báságyálo. hóm. gyészár.
Básáváv. tépé. khélyi. mász té. tépó süni mász té.
Thej. vásode. o lácshé. mánusá nyikérén. mángé.
Kodo Báró. gyész. ké mégék phuro Báságyálo ná.
Részljász kálá Bórsá. té ávélész zor. té Básávél.
Szár mán hin. té zsiágyész, gule Báré rájá. kárig.
Phirehe. é Bálikt thejo szásztyipó sze tutia té áréi.
Té káná szóvehe. szesukár szuné té dikhész.
Ké kissó Báró ráj ná hász thej. incsé ná ávélá.
Csák tűt. miklyász. kodá gulo dél. áméngé lé csóré.
Koméngé té mángász lé Báré dévlész. ku.
Ámáré rómnyámczá ku ámáré cshávéncza.
Mángász lé dévlész té nyikérél tűt. Bút Bórs.
--Í.X IÁ ArrÁnr,
i rv/1o
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Té nyíkérél tút. Bút Bórsá ácsháv tűké lázsho.
Mánus lé roméngro Bárédér Báságjalo
té ávasz adá Bahktáló té bkudáv tutár lyil. khérészkró.
számos 19 é ulyiczá trencsin-tér.
Salamon János.9)
XLIV.
Amaro ungriko Fcnségesno baro herczego rajeszke
andi Nyitra.
Mangau tumen sukáre. tai. anau upre csanibe szarszlyom. me
adai upre bárijom tai akánig trianda ofto. bersengoro. szlyoiiL
romni sziman tai stár tiknek cshavore tai phuri dai. me. szlyomahi
baro. naszvaio ando, tifuszi ande mre kana álya o. naszvalyibe. tai
akánig na sunau nastig basavau mangau öle Fenségesne baro her
czego rajé teman segitinlahi. tai oda dau upre csanibe öle Fenségesno baro herczego rajeszke me szlyomahi lacsho lavutári tai
akanig karmesteri szlyom me csanau te sziklyaren buter manusa
pengye sziman lacsho séró ha tena sunau is mangau sukare öle
Fenségesne baro herczego rajé te ovlahi aszavo lacsho ileszkero
opre bers me kamáhi andi Margitszigeto te csan mra bandaba tai
te me ustidá ó szerződési ma ana lacshi banda me csanau lacshe
te sziklyaren.
Csumidau öle Felségesne baro herczego rajeszke ó. vaszte
Csonka Bértálon
Nyitra. 1888. bers szeptember maszek 18 neszte.

karmesteri.**)

XLV.
Alcsúthate 1889 4./10

Thömöskhéró, báró, rei!
Loschanau, te anitró sastipen alacsomtut, kaimro thinibe
tanaovel. pativake mangau tűt. vasodá. devleskéró mangau tűt
vaso deuvleskeró auau, kajdik. mro csoripe mán csalagyabalval,
kaj náne manzor, kimro basajibe meszinyomalii tro lautári andó.
pánzsuvardes tatrin varodá állyom. kitute, kaj mande, pemro
takaritári me. mera, tele, tikne divesende. me. mera. trephraleskeró, lavutári szlyom, takárik, khatar sóvárdes tejefta, kana szom*) Salamon János, kolozsvári prímás 1888. Erdélyi magyar táj szólás.
*■■') Csonka Bertalan 1888. Tót tájszólás.
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Bareja Kaja csumidat tumenge ovaszta topmcire Kermange
odalacsipen kivajinav Tumen Labara Ranyaha kirveszke mer ulyesz
mange elseno csavoro igenbarea rado avasz te kirveszke mange
avenaa mertadaj szavoren romén kirve bare Raja ehin kirve tatemetut vasoda mangaf proszomnakuno Dzsidodel temange kerenasz
odalacsipen kaj mange avnasz kirveszke kaj tumen te keresztelvinenasz Labara Ranyaha miresz csavoresz igen-Barikano avasz
androda kivajinav tumenge igisznone csaladoszke ledevlesztar lacso
szaszipen Megjegfar tumen mangaf proszomnakuno Deloro kajszo
lég szigeder telkeresztelyinaf lecsavoresz.
Csumidaf Ovaszta Topindre Igisz Nona Famliake legbaredere
mangi pnaha tumen mangaf
Gonosz József
czimbalmos Eperjesen újváros 271 sz.**)

'^"iu.- <*le FelsrResne

Ú;,‘ ■
tr/

xlyh.

Barije uppronia Raklie Mariska!
XLV.

0*'.

Adádive tro anavhi me molinav vasé tuke káj o gulodél tűt
tikrel bút bersa uppre tre dadeszkeri voja butversa metuke mangav
öle gulo délvesztal tikrel tűt o gulo dél tre dadeha táj tre daha
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XLVHI.
Tele perau upre csangende peraf revasta cethane thovav
kuzudel vi csinav ’ es molenav caite reses buter anav troanav sucsectu tereses tró anav mulinav so csak tu lacsipe rames upretute
tenne odaomó linav ledevlesce taiteolel sa tuce bübast teitrosastipe. — Sungyom sai igenloce ho rei sál mame tritoval bicsliava
adode rólit akarciteval bicshagyanpale bicshave jev cár bicshave
mange trinrup upra mán de geja bast ridei trimbers masvalosa
tandó gödi dilimossa, igenbut csuripna restom adajevend vasoda
pisingyam cai ócsaripe traingye ma odole trinrupeba zálog pómozsingyom upre mande baro jevenza teosó sósté sivande trastode
simadehe trianda rúpiste csorimanusnissom oprö dél nicoman
nane oprodel malinavtút tevalasoha sei pornó zsaine sahe mán
avresar nacsane tussiven tena csak rotras tocah soha sivav te aresei
lahe andana simádé merine pansvardes tengeri manus ni són upre
bari buti nastik csav nasval cerdisson karus uprodel mangavtút
cai roma ne pisinav prostin avresar negyela andova, mrocsorulin
sciande sicavav kuzaló foroscerukher simán. —
Csomór Gábomé.*)
Yaál Márz 18. 1888 kosivei gade

XLIX,
Te. Páris 1889. Április 19.

Kegyelmes Fencséges József Fő Herczeg
Fel tűnt már a szent liúsvét, új örömöt hozot ez ünepre.
Hogyne? hozot volna uj örömöt mikor, Fencséges József fő Herczeget egéségben találta, Kivánom is tiszta szivembül és érzéke
nyülve fohászkodok az Istenhez, hogy Fencséges József fő Herczeg,
sok örömöt és boldogságot találhason az egész családal együt.
Édes Köteleségemnek tartom minden alkalmat meg ragadni
melyei Czigány lány létemre meg Tisztelni és hálámat nyilván itni.
Ily alkalom Kinálkozik Fencséges József fő Herczeg örömére azért
nem múlaszthatom oly fóron és kérni a mindenható Istent, hógv
Kegyelmes Fencséges József fő Herczeg sók örömöt és Boldogságot
találhason az egész családal együt.
*) Csömör Gáborné 1888. Dunántuli magyar táj szólás.
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Kegyelmes Fenséges József fő Herczeg Margit Szigetére Szüleim egy
hetes koromba vitek, Atyám, ót működöt Kovács Gáborral.
Es Születem 1875 ben Május ho 29-dikén Nagy Kanizsán
Zala Megye
Ilető helünk 31 Rue de la lune 31 Páris

1888 Nov. 20.

Kegyelmes Míltóságos felsíges fühercseg Úr!
Netesik megneheztelni hogy segíny csigány lítemre felsíged
jó lelkihezs forduluk csúkúlom kegyes kezsejit lábájit a mit as
égés falu bizonyít becsületes munkás embír vótam kovács vájog
vetü napsámos hejeslakós házsal nígy gyerekei azs postán pusta
kocsÍ3 sémi hibánékü végezstem a mit kelet mígis felmonta a
sógálatot a tés pusta mester ur mivel hogy nem sabad nekie a
Míltóságos fű ispektur úr azst parancsulta vuna hugy csigany nem
sabad a pustán hasnálnyi a mivel ázs nem bizsalmas és neki báj
les bi*R
nmV tn?a-f ia T7Qn íilícr nki nem bizsalmas csókolom kezsi
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legnagyobik kegyelmes urunkhozs fordulok mint jó egyedüli
urunkhozs tesík meg parancsulni a pustán hogy a dankó még azsir
hogy csigán becsületes munkájátú el tiltani né merjék netesík azs
főbík ispektor urnák Kasán a ki lakik és ne haragudjanak csigánsagair az dankó segínre a legnágyobik álzsatoságal kegyes kézs is
láb csókólásál Dankó vagy becsületes nevemen Berki Józsep*)

LL
T á v i r a t .
Eger. 1890. okt. 20.

Mangav tűt baro raj sukare akliarav tűt mri csaj romeszte
gelya te oveszáhi násznagyeszke 22-kén ovla o bijav agor szolyhala
balo dilo 5 szonakor. Csumidav tro va baro raj.
Bácz Károly.
Szóról szóra ezt jelenti: Kérlek nagy úr szépen, sóhajtlak, az én
lányom férjhez ment, hogy lettél volna násznagynak. 22-én volna a me
nyegző: a vége lesz bál mulatság 5 órakor. Csókolom kezedet, nagy úr.
baro raj = nagy úr. Helyesebben a hivó esetben: bare raja.
romeszte gelya = férjhez ment. Báosmegyében is a jegyben járó
leányról azt mondják, hogy férjhez m ent: ekkor és ekkor lesz az esküvője.
te oveszáhi násznagyeszke = hogy lennél násznagy. Sióról szóra:
hogy lettél volna násznagynak.
szolyhala = lesz. Felsővidéki képzés, megfelel a magyar leend-nek.
balo = bál. dilo = mulatság.
szonakor = órakor, szona = óra. kor — magyar időrag. Czigány
raggal így volna helyesen: szonate.
va = kéz, helyesen: vaszt; tehát: vaszta = kezedet.

*) Po8tabélyég: Ajnácskő Gömör és Kis-Hont megye.

